,,Miután ettek, Jézus megkérdezte Simon Pétertől: „Simon, János fia,
jobban szeretsz engem, mint ezek?” „Igen, Uram – felelte –, tudod, hogy
szeretlek.” Erre így szólt hozzá: „Legeltesd bárányaimat!” Aztán másodszor is megkérdezte tőle: „Simon, János fia, szeretsz engem?” „Igen,
Uram – válaszolta –, tudod, hogy szeretlek.” Erre azt mondta neki:
„Legeltesd juhaimat!” Majd harmadszor is megkérdezte tőle: „Simon,
János fia, szeretsz?” Péter elszomorodott, hogy harmadszor is megkérdezte: „Szeretsz engem?” S így válaszolt: „Uram, te mindent tudsz, azt is
tudod, hogy szeretlek.” Jézus ismét azt mondta: „Legeltesd juhaimat!”
(Szent János Evangéliuma 21, 15-17)

Szentpéteri harangszó
IX. évfolyam 7. szám, 2019. július 1.

A KOLOZSVÁRI SZENT PÉTER ÉS PÁL PLÉBÁNIA ÉRTESÍTŐJE
Takó István –
Az Úr Jézus bennünket is társául hív!
Minden búcsún, minden ünnepen az Életet ünnepeljük, az
Életnek valamilyen megnyilvánulását, alakulását, sikerét. A
szentek ünnepeiben a magunk meghívását is meglátjuk az
életszentségre, a teljes életre, a tökéletességre. Az életünk
akkor teljes, ha közel érezzük magunkhoz a jó Istent, ha a
helyünkön vagyunk, ha van feladatunk, ha megérezzük,
hogy azt a feladatot csak mi tudjuk elvégezni a mi sajátos,
egyéni hozzáállásunkkal.
Amikor egyszerre két szentet ünneplünk, akkor az ünnep
a különbözőségeink ellenére megélhető egységre hívja fel a
figyelmünket. A két apostolóriás teljesen különböző módon
élt és dolgozott, teljesen különböző módon hívta el őket az
Úr Jézus és bár egy ügyön dolgoztak, mégis különböző
utakon jártak, a saját ritmusukban, saját elgondolásokban
úgy, hogy néha egy-egy helyzetben egyeztetniük kellett, ki
kellett engesztelődniük, de legalább fel kellett tárniuk egymás előtt a saját vágyaikat, elveiket, meglátásaikat.
Mindig közösségben kellett maradniuk a tizenkettővel és
az Úrral, aki nem hagyta magukra őket ebben. Az álmaikon, látomásaikon, sokszor egy-egy helyzeten, embereken
keresztül vezette őket. Tanítgatta őket arra, hogy mindig
egyszerre befelé és kifele is figyeljenek. Befele, vagyis az
Ő hangjára, az Ő szívébe hallgassanak bele, de kifele is, a
történésekre, a többiek szükségletére, vágyára, Isten Országának lehetőségeire.
Megtanította őket az egyszerűségre, a tisztaságra és az
engedelmességre, sőt rávezette arra a belső szabadságra,
amellyel utolsó lehelletükig tudták szolgálni a jó Isten
ügyét.
Pétert meghívásakor olyan helyzetben találta Jézus, mint
akinek valami hiányzik: a mindennapi betevő falat, hisz egész éjszakai fáradozás után semmit sem fogtak. Pál teljesen kiszolgáltatottá válik, leesik a lóról, megvakul, padlóra
kerül. És mindkét helyzetben azt tapasztalják meg, hogy
minden igyekezetük ellenére eredménytelen a munkálkodásuk, DE ha az Úrra bízzák magukat (a te szavadra, a te
utasításodat követve) nem csak megváltozik, de beteljesedik az életük.
A munkálkodásuk folyamatában többször megtapasztalják, hogy nem értékelik őket. Pál azt, hogy főleg az elején
nem bíznak benne, Péter valószínűleg az egyszerű halász

ember-múltjával küszködik sokszor, de mindketten a hivatásukban találják meg az értékességüket: abban, hogy emberhalász leszel, abban, hogy Isten Országa egyetemes.
A kettőjük elgondolásában is az evangélium hirdetéséről
szembekerülnek önmagukkal és egymással. Pál, aki a mózesi törvény és a tiszta zsidó vallás védelmezője a nemzetek
apostolává válik. Péter, aki kiáll a pogányból megkeresztelkedettek mellett az egység munkálója és jótállója lesz. Nem
tudnának együttműködni ebben, ha nem válnak nyitottá az
engedelmességre, ami nem jelent mást, mint amit Pál így
fogalmaz a Galatákhoz írt levélben: „élek, de már nem én,
hanem Krisztus él énbennem” és amit Péter a tagadása után
megvallott: „Uram, te mindent tudsz, azt is tudod, hogy
szeretlek!”.

Michelangelo: a Vatikáni palota, cappella Paolina
számára készített falfreskója: Szent Péter keresztrefeszítése

Az Úr Jézus bennünket is társául hív, úgy ahogy vagyunk,
abban a helyzetben, amelyben éppen vagyunk. Talán éppen
ezért van szükségünk a búcsúnyerés lehetőségére, hogy az
Ő közelségében ne a körülményeink javításában, hanem éppen ezen sokszor nagyon nehéz körülmények között mi is
ki tudjuk mondani, hogy szeretjük Őt, hisz Ő maga az Élet
bennünk.
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Ferenc pápa – Az igazság, az őszinteség
és a szeretet nyelvét mindenki megérti!
Húsvét után ötven nappal, abban a teremben, amely immár az otthonuk, és ahol Máriának, az Úr anyjának a jelenléte az összetartó erő. Az apostolok egy olyan eseményt
élnek át, amely minden várakozásukat felülmúlja: imában
összegyűlve rájönnek arra, hogy – az ima a „tüdő”, amely
minden idők tanítványainak a légzését biztosítja. Ima nélkül nem lehet Jézus tanítványának lenni. Ima nélkül nem
lehetünk keresztények. Kell a levegő. Az ima a keresztény
élet tüdeje, miközben meglepi őket Isten beáramlása. Olyan
beáramlásról van szó, amely nem tűri a zártságot: felszakítja a kapukat egy olyan szél erejével, amely a ruahra, az őseredeti fuvallatra emlékeztet, és amely beteljesíti a Feltámadott ígéretét, melyet elbúcsúzása előtt az „erőről” tett
(vö. ApCsel 1,8). Hirtelen, a magasból „heves szélrohamhoz hasonló zúgás támadt, és betöltötte az egész házat,
ahol voltak” (ApCsel 2,2).
A szélhez társul a tűz, amely az égő csipkebokorra utal,
valamint a Sínai-hegyre, ahol Isten a tíz szót [a tízparancsolatot] adta (vö. Kiv 19,16–19). A bibliai hagyományban a
tűz Isten kinyilvánulását kíséri. A tűzben Isten az ő élő és
hatékony szavát adja (vö. Zsid 4,12), amely megnyit a jövőre. A tűz az ő tevékenységét jelképezi, amellyel felmelegíti, megvilágosítja és kipróbálja a szíveket, azon igyekezetét jelzi, hogy próbára tegye emberi tetteink tartósságát,
hogy megtisztítsa és új élettel töltse meg őket. Míg a Sínaihegynél Isten hangja hallatszik, Jeruzsálemben pünkösd
ünnepén Péter beszél, a szikla, akit Krisztus arra választott,
hogy ráépítse Egyházát. Az ő gyenge és még az Úr elárulására is képes szava a Lélek tüze által átjárva erőt nyer, be
tud hatolni a szívekbe és megtérésre tud indítani. Isten
ugyanis azt választja ki, aki a világban erőtlen, hogy zavarba ejtse az erőseket (vö. 1Kor 1,27).
Az Egyház tehát a szeretet tüzéből, egy olyan „tűzvészből” születik, amely pünkösdkor tör ki, és amely nyilvánvalóvá teszi a Feltámadott Jézus Szentlélektől áthatott szavának erejét. Az új és végleges szövetség már nem kőtáblákra írt törvényen alapul, hanem Isten Lelkének tevékenységén, aki megújít mindent, és hússzívekbe vési magát.
Az apostolok szavát átjárja a Feltámadott Lelke, új, a
korábbiaktól különböző szóvá válik, de amelyet meg lehet
érteni, mintha egyszerre minden nyelvre le lenne fordítva:
ugyanis „mindenki a maga nyelvén hallotta őket beszélni”
(ApCsel 2,6). Az igazság és a szeretet nyelvéről, az egyetemes nyelvről van szó: azok is meg tudják érteni, akik nem
tudnak írni-olvasni.
Az igazság és a szeretet nyelvét mindenki megérti! Ha
szíved igazságával, ha őszintén, szeretettel közeledsz másokhoz, mindenki megért! Ha nem is tudsz beszélni, egy simogatással megérteted magad, ha az őszinte és szeretetből
fakad!
A Szentlélek nemcsak kinyilvánítja magát egy a különbözőségeket egyesítő és harmonikusan összerendező hangszimfónia által, hanem a zenekar karmestereként mutatkozik be, aki az Isten „nagy műveit” dicsérő énekek partitúráit
vezényli. A Szentlélek a közösség alkotómestere, a megbékélés mestere, aki le tudja bontani a válaszfalakat zsidók és
görögök, rabszolgák és szabadok között, hogy egy testet alkosson belőlük. Úgy építi a hívők közösségét, hogy összhangot teremt a test egysége és a tagok sokfélesége között.

