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MÁRCIUS, BÖJTMÁS hava
Az Ugodi Római Katolikus Egyházközség értesítője
VAN TOVÁBB!
Kedves Ugodi Testvérek!
Húsvét az ünnepek ünnepe.
Akárhányszor is érkezik el, mindig egy kicsit titok marad. Egy átlagosan gondolkodó
ember már azt sem érti, hogy egyáltalán miért van húsvét. Tudjuk az alapigazságot: Isten Fia
azért lett emberré, hogy minket megváltson. A megtestesülés célja a megváltás. Ez eddig világos.
Mivel az ember fellázadt teremtő Istene ellen, ezt a lázadást jóvá kell tennie valakinek, aki egy
az emberek közül. Tehát alkalmas arra, hogy az egész emberiség nevében cselekedjék.
Ugyanakkor Isten, tehát képes végtelen értékű cselekedetre. Ezért kellett a megváltást az
emberré lett Isten Fiának véghezvinnie. Erre csak az Istenember alkalmas.
A megváltó áldozatot Jézus a kereszten mutatta be Atyjának. Jézusnak egyetlen csepp vére elég lett volna ahhoz, hogy minden ember minden bűnét jóvátegye. Ő azonban szörnyű kínhalálával figyelmeztetni akarta az embert a bűn súlyosságára és meg akarta mutatni az emberek
iránt érzett végtelen szeretetét. Ezért vállalta a kereszthalált. Keresztre szegezve ég és föld között
függve hangosan felkiáltott: Beteljesedett! Beteljesült a megváltás műve. Jézus meghalt értünk
és helyettünk, így mi újra élhetjük Isten gyermekeinek boldog életét. Itt van ezen gondolatmenet
vége: másra nincs szükség, még húsvéti feltámadásra sem. Ezért mondtam, hogy a feltámadás
titok, amelynek csodáját kevesen értik.
Pedig érthető, csak gondolkodni kell. Mit tett Jézus? Engedelmes volt mennyei Atyjának
a kereszthalálig. De már Pál apostol felkiált: Ezért Isten felmagasztalta Őt! A kereszttel semmi
sem fejeződött be. Isten igazságossága megköveteli, hogy a gyalázat után Krisztusnak része legyen a dicsőségben is. A kereszt után jönnie kellett a leghihetetlenebb csodának, a legnagyobb
hitelesítésnek. Jézus többször megmondta tanítványainak, hogy ő az ellenség kezébe kerül, azok
megölik, de harmadnapra feltámad. Ezt persze az apostolok nem értették, mert az Isten világa
érthetetlen. Azt látták többször is, hogy Jézus halottaknak visszaadja az életet. De ha ő meghal,
akkor nincs tovább.
Van tovább. A halál után jön a feltámadás, az új élet, a megdicsőült élet. A feltámadás
abszolút bizonyíték. Az Atya elfogadta Fia áldozatát, kedves volt neki a keresztig tartó engedelmessége. Ezt jutalmazta és igazolta a feltámadással. Azért kellett a feltámadás, hogy helyreálljon
a rend. Jézus megkapta az őt megillető dicsőséget.
Mi pedig megnyugodhatunk: valóban meg vagyunk váltva. Ha pedig Krisztus feltámadt,
akkor él! Mi az élő Krisztusban és az élő Krisztusnak hiszünk! És az Ő feltámadása a mi legfőbb
erőforrásunk.
Életünkben számtalanszor cipelünk keresztet. Botladozunk, elesünk, úgy érezzük, hogy
nem bírjuk tovább. Ha Jézus életében a kereszt lenne az utolsó állomás, az számunkra nem sok
vigaszt jelentene. De mivel tudjuk, hogy a kálvária után következik a feltámadás, összeszedjük
magunkat, visszük tovább a magunk keresztjét. Ehhez csak az kell, hogy ne dobjuk el a keresztet, hanem Krisztus nyomában, Krisztus türelmével végigvigyük a nekünk kijelölt úton. Nem kell
félni: Ő bebizonyította feltámadásával, hogy ez az út nem pusztulásba, hanem dicsőségbe vezet.
Így merítünk mi erőt Krisztus feltámadásából.
Ezekkel az ünnep titkát és üzenetét körüljáró gondolatokkal, és a következő írásokkal kívánok minden kedves olvasónknak örömteli, áldott húsvétot!
