Jézus megkérdezte tanítványaitól: „Kinek tartják az emberek az Emberfiát?” Ezt
válaszolták: „Van, aki Keresztelő Jánosnak, van, aki Illésnek, mások Jeremiásnak
vagy valamelyik prófétának.” Ő tovább kérdezte őket: „Hát ti, kinek tartotok engem?” Simon Péter válaszolt: „Te vagy a Krisztus, az élő Isten Fia.” Erre Jézus azt
mondta neki: „Boldog vagy, Simon, Jónás fia, mert nem a test és a vér nyilatkoztatta
ki ezt neked, hanem az én mennyei Atyám. Ezért mondom neked, hogy te Péter vagy,
és én erre a sziklára építem Egyházamat, s a pokol kapui nem vesznek erőt rajta.
Neked adom a mennyek országának kulcsait: Amit megkötsz a földön, meg lesz
kötve a mennyben is, és amit feloldasz a földön, fel lesz oldva a mennyben is.”
(Máté Evangéluma 16,13-19)

Szentpéteri harangszó
X. évfolyam 6. szám, 2020. június 28.

A KOLOZSVÁRI SZENT PÉTER ÉS PÁL PLÉBÁNIA ÉRTESÍTŐJE
Takó István – Álmok és célok –
avagy mi leszel, ha nagy leszel...
Mondják, a jó Istennek mindannyiunkkal kapcsolatban
van egy nagyon szép álma. Nos, ha így áll a dolog, elég
lenne valamilyen módon kifaggatni Őt erről az álomról, és
már csak fel kell ébredni ahhoz, hogy megvalósíthassuk.
A dolog úgy tűnik valahogyan mégsem ilyen egyszerű.
Az elmúlt időszakban meghatóbbnál meghatóbb online
ballagási ünnepségekkel telt meg a virtuális tér. Óvodától
egyetemig a nevelők és diákok kreativitását dicsérő drámai
jelenteknek lehettünk tanúi a megosztott események filmes
produkcióiban. Egy folyamat befejezése fölött érzett öröm
és az Adytól közhellyé idézett „ne még!” kiáltás között sokminden ott lüktet ezekben a videókban. Az ünneplés méltóságából nyilván az idei járvány is bőven lefaragott, de valljuk be, a ballagásnak csak nagyon ritkán van valami köze
ahhoz a hogyan tovább kérdéshez, ami becsülettel megpróbálja a végzős diákokat. Ez a döntés még azoknak sem
egyszerű, akik már csecsemő koruk óta biztosan tudják,
hogy ők bizony tűzoltók vagy színészek, orvosok vagy papok, autóversenyzők vagy vadakat terelő juhászok akarnak
lenni Ők aztán ki is tartanak mindhalálig ezen álmuk mellett,
ami jó korán megtalálta őket és valahogy meg is valósítják
ezt a legtöbb esetben. Mások meg egy életen át örök keresőként különböző szakmákat és munkahelyeket váltogatva
maradnak a kérdéssel: mi lenne, ha… Az ő esetükben az idő
múltával ez a kérdés csak igeidőt vált: mi lett volna, ha…
És, hogy végül ki járt jobban, ki tudja eldönteni?
Azt is mondják, hogy egy jó döntés alapvető követelménye, hogy szabadságból születhessen. Az ismérve pedig,
hogy még nagyobb szabadságot, békességet, vigaszt hoz az
emberi szívbe. Csakhogy melyik az a döntés, amit valóban
teljes szabadságban hozunk meg az életben, amikor eleve
meghatározottak vagyunk mondhatni fogantatásunk pillanatától. Genetikailag, a kapott talentumaink alapján, de azon túl a mintáink által, amelyet elénk élnek, a tapasztalatainkon keresztül a korszakon át, amelybe születtünk,
egészen az éppen aktuális gazdasági helyzetben kialakult
munkaerőpiacig. A pályaválasztásban már az is jó, ha ki
tudunk bújni a szülői és egyéb elvárások alól, amelyek
végképp lekorlátozhatják szabadságunkat.
Dönteni igazán jól akkor tudunk, ha mindenekelőtt tisztában vagyunk önmagunkkal, ha jóban vagyunk azzal, akik-

nek a jó Isten megálmodott, de éppen a meghozott döntéseinknek is nagy szerepe van az önmagunkra találásban. Ahhoz, hogy kötődni tudjunk, hogy helyzetbe kerülhessünk,
tudnunk kell, hogy kik vagyunk, de ezt a másikkal való
relációnkban fedezhetjük fel igazán. Ahogyan találkozhatom,
amilyen viszonyba kerülök a világgal, munkával, kihívásokkal, emberekkel abban tudom felfedezni igazán önmagam.
Kamaszkorban talán ezért oly nehéz mindez, mert a szülőktől
való leválásra, elengedésre van szükség ahhoz, hogy bármihez és bárkihez, egyáltalán a szüleinkhez is, jól kötődhessünk. És mégis talán éppen ezért ez az időszak a legalkalmasabb arra, hogy megtaláljon egy kihívás, egy szakma, egy
hivatás, ami tudatára ébreszt legőszintébb önmagunknak.

Egy héttel a pünkösdi búcsú után elszántan kaptatunk fölfelé a Csíki-havasok meredek hágóin magunk mögött hagyva
a világ zaját. Minden újabb pihenő más perspektívát hoz a
medencét közrefogó hegyekből, a megcélzott Szellő-tetőig
szinte lépésről-lépésre tisztulunk meg a fölösleges gondoktól
és gondolatoktól. A Nagysomlyó-hegy ebből a távlatból eltörpülve viszonyítási ponttá zsugorodik. Csak arról váltunk
néhány szót, ami igazán fontos, amit a látvány szemlélése
hoz fel bennünk, illetve magáról a helyről kapok eligazítást a
vidéket nem csak a térképekről ismerő fiatal társamtól, hogy
képben legyek amennyire csak lehet. Visszatérőben nem
állom meg, hogy az álmairól kérdezzem. Ismerve őt úgy
ítélem meg, hogy korához képest a megélt tapasztalatai és
elért eredményei alapján elégedett lehet. De mégis. Ha lenne
egy álma… A válasza egyszerre volt becsületes és kijózanító:
tudod, nekem nincs álmom, csak célom van. Nos, azt hiszem,
nincs, nem lehet több kérdésem…
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Ferenc pápa – Az ima által minden helyzetben
kapcsolatba léphetünk Istennel
Az imáról szóló katekézisek sorában ma Dávid királlyal
találkozunk. Isten különösen kedvelte őt gyermekkora óta,
és egyedülálló küldetést bízott rá, mely központi szerepet
tölt majd be Isten népének és a mi hitünknek történetében.
Az evangéliumok Jézust többször is „Dávid fiának” hívják,
hiszen ő is Betlehemben született. Az ígéretek szerint Dávid egyik leszármazottja lesz a Messiás: olyan király, aki
teljesen Isten szíve szerint való, tökéletesen engedelmeskedik az Atyának, és hűen megvalósítja az ő üdvözítő tervét
(vö. Katolikus Egyház katekizmusa, 2579).
Dávid története a Betlehem körüli dombokon kezdődik,
ahol apjának, Jesszének a nyáját legelteti. Még kisfiú, a sok
testvér közül a legfiatalabb. Olyannyira a legutolsó, hogy
amikor Sámuel próféta – Isten parancsára – elindul az új
király keresésére, szinte úgy tűnik, hogy apja megfeledkezett a legkisebb fiáról (vö. 1Sám 16,1–13). A szabad ég alatt dolgozott: barátja lehetett a szélnek, a természet hangjainak, a nap sugarainak. Csak egyetlen társasága van, hogy
felüdítse lelkét: a citera; és a magányban töltött hosszú
napokon szeret játszani és énekelni az ő Istenének. De parittyával is játszott.
Dávid tehát mindenekelőtt pásztor: olyan ember, aki gondozza az állatokat, aki megvédi őket a rájuk leselkedő veszélyektől, aki gondoskodik arról, hogy legyen mit enniük.
Amikor Isten akaratából Dávidnak a népről kell majd gondoskodnia, nem fog ezeknél lényegesen különbözőbb dolgokat csinálni. Ezért tér vissza gyakran a pásztor képe a
Bibliában. Jézus is „jó pásztor”-ként határozza meg magát,
viselkedése nem olyan, mint a béresé; ő életét adja a juhokért, vezeti őket, valamennyit név szerint ismeri (vö. Jn
10,11–18). Dávid sokat tanult első mesterségéből. Így, amikor Nátán próféta szembesíti őt rettentő súlyos bűnével (vö.
2Sám 12,1–15), Dávid rögtön megérti, hogy rossz pásztor
volt, hogy egy embertől elrabolta egyetlen bárányát, melyet
szeretett, hogy többé nem alázatos szolga, hanem egy hataloméhes, beteg ember, vadorzó, aki öl és rabol.
A Dávid hivatásában jelen lévő másik jellegzetes vonás
az költői vénája. Ebből a kis észrevételből levonhatjuk a
következtetést, hogy Dávid nem volt vulgáris ember, ahogyan az gyakran előfordul olyan emberekkel, akik kénytelenek hosszú ideig elszigetelten élni a társadalomtól. Ezzel
szemben ő egy érzékeny ember, aki szereti a zenét és az éneklést. A citera mindig elkíséri majd: néha, hogy örömhimnusz zengjen Istennek (vö. 2Sám 6,16), máskor pedig, hogy
kifejezze bánatát vagy megvallja bűnét (vö. Zsolt 51,3).
A szeme elé táruló világ nem néma történés: a dolgok
alakulása mögött tekintete egy nagyobb titkot ragad meg.
Az ima épp ekkor születik: abból a meggyőződésből, hogy
az élet nem egy ránk zúduló valami, hanem egy lenyűgöző
titok, mely költészetre, muzsikára, hálára, dicséretre, vagy
épp panaszra, könyörgésre indít bennünket.
(Amikor egy embernek az életéből hiányzik ez a költői
dimenzió, amikor hiányzik a költészet, azt mondhatjuk,
hogy lelke csak félig-meddig működik.) Ezért a hagyomány
úgy tartja, hogy Dávid a zsoltárköltészet zseniális mestere.
A zsoltárok elején gyakran kifejezett utalást találunk Izrael
királyára és életének többé-kevésbé nemes eseményeire.
Dávidnak tehát van egy álma: jó pásztor akar lenni. Néha
egész jól sikerül megbirkóznia ezzel a feladattal, máskor kevésbé. Az üdvösségtörténet szempontjából azonban az szá-

mít, hogy ő egy másik király próféciája, akinek ő csak a
meghirdetése és előképe.
Tekintsünk Dávidra, gondoljunk Dávidra!
Szent és bűnös, üldözött és üldöző, áldozat és gyilkos,
ami ellentmondás. Dávid mindez volt, együtt. Saját életünkben mi is gyakran ellentmondásos dolgokat fedezünk fel.
Minden ember – ahogy éli az életét – gyakran vétkezik
következetlenséggel. Egyetlen vörös fonál van Dávid életében, mely egységbe fűzi mindazt, ami történik: az imája.
Ez a hang sosem némul el. A szent Dávid imádkozik; a bűnös Dávid imádkozik; az üldözött Dávid imádkozik; az üldöző Dávid imádkozik; az áldozat Dávid imádkozik. A
gyilkos Dávid is imádkozik! Ez életének vörös fonala. Ő az
ima embere! Ez a hang sosem némul el: akár az örvendezés, akár a siránkozás hangszínét veszi fel, de mindig ugyanaz az ima, csak a dallam változik. Ezáltal pedig arra
tanít bennünket Dávid, hogy mindent vigyünk be az Istennel
folytatott párbeszédbe: az örömet és a bűnt, a szeretetet és a
szenvedést, a barátságot és a betegséget egyaránt. Minden
válhat „Te”-hez intézett szóvá, aki mindig hall bennünket.

Dávid szobrát Michelangelo 1501 és 1504 között készítette Firenzében.

