SZENTMISÉK 2019. AUGUSZTUS 19 – 25.
19. Hétfő: … 1800 Házastársainkért; Betegeinkért; Nyaralókért
20. Kedd:…… 900 Árpád házi Szent István Király – Nemzetünkért
21. Szerda:… 700 Kismamákért; Nagytesókért; Magzatainkért
22. Csütörtök:1800 Boldog emlékezetű Szekeres Mihály - Emlékmise
23. Péntek:
700 Jószándékra
24. Szombat: 1800 Püspökünkért
25. Vasárnap:
800 Egyházközségünkért
Elhunyt Almássy
Lászlóné, Évike (3.évf.)
1000 Családi szentmise
1200 Kistemplom, †papjainkért
.

19. Hétfő:
20. Kedd:
21. Szerda:
22. Csütörtök:
23. Péntek:
24. Szombat:

Vízparti sütkérezés; Hűsölés egy borospincében
Nappal vizi- este tüzijáték
1700 Karizmatikus imaóra
1800 Énekkar
1600 Kisifi
Cserkészek

Adományaikat köszönettel fogadjuk a Pátria TSZ folyószámlára:
Római Katolikus Egyházközség 65100084-11285940

GYÖMRŐI RÓMAI KATOLIKUS EGYHÁZKÖZSÉG KIADVÁNYA
2230 Gyömrő Frangepán u. 32-34 Plébános telefonszáma:30/49-33-884

2019. 08. 18. ÉVKÖZI 20. VASÁRNAP 10. évfolyam 33. szám
Nem ti választottatok engem, én választottalak benneteket Jn15,16

Szentlecke: Zsid 12,1-4
Testvéreim! Mi, akiket a tanúknak koszorúja övez, váljunk
szabaddá minden tehertől, különösen a bűntől, amely behálóz
minket, és fussuk meg kitartással az előttünk lévő pályát.
Emeljük tekintetünket a hit szerzőjére és bevégzőjére, Jézusra,
aki a rá váró öröm helyett elszenvedte a kereszthalált, nem
törődött a gyalázattal, és most az Isten trónjának jobbján ül.
Igen, gondoljatok őrá, aki a bűnösök részéről ekkora
ellentmondást viselt el, hogy ne lankadjatok, és bensőleg ne
csüggedjetek. A bűn elleni küzdelemben még nem álltatok
ellen a véretek ontásáig.

Evangélium: Lk 12,49-53
Hagyományainkhoz híven, boldog emlékezetű Szekeres Mihály
lelkipásztorról emlékezünk meg augusztus 22-én az esti szentmise,
majd az azt követő agapé keretében. Mindenkit szeretettel várunk.
Pénteken reggel lesz a szentmise, mert elutazok.
plébános

Abban az időben Jézus így szólt tanítványaihoz:
„Azért jöttem, hogy tüzet gyújtsak a földön. Mi mást akarnék,
mint hogy lángra lobbanjon. Keresztséggel kell
megkereszteltetnem. Mennyire várom, hogy ez beteljesedjék!
Azt gondoljátok, azért jöttem, hogy békét hozzak a földre?
Mondom nektek nem azt, hanem szakadást. Ezentúl, ha öten
lesznek egy házban, megoszlanak egymás között: három kettő
ellen, és kettő három ellen. Szembekerül apa a fiával és fiú az
apjával, anya a lányával és lány az anyjával, anyós a
menyével és meny az anyósával.”

A HEGYI BESZÉDRŐL 7.
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Negyedik antitézis: az eskü (Mt 5,33-37)

Ötödik antitézis: a rossz visszafizetése (Mt 5,38-42)

