
Amikor asztalhoz ültek, kezébe vette a kenyeret, áldást mondott, megtörte,
és odanyújtotta nekik. Erre megnyílt a szemük, és fölismerték. De ő eltűnt
előlük. Akkor azt mondták egymásnak: „Ugye lángolt a szívünk, amikor

útközben beszélt hozzánk, és kifejtette az írásokat?” Még abban az
órában útra keltek és visszatértek Jeruzsálembe. Ott egybegyűlve találták
a tizenegyet és társaikat. Azok ezzel fogadták őket: „Valóban feltámadt az
Úr, és megjelent Simonnak!” Erre ők is elbeszélték, mi történt az úton, 

és hogyan ismerték fel Jézust a kenyértörésben. 

(Szent Lukács Evangéliuma 24, 30-35)      

      Szentpéteri harangszóSzentpéteri harangszó  
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A KOLOZSVÁRI SZENT PÉTER ÉS PÁL PLÉBÁNIA ÉRTESÍTŐJE

Takó István – Anélkül, hogy látnám őket...

Az első vasárnapi internetes miseközvetítésünk után na-
gyon sok visszajelzés érkezett. Azoktól, akik templomaink-
ban rendszeres „misehallgatók”, de olyanoktól is,  akikről
amúgy nem is gondoltam volna, hogy bekapcsolódnak. A
megerősítő dicséretek vagy kritikák mellett, újabb ötletek
születtek arról, hogyan lehetne még „élvezhetőbbé”, haté-
konyabbá tenni  a  közvetítéseket,  mire  figyeljünk jobban,
hová  állítsuk  a  kamerát,  milyen  legyen  a  hangerősség,
mosolyogjak  többet  és  így  tovább.  Képek  is  érkeztek  a
közvetítés alatt önfeledten játszó kicsinyekről, csodálkozó
gyermeki tekintetekről, fellélegzett édesanyákról, akik vég-
re nem a kisgyermekeik templomi fegyelmezésével voltak
elfoglalva  a  kijáratnál,  hanem valóban  jelen  lehettek  az
otthoni környezetben átélt  szentmisén. Használható felhí-
vásokat olvashattunk arról is, hogy mi módon, milyen lel-
külettel, a jelenlétünket milyen eszközökkel segítve ér most
részt venni a legszentebb áldozatban. Persze, ahogyan ez
főleg a kisgyermekes családokban lenni szokott, mindenki
a saját kreativitására hagyatkozhatott abban, hogy ez a ki-
és bekapcsolódás otthonaikból is megvalósulhasson.

Valamikor  régebben a  lelki  atyámnak arról  panaszkod-
tam, hogy a szentmise áldozati részénél gyakran feltörnek
bennem gondolatok, amelyek elvonják a figyelmemet a lé-
nyegről, a jelenlétem kárára vannak. Ilyenek például, hogy
„hideg van a templomban”, „túl hosszú volt a prédikáció”,
„biztosan nagyon fáradtak már a jelenlevők”. Azt tanácsol-
ta, hogy a szentmise áldozati részét úgy végezzem, mintha
a jó Istenen és rajtam kívül senki más nem lenne ott jelen.
Ez  a  hozzáállás  mindig  segít  visszatérnem  a  jelenlétbe,
amikor elkalandoznának a gondolataim. Soha nem gondol-
tam volna, hogy eljön ez az idő, amikor nem marad más a
szentmisén csak a jó Isten és én. Hogy nem lesz lehetősé-
gem a jelenlévők tekintetébe kapaszkodni, hanem ismeret-
lenül kell a jó Isten szeretetébe ajánlanom mindazt, ami e-
zen otthonaikból  bekapcsolódó tekintetek  mögött  van,  a-
nélkül, hogy látnám őket.

Az  internetes  szentmise-közvetítések  nyomán  többen
osztották meg, hogy hosszú idő óta először sikerült részt
venni vasárnapi szentmisén, mert pályakezdőként nekik ju-
tott  a legtöbb hétvégi ügyelet  és a szabadon maradt hét-
végéken alig maradt lehetőségük a vasárnap megünneplé-
sére. Azokban pedig, akik térben és időben eltávolodtak a

kedvenc templomuktól, esetleg lelkipásztoruktól, akik az új
környezetben, sokszor távol a szülőföldjüktől (még) nem si-
került megtalálniuk a közösségüket, bekapcsolódniuk lega-
lább a szentmisék erejéig az egyházba, egyszerre ismét fel-
ébredt a vágy a „visszatérésre”, mert valami ismerős otthon-
érzetet tapasztaltak meg ebben a még idegen lehetőségben.

Munkácsy Mihály – Ecce Homo! – Íme az ember! – 1896

Milyen  gyakran  ítélkezünk  magunk  és  mások  felett  a-
miatt, hogy csak a bajban, a szükségben, csak a kéréseink-
kel  térdelünk oda a jó Isten elé.  Mintha ilyenkor tényleg
könnyebben menne. De így vagyunk a kapcsolatainkban is
sok esetben. 

A szülők, nagyszülők elmarasztalják az őket „csak a baj-
ban” kereső gyermekeket, unokákat, és persze egyik-másik
barátunknak  is  szemére  vethetnénk  ugyanezt.  Fordítsunk
egyet  a  perspektíván  és  keressük  meg  a  hálánkat  ebben.
Milyen  jó,  hogy „legalább” ilyenkor jöhetnek  és jönnek.
Mert ez már egy bizalom és hála is egyben részükről azért,
hogy van kihez, van hová jönniük.

Messzire szakadt barátaim írják: ugye a járvány megszűn-
tével is élő adásban maradunk. Nem úgy tűnik, hogy a ké-
nyelem vezette őket ezen kérésük megfogalmazásában. In-
kább annak a vágya, hogy ha most a bajban jöhettünk, jönni
szeretnénk akkor is, amikor ez már elmúlt.

Adja Isten, hogy miután mindez lecsengett, ne ott folytas-
suk, ahol abbahagytuk. A bármi miatt a templomon kívül
rekedtek megerősödve abban, hogy jöhetnek, úgy ahogyan
vannak, akik meg a templom falai közé barikádoztuk magun-
kat, engedve őket, hogy bármikor jöhessenek. Az „adással”
és közvetítéssel, szerintem nem lesz gond.
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Ferenc pápa – 
         A feszület Isten szeretetének kifejeződése
A pápa homíliájában a  mai  evangéliumi  szakaszról  el-

mélkedett (Jn 3,16–21), mely arról szól, hogy Isten elküld-
te Fiát, hogy üdvözítse a világot. – János evangéliumának
harmadik  fejezete  Jézus  és  Nikodémus  párbeszédét  tárja
elénk, amely egy valódi teológiai értekezés. Az evangélium
hirdetése,  a  tanítás,  a  teológiai  elmélkedés,  a  buzdítás…
minden benne van ebben a fejezetben. Valahányszor újra-
olvassuk a szöveget, újabb és újabb gazdagság, magyarázat
tárul fel előttünk, mely által megértjük Isten kinyilatkoz-
tatását.  Jó lenne sokszor elolvasni,  hogy közelebb kerül-
jünk a megváltás misztériumához – mondta Ferenc pápa, aki
ezúttal két gondolatot emelt ki az evangéliumi szakaszból.

Abban az időben így tanított Jézus: „Úgy szerette Isten a
világot, hogy egyszülött Fiát adta oda, hogy aki benne hisz,
el  ne vesszen,  hanem örök élete  legyen.  Isten nem azért
küldte Fiát a világba, hogy elítélje a világot, hanem hogy
üdvözüljön általa a világ. Aki hisz benne, az nem esik ítélet
alá, de aki nem hisz, az már ítéletet vont magára, mert nem
hitt  Isten egyszülött  Fiában. Az ítélet ez:  a világosság a
világba jött, de az emberek jobban szerették a sötétséget,
mint  a  világosságot,  mert  tetteik  gonoszak  voltak.  Mert
mindenki, aki gonoszat tesz, gyűlöli a világosságot, és nem
megy a világosságra, nehogy napvilágra kerüljenek tettei.
Aki azonban az igazságot cselekszi, a világosságra megy,
hadd  jusson  nyilvánosságra,  hogy  tetteit  Istenben  vitte
végbe.” (Jn 3,16–21)

Az első pont Isten szeretetének kinyilatkoztatása.  Isten
szeret minket, ahogy egy szent mondja: őrült módon. Isten
szeretete  őrületnek  tűnik.  Szeret  minket:  „Úgy  szerette
Isten  a  világot,  hogy  egyszülött  Fiát  adta  oda”  (vö.  Jn
3,16). Odaadta, elküldte Fiát, hogy meghaljon a kereszten.
Valahányszor a keresztre tekintünk, ezt a szeretetet találjuk.
A feszület Isten szeretetének nagykönyve. Nem egy tárgy,
amit  ide  vagy oda  lehet  tenni,  szebb  vagy nem annyira
szép, régi vagy modern. Nem, a feszület Isten szeretetének
kifejeződése. Isten így szeretett minket: elküldte Fiát, sze-
retetből kiüresítette magát egészen a kereszthalálig. „Úgy
szerette Isten a világot, hogy egyszülött Fiát adta oda” –
ismételte a Szentatya.

Milyen  sok  ember,  sok  keresztény  tölti  az  idejét  azzal,
hogy nézi a feszületet, és ott mindent megtalál, mert a Szent-
lélek segítségével megérti, hogy ott van minden tudás, Isten
összes szeretete, az egész keresztény bölcsesség – folytatta
homíliáját a pápa. – Szent Pál beszél erről, amikor elmagya-
rázza, hogy összes emberi érvelése, gondolata csak egy bizo-
nyos pontig jut el, mert az igazi érvelés, a legszebb gondolat-
menet, ami mindent megmagyaráz: Krisztus keresztje.

A megfeszített  Krisztus, ami botrány és bolondság (vö.
1Kor 1,23), de ez az út. Ez Isten szeretete, aki „úgy szeret-
te a világot, hogy egyszülött Fiát adta oda” (vö. Jn 3,16).
Hogy miért tette? Azért, „hogy aki benne hisz, el ne vesz-
szen, hanem örök élete legyen” (Jn 3,15). Az Atya szere-
tete,  aki  maga  mellett  akarja  tudni  gyermekeit.  Nézzük
együtt csöndben a feszületet, tekintsünk Jézus sebeire, szí-
vére. Nézzük a megfeszített Krisztust, Isten Fiát, aki kiüre-
sedett, megalázta magát… szeretetből. Ez az első pont Jé-
zus és Nikodémus párbeszédéből, mely feltárja előttünk ezt
a teológiai értekezést – mutatott rá Ferenc pápa.

A második pont, ami segít nekünk, a következő: „A vilá-
gosság a világba jött, de az emberek jobban szerették a sö-

tétséget, mint a világosságot, mert tetteik gonoszak voltak.”
(Jn 3,19) Vannak emberek – sokszor mi is –, akik nem tud-
nak a fényben élni, mert a sötétséghez szoktak. A fény elva-
kítja  őket, nem látnak. Emberi denevérek  ők: csak éjszaka
tudnak mozogni. Mi is ebben az állapotban vagyunk, ami-
kor bűnben élünk: nem szenvedhetjük a fényt.

Kényelmesebb a sötétben élni, mert a fény felráz, és azt is
megmutatja, amit nem akarunk észrevenni. De a legrosszabb
az, hogy lelki szemeink annyira hozzászoknak a sötétben
való léthez, hogy a végén nem is tudjuk, milyen a világos-
ság. Sok emberi botrány, romlottság mutatja ezt. A romlott
emberek nem tudják, mi a világosság. Mi is, amikor bűnben
vagyunk, amikor eltávolodunk az Úrtól, megvakulunk, és
jobban érezzük magunkat a sötétben, vakon tapogatózva.

Hagyjuk, hogy Isten, aki elküldte Jézust a világba, hogy
üdvözítsen  minket,  szeretetével  beléphessen  lelkünkbe.
Hagyjuk, hogy belépjen a világosság, melyet Jézus hoz. Be-
lépjen a Lélek világossága, és segítsen Isten világosságával
látni a dolgokat, ne a sötétség urának homályával, hanem az
igazi világossággal lássunk – buzdított a Szentatya.

Végül azt kérte, tegyük fel magunknak naponta a kérdé-
seket: Vajon a világosságban vagy a sötétben járok? Isten
gyermeke vagyok, vagy egy szegény denevérré váltam?

Fordította: Tőzsér Endre SP, Forrás: Magyar Kurír

A szentatya áprilisi imaszándéka

Imádkozzunk közösen a függőbetegekért, akik a játékgé-
pek, a pornográfia és az internet rabjai. Az „Irgalmasság
evangéliuma” alapján képesek vagyunk enyhíteni, ápolni és
meggyógyítani az új függőségekhez kötődő megannyi szen-
vedést. Imádkozzunk, hogy a függőségektől szenvedő szemé-
lyek kapjanak hathatós segítséget és kísérést.

Forrás: Vatikáni Rádió

Austen Ivereigh – Interjú Ferenc pápával

Március végén javasoltam Ferenc pápának, hogy talán al-
kalmas az idő arra, hogy a világhoz forduljon. Az Olaszor-
szágot és Spanyolországot oly súlyosan sújtó járvány elju-
tott  az  Egyesült  Királyságba,  az  Egyesült  Államokba  és
Ausztráliába is. Anélkül, hogy bármit megígért volna, azt
válaszolta,  hogy küldjem el  neki  a kérdéseket.  Hat témát
választottam:  mindegyik  több  kérdést  tartalmazott,  ame-
lyekre  válaszolhatott,  de  ki  is  hagyhatott  közülük,  ahogy
jobbnak tűnt számára. Egy hét múlva kaptam értesítést ar-
ról,  hogy felvételt  készített,  és  elmondta  a  kérdéseimmel
kapcsolatos gondolatait. Az interjú spanyolul készült.

– Szentatya, hogyan éli meg a járványt és a bezártságot,
akár a Szent Márta-házban, akár általában, a Vatikánban,
gyakorlati és lelki szempontból?

– A kúria próbálja folytatni a munkát, igyekszik a meg-
szokott módon élni, megszervezték, hogy váltásban mozog-
junk,  hogy sose  legyen  túl  sok  ember  együtt.  Jól  átgon-
dolták. Betartjuk az egészségügyi hatóságok által hozott in-
tézkedéseket. Itt, a Szent Márta-házban, két váltásban me-
gyünk ebédelni, ami segít csökkenteni az egymással való é-
rintkezést.  Mindenki az irodájában vagy otthon dolgozik,
digitális eszközökkel. Az egész világon mindenki dolgozik,
itt sincs semmittevés.

Hogyan élem meg lelkileg? Többet imádkozom, mert azt
hiszem, ezt kell tennem, és az emberekre gondolok. Értük
aggódom:  az  emberekért.  Az  emberekre  gondolás  felken
engem, jót tesz nekem, kivon az önzőségből. 
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Természetesen nekem is vannak önzőségeim: kedden jön
a gyóntató, és akkor rendbe teszem ezeket a dolgokat. Gon-
dolok a mostani feladataimra, és arra is, milyen teendőim
lesznek azután. Milyen lesz majd azután [a járvány után] a
szolgálatom Róma püspökeként, az Egyház fejeként? Ez az
„azután” már elkezdett megmutatkozni: tragikus „azután”
és fájdalmas „azután” lesz, s ezért jobb már most gondolni
rá.  Az Átfogó Emberi  Fejlődés Dikasztériumán keresztül
szerveztünk egy bizottságot, amely ezen dolgozik, és ve-
lem együtt jön össze.

