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Mise- és szertartásrend

Zsoltár:   Áldjad, lelkem, az Urat, * dicsőítsed az Istent!

I. évf. 28. szám 2012. szeptember 9.

3. Miért keressük mi Istent?
Isten vágyat adott a szívünkbe, hogy őt keressük, és 

meg is találjuk. Szent Ágoston így fogalmaz: „Magadnak 
teremtettél bennünket Istenünk, és nyugtalan a mi szí-
vünk, amíg meg nem nyugszik Tebenned!” Ezt az Isten 
utáni vágyat nevezzük vallásnak.

Természetes, hogy az ember keresi Istent. Minden 
igazság és boldogság utáni törekvésünkben azt keres-
sük, ami bennünket abszolút megtart, abszolút kielégít, 
és abszolút szolgálatba állít. Az ember csak akkor talál-
hat teljesen önmagára, ha rátalált Istenre. „Aki az igaz-
ságot keresi, az Istent keresi, még akkor is, ha ez számára 
egyértelmű, vagy nem.” (Szent Edith Stein)

4. Felismerhetjük Isten létezését, csupán az értel-
münkkel?

 Igen. Az emberi értelem biztosan fel tudja ismerni Isten létét.
A világ eredete, és célja nem lehet önmagában. Min-

denben, ami létezik, sokkal több rejtezik, mint amit mi 
látunk. A rend, a szépség és a világ fejlődése túlmutat-
nak önmagukon, és elvezetnek az Istenhez. Minden 
ember nyitott az igazra, a jóra és a szépre. Magunkban 
hallhatjuk lelkiismeretünk hangját, amely bennünket a 
jóra ösztönöz, és óv a rossztól. Aki ezt az utat értelme-
sen követi, az rátalál az Istenre.

5. Miért tagadják meg az emberek Istent, ha értel-
mükkel mégis felismerték létezését?

A láthatatlan Isten megismerése egy nagy kihívás az 
emberi lélek számára. Sokan megijednek ettől. Sokan 
azért nem akarják megismerni Istent, mert akkor meg 
kell, hogy változtassák az életüket. Aki a kérdést Isten 
létezéséről értelmetlennek találja, mert megoldhatatlan, 
az egyszerűen feladja. 

6. Lehetséges Istenről értelmesen beszélni?
Habár az embernek határai vannak, és a végtelen Istent 

sohasem lehet véges fogalmak közé szorítani, mégis le-
hetséges, hogy Istenről helyesen beszéljünk.

Ahhoz, hogy Istenről valamit megfogalmazzunk, tö-
kéletlen képeket és határos elképzeléseket használunk. 
Minden Istenről kimondott szóhoz csak azzal a fenn-
tartással közelíthetünk, hogy a mi nyelvünk Isten nagy-
ságához sohasem érhet fel. Ezért kell az Istenről szóló 
beszédünket folyamatosan tisztítani, és javítani.

Katolikus vagyok! - Kérdések, válaszok hitünkről

A keresztség szentségében részesül, és Isten gyermeke lesz:
2012. szeptember 9-én:
 - Kiss Holly Szófia
2012. szeptember 16-án:
 - Apáti Liliána Anna

Keresztelő - Egyházunk új tagjai

Kisboldogasszony napja, (Kisasszony napja), Szűz Mária 
születésének emléknapja, ami pontosan kilenc hónappal van a 
Szeplőtelen fogantatás (dec. 8.) ünnepe után.

Mária születéséről a Szentírásban semmit sem olvashatunk. 
Csak apokrif hagyományból ismerjük történetét. Eszerint Jo-
achim és Anna sokáig magtalan volt és csak idős korukra szü-
letett kislányuk. A születés keddi napon történt és a néphagyo-
mány szerint Mária születésekor Gábor főangyal is megjelent. 
A jeruzsálemi hagyomány a Betheszda-fürdő mellett tiszteli 
Mária születésének helyét.

Már a XI. században számon tartott ünnepünk. Mária szü-
letésének gazdag apokrif hagyományai vannak, amelyek kó-
dexirodalmunkba is bekerültek. Kultusza a régi időkben – és 
napjainkban is – káprázatos gazdagságban bontakozott és bon-
takozik ki.

Az ünnep, eredetileg annak a jeruzsálemi templomnak fel-
szentelési évfordulója, amely ott áll, ahol a hagyomány szerint 
Mária született. Ez a templom, a ma is álló jeruzsálemi Szent 
Anna templom. Bizáncban és Rómában egyaránt már a VII. 
században megünnepelték Mária születésnapját. Rajta kívül 
csak Jézusnak és az előhírnök Keresztelő Jánosnak üljük meg 
földi születésnapját. Ez a nap tehát, a nagy Mária-ünnepek közé 
tartozik, népi elnevezése Kisboldogasszony ünnepe.

Ma Magyarországon közel 180 Kisboldogasszony temp-
lom vagy kápolna van, melyeknek általában ezen a napon 
van a búcsújuk. A legismertebb zarándokhely a máriaremetei 
Kisboldogasszony templom, ahol már számos csoda és jelenés 
megtörtént.

Kisboldogasszony

Fogadd be Urunk örök hajlékodba elhunyt Kamarás 
Gáborné, Katalin nővérünket!

Elhunytjaink - Nyugodjanak békességben!


