Az égen nagy jel tűnt fel: egy asszony, kinek öltözete a nap volt, lába alatt a
hold, fején pedig tizenkét csillagból álló korona. Áldott állapotban volt, kiáltozott
gyötrelmében és szülési fájdalmában. Majd egy másik jel tűnt fel az égen: egy
nagy, vörös sárkány. Hét feje volt és tíz szarva, és mindegyik fején korona.
Farkával lesöpörte és a földre szórta az ég csillagainak egyharmadát. Azután a
sárkány odaállt a szülő asszony elé, hogy mihelyt megszül, elnyelje a gyermekét.
Az asszony fiút szült. Fiúgyermeket, aki majd vaspálcával kormányozza az összes
nemzetet. A gyermeket elragadták, és Isten trónja elé tették, az asszony pedig a
pusztába menekült, ahol az Isten helyet készített számára.
( Jelenések könyve 12,1-6a)

Szentpéteri harangszó
X. évfolyam 7-8. szám, 2020. augusztus 15.

A KOLOZSVÁRI SZENT PÉTER ÉS PÁL PLÉBÁNIA ÉRTESÍTŐJE
végén ezen a napon ajánlotta fel az országot Szűz Máriának
Takó István – Hogy együtt léphessünk
és ezen a napon halt meg 1038-ban. Így lett Magyarország a
a Mennyei Atya elé
Augusztus van. Nagyboldogasszony, Kisasszony, új ke- Regnum Marianum (Mária Országa) és a Szűz Anya a Manyér, nyárutó, bőség hava. Mindenik megnevezés illik erre gyarok Nagyasszonya, amelynek ünnepét XIII. Leó pápától
a valóban gazdag hónapra, amelynek második fele már va- kaptuk a Magyar Millennium évében. Hartvik, győri püspök,
lóban a nyártól való búcsúzást idézi különösen a hegyek- 1116 körül így írja le az országfelajánlást: „E szavak után keben, a hidegebb vidékeken. Addig azonban általában nagy zét és szemét a csillagokra emelve így kiáltott fel: Ég Királynője, a világ jeles újjászervezője, végső könyörgéseimben a
forróságnak örvendhetünk.
Jeges tea vagy kávé, limonádé, jól behűtött dinnye vagy szentegyházat a püspökökkel, papokkal, az országot a néppel
érett gyümölcsökkel bolondított fagylaltok, zamatossá íze- s az urakkal a Te oltalmadra bízom”. Más források azt emelik
sült zöldségfélék, újkrumpli és frissen aratott gabonafélék ki, hogy a király nem halálakor, hanem már korábban megszínesítik az augusztusi íz és illatkavalkádot. Nem hiába tette az országfelajánlást, de a lényeg, hogy a felajánlás
született annyi szép vers is erről a hónapról. A népi mon- megtörtént.
dókák mellett Illyés Gyula, Babits, Kosztolányi, Kányádi,
Kaffka Margit, Jékely Zoltán, Dsida, Reményik versei idézik meg az augusztus tikkasztó hősége ellenére is felüdítő
varázsát. Nincs is olyan magyar költő, aki ne szólt volna
róla. Reményik Sándor így ír Augusztus, nyárutó című
versében: „Némán, szorongó szívvel nézem én.
Egy új teremtés reggele előtt
Ez tán az Isten vajúdó, szent láza
És itt lenn nincs, aki megmagyarázza.”
Ünnepekből sincs hiány: Havas Boldogasszony a római
csodára emlékeztet, Urunk Színeváltozása a San Salvator kápolnánk hűvös csendjére, a hegyen történtekre, a felemelkedésre hívnak meg, Szent Domonkos a domonkos teológusok
által elénk tárt tanítás örök dinamikájára, Maximilian Kolbe
a vértanúságra, Nagyboldogasszony a boldogságra való meghívásunkra és annak lehetőségeire, Szent Bernát a misztikus
életre, Szent István királyunk a nemzeti identitásunk gyökereire, Kalazancius az oktatásban rejlő nagy lehetőségekre,
Szent Mónika a kitartó imádság, az állhatatosság gyümöl- Szent István királyt a világegyházban ezért nem a halála
cseire, Ágoston a megigazulásunk útjaira, Keresztelő János napján, hanem egy nappal később ünneplik, mi magyarok pevértanúsága pedig a bennünket körülvevő rosszindulat és dig a szenttéavatás napján, augusztus 20-án. Idén talán hoszszú évek óta először lesz szerényebb e nemzeti ünnep. Talán
ármány fölötti győzedelmeskedésre.
Mi magyarok különösen arra vagyunk büszkék, hogy Szent így sikerül egy kicsit a lényegre odafigyelnünk. Mindenek
István királyunknak köszönhetjük Nagyboldogasszony ünne- előtt arra, hogy hálát tudjunk adni első szent királyunkért és
pét, hiszen ő a kötelező ünnepek közé sorolta azt, annak elle- azért, hogy ilyen bölcs felajánlást tett életének végén. Aztán
nére, hogy a Szűzanya mennybevételéről szóló dogma, a- azon is el kellene gondolkodnunk, hogy ez a felajánlás nem
mely a katolikus hitünk ezen elemét valójában csak megfo- csupán azt jelenti, hogy a Szűzanyánál mindig minden esetgalmazta és kihirdette, majd ezer évvel később született meg ben oltalomra nyerhetünk. Nem arról szól, hogy Ő megoldaXII. Pius pápa apostoli konstitúciója nyomán. Szent István ná minden problémánkat. A Szűzanya oltalma alatt állni inkirály minden évben augusztus 15-ére hívta össze Székesfe- kább azt jelenti, hogy vele szeretnénk Szent Fia elé járulni a
hérvárra a királyi tanácsot, hogy törvénykezést tartson. Élete mi kéréseinkkel, hogy együtt léphessünk a Mennyei Atya elé
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ezen vágyainkkal, jószándékainkkal. Ahhoz, hogy ezt megtehessük fontos lenne, hogy jó kéréseket fogalmazzunk meg,
hogy tisztában legyünk a mély és hiteles vágyainkkal, azokkal, amelyek nem ösztönös érdekeinket, hanem kisebb közösségünk, de egész nemzetünk érdekeit szolgálják. Szent István
király talán éppen ebben lehetne példa és közbenjáró is
egyben számunkra, hisz ő ebben a felajánlásban a még nagyon
zsenge országának és annak alakulásban, változásban lévő népe sorsát tartotta szem előtt. Ha lenne egy kérésünk, egy vágyunk, amely túlmutat a saját, önös érdekeinken, de valahol
mégis mindannyiunk javát szolgálná, vajon mi lenne az?