Amiért leginkább aggódom – legalábbis amit az imában
érzek –, hogy miként is kísérjem Isten népét, miként tud-
nék közel lenni hozzá. Ez az értelme a hét órai, élőben köz-
vetített (vagy felvételről megismételt) misének, melyet so-
kan követnek, hogy tudniillik kísérve érezzék magukat; u-
gyanez volt az értelme néhány beszédemnek és a március
27-i szertartásnak is a Szent Péter téren. És szó van egy
meglehetősen intenzív jelenléti munkáról, az apostoli jóté-
konysági  hivatalon  [Elemosineria  apostolica]  keresztül,
hogy valamiképpen kísérjük az éhező és a beteg embere-
ket. Nagy bizonytalanságban élem meg ezt az időszakot.
Sok mindent ki kell találni, leleményesen át kell alakítani.

– Van egy Ön által nagyon kedvelt olasz regény a 17. szá-
zadból, amelyet a közelmúltban többször is említett: A je-
gyesek Alessandro Manzonitól. A regény története az 1630-
as drámai pestisjárvány idején zajlik Milánóban. Többféle
egyházi  személy  szerepel  benne:  don  Abundio,  a  gyáva
pap, a szent bíboros, Borromeo érsek, és a kapucinus ba-
rátok, akik a „lazzarettó”-ban, egyfajta tábori kórházban
szolgálnak,  ahol a fertőzött  betegek szigorúan el  vannak
választva  az  egészségesektől.  A regény  fényében  hogyan
látja a pápa az Egyház küldetését a koronavírus-járvány
idején?

– Federigo bíboros valódi hőse ennek a járványnak Mi-
lánóban. Az egyik fejezetben mégis arról olvasunk, hogy
körbejárt, és üdvözölte az embereket, csakhogy a gyalog-
hintójába zárkózva, vélhetően az ablak mögül, hogy védje
magát. Az emberek nem vették ezt jónéven. Isten népének
szüksége van arra, hogy a pásztor mellette álljon, hogy ne
védje magát túlzottan. Isten népének ma nagyon közeli pász-
torokra van szüksége, azoknak a kapucinusoknak az áldo-
zatosságával, akik így cselekedtek. A keresztény ember kre-
ativitásának abban kell megmutatkoznia, hogy új horizon-
tokat nyit, ablakokat nyit, nyit a transzcendenciára Isten és
az emberek felé, és mindent újra kell gondolnia otthonában.

Nem könnyű otthonunkba zárva lenni. Az jut eszembe,
hogy az Aeneis  egyik versében,  a vereség kapcsán, az a
tanács hangzik el, hogy ne engedjük le a karunkat. Készül-
jetek fel a jobb időkre, mert akkor ez segít majd emlékezni
a mostani eseményekre! Vigyázzatok magatokra a ránk vá-
ró jövő érdekében! És amikor ez a jövő eljön, hasznotokra
lesz emlékezni arra, ami történt. Vigyázni kell a mostanra,
de a holnap érdekében. Mindezt teremtőkészséggel! Egy-
szerű teremtőkészséggel, mely mindennap kitalál valamit.
A családban nem nehéz felfedezni ezt. Nem szabad elme-
nekülni, elidegenítő dolgokba menekülni, melyek jelenleg
semmit sem használnak.

–  A válságra adott  állami válaszokkal összefüggésben:
miközben a tömeges  karantén elrendelése azt  jelzi,  hogy
egyes kormányok hajlandók feláldozni a gazdasági jólétet
a legkiszolgáltatottabbak érdekében, ez feltárja a kirekesz-
tésnek azt a szintjét is, amelyet korábban normálisnak és

elfogadhatónak tekintettek.
–  Igaz,  egyes  kormányok  példamutató  intézkedéseket

hoztak, jól meghatározott prioritásokkal, a lakosság védel-
me érdekében. De rájövünk arra, hogy egész gondolkodá-
sunk – akár tetszik, akár nem – a gazdaság körül forog. A
pénzügy világában úgy tűnik, normális dolog feláldozni. A
leselejtezés kultúrájának politikája. Elejétől a végéig. Pél-
dául a prenatális szelektivitásra gondolok. Manapság nehe-
zen találkozunk az utcán Down-kóros emberekkel. Amikor
látszik az ultrahangon, visszaküldik a feladónak. Az eutaná-
zia kultúrája, legális vagy titkos, amikor gyógyszereket ad-
nak az időseknek, egészen egy bizonyos pontig.

VI. Pál pápa enciklikájára, a Humanae vitae-re gondolok.
A nagy problémakör, amelyre abban a korban a pasztorá-
lissal foglalkozó szakemberek összpontosítottak, a tabletta
volt. És nem vették észre annak az enciklikának a prófétai
erejét, mely előrevetítette a neomalthusianizmust, mely az
egész világon már kialakulóban volt. VI. Pál figyelmeztetett
a neomalthusianizmus hullámára, amelyet ma látunk az em-
berek kiválogatásában aszerint, hogy termelőképes-e, hasz-
nos-e: a leselejtezés kultúrája. A hajléktalan emberek haj-
léktalanok  maradnak.  Pár  napja  láttam egy fényképet,  a-
mely Las Vegasban készült, karanténba zárták őket egy par-
kolóban. A szállodák pedig üresek voltak. Hiszen egy haj-
léktalan nem mehet szállodába! Itt láthatjuk, miként műkö-
dik a leselejtezés elmélete.

Új-Zéland – Tairua öböl – The Chatedral, Kilátás a „katedrálisból”

–  Felfoghatjuk-e a válságot és annak gazdasági hatását
kedvező lehetőségként az ökológiai megtérésre, prioritása-
ink és  életmódunk felülvizsgálatára? Lát-e  lehetőséget  egy
kevésbé likvid és humánusabb társadalomra és gazdaságra?

– Egy spanyol közmondás azt mondja: „Isten mindig meg-
bocsát, mi hébe-hóba, a természet viszont soha.” Nem hall-
gattunk a részleges katasztrófákra. Ki beszél ma az auszt-
ráliai tűzvészekről? És arról a tényről, hogy másfél évvel
ezelőtt egy hajó áthaladt az Északi-sarkon, mely hajózha-
tóvá vált a jégolvadás miatt? Ki beszél az árvizekről? Nem
tudom,  hogy  ez  a  természet  bosszúja-e,  de  minden  bi-
zonnyal a válasza.

Szelektív a memóriánk. Szeretném ezt nyomatékosítani.
Lenyűgözött a  normandiai partraszállás  hetvenedik évfor-
dulójának megünneplése.  Jelen voltak a nemzetközi  poli-
tikai és kulturális élet vezető személyiségei. És ünnepeltek.
Nyilván igaz, hogy ez volt a diktatúra végének kezdete, de
senki  sem emlékezett  meg  arról  a  tízezer  fiatalemberről,
akik azon a parton estek el. Amikor Redipugliában voltam,
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az  első világháború  végének  századik  évfordulóján,  egy
gyönyörű emlékművet és  kőbe vésett  neveket  láthattunk,
semmi mást. Sírtam, és XV. Benedek pápára (a „hasztalan
mészárlásra”) gondoltam, és Anzióra is, halottak napján, az
összes ott eltemetett észak-amerikai katonára. Mindegyik-
nek volt családja, én is lehettem volna ott bármelyikük he-
lyett. Ma itt, Európában, amikor kezdünk populista beszé-
deket vagy ilyen szelektív jellegű politikai döntéseket hal-
lani, nem nehéz Hitler 1933-as beszédeire emlékezni, me-
lyek többé-kevésbé ugyanolyanok voltak, mint néhány mai
európai politikus beszédei.

Megint egy Vergilius-sor jut eszembe: Meminisce iuva-
bit.  Jó  lesz  egyszer  emlékezni,  mert  az  emlékezés  segít
majd nekünk. Ma eljött az ideje annak, hogy helyreállítsuk
az emlékezetünket. Nem ez az emberiséget sújtó első jár-
vány. A többi mára anekdotává szépült. Vissza kell szerez-
nünk az emlékezést  a  gyökerekre,  a  hagyományra,  mely
„emlékezésből él”. Szent Ignác lelkigyakorlatában az egész
első hét, majd a szemlélődés a szeretet elnyeréséért a ne-
gyedik héten, teljesen az emlékezet jegyében zajlik. Ez egy
emlékezéssel történő megtérés.

Ez a válság mindannyiunkat érint: gazdagokat, szegénye-
ket  egyaránt.  Fontos  figyelmeztetés  a  képmutatás  ellen.
Aggaszt  egyes politikusok képmutatása,  akik azt  állítják,
hogy meg akarnak küzdeni a válsággal, akik az éhezésről
beszélnek a világban, és miközben erről beszélnek, fegy-
vereket gyártanak. Ideje megtérni ebből a működésben lévő
képmutatásból. Ez a következetesség ideje. Vagy követke-
zetesek vagyunk, vagy mindent elveszítünk.

Ön a megtérésről kérdez engem. Minden válság veszélyt
jelent, de egyben lehetőséget is hordoz. Lehetőség nyílik
arra, hogy megmeneküljünk a veszélyből. Úgy gondolom,
most le kell lassítanunk a fogyasztás és a termelés bizonyos
ritmusát (Laudato si’, 191), és meg kell tanulnunk meg-
érteni és szemlélni a természetet. Újra fel kell vennünk a
kapcsolatot  a  tényleges  környezetünkkel.  Ez  lehetőség  a
megtérésre.  Igen,  látom a kevésbé likvid és humánusabb
gazdaságra való áttérés kezdeti jeleit.  De nem szabad el-
veszítenünk emlékezetünket, ha a jelenlegi helyzet elmúlik,
nem szabad archiválnunk, és visszatérnünk a korábbi álla-
pothoz. Ideje, hogy előrelépjünk. A természet használásá-
ból és kihasználásából át kell lépnünk a szemlélésre. Mi,
emberek, elveszítettük a szemlélődés dimenzióját; eljött az
idő, hogy visszaszerezzük.

A szegény emberek ideje

Ha már a szemlélődésnél tartunk, szeretnék elidőzni egy
témánál: itt az ideje meglátni a szegény embert. Jézus azt
mondja nekünk, hogy „szegények mindig lesznek veletek”.
És ez igaz. Ez valóság, nem tagadhatjuk. Rejtve vannak,
mert szégyellik a szegénységet. Rómában, amikor szigorú
karantén van előírva, egy rendőr azt mondta egy embernek:
„Nem maradhat az utcán, haza kell mennie az otthonába.”
Ő így válaszolt: „Nincs otthonom. Az utcán élek.” Ha felfe-
deznénk, mekkora számban élnek kirekesztetten…, és mi-
vel a szegénység miatt szégyenkeznek, nem látjuk őket. Ott
vannak, elhaladunk mellettük, de nem látjuk őket. A táj ré-
szei, egyszerű tárgyak. Kalkuttai Szent Teréz meglátta őket,
és úgy döntött, elindul a megtérés útján.

A szegények látása  azt  jelenti,  hogy visszaadjuk  nekik
emberségüket.  Ők nem tárgyak,  nem hulladékok,  hanem
személyek. Nem folytathatunk jóléti politikát, mint az el-
hagyott állatok esetében. Pedig sokszor a szegényeket úgy

kezelik, mint az elhagyott állatokat. Nem folytathatunk jó-
léti és részleges politikát.

Hadd adjak egy tanácsot: itt az ideje, hogy leereszkedjünk
a föld alá. Jól ismerjük Dosztojevszkij  Feljegyzések a föld
alól [magyar kiadásban: az egérlyukból] című rövid regé-
nyét. És van egy még rövidebb, a Feljegyzések a holtak há-
zából, amelyben egy börtönkórház őrei tárgyként kezelik a
szegény foglyokat. És amikor az egyik fogoly látta, hogyan
viselkednek egy épp meghalt társával, felkiáltott: „Elég le-
gyen! Őt is anya szülte!”. Sokszor el kell ezt ismételnünk:
annak a szegény embernek volt egy anyja, aki szeretettel
nevelgette. Nem tudjuk, mi történt vele aztán az életben. De
segít nekünk, ha arra a szeretetre gondolunk, amelyet ka-
pott,  ha az  anyja  által  táplált  reményekre gondolunk.  Mi
nem adjuk meg a jogot a szegényeknek arra, hogy anyjuk-
ról  álmodjanak.  Nem  tudják,  mi  a  szeretet,  sokan  kábí-
tószer-függőségben  élnek.  És  ha  látjuk  őket,  az  segíthet,
hogy felfedezzük a szívből fakadó tiszteletet, azt a pietast,
amellyel Isten felé és felebarátaink felé is fordulnunk kell.
Le kell ereszkednünk a föld alá, át kell lépnünk a hipervir-
tualizált, testetlen társadalomból a szegény ember szenvedő
testéhez. És ha nem innen indulunk ki, a megtérésnek nem
lesz jövője.

Akiknek a szolgálata nélkülözhetetlen

Ebben a nehéz időszakban a szomszédos szentekre gon-
dolok.  Ők hősök! Orvosok, önkéntesek, szerzetesnők, pa-
pok, dolgozók, akik végzik kötelességeiket, hogy a társa-
dalom működőképes maradjon. Hány orvos és ápoló halt
meg! Hány pap halt meg! Hány szerzetesnő halt meg! Szol-
gálatban, szolgálatuk következtében. Eszembe jut egy mon-
dat  A jegyesekből, a szabótól, aki szerintem az egyik leg-
egyszerűbb és leghitelesebb személyiség. Azt mondta: „So-
sem tapasztaltam, hogy az Úr úgy kezdett volna csodába,
hogy nem fejezte volna be jól.” Ha felismerjük a mellettünk
élő szenteknek ezt a csodáját, ezeknek a hősies férfiaknak
és  nőknek  a  csodáját,  ha  tudjuk  követni  nyomdokaikat,
akkor ez a csoda jól fog végződni, mindenkinek javára lesz.
Isten nem hagyja félbe a dolgokat. Mi vagyunk azok, akik
félbehagyjuk őket, és távozunk. Amit most megélünk, az a
metanoia [megtérés] helye, lehetőséget kaptunk rá. Ragad-
juk meg, és haladjunk tovább!

– Egy intézményekhez ragaszkodó Egyházat fogunk látni,
vagy inkább egy „home Church”-öt [otthoni egyházat], a-
hogy azt az angolszász világban mondják? Kevésbé kötődik
majd az intézményekhez?

– Az intézményekhez  kevésbé ragaszkodót?  Inkább azt
mondanám, hogy a sémákhoz. Mert az Egyház intézmény.
Megkísérthet bennünket, hogy egy intézményietlenített Egy-
házról álmodjunk, például egy intézmények nélküli gnosz-
tikus egyházról,  vagy egy állandó intézményeknek aláve-
tett,  önmagát  megvédeni  akaró  pelagiánus  egyházról.  A
Szentlélek az, aki az Egyházat intézménnyé teszi.  Ő sem
nem gnosztikus, sem nem pelagiánus.  Ő az, aki intézmé-
nyesíti az Egyházat. Ez egy alternatív és kiegészítő dinami-
ka, mert a Szentlélek rendetlenséget csinál a karizmákkal,
de ebben a  rendetlenségben összhangot teremt.  A szabad
Egyház nem anarchikus Egyházat jelent, mivel a szabadság
Isten ajándéka. Az intézményesített Egyház a Szentlélek ál-
tal intézményesített Egyházat jelent.

