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„Bizony mondom neked, hogy még ma
éjjel, mielőtt a kakas másodszor szólna,

háromszor megtagadsz.” (Mk 14,30)

Takó István –
Kitartó szívvel 

a megváltás felé 

A húsvéti  ünnepkörnek  na-
gyon  sok  egyházi  és  világi,
szent és profánnak tűnő szim-
bóluma van. Az életről szólnak
ezek  a  szimbólumok,  magáról
a  nagybetűs  Életről  vagy  az
életünkről,  a  mindennapokról,
az  istentiszteletről,  hódolatról.
Minden esetre az életünkkel hoz-
hatók  kapcsolatba.  Ilyen  szim-
bólum értékkel  bír  az  a  szamár
is, amelynek hátán az Úr Jézus

bevonult Jeruzsálembe. Amikor még lehetett  egy-egy fülest
adni  a  rosszalkodó diákoknak vagy meg volt  szabad  fedni
őket, amikor még Makarenko elméletét nem múlták felül új
pedagógiai  irányzatok,  gyakran  leszamaraztak  bennünket  a
tanáraink, ha valami  csintalanságot csináltunk, vagy butasá-
got mondtunk. – Te szamár!, mondjuk ma is gyakran a min-
dennapi életben.  Ez a fajta  minősítés  egy szidalom, szitok,
lekicsinylés, amit azon társainkra, felebarátainkra használunk,
akik szerencsétlennek látszanak, akik engedik magukat má-
soktól kihasználni. Valójában azonban az ember jogtalanul a-
zért használja a szamár nevét, hogy másokat nevetségessé te-
gyen vagy lebunkózzon. Pedig a szamár egy nagyon igény-
telen,  de erős állat,  végtelenül szerény, nagy teljesítményre
képes, hisz hihetetlen nagy terhet tud cipelni.

A bibliában is sokféle jelzővel illetik a szamarat. A virág-
vasárnapi evangéliumban főszerepet játszik, hisz a világ ki-
rályát viszi a hátán. A szamár a király hordozója, akinek, a
próféták  jövendölései  alapján,  a  szegények oltalmazójaként
kell értelmeznie magát, aki majdan egy szabad és szociális
szempontból is igaz uralmat hoz létre. Isten messiása, meg-
váltója, aki nem fegyverrel és hatalommal, hanem egy véd-
telen szamárnak a hátán hirdeti a szabadságot és a békét a
népnek. Ez a szamár tehát egyszersmind a hátán ülő messi-
ásról mond el valami lényegeset nem csupán az ószövetségi
jövendölések beteljesedéseként.

És ez a messiás, aki így vonul be Jeruzsálembe valahol mégis
hihetetlen bizalmat ébreszt bennünk, akkor is, ha nem értjük ezt
a  cselekedetét  magának  a  feltámadásnak  a  perspektívájából
sem. Mégis bízunk benne, bevonulunk vele, ott akarunk lenni
vele  az  utolsó  vacsorán,  a  döntések  éjszakáján,  de  még  a
kereszten is, akkor is, ha még mindez értelmetlennek látszik.

Mi, akik az ő nevében járunk, akik járjuk az ő útját, vasár-
nap reggel, egy furcsa időpontban, amikor más tennivalónk is
lenne,  jobb  dolgunk  is  akadna,  nem  vagyunk-e  szamarak
nagyon sokak szemében, talán éppen a szeretteink szemében
ezért? Nem vagyunk szamarak, akik még mindig az Úr Jézus
és az Ő örömhíre felől érdeklődünk, ami már hosszú ideje a-
lig csalt ki valakiket a kályha mögül a környezetünkben. 

Ott a tömeg, amely vele hozsannázik a bevonuláskor, amely
szereti ezt az ünneplést, akiknek az életében a felszínen meg-
történik  a  megváltás  néhány pálmaág és  néhány ruhadarab
árán. Természetesen, fontos lehet ez a fajta felszínes tiszte-
letadás. De azt érzem, hogy nem csupán a ruhánkra és a bar-
káinkra  van  szükség  ahhoz,  hogy megtörténjék  bennünk  a
megváltás,  hanem a  szívünkre,  a  kitartásunkra,  arra,  hogy
végig járjuk vele az utat. Szükség van emberekre, akik tanú-
ságot tesznek arról, hogy érdemes ezen az úton végigmenni
egészen a halálig. Emberekre, akik, mint a szamár engedik
magukat  eloldozni  a  sokféle  köteléktől  az  életükben,  csak
azért, mert az Úrnak szüksége van rájuk. 

Duccio: Bevonulás Jeruzsálembe – 1300 körül, oltárkép a sziénai dómban

Mindenki meg van hívva erre a feladatra: a feltámadott Urat a
világba vinni. Ma olyan emberekre van szükség, akik terheket
tesznek  le  magukról,  hogy  másokat  hordozhassanak.  Sokan
vannak, akiknek a problémája, a szükséglete olyan nagy, hogy
képtelen megküzdeni vele. Szükségük van arra, hogy hordozzák
őket mindenek előtt  imádságban. Sokan képtelenek hinni,  az
örömhírt félretették valami miatt.  Szükségünk van emberekre,
akik a hitet élik, szavak nélkül és utasítások nélkül. Csak így
indulhatunk neki a nagyhétnek: Jézus terhét együtt cipelve, de
magunkat általa cipeltetve hagyni.

Köszönjük a tanúságot, amit tettetek és tenni fogtok az idei
ünnepkörben is!      
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Ferenc pápa katekézise – A Lélek nélkül nincs öröm,
                 sem szeretet, csak szomorúság és megszokás!

Minden keresztény lét első ajándéka a Szentlélek. Ő nem
egy a sok ajándék közül, hanem az alapvető ajándék. A Lélek
az az ajándék, akinek az elküldését Jézus megígérte nekünk. A
Lélek nélkül nincs kapcsolat Krisztussal és az Atyával. Mert a
Lélek megnyitja  szívünket  Isten  jelenléte  előtt,  és  bevonja a
szeretetnek abba az „örvénylésébe”, amely Isten szíve.

Nemcsak ezen a földi úton vagyunk vendégek és zarándo-
kok, hanem vendégek és zarándokok vagyunk a Szenthárom-
ság misztériumában is. Olyanok vagyunk, mint Ábrahám, aki
egy napon három vándort fogadott be a sátrába, és Istennel
találkozott.  Ha  valóban megszólíthajuk  Istent,  és  hívhatjuk
„Abbának”, „Papának”, az azért van, mert a Szentlélek lakik
bennünk; ő az, aki lelkünk mélyén átalakít bennünket, és meg-
tapasztaltatja velünk az abból fakadó túláradó örömet, hogy
Isten igazi gyermekeiként szeret bennünket.

Az Isten felé irányuló összes lelki munkát a Szentlélek, ez
az  ajándék  végzi  bennünk.  Azért  dolgozik  bennünk,  hogy
folytassuk keresztény életünket, Jézussal együtt, az Atya felé.

Ezzel kapcsolatban a katekizmus ezt írja: „Valahányszor Jé-
zushoz kezdünk imádkozni, a Szentlélek vonz minket az imádság
útjára a maga megelőző kegyelmével. Mivel Krisztust emlékeze-
tünkbe idézve  ő tanít  minket  imádkozni,  hogyan ne imádkoz-
nánk őhozzá is? Ezért buzdít az Egyház arra, hogy mindennap
fohászkodjunk a Szentlélekhez, különösen fontos cselekedeteink
kezdetén és végén” (KEK 2670). 

Látjuk hát, mi a Lélek munkája bennünk. „Emlékezetünkbe
idézi”  Jézust,  és  jelenvalóvá  teszi  számunkra  – mondhatjuk,
hogy ő a mi szentháromságos emlékezetünk, Isten emlékezete
bennünk –, és jelenvalóvá teszi Jézust, hogy ne múltba vesző
személyiség maradjon: vagyis a Lélek a jelenbe hozza Jézust a
lelkünkben. Ha Krisztus csak a távoli időben lenne, akkor ma-
gányosak és elveszettek lennénk a világban. Igen, emlékeznénk
Jézusra, ott, messze…, ám a Lélek idehozza őt a szívünkbe ma,
most, ebben a pillanatban. A Lélekben minden élénkké válik: a
Krisztussal való találkozás lehetősége minden időben és helyen
nyitva áll a keresztények előtt. Lehetőség van arra, hogy Krisz-
tussal ne csak történelmi személyiségként találkozzunk. Nem.
A Lélek bevonzza Krisztust a szívünkbe, a Lélek lehetővé teszi,
hogy találkozzunk Krisztussal. Ő nincs messze, a Lélek velünk
van: Jézus még neveli tanítványait,  átalakítja szívüket, ahogy
Péterrel,  Pállal,  Mária  Magdolnával  és  az  összes  apostollal
tette. Miért van jelen Jézus? Mert a Lélek lelkünkbe hozza!

Ezt tapasztalta meg sok imádkozó ember: férfiak és nők,
akiket a Szentlélek Krisztus „mértéke” szerint alakított irgal-
masságban, szolgálatban, imádságban, katekézisben…

Kegyelem,  ha  ilyen  emberekkel  találkozhatunk:  észrevesz-
szük, hogy más élet lüktet bennük, tekintetük „messzebbre” lát.

Ne csak a szerzetesekre,  a remetékre gondoljunk; a min-
dennapi  emberek  között  is  vannak,  olyan  emberek,  akik
hosszú ideje folytatnak párbeszédet Istennel, néha belső küz-

delemben, mely megtisztítja a hitet. Ezek az alázatos tanúk
Istent keresték az evangéliumban, a magukhoz vett és imádott
Eucharisztiában, a nehézségekkel küzdő testvérük arcán, és
titkos tűzként őrzik az ő jelenlétét.

A  keresztények  első  feladata  éppen  ennek  a  tűznek  az
életben tartása, amelyet Jézus a földre hozott (vö. Lk 12,49).
És mi ez a tűz? Ez a szeretet, Isten Szeretete, a Szentlélek! A
Lélek tüze nélkül a próféciák kialszanak, szomorúság szorítja
ki  az  örömet,  megszokás váltja  fel  a  szeretetet,  a  szolgálat
rabszolgasággá válik. A tabernákulum mellett világító lámpa
képe  jut  eszembe,  ahol  az  Eucharisztiát  őrzik.  Amikor  a
templom kiürül, és beesteledik, amikor a templom zárva van,
az a lámpa továbbra is világít, továbbra is ég: senki sem látja,
mégis ég az Úr előtt. Ilyen a Lélek a szívünkben: mindig je-
len van, mint az a lámpa.

A katekizmusban továbbá ezt  olvassuk: „A Szentlélek,  a-
kinek  kenete  egész lényünket  betölti,  a  keresztény imádság
belső tanítómestere. Ő az imádság élő hagyományának szer-
zője. Az imádságnak annyi útja van, ahány az imádkozó em-
ber,  de  mindenkiben  és  mindenkivel  ugyanaz  a  Lélek  mű-
ködik. A keresztény imádság a Szentlélekkel közösségben az
Egyház  imádsága”  (KEK  2672).  Sokszor  előfordul,  hogy
nem imádkozunk,  nincs  kedvünk  imádkozni,  vagy sokszor
úgy imádkozunk, mint a papagájok: a szájunkkal, de a szí-
vünk távol van. Itt az idő, hogy azt mondjuk a Léleknek: 

„Jöjj, jöjj, Szentlélek, melegítsd fel a szívemet! Jöjj, és taníts
meg  imádkozni,  taníts  meg  az  Atyára  nézni,  a  Fiúra  nézni!
Taníts meg a hit útjára! Tanítsd meg, hogyan szeressek, és fő-
ként, hogyan éljek reményben!” 

Állandóan hívnunk kell a Lelket, hogy jelen legyen életünk-
ben! Tehát a Lélek az, aki írja az Egyház és a világ történetét.
Mi üres oldalak vagyunk, készen befogadni az ő kézírását. És a
Lélek mindannyiunkban eredeti műveket komponál, mert nincs
olyan keresztény, aki teljesen egyforma lenne a másikkal. Az é-
letszentség  határtalan  területén  az  egyetlen  Isten,  a  szerető
Szentháromság a tanúk színes sokféleségét támasztja: méltósá-
gukban mind egyenlők, de egyedülállók is abban a szépségben,
amelyet a Lélek teremt mindazokban, akiket Isten irgalma az ő
gyermekeivé tett. Ne felejtsük el, a Lélek jelen van, jelen van
bennünk! Hallgassuk a Lelket, hívjuk a Lelket – ő az ajándék,
akit Isten nekünk adott –, és mondjuk neki: „Szentlélek, nem
tudom, milyen az arcod – nem ismerjük –, de tudom, hogy te
vagy az erő, te vagy a fény, hogy képes vagy fejleszteni engem,
és meg tudsz tanítani imádkozni. Jöjj, Szentlélek!” Gyönyörű ez
az ima: „Jöjj, Szentlélek!”

Ismét és nagy szomorúsággal úgy érzem, sürgősen fel kell
hívnom a figyelmet a drámai helyzetre Mianmarban, ahol so-
kan, különösen fiatalok életüket vesztik, hogy reményt nyújt-
sanak hazájuknak. Én is letérdelek Mianmar utcáin, és mon-
dom: Legyen vége az erőszaknak! Én is kitárom karomat, és
mondom:  Válasszátok  a  párbeszédet!  A vérontás  nem  old
meg semmit! Válasszátok a párbeszédet!

Fordította: Tőzsér Endre SP, Forrás: Magyar Kurír
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A szentatya márciusi imaszándéka

„Amikor gyónni megyek, azt önmagam gyógyításáért, a lel-
kem meggyógyításáért teszem. Azért, hogy nagyobb lelki e-
gészséggel távozzak és, hogy a nyomorúságból az irgalomba
jussak. A gyónás középpontjában nem a felsorolt bűnök áll-
nak, hanem az az isteni szeretet, amelyet kapunk, és amelyre
mindig szükségünk van. A gyónás középpontja Jézus, aki vár
ránk, meghallgat és megbocsát nekünk. Ne feledjétek: Isten
szívében  előbb  mi  vagyunk  jelen,  a  hibáink  csak  ezután
következnek. Imádkozzunk azért, hogy még mélyebben éljük
meg a kiengesztelődés szentségét, hogy megízleljük Isten vég-
telen  irgalmát.  Imádkozzunk,  hogy  Isten  irgalmas  papokat
adjon egyházának, és ne kínzókat.”

Forrás: Vatikáni Rádió

Exc., Ft. Tamás József – 
            Használjuk ki, hogy lelkünk javára váljon

A nagyböjtben egyházunk Szent Pál apostol szavait idézi:
„Nézzétek, itt a kellő idő” (2 Kor 6,2). Isten megadta ezt a
szentidőt számunkra. Használjuk ki úgy, hogy lelkünk javára
váljon. Azzal a kéréssel szembesítettek, hogy néhány sorban
írjam le: milyen gondolatokkal készülök az idei nagyböjtre,
milyen böjti szokásokat őrzök magamban, és a járvány okozta
megszorítások közepette még miről mondhatna le az ember
ebben a szentidőben.

Édesanyám annak idején a nagyböjtöt a II. vatikáni zsinat
előtti böjti fegyelem szerint tartotta és tartatta meg továbbra is
velünk. Ő sehogy sem tudta elfogadni azt a könnyítésnek lát-
szó böjti fegyelmet, amelyet napjainkban kíván meg az egy-
házunk. A korábbi böjti fegyelem csak bizonyos eledelektől
való megtartóztatást foglalt magába. 

Egyházunk most a böjt fogalmát átértékelve az Izajás pró-
fétánál leírt „igazi böjtöt” helyezi előtérbe. A prófétánál Isten
elvárását így olvassuk: tudjátok meg, milyen az a böjt, amit
kedvelek: „törd össze a jogtalan bilincseket, oldd meg az iga
kötelékeit,  bocsásd  szabadon  az  elnyomottakat,  törj  össze
minden igát. Törd meg az éhezőnek kenyeredet, a hajlékta-
lanokat fogadd be házadba, a mezítelent öltöztesd fel és ne
fordulj el embertársad elől” (Iz 58, 6–7). Joel prófétánál így
hangzik Isten üzenete: „A szíveteket szaggassátok meg, ne a
ruhátokat” (Joel 2,13). Vagyis böjtöltessük meg a szívünket.
Ne kapjon táplálékot a gonoszság, a gyűlölködés, a harag, a
bűnös szenvedély. Mit használna az embernek, ha a negyven-
napos  böjt  régi  előírásait  lelkiismeretesen  betartaná,  ha  az
ételtől megtartóztatná magát, de a bűnöktől nem? Mit hasz-
nálna  a  testi  böjtölés,  ha  szavaival,  viselkedésével  bántaná
Istent és embertársait? Az igazi böjt abban áll, ha az ember
távol tartja magát a bűntől, leküzdi a kísértéseket, gyakorolja
a szeretetet, minél több jócselekedetet tesz. Ez nem zárja ki a
testi böjtöt sem, arra is szükség van mint eszközre, hisz edzi
az  ember  akaratát,  előmozdítja  a  lélek  diadalát  a  gonosz
ármánykodása felett.  Minden nagyböjti  szentidőben, így az
ideiben is szeretném egyházunknak ezt az irányvonalát követ-

ni, a negyven napon át böjtölő és imádkozó, a kísértéseket
leküzdő Jézus Krisztus nyomdokaiban járni.