Ferenc pápa – Kérdezzük meg,
hogyan tudjuk segíteni a világ gyógyulását!
A világjárvány továbbra is mély sebeket okoz, felfedve
sebezhetőségünket. Sok a halott, nagyon sok a beteg minden földrészen. Megannyi ember és család él bizonytalanságban a társadalmi-gazdasági problémák miatt, melyek
különösen a legszegényebbeket sújtják.
Ezért szemünket szilárdan Jézusra szegezve kell tartanunk (vö. Zsid. 12,2), és ezzel a hittel be kell fogadnunk
Isten országának reményét, melyet maga Jézus hoz nekünk
(vö. Mk 1,5; Mt 4,17; KKK 2816). Ez a gyógyulás és üdvösség országa, amely már jelen van köztünk (vö. Lk
10,11). Ez az igazságosság és béke országa, amely a szeretet jótetteiben nyilvánul meg, melyek növelik a reményt
és erősítik a hitet (vö. 1Kor 13,13). A keresztény hagyományban a hit, a remény és a szeretet sokkal többet jelent
érzelmeknél vagy attitűdöknél. Ezek a Szentlélek kegyelme
által belénk ültetett erények (vö. KKK 1812-1813): olyan
ajándékok, amelyek gyógyítanak és gyógyítókká tesznek
bennünket, olyan ajándékok, amelyek új horizontokat nyitnak meg előttünk, még ha korunk nehéz vizein evezünk is.
A hit, a remény és a szeretet evangéliumával való új találkozás kreatív és megújult gondolkodásmód kialakítására
szólít bennünket. Ily módon képesek leszünk megváltoztatni testi, lelki és társadalmi gyengeségeink gyökereit. Képesek leszünk gyökereiknél meggyógyítani az egymástól elválasztó igazságtalan struktúrákat és pusztító gyakorlatokat,
melyek az emberiség családját és a bolygót fenyegetik.
Jézus szolgálata számos példát kínál a gyógyításra: amikor meggyógyítja azokat, akiknek magas a láza (vö. Mk
1,29-34), akik leprások (vö. Mk 1,40-45), bénultak (vö.
Mk 2,1-12); amikor visszaadja a látást (vö. Mk 8,22-26;
Jn 9,1-7), a beszédkészséget vagy a hallást (vö. Mk 7,3137), valójában nemcsak testi betegséget gyógyít, hanem az
egész embert gyógyítja. Ily módon visszasegíti őt a közösségbe, immár gyógyultan; kiszabadítja elszigeteltségéből,
mert hiszen meggyógyította.
Gondoljunk csak a kafarnaumi béna meggyógyításáról
szóló gyönyörű elbeszélésre (vö. Mk 2,1-12), melyet a
[mostani, délelőtti] kihallgatás elején hallottunk. Miközben
Jézus a ház bejáratánál prédikál, négyen elhozzák béna
barátjukat Jézushoz; de mivel nem tudnak bemenni, mert
akkora volt a tömeg, lyukat csinálnak a tetőn, és leeresztik
a hordágyat a prédikáló Jézus elé. „Hitüket látva Jézus így
szólt a bénához: »Fiam, bocsánatot nyertek bűneid!«” (Mk
2,5). Aztán látható jelként hozzátette: »Kelj fel, fogd a
hordágyad, és menj haza!«” (Mk 2,11).
Milyen csodálatos példa a gyógyításra! Krisztus cselekedete közvetlen válasz ezeknek az embereknek a hitére, a feléje táplált reményükre, az egymás iránt tanúsított szerete-

tükre. Jézus gyógyít, de nemcsak a bénulást gyógyítja, hanem mindent gyógyít, megbocsátja a bűnöket, megújítja a
bénának és barátainak az életét. Mondhatni újjászületést ad
nekik. Testi-lelki gyógyulás ez, együttesen, egy személyes
és társas találkozás eredménye. Képzeljük csak el, mennyire nőtt ez a barátság és a házban jelenlévők hite Jézus tettének köszönhetően! Gyógyító találkozás Jézussal!
Kérdezzük meg hát magunktól, hogyan tudjuk segíteni
ma a világ gyógyulását! Az Úr Jézus tanítványaiként, aki a
testek és lelkek orvosa, folytatnunk kell az ő „gyógyító és
megváltó munkáját” (KKK 1421) testi, társas és lelki értelemben.
Az Egyház, bár továbbadja Krisztus gyógyító kegyelmét
a szentségeken keresztül, és bár egészségügyi szolgáltatásokat nyújt a bolygó legtávolabbi pontjain, nem szakértő
egy világjárvány megelőzésében vagy kezelésében. Konkrét társadalmi-politikai útmutatásokat sem ad (vö. Szent VI.
Pál: Octogesima adveniens apostoli levél, 1971. május
14., 4.). Ez a politikai és társadalmi vezetők feladata. Mindazonáltal az évszázadok során és az evangélium fényében az
Egyház megfogalmazott néhány alapvető társadalmi elvet
(vö. Az egyház társadalmi tanításának kompendiuma,
160-208.), melyek segíthetik az előrehaladást, segíthetnek,
hogy olyan jövőt készítsünk elő, amilyenre szükségünk van.
Csak a legfontosabbakat említem meg, melyek szorosan kapcsolódnak egymáshoz: a személy méltóságának elve, a közjó
elve, a szegények előnyben részesítésének elve, a javak egyetemes rendeltetésének elve, a szolidaritás elve, a szubszidiaritás elve, közös otthonunk gondozásának elve. Ezek az alapelvek segítik a társadalom vezetőit a fejlődés előrevivésében,
de – mint most, a világjárvány idején – a személyes és társadalmi kapcsolatok gyógyításában is. Ezek az alapelvek – bár
eltérő módon – a hit, a remény és a szeretet erényeit fejezik ki.