Feszültség van a rendetlenség és az összhang között:  i-
lyen  Egyháznak  kell  kijönnie  a  válságból.  Meg  kell  ta-
nulnunk élni egy olyan Egyházban, amely a Szentlélek által
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keltett rendetlenség és összhang közötti feszültségben mű-
ködik.  Ha  teológiai  könyvet  kér  tőlem,  mely  segíthetné
megérteni ezt, az az Apostolok cselekedetei. Benne meg-
találja azt, ahogyan a Szentlélek intézményietleníti azt, a-
mire már nincs szükség, és intézményesíti  az Egyház jö-
vőjét. Ilyen Egyháznak kell kikerülnie a válságból.

Oldozzon fel mindenkit!

Néhány héttel ezelőtt egy olasz püspök felhívott telefo-
non. Szomorúan mesélte, hogy egyik kórházból a másikba
megy, hogy a kórház előcsarnokából feloldozást adjon min-
den  bent  lévőnek.  Csakhogy  felhívott  néhány  egyházjo-
gászt, akik azt mondták neki, hogy ezt nem szabad, hogy a
feloldozást csak közvetlen érintkezés mellett szabad adni.
„Atyám, mit tud mondani nekem?” – kérdezte tőlem a püs-
pök. Azt válaszoltam: „Püspök úr, csak teljesítse papi köte-
lességét!”  És  a  püspök  azt  mondja:  „Grazie,  ho  capito”
[Köszönöm, értettem]. Aztán megtudtam, hogy mindenütt
feloldozást adott.

Más  szavakkal:  az  Egyház  a  Lélek  által  nyújtott  sza-
badság a mostani válsághelyzetben, és nem intézményekbe
zárt Egyház. Ez nem azt jelenti, hogy a kánonjog hasztalan
lenne: szolgálatunkra van, igen, segít, és kellőképpen hasz-
náljuk  is,  mert  jót  tesz  nekünk.  De  az  utolsó  kánon azt
mondja, hogy az egész kánonjognak a lelkek üdvössége az
értelme, és itt nyílik ki az ajtó, hogy kimenjünk, és Isten
vigasztalását nyújtsuk a nehéz helyzetben.

Ön kérdezett az „otthoni egyházról”. Nagy leleményes-
séggel  kell  megélnünk  az  otthon  maradást.  Vagy  dep-
resszióba süllyedünk, vagy elidegenedünk – például kom-
munikációs eszközökkel, melyekkel elmenekülünk a jelen
pillanatból –, vagy pedig teremtünk. Otthon apostoli kreati-
vitásra van szükségünk, sok hasztalan dologtól megtisztult
kreativitásra, de vágyakozással arra, hogy közösségben fe-
jezzük ki hitünket, Isten népeként. Vagyis ez egy vágyako-
zással megélt kényszerű klauzúra, és az elszigeteltségünk-
ből való kilépésben a vágyakozást és reményt keltő emlé-
kezésnek kell segítenie bennünket.

–  Milyen  érzés  megélni  ezt  a  rendkívüli  nagyböjtöt  és
húsvétot? Üzen-e valamit az elszigetelt időseknek, a bezárt
fiataloknak, a válság miatt elszegényedett embereknek?

– Ön elszigetelt idősekről beszél nekem. Magány és tá-
volság.  Hány idős embernek van gyermeke,  aki  nem lá-
togatja  meg  a  megszokott  körülmények  között!  Emlék-
szem, hogy amikor Buenos Airesben az idősotthonokat lá-
togattam, kérdezgettem az öregeket: „És hogy van a csa-
ládja?” „Ó, kiválóan, kiválóan.” „És jönnek látogatni?” „I-
gen,  mindig  jönnek.”  Aztán  az  ápolónővér  elmondta  ne-
kem,  hogy  félév  telt  el  azóta,  hogy  gyermekei  utoljára
meglátogatták. Magány, elhagyatottság, távolság.

De továbbra is az idős emberek adják a gyökereket. Be-
szélniük kell a fiatalokkal. Az idősek és fiatalok közötti fe-
szültségnek mindig a találkozásban kell feloldódnia. Igaz, a
fiatal a rügy, a lomb, de szüksége van a gyökérre; különben
nem hozhat gyümölcsöt. Az idős olyan, mint a gyökér. A
ma élő időseknek azt akarom üzenni: tudom, hogy közel
érzitek a halált, és féltek tőle, de inkább tekintsetek a másik
irányba, emlékezzetek unokáitokra, és ne hagyjátok abba
az álmodást! Ez az, amit Isten kér tőletek: álmodjatok (vö.
Joel 3,1).

–  Mit üzenek a fiataloknak? Merjetek előrenézni, és le-
gyetek próféták. Az idősek álmának feleljen meg a ti pró-
fétálásotok. Ez szintén a Joel 3,1-ben található.

A válság miatt elszegényedett emberek a mai kor kifosz-
tottjai, akik csatlakoznak a mindenkori sok kifosztott em-
berhez, férfiakhoz és nőkhöz, akiknek az állampolgársági
státusza a „kifosztott”. Mindent elveszítettek, vagy mindent
el fognak veszíteni. Mit jelent ma számomra ez a mindent
elveszítés  az  evangélium fényében?  Belépés  a  „kifosztot-
tak” világába, annak megértése, hogy akinek korábban volt,
annak most nincs. Azt kérem az emberektől, hogy vegyék
gondjukba az időseket és a fiatalokat. Vegyék gondjukba a
történelmet és a kifosztottakat.

Eszembe jut egy másik Vergilius-idézet. Amikor Aeneas
vereséget  szenvedett Trójában,  és mindent elveszített,  két
lehetőség közül választhatott: vagy ott marad sírni és életét
befejezni,  vagy megteszi azt,  amit a szíve diktál,  tovább-
megy, felmegy a hegyekbe, hogy kiszabaduljon a háború-
ból. Ez egy csodálatos sor: „Cessi, et sublato montem ge-
nitore petivi.” „Engedtem, s fölemelve atyám, nekivágtam a
hegynek.” Ez az, amit ma valamennyiünknek tennünk kell:
megragadni hagyományaink gyökereit  és  nekivágni a he-
gyeknek.

Fordította: Tőzsér Endre SP
Forrás: Magyar Kurír

Exc. Ft. Kovács Gergely érsek Húsvéti körlevele

Főtisztelendő Paptestvérek, kedves Hívek!

Sajátságos, különleges az idei Húsvétunk. A Covid-19 o-
kozta járvány következtében, mint a világ oly sok más he-
lyén,  főegyházmegyénk  székesegyházában  és  templomai-
ban is zárt ajtók mögött kerül sor a nagyheti és húsvéti li-
turgiánkra, a hívek jelenléte nélkül.

Minden bizonnyal szomorúság ül szívünkön, bizonytalan-
ság keríthet hatalmába, aggodalmaskodunk és félünk. Félt-
jük az életünket, elképzeléseinket, terveinket. Annak a két
tanítványnak képe idéződik fel előttem, akik húsvétvasár-
nap elindultak Emmauszba. Tanítványok, akik követték Jé-
zus hívó szavát, és most úgy érzik, mindennek vége. „Pe-
dig mi abban reménykedtünk, hogy ő fogja megváltani Iz-
raelt” (Lk 24,21), mondják csalódottan a hozzájuk szegő-
dött idegennek.

Tudják, hogy aznap reggel az asszonyok üresen találták a
sírt. Tudják, hogy az apostolok közül páran jártak is a sírnál
és mindent úgy találtak, ahogy az asszonyok mondták. De
nem értik az eseményeket. Az apostolok sem értették, mert
azok nem a számukra szokásos, „normális” tapasztalatok a-
lapján előre kiszámítható módon történtek. S még mielőtt fel-
tennénk a kérdést, hogy hogyan lehettek ennyire rövidlátó-
ak, amikor annyiszor elmondta Jézus, hogy szenvednie kell,
hogy meg fogják ölni, de harmadnapra feltámad, előbb gon-
doljunk saját magunkra. Hiszen nagyon jól tudunk mindent
Krisztusról, a húsvéti eseményekről, jobban mint a két tanít-
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vány, de a lényeget értjük-e? Húsvét a feltámadásról szól!
A két  tanítvány abban reménykedett,  hogy Jézus fogja

megváltani Izraelt. És csalódtak. Mi miben reménykedünk?
Mit remélünk Jézustól? Jézus nem Izrael megváltását ígér-
te, hanem az üdvösséget, Isten országát, a béke, az igazság
és szeretet országát, az örök életet. A szükséghelyzet mos-
tani napjai fájdalmasan ráébresztenek emberi végességünk-
re, kicsinységünkre. A tehetetlenség érzése „lemeztelenítve
elénk állítja hamis és felszínes biztonságérzéseinket, ame-
lyek segítségével meghatároztuk életeink forgatókönyveit, a
terveinket, a szokásainkat és prioritásainkat” (Ferenc pápa
szentbeszéde, 2020. március 27.) Belénkhasít a kérdés: mi-
be, kibe helyeztem eddig bizalmamat, mire alapoztam s hit-
tem biztosnak így az életemet? A járvány rádöbbent, hogy
pénz,  hírnév,  hatalom,  függőségek nem nyújtanak  védel-
met, biztonságot, életet.

Valaki a csalódottan bandukoló tanítványok mellé szegő-
dik. Nem ismerik fel, még csak gyanút sem fognak. Jézus
magyaráz,  türelmesen,  hosszasan,  kilométereken át.  És  a
tanítványoknak  lángol  a  szívük!  Valaki  kísérte,  meghall-
gatta, biztatta  őket. Biztosak lehetünk benne, hogy velünk
is  törődik:  mellénk  szegődött  keresztségünkkor,  és  kísér
hosszú kilométereken,  egész életünkön át,  ha szomorúan
vánszorgunk,  megvigasztal.  Most  is  itt  van  velünk,  mel-
lettünk – még akkor is, ha csüggedt emmauszi tanítványok-
ként esetleg nem vesszük észre, nem ismerjük fel.

Esteledik, mire megérkeznek, Jézus menne tovább. Nem
kényszeríti  rájuk magát, mint ahogy ma sem miránk.  Ők
azonban  marasztalják.  Minden  bizonnyal  most  lelkesen
marasztalnánk Őt mi is. Most különösen nagy szükségét é-
rezzük annak, hogy résztvegyünk a nagyhét liturgiájában,
most sokkal nagyobb meggyőződéssel, mint bármikor más-
kor valljuk boldogemlékű Áron püspökünkkel, hogy „nincs
más, ki védelmet adjon, csak az Isten” (Csíksomlyói pün-
kösdi beszéd, 1949). Sokak számára nagy kérdőjel az, hogy
miért  éppen most  elérhetetlen  az  istenháza.  Pedig  az  Is-
tennel  való  találkozás  lehetősége  az  is,  amiben  most  ré-
szünk van. Nem a megszokott, a hagyományos módon, a-
hogy eddig tettük. Rátalálni Istenre a mindennapjaikban, az
életünk legapróbb mozzanataiban is, megtapasztalni az  Ő
jelenlétét  mindig,  mindenhol,  mindenben  –  erre  kaptunk
lehetőséget  a  bezárt  templomok,  a  megváltozott  életmód
által. Megtalálni az ünnep belső, igazi lényegét, tömjénfüst
és kóruszengés nélkül is – ez az idei  Húsvét  nagy lehe-
tősége. Amikor minden elhalkul, kiüresedik és elvesz körü-
löttünk, talán észrevesszük a mellénk szegődött Jézust. Őt,
aki Húsvétkor feltámadt és az örök élet ígéretével visszatért
közénk, és aki lángra gyújtja a szívünket.

A kenyértörésben az emmauszi tanítványok egyértelmű-
en felismerik Jézust és még abban az órában útra kelnek,
vissza  Jeruzsálembe,  hogy megvigyék az  örömhírt.  Nem
számít, hogy sötét van, indulnak. Mert lángol a szívük, és a
lángot tovább akarják adni másoknak is. Ezt a bátorságot,
ezt a tetterőt kérjük mi is Jézustól! Ehhez viszont Húsvét
igazi üzenete szükséges, a feltámadásba és a Feltámadottba
vetett hit. A jelenlegi körülmények talán most még inkább a
lényegre terelik figyelmünket.

Maradj velünk, Uram, tápláld és erősítsd életünket és kö-
zösségünket. Adj bátorságot, hogy a sötétség ellenére fel-
keljünk és elinduljunk. Add, hogy a próbatétel jelen idejét a
döntés idejeként éljük meg. Segíts, hogy tudjunk dönteni,
hogy mi az, ami számít, és mi az, ami elmúlik. Tudjuk kü-

lönválasztani azt, ami szükséges, attól, ami nem az. Tudjuk
életünk útját  újból  Feléd  és  embertársaink  felé  irányítani
(v.ö. Ferenc pápa 2020. március 27-ei szentbeszéde).

Legyen számunkra ez a Húsvét a lángoló hit ünnepe, mit
szívünkben élünk meg és onnan kifelé árasztunk, ünnepel-
ve, hogy Krisztus feltámadt és velünk van életünk minden
pillanatában!

 Gyulafehérvár, 2020. április 3.
+ Gergely érsek

Exc. Ft. Bíró László püspök – 
             Hívom a családokat 2020 áprilisában

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

Ebben az erkölcstelen világban nem lehet normálisan élni
– jelentette ki a baráti társaság egyik tanár tagja. – Ma min-
denre, az igazságra, a jóra, a hasznosra, az értékesre, még
az erkölcsösre is azt mondják, hogy „az attól függ”. Leg-
többször az sem világos,  hogy az a valami „mitől  függ”,
csak ne lehessen rá hivatkozni. A háttérben pedig mindig a
pénz, a profit, az egyéni érdek húzódik meg. Közben pedig
azt látjuk, hogy a családok szétesnek, ennek következtében
a társadalom is szétesik, egyének harcolnak saját önző érde-
keikért. Mondd – vette át a szót egy jogász doktor –, nem
túl sötéten látod a helyzetet? A polgári demokráciákban ál-
talában egyetértenek abban, hogy általánossá kell tenni azt
az elvet, hogy ne tedd azt, amit nem szeretnél, ha mások
tennék veled. Aki másoknak árt, azt meg kell büntetni, kár-
térítésre kell kötelezni.

Bizonyára nem véletlen, hogy Jézus a Miatyánkban, az
általa tanított imában a mindennapi kenyér kérését a kéré-
sek közül az első helyre tette. Sok mindenről lemondhatunk
szükséghelyzetekben, de a kenyér hiánya megfoszt emberi
méltóságunktól, erőszakos embertelenségre, vagy az életről
való önkéntes lemondásra késztet. Ahhoz, hogy legalapve-
tőbb emberi jogunknak, az élethez való jogunknak érvényt
szerezhessünk,  biztonságban  kell  tudnunk  mindennapi  ke-
nyerünket. Abban a társadalomban, amelyben minden család-
ban, mindenkinek van mindennapi kenyere, érvényesül a sza-
badság, mert az embereknek nem kell koldulniuk, kérve azt,
ami nekik jár; nem kell emberi méltóságukat áruba bocsáta-
niuk azért, hogy mindennapi szükségleteiket fedezni tudják.