A nagyböjti szentidőben gyermekkorom legkedvesebb ájta-
tossága a keresztúti ájtatosság végzése volt. Nagy élményt je-
lentett számomra, szívesen vettem részt rajta ministránsként.
Mivel abban az időben a csíkszentsimoni híveket a Csatósze-
gen lakó plébános látta el,  egy héten csak egyszer volt ke-
resztúti ájtatosság, amelyen szép számmal vettek részt a hívek
és a gyermekek is. Mi, gyermekek a plébános úrral végigjár-
tuk az egyes stációkat, a keresztút végén pedig keresztcsóko-
lásra vonultunk fel. Annyira belém ivódott ez az ájtatosság,
hogy püspökként a nagyböjti  szentidő minden napján elvé-
geztem, ha nem kellett  házon kívül lennem. Úgy tapasztal-
tam, hogy a templomba járó híveinknek is közkedvelt nagy-
böjti  ájtatossága.  A Szent  József-kápolnában,  ahol  naponta
misézni szoktam, az idejáró hívek e szent időben mindennap
elvégzik ezt az ájtatosságot. Nagyon jó eszköz arra, hogy újra
és újra átéljük: mit tett értünk Jézus. Ezért nagyon ajánlom,
hogy minél többen vegyenek részt rajta a nagyböjt folyamán.

Napjaink  nagy  megpróbáltatásai  közé  tartozik  a  korona-
vírus,  amely  az  ellene  folytatott  küzdelmünkben  bizonyos
böjtre fogott minket. Sok mindenről le kellett mondanunk, s
úgy néz ki, hogy továbbra is így lesz, ebben a nagyböjti idő-
ben biztosan. Sokan nehezen viselik ezeket a korlátozásokat. 

Vannak, akik fittyet hánynak rá, próbálnak kitörni a zárt-
ságból, másokat is sztrájkra buzdítani, mindezzel veszélyez-
tetve a többség egészségét. Az igazi hívő ember magára veszi
ezt  a  keresztet,  és  Jézus  nyomdokain  járva  hordozza.  Úgy
gondolom, igazi nagyböjti böjtölés lenne, ha ezeket a minket
érintő korlátozásokat igazi keresztény lelkülettel élnénk meg. 

Tegyük is meg azért, hogy megtapasztaljuk, amit Jézus mon-
dott: „Vegyétek magatokra igámat… az én igám édes, az én
terhem könnyű” (Mt 11,29–30).

Forrás: Vasárnap 2021.
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Útmutató egy jó szentgyónáshoz

Egy  jó  szentgyónáshoz  elengedhetetlenül  szükséges:  az  el-
követett bűnök felett érzett igaz bánat; minden, az utolsó gyónás
óta elkövetett, halálos bűn megvallása;  a kiszabott vezeklés el-
végzése és az okozott kár lehetőség szerinti jóvátétele.

Imádság a szentgyónás előtt

Édes jó Istenem, te mindig szívesen bocsátod meg bűnein-
ket s irgalmas jósággal fogadod vissza a bűnös embert ke-
gyelmedbe;  tekints  nagy könyörületességgel  az  én  szegény
lelkemre.  Sokszor  és  sokat  vétettem ellened  és  most  ismét
visszatérek  hozzád,  hogy a  bűnbánat  szentségében  bűneim
bocsánatát  megnyerhessem. Segíts,  Uram, hogy e nagy  ke-
gyelemhez kellően előkészüljek; világosítsd meg értelmemet,
hogy minden bűnömet megismerjem; indítsd meg szívemet és
akaratomat,  hogy minden bűnömet  irántad  való  szeretetből
megbánjam; vezéreld nyelvemet, hogy minden megismert és
megbánt  bűnömet  őszintén  és  teljesen  meggyónjam,  hogy
megtisztult lélekkel szeretetedbe ismét visszajuthassak.

Szentlélek  Úr  Isten,  lelki  világosság  forrása,  világosítsd
meg kegyelmed sugarával emlékezetemet és segíts engem bű-
neim megismerésében. Mutasd meg nekem azokat oly vilá-
gosan, amint egykor látni fogom őket, amikor halálom pilla-
natában előtted ítéletre megjelenek!

Szűz Mária, kegyelem és irgalom anyja, bűnösök oltalma,
kérd értem szent Fiadat, hogy szentgyónásomat méltóan vé-
gezhessem, bűneimtől megtisztuljak és szent kegyelmével új,
szebb, bűntelen életet élhessek!

Istennek minden  szentjei, s főleg ti, akik e földi életben a
bűnbánatra oly szép példát adtatok, kérjétek a jó Istent, hogy
példátokat töredelmes lélekkel követhessem. Ámen.

Lelkiismeret-vizsgálat, a bánat és erősfogadás felindítása

Istenem, íme előttem vannak bűneim! Keresnem kellett vol-
na téged, és nem törődtem veled. Szeretnem kellett volna té-
ged, és megvetettem hálátlanul és könnyelműen szent akara-
todat. Te Alkotóm vagy, és én gyarló teremtményed vagyok;
te Megváltóm vagy, és én szerető szívedet bántalmaztam: te
Megszentelőm vagy, és én megrontottam magamban képmá-
sodat.  Bűnt  bűnre  halmoztam;  megszegtem  jófeltételeimet,
üdvös ígéreteimet, ellenálltam szent kegyelmednek.

Őszinte szívvel szánom és bánom, hogy tégedet, szeretet-
reméltó,  jó  Istenemet,  megbántottalak.  Bűneimet  utálom és
meg  is  fogadom,  hogy azokat  mind  őszintén  meggyónom,
elhagyom és megjavulok.

Adj, Uram, e komoly szándékomhoz erőt és kegyelmet, áll-
hatatosságot és kitartást, hogy kész legyek inkább meghalni,
mint téged, végtelenül jó Istenemet, súlyosan megbántani.

Bűneink megvallása

A gyóntatószékbe lépés után letérdelünk és ezt mondjuk: Di-
csértessék a Jézus Krisztus!

Utoljára gyóntam ezelőtt:  kb. héttel,  hónappal,  évvel.  Ér-
vényesen gyóntam és a kiszabott elégtételt elvégeztem. Vagy:

Még nem végeztem el a kiszabott elégtételt.
Utolsó gyónásaim egyikén tudatosan kihagytam egy vagy

több súlyos bűnt. – Mennyit?  – Melyiket?  – Utolsó gyóná-
saimban elfelejtettem egy vagy több súlyos bűnt megvallani.
– Mennyit? – Melyiket?

„Alázattal és bűnbánattal megvallom bűneimet”

Isten első parancsáról: „én vagyok a Te Urad, Istened!”
– Elmulasztottam a reggeli  és/vagy az esti  imát:  egyszer,

néha,  mindig.  Figyelmetlenül  illetve tiszteletlenül imádkoz-
tam.  Evés előtt  nem imádkoztam. – Szégyeltem hitemet és
nem vallottam meg. – Hittem babonában. – Okkult praktikák-
ban vettem részt. pl. asztaltáncoltatáson, üveggömb kérdezé-
sén, jósnőt kerestem fel. Hittem a horoszkópnak. – Szentség-
törést  követtem  el,  például:  érvénytelenül  gyóntam,  súlyos
bűn állapotában áldoztam, szent dolgokat, helytelenül hasz-
náltam, megszentelt dolgokat megbecstelenítettem.

– Nem képeztem magam a katolikus hitben a katolikus ka-
tekizmus tanulmányozása, katolikus könyvek olvasása, vallá-
sos előadásokon való részvétel stb. által.
- Önszántamból kételkedtem valamely hittételben, például:

–  Mária  állandó  szüzességében.  –  Jézus  valóságos  jelenlé-
tében az Oltáriszentségben. – Jézus Krisztus istenségében. –
Valamely más dogmában.  – Hitellenes – könyvet olvastam,
filmet néztem, könyvet,  cikket  írtam,  könyveket,  újságokat,
filmeket adtam el; – hitellenes beszédeket hallgattam, tartot-
tam,  aktívan  részt  vettem  nem-katolikus  szertartáson.  (A
passzív részvétel bizonyos komoly okokból megengedett, pl.
családi esküvőn, temetésen.) Katolikusellenes párt vagy kö-
zösség tagja – vagyok, voltam. Vakmerően bizakodtam Isten
irgalmasságában, pl. azzal a gondolattal követtem el egy bűnt,
hogy majd  úgyis  meggyónóm.  Zúgolódtam Isten  utasításai
ellen, elégedetlen, hálátlan voltam Istennel szemben.

Isten második parancsáról: „Isten nevét hiába ne vegyed!”
– Isten vagy a szentek nevét könnyelműen, tiszteletlenül ej-

tettem ki; – szitkozódva ejtettem ki hányszor? Szükségtelenül
vagy hamisan esküdtem. – Milyen alkalomból? – Hányszor?
– Egy fogadalmat, azaz egy Istennek tett ígéretet nem tartot-
tam be. – Mit?

Isten harmadik és az Egyház első és második parancsáról:
„Emlékezz meg róla, hogy az Úr napját megszenteljed!” 

–  Vasár-  és  egyházilag  előírt  ünnepnapokon  kötelező:  –
szentmisén részt venni; – a szolgai munkát kerülni;

–  Az egyházilag  előírt  ünnepekhez  a  következő  ünnepek
tartoznak:  –  Urunk születésének  főünnepe  december  25.  –
Urunk születésének oktávája január 1. – Mária mennybeme-
netele augusztus 15. 

– Szentmisét mulasztottam vasár- és ünnepnapon: – igaz ok
nélkül.; – elkéstem vagy túl korán elmentem. – Áhítat nélkül
vettem részt a misén. 

–  Nyomós ok  nélkül  nehéz  és  hosszantartó  testi  munkát
végeztem vasár- és ünnepnapon, pl. füvet nyírtam, autót javí-
tottam. – Hányszor? – Milyen sokáig?
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Isten negyedik parancsáról: „Atyádat és anyádat tiszteld!”
–  Engedetlen  voltam  szüleimmel  illetve  elöljáróimmal

szemben. – Rosszat kívántam szüleimnek. – Megvetettem, ki-
gúnyoltam  szüleimet,  nevelőimet,  feletteseimet.  –  Szüleim-
mel, nevelőimmel, feletteseimmel szemben akaratos és dacos
voltam.  –  Szeretetlenül,  szemtelenül  vagy tiszteletlenül  be-
széltem szüleimről, nevelőimről, elöljáróimról. – Nem imád-
koztam szüleimért, nevelőimért és feletteseimért. – Veszeked-
tem testvéreimmel. – Nem gondoskodtam gyermekeim testi
jólétéről. – Nem gondoskodtam eléggé gyermekeim szellemi,
lelki neveléséről. – Nem szüntettem meg körülöttük a bűnre
szolgáló alkalmakat. – Nem gondoskodtam vallási nevelésük-
ről. – Nem buzdítottam őket a szentségek vételére. – Rossz
példát mutattam nekik. – Nem gondoskodtam öregkorukban
szüleimről.

Isten ötödik parancsáról és a felebaráti szeretetről: „Ne ölj!
Szeresd felebarátodat, mint tenmagad at!” 

– Kárörvendő voltam. – Képmutató, alakoskodó voltam. –
Gyűlölködő voltam. – Bosszúvágyó voltam. – Kötekedő, ve-
szekedő voltam. – Mindent jobban tudó, tudálékos voltam. –
Haragtartó voltam. – Dühös, indulatos, heves voltam. – Tü-
relmetlen voltam embertársaim iránt. – Nem iparkodtam elég-
gé  kibékülni  haragosaimmal,  illetve  kikerülni  az  ellensé-
geskedésre szolgáló alkalmakat. – Rosszul viselkedtem. – Kí-
váncsi voltam, és olyan dolgokba avatkoztam, amikhez sem-
mi közöm. – Hiú voltam külsőmre illetve viselkedésemben. –
Irígy voltam mások vagyonára, szerencséjére és életvitelére. –
Féltékeny voltam mások sikerére, szerencséjére. – Durva, kö-
vetelőző, rideg, nagyképű voltam embertársaimmal. – Elha-
nyagoltam  állapotbeli  (iskolai,  házastársi,  munkahelyi)  kö-
telességeimet. – Saját hibámból nem tartottam be ígéretemet.
– Megütöttem, illetve más módon megsebesítettem valakit. –
Szándékosan lelki fájdalmat okoztam valakinek. – Kigúnyol-
tam  valakit.  –  Ridegen  beszéltem  másokról.  –  Gyűlöltem
valakit.  – Belegázoltam másnak a becsületébe azáltal, hogy
rejtett hibáit kibeszéltem. – Egy ártatlant megöltem. – Abor-
tuszom volt. – Idegen bűn szárad rajtam, amennyiben bűnt ta-
nácsoltam valakinek vagy bűn elkövetésére adtam parancsot.
– Beleegyeztem mások bűnébe. – Másokat bűnre csábítottam
(pl. helytelen  öltözékkel). –  Dicsértem mások bűnét. –  Hall-
gattam, mikor valaki bűnt követett el. – Nem büntettem meg
mások bűnét. – Részt vettem mások bűnében. – Védelmeztem
mások bűnét. – Veszélyeztettem saját, illetve mások életét hely-
telen  viselkedésem által  (pl.  a  közlekedésben). –  Megpró-
bálkoztam az  öngyilkossággal.  –  Mértéktelen  és  válogatós
voltam evésben, ivásban, dohányzásban. – Kitettem magam
annak a veszélynek, hogy bűnt kövessek el. – Nem kerültem
el az alkalmat a bűn elkövetésére. – Elmulasztottam élő il-
letve halott rokonaimért imádkozni.

Isten  hatodik  és  kilencedik  parancsáról:  „Ne  paráznál-
kodjál!”

– Tetszéssel foglalkoztam és időztem szemérmetlen gondo-
latoknál. – Céltalan gondolkodással és töprengéssel önszán-

tamból  keltettem fel  magamban  szemérmetlen  érzéseket;  –
Örömmel emlékeztem vissza az elkövetett vétkeimre. – Sze-
mérmetlen  szándékkal  kívántam valamit  megnézni,  hallani,
tenni.–  Szemérmetlenséget  tetszéssel  beszéltem,  hallgattam,
énekeltem, olvastam. – Vétkeztem szemérmetlen pillantások-
kal (rossz színházi előadás, film, mozi). – Vétkeztem szemér-
metlen érintésekkel: – magamon; – máson.  – Szemérmetlen-
séget követtem el: – egyedül; – mással; – asszonnyal; – le-
ánnyal; – férfivel; – fiúval. – Engedtem, hogy más szemér-
metlenséget  kövessem el  rajtam.  –  Vétkeztem a  házastársi
kötelességeim  ellen:  –  gondolattal  és/vagy  kívánsággal;  –
szavakkal;  –  tettel;  –  Hányszor?  – fogamzásgátlót  használ-
tam; – a házastársi kötelességemet nem teljesítettem; – meg-
szakítottam a házasságot.

Vincent van Gogh (1853-1890) – Az irgalmas szamaritánus

Isten hetedik és tizedik parancsáról: „Ne lopj!”
– Visszaéltem valakinek a bizalmával. – Megloptam valakit.

– Mit? – Mennyit? – Becsaptam valakit: – Mivel? – Valamely
közlekedési eszközön ( metró, busz, vonat, villamos) érvényes
jegy nélkül utaztam. – Rossz, hanyag munkát végeztem vagy
rossz  árut  szállítottam.  – Alkalmazottamnak nem fizettem ki
időben megérdemelt bérüket. – Kárt okoztam másnak a vagyo-
nában. Mit? – Szerződéseket,  pl.  munka-,  adás-vételi  szerző-
déseket  nem  tartottam  be,  igazságtalan  voltam  örökösödési
ügyekben. – Kölcsönzött dolgokat nem adtam vissza. – Tékozló
voltam; jó, ehető ételt eldobtam. – Rám bízott titkokat vagy hi-
vatali/szakmai titkokat másoknak elárultam. – A másoknak o-
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kozott kárt nem térítettem meg; a becsületükön, illetve javaikon
elkövetett kárt nem tettem jóvá.

Isten nyolcadik parancsáról: „Hamis tanúságot ne tégy!” 
– Hazudtam: – szükségből;  – tréfából; – udvariasságból; –

ártottam ezzel másnak; – Ok nélkül gyanúsítottam valakit. –
Valódi ok nélkül kibeszéltem más bűnét vagy hibáját.  –Hí-
zelegtem, hogy ezzel előnyökhöz jussak.– Nyilvánosan meg-
szégyenítettem valakit. – Megrágalmaztam valakit, vagyis o-
lyan hibákat állítottam valakiről, ami nincs neki. – Nem von-
tam vissza, amivel valakit megrágalmaztam. – Felnagyítottam
más valóban meglevő hibáját. – Igaztalan voltam viselkedé-
semben és beszédemben.

Az Egyház parancsairól:

– Az előírt  napokon (Hamvazószerdán és Nagypénteken)
nem böjtöltem és nem  tartóztattam meg magamat.  – Elmu-
lasztottam az év péntekéin az önmegtartóztatást,  illetve va-
lamilyen bűnbánati cselekmény végrehajtását. – Nem teljesí-
tettem húsvéti kötelezettségeimet, vagyis nem gyóntam lega-
lább egy évben egyszer, és nem áldoztam még húsvétkor sem.

A hét főbűnről:

A főbűnökben rejlenek fő gyengeségeink. A konkrét erős-
fogadásnak feltétlenül ezekre a pontokra kell koncentrálnia! –
Gőgös,  nagyképű,  öntelt,  beképzelt,  tetszeni  vágyó,  kacér
voltam.  –  Zsugori  voltam,  nem voltam hajlandó  szükséget
szenvedő embereknek segíteni. – Irígy, kárörvendő voltam. –
Rest voltam: – hivatásbeli kötelességeimben; – imában és a
szentségek vételében. – Haragos voltam. – Mértéktelen vol-
tam: – evésben, ivásban; – valami másban. Buja voltam.