Tornavölgyi Krisztián plébános
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Milyen ember az új pápa?
Az Avvenirében Luigi Geninazzi és Filippo Rizzi beszámoltak Ferenc pápának a szegények, a
fiatalok, a nevelés iránti elkötelezettségéről.
Téved, aki gyengeségnek értelmezi az új pápa szelídségét – hangsúlyozzák a szerzők. 2002-ben,
az argentin gazdaság összeomlásakor Jorge Mario Bergoglio bíboros kemény szavakkal leplezte
le az igazságot: az általánosan eluralkodott korrupció veszélyezteti a nemzet egységét. 2002-ben
Argentínában tömegtüntetések zajlottak az utcákon, tereken, a rendfenntartó erők agresszívan
közbeléptek. Buenos Aires érseke saját szemével látta akkor az eseményeket az ablakból, és rögtön felhívta telefonon De La Rua elnököt, és kérte, hogy vessen véget a rendőri erőszaknak.
Nem habozott. Ám célja mégsem a hangos szembenállás volt, hanem a csendes tiltakozás. Meghallotta a szenvedők csendes sírását, és nem szorítkozott csupán a szép szavakra. Az egyházmegyei Caritas segítségével azonnal megszervezte a szegények konyháját, segélyeket osztott, és
mindenütt ott volt, ahol szükség volt az Egyház anyai, vigasztaló szavára. Felemelte hangját,
hogy védje a népet, amelyet a „spekulatív gazdaság perverz és névtelen mechanizmusai nyomorítanak meg”.
A cikk szerzői röviden így fogalmazzák meg az új pápa lelkipásztori hozzáállását: „határozottan
a szegények és a kirekesztettek mellett áll, kritikus a hatalommal szemben, de idegen tőle minden ideológiai állásfoglalás, amely osztályharccá redukálná a kereszténységet.” Határozottan
elhatárolódik a régi latin-amerikai felszabadítás teológiájától (a marxizmus és a kereszténység
sajátos keveréke), ugyanakkor nem enged, amikor a leggyengébbek emberi jogainak, társadalmi
és gazdasági érdekeinek védelméről van szó.
Józan mértékletesség és lendületes határozottság jellemzi az új pápát. Ő az első jezsuita Szent
Péter székében. A szegények iránti aggodalom mellett mindig fontos volt neki a nevelés. Érseki
széke elfoglalása után Buenos Airesben azonnal eldöntötte, hogy létrehoz egy neveléssel foglalkozó püspöki vikariátust a fiatalok
képzésére. Így nyilatkozott: „Korunk
tragédiája, hogy a kamaszok egy olyan
világban élnek, amely nem lépett túl a saját
kamaszkorán. A fiatalok egy olyan
társadalomban nőnek fel, amely nem vár el
semmit,
nem
neveli
őket
tőlük
áldozathozatalra és munkára, nem tudja
már, mit jelent a dolgok szépsége és
igazsága. Ezért a kamaszok megvetik a
múltat és félnek a jövőtől. Az Egyház
feladata, hogy újra megnyissa előttük a
remény ösvényeit.”
Amikor 2001 februárjában bíborosi rangra emelték, nem akart új reverendát vásárolni, átszabatta
elődje ruhadarabját. A szabó viccelődött is vele: „Hát, nem épp az Ön mérete, de ez van.” Amikor argentin hívei el akartak utazni a székfoglalási szertartásra, azt kérte tőlük, hogy maradjanak
otthon és osszák szét a pénzt a szegények között.
Geninazzi és Rizzi elmondják: Bergoglio bíboros vezércsillaga ezekben az években VI. Pál
Evangelii nuntiandi kezdetű apostoli buzdítása volt. A Latin-amerikai Püspöki Konferenciák
Tanácsa (CELAM) 2007-es aparecidai találkozója tanulságainak fényében az új evangelizáció
útját a missziós lelkület és a konkrét cselekvés síkján határozta meg, és fontosnak tartotta, hogy
az Istentől távol élők, főként felnőtt emberek, de a gyermekek is könnyebben hozzájuthassanak a
keresztséghez és a szentségekhez.
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Fontos lépése volt, amikor 2009-ben az argentin fővárosban létrehozta a barakkvárosok
pasztorációjának püspöki bizottságát. Sürgető szükségszerűségnek érezte, hogy az Egyház eljusson az Istentől távoli emberekhez, és ebből fakadóan nem feledkezhetett meg azokról, akik az
utolsók voltak Buenos Airesben.