Dávid, aki ismerte a magányt, valójában sosem volt egyedül! Végeredményben ez az ima ereje, mindazok életében,
akik teret adnak neki. Az ima nemességet kölcsönöz neked!
Dávid azért nemes, mert imádkozik. Amikor gyilkossá válik, akkor is imádkozik és megbánja tettét és ekkor visszanyeri nemességét imájának köszönhetően.
Az ima nemességet kölcsönöz nekünk: az ima képes biztosítani az Istennel való kapcsolatot, aki az ember igazi útitársa az élet ezernyi viszontagsága, kedvező és kedvezőtlen
történése között. Csak mindig imádkoznunk kell!
„Köszönöm, Uram!” „Félek, Uram!” „Segíts meg, Uram!”
„Bocsáss meg, Uram!” Olyan nagy volt Dávid bizalma,
hogy amikor üldözték és menekülnie kellett, nem engedte,
hogy bárki is megvédje; azt mondta: „Ha Istenem így megaláz engem, akkor tudja, [mi ennek a célja].” Mert az ima
nemessége Isten kezében hagy bennünket. Azokban a szeretetből sebeket vállaló kezekben: ezek az egyetlen biztonságos kezek, melyekben bízhatunk!
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Fordította: Tőzsér Endre SP, Forrás: Magyar Kurír

A szentatya júniusi imaszándéka
Imádkozzunk minden szenvedőért, hogy Jézus szíve megérintse őket és ezáltal megtalálják az életre vezető utat.
Forrás: Vatikáni Rádió

Dr. Kovács Gergely érsek – Intézkedések főegyházmegyénkben a meghosszabbított vészhelyzetállapot
2020. június 17-én kezdődő időszakra
Az állami hatóságok újabb rendelkezéseket adtak ki 2020.
június 17-én, amelyek lehetővé teszik a templomok megnyitását bizonyos elővigyázatossági normák betartásával.
1. A templomban és a templomon kívül tartott szentmisék során vegyük figyelembe a járványügyi hatóságok által
megfogalmazott előírásokat.
2. A templomban bemutatott szentmiséken kötelező a védőmaszk viselése a hívek számára.
3. A templom bejáratánál elhelyezett fertőtlenítő szerek
használata kötelező minden templomba látogató számára.
4. A templomokat rendszeresen szellőztessék és az érintett felületeket rendszeresen fertőtlenítsék.
5. A templomban tartsák meg a személyek közötti két méter távolságot, szabadtérben a másfél métert; kivételt képeznek ez alól az egy háztartásban élő személyek.
6. Nyomatékosan szólítsuk fel a híveket, hogy kerüljék a
torlódást és vegyék figyelembe az előírásokat.
7. A vasárnapi szentmisén való részvétel kötelezettsége
alól (vö. CIC 87. kán. 1. §.; 1245. kán.) adott felmentést ezennel visszavonom. Buzdítsuk a híveket, hogy térjenek
vissza a szent helyre, hogy közösségben együtt mutassák
be a legszentebb áldozatot.
8. A templomok napközben legyenek nyitva, hogy a hívek egyénileg is imádkozhassanak.
9. A papok, sekrestyések, ministránsok a szentmise előtt
alaposan fertőtlenítsék a kezüket!
10. A szenteltvíztartók használatát továbbra is mellőzzük.
11. A járvány megszűnéséig mellőzzük szentmiséken a
kézfogást, valamint a nyelvre történő áldoztatást.
12. A gyermekek és az áldást kérők esetében mellőzzük a
homlokra történő keresztrajzolást. Mellőzzük az ereklyék
és a kereszt csókkal történő tiszteletét.
13. A szentségek (keresztség, házasság, bűnbánat szentsége) kiszolgáltatására vonatkozó korlátozásokat visszavonom.
14. Az elmaradt elsőáldozásokat igyekezzünk megfelelő
időben megtartani.
15. A 2020. március 20-án kelt rendelkezésemmel engedélyezett általános feloldozást visszavonom, és buzdítom a
papokat és a híveket, hogy éljenek a személyes gyónás
lehetőségével.
16. A gyóntatóhelyiségeket gyakran szellőztessék és fertőtlenítsék! A gyóntatórácsra ajánlatos védőfóliát helyezni.
17. A papok lehetőség szerint látogassák az otthonaikban
tartózkodó betegeket (az egészségügyi előírások betartásával!) és erősítsék meg őket szentségekkel.
18. A temetés előtti virrasztással és a temetéssel kapcsolatos korábbi rendelkezéseket vissza-vonom. Lehetséges a
virrasztás és a gyászmise végzése az egészségügyi előírások figyelembevételével.
19. A papok a járvány miatt nem juthattak be a kórházakba. Kérem paptestvéreimet, hogy amennyiben a kórházak
lehetővé teszik, látogassák a kórházban levő betegeket.

Exc. Ft. Bíró László püspök –
Hívom a családokat 2020 júniusában
Hívom a családokat, házaspárokat, jegyeseket és szerelmeseket, a családokat szerető szerzetes– és paptestvéreket,
és mindenkit, aki a család és az élet mellett áll!
Egy idős barátom mesélte: „Kisfiú voltam 1944 karácsonyán. Egy budai háromemeletes bérházban laktunk, és a
közeledő front miatt épp karácsony este le kellett vonulnunk
a ház pincéjében berendezett óvóhelyre. Vagy két tucat
lakásból családok, magányosok, gyerekek és felnőttek jó
hat hétre össze voltunk zárva egy nagy pincébe. Megszűnt a
víz-, villany- és gázszolgáltatás, gyertya és petróleumlámpa
világított. Odakint folyt a háború, potyogtak a bombák,
ágyúkkal lőtték a házakat. Karanténban voltunk, semmi
kapcsolatunk nem volt a külvilággal. Spontán szerveződött
minden, senki nem akart főnök lenni, mert – ahogy én kisfiúként láttam – egy közös cél lebegett mindenki előtt: csak
éljük túl! A házban működött egy vendéglő, a vendéglős felajánlotta, hogy ameddig a raktárából futja, addig biztosítja
a napi háromszori étkezést mindenkinek. Majd elszámolunk, ha túléltük, mondta. Vizet a két házzal odébb lévő közfürdőből hoztak a férfiak, mikor kicsit alábbhagyott a lövöldözés. A jövőről senki nem beszélt, senki nem szervezkedett,
a puszta túlélés volt az a perspektíva, ami mindent meghatározott. Gyerekként próbáltam kérdezni: mi lesz, ha vége
lesz a háborúnak, hogy fogok iskolába járni, és mi van a
barátaimmal. Édesanyám erre azt válaszolta: »Hogy mi
lesz aztán, azt csak a Jóisten tudja. Te most azért imádkozzál, hogy túléljük, és bízzál Benne. Ő itt van velünk a
pincében is.«”

Mai, modern társadalmunkban ahhoz, hogy egy család jól
működjék, azaz hogy betöltse hivatását, különféle szakmák
specialistáinak együttműködése szükséges. A feladatok egy
része ugyan megoldható a családon belül, jó részük megoldásához azonban nélkülözhetetlen a külső segítség. Természetesnek tartjuk, hogy a napi ház körüli teendőket jobbára
a családtagok végzik, a komolyabb szerelési és építési feladatokat szakiparosokra, a gyermekek oktatását, gondozását,
képzését és nevelését pedig főként külső intézményekre
bízzuk. A családi élet gördülékenyen, különösebb súrlódások nélkül folyhat, ha mindenki elfogadja a kialakult munGyulafehérvár, 2020. június 18. ka- és időbeosztást, és ehhez tartja magát. Azokat a váratlan
+Gergely s.k. érsek helyzeteket, amelyekben a szülőknek, vagy a gyerekeknek,
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vagy mindenkinek a napi megszokott rutintól el kell térnie,
a család fenyegetésként éli meg, krízishelyzet alakulhat ki.
Amikor a járványveszély miatt a családnak be kell zárkóznia, meg kell változtatnia munka- és időbeosztását, és
védekeznie kell a járvány fenyegetése ellen. Újszerűen kell
megoldania az élelmezést, a házon belüli és kívüli higiéniai
feltételeket. Ha egy vagy több családtagnak otthonról kell
dolgoznia, ha biztosítani kell a gyerekek otthoni tanulásának feltételeit, adott a szülők és gyerekek közötti konfliktusok kialakulásának lehetősége. Ahol egyik vagy másik
családtag szabadidejében több-kevesebb rendszerességgel
sportol, zenei, színházi vagy sportesemények lelkes látogatója, akkor a bezártság számára és a többi családtagnak is
új helyzetet jelent. Hiába nyújt a televízió és a rádió nívós
előadások közvetítésével jó kikapcsolódási, művelődési
vagy szórakozási lehetőséget, ha a családtagok nem tudnak
megegyezni abban, hogy mikor, mit nézzenek, hallgassanak. Ahhoz, hogy a család minden tagja a megváltozott körülmények ellenére jól érezze magát és a lehető legjobb
teljesítményt nyújthassa, új életformára, a rendelkezésre
álló terek újra felosztására, az egymáshoz való alkalmazkodás megújítására van szükség. Mindehhez sok türelemre,
szeretetre, egymás tiszteletére, sőt a kapcsolati háló megerősítésére van szükség.
Hogyan hatott a ti családotokra a járvány miatt elrendelt bezárkózás? Kitől kaptatok segítséget a bezárkózás
miatt fellépő problémák megoldásához, kinek tudtatok ti
segíteni?
Látszólag könnyebb helyzetben vannak azok a családok,
akiknek olyan lakásuk, házuk van, ahol mindenkinek nagyobb terület áll rendelkezésére, így az összezártság kevesebb konfliktust okozhat. Ha még egy kis kert is rendelkezésükre áll, akkor a közös, szabadban való játék lehetőség
a kellemes időtöltésre, a kerti növények gondozása közös
és hasznos elfoglaltságra ad lehetőséget. Tévedés lenne azonban azt gondolni, hogy a kertes családi házba való
visszavonulás hosszabb távon is megoldja a családi problémákat, hogy ez lenne mai modern társadalmunkban is az
ideális helyzet. Ennek a romantikus elképzelésnek modern
társadalmunkban nincs realitása. A felnőttek nagy többségének csak a házon kívüli munkavállalás ad biztos megélhetést, a mai iskolák gyerekgondozási intézmények nem
csupán gondozási feladatokat látnak el, hanem a gyerekek
fejlődését és társadalmi beilleszkedését is elősegítik, és így
a felnőtté válásuk nélkülözhetetlen tényezői. Mind a gyerekek, mind a felnőttek számára nélkülözhetetlen a családon
kívüli különböző lehetőségek igénybevétele, és elképzelhetetlen azoknak az emocionális és egyéb konfliktusoknak
a leküzdése, amelyek az állandó szoros együttlét következtében jelentkeznek. Az embert a legerősebb emóciók a közvetlen környezetben érintik, így a legerőteljesebb elutasítás
és a legintenzívebb vonzódás is a családban gyökeredzik.
Ugyanakkor nem hagyhatjuk figyelmen kívül, hogy a családtagok egyúttal egy modern társadalomnak is a tagjai. A
családhoz és a társadalomhoz való tartozás és korunk sokrétű bonyolultságának és esetlegességének figyelembevétele egyaránt nélkülözhetetlen. Hiba lenne idealizált múltbéli életformákhoz ragaszkodni.
A vírus okozta válság megmutatja számunkra, hogy
mennyire sebezhetők mindennapi életünknek azok a kisebb-nagyobb összetevői, amelyekre eddig anélkül hagyatkoztunk, hogy felfigyeltünk volna rájuk. Talán a legfonto-

sabb ilyen tényező a kapcsolatrendszerünk. A járvány megmutatta, hogy az a kapcsolati háló, amelyben élünk és mozgunk, nemcsak bonyolult, hanem nagyon sérülékeny és ingatag is. Ebből következik, hogy nemcsak a vírussal kell
megküzdenünk, hanem a járvány leküzdése után kapcsolatrendszerünket tartóssá, kevésbé sérülékennyé kell tennünk.
Amíg a járvány idején egymással való szolidaritásunkat
kellő távolság tartásával fejezhettük ki, a járvány után kapcsolatainkat szorosabbá, stabilabbá kell tennünk, nehogy
egy újabb krízis kapcsolatrendszerünket megtámadhassa.
A vírusjárvány miatti bezárkózás nemcsak a családok
belső életére hat, hanem a társadalmi kapcsolatokra is.
Milyen lehetőségeket láttok a kapcsolataitok stabilizálására és sérülékenységük csökkentésére azokban a különféle
közösségekben, amelyekben családotok, vagy személyesen
részt vesztek?
A karanténnak a családokra lehet pozitív és negatív hatása is. Nyernek általa azok a családok, amelyekben a szeretet
uralkodik, ahol a családtagok tekintete, túl a mindennapokon, bosszúságokon, konfrontációkon a Végtelenre irányul.
A bántó és zavaró dolgok elleni küzdelem helyett egymás
elviselésének a művészetét akarják elsajátítani, mert az a
legfontosabb, hogy a családok egységét megőrizzék és ezzel a realisztikus képpel tekintsenek a jövőbe. „Szeretni
nem annyit jelent, hogy egymás szemébe nézünk, hanem
azt, hogy együtt nézünk ugyanabba az irányba.” (SaintExupéry) Vesztesek a már egyébként is stabilitásukat vesztett családok: az összezártság és a mindennapi megszokott
rutintól való eltérés miatt egymást meg nem értve reménytelenül még tovább sodródnak az elbizonytalanodás, az
egymástól való eltávolodás, sőt az elszigetelődés felé.

