Ókatolikus hírlevél, I. évfolyam 1. szám
2019. július

Kiadja a Magyarországi Ókatolikus Egyház és a Magyar Ókatolikus Misszió.

A béke útja
Köszöntő

„Az igazi erőnek az a lényege, hogy teljes mértékben
tartózkodunk attól, amitől
Isten akarata szerint tartózkodnunk kell, és elfogadunk
mindent, amit akarata sze-

Kedves Olvasó!
A Magyarországi Ókatolikus
Egyház és a Magyar Ókatolikus
Misszió közös hírlevelet indít, mely havonta, néhány
oldalon szeretné megismertetni hitünket, lelkiségünket
minden érdeklődővel és általában minden Isten-kereső
emberrel.
Az egyházi hírek és események mellett helyet kívánunk
adni olyan rövid írásoknak,
melyek felekezettől függetlenül minden olvasó számára
lelki gyarapodást jelenthetnek. Az első számot a benső
békességnek, Krisztus békéjének szenteljük.
Reméljük, hírlevelünk Isten nagyobb dicsőségére vá- Jézus szeme. Freskórészlet a bulik, és hitünk megerősödését dapesti, Kiscelli templom altemszolgálja!
plomának faláról.
Fotó: Széles Tamás
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rint szerint el kell fogadnunk – más szóval Isten akaratára hagyatkozunk. (...)
Isten gyermekei látszólag
úgyanúgy élnek, mint bárki más, bensőjükben viszont
egészen mások. Ami
hatalmában tartja a
többi embert, azt ők
hatalmukban tartják; mégpedig azért,
mert csakis Istent
akarják. Ennek köszönhetően nem törik meg az akaratuk,
és még kevésbé kerül tévútra: egyszóval szabadok. (...)
...a hit aktusát
ne keverje össze a
hit érzetével: teljesen különböznek
egymástól. Ha megadja Önnek, legyen
hálás, és mondjon
köszönetet érte; ha
nem adja meg, akkor se csüggedjen!”
Egy karthauzi szerzetes elmélkedéseiből.

Jézus békéje
“Békét hagyok rátok, az én
békémet adom nektek. Nem
úgy adom nektek, ahogy a
világ adja. Ne nyugtalankodjék szívetek és ne féljen.”
(Jn 14,27)
Jézus Krisztus békéje más,
mint a világi béke. Érzelmeinket és gondolkodásunkat nap mint nap felkorbácsolják a televízió hírei, az
emberi tragédiák és a jövőtől, az élet kiszolgáltatottságától való félelmek. Ám ez
csak a felszín. Ha elfogadjuk
Isten akaratát és saját életünket, akkor a külvilág eseményeinek zaja menten elcsitul. Ha nem pillanatnyi
érzelmeinkre figyelünk, hanem emlékeztetjük magunkat arra, hogy Isten gondviselése még a legnagyobb
megpróbáltatások közepette is velünk van, átjár minket Jézus valódi békéje.
„Jöjjetek hozzám mind,
akik fáradtak vagytok és
terhet hordoztok, és én felüdítelek titeket„ (Mt 11,28)
– mondta az Úr. Latinul a
„felüdítelek” így hangzik:
„re-ficiam”, azaz „újraalkotlak”. A hitből élő kereszténynek ezért nincs oka
nyugtalanságra, sem túlzott
aggodalomra. Nem számít,
vállalásaink vagy terveink
célt érnek-e, csak az, hogy
sose veszítsük el Isten gondviselésébe vetett bizalmunkat!

Jézus, Heinrich Hoffmann egyik festményén.

Imádkozzunk a békéért!
Uram, adj türelmet,
hogy elfogadjam, amin nem
tudok változtatni,
adj bátorságot, hogy megváltoztassam, amit lehet,
és adj bölcsességet,
hogy a kettő között
különbséget tudjak tenni.
Uram, tégy engem békéd
eszközévé,
hogy szeressek ott, ahol gyűlölnek,
hogy megbocsássak ott, ahol
megbántanak,
hogy összekössek, ahol széthúzás van,
hogy reménységet keltsek,
ahol kétségbeesés kínoz,
hogy fényt gyújtsak, ahol sötétség uralkodik,

hogy örömet hozzak oda,
ahol gond tanyázik.
Ó, Uram, segíts meg, hogy
törekedjem,
nem arra, hogy megvigasztaljanak, hanem hogy én vigasztaljak,
nem arra, hogy megértsenek, hanem arra, hogy én
megértsek,
nem arra, hogy szeressenek,
hanem hogy én szeressek.
Mert aki így ad, az kapni
fog,
aki elveszíti magát, az talál,
aki megbocsát, annak megbocsátanak,
aki meghal, az fölébred az
örök életre.
Ámen.
Assisi Szent Ferenc
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A házasság
és a válás A hónap ünnepei
Sarlós

A szentségi házasságot kötött, de a világi jog szerint Boldogasszony
elvált személyek második ünnepe, július 2.
egyházi házasságának kérdése mind dogmatikai, mind Szent Mária Magdolna
pedig lelkipásztori szem- ünnepe, július 22.
pontból nagy fontossággal
bír.
Szent Jakab
Az ókatolikus egyházak –
köztük a mi közösségeink ál- apostol
láspontja – az, hogy a szent- ünnepe, július 25.
ségi házasság alapvetően
felbonthatatlan. De tisztában vagyunk vele: sajnos előfordulnak olyan helyzetek,
amelyekben egy házastársi kapcsolat menthetetlenül
GYÖMRŐ
tönkremehet. Hiszünk Isten
Szentmise minden vasárnap
irgalmában, ezért meggyőreggel 9 órakor, a Harmónia
ződésünk, hogy adott esetIdősek Falva Szivárvány háben – bűnbánat gyakorlása
zának kápolnájában.
után – van mód az újrakezCím: 2230 Gyömrő, Pál Midésre.
hály u. 10.
Így bizonyos körülmények
között mi ókatolikusok is lehetőséget teremtünk a máBUDAPEST
sodik szentségi házasságra.
Alkalmi szentmise a Kugler
A részletekről igény esetén
Art Szalonban, július 11-én,
üzenetben, levélben vagy
csütörtökön, 18 órakor.
személyes beszélgetésben
adunk tájékoztatást.
SZOMBATHELY

Alkalmaink

Szentmisék alkalmi időpontokban.

Kapcsolat
Magyarországi Ókatolikus Egyház

Magyar Ókatolikus Misszió

Szombathely

Budapest

Kováts Péter

Széles Tamás

okatolikusok@gmail.com

okatolikus@gmail.com

www.okatolikus.weebly.com

www.okatolikus.hu
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