Vezeklés – Elégtétel – Hálaadó ima a gyónás után

Szeretetreméltó  Jézusom,  nagy  hálával  tartozom  neked,
hogy engem, méltatlan bűnöst a bűnbánatra kegyesen meg-
hívtál s vétkeim bocsánatát kegyelmesen megadtad. Jó volna,
ha majd az égben mindörökké élvezhetném irgalmasságodat!
Eddig  sokszor  elveszítettelek;  de  a  jövőben  nem  akarlak
többé elveszíteni. Kegyelmeddel meg akarom változtatni éle-
temet;  hiszen mindenek fölött te  megérdemled az én egész
szeretetemet! Ezután nem akarok többé tőled elszakadni, mert
megfogadtam már, hogy inkább meghalok, mint téged  meg-
bántsalak.

Most, íme, megújítom ez ígéretemet. Megfogadom egyszer-
smind, hogy a bűnnek minden alkalmát elkerülöm s minden
eszközt,  módot  felhasználok,  hogy többé  ne  vétkezzem.  S
mert  te,  Istenem,  ismered  gyöngeségemet.  Adj  kegyelmet,
hogy hozzád halálomig hű maradjak; segíts meg, hogy a kí-
sértés óráján mindig nálad találjak menedéket!

Végtelen  irgalmú  Isten,  a  Boldogságos  Szűz  és  minden
szentnek  érdemeire  kérlek,  legyen előtted  kedves  e  gyóná-
som. Pótolja gyarlóságomat határtalan irgalmad s őrizz meg
engem kegyelmedben,  aki  élsz  és  uralkodol a  Fiúval  és  a
Szentlélekkel mindörökké. Ámen.

Forrás: romaikatolikus.blogspot.com

Exc., Ft. Kovács Gergely érsek – 
 Az igazi hivatás önmagunk odaajándékozásából születik

Tavaly, december 8-án Ferenc pápa különleges Szent Jó-
zsef-évet hirdetett. Majd december 27-én arra buzdított, hogy
szegezzük tekintetünket a Szent Családra, Jézusra, Máriára
és Józsefre. Meghívott, hogy állítsuk szemünk elé a házastársi
és családi szeretet eszményét és épp a mai naptól, március
19-től  kezdődően  egy  teljes  évet  szenteljünk  az  Amoris
laetitia kezdetű  apostoli  buzdítás  elmélyítésének,  amely  a
családban megélt szeretet öröméről szól. Ennek értelmében
március 19-én  Sepsiszentgyörgy belvárosi Szent  József-tem-
plomában Kovács Gergely érsek ünnepélyesen megnyitotta a
Család évét. Az alábbiakban Közöljük érsekünk itt elhangzott
homíliáját:

Szent Józsefről szinte mindenki tud mondani valamit. Leg-
alább annyit, hogy ács volt (Mt 13,55), Mária jegyese (Mt
1,18; Lk 1,27), „igaz ember” (Mt 1,19). A Szent József-év
meghirdetésekor Ferenc pápa egy apostoli levelet is közzétett,
amely e szavakkal kezdődik: Patris corde (Apai szívvel). Így
szerette  József  Jézust:  apai  szívvel.  Szent  József  nagysága
abban áll, írja a szentatya, hogy Mária férje és Jézus apja volt.
Ferenc pápa Szent József apaságának hét vonását sorolja fel,
ezekre szeretnék szentbeszédemben reflektálni.

1. Szent József szeretett apa. Önmagát, életét, munkáját tel-
jesen családjának szentelte. Mégsem lett frusztrált, nem égett
ki, mert életét nem önfeláldozásként, hanem önajándékozás-
ként kell szemlélnünk. Minden igazi hivatás önmagunk oda-
ajándékozásából születik. A családban, de a papi vagy szer-
zetesi hivatásban is. Ahol nincs önajándékozás, hanem csak
pusztán önfeláldozás, akkor a szeretet szépsége és öröme he-
lyett  boldogtalanságot,  szomorúságot  és  csalódottságot  fo-
gunk tapasztalni.

2. Szent József gyengéd apa. Jézus Józsefben látta meg Is-
ten gyengédségét: „Amilyen gyengéd egy apa gyermekei iránt,
olyan gyengéd az Úr azokhoz,  akik félik őt” (Zsolt  103,13).
Sokszor gondoljuk úgy, hogy Isten csak a  jó és  erős olda-
lunkra számít, holott nem egyszer gyengeségünk ellenére, sőt
azon  keresztül  valósítja  meg  terveit.  Meg  kell  tanulnunk
elfogadni  gyarlóságunkat.  Épp  gyengédséggel  kell  hozzá-
nyúlnunk ahhoz, ami törékeny bennünk. József is aggódik, de
példája azt tanítja, hogy az Istenbe vetett hitben az is benne
van, hogy Ő félelmeinken, gyarlóságainkon, gyengeségünkön
keresztül is képes működni. Ne féljünk Istenre bízni életünk
hajójának kormányát, ne akarjunk mindent ellenőrzésünk a-
latt tartani.

3. Szent József engedelmes apa. Józsefet felzaklatja Mária
emberileg érthetetlen áldott állapota. De hisz az angyal sza-
vának, amelyet álomban kap – „Ne félj feleségül venni Má-
riát, mert a benne fogant magzat a Szentlélektől van” –, és a-
mikor  felébredt,  úgy tett,  ahogy az  Úr  angyala  megparan-
csolta neki (Mt 1,24). Nem tudjuk, hogy mit fed az, amit az
evangélista  álomként  ír  le,  de  József  engedelmeskedett  és
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megmentette  Máriát.  Akkor is  engedelmeskedik,  amikor az
angyal megparancsolja neki, hogy Máriával és Jézussal me-
neküljön  Egyiptomba (Mt 2,13).  Felkelt,  még éjnek idején
fogta a gyermeket és anyját, és elment Egyiptomba (Mt 2,14-
15). Ott pedig bizalommal és türelemmel várta az angyaltól a
megígért  értesítést  arról,  hogy  visszatérhet  hazájába,  majd
ismét  habozás  nélkül  engedelmeskedik:  „Felkelt,  fogta  a
gyermeket és anyját, és Izrael földjére ment” (Mt 2,21). Szent
József  nem tesz  fel  kérdéseket,  nem nézi  a  nehézségeket,
melyekkel szembe kell néznie: engedelmeskedik.

4.  Szent  József  elfogadó  apa.  Elfogadja  Máriát  anélkül,
hogy  előzetesen  feltételeket  szabna.  Bár  nincs  birtokában
minden információnak, mégis Mária jó hírnevének és életé-
nek érdekében dönt. Nem magyarázatokat kér és keres, ha-
nem  elfogad.  Életünkben  gyakran  történnek  olyan  esemé-
nyek,  amelyeknek  nem értjük  a  jelentését.  Első  reakciónk
esetenként a csalódás és a lázadás. József félreteszi az okos-
kodást, elfogadja a történéseket. Ha nem békülök meg élet-
történetemmel, akkor a következő lépést sem tudom megten-
ni. Az elfogadás által nyilvánul meg az Istentől kapott erő éle-
tünkben. Pál apostol mondja: „Tudjuk, hogy minden javukra
szolgál azoknak, akik szeretik Istent” (Róm 8,28). Szent Ágos-
ton pedig hozzáteszi: „az is, amit rossznak mondunk”.

5. Szent József teremtő bátorságú apa. Isten Fia nagy ki-
szolgáltatottságot vállalva jött a világra. Rászorult József vé-
delmére, gondozására, nevelésére. Isten bízik ebben a férfi-
ban, csakúgy, mint a Szűzanya. József nemcsak meg akarja
menteni  Mária  életét,  hanem folytonosan  gondoskodni  fog
róla és a gyermekről. A megpróbáltatások közepette teremtő
bátorságú  apa.  Nehézség  esetén  meg  lehet  állni,  be  lehet
dobni a  törülközőt,  vagy lehet  próbálkozni valahogy. Időn-
ként  viszont  épp  a  nehézségek  hozzák  elő  azokat  az  erő-
forrásainkat, amelyekről azt se gondoltuk, hogy vannak. Te-
remtő bátorság. Nem egyszer érezhetjük úgy, hogy Isten nem
segít rajtunk. Ez azt jelenti,  hogy elhagyott volna minket –
vagy azt,  hogy bízik bennünk? Bízik abban,  amit  eltervez-
hetünk, kitalálhatunk, megtehetünk.

6. Szent József dolgozó apa. Ács volt, aki becsületesen dol-
gozott, hogy családja megélhetését biztosítsa. Jézus tőle ta-
nulta  meg annak értékét  és  örömét,  hogy az ember a  saját
munkájával megkeresett kenyeret eszi. A munka lehetőség az
ember képességeinek kifejlesztésére, hogy a közösségépítés
szolgálatába állítsuk azokat.  A munka lehetővé teszi önma-
gunk megvalósítását. Az a személy, aki dolgozik, bármi le-
gyen is a feladata, magának Istennek a munkatársa, és bizo-
nyos mértékben a körülöttünk lévő világ teremtője is. A mun-
ka  elvesztésének  veszélye  a  koronavírus-járvány  miatt  az
utóbbi időben csak fokozódott. Az a család, ahol nincs mun-
ka, jobban ki van téve nehézségeknek, sőt a felbomlás kísér-
tésének is. Kérjük Szent Józsefet, a munkást, hogy egyetlen
ember, egyetlen család se legyen munka nélkül!

7. Szent József árnyékként kísérő apa. József Jézus irányá-
ban mintegy a mennyei Atya földi árnyéka: őrzi, védi őt, so-

sem szakad el tőle, szüntelenül kíséri lépteit. Apává nem szü-
letik, apává válik az ember. Azáltal, hogy felelősséggel törő-
dik gyermekével. Apának lenni azt jelenti, hogy a gyermeket
bevezeti  az  élet  megtapasztalásába,  a  valóságba.  Ne  tartsd
meg magadnak, ne birtokold, hanem tedd képessé arra, hogy
döntsön, szabad legyen, elinduljon! Valahányszor valaki fele-
lősséget vállal valaki másnak az életéért, bizonyos értelemben
apaságot gyakorol irányában.

Gerard van Honthorst – Szent József, az ács (XVII. század) 

Százötven  év  telt  el  azóta,  hogy Boldog IX.  Piusz  pápa
1870. december 8-án Szent Józsefet a Katolikus Egyház vé-
dőszentjévé  nyilvánította.  A Szűzanya  után  egyetlen  szent
sem foglal el annyi helyet a pápai megnyilatkozásokban, mint
Szent  József.  Az  általunk  szeretett,  közkedvelt,  jól  ismert
szentek sorában vajon hányadik helyen áll? Szoktuk kérni a
közbenjárását? Szoktunk imádkozni Szent Józsefhez?

Imádkozzunk  Ferenc  pápával:  Üdvöz  légy,  Megváltó  őr-
zője, Szűz Mária férje! Isten rád bízta Fiát; Mária beléd ve-
tette bizalmát; Krisztus veled lett emberré. Ó, boldog József,
mutatkozz apának felénk is, és vezess bennünket az élet út-
ján! Nyerj nekünk kegyelmet, irgalmat és bátorságot, és védj
meg minden bajtól! Ámen.

Forrás: romkat.ro

Pápai keresztút, Róma, Kolosszeum – 2012. Nagypéntek

Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Ámen.
Bevezetés

Jézus mondja: „Aki követni akar engem, vegye fel minden
nap a keresztjét és kövessen engem”.

Olyan felhívás ez, mely érvényes mindenki számára, legyen
nőtlen  vagy  házas,  fiatal,  felnőtt  vagy  idős,  gazdag  vagy
szegény. Érvényes minden család vagy egy egész kisközösség
számára. Mielőtt elkezdődik szenvedése az Olajfák hegyén,
Jézus egyes-egyedül, alvó apostolaitól körülvéve félelmet ér-
zett attól, ami rá várt és az Atyjához fordulva ezt kérte: „Ha
lehetséges, vedd el tőlem ezt a kelyhet”. De azonnal hozzá-
tette: „Mindazonáltal ne az én akaratom teljesedjék, hanem a
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tiéd”. Ebben a drámai pillanatban mély tanítás rejlik mind-
azok számára, akik Őt követik.  Miként minden keresztény-
nek, úgy minden egyes családnak is megvan a maga kereszt-
útja: betegség, halál, eladósodás, szegénység, megcsalás, er-
kölcstelen viselkedés, viszályok a rokonokkal, természeti csa-
pások. De minden keresztény, minden család, a fájdalomnak
ezen útján a tekintetét Jézusra, az Isten-Emberre szegezi. Él-
jük át együtt Jézus földi életének utolsó szakaszát, amit elfo-
gadott az Atya kezéből. Ez egy fájdalmas és fenséges tapasz-
talat,  melyben  Jézus  összesűrítette  a  legdrágább  tanítását,
hogy az Ő élete példája nyomán mi is teljességben élhessük
életünket.

1. Állomás: Jézust halálra ítélik 

Imádunk téged Krisztus és áldunk téged. Mert szent keresz-
ted által megváltottad a világot.

Pilátus  nem  talál  különleges  vétket,  de  enged  a  vádlók
nyomásának így a Názáretit  halálra  ítélik.  Jézus úgy tűnik,
mintha Téged hallanánk: „Halálra ítéltek engem, sokan azok
közül, akik látszólag szerettek és megértettek. Meghallgatták
a hazugságokat és megvádoltak engem. Nem értették,  amit
mondtam. Elárultak, ítélkeztek fölöttem és elítéltek. Halálra,
a kereszthalálra, a legaljasabb halálra.” Rád tekintünk Jé-
zus, az elárultra, és veled éljük a pillanatot, amelyben össze-
omlik a szeretet és a barátság. Tudomásul vesszük a szívünk-
ben  az  elvesztett  bizalom és  az  eltűnt  biztonság  sebeit.  E-
gyedül, Jézus Te tudsz megérteni, Te tudsz bátorságot adni,Te
tudod  az  igazság  szavait  szólni,  még  ha  nehéz  is  érteni
azokat. Erőt tudsz adni nekem ami segít, hogy ne ítélkezzem
a magam részéről, hogy ne roskadjak le, hanem erőt gyűjtsek
és felálljak azok szeretetéért, akik otthon várnak rám, és akik
számára egyedüli támasz vagyok.

Könyörülj rajtunk, Uram! Könyörülj rajtunk!

2. Állomás: Jézus vállára veszi a keresztet 

Imádunk téged Krisztus és áldunk téged. Mert szent keresz-
ted által megváltottad a világot.

Pilátus átadja Jézust a papok és az őrség kezébe. Ez a tör-
ténet 2000 év óta ismétlődik az Egyház és az emberiség törté-
netében. Ma is. Krisztus testét, az Egyházat ma is újból sebe-
sülések érik. Rád tekintünk Jézus, a vérzőre, az egyedül lé-
vőre, az elhagyatottra, a kicsúfoltra és magunktól kérdezzük:
„De hát az a nép, melyet így szerettél, megáldottál és meg-
világítottál, azok a férfiak és nők, nemde mi vagyunk, ma?Mi
is elrejtőzünk félelemből, nehogy bajba keveredjünk,  elfeled-
vén, hogy a te követőid vagyunk. De a legsúlyosabb az, Jé-
zusom, hogy mi is hozzájárultunk ahhoz, hogy  válladra he-
lyezzük ezt az embertelen terhet. Mindahányszor, amikor nem
szerettük egymást, amikor egymást hibáztattuk, amikor nem
bocsátottunk meg egymásnak, amikor nem kezdtünk el újból
szeretni. Jézus! Segíts, hogy bocsánatot kérjek és megtegyem
az első lépést. Ha Rád nézek, nem feledem, amit Te magad
mondtál: „Bármi dolgot is tesztek e kicsik egyikével, velem
tettétek”, „velem tettétek”…

Könyörülj rajtunk, Uram! Könyörülj rajtunk!

3. Állomás: Jézus először esik el a kereszt alatt

Imádunk téged Krisztus és áldunk téged. Mert szent keresz-
ted által megváltottad a világot! 

Jézus elesik. Jézus, elesésed szenvedést okoz nekünk, mert
megértjük, hogy mi vagyunk az oka annak. Talán törékenysé-
günk, de nem csak a fizikai, hanem az egész lényünk töré-
kenysége. Szeretnénk nem elesni, de aztán elég egy akadály,
egy kísértés és elesünk. Megígértük, hogy tiszteljük és gon-
dozzuk azokat a személyeket, akiket Te helyeztél közelünkbe.
Szeretjük  őket,  vagy legalábbis  látszólag  úgy teszünk.  Ha
elvennék őket tőlünk, szenvednénk, de aztán belesüppedünk
a  hétköznapok  konkrét  helyzeteibe.  Mennyi  feszültség  van
családjainkban!  Mennyi  szembenállás,  mennyi  türelmetlen-
ség! Jézus, segíts megérteni, mi a szeretet, taníts meg minket
bocsánatot kérni, türelmesnek lenni! 

Könyörülj rajtunk, Uram! Könyörülj rajtunk! 

4. Állomás: Jézus Anyjával találkozik

Imádunk téged Krisztus és áldunk téged! Mert szent keresz-
ted által megváltottad a világot! 

