
,,Az égen nagy jel tűnt fel: egy asszony, öltözete a Nap, lába alatt a Hold,
fején tizenkét csillagból korona. Áldott állapotban volt, gyötrelmében és
szülési fájdalmában kiáltozott. Most egy másik jel tűnt fel az égen: egy

nagy vörös sárkány, hét feje volt és tíz szarva, s mindegyik fején korona.
Farkával lesöpörte az ég csillagainak egyharmadát, és a földre szórta.

Ekkor a sárkány odaállt a szülő asszony elé, hogy mihelyt megszül, elnyelje
gyermekét. Fiút szült, fiúgyermeket, aki majd vaspálcával kormányozza
mind a nemzeteket. Gyermekét elragadták Istenhez és az ő trónjához. Az

asszony a pusztába menekült, ahol az Isten helyet készített számára.”

      (János Jelenések Könyve 12, 1-6)
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A KOLOZSVÁRI SZENT PÉTER ÉS PÁL PLÉBÁNIA ÉRTESÍTŐJE

Takó István – 
           A nyár hevében

A nyár hevében, de már valahol mégis a kifulladásában,
az aratás, betakarítás kellős közepén ünnepeljük Nagybol-
dogasszony ünnepét.  A beérés,  a  megajándékozottság,  az
élet növekedése vesz körül ezekben a napokban, a betakarí-
tás, a termények elraktározása, eltevése, a búza, a gabona, a
gyümölcs és zöldség helyére kerülésének az ideje van. A
célbaérkezésnek,  a  hazaérkezésnek,  a  megérkezésnek  az
állapota ez. És erről a hazaérkezésről, beérésről, helyreke-
rülésről  szól ez az ünnep is. Az emberi  természetünk, az
emberi személyünk, az emberi élet hazaérkezéséről.

Sarlósboldogasszony óta az aratási munkálatok nagyjából
befejeződtek vagy éppen javában folynak. 

Az egyházművészek Szűz Máriát gyakran ábrázolják úgy,
mint  a  termés,  a  termékenység  Madonnája.  A ruháját  a
beérett terméssel, gyümölcsökkel díszítik, hisz benne érett
be a búzaszem, aki nem más, mint Jézus Krisztus. Ez a mo-
tívum, ahogyan a búzaszemből új élet fakad és új termést
hoz, sokat elmond az ünnep tartalmáról. A Krisztussal való
közösségünk beérik az aratásra, a vele való kapcsolatunk-
ban hazaérkezünk és az életünk célba érkezik, rendelteté-
sének megfelelően bő termést hoz.

Nagyboldogasszony a remény jelképe és vigaszunk for-
rása,  ahogy a  prefációban  imádkozzuk: „zarándok  néped
vigasza és biztos reménye”. Az ő életét szemlélve felsejlik
bennünk a feltámadásban való részesedésünk, a megváltá-
sunk maga. Ahogyan Krisztus halottaiból föltámadott, úgy
támadunk föl mi is vele, akik hozzá tartozunk, hisz az Ő
titokzatos testének vagyunk tagjai.  Mint Egyház,  mint  a-
zoknak a közössége, akik a keresztségben hozzá tartozunk,
a keresztségben kapott búzaszem szökken szárba a mi éle-
tünkben is és hoz bőséges termést az örök aratásra. 

A Szűzanya az Egyház ősmintája, előképe. Senki nem lehe-
tett és nem is lehet olyan bensőséges kapcsolatban az Úr Jé-
zussal, mint ő: az édesanya. Ezért logikus, hogy ő az első, aki
részesült a nekünk is megígért dicsőségben. „Testestől, lelkes-
től felemeltetett a mennyei dicsőségbe”. Felfoghatatlan, amit a
prefáció  így  fogalmaz:  ”Mert  ezen  a  napon  az  Istenszülő
Szűzet fölvetted a mennybe, ő lett Egyházad megdicsőülésének
kezdete és példája, zarándok néped vigasza és biztos reménye.
A romlástól méltán óvtad meg az ő testét, mert csodálatosan
világra hozta megtestesült Fiadat, az élet szerzőjét.” 

Emögött  a  képi  megjelenítés mögött  az  az ószövetségi  el-
képzelés áll, hogy a sírok megnyílnak és a testek föltámadnak,
de ott remeg előttünk az üres sír képe is, hisz az ősegyház, el-
sősorban az asszonyok húsvéthétfői tapasztalata is ezt hirdeti.
Ezt az üzenetet kell nekünk összhangba hoznunk a mai gon-
dolkodásmóddal és elképzeléssel, hogy az Égről, a Mennyek
Országáról  másként és  egyre  tisztábban gondolkodjunk. Re-
ménykedünk, hogy a testünk törékenységével és az anyagról
alkotott  elképzelésünkkel  terhelt  gondolkodásunk ellenére is
hinni tudunk a beteljesedésben és a megváltásunkban. 

Francesco Botticini: Mária mennybevétele
Ragaszkodunk az Úr Jézus szavához, hogy az életünk meg-

változik, de meg nem szűnik és a testünk is átalakul megdi-
csőült testté, ami a feltámadott Krisztuséhoz lesz hasonló. A
testben és lélekben való feltámadás, illetve mennybevétel arról
biztosít  bennünket, hogy az egész emberi  személyünk betel-
jesül, az egész személyünk, ami test és lélek egysége. Nem egy
részünk fog csupán feltámadni, nem csak egy rész belőlünk,
ami jó, nem csak az, ami isteni bennünk, az eltemetett isten-
arc, hanem az egész személyünk. Mindazok, akik vagyunk, a
személyiségünk, a személyünk az Örök Életre van teremtve és
efelé az örök élet felé tartunk. 

A hitünk ebben az egységben test és lélek között és az em-
beri természetünk, személyiségünk egyediségében azt  is alá-
húzza, hogy egyetlen esélyünk van a megszentelődésre, meg-
igazulásra  és  beteljesedésre  és  ez nem más,  mint  a  mostani
életünk.  Újjászületést  csak  lelki  értelemben  tapasztalunk,  a
keresztégben és a többi szentség által, de ez is kihat az egész
személyünkre.  A  keresztség  tett  bennünket  igazán  Isten
gyermekeivé és állított rá arra az életpályára, amit a Szűzanya
is végigjárt: a Jézus Krisztuséra, aki a halálból föltámadt.
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Ferenc pápa – 
     „Ha önző a szíved, akkor nem vagy keresztény”

A pünkösdnek, Isten Lelke hatalmas kiáradásának az első
keresztény közösségre, az volt a következménye, hogy sok
embernek az volt az érzése, hogy a Krisztusban való üdvös-
ség örömhíre – a kérügma – beköltözött a szívébe, s ezért
szabadon  Jézushoz  csatlakoztak,  megtértek,  megkapták  a
keresztséget az ő nevében, és befogadták a Szentlélek aján-
dékát. Mintegy háromezren csatlakoztak ahhoz a testvéri-
séghez, amely a hívők élettere és az evangelizálás munká-
jának egyházi serkentője. Ezeknek a Krisztusban fivérek-
nek és nővéreknek a hite olyan forró volt, hogy az életüket
Isten munkálkodásának színterévé változtatta, ami az apos-
tolok révén csodákban és jelekben mutatkozott meg. A szo-
katlan megszokottá lesz, és a mindennapi élet az élő Krisz-
tus megmutatkozásának terévé válik.

Lukács evangélista úgy beszéli el ezt nekünk, hogy a je-
ruzsálemi  egyházat  minden keresztény közösség  paradig-
májaként mutatja be, egy lenyűgöző testvériség ikonjaként,
amelyet nem kell misztifikálni, de minimalizálni sem. Az
Apostolok Cselekedeteinek elbeszélése lehetővé teszi, hogy
bepillantsunk a ház falai közé, ahol az első keresztények Isten
családjaként összegyűltek.  A koinónia tere volt  ez,  vagyis a
Krisztusban fivérek és nővérek közötti szeretetközösség tere. 

Belesve  láthatjuk,  hogy jól  meghatározható módon élnek:
„Állhatatosak voltak az apostoli tanításban, a közösségben, a
kenyértörésben és az imádságban” (ApCsel 2,42). A kereszté-
nyek kitartóan hallgatják a didakhét, vagyis az apostoli taní-
tást;  magas  színvonalú  személyes  kapcsolatot  ápolnak  egy-
mással (a lelki és anyagi javak megosztásával is); megülik az
Úr emlékezetét a „kenyértöréssel”, vagyis az eucharisztiával,
és párbeszédet folytatnak Istennel az imában. Ezek a keresz-
tény ember magatartásformái, a jó keresztény négy jellemzője.

Ellentétben az emberi társadalommal, amelyben hajlamos
az ember saját érdekeit követni másoktól függetlenül vagy
egyenesen  kárukra,  a  hívők  közössége  kerüli  az  indivi-
dualizmust, és szorgalmazza az osztozást és a szolidaritást.
A keresztény ember lelkében nincs helye az egoizmusnak:
ha  önző  a  szíved,  akkor  nem  vagy  keresztény;  világias
vagy, aki a saját kedvét, a saját hasznát keresi. Lukács leírja
nekünk, hogy a hívők együtt vannak (vö. ApCsel 2,44). 

Az egymáshoz való közelség és az egymással való egy-
ség a hívők stílusa: közel állnak egymáshoz, aggódnak egy-
másért, nem megszólják, nem, hanem segítik egymást, oda-
lépnek egymáshoz. A keresztség kegyelme feltárja a belső
köteléket azok között, akik testvérek Krisztusban, akiknek
osztozniuk kell egymással, azonosulniuk kell egymással, és
adni „mindenkinek, szükséglete szerint” (ApCsel 2,45). Az
a  feladatuk  tehát,  hogy nagylelkűek  legyenek,  adakozza-
nak, törődjenek egymással,  látogassák a betegeket, felke-
ressék a szűkölködőket, a vigasztalásra szorulókat.

Ez a testvériség, amely maga az Egyház, épp azért, mivel
a közösségvállalás és a szűkölködőkre való odafigyelés út-
ját választja, igazi és hiteles liturgikus életet élhet. Lukács
azt írja: „Napról napra állhatatosan, egy szívvel ott voltak
a templomban. A kenyértörést házanként végezték, és öröm-
mel és tiszta szívvel részesültek az ételből. Dicsérték Istent,
és kedvelte őket az egész nép” (ApCsel 2,46-47).

Az Apostolok Cselekedeteinek elbeszélése végül emlékeztet,
hogy az Úr biztosítja a közösség növekedését ( ApCsel 2,47).A
hívők kitartása az Istennel  és a testvérekkel fennálló hamisí-
tatlan szövetségben vonzerővé válik, amely sokakat lenyűgöz és

meghódít (vö.  Evangelii gaudium,  14), a vonzás tehát az
az alapelv, melynek köszönhetően minden kor hívő közös-
sége él.  Kérjük a Szentlelket, tegye közösségeinket olyan
hellyé, ahol az új élet befogadása és gyakorlása, a szolida-
ritás és a közösségvállalás cselekedetei,  a szertartások Is-
tennel való találkozások, olyan hellyé, ahol közösséget vál-
lalnak a fivérekkel és nővérekkel, olyan hellyé, mely nyitott
kapu a mennyei Jeruzsálemre!