Aquinói Szent Tamás mondja a szeretetről: „A szeretet növekedésének természetéből fakadóan nincs határa, mert
részesedés a végtelen szeretetből, aki a Szentlélek. De alanya részéről sem korlátozható, mert a szeretet növekedésével együtt növekszik a további növekedés képessége.”
Mi több: a házassági szeretet elsősorban nem azzal őrizhető
meg, hogy kötelességként beszélünk a felbonthatatlanságról, vagy hogy egy tanítást ismételgetünk, hanem azzal,
hogy a kegyelem ösztönzésére bekövetkező folyamatos növekedés által megerősítjük azt. Ha a szeretet nem növekszik, veszélybe sodródik. Ám csak úgy növelhetjük, ha a
szeretet még több tettével, a gyöngéd érzelem gyakoribb,
intenzívebb, nagylelkűbb, gyengédebb, vidámabb tetteivel
válaszolunk az isteni kegyelemre. A férj és a feleség megtapasztalja egységük értelmét, és egyre teljesebben érik el azt.
Az isteni szeretet ajándéka, amely kiárad a házastársakra,
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ugyanakkor felhívás ezen kegyelmi ajándék állandó fejlesztésére. (vö. Amoris laetitia 134)
„Eljött 1945 februárja is, és megszűnt a harci zaj, nem
hullottak a bombák, nem dörögtek az ágyúk, csak az utcán
végigcsattogó tankok hangja hallatszott be a pincébe.
Reggel korán jött a hír: a pár házzal odébb lakó pap átjön
ide, és egy földszinti, viszonylag épen maradt lakásban hálaadó misét mond. Mi, pincelakók bezsúfolódtunk a lakásba, meghatottan vettünk részt a misén. Épp a felajánlásnál
tartottunk, amikor berontott hat-hét orosz katona. Meglátva, hogy itt mi történik, elcsöndesedtek és egyikük megszólalt magyarul: »Maguk itt miért imádkoznak?« A pap felelt
neki: »Hálát adunk, hogy túléltük.« »Én kárpátaljai magyar vagyok – válaszolt a katona –, eddig hála Istennek én
is túléltem, de a háborúnak még nincs vége, imádkozzanak
a békéért is!« Ezzel megfordultak és elmentek. A pap utánuk szólt: »Isten áldja meg!« – és folytatta a misét.”

Adjam magamat az Istennek. Az egyik férfi mesélte,
hogy a második világháború utolsó évében éppen karácsonykor kapott szabadságot. Három esztendeje volt már távol
otthonától és nem láthatta feleségét, meg gyermekeit. Amikor a vonat beérkezett a pályaudvarra annyira késő volt,
hogy már nem voltak nyitva az üzletek így hát nem tudott
semmi ajándékot venni. Ezért ezzel állított be otthon: semmi más ajándékot nem tudtam hozni nektek, mint saját magamat. Ki ne tudná elképzelni, hogy a család jobban örült
ennek, mint ki tudja mennyi ajándéknak.
Adjam magamat én is Istennek, mert ez a legkedvesebb
ajándék számára. Ezért mondja a (Róm 12, 1): ,,Adjátok
testeteket élő, szent, Istennek tetsző áldozatul, ez legyen
ésszerű hódolatotok.”
Bécsben a Rechte Bahngassen egy érdekes plakát volt látható: egy szomorú szemű kisfiút ábrázolt ezzel az aláírással: Nicht nur Geschenk, dei Kind braucht Dich – Nem csuExc. Ft. Bíró László, az MKPK családreferens püspöke, pán ajándékra, terád is szüksége van gyermekednek. Isten
a Magyar Katolikus Családegyesület elnöke is ezt mondja: nemcsak az odadobott ajándékodra, hanem
Forrás: Magyar Kurír rád is szükségem van, ajándékodban önmagadat add.

Exc. Ft. Tamás József – A felajánlás
A felajánlással elkezdődik az Eucharisztia liturgiája. Ebben a részben az adományok felajánlása történik. Igen sok
átalakuláson ment át e rész.
Története. A felajánlás csíráját megtaláljuk abban az őskeresztény szokásban, amelyben a hívők ennivalót vittek
magukkal a gyülekezés helyére és ott szeretetlakomákat,
agapékat rendeztek, megajándékozták egymást, a szegényeket. Ennek az eledelnek egy részét használták fel a
szentmisében.
A szentmiséhez szükséges adományok átadásából született meg a felajánlási körmenet. Ezek az adományok elsősorban kenyér és bor voltak, de aztán más természetű ajándékok is kerültek, mint olaj, viasz, gyümölcsfélék, arany,
ezüst. Hyppolitus 218-ban azt írja: aki olajat hoz az Eucharisztia oltárához, tegyen úgy, mint aki kenyeret és bort
hozott, adjon hálát hasonló módon.
A középkorban egyre jobban elhagyták a hívők felajánlási körmenetét, a körmenet helyét néhány imával pótolták,
ezek lettek a felajánló imádságok, amelyek a XIV. századból vannak meg. A hívek adományait a XI. századtól a
pénz képezi, amit összegyűjtöttek.
Már a zsinat előtti nagy liturgikus mozgalom sok helyen
életre keltette a felajánló körmenetet, kétféle formában is:
az egyikben az ostyát a hívek vitték az oltárhoz, a másikban a pénzt vagy más adományt a szegények számára.
A Római Misekönyv Általános rendelkezései 49. pontjában azt mondja: ,,Dicséretes, ha a kenyeret és a bort a hívek adják át, amit a pap vagy diakónus átvesz tőlük alkalmas helyen, és az oltárra teszi. Pénz vagy más adomány
is átadható a szegények vagy az egyház javára, gyűjtés is
történhet a templomban.”
A felajánlás mondanivalója. Ezek az adományok, amelyeket közvetlen (felajánlási körmenetben), akár közvetve
(fenntartjuk az Egyház közösségét, amely gondoskodik az
adományokról) ajánlunk fel, magát az adományozó személyt jeltik. Abban az adományban önmagamat akarom adni, éppen ezt akarja az Egyház a felajánlással, hogy az adományokkal együtt magunkat is az Úrnak adjuk, mert amint
az Úr magát nekünk adta, úgy elvárja, hogy mi is magunkat
neki adjuk.

Önmagunk felajánlásában, Istennek adásában fontos vonás az, hogy egészen adjuk magunkat. Kain áldozata éppen
ezért nem tetszett az Istennek, mert Kain olyan áldozatot
akart, amelyben nem szükséges az egész élet megszentelése. És Istennek áldozása. Ábel áldozata éppen azért volt
kedves, mert ő magát egészen Istennek adta. Aki csak
valamit akar adni Istennek, és nem a szívét, életét, annak
áldozatát Isten nem fogadja kedvesen. Ezért mondja a Zsolt
49: Nem áldozataid miatt fedlek meg, égőáldozataid látom
szüntelen... a dicséret áldozatát hozd az Úr elé s váltsd be
fogadalmadat a Fölséges előtt.”
Kalazanci Szent József mondja: ,,Semmit sem adtál Krisztusnak, ha egész szívedet nem adtad neki.” I. János Pál pápa
írja: ,,Istent teljes szívünkből kell szeretnünk, és nemcsak szeretetünk morzsáit odadobni neki.”
Hogyan adom magam Istennek minden nap, amikor a
felajánlásban részt veszek?
Jézusom, mindennap a szentmisében felajánlod magad
az Atyának értünk, mert így szeretsz minket. Segíts, hogy
én is veled együtt adni tudjam magam, és a felajánlott adományokban ott legyen szívem, lelkem, egész valóm. Jézusom, hadd legyek egészen a Tied!
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Forrás: Exc. Ft. Tamás József – Csúcs és forrás

Exc. Ft. Dr. Jakubinyi György – A megbocsátás

különbség, mert Isten a végtelen jóság, az embertárs pedig
teremtmény. Viszont itt nem a megbántásnak, a bűnnek a
nagyságáról van szó, hanem a megbocsátás készségéről, akár kicsi akár nagy a sértés.
Ezért mondta el az Úr Jézus a másik példabeszédet is, ami a tékozló fiúról szól. A tékozló fiú volt olyan szemtelen,
hogy még az atyja életében kikérje az örökségét, pedig ezt
csak a végrendelkező halála után szokták elnyerni. Az apa
fájó szívvel kiadja a kisebbik fiúnak az örökséget. A fiú
eltékozolja vagyonát és már csak disznópásztornak fogadják fel, ami a zsidóknál azt jelentette, hogy kizárják a liturgikus közösségből is Elhatározza, hogy hazamegy és kimondja: Atyám vétkeztem ellened és az ég ellen. Kérem,
hogy fogadj vissza! Nem vagyok méltó, hogy fiadnak fogadj, de a szolgáid közé fogadj be! Amikor hazamegy a fiú,
az apja elébe szalad. Az édesapa tudta azt, hogy aki meleg
családi környezetben nőtt fel, az visszavágyik és egyszer
visszatér oda. Ezért minden este az apa kiállt az útra és várta, hogy mikor jön vissza a tékozló fia. Amikor a fiú elkezdi
mondani az előre kigondolt beszédet az apa nem engedi,
hogy végigmondja. Megelégszik egy mondattal. Átöleli.
Hívatja a szolgáit, hogy a szabad embernek kijáró ruhát,
sarut és a gyűrűt húzzák az ujjára és örömlakomát rendez.
Ez azt jelenti, hogy az Isten mindig visszavárja a bűnöst. Ő
a szerető Mennyei Atya, aki látja és megelégszik azzal is,
ha a bűnbánatnak csak egy nagyon kicsi jelét is adjuk.

Krisztusban kedves testvéreim!
Nagyon szeretem a szent számokat. A Szentírásban többször megjelennek a szent számok. Szent Máté evangéliumában a leggyakoribb. De mitől szent a 7-es szám? Egy Isten van három személyben: Atya, Fiú és Szentlélek. A 3-as
szám a Szentháromság miatt szent szám, az isteni teljességet fejezi ki. A földi valóság, a négy égtáj: kelet, nyugat,
észak, dél jelzi a földi valóság teljességét. 4+3 az 7. Ez azt
jelenti, hogy a 7-es azért szent szám, mert mind az isteni és
mind az emberi teljességet kifejezi. Ugyanakkor azt is kifejezi, hogyha valaki valamit hétszer tesz meg, akkor azt
tökéletesen megteszi. Így már érthető miért alapított az Úr
Jézus 7 szentséget. Azért, hogy minden szempontból megsegítse az elesett emberi természetet a megváltás után,
hogy teljesíteni tudjuk keresztény életünkben a szeretet
nagy parancsát. Ugyanakkor a Szentlélek is hét ajándékkal
érkezik a bérmálás szentségében. A legszentebb imánkban,
amire az Úr Jézus tanított, a Miatyánkban is 7 kérés van: 3
Istenre vonatkozik, őt dicsőíti, 4 pedig az emberi szükségleteket tárja az Úr elé.
A Miatyánk 5. kérésre az emberi szükségletre vonatkozik: „és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek”. Ebben a kérésben benne
van a megbocsátás. Azért van a Miatyánknak ez a 7 kérése
és ez az 5. is, hogy aki elmondja ezt az imádságot, az tökéletesen dicsőítse Istent a 3 kéréssel, és tökéletesen Isten elé
tárja emberi szükségleteit a másik 4 kéréssel együtt.
Amikor Szent Péter megkérdi Jézustól, hogy hányszor
kell megbocsátani, 7-szer? Szent Péter úgy gondolta, hogy
ha 7-es a tökéletes szám, akkor ha 7-szer megbocsátottam,
akkor utána már nem vagyok köteles megbocsátani. Az Úr
Jézus ugyanilyen számtani nyelvezettel felel Szent Péternek és azt mondja, hogy nem 7-szer, hanem 77-szer. Az Úr
Jézus nem matematikát űz, hanem azt tanítja, hogy sokszorosan, vagyis mindig meg kell bocsátani.
Az Úr Jézus elmondja azt a gyönyörű példabeszédet a
szívtelen szolgáról. Volt egy király, aki maga elé hívatta az
egyik miniszterét (a miniszter szolgát jelent), aki tízezer
talentummal tartozott neki. Ez egy olyan nagy összeg, hogy
azt ember ki nem fizetheti. Manapság ez megfelelne állam- Az Úr Jézus külön szentséget rendelt a megbocsátásra, a
adósság méretűnek is. A szolga kétségbeesetten könyörög, bűnbánat szentségét, a szentgyónást, ahol az a feltétel, hogy
hogy: Légy türelemmel! Mindent megfizetek! A király nagy ne hordozzunk a szívünkben gyűlöletet, megvetést, nehezkegyesen elengedi az adósságát és szabadlábra helyezi. telést másokkal szemben. Jézus azt mondja, hogy amikor az
Amikor kimegy a szolga, a miniszter találkozik szolgatár- ajándékodat az oltárra viszed, és eszedbe jut, hogy embersával a másik miniszterrel. Az 100 dénárral tartozott neki. társadnak van valami panasza ellened, hagyd ott ajándékoEgy dénár abban az időben a szőlő kapálásánál egy nap- dat az oltáron, menj békülj ki előbb felebarátoddal és utána
szám ára volt. A 100 dénár a 10.000 talentumhoz képest menj vissza felajánlani az ajándékodat. A szentgyónásnál is
nagyon elenyésző összeg. Három hónapnak a kapálási nap- ez a feltétel, hogy tudjunk megbocsátani, és úgy kérjünk
számát jelenti. A szolga nyakon ragadja társát és adóssága Istentől is bocsánatot. Ekkor Isten bocsánatát elnyerhetjünk,
kifizetését kéri. Az ugyanazon szavakkal könyörög, mint mert már mi is meg tudunk bocsátani. Tehát ne feledjük a
ahogy a kegyetlen szívű szolga tette a királynál: Légy türe- Miatyánk 5. kérését: „és bocsásd meg vétkeinket, miképpen
lemmel! Mindent megfizetek! Ő azonban nem engedte el az mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek”.
Forrás: Romkat.ro, Emmausz-sorozat, szerkesztett változat
adósságot. Börtönbe vetette társát, hogy fizessen. Amikor
megtudta a király, magához hívatta a szolgát és megfeddte
Oláh Dénes – In memoriam Heim András
őt: Te hűtlen szolga! Nem kellett volna neked is megbocsátani a társadnak, mint ahogyan én megbocsátottam Kedves gyászoló testvérek!
Heim Andrást 37 éve, 1983-óta ismerem. Édesanyja, elneked? Börtönbe teszi, hogy fizesse meg az adósságát, ami
sőpéntekes
betegem, kislánya, Grétike meg kis hittanosom
természetesen örökös börtön, mert soha nem tudja megvolt.
Havonta
megfordultam Rákóczi úti otthonukban.
fizetni az adósságát. Az Úr Jézus azért mondta el ezt a
Legtöbb
látogatásom
alkalmával odahaza volt ő is. Égő cipéldabeszédet, mert meg akarta értetni, hogy tulajdonképgarettával
az
újai
között,
műtermében szorgoskodott.
pen Isten megbántása és ember megbántása között óriási a
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Számomra akkor és ott, különös idomokat, formákat rajzolt, de ha szóba elegyedtünk, akkor amolyan magabiztos,
picikét fellengzős, vallási témákban közömbös ember benyomását keltette, annyira, hogy minden alkalommal eszembe
jutott Ady Endre Krisztus-kereszt az erdőn, című költeményének egy szakasza:
Az apám még vidám legény volt,
Dalolt, hogyha keresztre nézett,
Én meg az apám fia voltam,
Ki unta a faragott képet
S dalolt, hogyha keresztre nézett.
Utólag tisztáztuk, ez álarc volt. Ezen állarc mögött élt, ő,
Heim András, a művész, a férj, az édesapa, a melegszívű,
barátságos ember.

