Húsvéti körlevél 2021

Krisztusban szeretett Testvérek!

2020 Nagyböjtjében, több, mint egy évvel ezelőtt kezdődött a korona-járvány
és még mindig fogságban tart.
Az egész világ szenved ettől a járványtól, ami kihívás a gazdaság, az egyház, a
társadalom, a fiatalok és idősek számára. Törékeny lett az élet, korlátok közé
szorultunk. Ez egy hosszú és kihívó bötjti időszak. A sok megbetegedés, halott,
munkanélküliség nagy száma, munkahelyek bezárása, a koronavírus negatív
kihatásai a társadalmi és a magánéletre, a lelki teher, a vallásos élet
korlátozása sokakban depressziót, levertséget, reménytelenséget váltott ki és
sajnos agressziót és ellenszenvet is. Az emmauszi tanítványokkal együtt
tanácstalanság és félelem van bennünk, de a reményt nem adjuk fel.
Már az első Húsvét olyan három dolgot mutat nekünk, ami Jézus akkori és mai
tanítványainak, a keresztényeknek fontos: húsvéti hit, erős összetartozás,
tevékeny hit és szolidaritás nélkül nincs jövő.

Az első: a HIT
Az ember Istenhit nélkül ki van szolgáltatva saját magának, embereknek,
ideológiáknak, ezt bizonyítja a történelem mai napig. Annak ellenére, hogy

különféle vallási biztosítékok eltűntek, a munka, a piac, a tőke, a fogyasztás és
élvezet soha nem lehet pótvallás. Egy humánus társadalomnak vallásos alapra
van szüksége. Isten létezik, az Ő létezése nem függ tőlünk, emberektől. Ezt
még azok az emberek is érzik, akik Istent száműzték életükből. A hit egy óriási
kincs. Vigyáznunk kell erre a kincsre, még akkor is, hogyha azt
cserépedényben hordozzuk. A hit nem vigasz, nem nyugtató tabletta, a hit
tájékozódást és tartást ad. A parancsoknak a megtartása, a szokások és
hagyományok értékesek, de ez nem minden. A hit számol Istennel. A hit Isten
és ember találkozasának életalapja. Hinni azt jelenti, hogy barátságban
vagyok a megfeszített és feltámadt Jézus Krisztussal. Ezt a barátságot a
keresztelés ajándékozta, melyet szülők és keresztszülők megerősítettek.
Kérdés: Mi történt ezzel a barátsággal? A Jézussal való barátságnak tovább
kell élnie a családban, a közösségben, az egyházközösségben, a
mindennapokban, a tudományban, a kultúrában és az élet minden területén.
Vasárnap nélkül, az eucharisztia és a szentségek ünneplése nélkül, Isten
szavának hallgatása nélkül, imádság nélkül ez a barátság elveszne. Húsvét
találkozás az élő Krisztussal és a Feltámadottal! Ahol ez a barátság él, ott az
elszigetelődés megszűnik.

A második: a KÖZÖSSÉG
Az élet csak közösségben lehetséges. Függetlenül attól, hogy család, iskola,
hivatás, egyesület, politika, egyház vagy társadalom – összetartozás és
közösség nélkül nem képzelhető el. Ezt éljük meg Burgenlandban.
Valahányszor megéltük, a közös munkát és közösséget, ez mindannyiszor
áldás lett tartományunkra és egyházmegyénkre. Mindannyiszor viszont
amikor ellenségeskedés uralkodott, elmaradt az áldás. A „burgenlandi
sikertörténetünk“ mottója lehetne: Egység a sokféleségben.
A járványhelyzet is világosan megmutatta, hogy mennyire szükséges a
közösség és az összetartás, ezek nélkül nem vagyunk képesek a kihívásokkal
szembe nézni. Ha nem tudunk egymással találkozni a járvány miatt, akkor
érezzük igazán hiányát. Kérlek titeket: töltsük meg élettel közösségeinket,
különösen az egyházközségben – ez az istentiszteletekből, imádságokból és
közösségi cselekedetekből áll.