A következő hetekben arra hívlak benneteket, hogy foglalkozzunk együtt a válság által felszínre hozott sürgető
kérdésekkel, különösen a társadalmi betegségekkel. Ezt az
evangéliumnak, a teológiai erényeknek és az Egyház társadalmi tanítása alapelveinek fényében fogjuk tenni. Közösen
fogjuk megvizsgálni, hogy katolikus társadalmi hagyományunk miként segítheti az emberiség családját e súlyos betegségekkel küzdő világ gyógyításában. Azt szeretném, ha a
gyógyító Jézus követőiként együtt gondolkodnánk és dolgoznánk, hogy egy jobb világot építsünk, mely reményteli a
jövő nemzedékek számára (vö. Evangelii gaudium apostoli buzdítás, 2013. november 24., 183.).
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Fordította: Tőzsér Endre SP
Forrás: Magyar Kurír

A mi életünk sem lehet más, mint Jézus kimondott szavára
A szentatya augusztusi imaszándéka
Imádkozzunk mindazokért, akik a tengeren dolgoznak és adott válasz. Elindultunk feléje. Vele együtt zarándokolunk.
a tengerből élnek, beleértve a tengerészeket, a halászokat Azért vagyunk itt a templomba, de számolnunk kell azzal,
hogy a jól észlelhető erős ellenszél ismét himbálhatja minés családjaikat.
dennapjaink bárkáját és csak akkor nem fogunk elsülyForrás: Vatikáni Rádió
lyedni, elveszni, ha tekintetünket kitartóan és kizárólagosan
Exc. Ft. Dr. Kovács Gergely érsek – Hisszük-e
Jézusra szegezzük.
hogy egyedül Jézus menthet ki a viharból?
Miután Szőcs Csaba, szászfenesi plébános felolvasta a 19.
vasárnap evangéliumát, a (Mt 14, 22-33) szentírási részt a
főpásztor így szólt az új kolozs-dobokai főespereshez és az
egybegyűlt kolozsvári hívekhez:
A elhangzott Evangélium hozzám is, hozzád is, mindnyájunkhoz szól, mert az Úr szavára vizen járni, vagy arra vállalkozni az ember önerejéből nem képes. Péter vizenjárását
az előzményekkel összefüggésben szemlélhetjük. Az evangélista, Máté is kiemeli, hogy ez a kenyérszaporítás után történik, aközben miközben Jézus visszavonul, hogy csendben,
egyedül imádkozzék.
Az apostolok nem futottak el az imától, nem örömittasságukban hagyták magára a Mestert, hiszen Jézus parancsolHa hitünk mindössze csak szavakban kimondott, megfota a bárkába őket, hogy a tavon átevezve várjanak rá a túlgalmazott Hiszek!, akkor nincs ereje. Csak akkor tud fennsó parton. Máté nem írja le milyen volt a hangulat a ketartani a háborgó vizeken, ha egész életem hitem kifejezője.
nyérszaporítás után a bárkába való beszálláskor, de el tudHalálfélelmében Péter Jézushoz fordul segítségért: „Ments
juk képzelni a nagy örömet, a nagy lelkesedést. Hisz egyemeg, Uram!” Nem véletlen, hogy Jézus így válaszol: „Te kinesen királlyá akarják tenni Jézust a jóllakott emberek.
csinyhitű, miért kételkedtél?”
Az apostolok félelme emberileg érthető, amikor meglátVajon nekünk is föl kell tennie a Mesternek a kérdést: „Te
ják a vizen feléjük közeledő Jézust, mert nem ismerik fel,
kicsinyhitű, miért kételkedtél?” Miért félsz a vihartól? Az elhanem kísértetnek vélik, hiszen már messze jártak a partlenszéltől? Te csak szegezd tekintetedet rám! Bízzál bennem!
tól. Nem lehetséges, hogy valaki a közelükben, gyalog,
Kedves jó testvéreim! Mi hisszük-e hogy egyedül Jézus
menjen feléjük. Csak miután a hangját hallják, ismerik fel:
menthet ki a viharból? Valóban, kizárólag Tőle várjuk a seBátorság! Én vagyok! Ne féljetek! Ekkor Péter megszólal:
gítséget? Vagy egy picit bízunk önmagunkban, hogy mi
Uram, ha te vagy az, parancsold meg, hogy hozzád menjek
sokmindenre képesek vagyunk? Jézus mindig, bármikor kia vízen! A rendület és a halálfélelem közepette aligha ihnyújtja kezét, de csak akkor, ha Hozzá fordulunk és csak, ha
lette Péter kérését a bravúrkodás vágya, hogy valami rendBenne bízunk.
kívülit tegyen, vagy annak igénye sem, hogy Jézus valami
Adja Isten, hogy a mi hitünk, a mi bizalmunk ilyen erős és
rendkívülit tegyen és csodával bizonyítsa be, hogy valóban
kizárólagos legyen! Ámen.
Ő az. Nem tudom elképzelni, hogy Péter így akart volna kitűnni vagy, hogy csodát kért volna, hiszen az életébe is ke- Elhangzott 2020. augusztus 9-én a kolozsvári Piarista templomban
rülhetne, ha mégsem Jézus lenne az. Ez a ,,parancsold Ft. László Attila kolozs-dobokai főesperes-plébános
meg, hogy hozzád menjek a vízen” azt a vágyat fejezi ki,
beszéde a beiktatási szentmisén
hogy Péter ahhoz akar odamenni, akihez bizalma van és aDicsértessék a Jézus Krisztus! Meggyőződésem, hogy Iski a biztos menedéket jelenti. Bármennyire is furcsának
tűnik, de nagyobb biztonságban érzi magát a Mesterrel a ten, ki meghívott Fiának, Jézus Krisztusnak közösségébe, Ő
tett erőssé, bátorrá a döntésre, az elfogadásra és e mostani
háborgó tengeren, mint a hánykolódó bárkában.
Tegyük fel a kérdést saját magunk számára: Korunk el- szólásra. Hálám eddigi életemért és vágyakozásom a vele
lenszelében és viharaiban mi vajon felismerjük-e Jézus formálódó jövőért ma Istenhez száll.
Két személy tölti be számomra markánsan e teret: magam
alakját és hangját? Az apostolok a hangról felismerték
Mesterüket. Bennünk meg van-e a Péteri bizonyosság, elé idézem Márton Áron alakját, amint e szószéken áll és
hogy csak Jézus mellett, Jézussal van sziklaszilárd buzgó- magam előtt látom évfolyamtársam, Orbán László nemrég
ságunk, csak Jézussal, a Mester mellett? A vízen való járás itt állt koporsóját, aki éppen ma 12 éve adta életét egy ránagy lecke volt az apostoloknak Isten kegyelméről, de ne- bízottért, megmutatva szeretetét. Imádkozom, hogy mindkettejüket mielőbb a szentek között tisztelhessem.
künk is szól.
A zsidókhoz írt levél szerzője így bátorít (12,1): „Ezért mi,
Nem elég a kezdeti lelkesedés: Uram, itt vagyok! Uram,
jövök! Nem elég a spontán hit: Hiszek benned, Uram! Hi- akiket a tanúknak ilyen koszorúja övez, váljunk szabaddá
szen Péter sem a Mesterre szegezi tekintetét, hanem az erős minden tehertől, különösen a bűntől, mely behálóz minket, és
szelet kezdi észrevenni, figyelni. Megijed, amint az Úrba fussuk meg kitartással az előttünk lévő pályát. Emeljük tekinvetett bizalma egy kicsit alábbhagy, mert süllyedni kezd. tetünket a hit szerzőjére és beteljesítőjére, Jézusra”. Emeljük
Hogy Péter önmagába vetett bizalma túl nagy-e az vitat- – hív a szerző. Azaz együtt, kikkel elindulok életem ezen új
ható, viszont tény az, hogy Mesterébe bízva és csakis az ő szakaszán: veletek – a rámbízottakkal, reménnyel és bizaszavára lépett ki a bárkából. Meghatározó Jézus szava és a kodással; két fő munkatársammal, Jánossi Imre és Popesc
Mihăiţă Cristian tisztelendő urakkal; a főpásztorral, Kovács
belé vetett hit.
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Gergely érsekkel, kit köszöntök, köszönve bizalmát és azt,
hogy ma itt és így ünnepelt velünk; köszöntöm jelen lévő
munkatársait; kiemelt tisztelettel és barátsággal Lukács
Imre Róbert általános helynököt; köszöntöm a velünk
ünneplő paptestvéreket!
Ţin să aduc muţumiri părintelui Marius Cerghizan, vicar
general al arhiepiscopiei Cluj-Gherla şi părintelui Alexandru Ciui, prim protopop ortodox de Cluj-Napoca cu care am sărbătorit astăzi aici. Aşa cum ne-a îndemnat papa
Francisc: ,,Să mergem împreună!” Să cerem împreună darurile Duhului Sfânt pentru a ne folosi spre binele tuturor.
Köszöntöm a testvéregyházak jelenlévő vezetőit és köszönöm bátorító megtisztelő jelenlétüket egész közösségünk
nevében, Bálint Benczédi Ferenc, unitárius püspök urat
kísérőjével együtt; Lengyel István, helyi alesperes urat a
református egyház képviseletében; köszöntöm a polgári
hatóságok képviselőit, vezetőiket; köszönöm a családomnak és barátaimnak, hogy szeretetük és támogatásuk által
lehetek itt. Köszönöm Bónis Endre gondnok úrnak, a munkatársaknak, a kórusnak a szívet érintő munkálkodását.
Kösznöm minden segítőnek a munkáját!
Új emberként vagyok itt ugyan, de olyanként, aki ismeri
a biztos utat! Isten szeretetében és Egyház-életünk, közösségi életünk iránti elköteleződésben hirdetem, hogy Jézus
ma is az egyetlen Út, Igazság és Élet!
Mától együtt törekedjünk Isten mélyebb megismerésére;
olyan életre, mely a példa által kitörölhetetlen nyomot
hagy a velünk találkozó emberekben. Embereket, testvéreket kérek Istentől, akik engedik megtapasztalni, mit tehet
Isten egy neki átadott életben. Együtt mutassuk meg multikulturalitására büszke városunknak: legnagyobb értékünk,
hogy Isten képmását viseljük magunkon, kikért nem volt
drága Fia élete. Merjük bátran megfogalmazni azon erkölcsi elveinket, melyek mentén élni akarunk, és éljük meg jó
példával, hogy a Jézus által hozott és felkínált élet maga
legyen a miénk! Megbízatásom meghívás: ember és szeretetközpontú, Isten országát megjelenítő életrend. Én ígérem,
hogy jelmondatomhoz híven: ,,József vagyok,”, akarok lenni, ,,a testvéretek”. Utunk kezdetén mindennek megvalósításához kérek áldást Istentől, Szent Mihály arkangyal közbenjárásával az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Ámen.