Úgy növeli az Egyházat, hogy segíti túllépni az emberi korlátokon, a bűnökön és mindenféle botrányon.
Hatalmas a csodálkozás, és valaki meg is kérdezi, hogy
azok az emberek nem tán részegek? Akkor az összes apostol
nevében Péter előáll, és magyarázatot ad erre az eseményre
Joel könyve harmadik fejezetének fényében, ahol a Szentlélek új kiáradásának meghirdetéséről van szó. Jézus követői
nem részegek, hanem azt élik át, amit Szent Ambrus „a Lélek
józan mámorának” nevez, a Lélek ugyanis álmokon és látomásokon keresztül prófétálást ébreszt Isten népe körében. A
prófétálásnak ezt az adományát nemcsak néhányan kapják
meg, hanem mindazok, akik segítségül hívják az Úr nevét.
Onnantól, attól kezdve Isten Lelke indítja a szíveket arra,
hogy befogadják az üdvösséget, amely egy személyen, Jézus
Krisztuson keresztül érkezik, akit az emberek keresztfára szögeztek, de akit Isten feltámasztott a halottak közül, „kiszabadított a halál gyötrelmeiből” (ApCsel 2,24). Ő árasztotta ki a
Lelket, aki a dicséretek polifóniáját egybehangolja, és akit
mindenki meghallhat. Amint XVI. Benedek mondta: „a pünkösd ez: Jézus és rajta keresztül maga Isten hozzánk jön és
magába vonz bennünket” (Homília, 2006. június 3.).
A Lélek viszi végbe az isteni vonzást: Isten behálóz bennünket az ő Szeretetével, és így bevon a történelem irányításába és olyan folyamatok elindításába, amelyeken keresztül
átszűrődik az új élet. Egyedül Isten Lelkének van ugyanis
hatalma arra, hogy humanizáljon és testvérivé tegyen minden
környezetet, kezdve azokon, akik őt befogadják.
Kérjük az Urat, hadd tapasztaljunk meg egy újabb pünkösdöt, mely kitágítja szívünket, és összhangba hozza érzelmeinket Krisztus érzelmeivel, hogy szégyenkezés nélkül hirdessük
az ő átalakító szavát, és tanúságot tegyünk a szeretet hatalmáról, mely az élet felé irányít mindent, amivel csak találkozik!
Fordította: Tőzsér Endre SP, Forrás: Magyar Kurír

Levél a pápától főpásztorunknak
Ferenc pápa Jakubinyi György érseknek címzett levelében
köszönte meg a pápalátogatáskor tapasztalt szívélyes fogadtatást Csíksomlyón. A levélben a szentatya kifejezi örömét is
afelett, hogy a látogatás lehetőséget biztosított a helyi egyház
valóságaink a megismerésére. Az alábbiakban a levelet, magyarra fordítva, teljes egészében közöljük.

Exc. Ft. Jakubinyi György-Miklós gyulafehérvári érseknek
Újból meg szeretném erősíteni Főtisztelendőségednek, a
püspököknek, a papoknak, a megszentelt személyeknek és
a híveknek mélységes köszönetemet azért a szívélyes fogadtatásért és figyelemért, mellyel előkészítettétek apostoli
látogatásomat a csíksomlyói Mária-kegyhelyre.
Örvendtem, hogy személyesen megismerhettem egyházatok valóságát, mely oly gazdag a hagyományokban, olyan
élő és elkötelezett a hit örömének megvallásában. Az Úr
tartson meg benneteket a hitben és az apostoli buzgóságban, a Szűzanya pedig oltalmazzon és támogassa az egyház
iránti szolgálatotokat!
Imáimmal kísérlek, azért, hogy a helyi egyház növekedjen és bátran tegyen tanúságot mindenki előtt Isten irgalmas
szeretetéről. Imádkozzatok ti is értem! A jó Isten áldjon meg
mindannyiatokat!
Testvéri szeretettel Krisztusban, Franciscus,
Vatikán, 2019. június 8.
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A kitárt kéz ókori imagesztus, amelyet úgyszólván minLevél a hívekhez a főpásztortól
den népnél megtalálunk. Így imádkoztak az egyiptomiak,
Jakubinyi György érsek főpásztori
köszönetnyilvánítása a pápalátogatás után sumérok, babiloniak, asszírok, görögök (Arisztotelész: az
ég felé kitárva kezünket imádkozunk), rómaiak (Lukretius:
Jakubinyi György gyulafehérvári érsek köszönetnyilvá- pandere palmos ante deorum delubra), a zsidók is (Zsolt
nító levélben fejezte ki háláját a pápalátogatás után. A fő- 140: ,,Kezem magasba emelése olyan legyen, mint az esti
áldozat.” – Mózes imája az amalekiták ellen vívott küzdepásztor szavait olvashatják az alábbiakban:
Szentatyánk csíksomlyói látogatása után, örömmel és há- lemben – Kiv 17, 11-12).
A kitárt kézben az az emberi magatartás jut kifejezésre,
lával a szívemben köszönetem szeretném kifejezni. Őszinte
hálával tartozunk a minket szerető Mennyei Atyának, hogy hogy a lélek kitárul Isten előtt, és a legnemesebb emberi
megadta azt a kegyet, hogy Krisztus földi helytartója, Fe- tettét teszi: Teremtőjét, Alkotóját dicséri, imádja.
renc pápa személyében hozzánk látogathatott. Gyermeki Ebben a gesztusban benne van aztán az Atya utáni vágy,
köszönetünk szóljon Ferenc szentatyának, hogy vállalta ezt az égi haza utáni vágy. Úgy teszünk benne, mint a kicsi
a nem kis áldozattal járó zarándoklatot. A jó isten áldása gyermek, aki kitárt karral szalad anyja felé, hogy annak ölékísérje péteri szolgálatában, hogy minél több keresztényt be ülhessen, vagy karjaiba kerülhessen.
Nem utolsósorban, a rászorultságnak a kifejezője is ez a
tudjon megerősíteni a krisztusi hitben.
Minden elismerés és köszönet a szervezésben résztvevő gesztus. Mint ahogy a legyőzött ember megadja magát az
főegyházmegyei koordinátoroknak és munkatársaiknak, az erősebb előtt (Fel a kezekkel!), úgy adja meg magát az
önkénteseknek és minden jóakaratú embernek, élükön lel- ember is Isten előtt: Te nagyobb vagy, Te fölöttem vagy, Te
kipásztorainkkal és híveinkkel, akik munkával és imádság- tudsz segíteni nyomoromon.
gal járultak hozzá, hogy ez a történelmi esemény örök em- Az összetett kéz. Az ókor nem ismerte az imádságnak ezt
a gesztusát. Germán szokásból származik és terjedt el. Az
lékként megmaradjon székely népünk történetében.
Testvéri köszönetemet szeretném tolmácsolni a Magyar alárendelt szolga urának kezébe tette összekulcsolt kezét, és
Katolikus Püspöki Konferencia hozzánk zarándokoló tag- így tette le hűségesküjét, kifejezve azt, hogy kezeit nem
jainak, a több ezer anyaországi zarándoknak, akikkel együtt használja ura akarata nélkül vagy ellenére.
Az összetett kéz a liturgiába csak a IX. században került
mutathattuk be az ünnepi szentmisét. Köszönet az ünnepi
be.
Kifejezője annak, hogy az ember Isten hatalma alá veti
szentmisén résztvevő közjogi méltóságoknak, politikusokmagát.
Kezeit, s általa egész lényét Isten akarata szerint
nak, különféle szervezetek képviselőinek, akik eljöttek, hogy
használja.
Arra, amire az Isten adta: imára, munkára és jóa rossz idő ellenére is velünk ünnepeljenek. Megköszönve
cselekedetek
gyakorlására. Ezek a gesztusok arra tanítanak
valamennyi résztvevő áldozatát, fegyelmezett részvételét, kéengem,
hogy
amit
kifejeznek, azt tegyem is.
rem a csíksomlyói Segítő Szűzanya anyai oltalmát és közAz
imában
mindig
Isten előtt kitárt lélekkel kell lennem.
benjárását az elkövetkező időre is.
Aki
ugyanis
kitárja
lelkét,
Jézus szavaival: ,,Aki ajtót nyit,
Számunkra Tábor-hegy volt a pápalátogatás napja, mert
ahhoz
Ő
bemegy
és
vele
étkezik,
vele egyesül, az ő kegyelegyütt örülhettünk, a csíksomlyói Szűzanya jelenlétében
meiben
részesül.”
(Jel
3,
20).
Szent Péter utódjával. Az apostolokhoz hasonlóan lejöttünk
a hegyről, de szívünkben őrizzük az ott megtapasztalt örö- Az imában mindig benne kellene hogy legyen az Isten utáni vágyam. ,,Ahogy a szarvasgím a források vizére, úgy vámöt és békét, a túláradó kegyelmekkel együtt.
Arra kérlek, testvéreim, hogy a hétköznapi életbe vissza- gyik lelkem utánad, Istenem.” (Zsolt 41, 2). Az imában mintérve, megerősödve őseink hitében és erényeiben folytassuk dig ott kellene hogy legyen rászorultságom. ,,Nélküle semmit
a mindennapi küzdelmet és helytállást. Erősítsen ebben az sem tehetek.” (Jn 15, 5), ezért hát hozzá folyamodom.
elhatározásunkban a pünkösdkor kiáradó Szentlélek hét a- És benne kellene legyen az, hogy az övé vagyok és az is akarok lenni, maradni: ,,Lásd, szolgád vagyok és hű fiad.” (Zsolt
jándéka.
Forrás: www.ersekseg.ro 115, 16). Így szoktam-e a szentmisében és minden imádságomban imádkozni? Amit a gesztus kifejez, tegyem is azt!
A szentatya júliusi imaszándéka
Nyisd fel, Uram látásom arra, hogy észrevegyem: minImádkozzunk, hogy az igazságszolgáltatás területén dolden mozdulatom benned gyökerezik. Tőled indul ki, bengozók becsületesen végezzék munkájukat, és így ne a viláned áll fenn és feléd tart. Add, Uram Jézus, hogy azzal a
got átszövő igazságtalanságé legyen az utolsó szó.
tisztelettel, azzal a megadással, azzal az alázattal és szeretettel legyek Isten fensége iránt, amivel Te voltál és vagy
Exc. Ft. Tamás József –
örökkön örökké.
Kitárt és összetett kéz
**
Úgy tartják a pszichológusok, hogy az arc után a kéz a Hogyha egy hang azt kérdezi tőlem majd a temetőben,
legszellemibb része testünknek. Bár az egész test a lélek mi a vágyam, óhajtásom, mi maradjon meg belőlem, akkor gondolkodás nélkül, könyörögve ezt felelem: Ne maeszköze és kifejezője, de elsősorban az arc és a kéz az.
A kéz, mint a munka eszköze, mint támadó és védő eszköz radjon belőle, csak összekulcsolva két kezem.
(Falu Tamás: Két kéz)
természetesen kemény és erős, de ugyanakkor igen finoman
kiképzett, gazdagon tagolt is, és mozgékony, érzékeny ideJulien Green kanadai író írja naplójában: Kitárt kezet
gek járják át. Ezért kiválóan alkalmas arra, hogy kifejezheskértem az Istentől. Lembach († 1904) müncheni festő egyik
sük vele saját lelkünket. A kezek beszéde szép és nagyszerű.
képén csak ég felé nyúló kezek vannak, amelyek meg
Ezért alkalmazza a liturgia is. A liturgiában a kitárt és összeakarnak fogni valamit.
tett kéz szerepel leginkább. Imádságainkat ezek a kézgeszForrás: – Exc., Ft. Tamás József püspök – Csúcs és forrás
tusok kísérik.
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A férfi szerepe, tehát a szolgálat, mert Krisztus is keresztre
ment az Ő menyasszonyáért. Az asszony szerepe, pedig az
engedelmesség és a tökéletes önátadás. De ne feledjük és ne
Meg kell néznünk a hátteret: az igazság evangelizációja, hagyjuk ki Istent, mert Isten végleges szeretettel szereti az
az életszentség evangelizációja, az irgalom evangelizációja embert.
és a társadalom evangelizációja szempontjából.
Életszentség evangelizációja:
Az Igazság evangelizációja:
NE arról beszéljünk, amit szeretnénk, hogy legyen, haFontos, hogy a világban világos és egyértelmű legyen a nem arról, ami van! Három területen kell különösen jelen
beszédünk. Antropológiai alapok: Az ember Isten-képisége: lennie a családnak: a családi imádságban, a családos Litura férfi és a nő egymást kiegészítő valóság. A keresztény fel- giákban, családi Katekézisben, mert nagy szükség van az
fogás szerint nem versenyeztetjük a nemeket.Az ember ak- ismeretekre is! A szülő is tanuljon együtt a gyerekkel! Oda
kor valósítja meg önmagát, ha elajándékozza magát. A mai kell figyelnünk.
felfogás az ÉN-központú szeretet, teljes mértékben szem- Tanúságot kell tennünk ismereteinkkel, találkozásainkkal
ben áll a keresztény felfogással, a TE-központú szeretettel. és a megosztás vágyával. Legalább heti egy órát keressük a
Az ember lélek – szellem – test egysége – a test nem le- lehetőséget a tárgyi ismeretek megszerzésére!
választható róla. Sajnos ma sokan elveszítik a transzcen- Az Egyházközségben hozzunk létre család-csoportokat.
dentális dimenziójukat.
Nem lehetünk a kollektív önzés eszközei, nyitottaknak kell
Az emberek között meg kell, hogy valósuljon a horizon- lennünk! Már nem üldöznek minket!
tális és a vertikális szolidaritás is. Horizontális síkon a há- Jegyes oktatásban vegyenek részt a családok. A család az
zastársak közötti szolidaritás és vertikális síkon a generáci- evangelizáció tárgya – akire irányul az evangelizáció. (VI.
ók közötti szolidaritás.
Pál pápa)
Mindkettőnek oda-vissza kell hatnia! A három generáció- A család az evangelizáció alanya – aki maga csinálja!
nak ma is együtt kellene élnie legalább lelki szinten! (Nagy- Nem az aktivitásra bíztat minket, hanem éljük meg a család
szülő: „Elvállalom a gyerekeket, ha nem vásárolni, vagy ta- valóságát! (Antonelli bíboros és XVI. Benedek pápa.)
karítani fogtok, hanem valóban együtt lesztek.”)
Az evangelizáció első alanya a Szent Család volt. Itt van
A házasság igazsága, hogy a házasság szentsége egy szün- a megtestesült Ige – Jézus, aki éli tovább Mária és Jézus
telenül létrejövő szentség. Ugyanabban az ölelésben adjuk házasságában a Szentháromságos életstílust. Mária és Jómagunkat Istennek, házastársuknak és a gyermekeinknek.
zsef is átengedte magát ennek az életstílusnak. Így nem tuA szentségi házasságban a hivatásbeli kötelességeket leg- dott más lenni, mint az evangelizáció alanya. Sugározták Isinkább Szent Pál levelében, az Ef. 5,21-33-ban olvashatjuk. ten jelenlétét. A szentségi házasságnak is ez a feladata:
Legyetek egymásnak alárendeltjei Krisztus iránti tiszte- megélni a szentségi Jézussal való közösséget!
letből. Az asszony engedelmeskedjék férjének, akárcsak az
Nem elég a leírt evangélium, kell a látható evangélium!
Úrnak, mert a férfi feje az asszonynak, ahogy Krisztus feje Nem elég az objektív szentség, kell a szubjektív, a látható
az Egyháznak: testének ő a megváltója. Amint tehát az Egy- életszentség is! A mi korunkban sokan elfelejtették a szentet
ház alá van vetve Krisztusnak, az asszony is mindenben fér- és magát Istent is. Elő kell vennünk az életszentség fogaljének. Férfiak, szeressétek feleségeteket, ahogy Krisztus is mát újra, és élővé tenni azt! Ahhoz, hogy az evangelizáció
szerette az Egyházat, és feláldozta magát érte, hogy a ke- alanya lehessünk, az első feladatunk nem a nyüzsgés. A
resztségben szavával megtisztítva megszentelje. Ragyogóvá család feladata ugyan az, mit az Egyházé: egy, szent és aakarta tenni az Egyházat, amelyen sem szeplő, sem ránc, postoli legyen!
sem egyéb efféle nincsen, hanem szent és szeplőtelen. Így a
„Család, légy, ami vagy!” (II. JP.) Előbb lenni, aztán tenférj is köteles szeretni feleségét, mint saját testét. Aki felesé- ni! Rajtunk múlik, hogy a gyerekeink elé éljük-e a házasság
gét szereti, önmagát szereti. A saját testét senki sem gyűlöli, szentségének mélységét. Világos, hogy az nem csupán egy
hanem táplálja, gondozza, akárcsak Krisztus az Egyházat. papír! Krisztusba gyökerezve, rá épülve kell megélnünk a
Mert tagjai vagyunk testének. “Ezért az ember elhagyja ap- házasságot!
ját, anyját, feleségével tart, és a kettő egy test lesz.” Nagy
Ezért eggyé kell válni Krisztussal a szentségek által. Az
titok ez, én Krisztusra és az Egyházra vonatkoztatom. Sze- Oltáriszentség által találkozhatunk az isteni személlyel a
resse hát mindegyiktek a feleségét, mint önmagát, az asszo- szentáldozásban, ahol Krisztus adja nekünk önmagát. A
nyok meg tiszteljék férjüket.
szentségimádások által Krisztus betölt bennünket az Ő
Értsük jól ezt a részt! Ezzel Szent Pál helyreállítja a há- jelenlétével. (Ha betölt, akkor Őt fogom sugározni!) Ha nincs
zasság szentségét. Mi a házasság szentsége?
Ő bennem, nyüzsöghetek, és erőlködhetek, de csak üres valFel kell elevenítenünk a házasság szentségének a fogal- lásoskodás lesz! A szentgyónásban Krisztussal egyesülünk,
mát! Ez egy Jézussal való találkozás – ketten egyként. Jé- az Ő irgalmát tapasztalhatjuk meg. Isten megbántását nem
zust beengedjük a szerelmünkbe a szentség által. Ekkor tudjuk jóvátenni, mert amikor jóvá tennénk, akkor is jót kéne
egyben találkozunk a Szentháromságos Istennel és az Egy- tenni. csak a vágyamat tudom kifejezni. Az üdvösséget minházzal. Két embert eggyé teszi, és Jézuson át a Szenthá- denki csak Isten irgalmából érdemelhetem ki! Csak abból! Ez
romsággal és az Egyházzal egyesít.
ugyanígy van a személye kapcsolatokban is. Mindig marad
A családegyház megvalósításához meg kell értenünk Krisz- bizonyos űr. A bűnbocsánat szentsége – titok – ahogy a pap
tus és az Egyház viszonyát. Krisztus a Vőlegény szeretettel által Krisztus feloldoz minket. Ha be tudom fogadni Isten
hajol oda a menyasszony Egyházhoz. Az Eucharisztiában irgalmát a bűnbocsánat szentségében, akkor a házasságban is
odaadja magát Krisztus a menyasszony Egyháznak. Mi is tudok irgalmas lenni a házastársamhoz, a gyerekeimhez és
megpróbáljuk egymásnak bemutatni a házasságban, hogy önmagamhoz is.
Isten Jézus Krisztusban hogyan szereti az Ő Egyházát.
Ezek által leszünk az evangelizáció alanyai.
–4–

