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Évközi 23. vasárnap, „C“ év
Pannonhalma, 2004. szeptember
Diákmise
Hortobágyi Cirill OSB
Bev.:
„Igaz vagy Uram, és igazságos itéleteidben!“ Ezzel a zsoltárverssel kezdődik a mai nap liturgiája a misekönyvben. 
Mi néha mégis úgy érezzük, olvasva az evangéliumokat – akár a mait is - mintha Isten túl sokat várna tőlem, az evangélium mércéje túl magas, ha összeszorított foggal küzdenék se lennék képes teljesíteni. Talán éppen ezzel vétünk, mert nem hisszük, hogy az eredményt Isten adja, a mi feladatunk csupán annyi, hogy naponta faggassunk Istent, hogyan válik ez lehetségessé?
Kyrie:
Urunk Jézus Krisztus
	segíts nekünk, hogy az Atya terveit felismerjük és elfogadjunk.
	Bocsásd meg figyelmetlenségünket!
		Uram irgalmazz! 
Urunk Jézus Krisztus
	adj nekük bölcsességet; a Szentlélek erejét; hogy amit felismertünk meg is 	valósítsuk.
	Bocsásd meg mulasztásainkat!
		Krisztus kegyelmezz!
Urunk Jézus Krisztus
	taníts minket, hogy mindíg, mindenben tetszésedre tegyünk.
	Bocsásd meg a tetteket amiért szégynekeznünk kell.
		Uram irgalmazz!

Könyörüljön rajtunk a jóságos Isten, bocsássa meg bűneinket és adja meg nekünk az üdvösséget. Ámen!
 Collecta:
Jóságos Istenünk,
Te arra bátorítasz bennünket, hogy kövessünk Téged
és megtapasztaljunk, hogy hűséges és szerető Atyánk vagy!
A kitartás lelkületét kérjük Tőled most a tanév elején,
hogy sohase szünjünk meg keresni Téged, akaratodat, 
a tanulmányokban, de a pihenés közben is,
társainkban, minden emberben!
Erre kérünk ….
Super oblata:
Ajándékozó Istenünk,
A Te nevedben készítettük elő az oltárt,
hogy Krisztust követve 
halálára és feltámadására emlékezzünk.
Te gyüjtöttél minket össze itt az oltár körül
formálj minket közösséggé a Szentlélekben.
Erre kérünk...

Prefatio: ♫
Mert bizony méltó és igazságos,/
hogy hálát adjunk Mennyei Atyánk néked,
    és az egész teremtett világgal együtt / dicsőítsünk Téged.
Mert felismertük dicsőségedet mindabban amit velünk tettél:
Te Istenséged erjével segítségünkre siettél
    szabadulást és üdvösséget szerezve nékünk
Majd mulandó földi életünk után / örök otthont készítesz számunkra a mennyben 
    megtestesült Fiad, / Jézus Krisztus által!
Őt vég nélkül dicsőíti az angyalok és szentek kórusa
    most mi is velük együtt, / hálás szívvel zengjük!

Post comm:
Istenünk ,
Te megerősítettél minket, hogy bátran kövessük Fiadat.
Tégy minket készségessé, 
hogy elfogadva mindazt amivel az úton találkozunk,
szentségeid erjében, hiteles tanúiddá váljunk,
Krisztus, a mi Urunk által!
 Az értékek hierarchiája nélkül nem fog sikerülni!

I. Negatív reklám?
Fiúk, ma szinte közhelyszerűen hangzik, hogy a társadalmunkban minden elpiacosodott. (A globalizáció leginkább tapasztalható mozzanata – tanuljuk földrajzból, társadalomismeretből – hogy a piacgazdaság törvényszerűségei elterjedtek az egész Földön.) 
Mintha nem csak az árú, hanem az eszmék, a gondolatok, az életmód, az életeszmények is a piac törvényszerűségei szerint terjednének. 
Van a németnek egy mondása: „Wer nicht wirbt, der stirbt“! 
A szójátékot nehéz lefordítani, de azt jelenti, hogy aki nem reklámozza önmagát az elpusztul. Amit nem hirdetünk, az eltűnik, feledésbe merül! 
Persze az árut, a szolgáltatást csábosnak, vonzónak kell feltüntetni, hogy a forgalom és ennek következtében a haszon is növekedjen.
A reklám mindent megszépít, azt kínálja, hogy ha élsz vele, a „wellness-világ“ egyre jobban kibontakozik körülötted. Az életed könnyebb, szebb, gazdagabb, attraktívabb lesz.
Bizony ebben a mai társadalmi szövegkörnyezetben elég furcsán hat az imént felolvasott evangélium. Mintha Jézus mitsem tudna a piacgazdaság marketing stratégiájának alapelemeiről.
„Aki hozzám jön, de nem gyűlöli atyját, anyját, feleségét, gyermekeit, fivéreit, nővéreit, sőt még saját magát is, nem lehet az én tanítványom. 
Aki tehát nem hordozza keresztjét és nem így követ engem, nem lehet az én tanítványom.“ 