Fordította: Tőzsér Endre SP, Forrás: Magyar Kurír

A budavári Nagyboldogasszony templom

A szentatya augusztusi imaszándéka

Imádkozzunk, hogy a családok imádságuk és szeretettel-
jes életük révén mind jobban az „igazi emberi növekedés is-
koláivá” váljanak. 

A család a legjobb örökség, amelyet a világra és a jövőre
hagyhatunk. A családok az emberi fejlődés iskolái. „Milyen vi-
lágot akarunk a jövőre hagyni? – tette fel a kérdést Ferenc pá-
pa. – Családokkal teli világot hagyjunk magunk után. Gondos-
kodjunk a családokról, mert ezek a jövő, a szabadság tereinek
az igazi iskolái és az emberiség központjai. Tartsunk fenn kü-
lönleges helyet családjainkban az egyéni és a közösségi imá-
nak. Imádkozzunk, hogy a családok az ima és a szeretet életét
élve egyre inkább az igazi emberi fejlődés iskoláivá váljanak.”

A Szentatya üzenete felhívás arra, hogy a családok szen-
teljenek időt a párbeszédre és közös élmények megélésére,
valamint tanulják meg a befogadást és a megbocsátást.  A
család az első hely, ahol megtanulunk szeretni.

Ugyanakkor a pápa Amoris laetitia kezdetű apostoli buz-
dításában figyelmeztet a növekvő veszélyre: „Fennáll az a
kockázat, hogy a szélsőséges individualizmus, amely meg-
változtatja a családi kötelékeket és a család minden elemét
egy szigetnek tekinti, az elviselhetetlenség és az agresszivi-
tás dinamikáit teremti meg”.

Forrás: Vatikáni Rádió
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Exc. Ft. Bíró László püspök – 
         Hívom a családokat 2019 augusztusában 

Hívom a családokat, házaspárokat, jegyeseket és szerel-
meseket, a családokat szerető szerzetes- és paptestvéreket,
és mindenkit, aki a család és az élet mellett áll!

A városházi sörözőben a város vezető személyiségeinek,
a  professzoroknak,  a  városvezető  hivatalnokoknak,  a  fő-
orvosoknak,  a  jogintézmények főnökeinek  törzsasztalánál
ülők felfigyeltek egy,  a söntéspultnál folyó csendes, de a
vendégek figyelmét mégis felkeltő vitára. „Nem, nem adok
többet – mondta határozottan a söröző közkedvelt vezetője
–,  eleget ivott már, most menjen haza, a felesége már na-
gyon várja.” „Jó, megyek már – válaszolt a pult előtti ma-
gas széken kuporgó vendég, akiben a törzsasztalánál ülők
felismerték egyik társukat, a volt kórházigazgatót, aki éve-
kig volt a város polgármestere is –, csak még egyetlen egy
kupicát adjon, hogy legyen erőm hazamenni.” „Nem adok –
jelentette ki a vezető –, a felesége várja, és tele van gond-
dal. Nem, ez volt az utolsó szavam!”

Az egyik professzor ekkor odalépett a vendéghez. „Lá-
tom, még nem akarsz hazamenni – szólt hozzá –, gyere, ülj
egy kicsit ide az asztalunkhoz. Mondd, miért nem?” „Mert
ha hazamegyek – válaszolta –,  akkor ott vagyok a gond-
jaimmal együtt összezárva a feleségemmel, aki szintén tele
van gonddal. Az ilyen otthon nem otthon, a gondok tönkre-
tették. De nem akarlak a panaszaimmal terhelni titeket, a
történetemet úgyis ismeritek. A polgármesterség után a kór-
házba már nem mehettem vissza, magánrendelőt nyitottam
sok pénzért,  az  meg nem indult  be.  Most  itt  vagyok tele
adóssággal,  kevés  nyugdíjjal,  megrokkant  egészséggel.  A
gyerekeim, hála Istennek, már önállósították magukat, nem
is tudnám őket segíteni. Ritkán látjuk egymást, ők se sokat
tudnak  rólunk,  mi  se  őróluk.  A  gondjaim  senkit  sem
érdekelnek, még azt sem, aki meghallgat. Talán a főnök itt,
aki a történetemet jobban ismeri és érti, mint én magam,
talán ő törődik velem, vigyáz rám, hogy ne igyak túl sokat.
Ezért  itt  még mindig jobban érzem magam, mint  otthon.
Lehet, hogy most ez az otthonom?” [...]

Sokszor zavarba ejtő kérdés az, ha valakitől azt kérdezik,
hogy ő kicsoda. A nevét mindenki tudja, azonban van, aki
nem szívesen árulja el, mert nem szereti, hogy így hívják,
azaz nem érzi magát azonosnak saját nevével, vagy attól
tart, hogy neve alapján oda sorolják be, ahova nem szeretne
tartozni. Sokszor nem könnyű meghatároznunk magunkat.
Az  identitásválság  ma  nemcsak  az  egyes  ember  problé-
mája, hanem az egész társadalomé is. Mit jelent magyarnak
lenni?  Mit  jelent  európainak  lenni?  Mi  az,  hogy keresz-
tény? Mi az, hogy értelmiségi? És hogy derék, becsületes,
rendes ember? Az egyén identitásválsága összefügg a foly-
tonossággal is. „Vajon ugyanaz vagyok-e ma, mint aki teg-
nap voltam? Vajon van-e az életemnek egyetlen, összefüggő
története?” Egy olyan kultúrában, ahol kicsi a valószínű-
sége annak, hogy egy ember ugyanazt a munkát végezze
egy életen át, sőt sajnos egyre inkább annak is, hogy élet-
hosszig  tartó  biztos  kapcsolatai  legyenek,  nagy  kérdés,
hogy van-e valami, ami egybefogja a lélek, az elme kaoti-
kus, pillanatnyi tapasztalatait. Félbeszakadt karrierek, tönk-
rement kapcsolatok, erről szól ma nagyon sok ember élete.
Vajon életutam egyenes-e, végig egyetlen célra irányul-e,
vagy  zsákutcákból  való  kihátrálásokkal,  sok  felesleges
cikkcakkal tarkított bolyongás?

Korunkban gyakoriak a gyors és mélyreható változások.
Hogyan tudod  megőrizni  identitásodat  akkor,  amikor  a
társadalom, amelyben élsz, nemrég még más szempontok
szerint  értékelte  az  embereket?  Tudsz-e  együttműködni
más értékrend szerint élő emberekkel?

A keresztény hit  mindenekelőtt  bizalmi  kapcsolat,  nem
valamiféle elmés tanrendszer. Lehet, hogy nem értjük, le-
het, hogy nem tudjuk szavakba önteni, de bízunk egy „Má-
sikban”, aki nem változik, és nem hagy el minket soha. Is-
ten maga von bele minket ebbe a megbízható kapcsolatba,
és arra hív, hogy Krisztus tanítványaiként megtestesítsük és
egyben felkínáljuk azt a világnak. Nem elég Krisztusról és
tanításáról beszélnünk, magunknak is megbízható emberek-
ké kell válnunk, olyanokká, akikre számíthatnak azok, akik
elhagyottnak  érzik  magukat,  akik  nem  tudják,  kik  is  ők
valójában, és jutottak-e már valamire. Krisztus követőinek
élete állandó kihívás, kereszthordozás. Erőforrásuk Krisztus
szava:  „Én veletek vagyok minden napon a világ végeze-
téig.” (Mt 28,20)

Hogyan  tudod  elősegíteni  a  gyerekeid  és  Isten  közötti
bizalmi kapcsolat kialakulását és megszilárdulását? Milyen
veszélyeket jelent ebben a mai megrendült erkölcsű világ?

A hívőben él annak reménye, hogy el nem múló kapcso-
latban lehet azzal a Valósággal, aki tudja, látja és egybefog-
ja azt, akik voltunk és akik vagyunk. Nem azért van iden-
titásunk, mert kitaláltunk magunknak egyet, vagy mert van
az életünknek egy soha nem változó kemény magja, hanem
azért, mert van Valaki, aki öröktől fogva tudja, hogy kik va-
gyunk. Nem látjuk és nem értjük saját életünk minden rész-
letét,  képtelenek  vagyunk ezeket  egyetlen  meggyőző tör-
ténetté formálni, de Ő egyetlen szerető tekintettel egyesíti
mindet. Ő jelen van, és soha nem hagy el, az Ő szemében
jelenvaló és valóságos mindaz, ami voltam és ami vagyok,
az Ő tekintete mindent egybefog és egyben tart. Mintha egy
látszólag  összefüggéstelen,  összedobált  darabkákból  álló
kupac  tornyosulna  mögöttünk,  majd  egyszer  csak  észre-
vesszük, hogy valójában minden darab egyetlen fonalra van
felfűzve, melyet Ő tart kezében, aki minket saját képére és
hasonlatosságára teremtett.

Hogyan tudod támogatni gyerekeidet életük értelmének
és céljának megtalálásában és a célhoz vezető úton való
elindulásban?

Sem az egyén, sem a társadalom identitásválsága nem ol-
dódik meg egyik napról a másikra. Bízhatunk abban a kap-
csolatban, amely egyben tartja a múltat, a jelent és a jövőt,
de az összezavarodott és bizonytalan emberek iránt türel-
mesnek kell lennünk, türelemmel kell viselnünk a mai kor
elbizonytalanodását  és  irányvesztését.  A Krisztusban  való
növekedéshez  mindenkinek  időre  van  szüksége.  Ha  az
egyénnek  sok  idő  kell,  akkor  az  egész  testnek,  a  közös-
ségnek is időre van szüksége. A türelem nélküli reménység
nem hoz gyümölcsöt.

„Tudod – szólalt meg a professzor –,  a gondjaidat nem
tudjuk megoldani. De jó veled együtt lenni, jó veled beszél-
getni, jó, hogy te is meghallgatsz minket. Gondjai minden-
kinek  vannak,  többnyire  megoldhatatlanok,  de  én  együtt-
érzek veled, és ugye te is együttérzel velünk. Ilyenkor oldó-
dik bennem a feszültség, megpillantok egy reménysugarat,
és imára kulcsolódik a kezem.” ,,Imádkozni – vetette közbe
a vendég elgondolkozva –,  de régen volt, amikor utoljára
imádkoztam!” „Pedig – folytatta a professzor –, van neked
is lehetőséged arra, hogy érezd azt, hogy törődnek veled,
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hogy otthon érezd magad, hogy szeretnek. Látod, itt a sön-
téspultnál is van, aki törődik veled, itt, a mi asztalunknál is
törődünk  veled,  és  van  egy  lakásod,  ahol  a  feleséged  a
gondjaiddal együtt vár, és szeretné a saját gondjait veled
megosztani. Arra biztatlak, menj tehát haza, és ülj a fele-
séged mellé, öleld át, és mondd csöndben: »Istenem, segíts
engem, segítsd a feleségemet, Istenem, adj nekünk erőt!«
Meglátod, a problémák megoldódnak, ha nem is azonnal,
de  ha  bizalommal  és  türelemmel  kérsz,  meg  fogtok  nyu-
godni. Kettőtöknek együtt biztosan sikerül.” A vendég fel-
állt,  és  végigjártatta  tekintetét  az  asztaltársaság  tagjain.
„Igen – szólalt meg a csöndben –,  jó volt itt veletek. Me-
gyek a feleségemhez.” Ezzel megindult a kijárat felé, köz-
ben odaintegetett  a  söntéspultnál  álló  üzletvezetőnek.  Az
rámosolygott, és elismerően bólintott a professzor felé.