Exc. Ft. Bíró László püspök előadása –
a Regnum Christi nőkonferencián

Eggyé válhatunk Krisztussal az Ige olvasása által, mert
ez majdnem ugyanaz, mint a szentségimádás. Ez a feladat
sokszor nagyon nehéz. Annyira pörgünk, de így engedjük,
hogy betöltsön minket Isten jelenléte.
A személyes imádságban is megérezhetjük a Krisztussal
való egységet. Egymás kölcsönös szeretetében is jelen van
Krisztus, ez hatalmunkban áll, hogy megéljük!
A szentségi házasságban élni azt jelenti, hogy folyamatosan részesülök az Egyház kegyelmeiből, ugyanakkor a
küldetéséből is. A házasság szentsége hozza létre a családegyházat – így annak a funkciója azonos a nagy Egyház
funkciójával – mindkettő szentségi valóság.
Az Egyház Isten és ember, ember és ember egységét
valósítja meg vertikális és horizontális síkon is!
A házasság szentségében jelei és valósítói vagyunk Isten
és ember és ember és ember egységének.
Éljük meg a koinoniát – a családtagokkal való közösséget.
Szánjunk időt egymásra! A házasság természetes alapja a
kommunikáció és a testi kapcsolat, ami adja az intézményt.
A házasság egysége attól nem épül, hogy mindenki,
egymástól függetlenül teszi benne a dolgát! Erra külön oda
kell figyelni! Tudatosan időt kell teremteni egymásra, a
koinónia megvalósítására! Semmilyen mozgalom nem tudja helyettesíteni a kettőnk egységét! Ez a házasság intézménye! Az intézményre kell épüljön a házasság szentsége.
Ma sokszor probléma az, hogy az aktív keresztény házaspárok is elválnak, mert egymásra nem szántak elég időt.
A liturgiát otthon a családi ünnepek rituáléjában lehet
megélni. A családi „kötelező” formuláknak a megélése hihetetlen megtartó erőt és értéket képvisel. A kamaszkorú
gyermekeinkkel se szűnjön meg ez a fajta hagyományőrzés! Maradjon olyan ünnep, liturgia, amit a család együtt
végez! Nem kell abbahagyni a közös imát azért, mert felnőnek a gyermekeink! Ne hagyjuk magukra a nagyobbacska gyermekeinket!
A kérügmának is nagy szerepe van, mert a hitbéli tapasztalatokat, mint megélt szentségeket osszuk meg. Meg kell
beszélnünk egymással, hogy ez hogy érint minket! Isten
munkáját beszéljük meg. Ez a lelki osztozkodás – nem azonos az érzelmek megosztásával! Tanúságtétel, az Istentől
meghallott szó megosztása! A szíven találó igazságot tovább kell adnunk!
A diakonia szolgálat a családban: a házastársi munkamegosztás folyamatos revíziója ez, ahogy az idő halad. Ebben
mozognunk kell, arányos változtatásokra való nyitottság,
rugalmasság. Jó észre venni egymás igényeit, szükségleteit!
A gyerekeket vonjuk be a feladatokba.
Irgalom evangelizációja:
Ez egy nagyon nehéz terep. Sokszor büszkék leszünk,
irritálók, és kirekesztők. Azokra kell irgalommal tekintenünk, akik nincsenek az Egyházzal összhangban! Aki nem
tudja teljes vonatkozásában megélni a hitet, különösen is
rászorul az én szeretetemre.
Miközben próbálunk többet tenni, DE és HA nélkül
forduljunk oda azokhoz, akiknek talán csak egy megszólításra szeretet-gesztusra lenne szükségük.
Társadalom evangelizációja:
Kisebbségi lét vagyunk! – Ezzel szembe kell nézni keserűség nélkül! XVI. Benedek pápa mondja, hogy kreatív kisebbségnek kell lennünk. A történelem folyamán egy felbomló
nagy kultúrában mindig megjelent a kreatív kisebbség, amely