A Biblia buzgó olvasójaként, Szent Ignác Lelkigyakorlatainak mélységig hatoló ismerőjeként
mindig arra buzdította az argentin társadalmat,
hogy küzdjön a főbűnök ellen, és mindig óvott a
szekularizációtól, amely képes eltorzítani az
Egyház arcát. Egy interjúban Henri De Lubacot
idézte, aki szerint az Egyházra leselkedő
legnagyobb veszély a világias felfogás a
spiritualitásban. Ez azt jelenti, hogy „magunkat
tesszük a középpontba.” A szerzők azzal zárják
ismertetésüket, hogy az új pápa minden
bizonnyal óvja majd egész nyáját, szeretett
Egyházát a lelki elvilágiasodástól.
A cikk - a képeket leszámítva - átvétel a Magyar Kurir 2013. 03. 14-i számából
http://www.magyarkurir.hu/hirek/milyen-ember-az-uj-papa

Assisi Szent Ferenc - a zarándokút kapcsán
Sokunkat meglepetésként ért az új katolikus egyházfő személye, de névválasztása is. Az
eddig hivatalban lévő 265 római pápa közül sokan viselték a János, Gergely, Benedek, Ince,
Pius, Kelemen, Leó és más gyakrabban használt pápaneveket, de a pápaság 2000 éve alatt még
egyikük sem választotta a Ferenc nevet. A sajtó természetesen azonnal találgatni kezdett, hogy a
sok Szent Ferenc közül melyik személye érintette meg vajon az új pápát, hogy ezt a nevet vette
fel.
A szentatya világossá tette, hogy Assisi Szent Ferenc, Isten Szegénykéje iránti tiszteletből és egyházmegújító lelki példáját követni szándékozva lett ő Ferenc pápa.
De kicsoda Assisi Ferenc, a középkorban élt rendalapító, az egyház történetének talán legnagyobb hatású szentje?
1181-ben született Giovanni di Pietro di Bernardone. Maga az apja keresztelte meg, de
anyja - mivel ő francia volt- Franciácskának, olaszul Francesco- nak szólította. Apja gazdag textilkereskedő volt, fiát is ennek szánta. Ifjúsága nagy részét tanulással töltötte, több nyelven, így
latinul is beszélt.
Diáktársaival tivornyáztak, táncoltak az utcán, szerenádot adtak, sőt a vandalizmustól
sem riadtak vissza. A kor háborúiban Ferenc is részt vett. 1201-ben hadifogságba került, apja
váltságdíjjal szabadította ki. A rabságban nagy beteg lett, 1205-ben mégis csatlakozott egy újabb
hadjárathoz. Az indulást követő napon azonban hazatért, mert Spoletóban látomása volt.
Álmában egy ismeretlen hang megkérdezte tőle, hová megy. Miután Ferenc válaszolt, a
hang újabb kérdést tett fel: „Ki tehet érted többet, az Úr vagy a szolga?” Ferenc így felelt: „Az
Úr.” A hang tovább folytatta: „Akkor miért hagyod el az Urat a szolgáért, a fejedelmet az alattvalóért?” Ferenc zavarodottan visszakérdezett: „Uram, mit akarsz, hogyan cselekedjek?” A válasz ez volt: „Térj vissza a szülőföldedre, és majd meglátod, mit kell cselekedned.”
Ekkor kezdődött Ferenc megtérése. Elkülönült társaitól, barlangokban aludt, jótékonykodott, leprásokat ápolt, és szüntelenül imádkozott az Úrhoz, hogy világosan adja tudtára szándékát. Az Assisi alatt lévő San Damiano templomban a feszületre nézve Krisztust hallotta: ”Ferenc,
menj és állítsd helyre házamat, amely, mint láthatod, omladozik!” Apja kelméit, lovagi felszerelését eladta, a kapott pénzt elvitte a San Damiano papjának. Apja haragjában börtönbe vettette,
anyja, Pica azonban kiengedtette. Ferenc nyilvánosan visszaadott mindent apjának, még a ruháit
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is levetette. Ez a jelenetet is láthattuk Giotto freskóin a Szent Ferenc Székesegyházban. Csuhát
öltött, mezítláb, anyagi javak mellőzésével kezdett a megtéréséről prédikálni.