Barátságunk 1996-ban kezdődött, miután másodjára is
Kolozsvár lett papi szolgálatom színtere. Emlékszem, az
utcán találkoztunk, ő a Dacia kiadó fele tartott, én meg haza a plébániára.
Kilenc évig nem láttunk egymást, nem is hallottunk egymásról, hát a beszélgetést a plébánián folytattuk, egészen
addig, amíg nekem szentmisére harangoztak. Oda is átkísért. Az a beszélgetés mélyen belém ívódott. Az a Heim
András, már nem az egykori, ama magabiztos, picikét fellengzős, vallási témákban közömbös ember benyomását
keltette.
Ez egy más ember volt. Ennek a Heim Andrásnak, saját
szavaival élve, már benőtt a feje-lágya, ez a Heim András,
egy megtért, de egyben a magány keresztjét cipelő, szenvedő ember volt.
Bár 11 évvel idősebb volt, mint én, mégis megkért, legyek a lelki atyja. Örömmel vállaltam. És azóta, egészen a
haláláig, igaz, utóbb csak telefonon, de napi kapcsolatban
voltam vele. Amikor hatvan valahány évesen fölvette a
bérmálás, a keresztény nagykorúsítás szentségét, arra kért
legyek a bérma-apja. Ezt is vállaltam, sőt megtiszteltetésnek fogtam fel.
Az Építem a rendet című kötetének dedikációjában így
fogalmazott: ,,Oláh Dénes barátomnak, sok szeretettel, tisz-

telettel és köszönettel azért, hogy megpróbálja egyengetni
utamat a legfőbb Irányító, az egyedül üdvözítő Isten és az
Ő egyszülött Fia, Jézus Krisztus felé!”
Ezek után kifejezetten is
igyekeztem a szó legszentebb értelmében, lelki atyáskodni is, hiszen főleg az utolsó években, szinte naponta kellett vigasztalni, bátorítani, bíztatni, valamely aggodalmát, nyugtalanságát, fölöslegesnek mondani, tartani
a lelket benne.
De valójában ki is volt
Heim András? Heim András a
Teremtő rokona volt. Művészember. A Teremtő és a művész
rokonlelkek. Így is mondhatnám, a művész a Teremtő közeli
rokona. Hogy miért?
A Teremtő évmilliók óta folyamatosan teremti az életet és
még mindig nem tudta kimeríteni az arc, jellem, képesség,
szín, arányok stb. tartalékait.
Heim Andrást, a művészt, előbb ismertem meg, mint az
embert. Kezdetben furcsállottam, majd bambán bámultam,
azután érdeklődve szemléltem, ma pedig csodálkozva nézem formanyelvének alakulását. Heim András valóban „rokona” a Teremtőnek. Mintha ő sem tudta volna kimeríteni a
„műteremtés” lehetőségeit.
Bizonyos motívumok, idomok, mértani arányok, újra és
újra visszatérnek nála, de a grafikán kiemelt, vagy háttérbe
szorított elhelyezésük azt sejteti velem, velünk, hogy ő ezáltal valami nagyon fontosat akart elmondani.
Heim András mellett nem lehetett csak úgy elmenni. Ő
megállított emberként is, de még inkább grafikusként. Őt
meg kellett hallgatni, hogy megértsd a körmondataiba bugyolált örömeit, gondjait, átadásra érett megcáfolhatatlan
igazát. Éppen ezért, Heim András képei mellett nem lehetett, ma sem lehet, futólépésben elmenni. Aki ezt tette, az
elment Heim András mellett, és nyilván mindamellett, amit
ő, a „Teremtő rokona”, hordozott, képviselt és elmondott,
csodálatos grafikáinak kódolt, de sejtelmesen csevegő formanyelvén.
Heim András megtért ember volt.
A már említett Építem a rendet, című kötetének személyemnek szóló dedikációja is erről beszélt. De van ebben a
kötetben, egy az olvasók számára megfogalmazott hitvallása is. Ezeket írja: A könyvben szereplő grafikai lapok,
lehet, nem mondanak sokat a „hagyományos” műformákhoz szokott szemnek. Ezek a grafikák nem „ábrázolnak”,
hanem megkísérlik ellesni az isteni teremtés pillanattöredékeit. Ehhez a kísérlethez teljes magányra van szűkség.
Nem kirekesztettségre, hanem önmagunkba fordulásra. Azokra a pillanattöredékekre, amikor az alkotón átvillan egy
sugallat. A sors különös ajándéka, amikor ezt rögzíteni is
tudja. Ezzel próbálva meg kamatoztatni a Teremtőtől kapott
tálentumokat. Mindezekkel az „apró lépésekkel” készülni
arra a pillanatra, amikor is – továbbmenvén az „ideiglenes
megállóhelyről” – számot kell majd adnunk arról, vajon jól
sáfárkodtunk-e?
Igen, a megtért ember tudja, hogy hazamegyünk, és otthon
pedig mindenről számot kell adnunk egész földi életünkről,
még arról is, hogy mire használtuk a kapott talentumokat.
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Megtért emberként folyamatosan olvasta a Bibliát. A
lelki irodalom számtalan nagy egyéniségével ismerkedett
meg. Olvasta, Szent Ágoston vallomásait, Giovanni Papini:
Krisztus történetét, áttanulmányozta a XX. Század konvertitáinak az antológiáját, hogy aztán végkép beleszeressen
Assisi Szent Ferencbe, aki annyira megigézte, hogy hónapokon át faggatott, hogyan lehetne ő is ferences. Assisi
szegénykéje, zseni volt. A Heim Andrásokra is gondolt.
Számukra alapította a „Harmadik Rend”-nek nevezett Ferences Világi Rendet. András ennek is tagja lett. Olyan szeretettel beszélt a ferences atyákról, mint amilyen szeretettel
beszél az ember a testvéreiről. Családtagnak tudta, érezte
magát ebben a közösségben.
Heim András kereszthordozó ember volt.
Az egyedül maradás keresztjétől kezdve, a jelentkező és
egyre súlyosbodó egészségügyi problémákig széles a skála.
Már Rákóczi úti – mondhatnám: karthauzi magányában –
megadatott Heim Andrásnak is a kereszttel való találkozás
isteni lehetősége.
A kereszttel való találkozás, lelkünkből lelkedzett reakciója, rólunk mond el valamit, sok esetben mindent. Van, aki
öklét rázza, tiltakozik, fűnek-fának panaszkodik, önmagába
zárkózik, vagy teljes rezignációba süllyed. Heim András
életének keresztjeit művészi alkotássá szelídítette.
A képzőművészet birodalmának laikus csodálójaként úgy
láttam, hogy Heim András keresztjeiben olyan lehetőségeket látott, melyeket nem hagyott csak úgy nyomtalanul távozni. Keresztjei nemcsak lelkében, hanem kartonjain is
nyomot hagytak, és mi ezeket egy csodálatos kiállítás keretében lélegzetvisszafojtva szemléltük a Korunk Galériában.
Kereszthordozásának utolsó stációja az öregotthon, és ott a
lassú, de fokozatos leépülés, illetve a halálra való beérés volt.
Mint bárki más, ő is nehezen törődött bele. Dénes, engem élve
eltemettek – mondta keserű torokkal, a beköltözés után. Persze azért voltak szép napjai is. A látogatók, a régi barátok, a
szentségkiszolgáló paptestvérek, az Egyesült Államokból
érkező jó hírek, Grétike, az unoka, Anna jelentkezése, mindmind ünnepet lopott megkeseredett szívébe-lelkébe.
És meg ne feledkezzünk dr. Szentágotai Lórántról, a naponta emberfeletti munkát végző orvosról, akit méltán tűntettek ki Kolozsvár díszpolgára címmel is, aki éjt nappá téve dolgozik ápoltjai között. Akivel magam is megismerkedtem, egy látogatás alkalmával. Szentágotai doktor úr
még arra is odafigyelt, hogy Andrásnak munkát adjon. Ő
kellett elkészítse az ünnepi meghívó grafikáját. Heteken át
erről áradozott. András elismerő szavait szeretném idézni:
Miután letettem a munkát, akkor éreztem az egyedüllétet.
Sőt munka közben is. Jólesett volna, ha valaki szól hozzám, vagy bejön a műterembe, és kérdez valamit. De hát ez
nem volt…
Na de van egy csodálatos orvosunk, aki az embernek a
gondját viseli, mert ugyanezt otthon megoldani nagyon körülményes volt. Kedves Doktor úr, András testvérünk elismerő szavai mellett, kérem, fogadja szeretettel a mi hálás
köszönetünket is, mindazért, amit érte tett. A Mindenható
Isten áldása kísérje munkáját és életét, kívánjuk mindannyian, közösen. És kérjük ugyanezt a köszönetet és áldást, tolmácsolja nevünkben, csapatának, az ápoló személyzetnek is. Túl ezen az emberi odafigyelésen, mégis
voltak nehéz percei – órái.
Sokszor hívott: atya, nem bírom tovább. András, végig
kell menni az úton, mondtam minden alkalommal.

Te hívő ember vagy. Te belekapaszkodhatsz Jézus szegekkel átvert kezébe. Gyere, imádkozzunk. Hajtsd fejedet
Jézus térdeire. Megtette, de aztán másnap kezdtük elölről.
Néha Babits Mihály egy csodaszép versszakával vigasztaltam: Szenvedni annyi, mint diadalt aratni:
Óh hány éles vasnak kell rajtunk faragni,
míg méltók nem leszünk, hogy az Ég királya
beállítson majdan szobros csarnokába.
Krisztus urunk, segíts meg!
A végén már közösen mondtuk. És most befejeződött. Véget ért a keresztút. Heim András célba érkezett, hazament,
végső otthonára lelt. Egyébként nevének magyar fordítása
is azt jelenti: otthon.

Kedves Gyászoló Testvérek! Én szentül hiszem, hogy
András már találkozott, Azzal, akinek a teremtés rendjében
gyermeke, művészként a rokona, alázatos szolgája, és a
kereszthordozásban Fiának társa volt.
András, pihenésed legyen csendes, emléked áldott, és
imádkozz értünk, imádkozz rajongásig szeretett népedért,
mert én hiszem, nem véletlen az, hogy 2020. Június 4-én
álltunk a koporsód mellett. Ámen
Elhangzott 2020. Június 4-én a Házsongárdi temetőben

Heim András János (Kolozsvár, 1946. szeptember 18. –
Kolozsvár, 2020. június 1.) erdélyi magyar grafikus, festő, műszaki szerkesztő. 1968–1974 között a kolozsvári Ion Andreescu Képzőművészeti Főiskola hallgatója volt. 1974–1978
rajztanár Mezőpagocsán, 1978–1990 nyomdász, kéziszedő a
kolozsvári állami nyomdában, majd 1990-től 2006-os nyugdíjazásáig a Korunk folyóirat műszaki szerkesztője. 1997-től a
kolozsvári Korunk Galéria kiállításainak szervezője.
Grafikái geometrikus szerkesztésű művek. Mestere Miklóssy
Gábor festő volt, akitől azonban merőben eltér a művészete.
1999-ben megjelent Építem a rendet (Komp-Press Kiadó,
Kolozsvár) című esszékötete, amelyet saját grafikáival illusztrált. Ez a könyv hű tükre művészi krédójának. 1997-től a Korunk Galéria kiállításainak szakavatott szervezője volt, de ugyanakkor számos egyéni és csoportos kiállításában gyönyörködhettünk, valamint olvashattuk írásait, szemlélhettük grafikáit a Szentpéteri harangszó korábbi számaiban.
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Ady Endre – Volt egy Jézus
Szent elgondolás: volt egy Jézus,
Ki Krisztus volt és lehetett
És szerette az embereket.
Ő mondta: fegyvert a fegyverrel
Győzni s legyőzni nem szabad:
Jézus volt, Krisztus: legigazabb.
Az emberek úgy elrosszultak
(Hiszen nem voltak soha jók):
Most Krisztus-hitünket csufolók.
Pedig ma is élhet. Föltámadt,
Ki Krisztus és nagyon nagy úr,
De él másképpen és igazul.
Járj köztünk, drága Isten-Ember,
Tavasz van, nőnek a gazok
S kevesek az igaz igazok.
Ugy látlak, ahogy kigondoltak:
Egy kicsit véres a szived,
De én-szivem egészen tied.