A Miatyánkban azért is imádkozunk, hogy jöjjön el a Te
országod,  Isten  országa.  Nemcsak  táplálékra  van  szüksé-
günk, hanem arra a jövőre is, amelyet csak Isten ajándékoz-
hat nekünk. Új teremtésre van szükségünk, arra a kenyérre,
amely a mennyből száll alá, és életet ad a világnak. Szoros
kapcsolat van a mindennapi kenyérért és a megbocsátásért
való imádkozás között is. A kölcsönös megbékélés a Szent-
lélek munkálkodásának egyik jele. Megbékülni, kiengeszte-
lődni  a  közösségben  lehet,  ez  már  önmagában  is  ízelítő
Isten eljövendő országából, a holnap kenyeréből. Kölcsönös
egymásra utaltságunk elismerése és egymás emberi méltó-
ságának megerősítése emberi tapasztalataink olyan dimen-
ziói,  amelyekben  Isten  országa  válik  láthatóvá.  Ahol  ez
megtörténik – akár Krisztusra és a Lélekre hivatkozással,
akár nem –, ott jelen van a holnap kenyerének szakramen-
tális  valósága.  Ott  megjelenik,  ha  csak  öt  percre  is,  a
mennyország.  Ha a  megbocsátás a  legkeservesebb módja
annak,  hogy megtanuljuk  saját  erőforrásainkat  felajánlani
embertársaink méltóságáért – ami sok szempontból a legke-
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vésbé magától értődő és a korszellemmel leginkább ellen-
tétes szolgálat –, akkor a megbocsátást a jövőt megelőző
ajándéknak tekinthetjük, amely Isten felé vonz minket.

Családi imában vagy egyenként aktualizáljátok a Mia-
tyánk  kéréseit  a  saját  pillanatnyi  helyzetetekre!  Melyik
kérés volna most számotokra a legfontosabb? Van-e vala-
melyik kérés kapcsán megköszönni, hálát adni valótok?

Korunkban a társadalom gyors és mélyreható változáso-
kon megy át. Már messze eltávolodtunk a kora középkori
keresztény  társadalomeszménytől,  amelyben  a  társadalmi
ranglétra csúcsán megkérdőjelezhetetlen tekintélyek álltak
és az alattvalók piramisában mindenkinek megszabott moz-
gástere és helye volt. Mindenkitől elvárták a legfőbb tekin-
tély elismerését, aki pedig – legalábbis elvben – Istent te-
kintette a legfőbb urának. A mai társadalomfelfogás min-
den  embert  egyenlőnek tekint,  mindenkit  megilletnek  az
emberi jogok, sok szó esik az emberi méltóságról. Az an-
tropológiai és kulturális változások hatással vannak az élet
minden vetületére. Gyorsan változik az emberi kapcsolatok
kultúrája, átalakulóban vannak társadalmi struktúrák, meg-
kérdőjeleződnek a régebben általánosan elfogadott értékek.
Terjed a  liberális  szemlélet,  amely szerint  mindenki  úgy
dönt, ahogy neki tetszik, mintha az egyéneken túl nem lé-
teznének igazságok, értékek, eligazító elvek, mintha min-
den egyenértékű volna és bármit meg kellene engedni. So-
kak életét a körülményektől függő esetlegességek és a saját
hajlamok szeszélyei határozzák meg.

A jelenlegi élet ritmusa, a stressz, a munka világa és a
társadalom szerveződése nem kedvez a kizárólagosságot és
a  végleges  elköteleződést  magába  foglaló  házasságesz-
mény alapján álló családok alapításának. A birtoklás és az
élvezet mérhetetlenül individualista kultúrája türelmetlen-
séget és erőszakot szül a családokon belül. Egyre kevesebb
házasságot kötnek, kevesebb család jön létre, ugyanakkor
sok család esik szét. Előretört az ideiglenesség és a leselej-
tezés kultúrája. A családi kapcsolatok nem tartósak, a sze-
mélyek gyorsan átlépnek az egyik érzelmi kapcsolatból a
másikba,  személyes  kapcsolataikkal  úgy  bánnak,  mint  a
tárgyakkal és a környezettel: minden kiselejtezhető, sokan
használnak és eldobnak, pazarolnak és rombolnak, kizsák-
mányolnak és kihasználnak, amíg csak lehet. Azután Isten
veled! De aki használja a másikat, ugyanazon logika sze-
rint előbb-utóbb ő maga válik kihasználttá, manipulálttá és
elhagyottá. (vö. Amoris laetitia [AL] 39.)

Soroljatok fel rokoni, baráti, ismerősi körből olyan ese-
teket,  amelyek  korunk  társadalmi  problémáit  jól  illusz-
trálják!  Voltak-e  olyanok,  akiken  közösségetek  segíteni
tudott?

Mindezek a változások nem engedik meg a múlt modell-
jeinek és formáinak különbségtétel nélküli alkalmazását (l.
AL 32). A Szentírásból azonban levezethető néhány örök-
érvényű társadalmi alapelv. Sohasem szabad figyelmen kí-
vül hagyni, hogy Isten minden emberi személyt saját ké-
pére és hasonlatosságára teremtett (vö. Ter 1,27), és ez szá-
mára emberi méltóságot biztosít. Ha méltósága okán tisz-
teljük  az  embert,  mindenben  törekednünk  kell  javának
szolgálatára.  De mivel  Isten  az  embert  közösségi  lénnyé
teremtette (vö. Ter 2,18), az egyes ember javát megelőzi a
közösség  javának,  a  közjónak a  szolgálata.  A különböző
szintű és méretű közösségek egymással és társadalommal
való  együttműködését  a  szolidaritás  és  a  szubszidiaritás
elvének tiszteletben tartása szabályozza. A szeretet a legna-

gyobb parancs, amely megkívánja az emberi méltóság, az
igazság és mások jogainak és javának önzetlen szolgálatát
(vö. Jn 13,34).

A szeretetnek jelenvalónak kell lennie a társadalmi viszo-
nyokban, és azok egészét át kell hatnia. A keresztény szere-
tet az evangélium minden mást magába foglaló törvénye.
Csak a szeretet bőséges kiáradásától várhatjuk az egyének
és közösségek, a népek boldogulását. A szeretet civilizáci-
ója olyan társadalom, amelyben az emberek mások javáért
mindig készek feláldozni magukat, ez a legbiztosabb ellen-
szer  a  világ  határtalan  önbizalma  és  féktelen  önszeretete
ellen. Az egoizmus a rendezett társadalom legrombolóbb el-
lenfele:  a történelem megmutatja,  hogy a szívek micsoda
pusztulása következik akkor, ha az ember nem képes elis-
merni más értékeket és más valóságot, mint az anyagi javak
világát,  ha  az anyagiak  megszállott  hajhászása  gátolja  és
megfojtja az adakozás képességét (vö. Egyház társadalmi
tanításának kompendiuma, 581.).

Hogyan tudjátok gyermekeiteknek megmutatni, hogy a
mások iránti  önzetlen szeretet  gyakorlása a békés,  igaz-
ságos, élhető társadalom alapja?

Bonyolult világban élünk – szólalt meg a társaság előadó-
művésznő tagja –, minden változik és mindennek az értéke is
látszólag megfordul. A nagyapám még két jegyet vett a villa-
moson magának,  pedig egyedül  utazott,  mert  előző nap  le
kellett  szállnia,  mielőtt  a  kalauz  odaért  volna  hozzá.  Ma
büszkén eltesszük azt az élelmiszert, amelyet valamiért nem
számlázott le a gép, és senki nem látta. Odajutottunk, hogy
senkiben  sem  merünk  megbízni,  mert  feltételezzük,  hogy
tisztességtelen,  ha  nem  figyelünk,  becsap.  Sok  mindenért
büntetnek,  de úgy gondoljuk,  hogy ha eléggé ügyesek va-
gyunk, ki tudjuk játszani az ellenőrt. Ezért aztán a büntetés-
nek nincs visszatartó ereje. Azt gondolom, hogy a tiltás, a bű-
nös tettek megelőzésére szolgáló intézkedések, a korlátozá-
sok nem sok eredményre vezetnek. Azt javaslom, a sok be-
széd, meg az új és új szabályok bevezetése helyett cseleked-
jünk.  Végre  2000  év  elmúltával  fogadjuk  meg a  tanácsot:
„Mindazt, amit szeretnétek, hogy megtegyenek nektek az em-
berek, tegyétek meg ti is nekik. Mert ez a törvény és a pró-
féták.” (Mt 7,12)

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

Forrás: Magyar Kurír
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Exc. Ft. Tamás József  –  Egyetemes könyörgések

Ahogy a bevezető szertartások a pap imájával zárulnak,
éppúgy az igeliturgia is a hívek könyörgésével zárul. Már
kezdetektől fogva szokás volt az ilyenfajta záróima, azért
is, mert akkoriban az Eucharisztia bemutatása nem szük-
ségképpen követte nyomon az igeliturgiát. 

A római liturgiában a nagypénteki könyörgések a Passió
olvasását  követően,  értékes  maradványai  a  régi  hagyo-
mánynak. Ennek az imának elsődleges célja, amint Jusz-
tinusz elmondja: a nagy egyetemes szándékokért való kö-
nyörgés, így: az egyházért, püspökökért, papságért, a világ
békéjéért, jó termésért, a szegényekért, betegekért, bűnök
bocsánatáért, a halottakért stb.

A római liturgiában a hívek könyörgéseit csak a szent-
atyák korának végéig találjuk meg, aztán eltűntek a litur-
giából, csak egyes helyeken maradtak meg, mint pl. Franci-
aországban. A liturgikus mozgalom már a zsinat előtt pró-
bálta feléleszteni a régiek mintájára. A zsinat a megújított
liturgiába újra visszavezette, felelevenítve Szent Jusztinusz
által mondottakat, és vasárnapokra meg ünnepnapokra elő-
írta, a közösségi szentmisékre pedig tanácsolja. 

Ennek az imának alapját ilyen formában az (1Tim 2, 1)-
ben találjuk meg, ahol az apostol azt írja: ,,Mindenek előtt
arra kérlek, végezz könyörgéseket, imádságokat, esedezése-
ket és hálaadásokat minden emberért, királyokért, és min-
den fennebbvalókért, hogy istenfélelemmel és tisztességgel
teljes, békés, nyugodt életet élhessünk. Ez jó és kedves üd-
vözítő Istenünk szemében, aki azt akarja, hogy minden em-
ber üdvözüljön, és eljusson az igazság ismeretére.”

A Római Misekönyv Általános Rendelkezései 45. pontja
erről az imáról azt mondja: ,,az egyetemes könyörgésben
Isten  népe  saját  papi  szerepét  gyakorolva  imádkozik
minden emberért.” Nagyon szépen fejezi ki a rubrika a ke-
resztény embernek,  a  Krisztus  papságából  részesült  fela-
datát:  ,,Imádkoznia kell  nemcsak  önmagáért,  hanem má-
sokért is.”

Szabó Ferenc a Szeretet hullámhosszán című könyveiben
azt írja: ,,Még a személyes ima sem jelenti azt, hogy bezár-
kózzunk a magunk kis világába. A magányban jelen van az
Isten, és így benépesedik a csend: jelen vannak testvéreink,
még ha nem is közösségben végezzük imáinkat, jelen van-
nak a világ szükségletei és az Egyház gondjai. A keresztény
végeredményben sosem imádkozik egyedül, mert mindig az
Egyházban van, a Krisztus-hívők közösségében, és mindig
tudatában van evangelizáló köldetésének.”

A keresztény ember nem lehet önző, nem gondolhat csu-
pán magára. Önzősége semmilyen téren nem mutatkozhat
meg, így az imádság  terén sem.  Nemcsak  a  maga szán-
dékára  imádkozhat,  hanem imádkoznia  kell  minden  em-
berért. Ez a másokért végzett imatud lenni sokszor a leg-
több, amit világviszonylatban tenni tud. A legtöbb ember
tetteivel csak egy kis közösség számára válhat hasznossá,
mert világra szóló tetteket nem tud végrehajtani. Az imád-
ság azonban az ember kezében olyan eszköz tud lenni, ami-
vel mindenkiért, az egész világért tehet valamit, hiszen A-
ranyszájú Szent János azt mondja: ,,Isten kormányozza a
mérhetetlen nagy világot,  az imádkozó ember pedig kor-
mányozza és mozgatja a végtelen Istent.”

Gyakoroljam tehát általános papi szerepemet. Gyakorol-
jam Charles de Foucauld atya lelkületével,  aki  azt  írja a
sivatagból: ,,Rövid életünk egyik legnagyobb boldogsága,
amelyben az angyalok nem részesülnek, hogy dolgozhatunk

szeretteinkért... Jézus lábainál időzve az a nagy munkám,
hogy szeretteimért  imádkozzam...  ez  egyben a legtöbb is,
amit értük tehetek... ez minden, amit tennem kell.”

Hogyan gyakorolom e szerepemet, a szentmisében is és
azon kívül is? Tudok-e odadó szívvel, örömmel eleget tenni
ennek a feladatnak? Imádkozom-e sokat másokért, a vilá-
gért? Általános papságomból következik, hogy sokat imád-
kozom a világért!

Jézusom, egész életedet nekünk szentelted, és most is az
Atyánál közbenjárónk vagy. Tőlem is azt kéred, hogy min-
denkit szívembe zárjak, mindenkiért felelősséget érezzek, s
ha többet nem is tudok tenni, legalább imádkozzam értük.
Segíts, Uram, hogy értük mondott imáimmal sokat tegyek! 

Forrás: Tamás József  nyugalmazott püspök – Csúcs és forrás

Exc. Ft. Jakubinyi György – 
                Hajdú (Erzsébet) Mária Gabriella 
                orsolyita nővér, vértanú (1915–1963)

Csíkmadarason született 1915. január 8-án. Ugyanott ke-
resztelték Erzsébet névre 1915. január 9-én. A család 1917-
ben Marosvásárhelyre költözött. Itt végezte elemi és közép-
iskolai tanulmányait. 1933. szeptember 20-án lépett be az
orsolyita rendbe Nagyváradon. 

A jelöltséget Egerben végzi 1933.09.20–1935.09.20. Köz-
ben Egerben beöltözik 1934.02.02. A noviciátust Francia-
országban végzi, Beaugency rendházban, 1935.09.20.–1936.
04.06. Itt teszi le ideiglenes fogadalmát 1936.04.04-én. 

Hazatérve Kolozsváron, majd a Bécsi döntés után Buda-
pesten fejezi be földrajz-történelem tanári diplomáját licen-
ciátussal. Tanárnő volt az orsolyita nővérek nagyváradi le-
ánygimnáziumában. 

A rend  feloszlatása  után  1949.  augusztusában  hazatért
Marosvásárhelyre,  ahol  szülei  laktak.  Festett  és  magán-
órákat  adott,  de  ugyanakkor  hitoktatást  is  végzett.  Ezért
tartóztatták  le  1961.  december  1-jén.  Öt  évre  ítélték.  A
nagyváradi börtönben halt meg 1963. április 20-án. A nagy-
váradi  Rulikowsky Kázmér  temetőben  nyugodott.  A het-
venes években titokban exhumálták a temetőőr lefizetésével
és a Várad-Olaszi temető orsolyita nővér-parcellájában te-
mették újra. Amikor ezt a temetőt is felszámolták 1989-ben,
feltételezett  sírja  fölé  görögkatolikus  kápolna  épült.  Sírja
ismeretlen. 

Forrás:  Keresztény Szó, 2005/9
Dr. Jakubinyi György apostoli kormányzó, nyugalmazott érsek

Dsida Jenő: Templomablak

Kik csak az uccán járnak-kelnek
szépséget rajta nem igen lelnek,
kiváncsi szemmel rá nem tapadnak:
csak egy karika, szürke karika,
ólomkarika, vén templomablak.

Rácsa rozsdás, kerete málló,
emitt moh lepi, amott pókháló, -
sütheti napfény, sötét örökre,
mint világtalan, bús világtalan,
agg világtalan húnyt szeme-gödre.

De ki belép a tág, iromba,
boltozatos, hűvös templomba
s belülről pillant ablakára,
megdöbbenten áll, megkövülten áll,
elbűvölten áll: – Nézz a csodára! –
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Színek zengése! Fények zúgása!
Mártir mosolya! Szűz vallomása!
Kék, ami békül, piros, mi lázad!
Magasba ragad, a mennybe ragad
lángtünemény és tűzkáprázat!