A harmadik: a SEGÍTSÉG
Isten iránti szeretetünk konkrét megnyilvánulási formája az embertárs
szeretete. A készség embertársunk megsegítésére, a nélkülözők és oltalomra
szorulók támogatására, a keresztény mivoltunk szeizmográfja. Mint Szent
Márton egyházmegyéje, mi burgenlandiak génjeinkben hordozzuk a
„segítésnek a DNS-ét“. A járvány megmutatta nekünk az emberi nagyságot a
gazdasági, a lelki, a szociális és társadalmi életben, amit egymás nélkül nem
lennénk képesek megoldani. Most nem az önzésnek, hanem a segítésnek van
itt az ideje!
Hit, közösség és segítség tették a jubiláló Burgenlandot és egyházmegyénket
azzá, amivé vált. A „vasfüggöny“ árnyékában meghúzódó szegény tartomány
feltörekvő és virágzó régióvá vált európa szívében. Az egyhézmegye az ő
vallási hagyományaiból él és eleven. Az egyház csak akkor szavahihető,
hogyha jelen van az emberek számára. Egyházmegyénk és tartományunk
nehéz története mutatja, hogy mennyire összetartozik hit, társadalom és
segítség. Melyek nagy dolgokra képesítenek. A „100 éves Burgenlandnak“ és
a „60 éves egyházmegyének“ kívánom: hogy a Feltámadottba vetett hit, a
társadalmi összetartozás, a népcsoportokban, az ökumenizmusban és egymás
megsegítése, egyházmegyénk védőszentje szellemében számunkra
burgenlandiak számára kitüntető tulajdonság legyen!
Engedjetek meg még három kérést:
Ahogyan Ferenc pápa fáradhatatlanul kéri, nem engedheti meg a járvány,
hogy megfeledkezzünk a szegénységről. Szegénység van nálunk, a
szomszédunkban, a világban, és indiai testvéregyházmegyénkben is. Az anyagi
nehézségek ellenére újra szeretnélek megkérni titeket, hogy nagylelkűen
támogassátok a a nagyböjti segélyakciót.
Ugyanez a második kérésem az „Egy fedél Horvátországnak“ segélyakcióval
kapcsolatosan is. Szeretnénk azoknak a családoknak, akik az erős földrengés
következtében mindenüket elveszítették, egy új otthont, egy új perspektívát
és reményt adni. Tudom, hogy egy plébánia, vagy egy személy mindenre nem
képes, de közösen kitartóan tudunk segíteni. Ezért kérem
egyházközségeinket, a tartományt, a közösségeket, a cégeket, a bankokat, az
egyesületeket, a létesítményeket és minden jószándékú embert ennek a

projektnek a támogatására. Szeretnék mindenkinek köszönetet mondani, akik
adományokkal, segélyszállímánnyal és egyénileg a horvátországi földrengés
áldozatainak segítettek!
Szeretettel meghívlak a nyári passziójátékokra Szentmargitbányára és a
pünkösdhétfői, 2021 május 24-i egyházmegyei ünnepre Kismartonba. Együtt,
sajnos korlátozott létszámmal, szeretnénk a 100 éves Burgenlandot és a 60
éves egyházmegyét ünnepelni. Mindennek ellenére szép volna, ha minden
egyes egyházközség képviseltetné magát a Szent Márton dómban. A képernyő
lehetővé teszi, hogy sokan bekapcsolódjanak ebbe az ünneplésbe és a
harangok hirdetni fogják egyházmegye szerte ezt a különleges napot.
Szívből kivánok mindenkinek kegyelemteljes Húsvétot, Isten áldását, hogy
továbbra is a hit, az összetartozás és segítség legyen nekünk
Burgenlandiaknak az ismertetőjegyünk, és a Feltámadott ugyanúgy, ahogy a
két emmauszi tanítványt, a jövőben minket is kísérjen útjainkon.
Imádkozzunk egymásért, és imádkozzatok értem is!
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