Sebestyén Péter – Az ígéret földje
Hallgatom a szebbnél szebb erdélyi népzenéket, katonadalokat. Teljesen hatásuk alá kerültem. Eszembe jutnak gyermekkorom családi éneklései, az édesapámtól hallott katonadalok, a kilenc hónapos katonai szolgálat, ahogyan díszlépésben lábunkat a földhöz csaptuk, a román indulók hallatán,
és csengett a plató Loloş kapitány üvöltésétől: ha kitör a háború, titeket, magyarokat az első vonalba foglak állítani…!
Ahogyan ezeket a magyar katonadalokat: Salánki Tercsi,
Takács Piroska, Szilágyi Anna néni és társaik éneklik az
Eszterlánc, vagy a Muzsikás finom és precíz kíséretével, az
egyszerűen maga a csoda.
Olyan kimondhatatlanul szép, olyan hátborzongatóan
gyönyörű, hogy már hallgatni is extázis. Valami megfoghatatlan őserő, enyhe mélabú, de mégis sodró életigenlés
árad belőlük, amit nem lehet megunni. S megdöbbenek,
hogy a románnak alig van ilyen népdala. Legfeljebb az erdélyieknek, akikkel együtt harcoltunk a monarchia alatt.
Nekünk meg több száz. Vagy ezer. Valódi kincsek, igazgyöngyök.
Hetedhét országon túl is magunkra ismerünk bennük.
Doberdóról, Erdélyországról, muszkákról, Galíciáról, Isonzóról szólnak. Közös szívfájdalmunkról. Mert nekünk a
hazát Szent István óta folyton meg kellett védeni. Megvédeni „ott”, a magasban, s „itt lenn” a hitet, a vért, a nyelvet, amivel „kilógunk” a szláv-latin tengerből, ami teremtő
erőnk, a földet, amelyet a világpolgár inkább beépít, mint
megművel.
Valójában a földről szól a katonaság is. A földről, amit el
kellett foglalni, vagy meg kellett védeni. Esetünkben mindig ez utóbbit jelenti a honvédelem. S a hazaszeretet is.
A Biblia szerint Ábrahám kivonult ősei földjéről, mert az
Úrnak tervei voltak vele. Nagy néppé tenni, jellé a többi
nép számára. Mózesnek pedig az a dolga, hogy bevezesse
népét az ígéret földjére.
Nekünk, magyaroknak is ez a küldetésünk itt a Kárpátmedencében... Ezért kaptuk az Úrtól ezt a gyönyörű földet,
ezt a tejjel-mézzel folyó „országot.” Ide, erre a földre kaptunk hivatást, küldetést, feladatot. Hogy ezt a földterületet

belakjuk, műveljük. Értékeket hozzunk létre, alkossunk,
szolgáljuk Isten dicsőségét és az emberiség javát.
A föld, a termőföld, a szülőföld, a földterület, amin lakunk, nemcsak vagyontárgy, nemcsak lakóházak vagy ipartelepek épülnek rajta, hanem élettér, amibe belegyökerezünk mi is. A kultusz és a kultúra is egy tőről fakad. Ugyanahhoz a földhöz köt. Mert a föld éltet, életet ad. Belőle
szerezzük táplálékunkat. Beléje vetjük a magot, amiből búza és kenyér lesz. És Jézus teste, a lélek tápláléka.
A föld kötelez. Ápolni, termékennyé tenni, mert csak így
éltet. Ha parlagon hagyod: büntet, elűz, elidegenít. Elárultad az örökséget. A meddő föld, a meddő anyaméh nem
szül életet, és akkor felvesz a gyom, megfojlik az élet, megszűnik a vele kötött szövetség, szétporlik a közösség.
Trianon nagyobb földet hasított ki Magyarországból, mint
a jelenlegi területe. Erdélyt is leszakították róla. Ezért írja
Balázs Zoltán politológus: „Azért fáj Trianon, mert a földről szól. Ami fuit. Volt. Ezt a fájdalmat nem lehet esztétikussá tenni, ahogy más fájdalmat sem. A földhöz való kapcsolat megszakadását sem lehet meggyógyítani, kibeszélni, spiritualizálni, szublimálni, mert ez az éhséggel, a szomjúsággal van kapcsolatban, amit ugyanúgy nem lehet gyógyítani.
Ez pedig már bibliai perspektíva. […] S ez túl van politikán, és polgári szövetségen, túl van társadalmi osztályokon, túl történelmi sorsokon. Az ősi tulajdonjogról szól,
mivel mindannyian porból, földből vétettünk, és visszatérünk a földbe, ezért van jussunk hozzá,. S ettől vagyunk
éhesek, szomjasok, s ezért vezet az út az éhségtől és szomjúságtól Kánaánon át az új ég és az új föld felé…” [in.
Balázs Zoltán: Homérosz napja, Gondolat Kiadó, Budapest, 2018. 191. o.]

A városiasodással sikerült ugyan néhány nemzedékkel elhitetni, hogy a pénzforgás, a kényelmes élet, a jólét pótolja
a föld hiányát, nem kell azt többé izzadva túrni, de talán a
sok „itthon levés”, a globalizmusnak való kiszolgáltatottság
kijózanít végre.
Remélhetőleg jobban feléleszti az otthon-tudatot, a szülőföld iránti érzékenységet, és több magabiztosságot ad, hogy
ami a miénk, azt ne eladjuk, hanem becsüljük meg, műveljük, jobban értékeljük, és tegyük termékennyé.
Hisz Isten előtt az örökséggel csak így tudunk elszámolni.
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Forrás: peterpater.com

szentelt! Felkeltem és arra gondoltam, hogy mivel is ajándékozhatnám meg magamat ezen az áldott szép napon! Elővettem a rózsafüzért és le-fel sétálva szobámban, elkezdtem
imádkozni! Jól esett az imádság csendjében Istenhez emelni
a lelkemet, jó volt érezni, hogy én e napon sem akarok ennél több, szebb ajándékot, más ünnepet, mint teremtő Istenem áldott jelenlétében dolgozni!
Hálatelt szívvel köszönetet mondok mert 31 év papi szolgálattal ajándékozott meg az Isten, méltónak talált arra,
hogy egyszerű papjaként hirdessem a nagyvilágban az evangéliumot. Az elmúlt évek minden – imában, munkában
gyermekekkel, felnőttekkel vesződve, kacagva – eltöltött
percéért hála és köszönet van a szívemben! Minden egyes
kicsi vagy nagy emberkéért hálát adok Teremtőmnek, azokért is akik kérték, elfogadták a szeretetemet, azokért is
akik átkaroltak, felemeltek a maguk szeretetével! Természetesen azokért is hálát adok, akik őszinte víruskeresőként ráirányították figyelmemet a hibáimra, bűneimre, hiányosságaimra, a nehéz percekben, a kísértésekben derül ki, hogy
mi is lakik az ember fiában!

Török Anna – Egy világ térden állva
A korona, mely egy világot kényszerít térdre,
és visz az ismeretlen sötétségbe.
A korona, mit soha senki nem kérne,
mert fullasztó a viselése.
A korona, mely most felébreszti az embereket,
hogy útjaink nem mindig terveink szerint mennek.
A korona, mely nem királyságot bíz rád,
hanem egy szobát, hogy magadat bezárd.
A korona, mely elszigetel a világtól,
a hazámtól, a családtól, egymástól.
A korona mely kiüresítette az utcákat,
és megváltoztatta a hétköznapokat.
A korona, mely megrázta a Földet,
és felhangosította a csöndet.
A korona, mely áldozatokat követel,
és minden kezet imára emel.
S ha majd minden nép megtör, és minden határ lezárul,
akkor a négy fal között, csendesen a világ térdre borul.
A kísértő azt hiszi, térdre kényszerítette a világot,
de nem gondolta, hogy a világ térdelve imádkozni fog.
Panaszkodtunk, hogy nincs időnk egymásra,
most mind otthon vagyunk, összezárva.
Most megtanulhatunk újra szeretni,
s minden apróságért hálásnak lenni.
Nézd az eget, a virágzó fákat, a lepkét,
akard megismerni társad törékeny lelkét.
Talán sosem volt szükség ennyire egymásra,
most rajzolj mosolyt a másik arcára.
Mindenki fél, nem tudjuk mit rejt holnapunk,
de a mai napért csak köszönetet mondhatunk.
Forró a víz kádban, van meleg ételünk,
és mindennap velünk van Gondviselő Istenünk.
Isten hallja imánkat,
látja megriadt arcunkat.
A karjaiban tartja az egész világot,
s nem hagyja elveszni Magyarországot.
Itt az idő, hogy az emberiség megtérjen,
és könnyek között térdre ereszkedjen,
hogy minden kéz végre összeérjen,
és imádságban az Istent kérje:
Szabadíts meg minket a vírustól,
mert Tied az Ország,
Hatalom és
Dicsőség
Mindörökkön örökké
Á M E N.

Böjte Csaba OFM – 31 év Isten szolgálatában
31 éve hogy felszentelt Dr. Jakab Antal püspök úr a szolgálati papságra, Gyulafehérváron! A papi jelmondatomat
akkor a II. Vatikáni zsinat dokumentumaiból vettem: ,,Isten
azt akarja, hogy az emberek testvérek legyenek és egy nagy
családot alkossanak!”
Ma reggel próbáltam felidézni azt a napot, a harmincegy
évvel ezelőtti gyulafehérvári szentmisét, melyben engem is
szentéletű Jakab Antal gyulafehérvári megyéspüspök pappá

E napon megállva, az elmúlt évekre visszanézve, ha valami fáj, akkor az az, hogy ebbe a harminc évbe a szeretet,
munka mellé milyen sok lim-lom fecsegés, lötyögés is belekerült az életembe! Az Úr elvetette a jó magot, de esténként jön a gonosz és konkolyt hint az élet legcsodálatosabb
termőföldjébe, a lelkünkbe, a szeretet szülőföldjébe, hisz
onnan nő ki minden szó, cselekedet, érték! Hordozom magamban a konkolyt, olyan gyarlóságokat, bűnöket, melyektől azt hittem, hogy sokkal könnyebb lesz megszabadulni,
de melyek kérlelhetetlen potyautasként velem tartanak! Bűneink mohó paraziták, melyek felfalják az Isten és ember
szeretetre kapott drága időt, energiát!
A harmincegyedik kilométerkőnél előre nézve egy dolgot
szeretnék kérni a Megváltótól! Isten gyermekeinek szabadságát, békéjét, teremtő, alkotó erejét kérem, hogy a rám bízott nagycsalád apraját, nagyját testi-lelki épségben ne csak
meg tudjam őrizni, hanem a növekedésben, kibontakozásban eredményesen szolgálni is tudjam!
Számomra ez a keskeny, meredek út az öröm, az élet útja,
gyarlóságaim ellenére is ez a csodák földje, hol nap mint
nap gyermekeink életében, környezetemben bármerre is nézek megtapasztalhatom Teremtő Istenem hozzánk lehajló
jóságát, gondoskodó szeretetét, azt a hatalmas életerőt, mely
virágba borítja, termővé teszi a világunkat!
Alázattal az úton tovább menve, Csaba testvér.
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Forrás: magnificat.ro

Derüljünk, ha jönne a második hullám

Tóth Tihamér – Okosak, mint a kígyók

* Aki teheti, még most vegyen karácsonyfát is, sosem
lehet tudni...
* Szobabiciklit keresek, munkába járáshoz kell...
* A szülők számára most kiderül, minden igaz volt, amit
a szülőin hallottak...
* Nem világos, az óvoda a gyerekek leadása után vagy
előtt zár be öt hétre...
* Ősi karantén közmondás: könnyű annak, aki a saját feleségét szereti!
* Bolt előtt állva: Hány éves vagy Mariskám? Attól függ
hány óra van...
* Szerencsénk, hogy nem 15 évvel ezelőtt történt mindez, mert akkor egy Nokia 3310-zel lennénk bezárva a lakásba.
* Épp elkezdtem volna napi szinten futni, erre jön ez a
karantén dolog...
* Tudja-e valaki, hogy mikortól lehet fürdeni vagy még
mindig csak kezet kell mosni??
* Kedves Szülők! A magatartás és szorgalom jegyeket legkésőbb keddig szíveskedjetek leadni az osztályfőnöknek!
* Elraktam a "Welcome” feliratú lábtörlőt. Minek hazudjak?
* Kezdek bekattanni, kijövök a zuhany alól és kezet mosok...
* Eddig a gyerekek várták a tavaszi szünetet most meg a
szülők...
* Ma le kell vinnem a szemetet! Úgy izgulok... Azt sem
tudom mit vegyek fel...
* Most, hogy ilyen csend van az utcákon, lehetne aszfaltozni telibe...
* Vigyázzunk, hogy milyen halat eszünk! Győrfi Pál azt
mondta, hogy a vírus az ország bármelyik pontyán jelen
lehet!
* Régen: Jó ebédhez szól a nóta. Ma: Delet ütött már az
óra, gyere gyorsan, fuss a boltba!
* Minden este a hírek után beteszek egy horrorfilmet,
hogy megnyugodjak.
* Egy perc néma csend azokért, akik vásároltak 2020-as
határidőnaplót...
* A legújabb kormányrendelet szerint minden olyan háztartás, amelyben 20 tekercsnél több wc-papír van, nyilvános wc-nek számít.
* Nyugalom! Nem fogtok beleőrülni, ha 2–3 hétig nem
mentek ki a házból!! Ezt beszéltük ma a mosógéppel és a
hűtővel...
* Nagyon szeretek utazni, most épp a konyhában voltam,
a ház fővárosában...
* Ma beszélgettem az ablakom előtti faággal... Nagyon le
van törve...
* A hétvégi gyónást otthon végeztem el a feleségemmel.
Nem olyan megbocsátó, mint Isten...
*Itthoni életkép.
Tanulási idő alatt. Hang a szobából.
– Anya! Kaphatok egy szendvicset?
Apa: – Óra alatt nem zabálunk!