akinek egy ilyen bicska csak arra jó, hogy hencegjen vele.
Emlékszel? Te voltál az egyetlen, aki biztatott: gyere, menjünk vissza az erdőbe, biztos megtaláljuk, keressük meg!
Erre azonban a felügyelő tanárok nem adtak engedélyt,
nem mehettünk egyedül az erdőbe sötétben. Ettől kezdve
mindentől elment a kedvem, nem érdekeltek a tábori programok, semmi sem tetszett, alig vártam, hogy hazamenjünk,
de ha erre gondoltam, összeszorult a torkom, hogyan mondom ezt el a szüleimnek?” „Nagyon jól emlékszem – válaszolt a jóbarát –, tényleg a padlón voltál. Hosszú idő telt
bele, mire más, új, komolyabb célok kezdtek izgatni, lassan
visszanyerted önbizalmadat és tettvágyadat. De mondd, mi
történt, mi bánt most? Csak nincs valami baj?” Az orvos
lehajtott fejjel hosszú hallgatás után halkan csak ennyit
mondott: „Elment, otthagyott.” A jóbarát szótlanul nézett rá,
tudta, hogy a feleségéről beszél. „Idióta vagyok – folytatta
–, nem láttam, hogy mi zajlik őbenne. Ez a szakítás már
régóta készülődött, de én észre sem vettem. Hétközben alig
szóltunk egymáshoz, engem nem érdekelt, hogy hogyan telnek napjai, azt meg nem éreztem fontosnak, hogy megosszam vele gondjaimat, örömeimet, terveimet. A vasárnapokon pihenni akartam, minél kevesebbet kelljen beszélnem, csak magammal kelljen törődnöm. Mindezt ő szótlanul eltűrte, és most megelégelte. Mondd, mit gondolsz,
visszakaphatom még?”