magába összegyűjtötte a letűnő kultúra értékeit, megőrzi és
továbbadja. Ilyen volt az ősegyház is.
Nem szabad, hogy a kereszténység jelenlegi kisebbségi
helyzete elkeserítsen! Ha sikerül a kisebbségi lét két csapdáját – a bezárkózást, illetve a liberalizálódást – elkerülve
tevékeny, kreatív erővé válnunk, éppúgy kovászai lehetünk
a társadalomnak, mint az őskereszténység a hellénista civilizációnak. A hatékonyságunk titka nem a nagy létszámban,
hanem a hitelességben, a Krisztussal való egységben rejlik.
Ez az egység attól növekszik, ha a szentségekben, a szentségimádásban, az igeolvasásban, az imádságban magunkba
fogadjuk Krisztus eleven jelenlétét.
A kisebbségi lét két veszélye: a bezárkózás. Felelősségünk, van a társadalomért! Azok, akik önmagukba fordulnak, és így jól érzik magukat, nem vállalnak kifelé felelősséget – kollektív önzéssé válnak. Óvakodjunk a liberalizációtól. Ami megőriz minket ettől a veszélytől, az a kreativitás, a teremtő tevékenység. Ha, mint kisközösség nem vagyunk kreatívak, akkor belepusztulunk – ez az evangelizációnak része kell, hogy legyen. Tovább kell hatni, tenni kell!
Ha kell, jogi formát kell felvennünk, hogy a társadalomban meg tudjuk jeleníteni a keresztény értékeinket. –
LOBBI! Próbáljunk hűségesen élni, tudatosítsuk magunkban a család értékeit, és követeljük ki magunknak a családok pozitív diszkriminációját! Miközben a kisebbségi diktatúra kialakul, a többség passzív. Nem lobbizunk az értékeink mellett, miközben az értéktelenség képviselői kemény lobbit végeznek. Meg kell előznünk a helytelen döntéseket! Itt nagyon fontos szerepe van a tanúságtételnek.
Ennek három eleme van: az ismeret, a találkozás és a megosztásnak a vágya és a közlés.

Ismereteinket bővítsük. Legalább heti egy órát keressük a
lehetőséget a tárgyi ismeretek megszerzésére!
Nagyon fontos, hogy ismerjük a tényeket, és azokat számokkal alá is tudjuk támasztani! Hivatkozzunk rájuk, és értelmezzük is azokat. Ez is része a hitelességünknek! A család
szoros kapcsolatban legyen a társadalommmal. Inkább gyógyítsuk egymást, mintsem megsebezzük. A személyt szeressük, ne csak a szakmai tudást vagy munkaerőt. Személyközpontú szeretetünket mutassuk ki és ne a profit központút. Az
ajándékozás lelkülete erősíti kapcsolatainkat, de a teljesítmény
érdekeltség, az adok-veszek érdek csak az önzést táplálja.
Őrízzük meg inkább és ne sodorjuk el nemzeti és vallási
értékeinket. Ma már a lelkiségi mozgalmak elérték kamasz
korukat, kezet nyújtanak egymásnak, az egyházközségnek
és a társadalomnak.
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Bíró László,az MKPK családreferens püspöke,
a Magyar Katolikus Családegyesület elnöke
Forrás: Magyar Kurír

2017 őszén szülővárosában, Firenzében megnyílt a nevét
viselő kulturális központ, amelyben állandó kiállítás mutatja
Június 15-én, 96 éves korában római otthonában elhunyt be munkásságát, több száz díszlettervét, híres operák díszleteit,
Franco Zeffirelli olasz filmrendező. Nevéhez több szakrális színpadi jelmezeit, s őrzi személyes könyvtárát. Az intézmény
témát feldolgozó alkotás fűződik, köztük az Assisi Szent Fe- emellett konferenciák, filmbemutatók, színművészeti, rendezői
renc életéről készült Napfivér, Holdnővér és a Názáreti Jézus. és díszlettervezői kurzusok helyszíneként működik.
Franco Zefirelli egy férjes asszony és egy nős férfi házasForrás: MTI, Magyar Kurír
ságon kívüli gyermekeként látta meg a napvilágot Firenzében 1923-ban, egyes kutatások szerint Leonardo da Vinci Franco Zeffirelli szívbe markoló vallomása:
leszármazottja. Mivel anyja a vér szerinti apa vezetéknevét
„Egy elmaradt abortusz vagyok”
nem adhatta a kisfiúnak, Mozart Idomeneo című operájának Zeffiretti című áriáját választotta, ezt írták el anyaköny- 1993-ban egy életvédő csoportoknak rendezett országos
konferencián a rendező megosztotta, hogy édesanyja házasvezéskor.
Franco Zeffirelli érettségi után a firenzei egyetem építé- ságon kívül, „botrányos módon” esett teherbe vele, és ezért
szeti karára iratkozott be, a második világháború alatt par- gyerekkorában sokan gúnyolták. Giorgio La Pira, Firenze
tizánként harcolt, majd brit katonák tolmácsa lett. A háború későbbi polgármestere védte meg, az ő tanítása nyomán
után folytatta ugyan tanulmányait, de érdeklődése a művé- Zeffirelli mélyen tisztelte anyját és a Szűzanyát. Marina
szetek irányába fordult, elsősorban a Laurence Olivier ren- Corradi jegyzetének fordítását közöljük.
dezésében és főszereplésével készült V. Henrik című film „Az a csoda, hogy érzitek sarjadni a méhetekben az új életet, látjátok kibújni, világra jönni, erősebbé tesz bennehatására. Színészkedett, volt díszletépítő és díszletfestő.
Zeffirellit alapvetően a klasszikus zene és irodalom érde- teket, nőket. Még ha a végén a gyerekek csalódást okoznak
kelte. Pályafutása során negyven operát rendezett. Több is, az élet teremtésének éveit soha senki nem veheti el tőklasszikus operát meg is filmesített, a Traviata látványter- letek” – Franco Zeffirelli tanúságtétele a toszkánai Montevét 1982-ben jelölték Oscar-díjra, majd megkapta a brit catini Termében 1993-ban rendezett konferencián olyan
filmakadémia BAFTA-díját. Színházban Shakespeare-drá- volt, mint egy himnusz az anyaságról. A rendező 70 éves
mákat ugyanúgy rendezett, mint Tennessee Williams-műve- volt akkor, de ahogyan beszélt az édesanyjáról, minden aket, és ahogy filmjeiben, itt is sokszor maga tervezte a nyáról, a Szűzanyáról, az olyan volt, mintha egy szerelmes
díszletet és a jelmezt. 1962-ben a Rómeó és Júlia amerikai férfi beszélne. Pedig kegyetlen őszinteséggel azt is megvallotta: „Egy elmaradt abortusz vagyok.”
színreviteléért speciális Tony-díjat vehetett át.
Zeffirelli „Shakespeare-specialista” filmesként ismert.
Első játékfilmje 1967-ben A makrancos hölgy alapján készült, Elizabeth Taylorral és Richard Burtonnel a főszerepben. Az egy évvel későbbi Rómeó és Júlia több tabut is
megtört: ő volt az első, aki valóban tinédzserekkel játszatta
a darab szerint tizenéves veronai szerelmeseket, és egy
meztelen jelenetet is beillesztett a filmbe. A rendezésért
Oscar-díjra jelölték.
Az 1973-ban Assisi Szent Ferenc életéről készült Napfivér, Holdnővér sokak szerint minden idők egyik legszebb
vallásos tárgyú filmje, melyben Zeffirelli afféle virággyerekként mutatta be a rendalapítót, a zenét is a hippibálvány
Donovan írta és adta elő – a folytatást Három fivér címmel
2005-ben forgatta. A Názáreti Jézus, melynek televíziós és
Jelenet Franco Zeffirelli – A Názáreti Jézus című filmjéből
filmváltozata is készült, témaválasztásával is vitákat gerjesztett, a végeredmény azonban a bibliai téma egyik leg- Firenze, 1922 nyara. Az országban előretörnek a feketeingesek, készülnek bemenni Rómába. Egy férjes, háromgyerpontosabb filmes feldolgozása lett.
Zeffirellit egész pályafutása során az örök értékek von- mekes asszony terhes marad egy másik férfitól. Sokan tudzották, a kultúra magva, amely nincs kitéve korok divat- ják, botrány van. Mindenki azt mondja: »Vetesd el!« Ő ajának. Filmjei egyedülálló esztétikumukkal nyűgöznek le: zonban erős, nem adja meg magát. Meg fogja szülni azt a
minden helyszínük festői és korhű, akár ódon kastélyról gyermeket. „Meghalnék a lelkiismeret-furdalástól, a gondovagy apácazárdáról van szó, díszletei különlegesek, a jel- lattól, hogy lett három gyermekem, és elpusztítottam egy új
mezek pompásak, a látvány pedig lenyűgöző. Alkotásaiban életet” – mondja. A gyermek 1923 februárjában megszüaz érzelem állt a középpontban, hősei a boldogság után ku- letik. A kórházban találnak neki egy családnevet, de mintattak, a vallási és társadalmi bezártságból keresték a kiutat. denki tudja, kinek a gyermeke. Társai kórusban kiabálják rá
A sokoldalú művész a politikától sem tartotta magát távol. a firenzei San Marco-oratóriumban, kinevetik érte. Az
1994 és 2001 között az olasz szenátus tagja volt Berlusconi egyik nap valaki ezt kiáltja neki: »Anyád egy utcanő!«
pártja, a Forza Italia képviseletében. A mélyen vallásos ren- És elkezdődik a verekedés, gyerekek közötti dühödt budező 2007-ben XVI. Benedek pápa filmes konzultánsa lett. nyó. Az oratóriumban él akkor egy világi testvér, egy szemTöbb filmes kitüntetése mellett ő volt az első olasz állam- üveges úr. Giorgio La Pira az (később Firenze legendás polpolgár, aki 2004-ben megkapta a brit birodalmi rend tiszte- gármestere, a hit és ima embere, a béke valódi építője – a
letbeli parancsnoka címet. 1996-ban a művészetekért tett szerk.). Közbelép, hogy szétválassza a verekedőket, és megkérdezi, mi történt. A kis Franco mogorván hátralép a hatalszolgálataiért a kenti egyetem kitüntetését vehette át.