Bíró László,az MKPK családreferens püspöke,
a Magyar Katolikus Családegyesület elnöke

Forrás: Magyar Kurír

Exc. Ft. Tamás József –
          A szentmise igeliturgiája

A bűnbánatban,  az  imában az ember  szól  Istenhez.  Az
igeliturgiában Isten szól az emberhez. Az ember szavára az
Isten szava a visszhang.

Az igelitugia története

A Szentírás  olvasása az eucharisztikus gyülekezetben a
II. században tűnt fel.  Justinus idején  (II.  század közepe)
már elfogadott dolog, hogy a vasárnapi eucharisztikus ün-
nep első felében Szentírást olvasnak. Hosszú időn át az ol-
vasmányok száma és a kiválasztott szöveg körül találunk
eltérő szokásokat. Az olvasmányok számát tekintve például
a szír liturgiák ragaszkodnak a zsinagógai szolgálathoz: egy
részletet vettek a Törvényből, egyet a Prófétákból és hozzá-
tettek  egy  nem  evangéliumi  újszövetségi  olvasmányt.  A
jakobiták liturgiája a legtöbb esetben három részt választott
ki az Ószövetségből és másik hármat az újból. A bizánci, a
nyugati gall liturgia rendesen egy ószövetségi olvasmányt
vett fel és utána két újszövetségit. Csak Egyiptomban vert
gyökeret igen rég az az elv, hogy csak újszövetségi olvas-
mányt  olvassanak.  Érdekes,  hogy a  nyugati  egyházban a
római liturgia ezt a szokást vette át és honosodott meg (a II.
vatikáni zsinatig így van). 

A kiválasztott szentírási szövegek azért jöttek létre, mert
a  hívők rendszerint  csak  vasárnapokon és  ünnepnapokon
jöttek össze Eucharisztiára és így a Szentírás legfontosabb
könyveire kellett  szorítkozni. Az első században folytató-
lagosan olvasták az egyes szentírási könyveket, annyit ol-
vastak belőle, amennyit a püspök jónak látott (Justin). Ké-
sőbb meghatározott szakasz, perikópa lett belőle. Az olvas-
mányra  kiszemelt  könyv nagyon  korán  alkalmazkodott  a
liturgikus  év jellegéhez  (pl.  húsvéti  időben az  Apostolok
Cselekedetei).

Az igeliturgia mondanivalója

Az Egyház minden nap a szentmisében kettős asztalt akar
teríteni számunkra: az ige asztalát és az Eucharisztia aszta-
lát. Mindkettővel táplálkoznunk kell, ahogy a mindennapi
életben is nemcsak egy fogást, hanem kettőt, sőt többet is
szoktunk fogyasztani. 

Isten szava táplálék a mi számunkra. Jézus így jelenti ki
ezt:  ,,Hozzátok  intézett  szavaim lélek  és  élet.”  (Jn 6,63)
(Mtörv  8,3),  amit  megkísértése  alkalmával  Jézus  is  idéz:

,,Nemcsak  kenyérrel  él  az  ember,  hanem  minden  igével,
mely Isten ajkáról való.” Isten szava úgy éltet minket, hogy
igazi emberekké formál. Már az emberi szónak is sok di-
namizmussal  telített  ereje  van.  Emberi  beszédünk  mint-
egy ,,lelki  vérátömlesztés”  azok számára,  akik  hallgatnak
minket. Aki sokat hallgatja egyéni stílusú társát,  eltanulja
annak stílusát, gondolatvilágát magáévá teszi, teljesen befo-
lyása alá kerül. 

A szónak mágikus hatalma van, amely nemcsak egyéne-
ket, de tömegeket is meg tud mozgatni jó és rossz célok ér-
dekében  egyaránt,  legyen  mentőakcióról  szó,  vagy prog-
ramról,  háborúról.  Van  szó,  amely  lenyűgöz  és  megba-
bonáz.  Van szó,  amely fölemel vagy megaláz,  magasztos
életre segít,  vagy meg is  ölheti  a lelket.  A beszéd olyan,
mint a méh, van méze is, de fullánkja is. És ha már ilyen
dinamizmussal telített az emberi szó, akkor mennyivel in-
kább az isteni. 

A Szentírás ilyeneket mond el az isteni szóról: (Zsid 4,12)
,,Isten szava eleven, átható és élesebb minden kétélű kardnál,
behatol s szétválaszt lelket meg szellemet, ízet és velőt, ítél a
szív gondolatairól és érzéseiről.” (Iz 55,10): ,,Amint az eső és
a  hó  lehull  az  égből  és  nem  tér  oda  vissza,  hanem
megöntözi a földet és termővé, gyümölcsözővé teszi, hogy
magot adjon a magvetőnek és kenyeret az éhezőnek, épp így
lesz a szavammal is, amely ajkamról fakad. Nem tér vissza
hozzám  eredménytelenül,  véghezviszi  akaratomat,  amiért
küldtem.”

Nagyboldogasszony kegyszobor – Fraknói r.k. templom

Aranyszájú Szent János mondja: ,,lehetetlen, hogy valaki
ne teremjen gyümölcsöt, ha örömmel Isten igéjének szenteli
magát.”

Táplálkozzunk ezért az ige kenyerével.  Ha nem akarok
vézna  maradni,  vérszegény  lenni,  akkor  szívesen
táplálkozzam minden nap vele. Hogyan táplálom magam,
hogyan hallgatom Isten szavát?

Istenünk,  Atyánk,  hálát  adunk  neked  lelkünkben  élő
hangodért,  amely figyelmeztet  és  ösztönöz a jóra.  Hálát
adunk szavadért, amellyel, bár az emberek hangján hang-
zik  el,  Te  beszélsz  hozzánk  és  nevelsz  minket,  közös-
ségedben,  az  Egyházban.  Hálát  adunk  Igédért,  Jézus
Krisztusért,  hogy  elküldötted  hozzánk  őt,  aki  barátunk,
testvérünk  és  Urunk,  és  ma  is  köztünk  él.  Add,  hogy
mindennap rád  figyeljünk,  meghallgassunk és  igéd  sze-
rint éljünk. 

Forrás: – Exc., Ft. Tamás József püspök – Csúcs és forrás
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Urunk színeváltozása  – Augusztus 6.

A színeváltozás  vagy  görög  szóval  élve  metamorphó-
szisz, illetve latinul transfiguratio Jézus isteni dicsőségének
felragyogását jelenti emberi testben még a feltámadás előtt
a Tábor hegyén.

A Szentírás a színeváltozást nem Jézus Krisztus miszti-
kus élményeként, hanem a tanítványoknak adott  kinyilat-
koztatásként írja le (Mk 9,2-7; Mt 17,1-9; Lk 9,28-36; 2Pt
1,16-18). Hatására megvilágosodott számukra Jézus rejtett
isteni méltósága.

A színeváltozás fontos mozzanatai a ragyogó fény, Mózes
és Illés megjelenése, a felhő és az Atya szózata. A felhő az
Ószövetségben is Isten jelenlétének szimbóluma. Az Atya
szózata  a  felhőből  Jézus  keresztségére  emlékeztet:  Jézus
Krisztus a  szeretett,  az  egyetlen Fiú.  Márknál  ez  a  Péter
által hat nappal előbb kifejezett hitvallás megerősítése.

A szózat második része, az „őt hallgassátok” parancs Jé-
zust  a  MTörv 18,15-ban  jelzett  eszkatológiai  prófétának
tekinti,  akire  hallgatni  kell.  Mózes  és  Illés  megjelenése
szintén Jézus Krisztus messiási igazolása, mert ők képvi-
selik a „törvényt és a prófétákat”, tehát az egész ószövet-
ségi tanítást és jövendölést.

Krisztus arcának ragyogása és ruhájának fehérsége emlé-
keztet arra, hogy földi alakja ellenére is égi lény (Dán 7,9;
10,5; ApCsel 1,20; Jel 3,4), sőt arra, hogy ő az Emberfia,
aki égi magasságokba emelkedik (Dán 7,13). Hogy a tanít-
ványok éppen ekkor kapják a teofániát összefüggésben le-
het a szenvedés előrejelzésével (Mk 8,31). Annak ellenére,
hogy  Krisztus  Jahve  szolgájának  útjára  és  nem  pedig  a
győzelmes király útjára lép, ő az Isten Fia,  ő a megígért
eszkatológikus próféta, akinek kijár az isteni dicsőség.

Urunk színeváltozásának ünnepnapját augusztus 6-ra tet-
ték. Keleten már az V. században ünnepelték. A római litur-
gia erre a napra helyezte a bab- és borszentelést, melyet a
pogány vinalia rustica szertartásának örökébe léptetett. Az
áldás az Alpokon innen is elterjedt, de a bab megszentelése
már kimaradt belőle. A Tábor-hegyen egykor 3 templom é-
pült a három sátor emlékére. Rómában a 11. századtól ezen
a napon csak a  lateráni  bazilikának felszentelési  ünnepét
ülték. III. Kallixtus pápa az 1456-os nándorfehérvári, törö-
kök feletti  győzelem emlékezetére hálából az egész Egy-
házban egyetemessé tette az ünnepet. 

Nálunk a  kötelező  ünnepek közé  tartozott,  de  a  XVII.
századi jegyzékekben már nem szerepelt.  Keresztény éle-
tünkben való jelentősége a prefációban hangzik el, amely-
nek Nagy Szent Leó pápa egyik beszéde képezi az alap-
ját: ,,Önmagában, mint az Egyház fejében mutatja meg a
dicsőségnek azt a fényét, amely majd egyszer beragyogja
az Egyház egész testét.”  II. János Pál pápa (1978–2005) a
Világosság  rózsafüzére  4.  titkaként  az  Urunk  színevál-
tozását jelölte meg (Aki a Tábor-hegyén megmutatta isteni
dicsőségét.).

Forrás: Magyar Katolikus Lexikon és Adoremus

Böjte Csaba OFM – 
                Istenben bízhatunk

Én hiszem azt,  hogy Isten  nem csodákat  vár  tőlünk,  a
csodát ő maga teszi, nekünk a tőlünk telhető kis lépéseket
kell megtennünk. A szeretetből vállalt kis ajándékainkat Is-
ten megsokszorosítja, és gyümölcsözővé teszi.  Két évtize-
des gyermekvédelmi munkám alatt újra és újra megtapasz-

talom, hogy az élet kis lépései Isten kezében milyen hatal-
mas eredményeket tudnak szülni. Ne számoljunk kishitűen,
hanem szeressünk, és álmaink megvalósulnak!