Az ember az egyedüli Isten képmására teremtetett élőElhangzott 2020. augusztus 9-én a kolozsvári
Piarista templomban a 11 órától kezdődő szentmise végén lény, aki képes arra, hogy megismerje és szeresse Terem-

Exc. Ft. Bíró László püspök –
Hívom a családokat 2020 augusztusában
Hívom a családokat, házaspárokat, jegyeseket és szerelmeseket, a családokat szerető szerzetes– és paptestvéreket,
és mindenkit, aki a család és az élet mellett áll!
„Lehet, hogy kinevetsz – fordult jóbarátjához egy volt
osztálytársa, aki ismert orvos –, de most olyan elkeseredett
és tanácstalan vagyok, mint annak idején, amikor a nyári
táborban elvesztettem a bicskámat. Tizenkét évesek voltunk, ez a »mindentudó« bicska igen nagy vágyam volt és
az év végén megkaptam szüleimtől jó bizonyítványom jutalmaként. Büszkén az övemre akasztottam, így mentem a táborba is. Az egyik nagy számháború után vettem észre,
hogy elveszett, a futkározás közben észre sem vettem, hogy
az erdőben valahogy leesett az övemről. A táborba visszaérve kétségbeesetten láttam, hogy nincs meg a bicskám.
Osztálytársaim, akiknek eddig hetykén mutogattam a csodabicskát kinevettek, gúnyosan mondogatták, hogy így jár,

tőjét. Isten úrrá tette az embert minden földi teremtmény fölött, hogy uralja és használja azokat. Nem magányosságra
teremtette, kezdettől fogva „férfinak és nőnek teremtette”
őket (Ter 1,27), kettőjük kapcsolata a személyes közösség
ősformája. Az ember ugyanis ízig-vérig társas lény, és másokkal való kapcsolat nélkül képtelen élni és képességeit kifejleszteni. Isten látta, hogy „mindaz, amit alkotott, nagyon
jó” (Ter 1,31). Isten, mindnyájunk gondviselő Atyja azt
akarta, hogy az emberek egyetlen családot alkossanak és
testvérnek tekintsék egymást. Mindannyian Isten képére
vannak teremtve, Ő „telepítette be az egy őstől származó
emberiséggel az egész földet” (ApCsel 17,26), mindnyájan
egy és ugyanazon célra vannak hivatva, ez a cél nem más,
mint maga az Isten. Ezért az ember szíve nyugtalan, amíg
Istennel nem találkozik. Isten szabad akaratot, értelmet,
sokoldalú képességeket adott az embernek. Öntudatra ébredése során előbb-utóbb minden emberben felmerül a kérdés: miért van a világon, képes-e véghezvinni valamit, ami
igazán jelentős, amiért érdemes lesz élnie?
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Sokan évek múlva visszanézve nem értik, hogy miért estek szét a kapcsolataik és miért érzik olyan üresnek magukat, pedig elérték azt, amit célul tűztek ki. Sok célról akkor
derül ki, hogy üres, amikor már éveket áldoztak a hajszolásukra. Modern társadalmunkban az emberek sok célt kergetnek, azt gondolva, hogy elérve ezeket a célokat, boldogok lesznek. Ilyen célok lehetnek az üzleti sikerek, a gazdagság, jó kapcsolatok, a szex, a szórakozás, a sport, stb.
Mikor aztán elérték a gazdagságot, kapcsolatokat vagy a
gyönyört, rádöbbennek, hogy nagy űr van bennük, olyan
ürességet éreznek, amit semmi sem tudott kitölteni.
Idézzétek fel fiatal éveitek útkeresését! Mi segített abban, hogy megtaláljátok életetek célját, értelmét?
Erről olvasunk a Prédikátor könyvében is. Mérhetetlen
gazdagsága volt, bölcsebb és nagyobb tudású volt, mint országában bárki, volt több száz asszonya, palotái és kertjei,
a legjobb ételeket és borokat, valamint a szórakozás minden létező formáját élvezte. Megkapta, amit csak a szíve
kívánt, de belátta: Hiábavaló! Hiábavaló! Teljesen hiábavaló! Minden csak hiábavalóság. Az olyan élet, ami csak abból áll, amit a szemünkkel látunk, vagy az érzékszerveinkkel tapasztalunk, hiábavalóság! Isten olyasmire teremtett
minket, ami túl van azon, amit itt és most tudunk átélni. Isten szívünkbe ültette az örökkévalóság utáni vágyat, ezért
az „itt-és-most” nem elégíthet ki minket.
Modern világunkban a technikai eszközök állandó újdonsága, az utazások bűvölete, a fogyasztásra felkínált árucikkek sokasága, a ránk zúduló információ tömeg megakadályozza, hogy meghalljuk Isten hangját. Mindent betöltenek
a szavak, a felszínes élvezetek és az egyre gyorsuló világ
zaja. Nem az öröm uralkodik, hanem a kielégítetlenségtől
szenvedő emberek kesergése, akik nem tudják, miért élnek.
Tévelygésük közben súlyos kísértésektől gyötörve eljutnak
a szakadék szélére, a teljes elhagyatottság mély völgyébe,
vagy a magányos csúcsra, ahol teljesen magára hagyottnak
érzik magukat. Engedjük, hogy a világ zaja ellenére elérjen
minket az Úr hívó szava, engedjük, hogy a Szentlélek
átalakítson és megújítson, mert küldetésünk van: Isten
életünkkel akar üzenni a világnak. Az Úr teljességre viszi
küldetésünket tévedéseink és negatív pillanataink ellenére,
ha nem hagyjuk el a szeretet útját, és élünk a szentségek
nyújtotta kegyelmekkel. (vö. Gaudete et Exsultate 29.)
Hogyan tudod gyerekeidet megóvni világ „rozsdának és
molyrágásnak kitett” álértékei (ld. Mt 6,19–21) előtti behódolástól? Hogyan tudsz segítségükre lenni igazi élethivatásuk megtalálásában?
A keresztség a hívőket arra rendeli, hogy miután Isten fiaivá újjászülettek, az emberek előtt vallják meg a hitet. A
bérmálás szentségével a Szentlélek különleges ereje tölti el
őket, hogy Krisztus igazi tanúiként szavukkal és életmódjukkal terjesszék és védelmezzék a hitet. Amikor részt
vesznek az eucharisztikus áldozatban, az egész keresztény
élet forrásában és csúcspontjában, isteni áldozatot ajánlanak föl Istennek, s vele együtt önmagukat; mind a fölajánlással, mind a szentáldozással mindenki részt vesz a liturgikus cselekményben. Akik Krisztus testével táplálkoznak
a szentáldozásban, kézzelfogható módon mutatják meg
Isten népének egységét, melyet ez a fölséges szentség jól
jelez és csodálatosan meg is valósít. Akik a bűnbánat szentségéhez járulnak, azok Istent sértő bűneikre Isten irgalmas
bocsánatát kapják meg. Egyszersmind kibékülnek az Egyházzal, melyet megsebeztek bűnükkel, s mely szeretetével,