In memoriam Franco Zeffirelli
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mas palota lépcsőjének tetején. Felette Fra Angelico Angyali
üdvözlete. „Nézd csak – mondja La Pira a fiúcskának –, az
angyali üdvözlet méltóságteljes ábrázolása a hajnali fényből
emelkedik ki, a hajnal csendjéből. Az angyal várja egy teremtmény igenjét. Isten várja egy asszony igenjét. Mária keze a méhén van, meghajtja a fejét…”
La Pira hangja erős, megrendült: „Soha ne szégyenkezz!
Az anyaság mindig szent dolog. Bármit is mondanak édesanyádról, neked mindig úgy kell gondolnod rá, mint egy
szentre, mert olyan, mint a Szűzanya, és amikor majd szükséged lesz valamire az életben, kérd a Szűzanyától, és imádkozz édesanyádhoz is.” A gyerek, aki még izzadt a verekedéstől, hallgat. De soha nem felejti el ezeket a szavakat.
Addig a napig úgy gondolt magára, mint „egy kis zabigyerekre”, még saját nagymamája is bevallotta neki, hogy
nagyon nem akarta a születését, és bocsánatot is kért tőle
ezért. Mély sebek ezek, amelyekből nehezen gyógyul meg
az ember. Zeffirelliben mégis szilárd bizonyosság élt: „Szeretetben nőttem anyám méhében, sok szeretetet szívtam magamba, éreztem, belém költözött. Anyámat hétéves koromban veszítettem el, de szeretete átitatott” – vallotta meg az
életvédő konferencia résztvevőinek a rendező.
Édesanyja mindennek ellenére akarta őt, minden elítélő
tekintet, minden rossz szó ellenére, az immár fasisztává
vált Olaszországban. A fiú, akinek nem kellett volna megszületnie, megszületett. Igen, kigúnyolták, úgy érezte, tévedésből született meg, illegálisan. És akkor egy nagy keresztény ember odaállította Fra Angelico Angyali üdvözlete elé,
az elé a pillanat elé, amikor az egész teremtett világ némán
várt egy nagyon fiatal lány beleegyezésére.
Zeffirelli tanúságtétele hódolat az anyaság előtt, minden
anyaság előtt, a nem kívánt, „elhibázott” vagy „nem megfelelő” anyaság előtt is. Mintha azt mondaná: ne ezt nézzétek, nézzétek a csodát: minden gyermek egy csoda. És ebben a mai Olaszországban, ahol üresek a bölcsőink, ahol
mindennap sok gyermek válik semmivé az illetékes orvos
receptje által, figyelnünk kellene arra, amit ez a mester
mond, aki oly sokszor elvarázsolt minket. Mit veszítettünk
volna, ha nem születik meg? Tragikus módon mit veszítünk
el, ahányszor csak abortálunk egy gyermeket? A rendező
szavai, 26 év után visszaolvasva, olyannak tűnnek, mint
egy végrendelet: üzenet a földnek, ahol világra jött, az utcáinknak, a házaink udvarának, amelyek egy ideje túlságosan
csendesek.

Egyszerre jönnek mellém, hozzám bújnak, mesélnek. Az
egyik negyedikes lányunk megkér, hogy tetováltassak szép
hableányt a mellemre. “Miért?” – kérdezem. “Mert apukának is egy olyan volt. – És elindul egy csacsogó kispatak
– Az én apukám nagyszerű apa volt. Igaz, hogy sokat ivott,
s egyszer, mikor korbáccsal megvert, kiütötte az egyik szememet. Nem akarta. Utána apuka is sírt, bánatában nagyon berúgott. Anyuka, mikor két éves voltam, akkor halt
meg. Öngyilkos lett, mert sokat k…ott. És apu őt is megverte. De én nem leszek k…a.”
Hallgatok, magamhoz szorítom e szép szőke kislányt. Ő
csak beszél. Elmondja, hogy mennyi rossz ember van, és
hogy az apukát olyan sokan ‘bizgették’, míg fogadásból
megivott két liter vodkát. “Apukám olyan rendes volt, utolsó cseppig megitta, mert az ember, amit ígér, azt meg kell
tegye, úgy-e? Apuka sokat hányt és meghalt.”
Hallgatunk, a tó vize egykedvűen fodrozódik. Nagyon
sok mondat van az életünkben, mit nem tudunk befejezni.
Odajön egy másik kislány is. Vizes, szép barna bőre ragyog
a napfényben. Három éve van nálunk, az osztály második
tanulója. Beszélgetünk. Elmeséli, hogy milyen volt, amikor
egy nagyváros állomásán koldult. Nagyon ritkán beszél erről. Most úgy beszél, mint más a nyaralásról: “Olyan bácsi
is volt, aki egy egész kiflit adott egyszerre. De nagyon kellett vigyázni a rendőrökre, sokszor kutyával jöttek, s egyszer az egyik társamat meg is harapták a kutyák. Volt egy
nagy szemetes láda, oda bújtunk el.” És mondja, és mondja.
Úgy látom, hogy a víz, a játék, nemcsak a fizikai mocskot
oldja, mossa s remélem viszi messzire. Aztán odasodródik
két testvér, a harmadikat végezték. Szédületes energia tépi
ezeket a fiúkat. Lendületükben mindenkit lesodornak a
lábukról. Nem rosszak, de tíz percenként felsír, visít valaki
mellettük. Mint a villámhárító a villámot, úgy vonzzák a
‘galibát’. Rájuk szólok, s mint két ma született bárány kunkorodnak mellém. Ha már rohangálni nem lehet, hát engem
kezdenek nyuvasztgatni ölelésükkel. Persze hogy beszélgetünk, és persze, hogy szóba jön az édesanya, akinél csodálatosabb anya nincs, de aki nagyon elfoglalt.

Forrás: Avvenire, Magyar Kurír

Böjte Csaba OFM –
Isten akarata szerint alakuljon a további életük
A nyári vakáció egyik reggelén csengettek az ajtón, az
egyik lányunk jött vissza az otthonba. Örömmel ugrott a
nyakamba s kérdezte: “Mikor megyünk a táborba?” A kislány egy hosszú tanév után nagyon vágyott hazamenni a
szüleihez. Hazavittük a Dévától 200 kilométerre levő otthonába, de pár nap múlva visszajött, mert – telefonáltam!
“Jöjjön, mert megyünk táborba”. Hogy mondjam meg,
hogy nem igaz, hogy nincs is semmiféle tábor, csak nem
kellesz otthon, és igazából egy kegyes hazugsággal postáztak vissza tégedet?
Így most itt vagyunk a Csónakos partján, “táborozunk”,
hogy ne csalódjon, ki tudja hányadszor a gyermek. Ülök a
víz partján és nézem a csapatomat. Forr a víz, én folyamatosan számolom a fejeket. Mind megvannak.

P. Bakó Béla Pál atya nevelt gyermekei körében

Sokszor megcsodálom Isten hatalmát, aki ilyen végtelen
erőssé tudja tenni a gyermekek szüleik iránt érzett szeretetét.
Mert én csak azt látom, hogy a gyermekek elsőáldozására
a 18 kilométerre lakó anyuka, azokkal a lakkozott körmeivel és még egy szent szívét is megdobogtató szerelésével,
nem tudott eljönni, bár meg volt beszélve és meg is ígérte.
A fiúk kérésére egy pár perccel később kezdtük a misét. De
nem jött el az évzáró szereplésre sem, és azóta sem jött egy-
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szer se felénk. Megölelem a fiúkat és elismerem, hogy anyuka tényleg nagyon szép, csak az a baj, hogy nincs ideje. S
hogy a tépelődésnek véget vessek, szabadon engedem e két
szilaj paripát.
Táborozunk! Isten műve: a tó vize, a táj, a gyermekek, és
minden olyan csodálatos. Végtelenül jól van minden, úgy
ahogy van! Sokszor nem értem, hogy egy-egy törékeny gyermek válla hogy tud ennyi tragédiát hordozni. De úgy látszik,
hogy nem is ez a fontos. Ezeket a gyerekeket, a sebeket nem
kielemeznem kell, hanem szeretettel átölelni és hordozni.
Megtenni mindent, hogy ha már karjaim közé sodródtak,
Isten akarata szerint alakuljon a további életük.
Egy labda telibe talál, és szinte észre sem veszem, ott
vagyok a Csónakos tó vizében. Játszunk, én vagyok a cica,
és forrik a sok gyermek csapkodásától a víz. Tudom, hogy
nem megoldani kell a problémákat, hanem kacagni, és
eltalálni azt a tenyérnyi kék eget a gyermekek karjai között,
hogy nehogy megint én legyek a cica. Játszunk, kissé
könnyes a szemem, de itt a tó vizében úgyse vevődik észre.
Végül is Jézus nem azt kérte, hogy megértsük ezt a csodálatos szép világot, hanem azt, hogy szeressük, szeretetté
váljunk ott, ahol a legnagyobb szükség van ránk. Nehéz
megtanulni együtt élni a konkollyal. Dobom a labdát, s
persze, hogy valami Isteni erő megint a gyermekek karjai
közé vezeti azt. Mindenki kacag, felsültem, alulmaradtam,
újból én vagyok a cica. Úgy tűnik, hogy most semmi más
nem fontos, és jól van ez így. A teológián, a noviciátus alatt
soha nem gondoltam volna, hogy ezek a koszos gyermekek
ennyire átszervezik az életemet.
Talán majd egyszer még egy hableányt is fogok tetováltatni a mellemre?