Nagyon szeretem Jézus kenyérszaporításos történetét.  A
Szentírásból tudjuk, hogy közvetlen előtte való nap Heró-
des Keresztelő János fejét veszi. Jézust is, akárcsak minden
jó  érzésű  embert,  megdöbbent,  hogy lehet  ilyen  cinikus,
buta, barbár tettet véghezvinni. De nem omlik össze, nem
csügged,  és  nem is  liheg  bosszú  után,  csendesen  vissza-
vonul, majd követői felé fordul: gyógyít, bátorít, erőt, hitet
ad nekik. Este, amikor leszáll a nap, és az emberek össze-
bújnak, akkor arra buzdítja apostolait,  hogy adjanak enni
mindenkinek.  Az  emberek  szomorúan  számolják  össze
mindazt, amijük van: néhány hal, kevés kenyér. Isten a ma-
ga jóságával megáldja és megsokszorosítja az emberek ado-
mányát. Az  apostolok szétosztják a betevő falatot, és cso-
dálkozva látják, hogy bőségesen jut mindenkinek. Senkinek
nem kell üres gyomorral elmennie. Csoda!

Én hiszem azt,  hogy Isten  nem csodákat  vár  tőlünk,  a
csodát ő maga teszi, nekünk a tőlünk telhető kis lépéseket
kell megtennünk. A szeretetből vállalt kis ajándékainkat Is-
ten megsokszorosítja, és gyümölcsözővé teszi. Gyermekvé-
delmi munkám alatt újra és újra megtapasztalom, hogy az
élet  kis  lépései  Isten  kezében  milyen  hatalmas  eredmé-
nyeket tudnak szülni. Ne számoljunk kishitűen, hanem sze-
ressünk, és álmaink megvalósulnak.

Meg vagyok győződve arról, hogy nemcsak a történelmi
múltunkkal kell foglalkoznunk, hanem Istenben bízó lélek-
kel, a népek nagy családjával vállvetve kell elindulnunk, és
népünk újból egészséges, egységes családdá válik.

Forrás: Keresztalja

Giovanni Bellini – Jézus színeváltozása

Juhász Gyula – A Tábor hegyén

Ez volt hegye az elragadtatásnak.
Nagy, napsütéses, tömjénes vasárnap,
Ünnepe az életnek, a csodának.

Aranyos arccal fölnézett a Mester,
Ruhája hónál tündöklőbb ezerszer,
Ó, ily fehér még nem volt eddig ember!

Jött Mózes, aki eltűnt, mint egy álom,
Illés, ki elszállt lángoló batáron
S három tanítvány, boldog halaványon.

És monda egy: Mi szép, mi szép az élet,
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Mi mély, mi nagy, mi gyönyörű ma Véled,
Építsünk hármas hajlékot tinéktek!

Nem szólt a Mester. A fény és a mámor
Elrebbent mirhaillatként arcáról
S lenézett a hegy napos magosából…

És lenn, ahol a Golgota vet árnyat,
Látta a méla, néma olajfákat,
Hol nemsokára lelke holtrabágyad!

Sebestyén Péter – 
            Olcsó egyház ingyen van?

Mi az, hogy? Nincs is tétje. Nem is veszem szívre. Hi-
szen ingyen van. Beleszülettem. Semmit nem kellett  ten-
nem érte. Csak úgy készen kaptam. Egyenesen az ölembe
hullt. Sőt, kijár nekem. Alanyi jogon. Hiszen értem alapí-
tották: Jézus, vagy kicsoda…

Legföljebb kikövetelem, kierőszakolom, kiharcolom, hogy
legalább papíron odatartozhassak.  Mert  hát  csak kell  tar-
tozni valahová. De nem mozdítok semmit annak érdekében,
hogy kiérdemeljem, hogy rádolgozzam, hogy az enyém (is)
legyen. Az fárasztó lenne. Korlátozná szabadságomat, lefa-
ragná szabadidőmet, felborítaná az életritmusomat. Vissza
kellene fognom magamat. Tekintettel kellene lennem Őrá
(is). Megfékezné vágyaimat. Fel kellene adnom kényelme-
met. Ez nekem sokba kerülne. Önbecsülésembe csorba es-
ne, mert el kellene fogadnom Isten irányítását életem fölött.

Ha az élet ajándék, minek oda „önrész”? Jól van az úgy.
Csak semmi erőfeszítés. Csak semmi felelősség… A közös-
ből jut nekem is. Úgyis annyi van: jut is, marad is. Akkor
inkább csak élek vele,  használom, élősködök. Nem öntö-
zök, nem kapálok, de azért a gyümölcsöt szívesen leszüre-
telném. Van ott  a kincstárban elég felhalmozva. Büszkén
hülyére veszem a másikat, valósággal becsapom, mert meg-
mutatom, lehet így is, s akkor minek „jámborkodni” s ájta-
toskodni.  Ott  hadd  húzzák  az  igát  mások  helyettem,  én
majd úgyis kihátrálok a lehető legelső alkalommal.

Egyébként minek olyan szűkmarkúak? Nem az övékből
adják. S mit az övéknek tartanak az is az „adófizetők” pén-
ze, nem? Ha már adják, felélem, kihasználom az alkalmat,
élek a lehetőséggel. Nem kerül semmibe, hisz ingyen van,
vagy nem?

Milyen érdekes, hogy „kinn” az életben mennyire adok
magamra:  a  legjobb  tanárt,  a  legjobb  orvost,  a  legjobb
ügyvédet keresem, a legjobban fizető munkahelyre tartok
igényt, a legmárkásabb cuccok érdekelnek, vagyis milyen
fontos a minőség, a magas színvonalú teljesítmény. Amikor
meg  Istennek,  egyháznak  kell  „adnom” valamit,  bármily
keveset is, akkor meg jó az ocsú is… Ott a sor végén elfér,
ha időm, s kedvem lesz rá.

Nem számít, hogy nem járok templomba évtizedekig. Kit
érdekel, hogy semmi közöm az egyházközséghez, bár 60
éve ott lakom köztük. Akkor is: én katolikus vagyok, en-
gem temessen csak el a pap. Zokszó nélkül. És örvendjen,
hogy egyáltalán megnyitottam az ajtaját.  És adjon plébá-
nosi  ajánlást  a  csemetémnek,  hadd jusson  be az  egyházi
iskolába,  holott  meg  sincs  keresztelve  és  sosem  jártunk
templomba. De hát… én amúgy is  „hiszek”,  s  ez  legyen
elég. Minek azért misére menni? És a pap ne kösse az ebet
a karóhoz, eskítsen meg, és keresztelje meg a gyerekemet,
mert az a dolga. Milyen garanciát kellene vállalnom érte?
Majd a Jóisten elintézi. 

Huszonegyedik században élünk, vagy mi a szösz? Igenis
be(le)szólok, mert emberi jogaim vannak… Igenis legyen
befogadó, elnéző, tegyen engedményeket. Nincs szükségem
holmi  megfakult,  elavult,  kirekesztő,  ócska  szabályokra,
törvényekre…  Amúgyis  minden  relatív.  Az  egyház  ne
kényszerítsen, ne követelőzzön, hanem legyen vonzó!!! Ne
elijessze  effélékkel  a  híveit,  hanem  csábítsa  inkább  ma-
gához: finoman, szépen, szeretettel…

Az én pénzemért beszéljen szépen velem, mert én tartom
el  (fönn)… Az  egyház  ott  van  ahol  a  papok… Én  vele
(velük)  szemben… Én  nem vagyok  egyház  (ilyenkor),  s
mivel ilyenek a papok, nekem ilyen egyház nem kell. De
igenis én is egyház (tag) vagyok, és jogom van, hogy ke-
reszteljenek, eskítsenek, temessenek engem is. Azért fizetek
egyházadót.  Várjunk  csak,  mikor  is  fizettem  legutóbb?
Vagy harminc éve, talán. Na, nem baj, most viszek valamit,
s állítsa már ki azt a nyavalyás igazolást, ne kötekedjen, az-
tán behozom…

Nagyboldogasszony-főszékesegyház – Esztergom

Nekem vannak elvárásaim.  S ha azok nem teljesülnek,
úgy  otthagyom,  mint  szent  Pál  az  oláhokat.  Keresek  és
kapok  magamnak  olcsóbb  hitet,  lazább  egyházat.  Ami
könnyebben idomul hozzám, jobban passzol a stílusomhoz,
talál  a  nyakkendőm színével.  Ahol nincsenek merev  sza-
bályok.  Ahol  nem  lépnek  a  tyúkszememre,  folyton  csak
dicsérnek:  tündi-bündi  lelki  simogatásokkal.  Ahol  annyit
adok a szolgáltatásért, amennyit jónak látok. Olyan egyhá-
zat  választok,  amely olcsóbban adja  az üdvösséget.  Igaz,
hogy az olcsó kínai áruk is hamisítványok, és ugyanarra a
teniszcipőre  rá  lehet  ragasztani  az  adidász  vagy  a  nájki
cimkét is, de kényelmes, puha, és nem töri fel a sarkamat.

Én majd eldöntöm, melyik meg-
váltó a testhezállóbb. Amúgy is azt
mondja  a  szószékről,  hogy a  ke-
gyelem ingyenes ajándék. Na, ak-
kor miért kell keménykedni? Miért
kell  annyiféle szabállyal  és  köve-
telménnyel megnehezíteni a hitet?
Ami ingyen van, azt közösen hasz-
nálhatja mindenki, hívő és nem hí-
vő. Úgyhogy el a kezekkel tőlem.
Bízd  csak  rám  kiben,  hogyan,
miért  hiszek.  Az  én  Nirvánámba
még Isten se szóljon belé…

Uram, könyörülj rajtam!
Forrás: www.peterpater.com
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Szent István király – Augusztus 20.

Szent  István király,  az  utolsó magyar  nagyfejedelem, az
első magyar király, a keresztény magyar állam megteremtője,
a  magyar  és  az  európa  kiemelkedő alakja,  születési  nevén
Vajk, 969 körül született. Ünnepét a világegyház augusztus
16-án  üli. Meghalt Esztergomban, 1038. augusztus 15-én.

A magyar törzsek fejedelmei között Géza különleges ha-
talmi pozíciót vívott ki magának. Elsősorban politikai meg-
fontolásokból nyugat felé fordult, és megnyitotta a keresz-
ténységnek az  ország  kapuit.  Ebben keresztény feleségé-
nek, az erdélyi Saroltának befolyása is érvényesült. Been-
gedte az országba Pilgrim passaui püspök követeit. A bajor
papok egyike keresztelte meg őt, Mihály testvérét és 973-
ban vagy 974-ben fiát, Vajkot, aki a keresztség vizében és
lélekben történt szent újjászületésekor a passaui egyházme-
gye védőszentje után az István nevet kapta. 

Az országban azonban még túlsúlyban volt a pogányság,
és a pogány elem keveredett a kereszténységgel. A királyi
udvarban, Gézánál éppúgy, mint uralomra vágyó feleségé-
nél, a keresztény gondolat kezdetben inkább dinasztikus és
állami célokat szolgált, mintsem Krisztus szent ügyét. Gé-
za, hogy a kereszténység felvételét és ezzel kapcsolatban a
nyugati orientációt biztosítsa, s házának hatalmát megszi-
lárdítsa, kizárta a trónöröklésből versenytársát, Koppányt,
és  termetre  ugyan  kicsiny,  de  jellemben,  bátorságban  és
helytállásban messze kiemelkedő fiát, Istvánt jelölte utód-
jává. Prágából meghívta Adalbert püspököt, hogy a meg-
térést  elmélyítse,  és  István további képzését  előmozdítsa.
Adalbert volt az is, aki a fejedelmi ifjút megbérmálta, és
vallási szempontból előnyösen befolyásolta. Ő közvetítette
995-ben az István és Gizella között létrejött házasságot is.
Amikor az ifjú trónörökös atyja halálakor, 997-ben átvette a
hatalmat, a keresztény szellem és vallásos világnézet már
szilárd gyökeret vert benne.