A Kálvária  emelkedőjén  Jézus  észreveszi  édesanyját.  Te-
kintetük egymásba fonódik. Értik egymást. Mária tudja, ki az
ő Fia. Tudja, honnan jön. Tudja, mi az ő küldetése. Mária tud-
ja, hogy ő az anyja, de azt is tudja, hogy ő maga a lánya. Látja
őt szenvedni minden emberért, tegnap, ma és holnap. És ő is
szenved.

Ezen a világon minden férfi és nő számára, Jézus találko-
zása  édesanyjával nagyon eleven, mindig időszerű esemény.
Jézust  megfosztják  édesanyjától,  hogy  nekünk  legyen  egy
mindig  készen  álló  és  jelenlevő  édesanyánk.  Sajnos,  néha
megfeledkezünk erről. De amikor újragondoljuk, számot ve-
tünk, rájövünk hogy családi életünkben számtalanszor folya-
modunk hozzá. Hányszor állt mellettünk nehéz pillanataink-
ban! Hányszor ajánlottuk neki gyermekeinket, hányszor fo-
hászkodtunk közbenjárásáért testi egészségük és még inkább
erkölcsi védelmük érdekében!

És Mária hányszor meghallgatott bennünket, hányszor érez-
tük közel őt, amikor megerősített minket anyai szeretetével. 

Minden egyes ember keresztútján Mária  a csend példája,
aki jóllehet szívszaggató fájdalomban, mégis új életet szül. 

Könyörülj rajtunk, Uram! Könyörülj rajtunk!

5. Állomás: Cirenei Simon segít Jézusnak a kereszt hordozásában

Imádunk téged Krisztus és áldunk téged! Mert szent keresz-
ted által megváltottad a világot! 

Cirenei Simon segít. Mindnyájunkat képvisel, amikor várat-
lanul elér bennünket egy nehézség, egy próbatétel, egy beteg-
ség, váratlan teher, olykor egy-egy nehéz kereszt. Miért? Mi-
ért éppen nekem? Miért éppen most? Ilyenkor az Úr hív ben-
nünket, hogy kövessük, nem tudjuk hová és hogyan. A leg-
jobb,  amit  tehetünk,  Jézus,  hogy követünk  téged,  engedel-
meskedve annak, amit kérsz tőlünk.  Nem segít a lázadás, de
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érdemes igent mondani Neked, mert Te vagy az Ég és Föld
Ura. Te végtelen szeretettel szeretsz minket. Jobban, mint az
apa, az anya, a testvérek, a feleség, a férj, a gyerekek. Olyan
szeretettel szeretsz, mely messzire tekint, mely mindenen túl,
még  a  nyomorúságainkon  túl  is  üdvözíteni  akar,  boldoggá
tenni mindörökké. A családban is, a legnehezebb pillanatok-
ban, amikor egy elkötelező döntést kell hozni, ha figyelmesek
vagyunk észrevesszük, amit  Isten kíván tőlünk,  megvilágo-
sodunk egy fény által, amely segít bennünket a felismerésben
és  a  kereszt  hordozásában.  Cirenei  szintén  emlékeztet  ben-
nünket  sok  emberre,  akik  közel  voltak  hozzánk  azokban  a
pillanatokban, amikor nehéz kereszt szakadt ránk vagy csalá-
dunkra. Arra tanít minket, hogy fogadjuk alázattal a segítséget,
ha szükségünk van rá és legyünk cireneiek mások számára.

Könyörülj rajtunk, Uram! Könyörülj rajtunk!

6. Állomás: Veronika megtörli Jézus arcát

Imádunk téged Krisztus és áldunk téged! Mert szent keresz-
ted által megváltottad a világot!   

Veronika, egyike a Jézust követő asszonyoknak, aki meg-
érezte, kicsoda is ő. Ő is szenved, amikor látja szenvedni Jé-
zust. Most közelről szemléli az arcát, azt az arcot, mely oly
sokszor szólt a lelkéhez. Eltorzult, vérző, csúffá tett arcot lát,
mely még most is jóságos és szelíd. Nem áll ellen. Könnyíteni
akar az ő szenvedésein. Vesz egy vásznat és megpróbálja le-
törölni a vért és a verejtéket erről az arcról. Némelykor lehe-
tőség adódott az életünkben, hogy letöröljük a szenvedő em-
berek arcáról a könnyet és a verejtéket. Miközben megpró-
báltunk segíteni neki, talán letöröltük az arcukat az együtt-
érzés  tekintetével.  Mégis  ritkán  emlékezünk,  hogy minden
szükséget  szenvedő  testvérünkben  te  rejtezel:  az  Isten  Fia.
Minden ember, az első pillanatoktól fogva az anyja méhében
vagy akár egészen idősként Téged képvisel, Jézus. De nem
csak. Minden testvér te vagy. Rád tekintve, aki jelentéktelen-
né váltál ott a Kálvárián, megértjük, hogy minden emberi te-
remtményben felismerhetünk Téged. 

Könyörülj rajtunk Uram! Könyörülj rajtunk!

7. Állomás: Jézus másodszor esik el 

Imádunk téged Krisztus és áldunk téged! Mert szent keresz-
ted által megváltottad a világot!  

Második alkalommal esik el Jézus, amint a Kálvária szűk
útján előrehalad.  Úgy látunk Téged, mint bárki más embert,
aki  elhibázta az életét,  és  most meg kell fizetnie  érte.  Lát-
szólag nincs erőd, hogy szembesülj az új kihívással. És elesel.
Hogyne ismernénk fel magunkat  benned, Jézus, ebben a ki-
merültség okozta  újabb esésedben! Te ellenben fölkelsz  is-
mét, tovább akarod csinálni. Bűneink, melyeket magadra vet-
tél eltaposnak Téged, de a Te irgalmad végtelenül nagyobb a
mi nyomorúságainknál. Hibát követtünk el. 

Hagytuk, hogy a világ megkísértsen bennünket a megelé-
gedés felvillanásai által. Fáradozunk, hogy megtartsuk a há-
zassági hűségben vállalt  kötelezettséget, de nincs meg ben-
nünk az egykori frissesség és lendület. Minden csak ismét-

lődik, minden tett nehéznek tűnik, és ki akarunk törni ebből.
De megpróbálunk felkelni, Jézus, anélkül, hogy engednénk a
legnagyobb kísértésnek és elhisszük, hogy a Te szereteted na-
gyobb mindennél.

Könyörülj rajtunk, Uram! Könyörülj rajtunk!

8. Állomás: Jézus találkozik az őt sirató jeruzsálemi asszonyokkal

Imádunk téged Krisztus és áldunk téged! Mert szent keresz-
ted által megváltottad a világot!  

A tömegben, mely követi őt, van egy csoport jeruzsálemi
asszony. Ismerik őt. Látván őt ebben az állapotában, elvegyül-
nek a tömegben és haladnak a Kálvária felé. Sírnak. Jézus lát-
ja őket, észreveszi irgalmas érzületüket. Jézus! A tudatlanság,
a fáradtság, az önzés vagy a félelem miatt hányszor csukjuk
be a szemünket és nem szembesülünk a valósággal! Nem ad-
juk oda magunkat, nem köteleződünk el mély és aktív együtt-
érzéssel testvéreink életében. Tovább élünk kényelmesen, kár-
hoztatjuk a rosszat és aki azt teszi, de nem változtatunk a saját
életünkön. 

Munkácsy Mihály – Golgota – 1884

Gyakran a körülmények azért nem javulnak, mert nem kö-
telezzük el magunkat, hogy megváltoztatassuk azokat. Vissza-
vonulunk, anélkül hogy rosszat tennénk bárkinek, de anélkül,
hogy megtennénk a köteles vagy lehetséges jót. Talán vala-
kinek fizetnie kell a mi gyáva elmaradásunk miatt. Jézus, add,
hogy a Te szavaid felrázzanak bennünket, adjanak egy kicsit
abból az erőből,  ami az Evangélium tanúságtevőit mozgatta:
a  vértanúkat,  apákat,  anyákat  vagy gyermekeket,  akik saját
vérüket  egyesítették  a  tieddel,  és  megnyitották,  – ma  is
megnyitják – a jóra vezető utat a világban. 

Könyörülj rajtunk, Uram! Könyörülj rajtunk!

9. Állomás: Jézus harmadszor esik el

Imádunk téged Krisztus és áldunk téged! Mert szent keresz-
ted által megváltottad a világot!  

Elesel Jézus, a harmadik alkalommal. Úgy látszik, össze-
roskadsz. De íme, végtelen erőfeszítéssel felkelsz  és folyta-
tod a rettenetes utat a Golgota felé. Azt akarjuk, Jézus, hogy a
szívünkben felajánljuk mi is az életünket, törékenységünket,
nyomorúságunkat, hétköznapi kicsi és nagy szenvedéseinket.
A mi családjaink is részét alkotják annak a szétfoszlott szö-
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vetnek, melynek szálait a mai jólét szőtte, ami magának az é-
letnek lett  a  célja.  Gyakran mi is  a  jóléttől  elaltatva élünk
anélkül, hogy minden erőnkkel felkelnénk és az emberiséget
is felsegítenénk. Fiaink növekednek: megpróbáljuk mértékle-
tességre, áldozatra, lemondásra szoktatni őket, ugyanakkor o-
lyan társadalmi életet akarunk nyújtani nekik, mely megelé-
gedést hoz a sport, a társasági élet és szabadidő világában de
tudatában vagyunk annak, hogy te vagy, aki kitöltheted nap-
jaikat és te adhatod meg mindazt, amire vágyakoznak. Jézus,
szükségünk  van  arra,  hogy hallgassuk  a  te  igéidet,  ahhoz,
hogy rólad tanúságot tudjunk tenni.

Könyörülj rajtunk, Uram! Könyörülj rajtunk!

10. Állomás: Jézust megfosztják ruháitól

Imádunk téged Krisztus és áldunk téged! Mert szent keresz-
ted által megváltottad a világot!  

Most ruha nélkül maradsz, Jézus, és átéled annak a nehéz-
ségét, aki a tömeg hatalmának van kitéve. Sokan szenvedtek
és szenvednek az emberi személy, az intimitás iránti tisztelet
hiánya miatt.  Jézus, aki hagyja kitenni magát ily módon az
akkori világ és a mindenkori emberiség szemei elé, felhívja a
figyelmünket  az  emberi  személy nagyságára,  a  méltóságra,
amit Isten adott minden férfinak és nőnek, amit senki és sem-
mi nem sérthet meg, mert Isten képére lettünk megteremtve.
Ránk bízatott a feladat, hogy előmozdítsuk az emberi személy
és testének méltóságát. Különösen nekünk, házasoknak fela-
datunk, hogy összekapcsoljuk ezt a két alapvető és elválaszt-
hatatlan valóságot: az ember méltóságát és önátadását.

Könyörülj rajtunk, Uram! Könyörülj rajtunk!

11. Állomás: Jézust keresztre szögezik

Imádunk téged Krisztus és áldunk téged! Mert szent keresz-
ted által megváltottad a világot!  

Amikor megérkeztek a Kálvária nevű helyre, a katonák ke-
resztre feszítették Jézust. Pilátus feliratot készít: „A názáreti
Jézus,  a zsidók királya”,  azért hogy kicsúfolja  őt és mega-
lázza a zsidókat.  Anélkül, hogy akarná, ez az írás valós dol-
got bizonyít: Jézus királyságát, egy olyan országnak a kirá-
lyát, aminek nincs határa sem térben sem időben.

Itt egy titokba lépünk be. Az Isten, aki emberré lett, most mi-
ért hagyja, hogy fára szögezzék, és felemeljék a földről, ször-
nyű fizikai és lelki kínok közepette? Szeretetből. A szeretet tör-
vénye ez, mely arra indít, hogy saját életünket adjuk mások ja-
vára. Megerősítik ezt azok az anyák, akik szembenéztek a ha-
lállal, csakhogy életre hozzák gyermeküket. 

Jézus,  a  Kálvárián  megszemélyesítesz  mindnyájunkat,  az
összes embert,  tegnap, ma és holnap.  A kereszten megtaní-
tottál bennünket a szeretetre. Jézus! Szemlélve Téged a ke-
reszten, mi is:  a házastársak,  a  szülők és  a gyerekek megta-
nuljuk,  hogyan szeressük egymást  és  hogyan tápláljuk ma-
gunk  között  azt  a  szeretetet,  amely  önmagát  adja  oda  és
amely be tudja fogadni a másikat. Ez a teljes kiüresedés és
odaadás, amely képes átalakítani a szenvedést szeretetté.

Könyörülj rajtunk, Uram! Könyörülj rajtunk!

12. Állomás: Jézus meghal a kereszten

Imádunk téged Krisztus és áldunk téged! Mert szent keresz-
ted által megváltottad a világot!  

Jézus a kereszten. A félelem, a rettenet, az embertelen szen-
vedés órái ezek. „Szomjazom!” – mondja Jézus. Kiáltás hang-
zik hirtelen: „Istenem, Istenem, miért hagytál el engem?”  Jé-
zus, ebben a pillanatban Te egy lettél közülünk, egy velünk, a
bűnt kivéve! Te,  Isten emberré lett  Fia,  hozzánk hasonlóvá
lettél,  hogy  te  aki  Szent  vagy megtapasztaljad  a  mi  bűnös
állapotunkat, a távolságot Istentől, azoknak a poklát, akik Is-
ten  nélkül  vannak.  Te  megtapasztaltad  a  sötétséget,  hogy
fényt  adj  nekünk.  Megélted  a  fájdalmat,  hogy a  Szeretetet
hagyd ránk. Megízlelted a kirekesztettséget, az elhagyatottsá-
got  és  a  felfüggesztést  Ég  és  Föld  között,  hogy befogadj
bennünket az Isten életébe. Titok vesz körül bennünket, mi-
közben újra átéljük a Te Keresztutad minden egyes lépését.
Jézus,  aki  nem  tartod  féltékeny  kincsnek  Atyáddal  való
egyenlőségedet, szegénnyé lettél, hogy gazdagíts bennünket.
Jézus a saját földi halálát, mint ajándékot éli meg számomra,
számunkra, családunk és az egész emberiség számára. Ebben
a felajánlásban újjászületik az élet. Ha én is felajánlom fájdal-
mamat, újjászületik bennem az élet.

Könyörülj rajtunk, Uram! Könyörülj rajtunk!

13. Állomás: Jézust leveszik a keresztről és átadják Anyjának 

Imádunk téged Krisztus és áldunk téged! Mert szent keresz-
ted által megváltottad a világot!  

Jézus és Mária. Íme a család, mely a Kálvárián éli és el-
szenvedi a legteljesebb elszakadást. A halál megosztja őket,
vagy legalábbis úgy tűnik, hogy megosztja őket, az anyát és a
fiút, akik között egyszerre emberi és elképzelhetetlenül isteni
kapcsolat van. Szeretetből odaadják azt. Mindketten Isten a-
karatára hagyatkoznak. A Mária szívében nyílt örvénybe be-
lép egy másik fiú,  János,  aki  az  egész emberiséget  szemé-
lyesíti meg. És Mária szeretete mindnyájunk számára annak a
szeretetnek  a  meghosszabbítása,  amellyel  ő  szerette  Jézust.
Igen, mert a tanítványaiban látja meg az Ő arcát. És értük fog
élni, hogy támogassa, segítse, buzdítsa és elvezesse őket Isten
szeretetének  felismerésére.  Mit  mond  nekem,  nekünk,  csa-
ládunknak ez az  Anya és ez a Fiú a Kálvárián? Mindnyájan
csak  lélegzetvisszafojtva  állhatunk a  jelenet  előtt.  Érezzük,
hogy ez az Anya és ez a Fiú együtt egy megismételhetetlen
ajándékot készítenek. Bennük találjuk meg azt a képességet,
mely kitágítja  a szívünket és megnyitja a látóhatárunkat az
egyetemes távlat előtt. Ott,  a Kálvárián, melletted, ó értünk
meghalt Jézus, családjaink elfogadják Isten ajándékát: egy o-
lyan szeretet  ajándékát,  mely képes kitárni a  karjait  a vég-
telenre, az életre!

Könyörülj rajtunk, Uram! Könyörülj rajtunk!

14. Állomás: Jézust sírba helyezik

Imádunk téged Krisztus és áldunk téged! Mert szent keresz-
ted által megváltottad a világot!  

Az a Jézus, akit kevés alkalommal ismertek el mint emberré
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lett  Isten,  íme most  halott.  Az  ismeretlen magányban meg-
zavarodva nem tudják  mit  is  csináljanak,  hogyan viselked-
jenek. Nem marad más számukra, mint egymás vigasztalása
és megerősítése. Egymáshoz bújnak. Ám éppen ebben érlelő-
dik meg a tanítványokban a hit pillanata, az emléke annak, a-
mit Jézus mondott, amikor köztük volt és csak részben értet-
ték meg. Itt kezdenek egyház lenni, a Feltámadás és a Lélek
kiáradásának várásában. Velük van Jézus Anyja, Mária, akit a
Fiú Jánosra bízott. Egybegyűlnek vele, és körülötte abban a
várakozásban, hogy az Úr megnyilvánul majd. Tudjuk, hogy
ez a test három nap múlva feltámadt. Így Jézus örökre él és
elkísér bennünket személyesen a mi földi utunkon, öröm és
gyötrelem  közepette.  Jézus,  add,  hogy kölcsönösen  tudjuk
szeretni egymást, és ismét köztünk légy minden nap, ahogy
megígérted: „Ahol ketten vagy hárman összejöttök az én ne-
vemben, én ott leszek veletek”! 