Legyetek okosak, mint a kígyók és szelídek, mint a galambok. (Mt 10,16) Szeretném, fiam, ha világosan látnád, hogy
az Úr Jézus követése korántsem jelent élhetetlenséget és ügyefogyottságot, és hogy a valóban krisztusi életet meg lehet egyeztetni a legmodernebb tudományos műveltséggel,
ügyes kereskedelmi szellemmel, életrevalósággal és előkelő, udvarias modorral.
Az Úr Jézus nemcsak arra intette tanítványait: «Legyetek
szelídek, mint a galambok», hanem ezt is hozzátette: «És
okosak, mint a kígyók». Akármelyik kötetét olvasod el a
«Levelek Diákjaimhoz» könyvsorozatnak, mindegyikből azt
fogod kiérezni, hogy az én ideálom éppen ez a galambszelídségű és kígyóokosságú, vagyis Krisztus Urunk nyomdokain járó, de e mellett jókedvű, szorgalmas, talpraesett,
figyelmes, életrevaló ifjúság. Ideálom az az ifjú, aki az életben mindig föltalálja magát, aki el nem veszti fejét semmi
nehéz helyzetben, aki bizalommal, jókedvvel s lankadatlan
munkával dolgozza magát előre az élet országútján, e mellett azonban soha, egy pillanatra sem felejti egyetlen, tulajdonképpeni szent célját: minden akadályon, munkán, küszködésen s csalódáson túl, az út végén vár az Úr Krisztus,
akihez – törik-szakad – de el kell érkeznem!
A cserkészeknek egyik legkedvesebb szórakozása az «őrsi akadályverseny». A 7–8 fiúból álló őrs megkapja az utasítást: «Az ellenség előőrse elfogta futárunkat, aki óriási
kincset hozott volna nekünk; csak véres tusa után sikerült
megkötözniük és egy barlangba zárniuk. Innen 300 m-nyire
kezdődnek az erdőben az első vérnyomok. Ott újabb utasítást kaptok a kiszabadításra».

No, most kezdődik az izgalmas feladat! Megindul az őrs
az erdei úton... kb. 300 m-nyire észre is veszik a vérnyomokat jelentő elszórt papírszeleteket. Hopp! Miféle jel ez
itt a földön? 8 ? Azt jelenti, hogy jobbirányba nyolc lépésre
levél van elrejtve. Egy fa tövében rá is akadnak. Felnyitják.
Az elfogott futár üzenete van benne. «Mialatt az előőrsök
ebédeltek, írom e sorokat. Még csak annyit tudok, hogy észak-északkeleti irányban meredeken fognak továbbvinni,
majd mély árok fölött átkelünk s utána fölégetik a hidat.
Jöjjetek! Siessetek!»
Az őrs újra nekiindul. Észak-északkelet! Íme: itt a mély
árok! Hogy fogunk most ezen átkelni? Kötelekből egykettőre függőhidat készítenek s hajrá! tovább az ellenség
után. Az árok túlpartján az út spárgával elzárva s rajta ismét
levél: «Vigyázzatok! Magas feszültségű árammal telített
drótakadály! Jöjjetek! Siessetek!» A nagyobbak átugorják a
drótsövényt, a kicsinyeket meg átemelik fölötte. Hajrá, tovább a vérnyomok után! Jön még vagy négy-öt újabb aka-
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dály! Aztán ismét egy levél! Felnyitják: pontok s vonalak
összevisszaságban.
«Hopp, – kiált fel valamelyik, – morseírás!» Próbálják
betűzni, nem jön ki semmi értelme. Péterffy és Friedl, a
legjobb morzézók izzadnak rajta; hiába. Végre is Péterffy
felkiált: «Persze! Latinul van, azért nem jön ki semmi!»
Most aztán egész jól megy az olvasása: «Maximum silentium! Meate triginta passus. Custodes dormiunt. Venite!
Properate!» Azaz: «Teljes csönd! Menjetek 30 lépést. Az
őrök alszanak. Jöjjetek! Siessetek!»
Az őrs hosszú sorba nyitódik és lélegzetelállító figyelemben kört ír le. Megvan, megvan! Az egyik fiú ráakadt az alvó őrökre, azonnal megkötözik őket s feloldják az összekötözött futárt. Vége a játéknak.
Most jön még a bírálat. Az őrs felsorakozik, hogy hallja a
parancsnok ítéletét, aki minden szabálytalanságot megfigyelt a játék alatt s minden sebesülést megjegyzett.
Nézd csak, fiam, az emberi élet is ilyen akadályverseny.
Utunk végén vár az Úr Krisztus; de a hozzávezető út bizony fárasztó, meredek, tüskés, telve szakadékkal és akadállyal. Fárasztóvá teszi a bűnre hajló emberi természet nehéz súlya. Meredekké teszi a krisztusi törvények komolysága. Tüske rajta az önfegyelmezés, szakadék a bűn, akadályok a megélhetés gondjai, – és mégis; mindig, minden
helyzetben föl kell magad találnod, s soha nem csüggedve
törni előre, oda, ahol Krisztus vár téged. Fáradtság el ne
lankasszon, tüskétől meg ne ijedj, szakadékba bele ne zuhanj, akadályban meg ne botolj... s a végén vár az Úr
Krisztus. «Legyetek okosak, mint a kígyók s szelídek, mint
a galambok.»

Fr. Laczkó Dávid Anaklét OFM –
Jézusomnak Szívén…

Működése kezdetén az Úr Jézus azzal lépett föl, hogy
„higgyetek bennem”, és akkor beléphettek az Isten országába, vagyis Isten nyugalmába.
Mi az Isten országa? Isten országa nem egy gazdasági
egység, terület, hanem Isten országlása, uralkodása… Isten
nem úgy uralkodik, mint egy kényúr, hanem úgy, hogy szeret. „Puha kötelékekkel”, a szeretet kötelékeivel vonz magához minket az Úr. Egy abszolút mély és kizárólagos kapcsolatba lépett velünk Isten az ő Fia által.
Sabbat… nyugalom… isteni nyugalom…
Az Úr Jézus azt mondja, hogy „az Emberfia ura a szombatnak is”. Ez azt jelenti, hogy ő, Jézus maga a nyugalom… amire annyira vágyunk… Ő az isteni nyugalom beteljesítője…
„Jöjjetek hozzám mindnyájan, akik fáradtak vagytok, és
terhek alatt görnyedtek: én felüdítlek titeket!” Bennem „nyugalmat talál lelketek” – mondja az Úr. (vö. Mt 11, 28-29)
Mily kedvesen, szívet-lelket bátorító hangon szólít az Úr:
„Jöjjetek hozzám mindnyájan…” Nem csak egyeseket hív,
másokat meg nem, hanem mindannyiunkat. Tehát engem
is… Nem valahová… hanem önmagához…
Az hív, aki ismer engem… fáradt, csüggedt, görnyedt lényemet. Az Úr az, aki ismeri – jobban ismeri, mint én
magam – a szívem-lelkem legmélyét. A Szív szólítja a szívet… a Forrás a szomjazót… Az Úr jobban tudja, mint én,
hogy valójában mire van szükségem… Csak én kell, már
végre felismerjem azt, hogy mindaz, amire leginkább szükForrás: Tóth Tihamér – Krisztus és az ifjú ségem van, azt csak az Úrban találhatom meg.
„Jézusomnak Szívén megnyugodni jó… Elmerülni benKempis Tamás –
ne…” elmerülni… Benne… „A földi bánat már messze…”
Krisztus követése – gondolatok
Uram… csak veled… és benned… mindörökre…
Csak az léphet bátran az emberek elé, aki szívesen rejtőzködik. Csak az szólhat bátran, aki szívesen hallgat.
Csak az vezethet bátran, aki szívesen vállalja az alárendelt szerepét.
Csak az örvendezhet bátran, akinek jó a lelkiismerete.
S a szentek bátorságát mindig átjárta az istenfélelem; attól, hogy nagyszerű erények s kegyelem ékesítették őket,
nem lankadt igyekezetük, nem kisebbedett alázatosságuk.
A gonoszok bátorsága pedig a gőgből és a kevélységből
fakad, és végül önáltatássá változik.
Soha ebben az életben ne remélj magadnak teljes biztonságot, még akkor se, ha jó szerzetesnek, szent életű remetének látszol.
Akiket jobbnak tartanak az emberek, azok gyakran veszedelembe sodródnak, mert elbizakodnak.
Azért sokkal hasznosabb, ha nem kerüli el őket minden
kísértés, hanem gyakran támadásban van részük, hogy elbizakodva kevélységre ne vetemedjenek, s külső vigasztalások után ne nézzenek.
Ó, milyen tiszta lehetne a lelkiismerete annak, aki sohasem hajszolna mulandó örömet, sohasem törődnék e világgal.
Ó milyen nagy békében és nyugalomban élne, aki minden hiábavaló gondot félretenne, és csak az üdvösséget
illető, isteni dolgokra gondolna, minden reményét Istenbe
vetné.
Senki sem méltó a mennyei vigasztalásokra, csak az, aki
szorgalmasan gyakorolja magát a szent összeszedettségben.