Sebestyén Péter –
Száz hektár erdő

Mert a párhuzamos egyenesek is találkoznak a végtelenben. Hogy lehet az, hogy ennyire feladtuk önbecsülésünket? Hogy lehet az, hogy nem merünk szembeszállni a gonosszal? Hogyan lehetséges, hogy a szabadelvű, pénzimádó
világ mindent le akar nyomni a torkunkon? Úgy, hogy engedjük, készakarva elősegítjük, hisz mi is szívesen beálltunk ebbe a haláltáncba. Sokak számára az emberi élet ellen
is „védekezni” kell – óvszerrel, tablettával –, mert hát az élet sérti a halálhoz való jogunkat… Az ösztönös normalitással szemben az elfajzottat, a torzót, a magamutogatástól
sem visszariadó természetellenest vesszük védelmünkbe.
Hogy gyengült úgy le az immunrendszerünk, hogy már
nem is érzékeljük a veszélyt? Elkápráztatott mindaz, amit
az evilág cserébe, pillanatnyi élvezetként kínál?…
Mert miközben mindenfelől támadás éri nemzeti-hitbeli
önazonosságunkat, aközben sportnyelven szólva még mi is
„magunkra rántjuk az ellenfelet…” Mert a jól csengő,
divatos szlogenek és klisék kiénekelték szájunkból a sajtot.
Önként, örömmel adjuk fel a biztos fogódzókat, amik évezredekig természetesek voltak, azt, ami korábban éltetett,
ami most is életben tart, amihez hajszálgyökerek milliói
kötnek, ami sziklaszilárd talaj a lábunk alatt. Azt hisszük
talán, Isten majd csodát tesz nélkülünk? A kommunizmus
idején minden a megmaradásról, a túlélésről, a kitartásról
szólt, most meg kötelező felszívódni, a divathoz dörgölőzni?… Ki áll ki helyettünk, amikor össze kell fogni, és szót
kell emelni azért, ami eddig magától értetődő volt? Mert az
érdektelenség, a kényelmesség is egyfajta gyávaság. Ki
műveli meg a földet, amit szüleinktől kaptunk, ha nem mi?
Ki táplálja az anyanyelvet, ki vallja meg magyarul, hogy Jézus az Úr, a Megváltó, az Isten Fia, ha mi folyton csak behódoForrás: magnificat.ro lunk, engedményeket teszünk, hagyjuk veszni, pusztulni mindazt, amit ránk bíztak? A kormányok, az únió, a Szentszék?

Védd magad! A középkori lovagok kiáltása volt ez,
amikor az ellenfelet egy tisztességes párbajra hívták ki.
„Féjsz tu féjsz” – ahogyan angolosan mondanánk. Így tisztességes. Csakhogy ma a (ön)védelem szót (is) túlságosan
kisajátította a politika és a média. Bizonyos értelmezését,
az ötödik parancsból következő szellemi-lelki oldalát épp
az álságos tolerancia címén el is hallgatja, bagatellizálja.
Mindez annak kapcsán jut eszembe, hogy hallgattam a
Kossuth Rádióban az egyik franciaországi keresztény civil
szervezet képviselőjének tanúságtételét. Mint elmondta: ha
napjaink (nyugat) Európája nem ébred magára ebből a
kómából, belehal. És ehhez a kelet-európai nemzetek hitének, kiállásának frissítő ereje szükséges, hiszen a politikum
és a média óriási támadással lendült neki a még megmaradt
keresztény öntudatunknak. Ellent kell állnunk nekik és meg
kell védenünk önbecsülésünket, talán a legyengült nyugat
helyett is.
Napjaink híradásaiban valóban, egyre több szó esik Európa határainak védelméről. De ugyanígy természetvédelemről, családvédelemről, kisebbségvédelemről, keleti önvédelmi tehnikákról, jogos önvédelemről egy erőszakos cselekedet, egy támadás esetén, ’urambocsá’ már egy túrázáskor
is, nehogy megegyen a medve. És, hogy az almát a körtével
keverjem, ide venném Alain Delon életműdíját, az erre
ráhajtó amerikai filmes csajok aláírásgyűjtését, az idei
euróvíziós dalfesztivál meleg holland győztesének nehéz
gyermekkorát, sőt még az Úz-völgyi keresztbetakarást is.

Olvasom, hogy az a székely közbirtokossági gesztus, amellyel Őszentsége Ferenc pápa látogatása apropóján 640
ezer fenyőfacsemetét ültettek el, így szimbólikusan a Szentatyának ajándékozva mintegy 100 hektár erdőt –, szóval ez
nem több pusztán PR-fogásnál… Hát nem teremtésvédelem
ez (is)? Nem itt kezdődne a természetvédők igazi, tevőleges
villanóakciója?
És akkor folytathatnánk a szellemi-lelki önvédelmet azzal, hogy megbecsüljük a magunkét: hagyományainkat,
egyházi közösségünket, a falu földjét és építészetét, a
kétkezi munkát, a templomi és népi énekeinket, folytatva a
sort azzal, hogy nem dobunk ki mindent az ablakon – azon
a címen, hogy elavult –, csak azért, mert a giccses nyugati
újabb, könnyebb, szórakoztatóbb. Hiszen ez a lemez még
nem járt le. Az a nagy hurráoptimizmus, ami az évezred
elején erdélyi egyházunkba is beáramlott a nyugati keresztényektől (újkeletű lájtos mozgalmak, civil teológiák,
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csoda-projektek, élményvallásosság, mindenféle laikus szerveződések stb.), – mind-mind kifulladni látszik. Okafogyottá vált a nagy „haladás és fejlődés“, mert épp a nyugati
modernség mutatta meg, hogy a globalizációval mindez
kiürült. Nem vált általuk többé, buzgóbbá a kereszténység,
mélyebbé lelkiség. Főleg náluk. Tartalomnélküli, öncélú,
köldöknéző időtöltés lett belőle. Tisztelet a kivételnek.
Aki védekezik, attól még érzékeli és értékeli az újat: nem
hátrál meg. Csak pusztán józan és higgadt. Hallgat a benne
felhangzó lelkiismeretre. Meg akarja előzni a nagyobb bajt.
Mint, ahogyan a szervezet sejtjei mozgósítják egymást és
elszigetelik, majd legyőzik a gyilkos sejteket. Így menekülünk meg a ráktól. Így maradunk egészségesek. Szellemileg, lelkileg, erkölcsileg is így van. Addig élünk, fejlődünk, virágzunk, amíg a jót, az igazat, a szentet tápláljuk,
erősítjük magunkban. Amíg Istennel-családdal-nemzettel
kézenfogva élünk.
A lelki önvédelem, a hitvédelem az erő jele. Az ilyen
ember vagy közösség szilárd talajon áll, őseire, a kapott
kincsekre épít, és azokat fejleszti tovább. Nem (csak) azokból él(ősködik), hanem hozzáteszi a maga talentumait. És
nem dobja el azokat, csak azért, mert talált jobbat, olcsóbbat. Számára az örökölt ajándékok nem jelentenek terhet,
nehezéket, hanem azokkal feltarisznyálva indul útnak, melyet neki a Fennvaló kijelölt, és megy a cél felé. Nincs
ugyan önbíráskodás, nem tartja alábbvalónak a másikat, az
újat, de ami az övé, számára értékesebb a gyémántnál.
Tudja, hogy vannak határai, de azokon nem engedi be a
betolakodókat. Miközben ő is elmegy a határig, nem engedi, hogy eltiporják. Ösztönösen, lovagiasan küzd a végsőkig, és közben meg szeret. Nem nyomul, nem megtéveszt, nem ver át. Úgy szeret és védi magát, ha kell, hogy
nem szívódik fel, nem lesz arctalan tömeg, hanem megmarad a saját karaktere, egyedi vonása, és a rá bízott kinccsel
elszámol.
Biztos abban, hogy ötven év múlva honfitársai, unokái a
százezer felnőtt fenyő csalókáit hálás szívvel szedik majd
össze.

Tégy oda engem, ahová akarsz, bánj velem szabadon
mindenben, kezedben vagyok, forgass és hányj-vess keresztül-kasul.
Íme, szolgád vagyok én, mindenre kész, mert nem magamnak akarok élni, hanem neked, bárcsak illendő tökéletességgel tehetném!

Bíró Jolán- Ilona –
Újjászületni a kegyelemben
Isten az emberek és önmaga között a szeretetre teszi a
hangsúlyt, mert ez az, ami erősíti a bizalmat és fokozza az
együttműködést. Az igazi szeretetből öröm származik. Az
örömből tenni akarás.
Ha az élet valamely területéről eltűnik az öröm, akkor ott
teret hódít a fásultság, a sötétség, a félelem, ami jó táptalajt
képez a csüggedtségnek, az elkeseredésnek. Így könnyen
válhatunk közömbössé olyan iránt is, ami addig a leginkább
lelkesített. De, ha ilyenkor is még mindig az ima által Istenbe kapaszkodunk, s nem az elhomályosodott emberi ész
diktálta sötétségekbe, akkor a kegyelem által visszanyerhetjük lelkünk szabadságát.
A terheket, főleg amelyeket mi kovácsoltunk csak Isten
tudja levenni vállunkról, mert mi magunk ezekből ki sem
látszunk. Ő jóságos szeretetével megmutatja a fényt, amerre
elindulhatunk. Ha hagyjuk, hogy ő ápoljon, őrízzen bennünket pusztaságunk termőfölddé válhat ismét. A nehézségekből új erőre kaphatunk a Mindenható által felkínált reménytkeltő megoldások útján. Akaratunkat átengedve Istennek, és csak neki, eljuthatunk a szabad és józan ítélőképesség örömére. Az ő világosságánál beláthatjuk tévedéseinket,
megláthatjuk zsákutcáinkat, mert amikor az Úr megadja
hozzá a sugallatot, könnyebben megy és jobban sikerül
minden, ahogy azt Avilai Szent Teréz is vallotta. Újra kinyílik az értelem és az akarat a kegyelmek befogadására,
mert míg sötétségben járunk nem vagyunk erre képesek,
mert észre sem vesszük azokat.