Könyörülj rajtunk, Uram! Könyörülj rajtunk!

Befejező imádság 

Jézusunk, amikor ebben az órában halálodra emlékeztünk,
szerető tekintetünket a te megélt és kimondhatatlan szenved-
éseidre szegeztük. Szenvedések, melyeket belefoglaltál halá-
lod  előtt  a  kereszten  mondott  titokzatos  kiáltásodba:  „Iste-
nem, Istenem, miért hagytál el engem?”. Ez az emberi-isteni
kiáltásod, mely felkavarta a Golgota levegőjét, kérdőre von és
meglep bennünket még ma is, megmutatja nekünk, mennyire
hallatlan dolog történt: a halálból élet fakadt, a sötétségből
világosság, a végső elszakadásból egység. A hozzád hasonu-
lás szomja arra indít,  hogy felismerjünk  téged az elhagyot-
takban, Egyházad nyomorúságaiban és az emberiség éjszaká-
iban,  személyes és közösségi fájdalmakban azért, hogy beolt-
hassuk  mindezekbe  a  fájdalmakba  a  te  életedet,  világossá-
godat terjesszük és egységedet teremjük mindig és minden-
hol.  Ma, mint egykor, a te elhagyatottságod nélkül, nem len-
ne Húsvétunk. Legyen áldott az Úr neve! Most és mindörök-
ké! Ámen!

Sebestyén Péter – Nehogy rosszabbul járj

A betheszdai gyógyítás és a szombat

A János evangélistánál szereplő jeruzsálemi fürdő létét már
a régészek is igazolták. Habár a harmadik századi görög mű-
veltségű kereszténység még nem nagyon ismerte Palesztina
földrajzát, és a Jézus korabeli Jeruzsálem is alaposan meg-
változott  a  két  zsidó  háború,  valamint  a  római  megszállás
után, – szakemberek biztosra veszik, hogy Szent János, a ne-
gyedik evangélium szerzője alapvetően jól emlékszik a rész-
letekre (is).

Az is  valószínű,  hogy az evangélium ezen része már Jeru-
zsálem 70-es lerombolása előtt megszületett. A kutatások alap-
ján, a templomudvaron igenis létezett és működött egy pogány
gyakorlatokkal egybekötött gyógyfürdő. A helyszínen talált tár-
gyak  Aszklépiosz  kultuszára  utalnak.  [Farkasfalvi  Dénes:
Testté vált szó, Első rész, Prugg Verlag, Eisenstadt, 1986]

Az evangélista nem is kommentálja a fürdővel kapcsolatos
népi  hiedelmet,  csupán  reklámnak  használja,  hogy  olvasói
jobban eligazodjanak majd a csoda megértésében. A Heródes
korabeli trapéz alakú medence öt oszlopcsarnoka az első ke-
resztények  számára  Mózes  öt  könyvét  szimbolizálta,  s  az
hogy Jézus túlteszi magát a szombat törvényén, jelzi már az
újszövetséget: a régi életből a benne hívők új életre támadtak.
Az időnként felkavarodó víz, az angyalok közbelépése, és a
38 éve mégis meg nem gyógyult beteg elég kontraszt ahhoz,
hogy Jézus gyógyításának híre  menjen.  A rabbik ugyanis  a
tevékenységek 39 fajtáját tiltották szombati napon…[in.  Be-
nedikt Schwank: János, Agapé, Szeged, 2001]

Jézus nem szereti, ha tömeg csődül oda. Egyszerűen meg-
gyógyítja a beteget, felszólítja, hogy vegye ágyát, menjen ha-
za, ő pedig odébbáll. Ő most csak a testet gyógyítja. Majd ké-
sőbb, négyszemközt beszél a lelkére…

Rembrandt – A tékozló fiú hazatérése – 1669

Persze a csodának „fészbuk” nélkül is híre megy, hiszen a
beteg naiv lelkesedésében, örömében úgyis elmondja, mi tör-
tént. Érdekes módon a farizeusoknak nem is csoda, nem is e-
zen akadnak ki(fenn…), hanem, hogy mindez szombaton tör-
tént. A szombat, az isteni nyugalom napja ugyanis legalább o-
lyan szentségtörés szemükben, mint az istenkáromlás. Ez ké-
sőbb derül ki ugyan, de a betegnek már rossz előjel, hogy ma-
gyarázkodnia kell,  hiszen nem eladni viszi az ágyát,  az in-
kább a csoda bizonyítéka. És milyen csodarabbi az, aki nem
ismeri a nyugalom törvényét? Nem is azt kérdezik ki gyógyí-
tott meg, hanem, hogy  ki merészelte azt parancsolni neked,
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hogy megszegd a szombat törvényét? Később aztán, a tem-
plom környékén Jézus újra találkozik a beteggel, s ekkor azt
mondja neki: „Látod, meggyógyultál, többé ne vétkezzél, ne-
hogy rosszabbul menjen majd a dolgod…!” (Jn 5, 14) A lelki
„utókezelést” személyesen, tapintattal végzi el.

Hosszú teológiai kifejtés következik Szent János szerkesz-
tésében, de elmélkedés gyanánt itt most csak három kérdést
emeljünk ki.

Akarsz-e meggyógyulni?

Ha igen, hol keresem a gyógyulást? Fűben-fában orvosság?
Egészséges életmód? Oltás? Egyáltalán honnan van a beteg-
ségem? Nem-e bűneim (is) okozták? Harmincnyolc éve szen-
vedek… Ez majdnem egy munkásélet időszaka. Negyven év
munkaidő után már lehet kérni a nyugdíjazást… 

A „bűnjelek”  eleinte  láthatatlanok:  csak  szorongást,  fárad-
ságot, megkeményedést, kiégést, lelki tompulást okoznak. Az-
tán jönnek az „áttétek”: szívre, vesére, agyra, kapcsolataimra,
életkedvemre. Megtört szívvel-lélekkel még nehezebb lesz a
kitartás, a lelkesedés, annak beismerése, hogy szükségem van
a változásra. Arra, hogy hagyjam, majd Jézus újítsa meg éle-
temet. A ráhagyatkozás is nehezemre esik, úgy be vagyok zár-
kózva önmagamba. Pedig Jézus minden alkalmat felhasznál,
hogy gyógyítson,  felemeljen, ráncba szedjen.  Még a beteg-
séget is. Még a járványt is…

S ami eddig  lehetőség  volt,  most  kötelezővé  válik,  hogy
megmentsem  örök  üdvösségemet.  Harmincnyolc  évig  ván-
dorolt a választott nép is, amíg az „utolsó harcosok ki nem hal-
tak…”. Mózes sem mehetett be. Majd csak az új nemzedékkel
foglalhatta elé Józsué az ígéret földjét. A 90-es változások u-
tán is eltelt már harminc év. Miből kell kigyógyulnom? Mi-
ben kell megváltoznom? Hol kell megtérnem? Van-e beteg-
ség-tudatom?

Vigyázz, nehogy…

Az alkalmazkodás nem elég, ha továbbra is beteg vagyok.
Az, hogy lépést tartsak a világgal, a kihívásokkal, önmagában
még nem gyógyít.  Ha folyton visszaesem, lehet még súlyo-
sabb lesz a betegségem… Elviselhetetlen tünetekkel. Vannak
olyan törések, melyek nem jól forrnak, ilyenkor az orvos újra
eltöri a csontot.

Loyolai  Szent  Ignác  szándékosan  törette  el,  mert  rosszul
forrt, és nem nézett ki olyan daliás lovagnak, amilyennek sze-
rette volna magát látni, csizmát sem húzhatott, aztán a végén
kifűrészeltetett belőle…, és egész életén keresztül biccentenie
kellett egyik lábával. Csak Jézus gyógyít ki a szentségekben,
a szívbeli imádságban, a liturgia felemelő átélésében, a szent-
ségimádás átszellemült extázisában, a csend vagy a közösség
„magányában”… Ismerem-e magam, s még inkább felismer-
tem-e Jézus gyógyítását betegségemben? Mitől lehetek még
rosszabb állapotban, ha nem fogadom el a jézusi gyógyítást?
Ha nem élek  lelkem orvosának tanácsa,  példája  szerint?  A
gyógyítás csodája nem lesz garancia örökre.

„A szombat van az emberért, nem az ember a szombatért,”

–  mondja  Jézus  egy másik  helyen.  (Mk 2,28)  Jézus  Isten
fiaként szombaton gyógyít itt is. Ezzel jelzi, hogy a szeretet
parancsa minden törvénynél erősebb. Nem lehetek legalista:
ha  járvány (karantén)  van,  akkor  is  segíthetek  a  másikon,
találkozhatok vele,  feladhatom neki a  szentségeket,  tehetek
jót ezer módon. A törvény nem lehet ember-vagy Isten-elle-
nes. Isten, az Atya szombaton sem „nyugszik”, mindig mun-
kálkodik. Gondviselése állandó. Ne bújjak a törvény mögé.
Szombaton is szívom a levegőt és enni adok az állatoknak…
Az Emberfia ura a szombatnak is. Érte a böjtöt is megszeg-
hetem. Ha szolgálatára állok szükségében, amennyire „illegi-
tim”, annyira újszövetségi, jézusi gesztus.

Figyelmem, érdeklődésem, időm, pénzem, amit szeretetből
a másik embernek felajánlok, olyan gyógyítássá nemesedik az
Atya szemében, – aki a rejtekben is lát –, hogy mindkettőnk
üdvösségére válik.

Forrás: peterpater.com

Bodó Márta – Nagyböjt: 
                   lemondani önmagunk becsapásáról

A testi-lelki fájdalom-fájdalomérzékelés témája néhány éve
foglalkoztat: érzelmi, lelki reakciók hogyan válhatnak fizikai
tünetekké. Hosszú ideig nemigen hittem mindezt, lassan győ-
ződtem meg arról, hogy van ám itt összefüggés, ráadásul sok-
kal többeket érint, mintsem gondolnánk! Így nagyböjtben ak-
tuálisnak érzem, hogy a böjt és befelé fordulás időszakában
erre is gondoljunk, ezzel is szembenézzünk.

Az egész elmúlt évi vírushelyzet, bezártság a társas kapcso-
latok lehetőségének beszűkülésével együtt félelmet, bizony-
talanságot okozott, és mindez sokaknak okozott különféle lel-
ki-testi gondokat. Az ember társas lénynek teremtetett, a szűk
térbe való be- és összezártság nem az egészséges, kívánatos
életmód. Nem csoda, ha gyermek-felnőtt különféle tüneteket
produkál. Pusztán a nem látható, nem kiszámítható közeljö-
vőtől, a vírusfenyegetéstől való állandó félelem, aggódás is
megbetegít  –  vagy  furcsa  pályákra,  hangos  és  agresszív
tagadásba  terel…  Ha  a  feszültség,  a  lehetőségektől  való
megfosztottság hosszabb ideig fennáll, bármilyen erős szer-
vezetet megvisel.  Nem gyengeség ez, hanem éppen a szer-
vezet ellenállóképessége! 

Állandó védekezésre felkészülve, folytonos – és nem tuda-
tos – stresszben él ilyen helyzetben az ember. Még a hívő is.
Nem  szégyen,  hanem  az  Isten  által  okosan  megalkotott
emberi szervezet csodája. Az ember dolga e csodát kiismerni
és jól élni vele! Itt az alkalmas idő arra is, hogy szembenéz-
zünk testünk adottságaival,  lehetőségeivel  és  korlátaival.  A
hívő ember néha annyira csak a lelkével foglalkozik, hogy
elfelejti: a test és a lélek együtt alkotja emberi  mivoltát. A
testkultusz túlzás, de teljesen elfeledkezni a testről ugyanúgy
a  Teremtő  semmibe  vevése.  Lelkileg  is  lehet  ,,ínyencekké”
válni… Mint nagyon sok dolog az életünkben, az arany kö-
zépút a legjobb vezérelv.

A lelkünk és pszichénk jelzéseit figyelni kell, a kínos érzé-
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seket  pedig  nem  elnyomni,  hanem  odafigyelni  rájuk  mint
jelzésekre. A bánatot, haragot nem lenyelni kell mint olyan
érzéseket, amelyek egy jó keresztényhez nem illenek… 

Hiszen  amiről  nem  veszünk  tudomást,  amit  elnyomunk,
sokszorosan  megbosszulja  magát.  Elfojtunk  egy  érzést,  de
nem legyőzzük, csak elnyomjuk, nem egy helyen, hanem sok-
szorosan és sok váratlan helyen, alkalommal tör elő. Ha nem
dolgozunk az ilyen érzéseinkkel,  ha tudomást sem veszünk
róluk, előjönnek testi tünetek formájában: fej-, gyomor-, hát-
fájás, gombóc a torokban, reszketés, szédülés, megmagyaráz-
hatatlan rosszullétek… 

A test jelez, hogy itt az ideje szembenézni magunkban mind-
azzal,  ami  ott  van,  nem jobbat  mutatni,  mint  amik vagyunk.
Nem elfojtani, ami végső soron Isten tudtával, teremtő akara-
tából mint lehetőség és képesség bennünk van.

Nagyböjti utunkon olykor ez: a magunk becsapásáról való
lemondás segít az Úrhoz közelebb kerülni.  

Forrás: romkat.ro

Jakab Gábor – Megtalálni az utat Istenhez

Az év minden szakában öntudatosan törekedjek a bűn nél-
küli és mindenben mértéktartó, fegyelmezett életre, és ne csu-
pán adventben, ne csupán nagyböjtben.

Három évvel ezelőtt a kolozsvári Minerva Házban bemu-
tatták Clarisse Wernernek a Fresco Alla Prima című könyvét.
Ez az asszony kolozsvári származású, aki Kanadában él több
mint 25 éve. Tanár, író és festő egy személyben. Felváltva lát-
hatóak  a  könyv  oldalain  az  általa  készített  festmények  re-
produkciói és költeményei.  A könyvhöz a két éve meghalt,
Kolozsvár-szerte  közismert  Löwi Károly doktor  írt  előszót,
ebből idézek egy nagyon érdekes részletet: „Egy hívő ember
megkérdezte papjától: főtisztelendő atyám, okvetlenül szüksé-
ges, hogy templomba is járjak? (Netán böjtöljek – teszem hozzá
én.) Nem, fiam, felelte a pap. Aki egymaga is megtalálja az
utat Istenhez, annak nem szükséges. Hát ezt éppen Ön mond-
ja,  főtisztelendő úr? Akkor mi az Ön szerepe? Én azoknak
segítek, akiknek ezt az utat egyedül nehéz megtalálni.”

Csakhogy, valljuk be őszintén, a legtöbben éppen ilyenek
vagyunk. Még azok is  ilyenek,  akik tudásuknál és  képzett-
ségüknél fogva magabiztosan úgy gondolják, hogy ők kivé-
telek, hogy nekik nincs szükségük papi segítségre. Az igazság
ugyanis az, hogy még a leggyengébb prédikációban is talál-
ható mindig egy-egy lelkileg megpöccintő mondat vagy gon-
dolat! Nem is beszélve arról, hogy a dolognak mindig közös-
ségi oldala is van. Vagyis: kell hogy valami fontosat jelentsen
számomra az,  hogy hitem és anyanyelvem révén egy adott
közösséghez tartozom, amit persze a közösség életében való
részvételemmel meg is kell mutatnom.

Ilyen a mi egyházunkban például a böjt gyakorlata a kará-
csony előtti adventben és a húsvét előtti nagyböjtben. A kato-
likus egyházhoz való tartozásomat fejezem ki általa.

Óva intenék, ne legyen ez pusztán kampányszerű, tehát min-
den más időszakban felmentő jellegű számomra. Vagyis: az év

minden  szakában  öntudatosan  törekedjek  a  bűn  nélküli  és
mindenben mértéktartó, fegyelmezett életre, és ne csupán ad-
ventben, ne csupán nagyböjtben.

Szóval: éljek az egyház által felkínált kegyelmi alkalmakkal
is, tudatosan vállalva különféle lemondásokat, amiket magam
szabok  meg  magam  számára,  netán  a  papi  segítséget  is
bekalkulálva.

Forrás: Vasárnap

Böjte Csaba OFM – 
            Van amikor az irgalom, irgalmatlanság!

Kegyelem és a fegyelem kézen-fogva jár! Önuralom, fegye-
lem nélkül elmaradnak életünkből az eredmények, a sikerek.
Mi magunk is, de a csapatunk is vesztésre fog állni! 

Egy  kedves  ismerősöm  tizenhat  éves  ügyes  értelmes  fia
összeveszett  a  társaival,  sebzetten  visszahúzódott,  elkezdett
számítógépes  játékokkal  foglalkozni!  Mind  inkább  magára
zárta az ajtót, és a gép kérlelhetetlenül átvette az uralmat az
élete felett! Lassan szétesett a család! 

A gyermekét egyedül nevelő anya – tévesen értelmezve a
szeretetet – nem szólt bele erélyesen a kiskorú életébe! To-
leránsak  vagyunk,  de  meddig?  Felhívtak:  mit  is  tehetnénk,
kérdezték kétségbeesetten?  Csavarják  ki  a  biztosítékot  és
hívjanak szakembert a gyermekhez, mert az amit most önök
tesznek az nem irgalom, hanem irgalmatlanság! Akaratlanul, de
hagyják, hogy egy strukturálatlan, kaotikus állapotba süllyedjen
e megcsúszott élet! Sajnos nemrég jött a szomorú hír, hogy a
fiatal embert az örvény nem engedte el és meghalt.