Forrás: romkat.ro

Szent László király – Június 27.
,,Amikor a magyarok meghallották — olvassuk a gesztaírónál –, hogy Magnus (Géza) király meghalt, egész sokaságuk öccséhez, Lászlóhoz gyűlt, és egy értelemmel, közös
szóval és egyetértő akarattal őt választották az ország kormányzására, vagyis helyesebben buzgó és állhatatos kéréssel rákényszerítették. Mindnyájan tudták ugyanis, hogy föl
van ruházva a tökéletes virtusokkal, hite szerint katolikus,
kiváltképpen kegyes, bőkezű adakozó, szeretettel teljes. Úgy
ragyogott föl, mint köd közepette a hajnali csillag, mely
elűzi a homályt; és miképpen a telihold világol a maga
napjaiban, vagy amiképpen a nap ragyog: fény lett népének
közepette.”
Valóban az isteni gondviselés különös intézkedését kell
látnunk abban, hogy őt adta a magyar nemzetnek az első
szent király halálát követő négy évtizedes viszály után.
Uralkodása sorsdöntő volt népe történelmében. Kiváló
uralkodói képességével, vitézségével és életszentségével
kivezette a magyarságot a belső veszedelmek örvényéből,
és megmentette a külső ellenségek halált és pusztulást hozó
támadásaitól.
A belső viszály és egyenetlenség hozta magával, hogy
nem magyar földön, hanem Lengyelországban látta meg a
napvilágot. Születésének éve a körülményeket egybevetve
1046-ra tehető. Atyja I. (Bajnok) Béla magyar király (10601063) volt, anyja Richéza, II. Miciszláv lengyel király leánya, nőágon II. Ottó császár dédunokája. Két fiú és több le-
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ánytestvére volt. Bátyja, Géza 1074–1077 között uralko- Először 1085-ben Kutesk fejedelem indított támadást
dott. A leányok közül Zsófia Weimar Ulrik őrgrófhoz ment Salamon izgatására, aki nem tudott belenyugodni országa
feleségül, Ilona pedig Zvonimir horvát király felesége lett. elvesztésébe. Hatalmas sereggel tört be, de László rájuk
László kétszer házasodott. Első felesége, akinek nevét nem rontott, s a kunok úgy menekültek, ,,mint tépett tollú vadkaismerjük, valószínűleg magyar főúri leány volt. Ebből a csák a keselyűk csőrétől”. Sokkal nagyobb veszélyt jelenházasságból született leányát Jaroszláv orosz herceg vette tett az 1091. évi betörés, mert a király akkor éppen Horvátfeleségül. Majd özvegységre jutva Rheinfeldi Rudolf né- országban tartózkodott. Az ellenség végigpusztította az
met ellenkirály leánya, Adelhaid lett a felesége, akitől Iréne ország keleti részét, rengeteg rabot és zsákmányt hurcolva
nevű leánya született; ezt János görög császár vette el fele- magával. Hallván az ország veszedelmét, László sietett
ségül. Ilyenformán szinte az összes szomszédos uralkodó- vissza népe védelmére. Még idejében sikerült a kunokat uházzal rokonságba került, beleszámítva a két leghatalma- tolérnie. Egy ember kivételével az egész sereget megsemsabbat: a görög és német császári dinasztiát is. Salamon ki- misítette vagy fogságba ejtette. Ekkor történt, hogy a csata
rály (1063–1074), László unokatestvére ugyanis Judit né- hevében egyszer csak fölkiáltott: ,,Atyámfiai! Ne öljük meg
met császárleányt kapta feleségül. László egész életét sok ezeket az embereket, hanem csak ejtsük foglyul őket; hadd
küzdelem és megpróbáltatás jellemzi.
éljenek, ha megtérnek!”
Mikoron méglen gyermekded volnál,
Kihoza Béla király jó Magyarországba,
Hogy dicsekednél te két országban,
Magyarországban és mennyországban.
Letelepedél Bihar-Váradon…
– írja kedvesen a Szent László királyról szóló ének, a régi magyar irodalom e gyöngyszeme.
Vallásos lelkületét anyjától, a vitézséget atyjától örökölte,
aki mielőtt a lengyel királyleányt megkapta, párviadalban
legyőzte az egyik pamerán vezért. László még jóformán fel
sem serdült, máris viszontagságos időket kellett átélnie: a
testvérharcot András király és apja, Béla herceg, majd az
évekig húzódó viszályt Salamon király és Géza bátyja között. Így korán megedződött az élet iskolájában, s korán
előkészült sok harcot magában rejtő uralkodói éveire. Az ő
feladata lett ugyanis az ország ,,megállapítása”, mint Hóman Bálint megjegyzi, vagyis a belső rend megszilárdítása
és a külső határok biztosítása.
Az ország védelmében még mint fiatal herceg ismételten
kitüntette magát. Talán 22 éves lehetett, amikor az úzok
(fekete kunok) betörtek az ország keleti részébe Salamon
királykodása idejében (1068). A Kerlés melletti ütközetben
döntő szerepet játszott a győzelem kivívásában. Ő volt a
csata főhőse, különösen azáltal, hogy az egyik menekülő
kun vezért, aki egy magyar leányt vitt magával, üldözőbe
vette, legyőzte, és a leányt kiszabadította, jóllehet előzőleg
Szent László megkereszteli a kun vitézt – főoltárkép
a nyújtódi római-katolikus templomban
már súlyos sebet kapott a csatában. E hőstette valóságos legendával fonta körül alakját, s a következő századokban A többi hadjáratban, Oroszországban, Lengyelországban
számtalan magyar templom falán megfestették. Ugyancsak vagy a nyugati végeken, mindig arra törekedett, hogy azt a
döntő szerepet játszott mint vitéz katona a Salamon király és részt támogassa, ahol az igazságot vélte. VII. Gergely és IV.
Géza bátyja közötti testvérharcban: a mogyoródi csatában Henrik küzdelmében a pápa oldalán állt. A sok háborúság,
amit kényszerűségből kellett vállalnia, váltotta ki belőle a
(1074) bátyját győzelemre segítette, s uralmát biztosította.
1077-et írtak, amikor Lászlónak a nép akaratából, jóllehet montecassinói apáthoz 1091-ben írt levelében a következő
Salamon még életben volt, át kellett vennie az ország kor- vallomást: ,,Bűnös ember vagyok, mivel nincs lehetőség a
mányzását. Lelkületére jellemző, hogy nem koronáztatta meg földi hatalomban sáfárkodni igen súlyos bűnök nélkül.”
magát, ,,mert csak békességet kívánt — mint a krónikás írja Az úz, kun és besenyő betörések tapasztalatai arra bírták
–, hogy visszaadhassa Salamonnak az országot, és magának Lászlót, hogy a végeket megerősítse. Az elnéptelenedett tea hercegséget tartsa meg”. Erre azonban nem került sor, mert rületekre új telepeseket hozott, kiépítette e keleti részeken a
az egész ország népe egy emberként állt mögötte. ,,Hírneves közigazgatási szervezetet, ily módon politikai egységgé forés fönséges volt”, mivel ,,Magyarországot meggyarapította.” málva a későbbi Magyarországot. Ezt a munkát az északNevéhez fűződik Horvátország és Szlavónia meghódítása. nyugati részeken is ő kezdte meg, de Kálmán király fejezte
De erre nézve is megjegyzi a krónikás: ,,Ezt a király nem be. Ők ketten építették ki a 72 vármegyéből álló vármegyei
kapzsiságból cselekedte, hanem azért, mert a királyi törvény rendszert.
szerint őt illette az örökség”, lévén a megözvegyült királyné A politikai szervezés munkájával párhuzamosan haladt az
egyházi élet megújítása, intézményeinek újjászervezése, toa magyar király testvére.
László idejében különösen a Délkeleti-Kárpátokon túl vábbfejlesztése. A meglévő székesegyházakat, káptalanokat
és kolostorokat nagy birtokokkal gazdagította, a megkezdett
lakó kunok jelentettek állandó veszélyt a magyar népre.
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templomépítéseket befejezte, új egyházak és kolostorok
egész sorát alapította. Szentjobbon, a Tolna megyei Bátán
és a nyitrai Koloson bencés kolostorokat létesített. Somogyvárott francia bencéseknek építtetett monostort; ide
még száz év múlva is csak francia szerzeteseket vettek föl.
Ugyanilyen bőkezűséggel gondoskodott a püspökségekről
is. A váci székesegyházat befejezte. Újakat épített Váradon
(,,Templomot rakatál szíz Máriának, Kiben most nyugoszol
menden tisztességvel”) és Gyulafehérvárott. A kalocsai érseki egyházmegyét átszervezte, Bácsra helyezte át a székhelyét, ahol 1091-ben új püspökséget alapított Szent István
tiszteletére, de a kalocsai érseknek rendelte alá.
Igen fontos szerepet töltött be uralkodásában az igazságszolgáltatás újjárendezése. Az évtizedes testvérharcban és
az egyéb belső küzdelmekben erősen megrendült a
törvények kötelező ereje. Különösen elhatalmasodott a tolvajlás, és meglazultak az erkölcsi életet szabályozó törvények. Ezt nem tűrhette az a László, akiről a krónikás ilyen
jellemzést ad: ,,Minden ítéletében Isten félelmét tartotta
szeme előtt.” Ezért uralkodása második évében, 1078-ban
Pannonhalmán a papság és előkelők jelenlétében szigorú
törvényeket hoztak a megrendült vagyonbiztonság megerősítésére. Nem kímélték az előkelő és gazdag embereket
sem. Aki egy tyúk értékénél többet lopott vagy elorzott,
fölakasztották. Az emberölést sem torolták meg ilyen szigorúan. Az 1085 táján hozott újabb törvénykönyvből az tűnik ki, hogy a szigorú rendszabályok hatásosak voltak, s
egyiket-másikat enyhíteni lehetett.
A kor szelleme, másrészt László nagy tekintélye és egyházias gondolkodása hozta magával, hogy az egyháziak életviszonyainak szabályozásába is belenyúlt. Az 1092-ben
Szabolcsba összehívott zsinaton intézkedtek a papok házassága ügyében, tilalmazták az egyházi javak elidegenítését,
s rendezték az ünnepek és böjtök megtartását. Ugyanez a
zsinat büntetéssel sújtja a pogány szokásoknak hódolókat,
és szabályokat léptet életbe az erkölcsi élet védelmére,
mind a házasságon belül, mind azon kívül.
Közismert volt László vendégszeretete. Nem egy királyi
vagy fejedelmi sarj talált nála menedékre. Udvarában
neveltette fivére, Géza két fiát, Kálmánt és Álmost, valamint András király Dávid nevű fiát, s egy ideig Salamont is
udvarában tartotta, mindennel ellátva őt rangjához mérten,
amíg csak önként el nem távozott az országból.
A magyar nemzet és az Egyház szolgálata nyilvánult meg
abban is, amikor István, Imre és Gellért ereklyéit 1083-ban
fölemeltette, az egyházi és világi nagyok, valamint hatalmas néptömeg jelenlétében. Ezzel a magyar népnek a
saját nemzetéből adott szent példaképeket.
,,Szinte állandóan a tenyerén hordja, kardja élén hordja
az életét: minden pillanatban kész odadobni azt Egyháznak, hazának, egyeseknek – mindennek és mindenkinek,
akikben, amiben azt a két szentséget látja testet ölteni, amelyért élt: a magyar ügyet és az Isten ügyét” – írja róla
Sík Sándor. Egész élete, eljárásai, intézkedései a szentség
jegyét viselik magukon. Már a krónikás is úgy jellemzi,
mint aki ,,mindenkor rugalmas volt és szelíd. Vigasztalta a
bajtól sújtottakat, fölemelte az elnyomottakat, az árvák kegyes atyja volt. Az ország minden lakosa csak kegyes király
néven emlegette.” Egyik legszebb jellemvonása a megbocsátás volt. Salamont nem büntette meg a kor szokása szerint, csak fogságra vetette egy időre, s ,,ő maga folyvást imádkozott Salamonért, hogy térjen meg Isten törvényéhez.”

Az ének László külsejét sem győzi dicsérni:
Te arcul tellyes, szép piros valál,
Tekéntetedben embereknél kedvesb,
Beszédedben ékes, karodban erős,
Lám, mendent te ejtesz, ki teveled küzdik.
Tagodban ékes, termetedben díszes,
Válladtul fogva mendeneknél magasb;
Csak szépséges császárságra méltó,
Hogy szent korona téged méltán illet.
Épp így kitűnt lelkével. ,,Testedben tiszta, lelkedben fényes, szívedben bátor, miként vad oroszlán.” Amikor tehette, szeretett félrevonulni és imádkozni. Imáinak hatásossága
nyilvánul meg az alakját körülfonó legendákban is: az üldöző ellenség előtt a szikla meghasad, éhező katonái táplálására szarvascsordák jelennek meg, imájára víz fakad a sziklából, az ellenség elé dobott pénzei kővé változnak… Ugyanígy lesz ,,Szent László füve” gyógyír a betegség ellen.

Szent László vizet fakaszt – felvinci római-katolikus templom

Nem csoda, hogy híre a határon túl is elterjedt, benne látták
a kor egyik legszebb lovageszményét, s kiszemelték a keresztes hadak vezérének. Erre azonban nem kerülhetett sor,
mert 1095. július 29-én az örökkévalóságba költözött. Egy ideig a somogyvári monostorban nyugodott ,,boldog teste”
(Arany János), később Váradon helyezték végső nyugalomra.
Kultusza halála után hamarosan kifejlődött. Tulajdonképpen maga a nép avatta szentté, mielőtt az Egyház hivatalosan
megtette volna. Seregestől keresték föl sírját, nemcsak a gyógyulást, vigasztalást óhajtók, hanem a vitában álló peres felek is. A csodás gyógyulások híre gyorsan terjedt. A szent
király ereklyéibe vetett bizalom egyre növekedett; szokássá
vált, hogy itt döntsenek el nagy fontosságú pereket, és László
oltára előtt tegyenek esküt. Itt tartották az 1134. évi nemzeti
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zsinatot, s itt döntötték el egy alkalommal a zágrábi püspök
perét is. Ezek után az Egyház hivatalos lépése sem váratott
soká magára. III. Béla király sürgetésére III. Celesztin pápa
1192-ben László királyt a szentek sorába iktatta.
A szent lovagkirály hatása népe körében az idők folyamán csak növekedett, egyesek szerint még Szent Istvánét is
felülmúlta. A nagyváradi székesegyház előtt állították föl
híres lovasszobrát, a Kolozsvári-testvérek alkotását, amely
az ének szerint ,,fénylik, mint a nap, ragyog, mint az arany:
Nem elégszik senki tereád nézni.” Állítólag ennek mása a
győri székesegyház hermája, amely fenséget, erőt, s egyúttal nyájasságot is sugároz; ez volna a szent király igazi
arca. A mindig győzelmes ,,Bátor László” lett a katonák
védőszentje, nevének oltalma alatt vonultak a csatába, s ez
volt a csatakiáltásuk: ,,Szent László, segíts!” 1684-ben, a
törökök elleni fölszabadító háború idején egy külföldi
fültanú elbeszélése nyomán följegyezték, hogy a katonák a
tábortűznél ,,fél óráig zenéltek és magyar víg dalokat mondottak Szent László tiszteletére, kinek épp aznap ünnepe
volt”, tehát tisztelete még akkor is elevenen élt!
Vajon miben volt a varázsereje? Talán Prohászka Ottokár
fogalmazta meg legkifejezőbben: ,,A magyar eszmény
Lászlóban lett kereszténnyé és szentté… A kereszténység
ezentúl már nemzeti életté, a keresztény király a nemzet
hősévé lett.” Ilyennek érezte és tudta az énekszerző is:
Idvezlégy kegyelmes Szent László kerály
Magyarországnak édes oltalma,
Szent kerályok közt drágalátus gyöngy,
Csillagok között fényességes csillag!
Szentháromságnak vagy te szolgája,
Jézus Krisztusnak nyomdoka követi;
Te szent léleknek tiszta edénye,
Szűz Máriának választott vitéze.
Istenünk, aki Szent László királyunkat, a te hitvallódat
csodálatos könyörületességeddel a vétekből a bocsánatba,
s mert igaz volt, a dicsőségbe vitted föl, kérünk, add, hogy
aki kormányzónk volt a földön, pártfogónk legyen a
mennybe!
Forrás: katolikus.hu