II. Mi áll az útban?
Valljuk meg, hogy nekünk is problémát jelent ez a szakasz és keresnünk kell, mi ebben az örömhír? Hogy lehet ma ezzel az üzenettel az emberek elé állni?
Annál zavaróbb, hogy nem tudjuk egyszerűen félredobni, mondván, hogy idejét múlt, mert az egész irreális! Hiszen, amit a toronyépítésről mond, és a csata megindításról az kristálytiszta logika. Van-e elég pénzem, hogy befejezzem? Van e elég emberem, hogy megütközzek? Ha nincs szégyenben maradok, veszítek, inkább el se kezdjem.
Persze a bevezető részben sem arról van szó, hogy minden körülmények között gyűlölnöm kellene apát, anyát, feleséget, gyermeket, fivért, nővért, sőt még önmagamat is és enélkül az eltávolodás nélkül nem sikerülne az életem. 
A szakasz azt mondja, hogy aki hívő ember, aki Jézus tanítványa akar maradni, életének egyetlen területét sem sajátíthatja ki úgy, hogy onnan kizárja Jézus tanítását.
Ennek a világnak semilyen eleme, semilyen tartozéka sem kaphat kizárólagos szerepet életünkben. Az az ember, aki saját világába, baráti körébe, tulajdonába feledkezve, mintegy begubózva él, valami lényegeset veszített el tanítványi voltából: ízét veszített só, véka alá rejtett lámpássá vált.

Martin Bubernek van egy kis története, ami ide kívánkozik:
A gazdag egyszer felkereste a rabbit, hogy valami bölcs tanítást halljon tőle. 
A rabbi odavezette az ablakhoz és megkérdezte, hogy mit lát az utcán. Az embereket –felelte ő- sokan jönnek - mennek. 
Azután a rabbi egy tükör elé vezette és megkérdezte, hogy most mit lát? Saját magamat, felelte.
Majd így szólt a rabbi: gondold csak meg, az ablak is és a tükör is üveg. Csupán egy egész vékony ezüst réteg a hátoldalon különbözteti meg a tükröt az ablaktól. Egy pici ezüst hatására máris elveszíted a többieket a szemed elől és csak magadat látod!

III. A megoldás
Egy pici ezüst; bármi is legyen az: pénz, hatalom, tekintély vagy érvényesülési vágy, szíved tisztátalan gondolatai; úgy megváltoztathatja az embert – szinte anélkül, hogy észrevenné - , hogy életének távlatait, szabadságát elveszíti és már csak önmagára figyel. Ez a fajta ezüst tulajdonába kerít, lefoglal.
Tudjuk, hogy a földi javak, nem önmagukban rosszak, hanem a hamis biztonság a rossz, amit bennük keresünk. Akkor válnak rosszá, ha lefoglalnak minket!
Mi minden válhat ezüstréteggé az életemben, ami a kilátást elveszi és csak önmagamat tükrözi vissza? 
A lelkigyakorlat csöndje, a baráti beszélgetések biztos segítenek ezt tisztázni számodra.
Fontos ez, hogy megtörténjen, mert így válik örömhírré ez a mai evangélium számodra.
A tanács megszívlelése gyógyulást, életet hordoz. Nem emberfeletti vállalásra ösztönöz, hanem inkább az Isten gondoskodó szeretetébe vetett bizalmadat akarja felkelteni. Téged semmi sem szakíthat el Isten gondoskodó szeretetétől, csak az ablakod ne válljon tükörré, nehogy a többieket szemed elől veszítsed és csak önmagadat lásd.
 
Bizalommal terjesszük kéréseinket Istenünk, Atyánk elé:

	Urunk, adj nekünk új látásmódot, amellyel észrevesszük amikor a világ dolgai hatalmukba kerítenek minket.

	Urunk törd szét önelégültségünket, amikor csak magunkra figyelünk és nem vesszük észre társunkat.

Urunk, állj azok mellé, akik nem találják életük értelmét; Szentleked megvilágosító erje tárja fel az utat előttük.
Urunk, a menekültek, a kitaszítottak, foglyok is érezzék meg gondoskodó jóságodat. 
Urunk nyisd meg szívünket a mellettünk élők iránt; vegyük észre hol és hogyan közvetíthetjük feléjük gyógyító jóságodat.

Urunk, Te minden ember Istene vagy, mindenkit szeretsz és ezt várod tőlünk is.
Kérünk, hogy igéd nap mint nap megérintsen minket
és így megújult lelkülettel élhessünk másokért, 
Krisztus a mi Urunk példája szerint! Ámen!