Ó, titkok titka: a földön ittlent
belülről nézzen mindenki mindent,
szemet és szívet és harcot és békét! -
Áldja meg az Úr, áldja meg az Úr
a belülről látók fényességét!

Döntsünk a szeretet mellett! –  
       Ingterjú Böjte Csaba ferences szerzetessel

Valós kegyelmi időszak a mostani, amelyből sokkal tisz-
tábban, értékesebben kerülhetünk ki mindannyian – vallja a
jelenlegi járványügyi helyzetről a Krónikának Böjte Csaba
ferences szerzetes. A dévai Szent Ferenc Alapítvány alapí-
tója úgy véli, ha becsukódik egy ajtó, ne rángassuk a ki-
lincset, hanem vegyük észre, hogy egy másik kinyílik, más
irányba elmozdulhatunk. 

– Miként telnek Böjte atya mindennapjai a koronavírus-
járvány okozta rendkívüli helyzetben? 

–  Hétfőtől kicsit rosszabbul. A több mint ezer alkalma-
zottat  foglalkoztató  dévai  megyei  kórházról  kiderült,  a
város elöljárói csupa jó szándékkal addig jártak Bukarest-
be, míg hazahozták a vírust, és széltében-hosszában úgy el-
terjedt, hogy a kórház több részlegét megfertőzte. Ezeket
lezárták, a teljes kórházat izolálták 14 napra. Szomorú hír,
mert az ott dolgozó orvosok, ápolók az elmúlt hetekben ha-
zajártak családjukhoz, vásároltak, piacra mentek. Kicsit pá-
nikhangulat van a városban, de reméljük, hogy Isten meg-
segít bennünket.

– Hogyan viselik a gyerekek a kényszerű körülményeket? 
–  A gyerekeket itthon tartjuk, szűk családi körben van-

nak. Nálunk 108 gyerek van, ennyivel ragadtunk itt a ka-
ranténos időben. Próbálom őket elosztogatni, mivel nálunk
szociális családok vannak. Elmondtam nekik: olyanok va-
gyunk,  mint  egy szőlőfürt,  amelyen  a  szemek próbálnak
nem összeérni  egymással.  De  a  gyerekeket  nem könnyű
nyugalomra, békére inteni. Azt is mondtam: csak maszkkal
szabad csókolózni. 

–  Miként sikerül  biztosítani  a  Szent  Ferenc Alapítvány
gyermekotthonainak  működését,  a  lakók  ellátását  a
korlátozó intézkedések közepette?

– Csak felnőttek mehetnek vásárolni. Sok mindent rende-
lünk is, ez pluszköltséget jelent. Nem tudom, mi lesz, mert
mostanáig abból tartottam fenn az alapítványt, hogy elmen-
tem és prédikálgattam, és az emberek pénzt raktak a per-
selybe. Most online misézem, sokan el is jönnek, de hát
nem tudok perselyezni. Remélem, ha az isteni gondviselés
az ég madaraival és a mező virágaival törődik, velünk is fog.
Mostanáig is gondja volt ránk, gondolom, ezentúl is lesz.

– A járvány az egyház életét is megbénította, bezártak a
templomok, a miséket online közvetítik. Miként nyújthat bá-
torítást az egyház ezekben a nehéz időkben a híveknek?

– Nagyon tetszett Ferenc pápának a bátorsága, hogy Ró-
mában, a Szent Péter téren tiszta egyedül kiállt, és nemcsak
imádkozott,  nemcsak  megáldott,  hanem az  Urbi  et  Orbi
áldást adta (a városnak és a világnak címzett pápai áldás,
karácsonykor  és  húsvétkor  szokott  elhangzani),  és  teljes
búcsúban részesítette mindazokat, akik jelen vannak. So-
káig maga Jézus Krisztus volt jelen a világban, aztán kita-

lálta, hogy az oltáriszentségben is jelen tud lenni. Ez minő-
ségileg más jelenlét, de valós jelenlét. Hisszük és valljuk:
aki az Oltáriszentséggel köszönti Jézust, ugyanazon Isten e-
lőtt hajt térdet, mint a pásztorok vagy a napkeleti bölcsek. 

Egy  darabig  az  apostolok  nem  felolvasták  az  evangé-
liumot, hanem ők maguk mondták el az igazságokat. Aztán
szép lassan meghaltak, és mit volt mit tenni, helyettük pa-
pírról olvasták az igét. Hisszük és valljuk, hogy az a darab
kenyér,  az  az  evangélium,  amit  a  kezünkbe  veszünk,  u-
gyanúgy  kegyelmet  közvetít,  áldás  tud  lenni  számunkra,
mint a valós jelenlét. Azt szoktam mondogatni a híveknek:
ne  azt  nézzék,  hogy az  internet  jóvoltából  egy  marékba
szorított  telefonon, laptopon keresztül áld meg bennünket
Ferenc  pápa,  hanem higgyük és  valljuk,  hogy igenis  ke-
gyelmet tud közvetíteni az internet, a telefon, a számítógép.
Ezek az eszközök ugyanúgy Isten áldásának, ajándékának a
közvetítői.

Új világ születik, és nemcsak egészségügyi vagy pénzü-
gyi szempontból, hanem lelki szempontból is. Igenis kezd-
jük elfogadni, és merjük bátrabban használni korunk ezen
lehetőségeit.  Guttenberg  idejében,  amikor  kinyomtatta  az
első Bibliát, egyesek szerint nem volt jó dolog. De elterjedt,
és mielőtt felolvasnám az evangéliumot, mindig lehajolok,
megpuszilom ezt a papírköteget, nyomtatott könyvet, mert
hiszem: rajta keresztül Isten szól hozzánk, mindannyiunk-
hoz. Azt gondolom, hogy ez történelmi idő, amikor az egy-
ház is új irányba lép, nem magától, hanem a szükség tör-
vényt bont alapon.

– Csaba testvér is ott van online: elindította a Keresztény
Tanösvényt,  minden  délben  hittan  órát  tart,  amit  a
Facebook  közösségi  oldalon  élőben  közvetít.  Miért  látta
ennek szükségét? 

– Nagyon sokan féltik a keresztény Európát. A külső e-
rőktől féltik, a muszlimoktól, a liberálisoktól, másoktól. Én
meg úgy gondolom, hogy a hitünk üresedett  ki,  igazából
ezzel van baj. Hogy példát hozzak: a statisztikák szerint egy
magyar családban a szülő napi 7 percet beszél a gyerme-
kével. Gondoljunk bele: 24 órát megszorzok 60 perccel, és
ebből csak 7-et szánok a saját gyermekemre? Persze ma-
tatok körülötte, ágyat vetek, ebédet főzök, bevásárolok, az
is érte van. De a személyes, élő kapcsolat átlagban 7 perc. 

Van,  ahol  talán  többet  is  beszélgetnek,  de  akad,  ahol
szóba sem állnak egymással. Ez a járványügyi helyzet most
a férfiakat is szembesíti: tudta, hogy van gyereke, de igazá-
ból  nem ismerte.  És  csodálkozik,  hogy mit  gondol  a  vi-
lágról, róla. A hasonlat szerint a Jóisten is ugyanígy jelen
van.  Nem  merek  statisztikát  felállítani,  hogy  hány  perc
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hasznos időt töltünk a Jóisten jelenlétében. Nem arra gon-
dolok, hogy vasárnap elmegyek templomba, meghallgatom
a prédikációt,  a  műsort,  mint  a  show-bizniszben.  Hanem
arra, hogy odafordítom az arcomat a Teremtőm felé, nincs
fontosabb, Uramhoz imádkozom. És nem rózsafüzért mon-
dok, hanem egyszerűen jelen próbálok lenni.

Azt szeretném, hogy mélyüljön el ez az Isten felé for-
dulás, ismerjük meg saját hitünket, értékeinket. Mert nem
attól  roppan  össze  a  kereszténység,  hogy kívülről  ostro-
molják,  hanem  attól,  ha  belülről  kiürül.  Azt  szeretném,
hogy önmagunkat erősítsük meg hitünkben, világnézetünk-
ben, családjainkat acélozzuk meg, mert  akkor sokkal na-
gyobb terhet és nehézséget is képesek leszünk elviselni.

–  Leállt  az  élet,  sokan  a  bezártságra  panaszkodnak.
Hogyan tudjuk kihasználni ezt a böjti időszakban, amikor a
kereszténység egyik legnagyobb ünnepére készülünk?

–  Jézus  hogyan  készült  húsvétra  vagy  nagypéntekre?
Azzal, hogy finom vacsorát szervezett, megmosta a lábát
az apostolainak. Nekem annyira tetszik, hogy maga mártja
be  a  finom falatot,  és  egyenként  adja  a  tanítványoknak.
Megfogalmazza a szeretet  parancsát,  létrehozza a papság
rendjét. Tudja, hogy nagypéntek jön, de nem esik letargiá-
ba, nem roskad magába, hanem aktív. Legszebb beszédeit,
a főpapi imáját ekkor mondja el.  Jézus aktív, úgy készül
húsvét ünnepére.

Mi is ezt kellene hogy tegyük. Én több ismerősömet is
felhívom, akikről tudom, hogy egyedül vannak. Az egyik
egy tömbház hetedik emeletén lakik, és azt mondta: két he-
te én voltam az első, aki rácsörgött, és már annyira maga a-
latt  van,  hogy kinyitotta  az ablakot,  és  arra  gondolt,  ki-
ugrik.  Mindenkit  arra  biztatok,  úgy készüljünk  húsvétra,
hogy szeretünk, amilyen eszközzel lehet. Ha tudom, hogy
valaki szegény, felhívom a csomagküldő szolgálatot, és azt
mondom: vigyenek neki ezt-azt – ez konkrét szeretetcse-
lekedet. Vagy csak egyszerűen felhívom a másikat. Annyi
telefonszám van a készülékünkben, a Facebookon rengeteg
ismerős. És lehetőség is, a Messengeren ingyen fölhívha-
tod, beköszönhetsz, és megkérdezheted, hogy van. Nem a-
zért, hogy untasd, ráöntsd a magad félelmeit, szorongásait.
Ez hasznos, értékes idő, amiből ugye csak 7 percet töltünk
a gyerekeinkkel, barátainkkal. Talán ott vannak évek óta,
de nem fordultunk egymás felé.

Fel kellene találnunk az interneten keresztüli kávézgatást
is, mert sok eszköz van arra, hogy egymás iránti ragasz-
kodásunkat kifejezzük anélkül, hogy fizikailag elmennénk
egymáshoz. Nagyon tetszik, hogy például Déván minden-
nap más-más család mondja el az Úrangyalát. A Facebook-
on élőben közvetítik – így elmennek egymáshoz a családok
imádkozni. S ez olyan szép. Ma egy háromgyerekes család
mondta, és sokan bejelentkeztek, lájkolták. Legyünk találé-
konyak!  Ha  becsukódik  egy  ajtó  előttünk,  egész  biztos,
hogy valahol kinyílik egy másik, amin tovább mehetünk,
talán még szebb irányba. Ha becsukódott egy ajtó, ne rán-
gassuk a kilincset. Nem lehet kimenni, vegyük tudomásul,
hogy ezt be kell tartani, de más irányba elmozdulhatunk.

– Ezek a korlátozások minden bizonnyal eltartanak még,
ezért a húsvét megünneplése eltérhet a megszokottól. Mi-
ként ülheti meg ki-ki otthon az ünnepet? 

–  Ez  a  lényegen  nem változtat.  Biztos,  hogy szomorú
lesz,  keserű  lesz,  de a  lényegen nem változtathat.  Azon,
hogy Jézus Krisztus meghalt értünk, szeret bennünket, és
ma is meghalna. Nem tudunk olyan nagy bűnt elkövetni,

sem együtt, sem külön-külön, hogy Jézus ne vállalná értünk
a kereszthalált. Ezt kell megérteni. Mert sokan azt mondják:
olyan  bűnösök  voltunk,  hogy  Isten  elfordult  tőlünk,  sőt
büntet és megver, ő veszi el az életünket. Nem. Jézus Krisz-
tus Jeruzsálem falai előtt sírva leborult, zokogott és mond-
ta: hányszor próbáltalak összegyűjteni, mint kotló a csibéit?
Jézus most is leborul és imádkozik.

Nagycsütörtök éjszakája van most az egész világon. És
nekünk nem az a dolgunk, hogy pánikoljunk, hanem hogy
odatérdeljünk  Jézus  mellé,  és  vele  együtt  imádkozzunk.
Hangosan.  Döntsünk  az  élet  mellett,  döntsünk  a  szeretet
mellett! Ne a Barabások mellett, ne a zsiványok mellett. Ez
nagyon-nagyon fontos. Ez egy valós kegyelmi időszak, a-
miből sokkal tisztábban, értékesebben kerülhetünk ki mind-
annyian. Rádöbbenhetünk arra, hogy mire a sok rohangálás,
lihegés, kapkodás. Hogy a gyerekemért teszem? De ki az én
gyerekem? Üljek már le vele, beszélgessek! Vajon tényleg
arra van szüksége, hogy körberángassam a világban, hogy
itt  nyaraljunk, ott nyaraljunk? Nagyon érdekes szembesü-
lések vannak ezekben a napokban, hetekben. Adja az Isten,
hogy minél rövidebb legyen ez az időszak.

–  Minden rosszban van valami jó, tartja a mondás. Bíz-
hatunk abban, hogy a járvány utáni világ jobb lesz azáltal,
hogy most átéljük ezt a nehéz időszakot?

– Ez egy közös nagyböjti lelkigyakorlat. Előbb-utóbb el-
jön a húsvét, minden vihar után kisüt az áldott nap. Hiszem,
hogy a koronavírus-járványnak is valamikor vége lesz, le-
cseng. Persze bármit is döntöttünk, bárhogy álltunk talpra,
terveztük újra az életünket, a gonosz lélek nem fog békén
hagyni, újból kísérteni fog mindannyiunkat. De hozzuk ki
ebből a lehetőségből a maximumot! Sokan mondták: erre
sincs időm, arra sincs. Én magam is. Ott van egy csomó
könyv az éjjeliszekrényem mellett, azt mondtam: majd elol-
vasom, de nem volt soha időm. Majd felhívom ezt a bará-
tom, majd beköszönök ahhoz... Nem volt időm. Hála Isten-
nek, most van idő. Használjuk ki ezt az időt!

Forrás: kronikaonline.ro

Sebestyén Péter – Még egy hónap...

Talán kibírunk még ennyit. Fertőzés nélkül. Addigra túl
leszünk majd a keleti húsvéton. A görbe kezd lefelé nyo-
mulni. A gócpontok megszűnnek. A vírus már nem tapad
annyira. Vagy ellenkezőleg: akkorra jut a csúcsra és csak te-
metünk. Megritkulunk. Foghíjasak lesznek a templom pad-
jai. A brit vagy kínai tudósok akkorra már kiderítik, hogy
közel tízezer fajtára szaporodott a COVID-19. Akkorra már
nem  biztos,  hogy  aki  egyszer  elkapta,  az  túl  van  rajta.
Akkorra már a vírus is maszkot hord, hogy ne vegyüljön a
mutáns rokonával, akire nem számított a telefon hullámok
okozta zavar miatt. És megmenekül az egészségügyi rend-
szer.  Kiderül, hogy elég volt  a bespájzolt  sok lélegeztető
gép. Akkor már az intenzív osztályok folyosóján nem gyűl-
nek fel az örökre elalvó vírushordozók holttestei.