példájával és imájával közreműködik megtérésükben. A keresztény hitvesek a házasság szentségének erejével részesednek Krisztus és az Egyház egységének és termékeny
szeretetének misztériumában, és azt meg is jelenítik (vö. Ef
5,32). Isten népén belül egyedülálló élethivatást kaptak ajándékul, hogy a gyermekek elfogadásában és nevelésében
kölcsönösen segítsék egymást (vö. 1Kor 7,7). Mert a házasságból ered a család, melyben megszületnek az emberi
társadalom új polgárai, akiket a keresztségben a Szentlélek
kegyelme Isten gyermekeivé tesz, hogy Isten népe a századok folyamán fönnmaradjon. Ebben a család-egyházban a
szülők gyermekeik első hithirdetői, szavukkal és példájukkal ápolják mindegyikük sajátos hivatását, különös gonddal
pedig a papi hivatást.

„A szeretet magába zárja az összes hivatást; a szeretet
minden, s magába foglal minden időt és minden helyet, egyszóval a szeretet örök” (Lisieux-i Szent Teréz). Ily sok és
ennyire üdvösséges segítség birtokában a Krisztushívők,
bármely állapotban éljenek is, az Úrtól arra kapnak meghívást, hogy ki-ki a maga útján olyan tökéletes legyen, amilyen tökéletes maga az Atya (vö. LG 11).
„Tudod – mondta a jóbarát –, életünk folyása állandóan a
szokványos és a különleges, a szomorúság és az öröm, a
kudarc és a siker között ingadozik. Életünk útján haladva
előbb utóbb mindnyájunkban felmerül a kérdés: milyen az
életünk? Szokványos vagy különleges, szomorú vagy örömteli, kudarcos vagy sikeres? Aki kitér a válaszadás elől,
nem látja élete célját, értelmét. A kudarc nem csupán ok arra, hogy szégyelljük magunkat, hanem esély életünk kisebbnagyobb önáltatásainak felfedezésére. Nézzünk őszintén
szembe önmagunkkal, hibáinkkal, és kérjük Isten áldását az
újrakezdéshez. Hazafelé menet betérek a templomba és három mécsest gyújtok meg a lourdes-i Szűzanya szobra előtt:
egyet érted, egyet a feleségedért és egyet a házasságotokért.”
Exc. Ft. Bíró László, az MKPK családreferens püspöke,
a Magyar Katolikus Családegyesület elnöke
Forrás: Magyar Kurír

Márai Sándor – A rendről és a Gondviselésről
Úgy tapasztaltam, hogy az emberi élet alján rend van.
S mert az emberi élet a Teremtés
legbonyolultabb megnyilatkozási formája,
valószínű, hogy máshol is rend van,
a kezdetlegesebb és egyszerűbb létezés világában is,
a kőzetek, mosómedvék, hüllők és a
bolygócsillagok természetében is.
Mindenben rend van,
a dolgok eljutnak hozzánk,
akkor is, ha ujjunkat sem mozdítjuk,
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s rend van abban is,
hogy időnként mozdítjuk ujjunkat,
vagy lelkünket a célból, hogy a dolgok eljussanak hozzánk,
mi eljussunk bizonyos helyzetekhez, emberekhez,
gondolatokhoz,
melyekhez személy szerint, elodázhatatlanul közünk van.
Mindebben rend van, ebben hiszek.
De hiszek abban is, hogy e rend mögött szándék is van,
melyet nem ismerek.
Nevezd, ahogy akarod. Én Gondviselésnek nevezem.
Ez a szándék törődik velem, személyesen, büntet, vezet,
elrendezi dolgaim,
a mélybe taszít, minden pillanatban ellenőriz,
építi körülöttem a világot és épít engem a világban,
felhasznál.
Aki ezt nem érzékeli idővel, vaksi és süket.
Minden mögött a Gondviselés van: ebben is hiszek.