Egyelőre  azonban még véres  csatákat  kellett  vívnia  az
ellene fölkelt törzsfőkkel. A Veszprém melletti győzelem és
Koppány halála őt legfőbb belső ellenségétől, az országot
pedig a pogányságba való visszaeséstől szabadította meg. A
Konstantinápolyban  megkeresztelt  Gyula  és  Ajtony leve-
rése viszont a Bizánchoz való csatlakozás tervét hiúsította
meg. Azonkívül István megszerezte magának a Tiszán és
Dunán  túl  fekvő  területeket,  valamint  Erdélyt,  és  ezáltal
gyarapította országát, uralmát és birtokát.

Ezzel megteremtette messzenéző uralkodói programjának
előfeltételeit,  és  szívós  energiával,  okos  taktikával  fogott
hozzá nemzetpolitikai fő feladatához. A történelmi kereszt-
út előtt álló országban négy nagy probléma jelentkezett: a
kereszténység megkedveltetése és szívüggyé tétele, közös-
ségben  az  apostoli  székkel  és  Nyugattal;  az  állam  ön-
állósága, vagyis nemzeti függetlenség mind a német-római,
mind a bizánci császársággal szemben; erős monarchia és
politikai  egység  fölépítése,  vagyis  a  törzsi  önállóság  és
hűbéri  hatalom  megszüntetése  központi  kormányhatalom
alapítása  által;  s  végül  mindamellett,  amennyire  csak  le-
hetséges,  a  magyar  népi  jelleg  és  szokások megőrzése  a
Nyugat-Európába való egyidejű beilleszkedés közepette.

Diplomáciai  és  politikai  érzéke,  mellyel  nemegyszer  a
gyakorlatban  egymásnak  ellentmondó  célokat  is  el  tudott
érni, korának, sőt mondhatni, az egész magyar történelem-
nek  legnagyobb  államférfiává  avatta.  Politikai,  vallási  és
társadalmi  szempontból  tulajdonképpen  ő  teremtette meg

Magyarországot,  István  jelölte  ki  és  biztosította  a  jövőbe
vezető utat népének. A magyarságnak négy különböző szom-
szédos kultúra – a török-mohamedán keleten, a görög-szláv a
Balkánon, a latin-német nyugaton és a pogány-szláv északon
– feszültséggel  teli  területén kellett  ezek ostromló befolyá-
sával és ellentmondásaival küzdelmet folytatnia. A változást,
amelyet István hozott, jól megvilágítja egy világpolitikai je-
lentőségű tény: trónra lépése előtt nem egészen fél századdal
a magyar lovascsapatok még halálosan fenyegették Nyugatot
és a kereszténységet, egészen az Augsburg melletti Lech-me-
zőig hatolva előre. Az István által alkotmányában, kiterjedé-
sében, kultúrájában és történelemformáló erejében újjáalakí-
tott  Magyarország ezzel szemben a keresztény Nyugat elő-
retolt bástyája lett az előnyomuló mongol és török veszély el-
len, és évszázadokon keresztül védőfal az ázsiai hódítók bar-
bárságával szemben.

Nagy érdemeket szerzett az ország katolikus egyháza ér-
dekében kifejtett  munkájával  is.  Szerzetes  papokat  hívott
Bajorországból,  Csehországból,  Olaszországból,  éspedig
bencéseket,  kiváltképpen  a  clunyi  reform  követőit,  Dél-
Magyarországra  pedig  a  görög  bazilita  rend  férfi  és  női
tagjait.  Szent  Márton  hegyén  (Pannonhalmán)  apátságot
alapított.  Sok  kolostort  létesített,  amelyek  missziós  köz-
pontjai és gyújtópontjai lettek a vallásos s kulturális élet-
nek.  Elrendelte  a  vasárnap  megszentelését  és  minden  tíz
falu számára templom építését. Saját költségén emelt Esz-
tergomban, palotája közelében egy gyönyörű székesegyhá-
zat, Veszprémben egy női apátságot, és fölépítette Budán a
Szent Péter és Pál templomot a székeskáptalannal együtt. 

Más  templomokat  gazdagon  megajándékozott,  javaikat
közvetlen védelme alá vette. Ami a keresztény vallással és
keresztény törvénnyel  nem volt  összeegyeztethető,  annak
hadat üzent és büntetéssel sújtotta. Ebben ő és pogány el-
lenlábasai egyformán koruk gyermekei voltak. Mindazon-
által nem nyúlt a régi mondákhoz és énekekhez, amelyek a
pogány  ősöket  és  hősöket  dicsőítették;  a  pogány  korból
származó népszokásokat,  ha az új  hittel  nem ellenkeztek,
megőrizte vagy megtöltötte őket keresztény tartalommal. E
tekintetben a bölcs alkalmazkodás módszerét követte: eny-
hébb,  józanabb,  eredményesebb  volt,  mint  Magyarország
első hithirdetői.

Az  állami  törvényhozásban,  a  kormányzásban  és  gaz-
dasági  vonalon  sikerült  szerencsésen  összeolvasztania  a
nyugati  elemeket,  mindenekelőtt  a  frank  grófság  alkot-
mányát a hazaiakkal. Ugyanilyen messzenéző megértéssel
képviselte népe sajátosságát és érdekeit a határokon túl is.
Gondolt Európa és a keresztény világ egységére. A keresz-
tény magyar szellemet külföldön is jelenvalóvá tette: Jeru-
zsálemben bencés kolostort, Rómában zarándokházat, Kon-
stantinápolyban díszes templomot építtetett.

Egyik fő munkatársa,  a 993-ban Prágából érkezett  Asztrik
szerzetes  útján II.  Szilveszter pápához fordult  jogai  megerő-
sítéséért és a teljhatalom kieszközléséért. Célja az volt, hogy a
keresztény  királyság  méltóságára  emelkedjék,  nemkülönben,
hogy már eleve kizárjon mindenféle függőséget a német biro-
dalomtól és a szomszédos bajor egyháztól, s országa egyházát
az  állammal  szorosabban  egybekapcsolja.  Asztrik  valóban
kieszközölte urának a koronát, az előtte hordozott keresztet és
azt az apostoli kiváltságot, hogy püspökségeket alapíthasson és
egyházi főméltóságokat nevezhessen ki.

Istvánt 1000 karácsonyán kenték föl és koronázták királlyá
Esztergomban. Ez egyenlő volt szuverén királyi méltóságra e-
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melésével  és  apostoli  küldetésének  elismerésével.  A pápától
kapott  előjogra  támaszkodva  birodalmának  szilárd  egyházi
szervezetet adott: tíz egyházkerületet alapított (12 volt tervbe
véve), köztük két érsekséget: Esztergomban és Kalocsán, va-
lamint nyolc püspökséget.

Két  fájdalmas  esemény  árnyékolta  be  élete  alkonyát,
mindkettő  legbensejéig  érintette.  Imre  fiát,  a  rendkívül
erényes ifjút rendelte és készítette elő trónörökösévé. Még
halála  előtt  meg  akarta  vele  osztani  az  uralmat.  Imrét
azonban  közvetlenül  uralkodótársává  koronázása  előtt,
1031-ben egy vadászat alkalmával vadkan támadta meg és
sebezte  halálra.  István  másik  gyermeke  már  korábban
meghalt.  Így  nem maradt  közvetlen  örököse.  Az  Árpád-
nemzetség egyetlen leszármazottja  Vazul  volt,  ő  azonban
ifjúkori ballépéseiért börtönben ült. A súlyosan beteg király
megkegyelmezett  neki,  kiengedte  a  fogságból,  sőt  azon
gondolkodott,  hogy  még  életében  maga  mellé  veszi  és
trónra emeli. A rossz tanácsra hallgató hálátlan rokon azon-
ban egy galád összeesküvésbe keveredett, aminek az volt a
célja, hogy a királyt meggyilkolják és az országban vissza-
állítsák  a  pogányságot.  Ilyen  gazságot  István  nem hagy-
hatott büntetlenül,  életművét nem engedhette elpusztítani.
A királygyilkosság szándékáért halálbüntetés járt. István az
összeesküvés  három  fejének  kiszúratta  a  szemét  és  le-
vágatta a kezét: ez abban az időben a súlyos gonosztevők
szokásos büntetése volt, és a megérdemelt halálbüntetés e-
setén, mint itt, kegyelmi aktusnak számított.

Amikor halálát közeledni érezte, magához hívatta taná-
csosait, s velük egyetértésben Pétert, Velencében élő nővé-
rének fiát tette utódjává. Mindenkit arra intett, hogy marad-
janak meg az igaz hitben, szeressék az igazságosságot, és
főleg  hűségesen  ápolják  a  kereszténység  zsenge  vetését.
Közel hetven éves korában – a 11. században ritka magas
korban –, 42 évi uralkodás után halt meg Mária mennybe-
vételének napján,  akit  oly  bensőségesen  tisztelt  s  akinek
tiszteletére több templomot épített. Halála előtt neki aján-
lotta az országot és koronáját.

Istvánt az egész nemzet gyászolta. Temetésére az egész
országból sereglettek az emberek Székesfehérvárra. Ott, az
általa alapított gyönyörű bazilikában – mely éppen akkor
készült el, és ebből az alkalomból gyorsan fölszentelték –
helyezték ünnepélyesen nyugalomra földi maradványait.

Az általános gyász igazi és szívből jövő volt. A nép érezte:
István király személyében a dinasztia megalapítója, a kimagas-
ló uralkodó és államalapító hunyt el, az erős és igazságos ki-
rály, aki a szigort szelídséggel tudta párosítani. Tudott harcol-
ni, ha a szükség úgy kívánta; mindazonáltal békeszerető volt.
Támadó hadjáratot  nem kezdeményezett,  harcias nemzetét  a
gyümölcsöző  béke  világába  vezette,  és  a  még  túlnyomóan
vándorló, nomád életet élő népet a letelepedésre szoktatta. Az
ország határain kívül is nagy tiszteletnek örvendett,  egyrészt
történelmi szerepe miatt, másrészt azért, mert menekülteknek
és más sorsüldözötteknek menedéket  nyújtott,  a Szentföldre,
Konstantinápolyba, Ravennába vagy Rómába zarándokló ide-
geneknek pedig vendéglátást és kedvező átvonulást biztosított.

Mint  uralkodó  tudatában  volt  Isten  előtti  felelősségének.
Ragyogó példája volt ennek, hogy Szent István templomában
hivatalát évente letette, annak jeléül, hogy csak kölcsön kapta
Istentől, és annak bizonyságára, hogy hatalmát Istennek áldoz-
za. Lelki arculata abban a ,,fejedelemtükörben” is visszatükrö-
ződik, amelyet fiának hagyott hátra latin nyelven. Talán nem ő
maga írta, de mindenesetre az ő közelében, politikai s erkölcsi

elvei  értelmében  szerkesztették.  Az  akkori  Magyarországon
mindenképpen a legjelentősebb irodalmi alkotás. Ezekben az
Intelmekben (Admonitiones) többek között a következő ural-
kodói  szabályok  találhatók:  ,,Uralkodjál  szelíden,  alázattal,
békésen  harag és  gyűlölködés  nélkül!  A király  koronájának
legszebb ékszerei a jótettek; azért illő, hogy a király igazságos-
sággal  és  irgalmassággal,  valamint  a  többi  keresztény
erénnyel  ékeskedjék.  Minden  nép  saját  törvényei  szerint  él;
add meg az országnak a szabadságot, hogy aszerint éljen!”