Embert próbáló időket élünk. Nagy csoda lesz, ha ép ész-
szel, pszichével s főleg erős lélekkel kijuthatunk ebből az
alagútból. Ebben az évben az egész emberiségnek hosszúra
nyúlt a lélek sötét éjszakája. Van, akiknek a Húsvét fénye
sem szerzett világosságot, nem csak szó szerint, hanem a
lélek mélyén sem. Sokan már megunták a bezártsággal járó
kiszolgáltatottságot.  Bizalmuk a vezetőkben, a szakembe-
rekben egyre csökken, halványodik.  Erőtartalékaik fogyó-
ban s ezzel együtt reményeik is, holott a remény utolsónak
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sem hal meg, hanem beteljesedik. Ami nem teljesedett be,
arról ilyenkor derül ki, hogy csak illúzió, ábránd, délibáb.
De akkor mi marad meg, hisz szeretnénk (még) élni? Mi
lesz terveinkkel, gyermekeinkkel, munkánk gyümölcsével,
örökségünkkel? Akkor mi ösztönözzön alkotásra, újjáterem-
tésre, szeretetre?

Pál Feritől is megkérdezték mi az a spiritualitás? [Ma-
gyar  Kuír  –  A belső átalakulás útján]  amiről  mostanság
annyit beszélnek.  Ő is csak körülírta, de én megmondom
egyenesen:  Isten  élete  bennünk.  Lélek,  lélegzés,  Spiri-
tusz… A személyes Isten a Feltámadt Krisztuson keresztül,
Szentlelkével benned vett lakást. Ez a te életérzésed. Min-
den porcikádat ez járja át. Minden nap. Reggeltől estig. Ez
a te imádságod. A lelki élet, amit táplálni, erősíteni, folyton
öntözni,  éltetni  kell.  Ez az ember megtartó forrása,  gyö-
kere. A lelki életet, a spiritualitást nem lehet behelyettesí-
teni semmilyen pszichológiai trükkel, meditációs techniká-
val. Nem lehet kispórolni belőle az alázatot és a személyes
Istenhez fordulást. 

Nem a racionalitás, nem a szellemed karbantartása, nem
„mentál”-higiéné, nem a pénzed, nem az újratervezés, nem
a válságmenedzselés, nem a folyamatos telefon-locsogás,
nem a mobil-appok vagy digitális alkalmazások. Fenét. Az
mind  csak  a  felszín  kapargatása,  a  kapkodás  vagy  a
pótcselekvések egyik módja. A lelki élet olyan, mint a friss
levegő, a tiszta ruha, az üdítő korty víz, ami után elepedsz.
A lelki élet az, hogy Isten „platformjára” költözöl. Nem te
mented meg magad a joggal és a szakmaisággal, hanem Ő
ment meg téged mindattól, amit eddig bálványoztál.

A lelki élet ment meg attól, hogy megbolondulj vész, sta-
tárium idején is. Az biztosít benned békét, egyensúlyt, ren-
det,  célt.  Isten  adja  hozzá  a  kegyelmi  jelenlétet,  te  csak
„kapcsold be”, s vele tartsd magad „ONLINE”… Élőben
légy vele. Hagyatkozz rá. Fürkésszed szándékait, keresd a
tetszését, járj kedvébe. Minden ezután következzék. Min-
dent Ő járjon át, mint napfény a fák lombjait. És ne engedj
be minden nyomasztó hírt, történést a szívedbe, ne érde-
keljen minden, ami múlandó. Legyen benned egyfajta szent
közömbösség, egy-ügyűség.

Akkor felszabadul egy csomó időd, erőd, figyelmed az
apró szépségekre, az életre, a LÉT-re önmagára, és akkor
már tudni fogod: ilyenkor sem vegetálsz, hanem „élvezed”
az életet. Csak úgy. Kritizálás és feleselés nélkül. Ha ke-
zed-lábad meg is kötik, ha kapcsolat-szálaidat el is vágták,
ha terveid romokban hevernek, ha az eddigi járvány-időd
elvesztegetettnek is tűnik, ha már nem tér vissza soha, ami
eltelt vagy megtörténhetett volna veled, – akkor is figyelj
arra, amit Isten most akar adni.

Figyelj,  mert  országát  veled akarja építeni.  Azt is,  ami
ezután válik valóra. Benned. S általad.

Forrás: peterpater.com

Tóth Tihamér – Quid hoc ad aeternitatem?
                              – Mi az örökkévalóság?

A perzsa sah kincstárában van egy rendkívül értékes föld-
gömb. Átmérője ugyan alig 30 cm-nyi, hanem a tenger s az
országok a glóbuson nem festve vannak, hanem a legritkább
drágakövekből kirakva. Anglia például rubinból, India tiszta
gyémántból, a tengerek smaragdból. Ennek a földgömbnek
az értékét nem kifizetni, hanem csak felbecsülni is alig lehet.
Mikor a világháborúban az oroszok már közeledtek Perzsiá-
hoz, ijedten mentették is a perzsák ezt a nagy kincset.

Fiam, őrködsz-e te így a lelked fölött? A fölött a kincs fö-
lött, amely nem a sah földgömbjénél, de az egész világnál
értékesebb! Törődsz-e eleget  vele? Fejlődik,  javul,  neme-
sedik-e lelked napról-napra?

Daniades, aki Athén követe volt Fülöp macedón király-
nál, egy ízben lelkendező szavakkal dicsérte hazáját, Athént,
mint  a világ legszebb városát.  Fülöp megkérte a követet,
rajzolja le táblára a város körvonalait.  Mikor a király ezt
meglátta, elragadtatva kiáltott fel: «Ezt a várost pedig meg
kell szereznem; kerül, amibe kerül!»...

Melyik várost kell neked megszerezned? Örök hazádat, a
mennyországot! De Vajon dolgozol-e érte? Küzdesz-e érte?

Kogutowicz Manó 1910 körül, az általa készített földgömbök
segítségével négy évtizeden át folyt a magyar földrajzoktatás

Ma sok,  vallásosnak  nevezett  fiú  igazi  buzgósággal  jár
vasárnap a templomba, végzi reggeli és esti imáját, de napa
közben tettein alig látni meg a vallásos lelkület nyomait. Az
én ideálom az az ifjú, akiben a vallásosság nem így külön,
valami ünnepélyes vasárnapi kiadásban nyilvánul meg, ha-
nem  teljesen  összeolvad  mindennapi  életének  megnyilat-
kozásaival, azokat át meg átjárja s úgy villan elő minden
tettéből,  mint  a  remek perzsaszőnyeg alapszövete  mindig
előtör a reáhordott tömérdek más szín közül is. Az igazán
vallásos ifjú előtt az Isten parancsa a világ legelső alaptör-
vénye, amely királyokat s diákokat egyaránt köt, amelynek
betartásáért nemhogy szégyenkeznie kellene, hanem ame-
lyet bátran kell az egész világ előtt teljesíteni.

Ha a homályban nem látunk jól valamit, úgy-e napfényre
visszük s ott vesszük szemügyre! Az életben sokszor fogsz
olyan  helyzetbe  kerülni,  amikor  nem  tudod  hirtelenében
megítélni, hogy ez vagy az a dolog, amit éppen cselekedni
akarsz,  jó,  helyes  és  megengedett-e.  Föltétlenül  javadra
lesz, ha ilyenkor odaállítod cselekvésedet az örökkévalóság
napfénye elé, s az a világosság, amit a mi örök rendelteté-
sünk vet reá, nem fog megcsalni.

Az Úr Jézus tanítása szerint minden tettünknek, szavunk-
nak, sőt gondolatunknak az örök életbe átnyúló következ-
ményei vannak. Teljesen katolikus gondolatot fejez ki tehát
a nagy angol gondolkodó, Thomas Carlyle, midőn így ír:
«Semmi sem pillanatnyi értékű,  a szavak nem hangzanak
végkép  el  az  üres  térben,  a  szívnek  egyetlen  sóhaja,  az
akarat egyetlen áldozata el nem tűnik nyomtalanul, minden
az örökkévalóságnak szól. Egyetlen munka el nem pusztul
végkép a földön, akár tudnak róla, akár nem. A legkisebb
ismeretlen tett  sem vész el egészen, hanem olyan, mint a
föld alatt titokban csörgedező vízér, mely rejtekéből fakaszt-
ja a föld zöld pázsitját, folyik, folydogál, más erecskékkel s
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ezekkel egyesül, egy nap aztán előtör, mint látható, győze-
delmes forrás».

Ezért van rendkívül mély értéke a szentek világfelfogá-
sának, akik a földi élet minden megnyilatkozását «sub spe-
cie aeternitatis», vagyis «az örökkévalóság szempontjából
nézték s tetteik előtt feladták maguknak a kérdést: «Quid
hoc ad aeternitatem?», «mennyiben segíti  ez elő az örök
boldogságomat?»  Nagyszerű szokás  tetteid,  beszéded,
terveid közt  gyakran feladni magadnak a  kérdést:  «Quid
hoc ad aeternitatem?»

Forrás: Tóth Tihamér – Krisztus és az ifjú

Kempis Tamás – Krisztus követése – gondolatok

Adj, Uram, türelmet és kitartást ezúttal is. Segíts meg en-
gem, én Istenem, és nem rettegek, akármi teher szakadjon
is rám. Most meg mindebben a bajban mit mondjak? Le-
gyen meg, Uram, a te akaratod, én igazán megérdemeltem
a megpróbáltatást és a nyomorúságot. Úgy van hát rendjén,
hogy  elviseljem,  mégpedig  türelmesen,  s  kitartsak,  míg
végül elül a vihar és kitisztul az ég.

Elég erős ahhoz a te mindenható karod, hogy ezt a kí-
sértést is eltávoztassa tőlem, hogy fékezze rohamát, el ne
tiporjon,  amint  már  gyakran  meg is  tetted  velem,  én  ir-
galmas  Istenem.  Amilyen  nehéz  nekem,  olyan  könnyű
tenéked fönséges jobbkezednek ez a beavatkozása. 

Fiam, én vagyok az Úr, aki megerősítlek a megpróbál-
tatás napján. Térj hozzám, amikor nehezen megy a sorod. A
mennyei vigasztalásnak legfőbb gátja az, hogy későn kez-
desz az imádkozáshoz. Mert mielőtt engem kérlelnél szor-
galmasan, azelőtt sok más vigasztalást keresel, és világi ö-
römökben próbálsz felüdülni.

Innen van, hogy mindennek nem sok hasznát látod, míg
rá  nem eszmélsz  arra,  hogy én  vagyok  az,  aki  megsza-
badítom a bennem bizakodókat,  kívülem nincs foganatos
segítség, sem hasznos tanács, sem tartós orvosság.

De ha már lélegzethez jutottál a vihar után, gyógyulj meg
az  én  irgalmasságomnak  fényességében,  mert  közel  va-
gyok, mondja az Úr, hogy mindent helyreállítsak, nemcsak
úgy, ahogy valaha volt, hanem sokszorosan megtetézve.

Vajon valami  is  nehéz-e nékem, vagy olyan vagyok-e,
mint aki csak beszél, de nem cselekszik? Hol a te hited?
Állj  meg  keményen  s  állhatatosan.  Légy  kitartó  és  igazi
férfi,  megjön  a  te  vigasztalásod  a  maga  idejében.  Várj
engemet, várj, eljövök és meggyógyítalak.

Fr. Laczkó Dávid Anaklét OFM – 
                 Isten és egymás közelében 

Nekünk, szerzeteseknek az élete nem elsősorban a „lát-
szólagos  aktivitás”,  hanem inkább  a  jelenlét.  Jelen  lenni
Isten és emberek számára. Ez a jelenlét leginkább ebben az
időszakban értékelődik fel.

Az az ember van távol a másik embertől, aki távol került
Istentől. Aki életében igyekszik Isten közelében lenni, az a
fizikai megtapasztalás ellenére igen közel van embertársai
szívéhez, lelkéhez.

Isten közelségében lenni a vágyban és az imában… Ez
nem csak a szerzetesek és papok kiváltásága, hanem min-
den egyes ember létbeli, kegyelmi, állapotbeli lehetősége…
Imában és vágyban… Uram, sose legyen magányos mono-
lóg az én hozzád intézett szavam.

Fáradtságom, gondoktól, aggodalmaktól való leterheltsé-
gem ellenére mindig a te jelenléted közelségében akarok

lenni… utánad vágyódva… nem csüggedve a saját gondjai-
mon, mondanivalómon…

Vágyom arra, hogy miután kiöntöttem előtted a szívemet,
el tudjak hallgatni és csöndben tudjak figyelni reád…

Ne engedd, Uram, hogy ebben a rendkívüli időszakban az
emberek lélekben kiüresedjenek! Vedd le róluk nyomorúsá-
gukat, vigasztald meg  őket! Töltsd el  őket léted bizonysá-
gával, lényed még mélyebb megtapasztalásával, hogy ez ál-
tal még inkább megerősödjenek! A mindennapi aggodalma-
ik, feladataik végzése közben se hagyja el őket a jelenléted
tudata, lényük örökkévaló részével mindig nálad legyenek!

Elsősorban azokért imádkozom, akiket ismerek… Uram,
te jobban ismered  őket, mint én. Jobban tudod, hogy mire
van szükségük. Te jobban ismered és szereted  őket, mint
én. Ezért csak azt kérem, hogy segítsd meg őket!

Azokért is imádkozom, akiket kevésbé ismerek, de te, U-
ram, jól ismered őket. Légy irgalmas hozzájuk is! Minden e-
gyes  lélekért  imádkozom,  az  ismertekért  és  a  kevésbé  is-
mertekért, minden egyes élő és megholt lélekért. Nyisd meg
őket, Uram, a magad számára, hogy te légy mindegyik lélek-
ben az élet, és hogy mindannyian egyek legyünk benned!

Forrás: romkat.ro

Szent Adalbert – Április 23.

Szent Adalbert Libiceben született  Kelet-Csehországban
956 körül. Vértanúhalált halt Tentikkenben, Danzig közelé-
ben, 997. április 23-án. Ottó császár barátjának, Adalbert-
nek testét, Prágába helyezi örök nyugalomra.

Adalbert kora a német-római szent birodalom fölemelke-
désével és a keletnémet területek evangelizálásának kezde-
tével esik egybe. A germánok és a szlávok, a kereszténység
és a pogányság közötti egyre gyakoribb összeütközések ko-
ra  ez,  bizonyos  tekintetben  a  későbbi  közép-  európai  fe-
szültségeknek,  a  kelet-nyugat  ellentétének  előrevetett  ár-
nyéka és előíze.

Adalbert származásában is megjelenik ez a polaritás. E-
reiben apja, a cseh Szlavnik fejedelem részéről szláv, anyja,
Adilburg részéről pedig szász, tehát germán vér folyt. A jó
megjelenésű  kis  Vojtechet  (így  hívták)  már  származása
miatt  is  kitűnő  világi  pályára  szánták,  de szellemi  adott-
ságai is jóval az átlag fölé emelték. Isten azonban áthúzta
az emberi számításokat, mert nagyobb dolgot akart vele és
képességeivel megvalósítani: magasztos apostoli hivatásra
választotta ki. Súlyos betegséggel látogatta meg tehát a fiút,
s a szülők fölismerték a jelet: a gyermeket Isten lefoglalta
magának, az ő szent szolgálatára kell tehát adni.