Forrás: www.peterpater.com

Kempis Tamás –
Krisztus követése – gondolatok
Fiam, minden dolgodban így beszélj: Uram, amint neked
tetszik, úgy legyen. Uram, ha neked kedvedre válik, legyen
ez a te nevedben. Uram, ha úgy látod, hogy előmenetelemre szolgálna, hasznomra volna, akkor add, hogy élhessek
vele a te dicsőségedre. De ha tudod, hogy ártana nekem,
nem válnék lelkem üdvösségére, vedd el tőlem ezt a kívánságot.
Mert nem minden kívánság van a Szentlélektől, még ha
az ember tisztának és jónak látja is. Nehéz igazán eldönteni, vajon a jó lélek, vagy az ellenség kelti-e benned ezt
vagy azt a vágyat, avagy benned magadban van a forrása.
Sokan csalódtak a végkibontakozáson, akik kezdetben a
jó lélek vezetése alatt érezhették magukat. Azért mindig
istenfélelemben és szívbéli alázatosságban kell kívánni és
kérni, bármi kívánni való ötlik is eszedbe, és teljes önmegadással a legmesszebbmenően énrám kell bíznod mindent.
Azt mondd: Uram, te tudod, hogy jobb, legyen ez vagy
az, amint akarod. Add azt, amit akarsz, amennyit akarsz, amikor akarod. Ahogy tudsz, intézkedj velem jótetszésed
szerint, amint neked leginkább becsületedre válhatik.

Péter apostol tanít – Henryk Sienkiewicz híres történelmi regénye,
a Quo Vadis? alapján – a Jerzy Kawalerowicz rendezésében,
2001-ben készült filmben

Az Úrban való örvendezés, saját magunk háttérbe helyezése lehetővé teszi az Istenre való figyelést. Felismerhetővé
válnak az abszolút igazságok. További értelmet nyer a becsületesség mellett való kitartás. Az alázatos lelkület feléled. Az emberi magaslatok elhalványulnak, mert lelki csúcsok lépnek a helyükbe. Íze lesz az életnek. A jótettek újra
önmaguktól, természetességgel, de titokban fakadnak. Azokról csak indítványozójuk, az Isten tud. De nem is szükséges ennél több, mert úgyis vall róluk a mélységes lelki
öröm, mely nem a külsőségekben, hanem a lélek csendjé-
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ben dolgozik. Az ebből származó lelkesedés elfelejtteti és
megbocsáthatóvá teszi az emberi kicsinyes sértéseket, amelyek talán tudatlanságból származnak. Ezek akarva akaratlanul beszűrődnek a mindennapokban, főleg ott ahol már
ezen az úton néha el-el indultak a kétségek. A gonosz alig
várja ezeket a hézagokat és máris igyekszik kitölteni azokat
megfelelő tartalommal, ha engedjük.
A mi feladatunk a jóra hallgatni, mert a jótettek elfordítnak a bűntől. Hagyjuk, hogy ilyenkor is tevékenykedjen
rajtunk keresztül a jónak az indítványozója. A jócselekedetek Isten és emberszeretetre indítanak, mert belátjuk ő
volt az, aki az időt értékessé tette a jó megvalósulása által.
Ezekből öröm származik. Az örömből békesség fakad a
lélekben, mert Isten végre ismét közel férkőzhetett a lélekhez. Mennyei Atyánk kegyelmi ajándéka ez. Mi csak eszközök voltunk. Vegyünk példát Jézusról, aki egészen alávetette az Atya akaratának önmagát és így valósulhatott meg a
megváltás titka. Ezért a gyakori imában, fohászokban próbáljuk átadni önmagunkat Istennek, mert az valami természetfölötti dolog, amely kitágítja lelkemet és Jézussal egyesíti, ahogy azt Liseux-i Kis Szent Teréz is tapasztalta.
Ha Jézussal együtt járjuk utunkat a szenvedésekben még
erőre is kapunk, mely segít a helytállásban. Isten Fia is
szenvedett, még vért is izzadt, de hol vagyunk mi még
ettől, mégis sokszor, akár könnyekre is fakadva sajnáljuk
önmagunkat, ahelyett, hogy őrá figyelnénk. Így nem csoda,
hogy nem éppen úgy tevékenykedünk, ahogy azt az Úr
elvárná. De, hát emberek vagyunk! Milyen jó, hogy ő
irgalmas hozzánk! Legyünk az Úr barátai, mert madarat
tolláról, embert barátjáról lehet felismerni – mondja a közmondás. Isten minden körülmények között szeretni tudott
és erre tanított bennünket is Szent Fia által.
Próbáljunk meg hasonlítani őrá, mert csak akkor nevezhetem magam barátjának. Ne csak egyoldalú barátság legyen ez: elvárjam, hogy Isten szeressen, de én semmit sem
tegyek őérte. Aki szeret, az tettekbe ülteti át ezt. Aki szeret
nem ítélkezik mások felett, hanem gyakorolja a szeretetet a
tudatos jótettek által. Aki szeret felejti mindazt, ami Istentől
és embertől eltávolít és nekirugaszkodik inkább az építő,
örömet fakasztó, jó melletti állandó elköteleződésnek. De
eközben nem veszíti el szemei elől azt, hogy Isten az, aki a
jó gondolatokat belénk oltja. Ezért neki nagy-nagy hálával
tartozunk és a legnagyobb alázattal fogadjuk tőle ezeket.
Ezért, nem vagyunk sem többek sem kevesebbek másoknál
egyetlen egy felfogott és teljesített jótett után sem. Szeretetünk így a jó által növekedni fog, s nem fogjuk elbízni magunkat, hanem egyre több jóra leszünk alkalmasak, de már
számon sem tartjuk azokat, mert mint a patak medre, mi csak
tovább hagytuk, hogy follyon az áradat, mely az Úrtól
származott. Megerősödésünk az önzetlenül megélt szeretetből fog származni, mert Krisztus kegyelmével mindent át tud
alakítani. Szívünk ilyenkor ismeri meg az igazi boldogságot,
mert a jóban való állhatatosság megtermi gyümölcsét.
Istentől ingyenesen kapott életünket az ajándékozó felé
fordítsuk, mert ő az, aki életünk irányítását meg tudja határozni. Létünk csak őbenne kap értelmet. Krisztus életpéldájával elénk tárta a szeretet helyes útját. Rajta keresztül
juthatunk el Istenhez. Ha Jézust követjük mentesek leszünk
a képmutatástól, sőt még bölcsebben és tisztábban fogunk
dönteni a különböző élethelyzetekben. Általa teljesedik ki
bennünk a mások iránti tiszta és helyes szeretet és törpül el
a vétekre való hajlam, főleg, ha bízom és hagyom, hogy

mellém szegődjön az Isten gondviselése által, és nem én
akarok lenni saját életem meghatározója. Ilyenkor fakadnak
a tiszta gondolatok, melyek tovább viszik az életet, kiemelik
a sötétségből, új lendületet, reményt eredményeznek. Az Isten törvényei fontosakká és világossá válnak. A kegyelem elfedi az emberi hibákat, s a jó győzelmet arat a rossz felett,
mert az élet szép és jó, de csak úgy, ahogy azt Isten elképzelte.
Ő az, aki bennünket át tud alakítani. Kegyelmével újra
tud éleszteni és rajtunk keresztül másoknak is tud juttatni
önmagából, de csak, ha életre kelnek bennünk a szavak:
Isten békéje, amely minden értelmet meghalad, megőrzi
szíveteket és értelmeteket Krisztus Jézusban (Fil 4, 7). Csak
a béke által juthatunk el a Krisztusi szeretet mélységeire és
az emberek közti egyetértésre.
Nincs szeretet békesség nélkül, de békesség sincs szeretet nélkül. Istent csak ott tudjuk felismerni, ahol mindkettőt kölcsönösen megéljük, mert a szeretetlenség vagy békétlenség, akár
kívülről akár belülről fakad, homályossá teszi látásunkat. Isten
sem tudja még kegyelmi hatását sem kifejteni ott, ahol azt nem
akarják befogadni, mert szabad akaratot adott nekünk. Az ajándék nem kényszer. Ő nem kényszeríti ránk önmagát. Próbáljuk
alkalmassá tenni magunkat ajándékainak befogadására, mert
érték az számunkra. Válaszoljunk igennel az Ő meghívásaira,
de ne csak a hét határra szóló közhírré tehető jótettekben, hanem
a rejtekben véghezvitt szeretetcselekedetekben bővelkedve. Talán így boldogabb emberekké fogunk válni, már itt a földön.

Móra Ferenc –
A szeretet az élet
Ha majd az ige bételik,
S az igért óra érkezik,
Az Örökkévaló szemén
Általragyog egy röpke fény,
És a föltámadás igéivel
Az arkangyalnak jőni kell.
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Az angyal szót fogad neki:
Aranyvesszővel megveri
Mohos sírhalmok oldalát,
És zengi ébresztő dalát:
Reggel van! Ujra nap süt! Emberek!
Ébredjetek, ébredjetek!
A hosszú rabság véget ér,
A földre újra visszatér
Az élet, s boldog vígalom
Zajátul zeng völgy és halom,
Hogy száműzetve elfut a halál,
S az angyalfecske egyre száll.
De sok-sok sírhalom felül
Tovább repül kedvetlenül,
Aranyvesszője nem suhog,
Ajaka szomorún susog:
Nektek nincsen miért ébrednetek,
Mert senkit sem szerettetek! (1907)