Halála után még egyszer lázadást szított a pogány vissza-
hatás; a császári hatalom nyomása is erősödött Magyaror-
szággal szemben. Végül azonban az itt-ott fölbukkanó zűr-
zavar után különösen László és Kálmán király visszavezette
az országot István nyomdokaiba. Azóta István a nép szívé-
ben  mindinkább  legendás  hőssé,  népe  apostolává,  védel-
mezőjévé  és  Magyarország  eszményévé  magasztosodott
föl.  Benne  és  vele  a  korona,  királyság  és  nemzet  szinte
misztikus  egységgé  olvadt  össze.  Sírja  sokat  látogatott
nemzeti búcsújáró hellyé vált; számos imameghallgatás és
csoda történt ott. Ünnepe nemzeti ünnep lett.

László király 1083. augusztus 20-án pápai engedéllyel, a
magyar püspökök, apátok és előkelők jelenlétében oltárra
emeltette Istvánt, Imrével és nevelője, Gellért csanádi püs-
pök földi maradványaival együtt. Ez akkor egyenértékű volt
a szentté avatással.

Szent István király lovasszobra – Budapest, Halász bástya

István tisztelete nemsokára elterjedt az ország határain túl
is. Különösen Scheyernben és Bambergben, a bajor hercegi
házzal  való  házassági  kapcsolata  következtében;  azután
Aachenben és Kölnben, ahová egyes ereklyéi is elkerültek;
Montecassinóban,  főleg  a  bencés  rendnek tett  kiváltságai
miatt, és a belgiumi Namurben. XI. Ince pápa 1686 novem-
berében – Buda visszafoglalása alkalmából – az egész Egy-
házra kiterjesztette szeptember 2-ára helyezett ünnepét. 

Ma a világegyház augusztus 16-án, a magyar egyház au-
gusztus 20-án (mint Magyarország fővédőszentjét) ünnepli.
Május 30-án a mai napig sértetlenül fennmaradt Szent Jobb
ereklyét tiszteljük.

Istenünk,  aki  Szent  István  királyt,  a  te  hitvallódat  a
földön országunk koronájával ékesítetted és szentjeid közé
emelted, kérünk, add meg, hogy aki a hit terjesztője volt
Pannóniában, Egyházad védelmezője legyen a mennyben!

Forrás: katolikus.hu
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Regina Brett, a cleevlandi 
             Plain Delaer 90 éves újságírója írta:

„Öregedésem emlékezetessé tételére egyszer leírtam 45 ta-
nulságot, melyeket az életben fedeztem fel. Ezt a cikkemet ol-
vasták mind közül a legtöbbet, így hát 90. születésnapom al-
kalmával itt van még egyszer”:
1. Az élet nem igazságos, de ennek ellenére jó.
2. Ha tanácstalan vagy, tegyél csak egy kis lépést.
3. Az élet túl rövid, hogy az idődet valaki gyűlöletére pazarold.
4. A munkád nem ápol majd ha megbetegszel. Ezt a családod
és a barátaid teszik majd, tartsd velük a kapcsolatot.
5. Minden hónapban fizesd be a bankkártyáid számláit.
6. Nem kell, hogy mindig minden vitát megnyerj, fogadd el,
ha nem értetek egyet.
7. Sírj valakivel, jobb, mint ha egyedül teszed.
8. Haragudhatsz Istenre, elviseli.
9. Az első fizetésedtől spórolj a nyugdíjra.
10. Ha a csokiról van szó, hiábavaló az ellenállás.
11. Békélj meg a múltaddal, hogy a jelent ne ronthassa el.
12. Nyugodtan sírhatsz a gyerekeid előtt.
13. Ne hasonlítsd az életed másokéhoz, nem tudhatod, hogy az
ő útjuk miről szól.
14. Ha egy kapcsolatnak titokban kell lennie, te ne legyél a
kapcsolatban.
15. Bármi megváltozhat egy szempillantás alatt, de ne aggódj,
Isten nem pislog.
16. Vegyél mély lélegzetet, megnyugtatja az elmét.
17. Szabadulj meg mindentől, ami nem hasznos, szép vagy boldogító.
18. Ami nem öl meg, az valóban erősebbé tesz.
19.  Sosem  késő,  hogy  boldog  gyermekkorod  legyen,  de  a
második már csak tőled függ és senki mástól.
20. Amikor azért kell küzdeni, amire igazán vágysz, soha ne add fel.
21. Gyújtsd meg a gyertyákat, használd a szebb ágyneműt, vedd
fel a drága fehérneműd; ne tartogasd különleges alkalmakra, a ma
különleges.
22. Készülj fel mindenre, majd sodródj az árral.
23. Légy különös most, ne várd meg az öregkort, hogy lilát hordj.
24. A legfontosabb nemiszerv az agy.
25. Csak te felelsz a saját boldogságodért.
26.  Minden csapást  annak az  alapján ítélj  meg,  hogy öt  év
múlva számítani fog-e.
27. Mindig az életet válaszd.
28. Mindenkinek mindent bocsáss meg.
29. Hogy más mit gondol rólad, az nem tartozik rád.
30. Az idő majdnem mindent meggyógyít, adj neki egy kis időt.
31. Bármilyen jó vagy rossz a helyzet, meg fog változni.
32. Nem kell magad túl komolyan venni, senki más sem teszi.
33. Higgy a csodákban.
34. Isten a szeretet,  emiatt szeret,  nem azért  aki vagy, vagy
amit tettél.
35. Ne vizsgáld felül az életet, jelenj meg és hozd ki belőle
amit lehet.
36. Az öregedés még mindig jobb, mint fiatalon meghalni.
37. A gyerekeidnek is csak egy fiatalkora van.
38. Végül csak az számít, hogy szerettél.
39. Minden nap menj ki a lakásból, ott történnek a csodák.
40. Ha mindenki egy nagy kupacba gyűjtené a problémáit és
másokét is megnézhetnénk, beérnénk a sajátunkkal.
41. Az irigység időpazarlás, megvan mindened ami kell.
42. A legjobb még csak most jön.
43. Mindegy hogy érzed magad, kelj fel, öltözz fel és jelenj meg.
44. Engedj.
45. Az élet nem masnival jön, de mégis ajándék.

Forrás: www.karizmatikus.hu

Tóth Tihamér – 
           Szoktál-e imádkozni?

És te? Szoktál-e imádkozni? Ami a májusi  hajnal  harmat-
cseppje a zöldellő természetnek, az az imádkozás az emberi lé-
leknek: szebbé, erősebbé, gyümölcsözővé teszi. Eső nélkül nin-
csen termés, étel nélkül nincs élet s rendszeresen gyakorolt i-
mádkozás nélkül nincs lelki termés s lelki élet. Az ima, a ren-
desen, pontosan végzett ima, felüdítő eső, éltető táplálék a lélek
számára. Szoktál-e te, fiam, rendszeresen, pontosan imádkozni?

No, nem azt kérdem, hogy hát igazán sohasem esik-e meg
veled, hogy fáradság miatt elalszol az esti imád közepén; vagy
hogy imád alatt néha ide-oda csapong szaladgáló képzeleted.
Az ilyen zavarokat aligha kerülheti el teljesen bárki is. Hanem!
Mikor  megkérdem,  hogy  «szoktál-e  imádkozni»,  azt  értem
alatta:  él-e  benned  az  az  igazi,  eleven  imádságos  lelkület,
amely  örömnek  s  kitüntetésnek  tartja,  hogy  veled,  kicsiny
porszemmel a végtelen teremtő Isten egyáltalában szóba is áll!
Mert ez az imádság: a lélek  friss, meleg érintkezése Istennel!
Nagy a tölgy, ha apró bokrok között áll,  de ha repülőgépről
tekintjük,  parányi  pont.  Milyen  kicsiny  lehetek  hát  én  is  a
végtelenül nagy Isten szemében!

Ha te egyszer mélyen átérezted, mily megtisztelő kivált-
ságod az neked – csak neked, embernek! – hogy Isten előtt
kiöntheted lelkedet, elmondhatod panaszaidat, kérheted se-
gítségét, akkor téged többé soha nem kell imára buzdítani.
Lehet,  hogy egyszer  véletlenül  későn  ébredsz  és  sietned
kell a reggelivel s elmarad az imád, – mindegy! Imádságos
lelkületed záloga lesz annak, hogy az elmaradt reggeli imát
napközben bőven pótolod rövid fohászaiddal. Lehet, hogy
halálra  fáradtan  jössz  haza  este  a  kirándulásról  s  szem-
pilláid szinte lecsukódnak ima közben, mindegy, erőt veszel
magadon s az imát mégsem hagyod el.

Aki  tudja,  mi az imádkozni  s  miért  kell  imádkoznia,  az
önként imádkozik, az szeret imádkozni, az szívből s nemcsak
ajkával imádkozik, az jól imádkozik. A nyitott templomajtó,
mely előtt  elmegy,  egy  percnyi imára behívja;  a  gyönyörű
erdő, ahol sétál, imára fakasztja; ha öröm éri, imádkozik, ha
bűn kísérti, imádkozik, ha csapás alatt szenved, imádkozik.

«Nincs időm imádkozni! – mondja némelyik fiú. –  Reggel
későn ébredek, az utolsó percben, este meg nagyon fáradt va-
gyok...»  Hát  persze!  Reggel  kelj  föl  öt  perccel előbb,  mint
szoktál s este kezd el imádat, őt szeresd előbb, mintsem lefe-
küdni akarnál (ez már csak nem sok!) és soha nem fog elma-
radni az imádság, öt perc! A napunk 24-szer 60 percéből, azaz
1440  percből  kétszer  öt  percet  csak  kiszakíthatsz  Istennek!
Még mindig marad 1430, ami teljesen a  tied! Uram, a tieid
vagyunk; mindenünk a tied s csak a tiedet adjuk Neked, mikor
imádkozunk. Tibi–tui–tua–de tuis!

«De hiszen azt tanultuk, hogyha néha elmarad az ima, az
még nem bűn!» Látod, mily kisgyerekesen gondolkozol, mikor
így beszélsz. «Nem bűn.» Persze, hogy nem az! De hát ne foly-
ton  szűkmarkúan  azt  mérlegeld  Istennel  szemben,  hogy  mi
bűn, mi nem bűn, és hogy csak éppen annyit teszel, hogy a
bűnt valamiképpen kikerüljed, hanem azt nézd, mennyire illik,
hogy mindennap pontosan elvégezd imádságodat és azt nézd,
hogy  aznap,  amelyen  nem  imádkoztál,  mennyivel  lanyhább
vagy a jóban, s mennyivel gyengébb a kísértésekkel szemben. 

Megjegyzés a szerkesztő részéről  – Tóth Tihamér (1889.
január 14 – 1939. május 5.) római katolikus pap, egyházi író,
egyetemi tanár, veszprémi püspök.