Az eskü tiltása szerepel Jakab levél 5,12-ben is. A törvény,
amire Jézus a Lev 19,12; Szám 30,3; MTörv 23,22 előírásait
idézi.
A tézisben az eskü két fajtájáról történik említés: a hamis
esküről és Istennek felajánlott áldozatokat megerősítő esküről. Az
antitézisben Jézus megtiltja az esküt, majd olyan esküformákra
utal, mely korában nagyon elterjedt volt. Sokszor nem vették bele
az eskübe Isten nevét – a templomra, az oltárra esküdtek, ami
őszintétlenségre utalt, mivel megszeghetőnek tartották.
A korabeli zsidó irodalomban is fenntartással tekintettek az
esküre, Ben Szira így ír: „Ne szoktasd szádat az esküdözéshez…
Aki sokszor esküszik, bűnt halmoz fejére, s a büntető bot nem
hagyja el házát” (Sir 23,9. 11).
Jézus korában a leghétköznapibb helyzetben is esküdöztek. Ez
különböző igazságszintekhez vezetett: egyes esküknek minden
körülmények között igaznak kellett lenniük, más formáknak nem
feltétlenül. Jézus tiltása ezt a felfogást ítéli el. A tanítványok
minden kijelentését egyszerűség és alapvető őszinteség kell, hogy
jellemezze. Érdekes, hogy a fent említett Jakab levelet kivéve, az
Újszövetség más helyein, más beállításban jelenik meg az eskü.
Jézus szenvedéstörténetében a kihallgatás során a főpap eskü alatt
kötelezi Jézust a válaszra és Jézus nem tér ki az eskü elól. A páli
levelekben számos helyen találunk esküformulákat (1Tesz 2,5;
2Kor 1,23; 11,31; Gal 1,20; Fil 1,8; Róm 1,9). A Zsidókhoz írt
levélben magának az Istennek at esküjére történik utalás. Isten
esküvel tett ígéretet Ábrahámnak (6,13-17). Krisztust pedig eskü
kíséretében tette meg főpappá (7,20 köv). Mindkét esetben az
eskü Isten különleges elkötelezettségét jelzi.
Mindezek tükrében kijelenthetjük: Jézus célja az volt, hogy az
őszinteség és a megbízhatóság által a tanítványok közösségében
olyan képmutatástól és hazugságtól mentes bizalom teli légkör
alakuljon ki, amelyben egyszerű és közvetlen szavak is
elegendők. De bűnös világunkban az eskü használata sem ítélhető
el.

A bevezető után hat felszólító mondatot tartalmaz a perikópa
(szakasz). Az első általános formában tiltja meg a gonosznak
való ellenállást, a többi pedig konkrét esetekre vonatkozik.
A tézis az ószövetségi testi sértés megtorlására vonatkozik:
„Életet életért, szemet szemért, fogat fogért, kezet kézért, lábat
lábért, égetést égetésért, sebet sebért, horzsolást horzsolásért”
(Kiv 21,24; és vö. Lev 24,20). A megtorlás törvényét nem egyéni
alkalmazásra szánták, nem a sértett félnek kellett azt
végrehajtani. A törvény a bírósági döntésekhez szolgált
normaként. Célja az volt, hogy megakadályozza a féktelen
bosszút, mederben tartsa az erőszakot. A sértettől függött, hogy a
betűszerinti büntetést követelje-e, vagy pénzbeli kárpótlást kíván.
Az antitézisben szereplő „gonosz” az erőszakot, az erőszak
mindenféle megnyilvánulását jelenti, amit Jézus szerint kerülni
kell, még a törvényes keretek között is. A példákban „visszafelé
történő fokozás” (antiklimax) figyelhető meg: erőszak, viszály,
pereskedés, kényszermunka, kérés.
A megtorlás kerülése és a jogtalanság türelmes elviselés a
korabeli zsidó és hellenista irodalomban is megtalálható. A
qumráni közösség szabályzatában ez áll: „Senkinek a
gonosztettét nem kívánom megtorolni, mindenkinek jóval akarok
megfizetni” (1QS 10,17). Fontos megjegyezni, hogy a megtorlás
kerülése a közösségen belüli tagok egymás iránti viselkedésére
vonatkozik, kívülállókra nem. A görög filozófusok is gyakran
szóltak a bosszú ellen, de ők vagy a fájdalommal szembeni
közömbösség, vagy a lelki erősség okán.
Mindezek ellenére Jézus új megvilágításba állította az
erőszakmentességet. A szenvedő felet nem csak a megtorlás
kerülésére buzdította, hanem arra is, hogy az ellenállásról vagy a
bosszúról való lemondását konkrét formában, szabadon
kezdeményezett tettel valósítsa meg. Nem megszégyeníteni
akarja a bántalmazót, hanem az erőszak feladására akarja
rávenni, és ez a kiengesztelődést előmozdítani, és a bántalmazót
rávenni a jóra.