Benedek Elek –
A lompos medve
Hol volt, hol nem volt, nem tudom, hogy merre volt, de
valahol mégis volt, túlonnan túl, hol a kurta farkú malac túr,
volt egyszer egy kisfiú. Egyszer, azt sem mondta otthon, hová, merre mén, kiment az erdőbe, ott felmászott egy vackorfára, annak is a tetős tetejébe. Szedegette a vackort, hol a
szájába, hol a kebelébe, többet a szájába, mint a kebelébe.
Amint ottan ennegélne, arra jön egy nagy lompos medve.
A hátán volt egy nagy zsák, s mondta a legénykének:
– Te legényke, adjál nekem abból a jó kásás vackorból,
bizony nem bánod meg!
Lekiáltott a legényke:
– No bizony, van eszemben. Tudom, hogy nem a vackorra fáj a fogad, hanem énrám.
De a medve addig beszélt, hogy így s úgy, bizony isten
nem bántja, hogy a legényke lejjebb mászott, s adott neki
egy vackort.
Bezzeg hogy a lompos medve mindjárt megkapta a karját, lerántotta, s a zsákba bedugta. Sírt a szegény legényke,
hogy az erdő is zengett a sírásától, rugdalódzott, kapálódzott, de mindhiába, a lompos medve bekötötte a zsák száját,
fölkapta a hátára, s vitte árkon-bokron keresztül.
Mikor egy jó félóra járásra lehettek, a medve letette a zsákot, hogy egy kicsit megszusszanjon. Leheveredett a földre, s
ott abban a helyben el is aludt, mint a bunda.
No hiszen, egyéb sem kellett a legénykének. Amint hallotta a medve hortyogását, elévette fanyelű bicskáját, kihasította a zsákot, hirtelen megtöltötte kővel s mindenféle
szúrós tövissel. Azzal, uccu neki, vesd el magad, elszaladt,
mintha szemét vették volna, s meg sem állott hazáig.
Aközben fölébredt a medve, hátára vetette a zsákot, s
ment tovább. De ahogy ment, szúrni kezdette a tövis.
Visszaszólt nagy mérgesen:
– Te legényke, ne szurkálj, mert úgy meggyomrozlak, hogy
halálod napjáig megemlegeted!
De hiszen annak beszélhetett, a tövis még jobban szurkálta.
– Hallod-e te, legényke – mormogott vissza a medve –,
még egyszer mondom, hogy ne szurkálj, mert rútul jársz!
Bezzeg hogy beszélhetett a tövisnek. Szúrt az tovább,
hogy a vér is kiserkedzett a medve bőréből. No de most
igazán elhagyta a lompos medvét az istenes béketűrése.
Földhöz csapta a zsákot, meggyomrozta magyarán, aztán
ismét a hátára vetette, s ment hazafelé.
Ahogy hazaért, mindjárt szólt az öreg ördöngős szülének,
aki nála lakott, hogy hamar töltse tele vízzel a nagy kandért, s forralja föl.
Az ördöngős szüle teletöltötte a kandért, alája gyújtott, a
medve pedig kioldotta a zsákot, s rámordult a legénykére:
– No, te macskabéka, bújj ki a zsákból! Most majd megemlegeted a szurkálásodat.
Az ám, a legényke nem bújt ki a zsákból.
– Hiszen megállj, majd kibújsz te innét! – mormogott a
medve. Megfogta a zsáknak a két csücskét, jól fölemelte,
megrázta, hadd hulljon ki belőle a legényke.
Bezzeg hogy kihullott belőle a sok kő s a sok tövis.
Hej, megmérgelődött a medve, hogy az ő eszén így túl
tudott járni egy taknyos legényke. Megfogadta, hogy addig
nem nyugszik, míg a legénykét ismét meg nem találja, de
aztán többé nem is szabadul ki a körme közül. Ment
egyenest az erdőbe, s hát a legényke ott van a vackorfa te-

tejében, s kebelezi a vackort, mintha semmi sem történt
volna. Fölszól a lompos medve:
– Te legényke, adjál egy vackort Isten nevében.
– Nem vagyok bolond – szólt a legényke –, tán hogy ismét a zsákodba dugj. Nesze, lehajítok egyet – mondta a legényke –, de adni nem adok.
– Ugyan ne félj tőlem – mondá a medve –, hiszen csak
tréfáltam, mikor a zsákba dugtalak!
Addig beszélt, hogy így meg úgy, jótétel helyébe jót várjon, hogy ismét elbolondította a legénykét. Lecsúszott a fa
tetejéről, s egy jó marék kásás vackort lenyújtott a medvének.

No bizony, ha lenyújtott, meg is kapta a medve egyszeriben
a legényke karját, lerántotta a fáról, bedugta a zsákba, fölvetette a hátára, s szaladt vele árkon-bokron keresztül, meg
sem állott hazáig. Otthon odaadta az ördöngős szülének a
legénykét, megparancsolta, hogy gyújtson be a kemencébe, s
a legénykét süsse meg. Ő majd azalatt alszik egyet. Az ördöngős szüle begyújtott a kemencébe, s mikor jó sok parázs
égett, elévette a sütőlapátot, s mondta a legénykének:
– Na, te legényke, kuporodj rá a lapátra!
Ráült a legényke a lapátra, de ahányszor az ördöngős szüle be akarta lódítani a kemencébe, mindig talpra ugrott.
– Hohó, nem úgy, fiam – mondta az ördöngős szüle –, így
nem tudlak bevetni a kemencébe. Csak csücsülj ott szépen.
– Ó, lelkem, nénémasszony – mondá a legényke –, én akárhogy próbálom, nem tudom, hogy üljek, mutassa meg
nekem kigyelmed!
Az ördöngős szüle ráült a lapátra. A legényke pedig hirtelen megfogta a lapát nyelét, egy nagyot lódított rajta, s az
ördöngős szüle begurult a kemencébe. Azt sem tudta a
legényke, mit csináljon, merre szaladjon. Ő bizony, gondolta, felmászik a kémény tetejére, ott nem találja meg a lompos medve. Na, fölébredt a medve. Keresi, kiabálja mindenfelé az ördöngős szülét, a legénykét, de híre-pora sem
volt sem az ördöngős szülének, sem a legénykének. Néz erre, néz arra, véletlenül feltekint a kéménybe, s hát ott ül a
legényke. Felszól a lompos medve:
– Hát te oda hogy kerültél, te legényke?
– Én biz' úgy – felelt a legényke –, hogy az ülepembe egy
vasnyársat dugtam, s aztán egyet nagyot ugrottam.
– No, ha te úgy, én is úgy – mondta a medve.
Elővette a legnagyobb nyársat, ráült, aztán egyet ugrott,
de bizony a nyárs belement a testébe, keresztülszúrta, s úgy
elterült a földön, meg sem moccant.
Most már a legénykének sem volt akitől féljen, lemászott a
kéményből, uccu neki, szaladt hazafelé, s máig is szalad, ha
még haza nem ért.
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Mécs László – A gyermek játszani akart
A vonat futott. A kupé-dobozok
szűkek voltak. A gyermek unatkozott.
Tavaszi csermely-életnek szűk volt a part.
A csermely áradt. A gyermek játszani akart.
A gyermek szeme tükröt keresett:
anyjára mosolygott és várt egy keveset,
az anya arc nem tükrözte vissza,
szomorú volt. A tükör nem volt tiszta.
A gyermek szeme tükröt keresett:
a bankárra mosolygott és várt egy keveset,
a bankár arca nem tükrözte vissza,
börzét böngészett. A tükör nem volt tiszta.
A gyermek szeme tükröt keresett:
egymást tükrözték a szerelmesek,
a gyermek rájuk mosolygott. Nem tükrözték vissza,
vágy fátyolozta. A tükör nem volt tiszta.
A gyermek szeme tükröt keresett:
a kalauz orcái veresek,
a gyermek rámosolygott, szürke szolga volt,
nem tükrözhette vissza. Dolga volt.
A gyermek szeme tükröt keresett:
a gyermek rám mosolygott, s arcát, a kedveset
tükröztem, mint kék tó a teli holdat
s ringattam. Valahol angyalok daloltak.
Ó, én ráérek. Nincs semmi dolgom itt a Pénzzel.
Nincs semmi dolgom a szerelmi mézzel,
sem kenyérrel. Ha megharcoltam a bűnnel a harcom;
a tükör tiszta, tiszta gyermek-arcom.
Én tükre vagyok minden mosolyoknak,
én azért élek, hogy visszamosolyogjak
virágra, lepkére, bokorra, rengetegre,
farkasra, bárányra, szivárványra, fergetegre

fényre, holdra, csillagokra, szegényekre, gazdagokra,
szenvedésre, vidámságra, jó napokra, rossz napokra,
rózsafára, keresztfára, visszamosolyogjak mindenre,
visszamosolyogjak az Istenre.
2019.07.04. Márton Áron – hivatások távimaestje 22 órától
Viharnak kitett aprócska lángok vagyunk, hitünkkel mégis a szeretet melegét őrizzük. Halvány hóvirágok vagyunk, de a téli faggyal
küzdve mégis a tavaszt jelezzük. Arra vagyunk hivatva, hogy hitünkkel visszahozzuk Istent a hitetlen világba. Szeretném, ha erőt merítenétek ebből a gondolatból. A mi hitünk villámhárító lehet, mely lefogja a haragvó Isten tüzes ostorát. És jó vezető lehet, melyen az
isteni kegyelem áramlása ismét bekapcsolódhat a kihűlő világba.
– Márton Áron püspök –
A rózsafüzér titkok az Örvendetes rózsafüzér tizedeinek titkai. Az
imaszándékok erre az alkalomra a következők:
1. Add, Uram, hogy hitünket őszintén, kérkedések nélkül, csak a
jóra irányulva, az isteni igazságok szerint éljük meg!
2. Szent Péter és Pál példájára és közbenjárására, adj egyházunkban
békességet és szeretetet, hogy megbecsülés övezze az Érted fáradozók munkáját!
3. Adj, Uram, közösségépítő ötleteket papjaidnak, hogy megvalósuljon az egy akol és egy pásztor, ahol Te magad vagy a pásztor!
4. Add, Urunk, hogy a nyár felüdülést hozzon a pihenőknek, erőt
adjon a dolgozóknak, megerősítse hivatástudatukban az útkeresőket!
5. Áldd meg, Urunk, neked tetsző imaszándékainkat!
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.

Michelangelo: a Vatikáni palota, cappella Paolina számára készített falfreskója: Szent Pál megtérése
Kolozsvár, Szent Péter és Pál plébánia, cím: 21 December 1989 sugárút, 136., e-mail: kolozsvar.szentpeter@plebania.ro
Tel: Plébánia: 0364-405-955, Plébános: 0756-102-138, Kántornő: 0752-035-549; Irodaszolgálat: H, Sz, Cs, P 10:00-12:00 K, Cs 16:00-18:00.
Szentmisék: hétfő 18:00, kedd – csütörtök 7:30, szombat 18:00 előesti szentmise, vasárnap 9:30.
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