Exc. Ft. Tamás József – A kenyér felajánlása

A szentségi áldozat egyik megkívánt anyaga a kenyér. Az
egyázban a kenyér mindig a búzakenyeret jelentette, mivel
a húsvéti lakomára ez volt előírva. Századokon át az Egyház nem tartotta túlságosan jelentősnek a kovászos és kovásztalan kenyér közötti különbséget, mind a kettőt alkalmasnak találta.
Az őskeresztények kovászos kenyeret használtak, amilyet
a mindennapi életben ettek, ők hozták magukkal a szentmiséhez. A keleti egyházban még ma is kovászos kenyeret
használnak. Rabanus Maurus (†856) az első szavahihető tanúja annak a gyakorlatnak, hogy a nyugati egyházban kovásztalan kenyeret használtak az ő idejében. A keleti teológiában a nagy szkizma idején a kovásztalan ostyát a hit
elleni támadásnak tekintették, minthogy Kelet hite szerint a
kovász Krisztus testét jelképezte, a kovászról szóló példabeszéd nyomán (Mt 13, 33). Szerintük kovász nélkül lenni
Hans Urs von Balthasar –
annyit jelentene, mint élettelennek lenni. A nyugati egyház
ebben a gyakorlatban az utolsó vacsorai kovásztalan keMiért maradok az Egyházban?
nyérre hivatkozik. Itt nem annyira hitkérdésről van szó,
A kérdés nem hétköznapi, annál inkább lényeges. A vámint csak gyakorlatról.
laszt Hans Urs von Balthasar filozófus, a Katolikus Egyház
Miről beszél nekünk a kenyér felajánlása? Legszebben
egyik legnagyobb teológusa adja meg az azonos című,
a felajánló imádság fejezi ki. E szerint két dolgot kell ten1971-es esszéjében.
nünk.
Hogy miért maradok az Egyházban? Egészen biztosan
nem azért, mert bármilyen mutatóból le tudnám olvasni,
hogy az Egyház megfelel az elvárásaimnak vagy Isten elvárásainak.
Ami az első esetet illeti, a dolog éppen fordítva áll: az a
kérdés, hogy én megfelelek-e az Egyház elvárásainak; ami
pedig a másodikat, hát csekély értelmi képességekkel is belátható, hogy az a rakás bűnös, aki az Egyházat alkotja,
soha nem fog megfelelni Isten elvárásainak, annál is kevésbé, mivel az Egyház tagjai minden mélyebb bölcsességről
megfeledkezve komikusan komoly hangvétellel azt a látszatot keltik, hogy ők maguk igenis eleget tesznek annak,
amit Isten elvár az embertől.
Az a rakás bűnös, akik vagyunk, az Egyház történetének
minden korszakában többé-kevésbé ostobán viselkedett,
Hálát kell adnunk Istennek a kenyérért. ,,Áldott vagy,
különösen akkor, amikor azt merte feltételezni, hogy ravasz Urunk, mindenség Istene, mert a te bőkezűségedből kaptuk
manipulációkkal a földre tudja varázsolni (már most vagy a kenyeret.” A Miatyánk imában nagyon sokat imádkozunk
nemsokára) Isten országát.
a mindennapi kenyérért, hogy Isten azt megadja nekünk.
Hogy miért maradok mégis az Egyházban? Mert különös Ezért minden szentmisében a felajánláskor hálát kell admódon mi, ostobák még mindig nem tudtuk tönkretenni nunk érte. Ezek a zsidó áldási formulának a szavai, az Úr
mindazzal, amire magunkat ragadtattuk.
Jézus is bizonnyal ezt használta az utolsó vacsorán.
Mintha éppen fordítva lenne: minél inkább erőszakot te- A zsidók, mielőtt elfogyasztották volna az ételt, hálát adszünk rajta, annál világosabban megmutatkozik sérthetetlen tak Istennek a kenyérért. Jézussal kapcsolatban is olvassuk
szüzessége.
ezt a kenyérszaporításkor (Mt 15, 36), az utolsó vacsorán
Minél inkább megalázzuk, annál inkább látható, hogy va- (Lk 22, 19). Sőt egy külön ünnepük is volt, a Pünkösd, ami
lóban ott foglal helyet, ahol lennie kell. Természetesen az az aratás ünnepe, az öröm és a hálaadás napja az új kenyér„utolsó” helyen. Az utolsó hely fontosságát Jézus és Pál ért. Ünnepeink között nincs külön ilyen nap. De minden
egyaránt hangsúlyozza.
szentmisében e szavakkal hálát kellene adnunk a kenyérért.
Amit az Egyházhoz nem tartozók tesznek, azzal nem kell Sőt szép lenne, ha az étkezésnél is mindig tudatosítanánk
foglalkoznunk, de nagyon sokan vannak idebenn is, akik ezt a hálaadást.
azt hiszik, szolgálatot tesznek Istennek, ha úgy kezdik pü- Édesanyámtól tanultam: Asztalunkon friss kenyér van,
fölni az Egyházat, mint valami poros matracot. Végül is foszlósbelű, hófehér, legyen áldott, aki adta, ki a kalászt
persze miért ne?
elringatta, érlelte a nap hevével, óvta mind a két kezével.
Csak azt ne felejtsék el közben, hogy minden egyes ütés Jóvoltodból, Istenünk, legyen mindig kenyerünk.
nyomán közösséget kell vállalniuk azzal, akit ütnek, és
Mint a föld termését és az emberi munka gyümölcsét, aminden egyes ökölcsapással a saját – belülről korhadozó – jánljuk fel, s így e kenyér a mi emberi világunkat, élemellkasukat is döngetniük kell.
tünket, kezünk munkáját, napi fáradozásainkat, a kenyérért
Forrás: Magyar Kurír vívott küzdelmünket is jelképezi.
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A bűnbeesés óta az ember fáradtsággal szerzi meg
táplálékát (Ter 3, 18) Giovanni Papini a Krisztus története című könyvében mondja: ,,Mennyi törődés, mennyi
szenvedés van eltemetve egy darab kenyérben. A hatalmas ökrök, melyek boronálják a szántóföldet; a paraszt,
aki teli marokkal vet; az aratók, akiknek a napégette
nyakuk hajnaltól napestig tartó munkában görnyedez;
aztán be kell hordani a szérűre és kicsépelni, meg kell
őrölni és kiszitálni, vizet kell melegíteni a dagasztásához, be kell tüzelni a kemencébe, mindezt el kell végezni
szeretettel és türelemmel, és csak akkor van készen a
kenyér, amit az apa megoszt a fiával, barát barátjával, a
házigazda a jövevényekkel. Szántó-vető, arató, cséplő,
molnárok és pékek izzadtak a nap hevében és kemence
tüzében, míg a vetés sárga magva asztalunkra való aranyszínű kenyérré vált.”
Ezért van az, hogy ebben a kenyérben a föld termését és
az emberi munka gyümölcsét ajánljuk fel, hogy így benne a
mi munkánk, fáradozásunk, életünk is megszentelt legyen
és imává váljon.
A kenyér felajánlása erre figyelmeztet tehát, hogy legyek
mindig hálás a kenyérért, és a kenyérben vigyem Isten elé
minden gondom, problémám, fáradozásaim, amelyben részem volt és lesz, hogy ő megszentelje és mint kedves ajándékot, elfogadja.
,,Uram, fogadd életemnek szegényes, barna kenyerét.
Sokat nem érő, nem szegetlen, de minden morzsát összeszedtem és két kezedben itt hozom feléd. Uram, fogadd el
a lélek életét. Uram, hajolj e bús kenyérhez! Hangozzék
csöndben alkotó szavad, és tedd tieddé már egészen, mintha árnyék lenne lényem, te rejtsd el bennem éltető magad, Uram, akár az ostyaszín alatt.” (Szent-Gály Kata)
Forrás: – Exc. Ft. Tamás József – Csúcs és forrás

ból kiűzött zsidó családok ajkán máig fennmaradt. Beszélőinek száma Izraelben, Törökországban, a Balkán-félszigeten (Görögországban és Bulgáriában), illetve Amerikában
mintegy 110 000, akik valamennyien kétnyelvűségben élnek az adott ország nyelvével; egynyelvű anyanyelvi beszélői nincsenek. A héber írást és a latin ábécét – a sztenderd
spanyoltól eltérően teljes mértékben hangjelölő formában –
egyaránt használják.
A modern kasztíliai spanyollal (elszórva néhány régies,
illetve a héberből és más nyelvekből átvett szó kivételével)
teljes mértékben kölcsönösen érthető. A ladino szó eredete
a latin latinus, „latin” (nem tévesztendő össze a ladinnal, amely a rétoromán nyelv egyik változata). A ladino nyelv beszélői magukat szefárdoknak nevezik, a nyelvüket pedig
szefardinak, a szó héber eredetű (Szfárád = Spanyolország).
Spanyolul szintén ez az elnevezés a legelterjedtebb, bár
használják rá a spanyol judeoespañol megnevezést is, ugyanennek ladino változata pedig a djudezmo vagy djudeo-espanyol (dzs-vel ejtve).
Forrás: Wikipédia