Forrás: Tóth Tihamér – Krisztus és az ifjú

– 9 –

http://www.karizmatikus.hu/


Kempis Tamás – Krisztus követése – gondolatok

Amikor tehát Isten lelki vigasztalásban részesít, adj érte
hálát, és fogadd el, de Isten ajándékaként fogadd, ne saját
érdemed jutalmaként.

Ne fuvalkodj fel, ne örülj szertelenül, hiába ne hivalkodj,
inkább tegyen alázatosabbá az ajándék, tetteidben is légy
körültekintőbb, tiszteletteljesebb, mert elmúlik majd az az
óra, és rádszakad a kísértés.

Amikor  pedig  elvétetik  a  vigasztalásod,  ne  ess  rögtön
kétségbe, hanem alázatosan és türelmesen várd bizalommal
a mennyei látogatást,  mert  elég hatalmas az Isten ahhoz,
hogy megsokszorozva visszaadja neked vigasztalását.

Nem új, nem szokatlan ez azoknak, akik jártasak Isten út-
jaiban, mert a nagy szentek és a régi próféták életében gya-
kori volt az efféle változás.

De még így sem esett kétségbe, hanem annál hevesebben
fohászkodott Istenhez, mondván: „Hozzád kiáltok, Uram,
Istenemhez könyörgök.”

Végül betakarította imádságának gyümölcsét, és tanúsá-
got tett arról, hogy meghallgatásra talált, mondván: „Meghall-
gatott az Úr és megszánt engem, az Úr lett az én segítőm.”

„Örömre váltottad – mondja –  panaszomat,  és  vigado-
zásba foglaltál engem.” A Lélek jön, majd visszavonul – a-
karatának tetszése szerint.

Bruno Ferrero – A kísértés

Meleg,  nyári  napon  történt.  A cseléd  parancsot  kapott,
hogy a  gazdája  kertjét  meg kell  kapálnia.  Rosszkedvűen
kezdte el a munkát. Azonnal kikelt Ádám ellen, mert sze-
rinte ő volt a kizsákmányolás oka.

A gazda meghallotta az átkozódást, a sok káromkodást,
és így szólt a szolgához:

– Mi bajod van Ádámmal? Fogadni merek, hogy az ő he-
lyében te is azt tetted volna, amit ő tett!

– Azt már biztosan nem! Ellenálltam volna a kísértésnek!
– Majd meglátjuk – és meghívta ebédre a szolgát.
A napszámos meg is jelent a kellő időben, és a gazda be-

vezette az ebédlőbe, ahol minden finomsággal megterített
asztal várta már.

– Mindenből ehetsz, amennyit akarsz – mondta a gazda.
Egyedül az  asztal  közepén lévő  lefedett  levesestálhoz  ne
nyúlj, amíg vissza nem jövök.

A napszámos nem sokat kérette magát. Mintha soha nem
evett volna, olyan gyorsan és olyan jó étvággyal fogyasz-
totta a finomabbnál finomabb ételeket, amelyeket felszol-
gáltak neki. Amikor jól telepakolta magát, a levesestál rej-
telmei szinte megbabonázták. 

A kíváncsiságnak engedve, nagyon óvatosan, szinte csak
egy kis résnyire megemelte a fedőt. Villámgyorsan egy e-
gér ugrott ki a tálból. A szolga el akarta kapni, de az egér
kisiklott ujjai közül. Elkezdődött a hajsza. A kíváncsi ven-
dég felborított minden széket, és a terítőket is lerántotta az
asztalról. A zajra a gazda is bejött.

– Na látod – mondta neki –, a te helyedben én nem hibáz-
tatnám annyira Ádámot és az ő tévedését.

„Én nem! Én más vagyok! Biztosan nem viselkedtem vol-
na így!”

„Milyen buta voltál..., ezt és ezt kellett volna tenned!”
Hány és hány lehetőségünk van arra, hogy másokra muto-

gassunk. De ne feledjük, aki egy ujjal másra mutat, hárommal
mutat magára.

Bíró Jolán-Ilona – Hiszem, az Úr közel van

Hol van a szeretet? Kérdezhetjük sokszor, de nem érez-
zük. Miért?  Mert  mi  magunk nagyon sok  esetben képte-
lenek vagyunk ezt megélni vagy helytelen elveket kovácso-
lunk róla, mely csak öncélú, az önzés felé irányuló, önma-
gunk felé fordító pusztaság, meddő téveszme. 

Jézus nem ilyen szeretetet képzelt el, nem ilyen szeretetet
közvetített.  Ő meg-megszólít  bennünket  tanítása  által,  de
meg is érint az életben megélt szeretetek által. Isten ott rej-
tőzik minden helyesen értelmezett, megtapasztalt szeretet-
ben, mely a nehézségekben is fellelhető. Ha törekszünk ar-
ra, hogy lelkünket rendszeresen tisztán tartsuk, akkor megé-
rezhetjük az ő közvetlen jelenlétét, mely a homály nélküli
örömben bontakozik ki. Isten az, aki a jót munkálja ben-
nünk, ha hagyjuk. Sőt, még akkor be is fejezi azt. Belénk
oltja a türelmet, mellyel megtanít várni és vágyni a jóra. 

Isten az emberhez, mint a test és lélek ura és ismerője a
szívén keresztül szól. Nem elég értelmünkkel befogadni őt,
hanem a mi szívünkre is szüksége van. Ha a test és lélek
nincs összhangban, akkor valamelyik szenved. Ha a lélek
tévúton jár, akkor a testet is romlásba viszi. Ha a test tusa-
kodik a lélek ellen, abból csak nagy zűrzavar támad, de az
Úr, ilyenkor is szeret, még ilyenkor is szólít. Ha a lélek fel-
fogja, de az értelem, a test még nem kész a befogadásra, ak-
kor is a jót válasszuk, mert majd egyszer megértjük, kitisz-
tul minden, ha Isten is úgy akarja. Bilincseink a benne való
hit által lehullanak, mert ő a sötétségeinkben is féltve vi-
gyáz ránk. Nem enged el bennünket, hanem inkább üdvös-
ségünket munkálja, addig míg értelmünkkel és szívünkkel
is felfogjuk feladatunkat, mely által életünk csak kiteljese-
dik. Ilyenkor érezhetően szinkronban leszünk vele, az ő a-
karata szerint járunk el, az ő segítségével munkálhatjuk a
magunk és mások üdvösségét. 

A gyermekeké a Mennyek országa

Neki mindenre gondja van, figyelme mindenre kiterjed,
még  korlátainkra  is.  Segítségét  hittel  kérjük,  mert  akkor
még meg is érkezik, úgy ahogy Isten akarja. Így jöhetnek  a
mélységek,  amelyeket  nem  egyszer  megtapasztalunk,  de
nem árthatnak  nekünk,  mert  él  bennünk a  remény,  hogy
ahol a mélységek vannak ott ívelnek felfelé a magasságok
is. Krisztus szeretettel díszített útja is a kereszten keresztül
nyitotta meg az emberek számára a Mennyek országát. Ő
irányít, ha hagyjuk, ha csak neki engedelmeskedünk és nem
a kísértéseknek. Ezért ne rekedjünk meg a mélységeknél,
hanem tekintetünket a világosság felé irányítsuk. 

Mi tudjuk, hogy mire voltunk képesek, látjuk a jelent, de
hogy mire leszünk képesek, azt csak az Úr tudja. Ő az öröm

– 10 –



olajával életet fakaszt a reménytelenség mélységében is.
Ezért ne a sötétségek tátongó szakadékára figyeljünk, ha-

nem az ő segítséget nyújtó jobbjára. Ha megpróbálunk úgy
szeretni, mint ő: feltételek, számítgatások nélkül a hangsúly
egyre inkább az iránta való bizalom felé tolódik el. Bízni
benne annyit jelent, mint ráhagyatkozni. Átengedni neki a
kormányzást. Istenben mindig minden körülmények között
megbízhatunk. Ha kérdezzük, ő felel nekünk, mert megta-
pasztaltatja  az ő irgalmas,  emberszerető jóságát,  melyből
békesség származik.  Ezután  már  a  kegyelem szabad utat
kap, a pusztaság életre kel. 

Az igazságos szeretet,  mely már nem részrehajló (még
önző  önmagam felé  sem),  a  könnyeket  felszárítja  és  re-
ményt keltő mosolyra változtatja. Maradjunk meg ebben az
alázatos szeretetben, mely mindent eltűr és mindent elvisel,
a bűnt kivéve. Ha így  élünk, akkor eljuthatunk a krisztusi
szeretethez, mely megszelidíti az elcsigázott embert és ma-
gához édesgeti reményt keltő vígaszával. 

A szelíd ember olyanná válik, mint a bárány: teljesíti zú-
golódások nélkül azt, amit az Úr tőle a lelkiismeret síkján
megkíván; keresi,  kutatja  az égi  kincset,  hogy rátaláljon.
Földi kincsek hajhászása helyett égi kincsekre vadásszunk.
Próbáljuk  meg  a  rosszat  jóval  visszafizetni.  A lustaságot
győzzük le  szorgalommal.  Torkosság  helyett  inkább tart-
sunk mértéket, sőt mondjunk le mások testi- vagy akár lelki
javára legkedveltebb innyencségünkről és ajánljuk fel má-
sokért.  Inkább  szeressünk  gyűlölet  és  haragvás  helyett.
Krisztus  még  a  kereszten  is  imádkozni  tudott  kínzóiért.
Gyakoroljuk a megbocsátást és a bocsánatkérést, az ehhez
szükséges  alázathoz  Istentől  jön  az  erő.  Erőszak  helyett
legyünk inkább gyöngédek, mert az Úr áldásával kíséri cse-
lekedetünket. Ekkor maradéktalanul rátalálunk az égi kin-
csekre,  s  ezeken  keresztül  az  örömben,  a  megelégedett-
ségben, a felszabadultságban találkozunk az Úrral. 

A szeretetben megújult ember jó táptalaj Teremtője szá-
mára, mert így már képes arra, hogy szeressen és szeretetre
méltó  legyen  még  embertársai  számára  is.  A visszatartó
erőktől  megszabadult  emberben  a  keletkezett  helyet  be-
töltheti a szeretet, a jóság, az Istennek való engedelmesség,
a szelídség, a hála, melyek idővel, kitartással, türelemmel
meghozzák az Istennek tetsző gyümölcsöt. 

Ha nem azt, vagy nem úgy tesszük, azt amit a Mindenható
tőlünk elvár,  akkor abba bele lehet fáradni,  el  lehet  gyen-
gülni, sőt bele is lehet betegedni.  Ezért inkább keressük és a-
karjuk  az  Úrral  való  találkozásokat.  Ne  álljunk  az  útjába
megrögzöttségeinkkel. Hagyjuk, hogy ő irányítson, mert tud-
ja ő kinek-kinek mire van szüksége. Az égi kincsek itt a föl-
dön a szeretetbe vannak elrejtve. Ne hunjuk be szemünket!
Ne zárjuk el szívünket Istentől! Ő ott van egészen közel, a mi
életünkben, a mi történéseinkben, amit leginkább  akkor ta-
pasztalhatunk meg, ha szeretjük embertársainkat, környeze-
tünket, de  mindenek felett Őt magát, a bennünket végtelenül
szerető Istent.  Ehhez az erő nem bennünk, hanem Őbenne
van, az ő szeretetében, abban amiből nekünk állandóan, fel-
tételek nélkül juttat.  Vegyük észre ezeket, merítsünk belőle
erőt,  használjuk  fel  feltételek  nélkül  mindenki  javára  és
gyakoroljuk a szeretetet. 