Így került a fölgyógyult fiú 972-ben a magdeburgi dóm
jónevű iskolájába, hogy itt készüljön a papi hivatásra. Val-
lásosságával  és  okosságával  kitűnt  társai  közül.  Bérmá-
láskor vette föl az Adalbert nevet pártfogója, a magdeburgi
érsek  iránti  tiszteletből.  Az  érsek  halála  után,  981-ben
visszatért  Prágába,  ahol  az  első  prágai  püspök,  Dietmar
szentelte pappá. 983-ban, Dietmar halála után a püspökség
alapítója,  II.  Boleszláv fejedelem, a papság és a  nép egy
akarattal  Adalbertet  választotta  püspökévé.  Daliás  alakja,
főnemesi származása, cseh nemzetisége, a társadalmi érint-
kezésben való jártassága, szelídsége és képzettsége mind-
mind jó ajánlólevél volt számukra.  II.  Ottó császár is jó-
váhagyta a választást. Adalbert családi kapcsolatait (anyja I.
Henrik rokona volt) és német műveltségét tekintve ez ért-
hető is. Különben sem akart ellentmondani az általános ó-
hajnak, hogy ti. a püspökségnek hazai gazdája legyen. 
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Így a veronai birodalmi gyűlésen 983. február 22-én be-
iktatták  őt.  A mainzi  érsek,  Willigis  szentelte  püspökké
még ugyanazon esztendő június 29-én.

Az otthoni fogadtatás örömmámorával szöges ellentétben
állt a pásztor és a nyája között csakhamar megszülető fe-
szültség.  Adalbert  befelé  forduló  természete,  kolostor
csendjére vágyódó lelke nem volt fölkészülve arra a küz-
delemre és keménységre, melyet e félig civilizált és meg-
tért nép vezetése, a sok pogány maradvány kiirtása (sok-
nejűség,  rabszolgatartás,  varázslás,  papok  nősülése  stb.)
igényelt. Az állandó sikertelenségek, a hol innen, hol onnan
fölbukkanó  ellenállás  megérlelték  benne  az  elhatározást:
988-ban Rómába ment a pápához, s kérte, engedje  őt za-
rándokként  Jeruzsálembe,  hogy  ott  szegényen  és  magá-
nyosan szolgálja az Urat. A montecassinói apát tanácsára
változtatta meg a tervét, s lett bencés szerzetes 990-ben a
Rómában fekvő aventinói görög kolostorban.

A csehek azonban a mainzi érsekkel szövetkezve ismét
megostromolták kéréseikkel. A pápa és az apátja iránti en-
gedelmességből Adalbert  ismét Prágába készült.  A római
kolostorból magával vitte 12 társát, s megalapította velük a
brevnovi apátságot. Ez az apátság idővel igazi szellemi-lel-
ki középponttá lett: sok püspököt, apátot, szerzetest adott
Cseh-, Morva-, Lengyel- és Magyarországnak, számos misz-
szionáriust küldött Oroszországba. Évszázadokon keresztül
a  keresztény  vallás  és  kultúra  sugárzó  központja  volt  a
nyugati  szlávok számára. Adalbert már ezzel az egyetlen
alapításával  is  kitörölhetetlenül  beírta  nevét  Európa  civi-
lizációjának és hitterjesztésének történetébe.

Az otthoni állapotok azonban nemigen javultak.  A sok
ünnepélyes  ígéretből  nem  lett  semmi.  Alig  törődtek  az
egyházi előírásokkal (pl. menedékjoggal) és a lelkipászto-
rok erőfeszítéseivel. Adalbert akarva, nem akarva beleke-
veredett  a  szlavnikidák  (saját  családja)  és  a  premyslidák
közt dúló harcba.  A békére  és  kiengesztelődésre  törekvő
püspök ismét föladta az egyenlőtlen harcot, s részben ön-
ként, részben kényszerítve, ismét elhagyta Prágát.

994–995-ben  Magyarországon  térített.  Eggyes  források
szerinyt ő keresztelte és bérmálta meg többek között Szent
Istvánt. Máig is ő az esztergomi egyházmegye védőszentje.
996-ban megint visszatért római kolostorába. Ez év máju-
sában koronázták  császárrá  III.  Ottót,  akire  mély benyo-
mást tett Adalbert őszinte és komoly vallásossága, jámbor-
sága. Barátok lettek.

Ismét kiragadták szerzetesi  magányából: a pápa, a csá-
szár, az érsek erélyesen sürgette, hogy folytassa prágai te-
vékenységét. A bencés szerzetes számára szent volt az en-
gedelmesség. Hazafelé menet elkísérte III. Ottót Németor-
szágba, és hosszabb ideig nála maradt Mainzban. Jelentős
része volt a császár vallásos és politikai gondolkodásának
formálásában;  megnyerte  őt  a  keleti  misszió  ügyének is.
Útközben kapta a hírt,  hogy legközelebbi rokonait  Cseh-
ország hercege, II. Boleszláv kegyetlenül meggyilkoltatta.
Látva, hogy a családja nyújtotta támogatás semmivé lett, s
nemzetségének esküdt ellensége került hatalomra, az ered-
ményes munkát teljesen reménytelennek tartotta. Úgy látta,
hogy a Prágába vezető út lezárult előtte. 

Prága helyett tehát Lengyelországba ment, és megalapí-
totta Meseritz kolostorát. Chrobry Boleszláv fejedelem tá-
mogatta, hogy továbbutazhassék az északon élő balti tör-
zsekhez  (Pruzzi,  Prussen,  később  Preussen  =  poroszok),
akik még nem kerültek érintkezésbe a civilizált világgal, s

pogányság, erkölcsi elvadultság uralkodott közöttük. Adal-
bert 996/997 telén térített közöttük, de munkájának olyan
leküzdhetetlen akadályai voltak, hogy úgy döntött, társaival
együtt elhagyja a terméketlen ugart, és a litvánokhoz megy
misszionálni. De mielőtt még elindulhatott volna, a pogá-
nyok egy lándzsával megölték: 997. április 23-án halt vér-
tanúhalált Krisztusért a Nagat és az elbingi Weichsel közti
Tentikkennél. Itt nyerte el ez a valóban szent élet a koro-
náját, a nagy célt, amely után ő is, mint minden tökéletes-
ségre törekvő keresztény, annyira vágyott.

A lengyel herceg kiváltotta testét a gyilkosoktól, és Gni-
eznóban temette el. Már 999-ben a szentek sorába iktatta őt
Szilveszter pápa. Sokan elzarándokoltak csodatévő sírjához,
többek között barátja, III. Ottó császár is (1000). A császár,
élve az alkalommal, Gnieznót a szent iránti tiszteletből érsek-
séggé avatta. És ami életében nem adatott meg Adalbertnek,
hogy Prágában otthont és békés nyugalmat találjon, azt meg-
adta az utókor a földi maradványainak, melyeket 1030-ban
vittek a csehek Prágába. Adalbert tisztelete azóta nőttön nő, s
a prágaiak hazájuk védőszentjét tisztelik benne.

Mindenható, örökkévaló Isten, ki a mai napon Szent A-
dalbert püspököt, a te vértanúdat szenvedésének érdeméért
szentjeid közé emelted, kérünk, add meg nekünk, hogy az ő
példája nyomán mi is eljuthassunk az örök hazába!

Forrás: katolikus.hu
Búzaszentelés

A vetések megáldásának szertartása, amelyet a katolikus
egyház Szent Márk napján, április 25-én vagy az azt követő
vasárnap végez. A búzaszentelés a római szokásokból gyö-
kerezik. Az életnek is nevezett búza a magyarság egyik leg-
fontosabb gabonanövénye volt. A vele kapcsolatos munkák-
hoz különös hiedelmek kötődtek. Megszentelték a földből
éppen kikelő búzát, hogy nyárra bő termést hozzon.

A néphit, mint minden más szentelménynek, a megszen-
telt búzaszálaknak  is  különös  erőt  tulajdonított.  Ugyanis
szokásban volt, hogy búzaszenteléskor a templomi zászlókra
és a körmeneti keresztre búzakoszorút kötöttek, a szentelt bú-
zából mindenki tépett egy-egy szálat, és a férfiak a kalapjuk
mellé tűzték, az asszonyok imakönyvükbe préselték.

A búzaszentelés szertartása: A négy fő égtáj felé fordul-
va a plébános felolvassa az evangéliumot; észak felé fordul-
va a gonosz lélek ártó hatalma ellen szólt az ima; kelet felé
fordulva azért fohászkodik, hogy áldja meg az Úr a kezde-
tet és a vetést; dél felé fordulva az imaszándék, hogy a déli
nap melege érlelje meg a föld gyümölcseit;  végül nyugat
felé fordulva, hogy a megnyugvás örömét és a célhoz érke-
zés kegyelmét is elnyerjük.

Forrás: Magyar Kurír
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Bíró Jolán-Ilona – Időbeosztás

A tér és idő befolyásolja, sőt meghatározza az ember föl-
di életét. Keretek ezek, melyek korlátokat szabnak mind-
annyiunk számára. 

Időbeosztáskor szigorú napirendre gondolunk, amit  kö-
vetkezetesen  betartunk,  de  a  gyakorlat  nem ezt  mutatja,
vagy ha igen, akkor az csak önmagam elképzeléseinek a
megvalósítása,  amiben nagy az önzés és az önteltség.  Jó
megtervezni  az  időbeosztásunkat,  de  mégfontosabb  azt
szem előtt tartani,  hogy Isten színe előtt vagyunk és azt,
hogy időnk a földi életben véges. 

Nem  matematikai  számításokkal  és  fizikai  időmérési
pontossággal  tudjuk  megalapozni  üdvösségünket,  hanem
azzal, ha gondosan, szeretettel igyekszünk végezni csele-
kedeteinket,  éppen  azért,  mert  időnk véges.  Ha mindent
betervezünk,  akkor  nem  jut  idő az  apró  szeretetcsele-
kedetekre, mert hajtani fog a betervezettek szerinti megva-
lósítás kényszerérzete. Inkább kérjük Isten irgalmát, hogy
általa megmutassa nekünk mi az, ami Neki fontos, ami Ne-
ki kedves, mi az ami az adott időpontban az én személyes
feladatom. Hiába tervezem be, hogy most be kell érjek a
szentmisére (még az online közvetítettre is), mert az a jó,
ha pontos vagyok, ha nekem Isten abban a pillanatban mást
tervezett be. 

Ha  családanya  vagyok,  akkor  betervezhette,  hogy sze-
retetből: segítsek házifeladatot oldani a tanulni vágyóknak,
mert  éppen  most  kell  beküldeni/leadni  azt;  vagy  valaki
éppen betoppan a nagyobb gyerekek közül vagy más, akár
valósan vagy éppen egy telefonhívással; vagy egyéb más
szeretetcselekedetre kapok kérést, lehetőséget. Ilyen hely-
zetekben nagyon oda kell figyelni a lelkiismeret szavára,
hogy időbeosztásom igazán Istent szolgálja,  mert majd a
számadáskor tőlem személyesen fogja megkérdezni Isten
mire töltöttem az általa nekem adott időt. Segítettem-e a
szükséget  szenvedőn, a szeretere  szorulót?  Ki szenvedett
nagyobb  szükséget?  A számadáskor  a  mérleg  Nála  lesz.
Ezért az imán keresztül jó, ha párbeszédet folytatok Vele. 

Hagyom magam, hogy szemlélődés által a megélni való,
vagy már a megélt dolgokat Isten elemezze vagy értékelje
ki,  hogy tisztuljon látásom a Szentlélek fényénél. Helyet
engedek ez által Istennek életembem, mert időt szakítok rá.
Ha ezt nem teszem meg, akkor hol marad a hozzá való hű-
ség? Időt szakítani Istenre nem feltétlenül kizárólagos idő-
ráfordítást jelent, mert Hozzá lehet szólni munka közben is.
Miért is ne? Talán a szerelmeseknél megáll az idő, az élet?

Igen, annál aki csak ösztöneire hallgat, annak igen, mert
önző és így homályosodik látása, elborulnak gondolatai. De
azt a személyt, aki Istenre próbál figyelni, vele szoros kap-
csolatban lenni azt az Úr irányítja,  józanítja és szembesíti
önmagával, hogy ne az önzés legyen időbeosztásának meg-
alapozója. Egy családanya nem gondolhat csak ösztönösen
arra, ami jó, ami kedves számára, hanem minden családtag-
ját egyenlően kell szeresse. Mindenkire, a személyes igé-
nyeket figyelembe véve, időt kell szakítson.

Ezért  nap mint nap ápoljuk és  őrízzük a szeretet  fáját,
hogy azon növekedhessenek a szeretet-ágacskák, kifejlőd-
hessenek a szeretet levelei, melyek a fa gyökerén keresztül
megpróbálnak  Istenből  táplálkozni  és  az  ég  felé  nyúlni,
hogy ismét találkozhassanak Vele a végtelenben.

Az időhiány érzése türelmetlenséget szül. A türelmetlen
ember nem tud figyelni, nem tud alázatos lenni, nem látja a
valóságot, nem veszi észre a szeretet apró gesztusait, sem ő

maga nem osztogatja ezeket.  Hogy könnyebben tudjuk i-
dőnket beosztani a tanulásra is kell időt szánni, mert akkor
jobban és hatékonyabban éljük meg a szeretetet úgy a csa-
ládban, mint tágabb környezetünkben. Isten nem csak a csa-
ládot bízta ránk,  hanem mindazokat,  akikkel  az  élet  során
kapcsolatba hozott.  Lehet ez akár egyszeri találkozás is az
életben, de ha én azt az időbeosztásom miatt nem tartom fon-
tosnak és nem szeretettel élem meg, akkor az az idő elvesz-
tegetett idővé válik. Ezért ne tegyünk magunkra sablont, ha-
nem  hagyjunk  teret  időbeosztásunkban  Istennek.  Hagyjuk,
hogy Ő alakítsa azt tetszése szerint, mert ez válik javunkra. 

Salvador Dalí – Elfolyó idő – 1954

Tervezzük jövőnket,  osszuk  be  időnket,  éljük  jelenünket
úgy, ahogy jónak látjuk, de Isten törvényei szerint. Tanuljunk
a múltból. Dolgozzunk becsületesen saját és mások elvárásai
szerint, de leginkább Istenre hallgatva. Fontoljuk meg időbe-
osztásunkkor Lisieux-i Kis Szent Teréz szavait, mert ,,Jézus
nem nézi az időt, mert az Égben már nincs idő. Neki csak a
szeretetre kell néznie.” De amikor napunkat tervezzük ne fe-
ledjük Bosco Szent János szavait sem, hogy ,,Ne veszteges-
sétek az időt, tegyetek nagyon sok jót, ezt nem bánjátok meg
soha sem.”  A múltba se révedjünk sokat, mert ,,Az elmúlt
szenvedés már nem a miénk, a jövendő még nem a miénk, és
nem lehetünk  biztosak  abban,  a  miénk  lesz-e,  hiszen  nem
biztos az sem, hogy miénk lesz az idő, egyedül tehát csak a
jelen  pillanat  szenvedése  az,  ami  a miénk,  és  nem több.”,
ahogy Sziénai Szent Katalin is tanácsolta.

Móra Ferenc – A cinegefészek

Biz az régen volt,  mikor én életemben először álmodtam
sarkantyús csizmával, de még most is sírhatnékom van, ha rá-
gondolok, hogy milyen rossz volt abból a gyönyörű álomból
fölébredni. Hullott a könnyem, mint a sebes eső és szegény
szülém még friss lángossal se tudta elállítani.

– Nem eszik ám ilyent még a király fia se, lelkecském, –
tömte volna a számba a drága jó harapnivalót.

–  Mindegy az,  azért  én mégis  jobban szeretnék  királyfiú
lenni, mint szűcsfiú, – mondottam durcásan.

– Hát aztán miért, te? – nézett rám szülém szelid szemre-
hányással.