A gyereknek pontos napirend kell! Fegyelmezetten minden
nap ugyanabban az órában, szépen felöltözve együtt ülünk az
asztalhoz, egymást megvárjuk, és együtt Istennek hálát adva
fejezzük  be  az  étkezést!  Legyen  meg  életünkben  minden
visszatérő eseménynek a maga ,,szertartása”! Ezért követel-
jük, hogy akár az online órára is, a gyerekek megmosakodva,
szépen  felöltözve,  asztalhoz  ülve  készüljenek!  Oly sokszor
mondtam:  a  vasárnapi  templomba  menés  előtt,  –  akár  a
menyasszony az esküvőre készülve –  minden gyermekünk
öltözzön fel és ízlésesen, gondosan csinosítsa ki magát! Mi
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nem az utcáról jött csavargók vagyunk, – mondogatom a gye-
rekeinknek – hanem a hatalmas Isten szeretett gyermekei, a
nagy király hercegei!  Tudnotok  kell,  hogy amikor a  szent-
misére indulunk, királyi atyánk színe elé megyünk az Isten
házába!  

Az edző, aki megköveteli, hogy a csapat minden egyes tag-
ja ápoltan, kifogástalan felszerelésben jelenjen meg a felké-
szülés minden egyes alkalmával, az bajnokokat nevel, dicső-
ségre vezeti az ő kezét megfogó fiatalokat! 

Igen, van amikor az irgalom igazából irgalmatlanság, ezért
határozott  szeretettel  vezessük  a  ránk  bízott  gyermekeket,
mert a kegyelem és a fegyelem édes testvérek! 

Szeretettel, Csaba t.
Forrás: magnificat.ro

Fekete István – Nincs az a vihar, 
               mely elpusztíthatna, ha veled van az imádság

Az ima nálam nagyon régen  kezdődött.  Szinte  emlékeim
legelején.  Ülök  az  ágyban  és  egy  pár  száraz,  öreg  kéz
összefogja az enyéimet.

– Mondd, kisfiam… És én mondtam utána az imát. Az ágy
puhasága simogatott, az est zsongított, az álom a szemem kö-
rül  járt  és  én  mondtam az  imát,  és  gyönge  gyermeki  kép-
zeletemmel felemeltem lelkem az Istenhez.

Később –  a  diákévek kamaszos  rohanásában –  az  ima a
templomot  jelentette,  ahol  elcsitultak  a  zűrzavaros vágyak,
lassúra vált a lépés, tompán koppantak a szentelt kövek és az
oltár előtt lobogó örökmécs mindig megmelegített, ha kinyúj-
tottam feléje didergő kezemet.

Ekkor már nem könyvből imádkoztam és nem is a régi kis
imádságokat mondtam. A kivilágosodó értelem szavakat kere-
sett, melyek újak, szépek voltak és csak az én örömömet, bá-
natomat, kérésemet vitték az Örökkévaló elé.

Aztán jött az előbbi világégés és mindig mélyen megrendí-
tett az imára zendült kürtök rivalgása s a térdre hullt harctérre
induló századok halálos csendje, ahol szinte érezni lehetett az
elhagyott otthonok felé szálló gondolatokat, aggódást,  szere-
tetet, igazi imát, ami hangtalanul szárnyalt a halál felé induló
férfiak lelkéből.

Ó, milyen kicsik és mégis mennyire férfiak voltak ezek a
katonák, akik káromkodva ébredtek, káromkodva feküdtek és
csak itt  döbbentek rá, hogy az igazi kiállás hitben, vérben,
fájdalomban, betegségben – és imádságban akár ezrek előtt a
nyílt terek porában: az egyetlen és valódi férfiasság.

Aztán jött a megalázás, a szégyen, az elesettség, szegény-
ség,  járvány és jöttek az imák. Az egész nemzet megtanult
imádkozni és nem szégyellték már a férfiak sem – egy-egy
„szóra” – befordulni a templomba.

Ezek a férfiak többnyire megjárták a harctereket és meg-
tanulták,  hogy egyetlen  félelem örökös  csak  –  nem halál-
félelem,  hanem az  istenfélelem.  És  ahogy az  imádság  felé
fordult a nemzet, úgy emelkedtünk ki a halálra ítéltség pos-
ványából.

Amilyen csendesek lettünk, olyan hangos volt körülöttünk
a győztesek páholya, és amilyen fennhéjázók voltak ők, olyan
alázatosak lettünk mi, mert akkor éreztük már, hogy az alá-
zatosságnál nincsen nagyobb a világon. És elhallgatott körü-
löttünk az  erőszak süvöltése,  mert  halkan  szólni  kezdtek a
kassai harangok és meghallhatták az egész világon, amikor a
dómban a magyarok Te Deumot imádkoztak.

Nagy, szent pillanatokban mindig az ima volt velünk, mel-
lettünk, értünk. Nagy örömökben, nagy sírásokban, csendben
és viharokban: ima, ima. És most  mégis mind több helyen
hallom, olvasom, hogy valaki imádja a lencsefőzeléket, imád-
ja a karóráját, imádja a kirándulást és a táncot. Préda lett ez a
szó, melyet magyar paraszttól sohasem hallott senki, és elko-
pott lassan, mint a kocsmaküszöb.

Mindenki „imád” mindent: a lovát, a szeretőjét, a nyakken-
dőjét..., megszentségtelenítve egy szót, az emberi lélek néma
himnuszát,  tisztaság, a kérés, a vigasz,  a  félelem, az isten-
keresés egyetlen, utolsó felkiáltását, amikor már nincs semmi,
de semmi segítség, mentsvár, csak az ima.

Ne imádj hát mindent, édes magyarom, ne szórd lelked ara-
nyát, nyelved szépségét a rombolás disznai elé, ne imádj sem-
mit, csak az Istent, mert nem tudod, milyen  idők jönnek és
nincs az a vihar, mely elpusztíthatna, ha veled van az imád-
ság és veled van az Isten.

Forrás: Új Ember

Nagyhét a világjárvány idején – Szentszéki útmutatás
             jelent meg a szertartásokra vonatkozóan

Az intézkedések biztosítják a szent misztériumok megün-
neplését a közösségek számára, a közjó és a közegészségügy
tiszteletben tartásával.

Az Istentiszteleti és Szentségi Fegyelmi Kongregáció útmu-
tatást  adott  ki  a  liturgikus  év  központi  eseményét  jelentő
nagyhét rítusainak bemutatásáról. A 2020. március 25-én köz-
zétett, ugyanezt a témát szabályozó dekrétum továbbra is ér-
vényes.

A Covid-19-világjárvány drámája sok változást hozott a li-
turgia  megünneplésének  szokásos  módjában  is  –  hangsú-
lyozza az Istentiszteleti és Szentségi Fegyelmi Kongregáció
dokumentuma, amelyet a prefektus, Robert Sarah bíboros és
titkára,  Arthur Roche érsek írt  alá.  A világ püspökeinek és
püspöki  konferenciáinak  elküldött  jegyzék  emlékeztet  arra,
hogy  „sok  országban  még  mindig  érvényben  vannak  a
szigorú  szabályok  a  zárva  tartásra  vonatkozóan,  amelyek
lehetetlenné teszik a hívek jelenlétét a templomban, míg más
helyeken kezd újraindulni a normálisabb liturgikus élet”.

A szöveg megállapítja, a közösségi média használata jelen-
tősen segítette a főpásztorokat abban, hogy támogatást és kö-
zelséget nyújtsanak közösségüknek a világjárvány idején. A
nagyhét  szertartásait  illetően  azt  javasolja  a  kongregáció,
hogy könnyítsék meg és részesítsék előnyben a püspöki szer-
tartások közvetítését a médiafelületeken, ösztönözve a híve-
ket, akik nem járhatnak templomba, hogy az egység jeleként
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így kövessék  az  egyházmegyei  liturgiákat.  Minden szertar-
táson, a püspöki konferenciával egyetértésben, „továbbra is
nagy figyelmet kell fordítani bizonyos pillanatokra és gesztu-
sokra, betartva az egészségügyi előírásokat”. A kongregáció
arra  is  buzdít,  hogy készítsenek  segédanyagot  a  családi  és
személyes imádsághoz, a lehető legjobban felhasználva ehhez
a zsolozsma egyes részeit.

Az  Istentiszteleti  Kongregáció  jegyzékében  arra  is  emlé-
keztet, hogy a dikasztérium által Ferenc pápa megbízásából
2020.  március  25-én  kiadott  rendelet  továbbra  is  érvényes.
Tehát  a  tavalyi  előírások  érvényesek  a  virágvasárnap,  a
nagycsütörtök, a nagypéntek és a húsvéti vigília szertartásait
illetően. Amint azt a 2020. március 25-i rendelet kimondta, a
virágvasárnapi szertartást „a szent helyen belül” kell megtar-
tani. A székesegyházak kötelesek elfogadni „a Római Mise-
könyv  által  előirányzott  második  formát  a  plébániatemplo-
mokban, és más helyeken a harmadik formát”. A krizmaszen-
telési  szentmisével  kapcsolatban  a  püspökségek  az  ország
helyzetétől függően jelezhetik az esetleges dátumváltozást.

A krizmaszentelési  mise szükség esetén áthelyezhető egy
másik, megfelelőbb napra, mert azon részt kell vennie a fő-
pásztorok, a papok és a hívek jelentős részének.

A nagycsütörtököt illetően a kongregáció kéri, hogy ne vé-
gezzék el  a  már egyébként sem kötelező lábmosás szertar-
tását. A záró körmenetet se tartsák meg, és az Oltáriszentséget
a  tabernákulumban  őrizzék.  A papoknak  kivételesen  enge-
délyezik, hogy a szentmisét az emberek részvétele nélkül, de
szentségi helyen tartsák meg.

A nagypénteki  egyetemes könyörgések során a  püspökök
feladata lesz, hogy „különleges imaszándékot készítsenek elő
a szeretteiket elvesztőkért, a betegekért, az elhunytakért”. A
kereszt imádásának rítusa is megváltozott.  A 2020. március
25-i dekrétumban meghatározott keresztcsók „csak a szertar-
tást végzőre korlátozódik”.

Végül ami a húsvéti vigíliát illeti, a kongregáció azt kéri,
hogy kizárólag  a  székesegyházakban  és  a  plébániatemplo-
mokban tartsák meg, és a keresztelési liturgiából csak a ke-
resztségi ígéretek megújítására kerüljön sor.

Az Istentiszteleti  Kongregáció köszönetet  mond a püspö-
köknek és a püspöki konferenciáknak, hogy lelkipásztori vá-
laszt  adtak  a  gyorsan  változó  helyzetre,  annak  tudatában,
hogy „a meghozott döntések a lelkipásztorok és a hívek szá-
mára nem voltak mindig könnyen elfogadhatók”.  „Minden-
esetre tudjuk, hogy azért hozták meg őket, hogy a lehető leg-
hatékonyabb  módon  biztosítsák  a  szent  misztériumok  meg-
ünneplését a közösségek számára, a közjó és a közegészség-
ügy tiszteletben tartásával” – zárul a jegyzék.

Forrás: Vatican News/Magyar Kurír

Tóth Tihamér – Krisztus szeme.

Az ember szeméből beláthatunk lelkébe. A szem a lélek tükre
és ablaka. Tud haragos lenni és kedves, szomorú és vidám,
tud sírni és nevetni. Vajon milyen volt az Úr Jézus szeme? A

Szentírás  jelenetei  közt  az  Úr  Jézus  haragvó,  megbocsátó,
szeretetteljes és erősítő tekintetével találkozunk.

1. Krisztus haragvó szeme! Mikor kiűzte a templomból az
árusokat..., mikor ostorozta a farizeusok álnokságát… Egyik
szombaton bénakezű embert gyógyított meg az Úr (Mk 3,1-6).
A farizeusok botránkoztak, hogy megszegte a szombatot. Az
Úr megfelelt nekik, de gőgjük akkor sem hajlott meg. Ekkor
– írja a Szentírás – az Úr tekintete haragvóra borult («circum-
spiciens cum ira» – dühösen körbenézni) s a farizeusok, mint a
megkorbácsolt eb húzódtak félre az Úr villámló szeme elől.

Uram, Uram, a te haragvó isteni szemed! Mindent látsz...
engemet is látsz minden pillanatban... Látsz, mikor íróaszta-
lom mellett  a  leckémen verítékezem. Látsz,  mikor  egyedül
vagyok otthon...  Mikor csendes éj sötétjében pihenek ágya-
mon... Mikor baráti társaságban szórakozom... mindig ... De
Uram! – nem fátyolozódik-e soha szomorúra tekinteted, ha
reám nézel? Vagy talán nem borítja-e éppenséggel harag vil-
lámló szemedet, mikor egyik-másik tettemet látod, beszéde-
met hallod? Ó, add Uram, hogy miattam soha ne kelljen ha-
ragudnod!

2. Az Úr megbocsátó szeme! Szent Péter tüzes lelkesedés-
sel, áldozatkész lélekkel fogadkozik az Úrnak: «Ha mindnyá-
jan megbotránkoznak is tebenned, én meg nem botránkozom
soha». (Mt 26,33) «Uram – felelte –, készen vagyok rá, hogy
a börtönbe, sőt még a halálba is kövesselek.» (Lk. 22,33)

És  mégis  még  azon  éjjel  megtagadta  az  Urat!  És  még
hogyan! Volt-e a világon még egy ilyen gyáva tagadás? S az
Úr nem vetette el magától. Most hozzák ki Pilátustól... még
ég szent arcán a gyalázatos ütés... és most rátekint egy pilla-
natra a bűnét sirató Péterre: «Et conversus Dominus respexit
Petrum». «Az Úr megfordult, s rátekintett Péterre. Péternek
eszébe jutott, mit mondott neki az Úr: „Mielőtt ma megszólal
a  kakas,  háromszor  megtagadsz.”.»  (Lk.  22,61)  Micsoda
tekintet lehetett az! Mily megbocsátó tekintet!

Fiam, lehet, hogy te is közel jársz bűneiddel Péterhez, vagy
talán sokszorosan túlhaladtad is őt. Lehet, hogy nem is há-
romszor buktál el, hanem számtalanszor, de tudod-e ily szív-
ből  bánni  botlásaidat?  Nézd  csak  a  túloldali  képet:  az  Úr
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gyengéd szeretettel von keblére és  megbocsátó szeme szere-
tettel néz reád, csak őszintén tudd mondani: Igen, Uram, vet-
keztem... hálátlan fiad voltam... de fáj és nem teszem többé
soha! Soha!

3. Krisztus szerető szeme! Jön egy tüzes lelkű fiatalember,
odatérdel az Úr elé és meleg, őszinte szívéből kérdi: Jó mes-
ter! Mit cselekedjem, hogy az örök életet elnyerjem? Krisztus
Urunk az Isten parancsainak megtartását említi az ifjúnak. De
az  ifjú  habozás  nélkül,  azonnal  válaszol:  «Mester!  Ezeket
mind megtartottam ifjúságom óta». Erre a feleletre a Szent-
írás  így folytatja:  «Jesus autem intuitus eum,  dilexit  eum».
«Jézus pedig rája tekintvén, megkedvelte őt.». (Mt 19,21)

Mily nagy szeretet  gyúlhatott  fel  az  Úr  szemében erre  a
feleletre: «Mester! Az Isten törvényeit ifjúságom óta mindet
megtartottam!»  Hiszen  Krisztus  Urunk  éppen  ezért  jött  a
földre!  Azért,  hogy megtanítsa  az  embereket  Isten  akarata
szerint élni. Az Úr az ő meleg, szívig ható tekintetével bele-
nézett  az  ifjú  nemes eszmények tüzében izzó,  hótiszta  lel-
kének legmélyére s «megkedvelte őt».

Én is ki akarom érdemelni,  hogy Krisztus Urunk ezzel a
szeretettel tekintsen reám! Tudom, tömérdek küzdelembe fog
kerülni, ha el akarom mondani Neki: «Uram, ebben a mai
könnyűvérű, léha erkölcsű világban is megtartottam paran-
csaidat... mindet... kivétel nélkül!» Nehéz lesz híven kitarta-
nom, – de megteszem! S Krisztus szeme végtelen szeretettel
néz majd reám is!

4. Krisztus erősítő szeme! Az Úr első követőinek egyike,
András apostol, lelkendezve újságolja testvérének, Simonnak,
hogy megtalálta a Messiást. «És Jézushoz vivé őt, Jézus pedig
rátekintvén, monda: Te Simon vagy, Jónás fia; te Kéfásnak
fogsz neveztetni, ami annyit tesz, mint Péter». (Jn 1,42) A la-
tin szöveg szava kifejezőbb: «Intuitus autem est eumjesus...»
«Intueri» – «mélyen a szemébe nézni».

Először áll Péter az Úr előtt. Ráemeli bátortalan tekintetét s
az Úr mélyen a szemébe néz. Mily sorsdöntő tekintet volt ez
Péterre!  Ebből  a  krisztusi  tekintetből  égbeszökő  energiák
forrásának kellett  fakadnia!  Most indult meg lelkében az a
változás, amely a gyönge, esendő, küszködő halászemberből
a világegyház szikláját gránitozta ki.

Fiam!  Az  Úr  Krisztus  tekintetéből  csodálatos  erő  fakad!
Bármilyen csapás érne,  bármily levertség ellen küszködnél,
bármily nehéz feladat előtt állnál, nézz be meleg imával az Úr
Krisztus szemébe s  érezni  fogod,  hogy tekintetéből vigaszt
kapsz a csapás elviseléséhez, erőt a küszködéshez és bátor-
ságot feladataidhoz.