Bíró Jolán-Ilona – Isteni és emberi kapcsolatok
Isten a teremtett világot és benne az embert szeretetből
hozta létre. Az embert szeretetre éhező és szeretetet nyújtó
lelkes lénnyé formálta, aki Isten törvényei, tervei szerint
éljen, megadva neki mégis az ő saját szabadságát a szabadakarata által. Az ember az ima útján szoros kapcsolatot alakíthat ki teremtőjével.
Már az anyaméhben a gyermek megszokja a törődést,
hozzászokik a szeretethez, tanulja azt. Biztonságban van.
Születésekor megszűnik ez a biztonságot nyújtó közeg, kikerül a bizonytalanságba, az ismeretlenbe. Egyedüli biztos
támpont számára az anya hangja, amit azonnal felismer, ha
hallja. ekkor megnyugszik, főleg, ha ismét megérzi anyja
közelségét. Ez a szoros kapcsolat kilenc hónapon keresztül
alakul ki, de egy életre meghatározó jellegű lehet.
Ha ez a földi kapcsolat ilyen mély, akkor Mennyei Atyánkkal való kapcsolatunk mennyire mély kéne legyen? Mekkora biztonságérzetet kéne adjon? Ad is, ha megfelelően éljük lelki életünket, ha megvan bennünk a helyes Isten- és
emberszeretet. Ehhez kommunikációra van szükség.
Amikor lelkünk belesímul az Atya akaratába nincs is
semmi gond, de amikor szabadakaratunkkal élve valami

mást szeretnénk, mint amit ő maga, akkor vele való kapcsolatunk meglazul, távolodunk tőle. Iránta való szeretetünk silányabb lesz. Mélypontra kerülünk, de ő még ilyenkor is szeret. Nem vonja meg tőlünk szeretetét, hanem segítségül adja
útmutatóit. Terelgetni próbál, magához próbál édesgetni, megéreztetve a helyes utat. Kegyelmi ajándékai által irányítgat,
ha mi azt képesek vagyunk befogadni, vagy ráhangolódni.
Ha ezeket valamilyen oknál fogva nem érzékeljük, vagy
határozottan elutasítjuk, eltaszítjuk magunktól ő még akkor
is csak szeretni tud, mert önmagát soha sem tagadhatja
meg. Jóságával vissza-vissza fordítgatja eltévelyedett báránykáját. Ha mégis sikerül ezeket befogadni visszaáll a
szeretetkapcsolat. A lélek megnyugszik. Újra képes lesz az
Atya akaratát keresni és teljesíteni. Az ilyen ember kapcsolata a körülötte lévőkkel is békés lesz. Sugárzik belőle a
szeretet, a tenni akarás. Mivel társas lény kommunikál
környezetével, ami nem feltétlenül beszédet jelent, hanem a
szeretet helyes megélését az olyanok iránt is, akik talán felé
nem ezt teszik. Nem zárkózik be önmagába, teret ad másoknak, segít másoknak is Isten útján járni, mert ez örömet
szerez neki. Keresi az igazságosságot és meg is éli azt. Nem
keseredik el, jöhet bármi, ő újra és újra talpra áll, továbblép,
mert van reménye.

Nem emberben, nem önmagában, nem a világban, hanem
Istenben bízik. Imájában újra és újra visszatér Istenéhez,
ahhoz, akit a leginkább szeret. Zárkózottnak is tűnhet, de a
remeték is nagyon zárkózottak voltak, de annál inkább nyitottak a Mindenható felé. Erőért fohászkodtak és lépegettek
életük beteljesedése felé, ahol már nem az evilági törvények uralkodnak. Testük lehetett gyenge, de lelkük újra és
újra teremtőjükből táplálkozott. Tekintetük az örök dicsőség
felé irányult. Ezért nem inogtak meg, céljuktól le nem tértek. Senkit nem helyeztek életük középpontjába csak Istent,
de ugyanakkor beismerték, hogy Isten irgalmasságára rászorulnak, mert nélküle az élet csak csupa ábránd, mert a
mi életünknek is csak ő adhat értelmet.
Kérjük ezért Istentől a kegyelmet, hogy azt a szeretetet,
amit ő teremtésünkkor belénk ültetett megfelelően tudjuk kamatoztatni embertársaink és sajátmagunk javára, az Ő dicsőségére és tetszésére.

Zelk Zoltán – Egy búzaszem története
Meleg, kora nyári délután volt, a búzatábla hajladozva susogott a gyenge szellőben. A búzatábla mélyén lakó fürj- és fogolycsaládok már csomagoltak; tudták, holnap lesz az aratás
napja, s ők mehetnek új hazát keresni. Gondterhesen készülődtek: hol találnak ilyen jó otthont, amely így megvédi kicsinyeiket a vércsék és a puskagolyók ellen? Alig aludtak ezen az éjszakán, s kora hajnalban már búcsúzni kezdtek egymástól és jó
szomszédaiktól, a pipacsoktól és búzavirágoktól.
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Ezek voltak a legszomorúbbak, a piros pipacsok és a kék
búzavirágok. Harmatkönnyeket sírtak, amikor az öreg fürjek búcsúszavait hallották, s egy búzavirág így szólott:
– Ó, hogy irigyelünk benneteket! Bárcsak nekünk is szárnyunk lenne, és veletek mehetnénk!
Egy öreg fürj vigasztalni kezdte:
– Sose búsulj, bölcsen van ez így. A madarak repülni tudnak, ti meg itt nőttök és illatoztok a búzatábla közepén.
Alighogy felröppentek az útra kész madarak, már jöttek
is az aratók, s nekifogtak a munkának. Estére már csak szúrós tarló maradt a búzaföld helyén, s a hajdani búzakalászok kévébe rakva várták sorsukat: a cséplőgépet, a malmot, a liszteszsákot és a kenyérsütő kemencét.
Egyetlenegy búzaszemecske kivételével, amelyik aratás
közben elgurult. Örült is a szabadságnak, mert hallotta hajnalban a fürjek és virágok beszélgetését, és semmi kedve
sem volt ahhoz, hogy lisztté és kenyérré változzék. Ha már
ez a búzaszemek sorsa – gondolta –, akkor ő nem lesz búzaszem, inkább fürjjé változik.
„Csakhogy a fürjek repülni tudnak – gondolta újból –,
nekem pedig nincsen szárnyam… Akkor tücsök leszek… –
határozta el –, az is itt él a földön, az se tud repülni.”
Csakhogy este ciripelni kezdtek a tücskök, ezek a kedves
réti cigányok, s a búzaszem szomorúan állapította meg,
hogy tücsök sem lehet belőle, mert nem tud ciripelni…
„Akkor mezei egér leszek!” – határozta el, mert látta,
hogy a mezei egerek megélnek a tarlón is. Csakhogy a mezei egerek futkosni tudnak, és házat ásni a föld alatt – látta
a búzaszem, és szomorúan mondogatta, hogy neki nincs
ilyen tudománya.
„Hát mit csinálhatnék? – töprengett egyre szomorúbban.
– Legjobb lenne, ha odagurulnék testvéreimhez, s engem is
elvinnének a cséplőgéphez és a malomba.”
Így búsongott három nap és három éjjel. Harmadnap aztán hatalmas zápor kerekedett, s a búzaszemecskét beverte
a földbe. Milyen nagy volt a csodálkozása, mikor a föld
mélyén megszólalt egy göröngy, és azt mondta neki:
– Most már jó helyen vagy. Jövő tavaszra majd kibújsz a földből, nyárra szép búzakalász lesz belőled, és újból learatnak.
A búzaszemecske már nem búsult. A nagy fáradtságtól elaludt, és fürjekről és pipacsokról álmodik jövő tavaszig.
Litánia Szent László Király tiszteletére

Szent László király, a béke védelmezője, könyörögj érettünk!
Szent László király, népünk szilárd reménysége, könyörögj érettünk!
Szent László király, akit apostolának hívott az Isten, könyörögj érettünk!
Szent László király, a bőkezű adakozás gyakorlója, könyörögj érettünk!
Szent László király, a tökéletes fejedelmek példaképe, könyörögj érettünk!
Szent László király, monostorok alapítója, könyörögj érettünk!
Szent László király, templomok építője, könyörögj érettünk!
Szent László király, a vendégszeretet példaképe, könyörögj érettünk!
Szent László király, az elnyomottak megsegítője, könyörögj érettünk!
Szent László király, a legyőzött ellenfél feletti kegyelem gyakorlója,
könyörögj érettünk!
Szent László király, a vitéz lovagság példaképe, könyörögj érettünk!
Szent László király, a katonák védőszentje, könyörögj érettünk!
Hogy hitünket újból egységben tudjuk megélni, kérjük közbenjárásodat!
Hogy hazánktól az ellenséget távol tarthassuk, kérjük közbenjárásodat!
Hogy egyházmegyénk lelkiélete újjáéledjen, kérjük közbenjárásodat!
Hogy a katolikus hit alapjaihoz tudjunk ragaszkodni, kérjük közbenjárásodat!
Hogy a szeretet és az igazságosság uralkodjon köztünk, kérjük közbenjárásodat!
Hogy napi cselekedeteinket az imádságos lelkület hassa át,
kérjük közbenjárásodat!
Hogy a papság és a világi vezetők között egyetértés legyen,
kérjük közbenjárásodat!
Isten Báránya, te elveszed a világ bűneit! Kegyelmezz nekünk!
Isten Báránya, te elveszed a világ bűneit! Hallgass meg minket!
Isten Báránya, te elveszed a világ bűneit! Irgalmazz nekünk!
Imádkozzál érettünk Szent László király!
Hogy méltók lehessünk Krisztus ígéreteire!
Könyörögjünk! Istenünk, te hitvallódat, Szent László királyt sokféle
csodával dicsőítetted meg, add meg kérünk, hogy az ő érdemeiért minden rossztól mindig mentesek legyünk, és az örökké tartó örömökre
eljuthassunk. Krisztus, a mi Urunk által. Ámen.

Uram, irgalmazz nekünk! Uram, irgalmazz nekünk!
Krisztus, kegyelmezz nekünk! Krisztus, kegyelmezz nekünk!
Uram, irgalmazz nekünk! Uram, irgalmazz nekünk!
Krisztus, hallgass minket! Krisztus, hallgass minket!
Krisztus, hallgass meg minket! Krisztus, hallgass meg minket!
Mennyei Atyaisten, irgalmazz nekünk!
Megváltó Fiúisten, irgalmazz nekünk!
Szentlélek Úristen, irgalmazz nekünk!
Szentháromság egy Isten, irgalmazz nekünk!
Szűz Mária, Istennek Szent Anyja, könyörögj érettünk!
Szent László király, a Boldogságos Szűz kedves szolgája, könyörögj érettünk!
Szent László király, az istenfélelem példaképe, könyörögj érettünk!
Szent László király, országunk híres és fenséges királya, könyörögj érettünk!
Szent László király, hazánk büszkesége, könyörögj érettünk!
Szent László király, jóságos és bölcs uralkodó, könyörögj érettünk!
Szent László király, igazságosan ítélkező király, könyörögj érettünk!
Szent László király, csodák kieszközlője, könyörögj érettünk!
Szent László király, új források megnyitója, könyörögj érettünk!

Isten kedves híve, országunk nagy királya, a magyarnak büszkesége,
Szent László! Te vitézséged által megvédelmezted édes hazánkat a vad
népek dúlásai ellen, bölcs törvényeid és igazságos ítéleteid által megtisztítottad kedves nemzetedet a pogány erkölcstelenség maradványaitól,
és istenes szent életed által oly kedves voltál Isten színe előtt, hogy imádságodra igen sok csodát művelt. Isten előtt való nagy kedveltségedre
kérünk, nyerj hazánknak állandó békességet, hogy se külső, se belső
harcok és villongások ne dúljanak köztünk. Szerezd meg nekünk közbenjárásoddal a kegyelmet, hogy a nemzetünkön rágódó pogány káromkodást kiirtsuk, nehogy az igazságos Isten végképp elvesse magától népedet, melynek üdvösségéért oly sokat áldoztál, hanem inkább magasztaljuk és terjesszük az Isten dicsőségét e földön, hogy a másvilágon az Ő
színről színre való látásában veled együtt örökre örvendhessünk. Ámen.

Sík Sándor – Ima Szent László Királyhoz

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 gyerekeknek és ifjúságnak: a vakáció ideje alatt szünetelnek.
Szentmisék rendje: hétközben a vasárnapi hirdetések alapján, vasárnap 9:30 órától szentmise a templomban.
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