– Azért, mert a királyfik sarkantyús csizmában őrzik a libát,
– feleltem nagy okosan.  Édesapám éppen akkor lépett be a
szobába. Nyakában volt a csíkos tarisznya, vállán a nyitó ka-
pa, indulóban volt a szőlőbe.

– No, gyerekem, jössz-e velem hernyót szedni? – kérdezte
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tőlem. Nem szóltam semmit, mert bánatomban akkorát harap-
tam a lángosból, hogy majd megfúltam tőle. A szülém felelt
helyettem:

– Nem szeret már menni sehova,  csak ahol a sarkantyús
csizma terem.

–  No,  az  pedig  éppen  a  szőlőben  terem,  –  mondta  ko-
molyan édesapám. De már akkor fogtam is a kezét, húztam is
kifelé  az ajtón,  hogy el  ne vigye valaki  a  sarkantyús csiz-
mámat,  mire  kiérünk.  Én  egy  nyúlugrással  előbb  kiértem,
mint az apám. Kiváncsian néztem körül a csendes szőlőpász-
tákon. A venyigék még aludtak a homok alatt, de a barackfák
már fölébredtek, föl is öltöztek menyasszonyruhába. Jókedvű
méhikék zümmögtek a virágokon, hernyócskát is láttam so-
kat, ahogy a gallyakra kötött selyemszálakon hintáztak, ha-
nem  a  sarkantyús csizmát  nem  láttam  sehol.  Szaladtam is
gyanakodva az apám elé:

– Apám, melyik fa termi nekem a sarkantyús csizmát?
– Mindjárt,  gyermekem, mindjárt,  – mosolygott az apám,

azzal lerakta a holmiját a nagy eperfa hűvösébe és megfogta a
kezem, – no gyere velem! Kimentünk a puszta  végére:  ott
megálltunk a csengetyű-körtefa alatt. Telisteli volt az fakadó
bimbóval, mint csillaggal a tejút.

– Látod-e ott azt a cinegefészket? – mutatott föl apám a fa-
hegybe.

– Látom.
– No hát abban van a te sarkantyús csizmád.
Ránéztem az apámra. Tudtam, hogy amit ő mond, az olyan

igaz, mint a nap az égen. Mégis elszomorodtam egy kicsit.
– De nekem nem cinegének való csizma kellene ám.
– Nem is az lesz az, fiam, – ütött a vállamra apám. – Igazi

legénynek való csizma lesz. Csukaorrú, magas sarkú, csikor-
gós talpú.

– De sarkantyú is lesz rajta?
– Aranytól futtatott, ezüsttől szalajtott réz sarkantyú.
Hiszem is, nem is, de nem szólhattam többet. Az apám el-

ment megkerűlni a szőlőt, a cinegevarga meg abban a pilla-
natban röppent ki a fészekből. Néztem utána, mintha szeret-
ném megszólítani, de aztán jobbat gondoltam.

– Nini, hiszen belenézhetek én abba a fészekbe.
Másztam föl a fahegybe, mint a mókus, de majd leszédűl-

tem, ahogy belenéztem a takaros kis fészekbe. Négy ici-pici
tojásnál egyéb nem volt benne.

– Ez egyszer áprilist járatott velem az apám, – gondoltam
magamban. Elfutott a pulykaméreg, belemarkoltam a fészek-
be, kiszedtem a tojásokat s egyenkint a fához vertem őket.

Egy kicsit abba is bizakodtam, hogy hátha mégis kipattan
belőlük valami csodacsizma. Hallottam én már ilyent a mesé-
ben. Éppen az utolsó tojáskát loccsantottam szét, mikor nagy
lelkendezve odafutott az apám:

– Vigyázz te, kárt ne tégy a fészekben!
Egy kicsit ijedten huppantam le a fáról:
– A fészekben nem tettem kárt, csak a tojásokat törtem szét.
– No oda is van a sarkantyús csizma, – csóválta meg apám

a fejét. – Hány tojás volt?
– Négy.
– Abból lett volna négy cinege-fiók. Az mind megevett vol-

na naponkint ötven-ötven hernyót. Tudod-e, hány hernyó az?
Nagy nehezen kiszámítottam, hogy az mindennap kétszáz

hernyó. – A fiókákat az anyjuk körülbelül harminc napig etette
volna. Tudod-e, mennyi az a harmincszor kétszáz hernyó?

Én csak annyit tudtam, hogy az sok. Az apám kiszámította,
hogy a harmincszor kétszáz hernyó hatezer hernyó.

– No, ezek már nem esznek meg egy hernyót se, – néztem
föl egy kicsit elszomorodva a fára.

– Majd esznek ő helyettük a hernyók. Tudod-e, mit esznek?
– Gyümölcsfa-virágot.
– Még pedig minden hernyó mindennap egy virágot, – szá-

mított  tovább  édesapám.  –  Hatezer  hernyó  hatezer  virágot.
Harminc nap alatt száznyolcvanezer virágot. Alma, körte, cse-
resznye  lett  volna  abból.  Almából,  körtéből,  cseresznyéből,
barackból árultuk volna a sarkantyús csizmára valót.

Ebben a percben hazaérkezett a cinegemadár. Sohse felej-
tem el jajveszékelését a kifosztott fészek körül. Szívszaggató
sírása ma is a fülembe cseng. S ma is jobban fáj a szívemnek,
mint az, hogy akkor egyszer lett volna sarkantyús csizmám az
életben, azt is megették a hernyók. 

Bíró Ernő – The cathedral
Tizennyolc naposra tervezték az utat, csakhogy ebbe három

vasárnap is beleesett. Ahogy megérkeztek a vándor elkezdett
dolgozni. Földrajzi expedíció volt, nem kirándulás. Bármerre
néztek, a látvány lenyűgözte őket. Kép kép hátán tolakodott be
a lencse végén. Szokatlan volt számára, hogy szelektálni kel-
lett.  Annyi  volt  a  kínálkozó  fotóalkalom,  hogy félő  volt,  a
nyolc  gigás  kártya  nem tart  ki  szürkületig,  márpedig menni
kellett, pihenő és áramforrás csak este az ifjúsági szállásokon. 

Az a szokatlanul szenzációs kék, mely Új-Zélandon minden-
féle árnyalatban jelen van, valósággal megbabonázta. Nappali
kék, esti kék, tengerszín-kék, zöldeskék, liláskék... Mint később
az idegenvezetőtől megtudta, ennek a rengeteg kéknek az oka, a
szigetek fiatal  kora.  És a  sok egymástól független édesvíztar-
talék. A kékségeket ugyanis a tavakban kialakult algapopuláció
biztosította, különböző színű kékre festvén egy olvadt gleccser,
egy ártézi tó, egy tengerszem, vagy egy kráter-tó vizét.

Lévén, hogy vasárnap volt, a vándorban egy pillanatra fel-
sejlett ez a két fogalom, hogy templom meg istentisztelet. Ter-
mészetesen mind a tizenyolc nap táblázva volt, a kipipálni va-
ló objektumokkal és a tizenöt tagú csapatot nem lehetett ilyen
ókori dolgokkal megzavarni. A remény szikrája mégis felcsil-
lant első vasárnap a Mount-Cooke hegy lábánál, mely a maga
3724  méteres  magasságával  Új-Zéland  legmagasabb  csúcsa.
Ezen gyakorlatozott Edmond Hillary mielőtt nekivágott a Mount
Everestnek. Szóval, mikor az ember egy ekkora csúcsra felnéz,
hogy majdnem nyakát szegi, már csak egy hajszálnyit kell meg-
emelje a tekintetét, hogy Istenre nézzen, feltéve, ha látja.

Ennek a hegynek az aljában volt egy kicsi anglikán templom.
Előtte műemlékként egy rézjuhász és az ő rézszőrű báránya. Az
emlékmű a  betelepült  állattenyésztő  ősök  fáradságos  munkájátt
volt hivatott  megörökíteni,  a templom pedig valószínű, hogy a-
zoknak a hitét, mert az ajtón ezt írta ékes angol nyelven:  „Isten-
tisztelet  évente  kétszer,  karácsonykor  és  húsvétkor.  A  múzeum
nyitvatartása munkanapokon 10-től 17-ig,  szombaton 10-től 14-
ig, vasárnap zárva.” Így hát a Miatyánk természetanyánk ölébe
hullva s onnan tova szállt a magasba.

A második vasárnap Wellingtonban, a fővárosban, érte a csapa-
tot. A helyzet jobb volt. Szabadidő is volt a programban. Kora-
délután, kószálás közben templom is akadt. Nyitva is volt, üres is
volt. Istentiszteletek rendje sehol kifüggesztve. Koncertek rendje
annál inkább. Töpörödött öreg templomőr szabadkozott: istentisz-
telet ma reggel hétkor volt, annak a pár öregnek, akik még élnek
ezzel, a többi koncert, ugyanis nagyon jó a templom akusztikája!
Itt már a vasárnapi Miatyánk Isten házába esett, de nem tudni,
hogy jó földbe hullott, mert frissen volt mozaikolva a padló.

A kis csapat, amelyet ez az expedíció hozott össze elkoty-
tyintott félszavakból kezdett megismerkedni egymással. Nyol-
can  tanáremberformák,  földrajzosok,  akik  földtanilag  tudják
hogyan lett az univerzum, méghogy Isten teremtette?!
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Ötön  turisták,  jól  fizetők,  hatodiknak  az  idegenvezető  és
hetediknek a vándor. Értékelték a jó erdélyi szilvapálinkát. De
amikor a vándor Istenről kottyintotta el magát, egy, csak egy
legény maradt meg talpon a vidéken, kivel éjszakába menően
lehetett lelki dolgokról beszélgetni. És egy óvatlan pillanatban
elárulta, hogy az ő hitközösségük vezetőjét bízta meg a dalai
láma, a magyarországi első buddhista sztúpa felállításával. 

Így jött el a harmadik vasárnap. A vándor minden elképze-
léséről lemondott, csak a remény egy halvány szikrája élt még
benne,  hátha  megtörténik  a  csoda  és  lesz  istentisztelet.  De
hamarosan ez a képzelete is szertefoszlott, mert kiderült, hogy
egy földrajzi  látványosságot  néznek meg:  a  Csendes Óceán
által  megmunkált  tengerparti  barlangokat,  melyek  közül  az
attrakció fénypontja: a The Cathedral barlang. Megközelítet-
ték autóval,  amennyire lehetett és onnan egy ősbozóton ke-
resztül vitt a két órás gyalogút, melynek végén apálykor kel-
lett lemenni a tenger homokos partjára. 

Az életben pozitív  csalódás  is  van.  Ennek nyitányát  több
millió új-zélandi kabóca játszotta el hagyományos hangszerén,
a lába szárán. Úgy zsongott, ciripelt az egész ősbozót, mintha
ez volna a világ legtermészetesebb ősnótája. Gyérítették őket
ugyan a szürke gólyák meg holmi hosszú lábú bíbicek, de ez a
számukon semmit  sem változtatott.  Az ősbozót  között  nem
volt természetes ellenségük. Ez a koncert felért egy templomi
hangversennyel, legalábbis három hét távlatából...

Miután kiértek a tenger partjára, mangrouve fák kacskarin-
gós gyökere között elindulhattak nyílegyenesen a visszahúzó-
dott tenger homokjában a célpont fele. Ezek a tengervíz mosta
barlangok olyanok, mint hogyha egy elefánt egyik lába a víz-
be lenne, a többi meg a szárazon, és azalatt az egy láb által
fenntartott, elefánt hasa alatt kelett gyalogszerrel átsétálni. 

Csakhogy a The Cathedral sokkal különb volt. Először is a
vízbe érő láb több mint húsz méter hosszú volt. A láb és a part
közötti  barlang  pedig,  mintha  a  gótikus  aranymetszés
szabályai  szerint  csíszolódott  volna a  Teremtő Műhelyében.
Padozata homok, s hogy a falfestő művész turisták fantáziá-
jától  megóvják  a  belső falakat,  kis  horgony formájú  oszlo-
pokra szabályos kötél  volt  két  sorba kifeszítve a két  végén
nyitott barlang közepén keresztül és csak a két kötél  között
sétálhattak a látogatók. 

Egy  óra  szabadidő  alatt  lehetett  megtekinteni  ezt  a  ka-
tedrálist, a körülötte levő vízből kiálló magányos sziklákat és
más az erózió által készített mesterműveket. Az óceán felőli
részen az egyik helyen egy hasadás volt, világra olyan mint
egy gótikus kisablak, a Mester faragta. És a csoda megtörtént.
A vándor átlépett a kötelen, közelebb ment az ablakhoz és raj-
ta keresztül az égszínkék ég apró bárányfelhőit figyelve bele-
kezdett a rózsafüzérbe. Istentisztelet volt a javából...

Amikor befejezte, visszafordult és körülnézett. Csoporttársai
tovahaladtak, csak a buddhista lépett át a kötélen és annyit kért: 

– Áldj meg engem. Adj nekem is részt az istentiszteletedből!

Benczur Gyula – Vajk megkeresztelkedése
1869-ben Benczúr Gyula nyerte azt a pályázatot, amelyet Eöt-

vös József  kultuszminiszter  hirdetett  történelmi képekre,  hogy
így serkentse a műfaj hazai elterjedését. Az akkor bemutatott Vajk
megkeresztelése vázlaton még hangsúlyos csoportban jelen vol-
tak a pogány magyarok is.  Művét 5 év után fejezte be, miközben
a kiegyezés utáni politikai mentalitás átalakult, így az 1875-re
elkészült végleges képen már szó sincs ellenzékről,  a pályázati
képen még fontos szerepet betöltő – a kereszténység felvételét

visszautasító – lázadó magyarok csoportjáról, mert a kiegyezés
utáni  megrendelőknek  fontosabb  volt  a  sorsdöntő  esemény
problémátlan megelevenítése.

A főrangú szereplők, III. Ottó és Henrik bajor herceg büsz-
keséggel szemlélik, amint az előtérben térdeplő Vajk (a későb-
bi Szent István király, a magyarok első királya) fejét a kereszt-
víz alá tartva a kereszténységet felveszi a püspöki ornátusba
öltözött Szent Adalbert által. A ma is ragyogó színekben pom-
pázó képen – bizonyos távolságról szemlélve – az ábrázolás
érzékletes  anyagszerűsége lenyűgöző. Közelebbről  nézve jö-
hetünk rá, hogy ezt a tapintható materiális hatást apró, szálkás
ecsetvonásokkal érte el. A tanárától, von Pilotytól, illetve Ru-
benstől  és  Tiepolótól  tanult  pompás  anyagfestés  és  a  moz-
galmas kompozíció segítségével a művész a historizmus repre-
zentatív tablóját alkotta meg. 

Nem véletlen, hogy Benczúr lett a korszak hazai festőfejedel-
me, főrendek, királyok kedveltje, sőt a müncheni akadémia, majd
a budapesti mesteriskola tanára. Birtokában volt mindama virtuóz
festői tudásnak és alkalmazkodóképességnek, amely e pozícióhoz
szükségeltetett.  E  kép  kimagasló  kvalitásai  csupán  a  Budavár
visszavételének monumentális értékeihez hasonlíthatók. A műnek,
amely ma a Magyar Nemzeti Galériában látható, osztatlan sikere
volt és 1878-ban Párizsban aranyérmet nyert.

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; Hittanórák: a kényszervakáció ideje alatt szünetelnek

Szentmisék hétközben: élő közvetítések a  Szent Péter templom Kolozsvár facebook oldalán, 
az ott elhangzott hirdetések alapján, vasárnap élő közvetítés 10 órától.
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