Csak tanulj meg minél mélyebben, gyakran belenézni az Úr
Jézus szemébe...

Forrás: Tóth Tihamér – Krisztus és az ifjú

Kempis Tamás – Krisztus követése – gondolatok

Ne tárd föl minden ember előtt szívedet: elég, ha a bölccsel
és az istenfélővel meghányod-veted ügyeidet. Keress társasá-
got az alázatos és egyszerű, istenfélő és szolgálatkész embe-

rek között, és olyasmiről beszélj, ami mindenkinek épülésére
válik. Csak Istennel és az ő angyalaival kívánj bizalmas jóvi-
szonyban lenni, az emberek ismeretségét kerüld.

Úgy illik, hogy szeretettel légy mindenkihez, de a bizalmas
barátkozás  nem  válik  hasznodra.  Hányszor  megesik,  hogy
egy ismeretlen személynek jó híre  támad, de amint megje-
lenik, a ráemelkedő tekintetek előtt kicsinek bizonyul.

Mi is azt hisszük néha, hogy jobban tetszhetünk másoknak,
ha  közeledünk  hozzájuk,  pedig  épp  akkor  esünk  ki  ked-
vükből, mert közelről szemlélik erkölcsünk fogyatkozásait.

Bilibók Géza – Itt az idő

Szeretnénk ebben az időszakban böjtölni, nagyon jól tesszük,
azonban nem kellene-e a szavainkat, a minősítéseinket egymás-
ról visszafogjuk, helyesebben magunkban a helyére tegyük? –
teszi fel a kérdést Bilibók Géza tusnádfürdői plébános böjtről
(is) szóló írásában.

Néha szeretnénk „egy darabka valóságot” újraélni, amikor
magyarázat  nélkül  értettek  bennünket,  ezért  kincs  minden
olyan pillanat az életünkben, amely szerethetővé változtatja
kihívásokkal teli életünket. Mi olyan előnyökre tesszük rá az
életünket, az időnket, amelyek alattomosan szétrágják létünk
belső  mosolyát.  Milyen  szépen  cseng  Jézus  szelíd  hangja:
gyűjtsetek olyan kincset… ahol nem rágja moly és nem marja
rozsda…  (Mt 6,20). Vagyis amiben nem elhasználódunk és
kiégünk, hanem amiben kapaszkodhatunk és megtarthatjuk a
velünk született életörömet. Ha csupán a saját életünket, nap-
jainkat szemléljük, észrevehetetlen a lelketlenségünk, a közö-
nyünk, amely nem ad semmit hozzá az élethez, azonban fo-
lyamatosan rabol: örömet, hitelességet, mosolyt, jókedvet, egy-
szóval életszeretetet. Ezért a nagyböjt az a gyönyörű időszak,
amikor tehetek valami szépet Istenért, önmagamért, a másik
emberért. Az élet általában ott változott valami többre, mint a
megszokottság,  amikor  ezt  a  valami  szépet  Istenért  valaki
megértette és elkezdte az életébe beengedni. Erre vonatkozó
lehetőségeink rengetegét láthatjuk: milyen gyakran lehúzóak,
bántóak  a  szavaink  egymásról,  beszélhetnénk  szebben  a
másik emberről; és a mi időnk nagy kísértése, hogy a rossz-
nak, ha úgy tetszik, a gonosznak legyünk a hírnökei. Milyen
furcsa, miközben azt színleljük, hogy hiszünk Istenben, a go-
nosznak a szavait köpjük egymás orcájára? Mindez nemhogy
bűn, hanem kiábrándító.

Szeretnénk ebben az időszakban böjtölni, nagyon jól tesszük,
azonban nem kellene-e a szavainkat, a minősítéseinket egymás-
ról visszafogjuk, helyesebben magunkban a helyére tegyük?

Amikor az életünk kihívása abban merül ki, hogy előnyö-
ket, érdekeket szerzünk, és mindeközben elhasználódunk, leg-
alábbis a belső értékeinket tekintve: az öröm, a mosoly, a hála
nincstelenné válik bennünk, akkor épp itt van az idő, hogy ma-
gunkhoz térjünk, a szívünkhöz, az Istenünkhöz visszatérjünk.

Az idei nagyböjtnek, mely tele van álhírekkel, zavart sza-
vakkal, kételkedésekkel, félelemmel, bizonytalansággal, meg-
lepő és valós ajándéka, ha kincs lesz számomra az életem, a
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másik embert érintő szavam, és nem elhasználódom csupán a
kihívásaimban, hanem érzem és értem, hogy mi az ára a har-
caimnak, a törtetéseimnek.

Forrás: romkat.ro

Végigment az elhivatottság útján – 
     120 éve született Esterházy János mártír politikus

1901. március 14-én született Nyitraújlakon Esterházy Já-
nos mártír sorsú felvidéki politikus. A csehszlovákiai Mírov-
ban, a politikai foglyok börtönében halt meg 1957. március 8-
án. Bíró László püspök emlékezését olvashatják.

Az elmúlt fél évszázadot hogyan könyveli el a történelem?
Ki érti a szörnyű emberi színjátékot?
Ha „Isten meghalt”, az ember is halott.
De Isten él – várja Babilon bukását.
Csak nekünk nyúlnak hosszúra az évszázadok.
(Szabó Ferenc: A bukott bálvány, 2003)
Ferenc  pápa  szokta  idézni  azt  a  mondást,  hogy  nekünk

nemcsak  éldegélnünk  kell,  hanem élnünk.  Ez  a  120  évvel
ezelőtt született felvidéki magyar mártír politikus, Esterházy
János életére tökéletesen igaz. Trianon után sokkal könnyebb
lett  volna  meghúzódnia  nyitraújlaki  birtokán,  eléldegélni  a
periférián, még ha jelentős adót vetettek is ki rájuk, arisztok-
rata földbirtokosokra, vagy éppen áttelepülni a megcsonkított
Magyarországra. De ő nem a könnyebb utat választotta.

Esterházy János 1901. március 14-én született Nyitraújla-
kon, és a csehszlovákiai Mírovban, a politikai foglyok börtö-
nében halt  meg 1957.  március  8-án.  Ahogy börtönről  bör-
tönre dobálták életében, hasonló sors jutott a hamvainak is:
tömegsírból tömegsírba hurcolták. Csak 2017-ben, halála 60.
évfordulóján tudtuk eltemetni, ha nem is az egykori családi
kriptában,  ahogyan  annyira  szerette  volna,  hanem a  szülő-
helyéhez közeli Alsóbodokon. 

Ifjúként végigélte a tanácsköztársaság szörnyűségeit, aztán
Trianon traumáját  a  határon túlra  szakadva.  Mégsem ült  le
tétlenül a kényelmesebb és biztos életmódot választva, hanem
a politikusi élet mellett döntött. A szlovák parlamentben egy-
maga képviselte a magyarság érdekeit, de nem akárhogyan!

Igazi jézusi típus volt: neki is, ahogyan Krisztusnak, oda-
kiálthatta a tömeg, hogy szállj  le a keresztről,  mentsd meg
magad, mégsem tette meg.

Esterházy János a határokon kívül rekedt népének akart i-
lyen lelkülettel a szószólója lenni, a magyar párt egyedüli kép-
viselőjeként csendesen, szelíden képviselte a magyarok ügyét
a  parlamentben,  ha  meghallgatták,  ha  nem.  Esterházy nem
hallgatott a károgásokra, hogy piszkos a politika, hanem ment
a maga elhivatottságának útján, és ha nem is tudott látványos
eredményeket felmutatni, azért mégis ért el sikereket. 

Nem ő mondja, de az egész életvitelére jellemző az a böl-
csesség, mely szerint többet kell gondolnunk arra, hogy jót te-
gyünk, mint hogy jól érezzük magunkat.

Ám mivel jót tett, megkapta gyümölcsként azt, hogy min-
den körülmény ellenére boldog lehessen. Egy Esterházy-em-

lékgyűlésen hallottam egyszer, hogy ő a kereszt struktúrájá-
ban gondolkodott akkor, amikor a horogkereszt eszméjét a-
karták elültetni. Azt mondta: van már keresztünk kétezer év
óta, nem kell újabb kereszt.

Az előadó arról beszélt, hogy mennél szilárdabban gyöke-
rezik bele a földbe a kereszt függőleges szára, annál bizton-
ságosabban áll az általa tartott horizontális szár, vagyis men-
nél szilárdabb az Istenhez való ragaszkodásunk, annál kemé-
nyebben tudunk dolgozni az embertárs szeretetén.

Amikor Pozsonyban, 1942-ben
megszavazták  a  zsidótörvényt,
Esterházy volt  az  egyetlen  tilta-
kozó,  akinek nem meglepő mó-
don megtiltották, hogy elmondja
az  indoklását,  hiszen  nagyon  is
meggyőző lehetett volna. Meg is
van a tervezett beszéde, ami ezt
igazolja. A szavazás után valami-
kor  ment  a  pozsonyi  utcán,  és
egy zsidó ember jött  vele szem-
ben, aki átment a másik oldalra,
hogy ne hozza kellemetlen hely-
zetbe Esterházyt. Ám ő is átment
a túloldalra, hogy szóba elegyed-
jen a megbélyegzett emberrel, aki elmondta neki, hogy mu-
száj elmenekülnie. Esterházynak megegyezése volt Horthyék-
kal,  hogy akinek ő ad menlevelet,  azt  befogadják Magyar-
országra: a felvidéki magyar politikus jóvoltából így mene-
kült meg ez a család a haláltól, de nemcsak ez az egy, hanem
nagyon sok.

Egy fiatal ötgyermekes édesanyát megkérdeztem a minap,
hogy mit jelent számára a hazaszeretet.  Azt válaszolta: arra
szeretném nevelni a  gyerekeket,  hogy ne menjenek el  jobb
pénzért külföldre dolgozni.

Körülbelül ennyit jelentett Esterházynak is a szülőföldhöz
való ragaszkodása. Amikor újra meg újra fölkínálták neki a
bársonyszéket a magyar parlamentben, akár Kassa visszatéré-
sekor, akár amikor Csehszlovákiához visszakapcsolták az el-
szakadt felvidéki részeket, ő a Felvidéken maradást válasz-
totta. (Még Edvard Beneš is tárca nélküli miniszterséget kí-
nált neki. Akkor is a néphez való ragaszkodás mondatott vele
nemet: úgy vélte, amíg csak látszat lenne,  hogy elfogadják a
magyarságot, addig ő nem akar kormánytag lenni.) A felkínált
menekülési lehetőségeket nem ragadta meg, azt mondta: nem
hagyhatom  el  azt  a  földet,  amelyet  őseink  vére  és  verítéke
öntözött.

Szent II. János Pál pápa a maga lengyel szívével ezt mondja
a hazaszeretetről, a hazájáról: Debitor factus sum (Adósa let-
tem). Ma a hazához való ragaszkodásnak ez a mélysége, a-
mely Esterházy Jánosnak is a sajátja volt, kiveszőben van.

Látjuk, hányan engedik el a gyökereiket, mennek külföldre,
és se odavalók, se magyarok nem lesznek. Vándorolnak a nagy-
világban hontalanul egy életen át. 

– 17 –



„Bizony mondom neked, hogy még ma 
éjjel, mielőtt a kakas másodszor szólna, 
háromszor megtagadsz.” (Mk 14,30)

Szentpéteri harangszóSzentpéteri harangszó XI. évfolyam 3. szám, XI. évfolyam 3. szám, 
2021. március 24.2021. március 24.

A hazaszeretettel kéz a kézben jár az áldozathozatal. Min-
dig elcsodálkozom anyai nagyapámon és édesapámon, akik
az  első,  illetve  a  második  világháborúban  védték  a  hazát.
Nagyapám Galíciába ment, oda, ahol a vezényszavakon kívül
magyar  szót  nem hallhatott,  apám pedig  a  Donhoz.  Végig
sem gondolva bennük volt, ahogy a régi magyar emberekben,
a haza szeretete. Ahogyan a gimnáziumi bencés történelem-
tanárunkban is, aki másodízben beszélve Széchenyiről, sírva
mondta: „Fiúk, fiúk, a hazaszeretet.” Láthatta, milyen furcsa
arccal meredünk rá, mert akkor az internacionalizmus volt a
vezényszó.  Esterházy  Jánostól  a  hazaszeretet  mellett  elvá-
laszthatatlan az európai egység gondolata is.

Édesanyja, Tarnowska Erzsébet lengyel származású volt. Ő
maga magyar földön, magyar apától született, de szlovákok-
kal élt együtt,  Szlovákiában volt parlamenti képviselő, és a
történelem alakulása folytán Csehszlovákiával is volt dolga.
Ebben a négy nemzetben, ami a vérét szinte áthatotta, kép-
zelte el Közép-Európa egységét, mintegy a V4-es együttmű-
ködés szellemi előfutáraként. Később megjelentek az elkép-
zelései között nagyobb horderejű gondolatok is, mint például
a  Duna-konföderáció terve.  Ezek arra  mutatnak,  hogy még
szélesebb körben foglalkoztatta az európai egység.  Nagyon
szép hitvallás, ahogyan egyszerre élte meg a magyarságát és a
szlovákságát. Amikor Kassa visszatért Magyarországhoz, az
ottani beszédében arra kérte a magyarokat, tartsák tiszteletben
a szlovákok jogait.  Pozsonyban pedig így beszélt: „Szlovák
testvéreim, mi, magyarok és szlovákok ezer éve, Szent István
birodalmától kezdve együtt  éltünk,  ne szakítsuk meg ezt  az
egységet!” Européer volt, nem partikularista. 

Nagyon jól mondják a mai politikában, hogy Európa nem
olvasztótégely. Esterházy János, amikor egyszer csak Cseh-
szlovákiában találta magát, pontosan tudta: lehetünk úgy bé-
kességben  és  egységben  egymással,  hogy  mégis  mindenki
megőrzi  a  maga  hagyományait.  Európát  a  nemzetek  Euró-
pájának  képzelte  el,  és  világos  volt  számára,  hogy  konti-
nensünk nem létezhet tartóoszlopok nélkül. II. János Pál pápa
így fogalmazott e tartóoszlopokkal kapcsolatban az Európáról
szóló  körlevelében:  az  első  a  történelem,  ami  nem emlék-
könyv lapozgatása, hanem ablak a jövőre. A második tartó-
oszlop mindkettejük szerint az igazság, ami Európa számára
nem más,  mint  a  görögök öröksége.  A harmadik  pedig  az
igazságosság, a zsidó és a keresztény gondolkodásmód talál-
kozása. Ferenc pápánk már a mai korhoz alkalmazkodva fo-
galmazta újjá, hogy mik is Európa tartóoszlopai, de Esterházy
János  ezeknek éppúgy megfelel.  Megfelel  a  személy iránti
tiszteletnek, amiben a legtörékenyebb ember, a magzat és az
elaggott  ember védelme is  benne van.  Fontosnak tartotta  a
Ferenc pápa szerinti másik tartóoszlopot is, nevezetesen azt,
hogy a köztünk lévő különbözőségeket nem megsemmisíteni
akarjuk, hanem gazdagságként értékeljük. S jellemezte Ester-
házyt az egészséges laicizmus is, amely nem állítja szembe
Istent és a cézárt, hanem megengedi a szabad vallásgyakor-
latot, és tiszteli az államhatalmat is. 

Elvek nélkül az ember létezik, de nem él – Esterházynak
megvoltak a  maga világos elvei.  A börtönben is  hősies vi-
selkedés jellemezte, amiről leginkább azok a börtöntársai ta-
núskodhatnak, akik nem is rokonszenveztek vele. Szent Cip-
rián ősegyházi vértanú életéből merített erőt, és vele volt az
imakönyve, amiből újra meg újra imádkozott.

Nagyon erősen kapaszkodott  a lét  vertikális  valóságába,  és
nem ragadt bele a börtönvilág szürkeségébe, embertelenségébe,
hanem mindig megtalálta a módot, hogy felfelé tudjon tekin-
teni. Miután tábori püspök lettem, a szlovák tábori püspök kol-
légámmal nagyon korán elkezdtük ünnepelni Zalaváron Cirill
és Metód emlékünnepét, mert a szlovák hagyományok szerint
ez a két szent idemenekült az üldözés elől. Hiszek abban, hogy
a közös misézés által építettük a szlovák-magyar barátságot, és
ettől a magyarjainknak is könnyebb lesz kicsit a sorsa a Felvi-
déken.  Nagyon szép  gesztus  volt  Rabek  püspök  úrtól,  hogy
amikor 2017-ben örök nyugalomra helyeztük Esterházy Jánost,
ott volt a temetésen, pedig nem is számítottam rá. Így fogadott:
„Püspök úr, hallottam, hogy itt leszel, akkor nekem is itt a he-
lyem.” S ott  voltunk hárman,  a lengyel  érsekkel,  mindenki a
saját  hazája  képviseletében,  a  három  nemzetében,  amelynek
mindegyike egyaránt fontos volt Esterházynak, aki nemcsak él-
degélt, hanem élt.

Lejegyezte: Agonás Szonja, Forrás: Új Ember 

105 éve született Kaszap István
„Szeretettel,  szenvedéssel szolgálni a sze-

retet székhelyét, Jézus Szentséges Szívét.”
1916. március 25-én, Gyümölcsoltó Boldogasszony ünnepén

született  Székesfehérváron,  mélyen  vallásos  családból.  A
ciszterciek iskolájában  tanult,  színjeles  tanulóvá  küzdötte  fel
magát. Kitűnő tornász és 17 évesen a Dunántúl ifjúsági tornász-
bajnoka volt. Buzgó cserkész, hűséges kongreganista és társai
között igazi apostol. Példaképüknek tartották, egyenes jellemé-
ért és nemes elveiért szerették és tisztelték.