Hamarosan követői akadtak. „Fratres minoris” –nak, egyenrangú testvérnek nevezték
magukat. Az Assisitől 3 km-re lévő Angyalos Boldogasszony templom mellett, egy kunyhóban
éltek. Ételt, építőanyagot koldultak. Így hozták rendbe a templomot, és attól kezdve abban laktak. Lassanként kivívták az emberek tiszteletét állhatatosságukkal, a pénz visszautasításával, a
szenvedés elviselésével.
Ferenc elhatározta, hogy rendet alapít. 11 társával Rómába zarándokolt. III. Ince pápa
hosszas habozás után adta meg az engedélyt a rendalapításra. 1209. áprilisában jóváhagyta a rend
szabályzatát is. Assisi mellett telepedtek le. Ferenc sokat volt igehirdető úton. Volt Egyiptomban, Szíriában és a mai Spanyolországban. Téríteni akart a muszlimok között, vagy mártír lenni.
1215-ben a Pápától engedélyt kapott a koldulásra, mint egyedüli jövedelemszerzésre. 1217-től –
mai elnevezéssel - Németországban, Portugáliában, Magyarországon, Csehországban, Lengyelországban, Norvégiában, Franciaországban, Angliában alakultak rendek. 1220-ban pártfogójára,
Ugolino püspökre bízta a Pápa egyetértésével a vezetést. Beleszólása a Rend életébe megmaradt.
1224-ben a toskanai Vernában 40 napos lelkigyakorlat alatt egy szárnyaival egy feszületre szögezett kerub jelent meg neki. Azonnal megjelentek rajta a krisztusi sebek. Olykor véreztek.
46 éves korára visszafordíthatatlan betegségek jelentek meg nála, bizonyára az éhezéstől, a sok
böjttől, a maláriától, tbc-től, gyomorfekélytől…
1226-ban, Assisiben fogalmazta meg hitvallását, a Végrendelet-ét. Porcinkulába vitette magát.
Útközben, egy kunyhóban elaludt az Úrban. Ugolino érsek, akit közben IX. Gergely néven pápává választottak két évvel halála után szentté avatta.
Szeptemberben az ugodi zarándokcsoport útja második napján érkezett Assisibe. Köszönet Krisztián Atyának, aki odaérkezésünk előtt már olyan felkészítésben részesített bennünket,
hogy kellő alázattal, meghatottsággal érezhettük át a szent helyek minden helyszínét: A Santa
Maria degli Angeli, a Szent Ferenc Székesegyház, a Giotto- freskók, a Szent Ferenc kápolna, a
sír, az ereklyék, maga a város, a hely szelleme olyan élményt adott, amelynek jelentőségével
azonnal tisztában voltunk. Felemelő érzés volt
részt venni ott egy szentmisén Krisztián Atya
celebrálásában.
Szent Ferencet a szekularizált, vallás
nélküli világ is elismeri, hiszen liturgikus
ünnepe, október negyedike 1931 óta az állatok
világnapja is. Számunkra, hívő embereknek
azonban mást is nyújt. Rámutat a bűnbánat, az
önzetlenség fontosságára, megkérdőjelezi az
anyagi javak túlzott tiszteletét. Példát mutat
arra, hogy bármikor, bármilyen mélyről is
lehet változtatni.
1972-ben Franco Zeffirelli világhírű
filmet forgatott kis közösségükről. Ajánlom
mindenkinek, nézze meg ezt a Szent
Ferenchez és Szent Klárához méltó
műalkotást.
Törökné Wenczel Anna
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Bemegyek Isten oltárához
Kivételes ajándékkal
lepte meg Ugod katolikus
híveit születése előtt egy
nappal Betlehem rég várt
gyermeke és a falu plébánosa,
Tornavölgyi
Krisztián atya. Karácsony
előtt egy nappal, a Vasárnapi szentmisére gyülekező, padjaikban helyet
foglaló embereket nem a
megszokott látvány fogadta. Meglepődve látták,
hogy a régi szembemiséző
oltár helyett egy teljesen
más, a templom belső berendezéséhez illő és azzal
teljesen megegyező színű
bútordarabbal bővült a
folyamatosan kívül is és belül is szépülő ugodi istenház.
