2016. május 1. Húsvét 6. vasárnapja
Jn 14,23-29 – Közös otthonunk

Jézus készül visszamenni a Mennyei Atyához. Nem akar egyedül odajutni. Annak örülne, ha
apostolai is vele lennének. Lakásról, otthonról beszél nekik. Ő jól érezte magát a mennyei otthonban. Neki már van tapasztalata arról, hogy milyen a Mennyei Atyánál lenni, otthon éreznünk
magunkat Istennél. Kell a szeretetkapcsolat az Istennel. Egyrészt Jézus is újra bele akar kapcsolódni,
másrészt minket is oda akar kapcsolni Istenhez. Se ő, se én ne legyek egyedül! Így már közös az
otthonunk. Nemcsak vendégek vagyunk, hanem testvérei Jézusnak, és gyermekei a Mennyei
Atyának. Nem csoda, ha Jézus nem remeteként élte le az életét, hanem közösségben apostolaival,
a tizenkettővel.
Mi hogyan juthatunk oda? A szeretet cselekedetei által. Ezek konkrét tettek. Mindennapi életünkben, a hétköznapokban, az élet sok-sok területén: a családban, a munkahelyen, baráti körben,
utazás közben. A Jézustól kapott tanítást kell megélnünk. „Békességet hagyok rátok”, mondta
Jézus az apostolainak. A tanítványok zaklatottak, Jézusnak meg kell nyugtatnia őket. – Milyennek
gondolom és képzelem Jézus békéjét? Lehet külső béke, és lehet belső béke. Megbékélés
önmagammal, másokkal (azokkal, akik elfogadnak, családtagjaim, szeretteim, s akik nem fogadnak
el, vagy éppen ellenségesek velem szemben), és Istennel.
2016. május elseje egyben Munkás Szent József ünnepe. Ő a munkások védőszentje. Ünnepét XII.
Piusz pápa vezette be 1955. 2016. május 1-jén. Isten munkatársaivá fogad bennünket, hogy tovább
gyarapítsuk az általa elindított valóságot. Minél jobban azonosulunk az akár a hivatalunkból, akár a
szakmánkból következő feladatokkal, annál több közünk lesz az egész világhoz és annak jó irányú
kibontakozásához. A munka megbecsüli a Teremtő Isten ajándékait és tőle kapott talentumainkat,
amelyeket föl kell használnunk életünk folyamán.
Jézus is így élt názáreti otthonában. Dolgozott, ahogyan mi is. Így mindennapi munkánk során, az
élet leghétköznapibb dolgaiban mi is közösségben vagyunk vele. A munkanélküliség ezért is nagy
megpróbáltatás a munkaképes ember számára. Imádságos lelkülettel gondoljunk ma azokra is,
akiknek nincs munkájuk. Ferenc pápát idézem: „Munkás Szent József járjon közben az emberi élet
Isten akarata szerinti rendjének megvalósulásáért, hogy mindannyian boldoguljunk itt a földön, s
méltók legyünk az üdvösségre.”
2016. május első vasárnapja: Anyák napja. Imádsággal és virággal köszöntjük az édesanyákat és a
nagymamákat. Az édesanya minden ember szívében különleges helyet foglal el. Körülvesszük
szeretetünkkel, megbecsülésünkkel és tiszteletünkkel. Ugyanígy nagymamáinkat is. Ha élnek még,
akkor köszöntjük őket. Ha már a temetőben nyugszanak, imádkozunk értük. Aki teheti, keresse
meg, és imádkozza el Dsida Jenő Hálaadás című versét.
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