Kaszap  Istvánt  magas  eszmények
vonzották: pap, szerzetes akart lenni,
a  Jézus Társaságába kérte  felvételét.
Szerzetesi életét a Manrézában hősies
odaadással kezdte. Életszentségre tö-
rekedett, egész életét áthatotta a test-
véri szeretet és mély alázatosság. Az
Úr Jézust lángoló szeretettel imádta, a
napi áldozás volt életének energiafor-
rása. Sokat elmélkedett Jézus szenve-
déseiről, s a bűnösökért engesztelő ál-
dozatul ajánlotta fel magát Jézus Szí-
vének.  Nemsokára  sok  fájdalommal
járó, rejtelmes betegség tört ki rajta,
amellyel szemben az orvostudomány tehetetlennek bizonyult. A
nehéz  operációk,  a  fájó  kezelések  szenvedéseit  hősies,  Isten
szeretetében izzó lélekkel viselte. A testi fájdalom mellett sú-
lyos lelki megpróbáltatásokban is része volt. Nagyon fájt neki,
hogy oly kevés az Istennek ártatlan gyermeke és nagyon sok a
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bűnös. Erényei ekkor bontakoztak ki teljes szépségükben, ere-
jükben.  Lelki  végrendeletében  mindenről  lemondott  a  bűnö-
sökért.  A legsúlyosabb fájdalmak közt is naponta  Te Deumot
mondott.  Gyötrelmes  szenvedéseit  hősies  halállal  koronázta
1935. december 17-én. Halálos ágyán, felmetszett gégével szól-
ni sem tudott, de élete utolsó perceiben felírta búcsúszavát: „Ne
sírjatok, mennyei születésnap ez”. Azóta is mind többen kérik
bizalommal égi pártfogását és sok föltűnő imameghallgatást je-
lentettek közbenjárására. 

A székesfehérvári  sóstói  temetőben temették  el,  de később
exhumálták, és a Prohászka-emléktemplom mellé épített krip-
tába temették.  Születésének századik évfordulóján a  Nemzeti
Emlékhely és Kegyeleti Bizottság a nemzeti sírkerthez csatolta
a  sírját,  mely  odatemetése  óta  közismert  zarándokhely.  Bol-
doggá avatási pere 1941. október 11-én kezdődött először, de a
háború közbeszólt. A pert a Székesfehérvári egyházmegye nem-
rég újra megindította. Hősies erénygyakorlását a pápai bizott-
ság elismerte 2006. december 16-án.

Imádkozzunk boldoggá avatásáért!
Jóságos Jézus,  aki  azt  mondottad,  „ha valaki  utánam akar

jönni,  vegye  fel  keresztjét,  és  kövessen  engem”,  tekints  hű
szolgádra,  Kaszap Istvánra,  és  az  ő közbenjárására  add  meg
nekünk a kegyelmet, amit kérünk tőled, feltéve, hogy ha az a
javunkra válik. Mindenképpen add meg azonban a kegyelmet,
hogy az ő példájára mi is mindig hűségesen szolgáljuk a Sze-
retet Székhelyét, Szentséges Szívedet. Ámen.

Forrás: Székesfehérvári Egyházmegye

Mécs László – Kaszap István
Mit daloljak róla bábeli korunknak?
Hogy tiszta diák volt? Tornászbajnok? Cserkész?
Papjelölt? Százezer piros szekfű közül
az egyik szekfűről mit mondhat a kertész?
S ha mégis így szólna: volt egyszer egy szekfű,
melynek a többi közt úgy izzott a lángja,
mint a földöntúli, mint ibolyántúli sugarú,
gyógyító klinikai lámpa.
Szent volt-e? Ki tudja? Csak az Isten tudja,
kik a fárosz-fényű Szent-jelzőjű tiszták
s a történelemben a Bibliában Isten
szenvedők vágyában sejteti sok titkát.
Ez történt: sokfelé a megkínzott lelkek
kivirultak tőle s csodát zsolozsmáznak
s addig zengik, míg a Pápa úr meghallja
s kihirdeti végül Városnak Világnak.
S ha mást sugalmazna neki a Szentlélek?
Nem: a történelmünk kínzó börtönének
talán kinyílott egy kis legenda-ablaka
s bekacagott a menny és az angyalének.
Baljóslatú szélben szent ecsetként lengett
s igen sok szenvedő megfakult szőttese,
meghervadott lelke megszínesült tőle.
Fejed hitetlenül ráznád: Szép, de mese!

Lemondásának évfordulóján 
               interjút adott XVI. Benedek emeritus pápa

A Corriere della Sera olasz napilap március elsején interjút
közölt XVI. Benedek emeritus pápával, aki hangsúlyozta, hogy
nincs két pápa, csak egy van. A lemondásáról elmondta: „Meg-
szenvedett döntés volt, de azt hiszem, jól tettem. A lelkiismere-
tem tiszta.” Massimo Franco a cikkben leírja, hogy Joseph Ra-
tzinger gyenge hangon beszél, nehezére esik minden egyes szó.
Személyi titkára, Gänswein érsek kisegíti, elismétli a szavakat,
ő pedig helyeslően bólint.  A Mater  Ecclesiae-kolostorban fo-
gadta az újságírókat, ahol 2013 óta visszavonulva él. A házban
rajta és Georg Gänswein érseken kívül a Comunione e Libe-
razione mozgalom négy tagja, négy megszentelt  életet élő nő
lakik, akik az emeritus pápáról gondoskodnak.

Luciano Fontana, a Corriere della Sera igazgatója a lap két
karikatúráját  ajándékozta  az  emeritus  pápának,  Emilio  Gian-
nelli készítette őket, akinek a munkáit Ratzinger pápa nagyon
szereti, és aki ezt a kettőt kifejezetten neki készítette. „Giannel-
li szellemes ember” – fogadta az ajándékot mosolyogva. 

Ritka alkalom, hogy az emeritus pápa látogatókat fogad, és
még ritkább, hogy beszél  a lemondásáról.  Február 28-án ké-
szítették vele az interjút,  annak a napnak az évfordulóján, a-
melyen életbe lépett február 11-én kihirdetett lemondása.

„Sokszor visszagondol arra a napra?” – kérdezte tőle a ri-
porter.  „Nehéz döntés  volt.  De teljes  meggyőződéssel  hoztam
meg, és azt hiszem, jól tettem. Néhány kissé »fanatikus« bará-
tom még mindig haragszik érte, nem akarták elfogadni a dön-
tésemet. Eszembe jut, miféle összeesküvés-elméletek születtek a
döntésem után: volt, aki szerint a Vatileaks-botrány miatt tör-
tént, mások a meleglobbi összeesküvését emlegették vagy a le-
febvriánus  konzervatív  teológus,  Richard  Williamson  ügyét.
Nem akarják elhinni,  hogy átgondolt  döntés volt.  De a lelki-
ismeretem tiszta.”

A nyugalmazott pápa napjai a megszokott ritmusban telnek.
Mindennap felolvasnak neki a kiválasztott újságokból, két olasz
és két német lapból. A nővérekkel az étkezésnél beszélgetnek,
politikáról is. Ebben a beszélgetésben is szóba került a politika,
az emeritus pápa érdeklődött Mario Draghi miniszterelnökről:
„Reméljük, sikerül megoldania a válságot – mondta –  Német-
országban is nagyra becsülik őt.” Érdeklődött Sergio Mattarella
köztársasági elnök hogyléte felől és a Covid-19-járványról is.
XVI.  Benedek már megkapta az oltást,  ahogyan a ház többi
lakója  is.  Megemlítette  Gualtiero  Bassetti  bíboros,  az  Olasz
Püspöki  Konferencia  elnökének esetét,  aki  komoly küzdelem
után gyógyult meg: „Nemrég találkoztam vele, azt mondta, már
jobban van. Úgy láttam, rendben van.”

Amikor  Ferenc  pápa közelgő iraki  látogatásáról  kérdezték,
Benedek arckifejezése komollyá, aggódóvá vált.  „Azt hiszem,
ez nagyon fontos utazás. Sajnos egy nagyon nehéz pillanatban
kerül rá sor, ami miatt veszélyes utazás is: biztonsági okokból
és a Covid miatt is. És Irakban bizonytalan helyzet uralkodik.
Imáimmal kísérem Ferenc pápát.”
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Joe Biden amerikai elnök kapcsán Joseph Ratzinger megje-
gyezte: „Igaz, gyakorló katolikus. És személyesen az abortusz
ellen van. De elnökként hajlik arra, hogy a Demokrata Párt
vonalát folytassa… És azt még nem értjük teljesen, milyen pozí-
ciót foglal el a gendert illetően.”

A Corriere della Sera újságírói negyvenöt percet töltöttek Be-
nedek pápánál. Mosolyogva búcsúzott tőlük, ismét megköszön-
ve a karikatúrákat.

Fordította: Thullner Zsuzsanna, Forrás: Magyar Kurír

Bíró Jolán-Ilona – Krisztusi szeretettel és lendülettel

Immár  nemsokára  vége  van  a  nagyböjti  szent  időnek.  Sokunknak
megadatott ennek az időszaknak kincseivel gazdagodni, főleg azoknak,
akik élni akartak a lehetőségekkel: átelmélkedni a keresztutakat, a szent-
miséket,  a lelkigyakorlatokat,  szentbeszédeket,  üzeneteket  és  egyúttal
úgymond lelki nagytakarítást is végezhettünk. 

Aki meg akarta találni életét az elveszítette világias terveit, elhagyta
görcsös ragaszkodásait, a mindennapok megszokott kerékvágásait és in-
kább követte Jézust a pénteki  közösségi keresztutakon.  Szembenézett
önmagával, felvette saját keresztjét és nem undorodott tőle még akkor
sem,  ha  mások érte  megvetették,  kinevették.  Megpróbálta  megélni  a
krisztusi szeretetet. A keresztutakat otthon is elvégezhettük volna egyé-
nileg,  de  tanúságot  Krisztus  keresztje  mellett  csak  közösségileg  te-
hettünk.  Így nemcsak önző önmagunkat szolgáltuk és elmormoltuk a
legszebb imát egyedül, hanem elsősorban Krisztussal egyesülve szen-
vedésein  keresztül  és  általa  szolgáltuk  embertársainkat  a  tőle  tanult
szeretetünkkel. A közösség éltet és megtart a helyes ismeretekben Krisz-
tus  mellett  és  által.  Ebből  erőt  meríthettünk,  töltekezhettünk,  mert  a
keresztről  szóló tanítás azoknak,  akik elvesznek,  balgaság  ugyan,  de
nekünk, akik üdvözülünk, Isten ereje. (1Kor 1, 18)  

A keresztutakban találkozhatott a múlt a mával. A hagyomány szerint
Szűz Mária már a feltámadás után naponta végigjárta az utolsó vacsora
terméből indulva Jézus szenvedésének útját a Golgota magaslatáig. E-
zen az úton és minden más keresztúton az élő Isten Fia Lelkének ke-
gyelmei  hatnak,  ha  hagyják,  az  elmélkedő  lélekre.  Ezt  minden  oda-
figyelő  saját  életének  megértésére,  kiigazítására  alkalmazhatta  Isten
akaratában való megnyugvással. Ha megfelelően nyitottak voltunk ezek
befogadására,  akkor  a  gyümölcsök is  megjelenhettek.  Nem elég a jó
pap, a jó vezető, hanem a tanítást halljuk is meg, juttassuk is érvényre
lelki embereknek lelkieket nyújtva, mert mindnyájan Krisztuséi vagytok,
Krisztus pedig az Istené (1Kor 3, 23). 

A jó pásztor mindig megtalálja a megfelelő hangot, az ötletet, hogy
idegeneket, külön közösségeket is összekovácsoljon, fiatalokat időseb-
bekkel  összehangoljon,  mellyel  még a  megszokott,  hagyományos  ke-
resztút is másabb, érdekesebb, változatosabb, rugalmasabb, reménytel-
jesebb, átérezhetőbb, láthatóbb lesz. Miért? – Mert Krisztus Lelke mű-
ködik benne, aki áldást ad az emberi törekvésre, a különböző korosztá-
lyokra, plébániákra. Isten nemcsak jó pásztort ad, hanem jó nyájat  is
kovácsol  köré,  de  csak  ha  szeretet  van  bennünk.  A szeretet  nyelve,
melyre  Jézus  tanított  egy és  ugyanaz  mindenki  számára.  Ami  ennek
valósággá  váltásában  gátol  bennünket  az  a  bűn.  Akiknek  sikerült  a
nagyböjti  szent  idő alatt  elvégeznie a szentgyónását,  azok az igazság
szolgái lettek, ahogyan Szent Pál fogalmazott a Rómaiakhoz írt levél-
ben. Így válhatunk  jó nyájjá, ha meg is hallgatjuk jó pásztorunkat, jó
papunkat, aki magát Jézust közvetíti és hozza közénk. 

Hiába való minden igyekezet, ha a nagyböjt alatt nem tartottunk tükröt
magunk elé. Ha még a keresztutak sem indítottak meg makacs árnyékaink
leválasztásához, ha még Jézus értünk vállalt szenvedése sem térített ed-
dig magunkhoz, akkor még nem értettük meg, nem éreztük át a kereszt
értelmét, értékét. Soha sem késő. Még van  keresztút. Járjuk végig, úgy
igazából, akár magunk is, ha már arra közösségileg nincs mód. 

Bűneink felismerése is kegyelem, mert nem jön az magától. Keres-
nem, kutatnom kell hibáimat, hogy kiigazíthassam, megújíthassam, Is-
ten felé vezethessem énemet. Hagyjam, hogy Jézus alakítson, formáljon.
Kérjem és fogadjam el az ő segítségét. Ha már megtettem és letettem
terheimet, akkor én vagyok a legboldogabb ember, mert jöhet a feltá-
madt Jézus, aki tovább kísérheti barátként életemet. Ha nem, még meg-
tehetem, mert húsvétig még van egy rövidke kis idő. Ne szalasszam el
az alkalmat, mert Jézus engem is vár. Értem is imádkozik, értem is küzd
most is, de szenvedett akkor a Golgotán is. Fogadjam el az ő felém nyúj-
tott kezét és megtapasztalhatom: a lélek újra élni fog a feltámadt Krisz-
tus lelke által,  mely mindent áthat  és gazdagít  szeretetével.  Ezzel ne
csak a törvényt tartsuk be hiszen a törvény által meghaltam a törvény-
nek,  hogy  az  Istennek  éljek,  mert  Krisztussal  engem is  keresztre  fe-
szítettek (Gal 2 ,19). Az Isten tetszését érdemes keresnem tetteimmel. 

Próbáljak meg úgy élni,  mintha Krisztus  tanítványa  volnék,  szere-
tettel mások iránt, együttérzéssel, segítséggel mások felé, mert öröm kell
a  szívekbe,  melyekben a Szentlélek lakik! Öröm kell  a  keresztet  viselő
lelkekbe, öröm a bánatos és sebzett lelkekbe, öröm a küszködő s harcot
vívó lelkekbe; ahol Isten van, ott öröm is legyen!..., mert az öröm erő, a
lehangoltság gyöngeség, – vallja Prohászka Ottokár püspök. 

Hiszem,  hogy életünk csak úgy lesz teljes,  ha Jézushoz hasonlóan
lendülettel, szeretettel éljük életünket és elűzzük a közömbösséget, nyo-
mott  hangulatot,  szomorúságot,  mert  semmi  sem történik  véletlenül,
minden Isten akarata szerint, az ő színe előtt zajlik.

2021.03.25. Orbán László – ifjúsági távimaest 22 órától
Gomolygó felhők felett örökké kék az ég. – Kaszap István –

A rózsafüzér titkok a Fájdalmas rózsafüzér tizedeinek titkai. Az ima-
szándékok erre az alkalomra a következők:

1. Add, Urunk, hogy Kaszap István példájára fiataljaink az erények gya-
korlásának útján járjanak!

2. Adj, Istenünk, erőt a függőségekbe belebetegedett ifjú testvéreink-
nek, hogy  beléd vetett bizalommal küzdjenek felépülésükért!

3. Add, Urunk, hogy a fiatalok e járványhelyzetben is törekedjenek a
szentségi házasság felé haladni!

4. Áldd meg, Urunk, az ifjúságot a hitben való állhatatossággal, a sze-
retet gyakorlásával és megújult reménnyel!

5. Imaszándékainkra! Állást kereső fiatal testvéreinkért!

Az értesítőt készítik: Takó István plébános, egyetemi lelkész,
Bíró Jolán-Ilona, Bíró Ernő és sokan mások. 

Szerkesztőség: 400604 Kolozsvár, B-dul 21 Decembrie, Nr. 136, 
e-mail: biro_jolan71@yahoo.com, Lapunk ingyenes, de bármilyen
adományt a plébániai tevékenységek számára örömmel elfogadunk.

Kolozsvár, Szent Péter és Pál plébánia, 
cím: 21 December 1989 sugárút, 136., Tel: Plébánia: 0364-405-955,

e-mail:kolozsvar.szentpeter@plebania.ro 
 Plébános: 0756-102-138, Kántornő: 0752-035-549;

Szentmisék rendje: Kedd, Csütörtök 18:00; Szerda 7:30;  
Péntek 17:00 Keresztúti ájtatosság, utána szentmise.

Szombat 18:00 előesti szentmise; Vasárnap 9:00 és 10:30.
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