Izgatottan várta mindenki a szertartás kezdetét, mert az oltár szokatlan módon teljesen le
volt csupaszítva. Amikor megkezdődött a ceremónia, síri csend uralkodott el. Mindenki átadta
magát az megáldási rítus érzéseinek és látványának.
Krisztián atya az asszisztenciával először felsorakozott az új oltár előtt, majd a mise bevezetője után megkezdődött az megáldási rituálé. Először a ministránsok füstölőket helyeztek az
oltár öt pontjára. A füstködbe borult szentélyben ezek után az atya oltárkövet helyezett az oltárban kiképezett ereklyetartóba. Az oltárkő az oltárba épített negyvenszer negyven centiméteres,
négy-öt centiméter vastag márványlap, középütt mélyedést vágtak bele, ebbe helyezték az ereklyéket, majd vékony kőlemezzel befödték és lepecsételték. A II. Vatikáni Zsinatig (1962-65)
csak oltárkőn volt szabad a szentmisét bemutatni, a kehely és a paténa az oltárkőn nyugodott.
Az ugodi oltárkőbe Szent Bonifác és Szent Kelemen csontereklyéit ültették; ezt illesztette
Krisztián atya az oltár mélyedésébe, a szembemiséző oltár lesz szálláshelyük ezentúl. Végül füstölővel segítőivel körbe incenzálta az új oltárunkat, majd szenteltvízzel meghintette. Utolsó mozzanatként oltárterítővel lefedték, és
helyére kerültek a szertartás kellékei is,
majd a megszokott módon folytatódott a
szent liturgia.
A mise végén többen szemügyre
vették az új oltárt, körbe állva csodálták
a Betlehemi Kisded elő ajándékát, amit
köszönünk neki és hű szolgájának,
Tornavölgyi Krisztián atyának is, aki
töretlen hittel és lendülettel dolgozik az
egyházközség megújulásán.
Adjon a Názáreti Kisjézus neki
további erőt, egészséget munkájához!
Csombó György
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" Húsvét az új élet ünnepe.
Krisztus feltámadt és feltámadásában ott
van a mi életünk is.
Lehet az élet ezentúl szenvedés,
Olajfákhegyi elhagyatottság,
nagypénteki tragédia, kín, vagy halál,
ezentúl már mindig benne lesz
a feltámadás csírája is.
Benne lesz fénylő magja annak
a kiolthatatlan tűznek,
amit a feltámadt Krisztus gyújtott az
idő és örökkévalóság számára."

( Willibald Kammermeyer )

Tisztelettel és szeretettel meghívom Önt és kedves Családját a mi Urunk Jézus
Krisztus értünk történt halálának és a halálból való feltámadásának idei húsvéti megünneplésére az ugodi plébániatemplomba!
Tájékoztatásul közlöm a Húsvéti Szent Háromnap szertartásainak rendjét:
NAGYCSÜTÖRTÖK, 18 óra: esti szentmise az utolsó vacsora emlékére
(a lábmosás szertartásával, oltárfosztással, majd egy óra virrasztással)
NAGYPÉNTEK, 17.15 óra: a mi Urunk halálának napján keresztútjárás a templomkert stációi előtt, majd a Szentsír megnyitása.
18 óra: ünnepélyes nagypénteki szertartás a passió éneklésével,
majd hódolat a Szent Kereszt előtt.
(Nagypéntek szigorú böjti nap!)
NAGYSZOMBAT, 19 óra: Krisztus feltámadásának húsvétéjjeli miséje tűzszenteléssel, a húsvéti gyertya és a keresztvíz megáldásával és feltámadási körmenettel.
HÚSVÉTVASÁRNAP, 8 óra: Ünnepi szentmise a feltámadás napján, előtte ¾8
órakor szenteljük meg híveink hagyományos húsvéti ételeit (lehet hozni sonkát, tojást, tormát, kalácsot és egyéb ételeket kis kosárban, kendővel letakarva).
HÚSVÉTHÉTFŐ, 8 óra: Ünnepi szentmise – Idős híveink és a járóképes betegek
a BETEGEK SZENT KENETÉBEN részesülhetnek.
Közös együttünneplésünk reményében:
Tornavölgyi Krisztián atya
KRISZTUS FELTÁMADOTT, ALLELUJA!
UGODI HARANGSZÓ
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