Zelk Zoltán –Versenyfutás

A csiga egyszer elhatározta,  hogy meglátogatja  rokonait.
Nem tudom, hogy a nagynénjét, vagy az unokaöccsét akarta
felkeresni, dehát ez mindegy. A baj az volt, hogy a csigaro-

konság nagyon messze lakott, kilenc réten és három erdőn
keresztül vezetett hozzá az út. Ezt megjárni pedig egy csi-
gaélet is kevés. Három nap és három éjjel törte a fejét a ro-
konszerető csiga, hogyan mehetne el mégis? Végül is elin-
dult, de még nem a rokonaihoz, hanem az erdő polgármes-
teréhez, a farkashoz.

 Ez az út is félnapig tartott, pedig csak egy tisztást kellett
megmásznia. Mikor odaért, nagy tisztelettel kidugta fejét a
házából, és így szólt:

– Nagy az én kérésem, polgármester úr! Szeretnék elmen-
ni a harmadik erdőben lakó rokonaimhoz, dehát hogy is in-
dulhatnék én el olyan hosszú útra. Arra kérlek, add kölcsön
a nyuszifogatot. Talán még meg is hálálhatom jóságodat.

– Ugyan már, mivel hálálhatnád meg? – nevetett a farkas.
De mert tréfás kedvében volt, így folytatta:

– Nem bánom, kölcsönadom a nyuszifogatot, ha előbb ver-
senyt futsz velem a tisztás végéig. Ha hamarabb érsz oda, mint
én, akkor annyit kocsikázhatsz, ahányszor csak jólesik…

No hiszen, hogy ő versenyt fusson a farkassal… Nem is
látja ő már soha rokonait! Nagy búsan útra kelt hát, estére
haza  is  ért,  és  szomorúan  mesélte  a  feleségének,  hogy
milyen csúfot tett vele a farkas.

– Nahát, ha csak ez a baj, akkor sose búsulj! – felelte a
felesége. – Versenyt fogsz futni a farkassal, és le is győzöd!

A csiga azt hitte, hogy megbolondult a felesége, de hama-
rosan kiderült,  hogy épp ellenkezőleg, több esze van, mit
valamennyi csigának, farkasnak együttvéve.

–  Ide  hallgass!  Én  már  holnap  hajnalban  elindulok,
elbújok a tisztás túlsó felén, s amikor a farkas odaért, elki-
áltom magam: – Hopp, én már itt vagyok! – Úgysem tud meg-
különböztetni minket, és azt fogja hinni, hogy te vagy az…

A csiga  annyira  megörült  a  ravasz  tervnek,  hogy  egy
szentjánosbogarat  szalasztott  rögtön  a  farkashoz,  azzal
üzente,  hogy reggel  kiáll  a versenyfutásra.  Így is  történt.
Reggel már ott állott a farkas és a csiga a tisztás elején.

– Egy,  kettő,  három, indulhatunk! – kiáltott  a csiga,  és
úgy nekirugaszkodott, mintha meg sem akarna állni a világ
végéig. A farkasnak se kellett több, nem nézett ő semerre,
csak szedte a lábait és nekivágott a tisztásnak. De mielőtt a
tisztás végére ért volna, már megszólalt a csiga felesége:

– Hopp, én már itt vagyok!
– No de ilyet – dörmögött a farkas –, hogy te előbb ide-

értél. Biztosan nagyon lassan szedtem a lábaimat. Szaladjunk
most  visszafelé,  és  ha  megint  te  győzöl,  akkor nemcsak a
nyuszifogatot, hanem a polgármesterséget is neked adom.

A csiga felesége persze nem kérette magát, ő is úgy tett,
mint aki futni készül,  aztán elbújt egy lapu alá.  A farkas
pedig futott lóhalálában, de hiába, mert a tisztás másik felén
már ott kiáltozott a csiga:

– Hopp, én már itt vagyok!
Így lett a csiga az erdő polgármestere, és így lett az övé az

erdő híres nyuszifogata is. Meg is látogatta még aznap a ro-
konait,  a  feleségét  is  magával  vitte,  és  az  egész  csigaro-
konság a rászedett farkason nevetett. De úgy nevettek, hogy
majdnem kiestek a házukból.

Sík Sándor – Légy csendességben
Légy csendességben: Isten hogyha hív, Halkan szólít, mint pásztorhangú síp.
Kelj fel, és indulj engedelmesen, Kutyuska-vígan, bárány-csendesen.
Ha futni merne vesszős szenvedély, Ne gondolj vele: menj és mendegélj.
Ha futva hágy el bárki, meg se nézd: Csak el ne vétsed a csilingelést.

Ne nézz se jobbfelé, se balfelé: Csak az egyenes út Az Istené.
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Hátad mögött ha mennydörög, se bánd, Te csak sürögj a hívó síp iránt.

Ha éjbe vész is előtted az út, Megsimogasd a síró kisfiút,
Ha sívó örvény örvénynek kiált, Te kikerüld a szepegő csigát.

A hangos ember erőt nem teremt; Az erőszaknál erősebb a csend.
Ha szeges-öv, ha véres máglyaláng: Te mosolyogj, és mondd, hogy Miatyánk.

S ha tán a hang a véres Hegyre vitt, Hol elveszik a világ bűneit,
Szelíden lépj a szegezők elé: A nyíró béres is a Pásztoré.

Az 1Úton Nemzetözi Zarándoknap sok ezer ember számára
nyújt zarándokélményt, melyen keresztül életre kel a csoda: a
különféle nemzetiségű, világnézetű emberek egymáshoz, egy-
más mellett  és  egymásért  imádkoznak, zarándokolnak. A mai
széthúzó világban megélik az egységet, mely hatalmas lelki je-
lentőséggel bír a Mária Út teljes útvonalán, Máriazelltől Csík-
somlyóig, kisebb szakaszokra lebontva. Az idén minden szaka-
szon egy közös célért, az édesapákért szerveznek zarándokla-
tokat 2019. augusztus 24-én. Ez a zarándoknap több száz tele-
pülést érint Ausztriában, Erdélyben a Felvidéken, Szlovéniában
és Magyarországon egyaránt. 

Az eseményre meghívást kap mindenki, aki késztetést érez ar-
ra, hogy egy egész napos zarándoklat keretében, hosszabb vagy
rövidebb szakaszt tegyen meg a a Mária Úton. Az 1Úton Zarán-
doknaphoz kapcsolódhatnak  civil szervezetek, egyházi szerve-
zetek, iskolák, közösségek. Az együtt átélt megpróbáltatások ál-
tal, a közös énekszó erejével és az élen járó kereszt árnyékában
a különféle helyekről érkező emberek, csoportok kapcsolatot é-
píthetnek egymással is. A zarándoklás közelebb visz önmagunk-
hoz, illetve Isten és embertársaink felé.

Kolozsváron és környékén is sok szakaszon be lehet kapcso-
lódni a szervezőknél a különböző plébániákon. Nemcsak jó erőn-
létben levőket várunk a zarándoklatra, hanem olyanokat is, akik
csak imájukkal kísérhetik otthonaikban, vagy ahol éppen vannak
ezt a törekvést. Azok csatlakozását is szeretettel fogadjuk, akik
csak saját templomuktól zarándokolnak be a Szent Mihály temp-
lomba a 18 órakor kezdődő záró szentmisére, vagy akik csak
ezen tudnak megjelenni, mert minden egyes fohásznak, imának,
amit ezen a napon rebegnek el a édesapákért a zarándoklatba való
bekapcsolódási értéke van.

A zarándoklatra jelentezni lehet bármelyik plébánián, ahol
ezt megszervezik, pl.  Szent Péter és Pál, Mária Szeplőtelen
Szíve, Ferences, Szék, Kajántó, monostori Fájdalmas Szűza-
nya,  kálváriai  Nagyboldogasszony,  tordatúri  Szent  Kereszt
Felmagasztalása,   györgyfalvai,  szászfenesi  Mindenszentek,
magyarfenesi,  gyalui,  kisbácsi  Szent  Péter  és  Pál,  Szent
Kamill,  kerekdombi  Jézus  Szíve,  Írisz-telepi  Szent  József,
Jegenye, Egeres, Egeres-gyártelep, Bánfihunyad, kolozsi Jézus
Szíve templomnál.

A  Kolozsról Kolozsvárra induló zarándokok 8 órakor ta-
lálkoznak a kolozsi római katolikus templomnál, majd áldással
indulnak tovább a gyalogos zarándoklatra.

16 órára a kolozsvári  szamosfalvi  Szent  Erzsébet  temp-
lomhoz érnek,  ahol rövid imapihenő után indulnak a  Szent
Péter és Pál templomhoz, ahová 17 órára érkeznek. Az itt
bekapcsolódók imával csatlakoznak és hangolódnak rá az u-
tolsó szakaszra, amely a Szent Mihály templomhoz vezet a 18
órakor kezdődő záró szentmisére.

Imádkozzunk,  zarándokoljunk együtt  az  édesapákért,  hogy
hálát adjunk értük, mint  Isten teremtő munkatársaiért, mint a

keresztény családok alappilléreiért, hogy továbbra is erősíteni tud-
ják családjukban az egymás és Isten iránti bizalmat, meg tudják
hallgatni feleségüket és gyermekeiket, majd válaszolni tudjanak
kérdéseikre az evangélium szerint, meghagyva mégis a döntés
szabadságát nekik. Kérjük a Mindenhatót, hogy áldja meg az
így kiválasztott férfiakat bátorsággal, bölcsességgel, egészség-
gel, munkabírással, hogy Szent Józsefhez hasonlóan ők is Isten
akaratát keressék és meg is valósítsák a rájuk bízottakban.

2019.08.15. Boldog Batthyany-Strattmann László családos táv-
imaest 22 órától

Ha boldogok akartok lenni, tegyetek másokat boldoggá.
                          – Boldog Batthyany-Strattmann László – 

A rózsafüzér titkok a  Fájdalmas rózsafüzér tizedeinek titkai. Az
imaszándékok erre az alkalomra a következők:

1. Nagyboldogasszony közbenjárására, add, Urunk, hogy a keresztény
családok tagjai békességgel és szeretettel  tegyék otthonossá környezetüket!

2.  A Boldogságos Szűzanya legyen példaképünk Isten akaratának
elfogadásában és teljesítésében!

3. Add, Uram, hogy tudjunk jót tenni úgy a családon belül, mint a-
zon kívül az Egyház nagy családjában is!

4. Add, Urunk, hogy Boldog Batthyany-Strattmann László közben-
járására, Istenbe vetett hittel tudjunk megküzdeni az élet viharaival!

5.Áldd meg, Urunk, neked tetsző szándékainkat!

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., e-mail: kolozsvar.szentpeter  @  plebania.ro  
Tel: Plébánia: 0364-405-955, Plébános: 0756-102-138, Kántornő: 0752-035-549; Templomunk Örökös Szentségimádási napja augusztus 17.

Szentmisék: kedd – csütörtök 18:00, szerda – péntek 7:30, szombat 18:00 előesti szentmise, vasárnap 9:30. 
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