Sebestyén Péter – Szupererő
Hála a „civil” kurázsinak, most már nem csak tüntetésekkel, sztrájkokkal, aláírásgyűjtésekkel, villámcsődülettel tudunk „harcolni” légből pottyant jogainkért, hanem az egyre
szofisztikáltabb digitális herkentyűkkel is. Sőt, ez már nem
is harc, hanem nyomozás. Nyomkövetés. Vigyázz, mert rajtad tartjuk szemünket!
Be vagy kamerázva, mindent tudunk rólad. Sőt a feljelentő még jó szolgálatot is tesz a közösségnek. Kicsinálunk,
lejáratunk téged, ha nem a mi kottánkból játszol. A WAZE
GPS, az on-line bejelentések olyan hatalmat adnak kezünkbe, ami elbűvöl, megrészegít. Elhiteti velünk, hogy mindenben szakemberek vagyunk, mindenhez „es” értünk.

Exc. Ft. Dr. Jakubinyi György –
Aviánói Boldog Márk OFMCap hitvalló (1631–1699)
Carlo Crisfori Avianóban született 1631. november 17-én,
akkor a Velencei Köztársaságban, ma Észak-Olaszország.
Coneglianoban lépett a kapucinus rendbe 1648.11.21-én és a
Márk rendi nevet kapta. A chioddiai püspöki kápolnában
szentelték pappá 1655.09.18-án. Kapucinus hitszónok lett.
1676 és 1699 között szinte egész Európát bejárta. I. Lipót
császár-király lelkiatyja és tanácsadója volt húsz éven át. A
török ellenes felszabadítási harcokban olyan szerepe volt,
mint Kapisztrán Szent Jánosnak Hunyadi János mellett. Az
ő lelki vezetésének köszönhető a Bécs–Kahlenbergi győzelem 1683.09.12., Buda felszabadítása 1686-ban, majd Mohács 1687, Nándorfehérvár 1688. A felszabadított Budán ő
mutatta be az első szentmisét 140 év után!
Velnce és a magyar Alföld között tizennyolcszor tette meg
az utat. A törökök elleni küzdelem során Erdélyben is járt,
csak éppen a helységeket nem találtam életrajzaiban.
Bécsben halt meg 1699.08.13-án. Sírja a bécsi kapucinus
templomban van, amelynek kriptájában nyugodnak II.
Mátyás magyar király óta a Habsburg-ház tagjai (,,Kapuzinergruft”). II. János Pál pápa avatta boldoggá Rómában
2003.04.27-én. Ő az első ,,ladino” boldog.
Forrás: A Szentek nyomában Erdélyben

A ladino nyelv (ladino, sefardí, djudeo-espanyol vagy
djudezmo, zsidóspanyol) egy középkorban elszakadt, régies kasztíliai spanyol nyelvváltozat, amely a Spanyolország-

Feljogosítva érezzük magunkat, hogy mindenbe beleüssük az orrunkat, ami nem ránk tartozik, amihez nem értünk,
amiben nem vagyunk illetékesek. A balosan értelmezett szabadság és felvilágosultság alapból kínálja a motivációt, a
kíváncsiság és a lebutított médiahírek kellően érzékenyítnek és bátorítanak, hogy ne hagyjuk annyiban, hiszen ehhez
jogunk van. Pedig nincs Isten, nincs bűn, vagy rossz, holott
folytonosan érzékeljük, csak éppen a kényelemindex és a
divat szerint soroljuk be azokat. Ha valaki nem beszél a
többség nyelvén, átvitt értelemben sem, az megosztó, az
provokál. A legnagyobb provokátor és megosztó „személyiség” maga Isten és az ő szent Fia, Jézus Krisztus… Minek
szól bele az ember életébe? Ő miért nem annyira „fogyasztható” mint a Sátán ideológusai?
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De maradjon a suszter a kaptafánál. Kezdődött a nyitott
társadalom meghirdetésével. Milyen hangzatos, ugye. Ki
kell lépni az állam és az egyház szorításából. Szabadon kell
bánni az elvekkel és az alapigazságokkal. Le kell rombolni
a tabukat. Közben születnek helyettük más tabuk, de az kit
érdekel. Mert hisz(i) a pc.(piszi-political correct), akármit
nem enged kimondani, vagy leírni. Még Zuckerberg is azt
mondta, hagyni kell az álhíreket is, hadd legyen a felhasználónak választási szabadsága. Ha meg akar győződni az
igazságról, járjon utána. Vagy cserélje le divatosabbra. Ami
nem birizgálja a lelkiismeretét, hanem inkább önbecslését,
túlbuzgó egóját tömjénezi. Ez sokkal kényelmesebb, nem?
A francia forradalom kifinomultabban, de megismétlődik
napjainkban is. Az írástudók árulása és a giccs istenítése szerencsésen, sima, széles úton vezet a minőség leépüléséhez.
Beszélni kell mindarról, ami addig csak egyesek előjoga
volt. Legyen beavatva mindenbe mindenki. Hogy örültek
ifjaink a 90-es évekbeli Soros-pénzen létesült magánegyetemeknek, angol nyelvtanfolyamoknak. Aztán folytatódott
a Vatikán megtisztításával. legyen nyilvános minden pénzügyi művelet, minden gyermek megrontás-ügy.
Bizottságok, be- és feljelentések, hadd lássa a világ, micsoda koszfészek az egyház. Aztán néhány évre rájött az
egyik női bizottsági tag, hogy nem elég koherens, nem elég
hatékony a bizottság munkája, ő kiszáll. Aztán jött a
’mitúú’-hisztéria. Hangzatos, botrányszagú leleplezések,
pellengérre állítások politikusok, színészek, sportemberek
világában és holdudvarában: lám így kell ezt! Hulljanak a
fejek, le kell vadászni egyenként minket. A nagy pacifizmus és társadalmi igazságosság jegyében. Hadd szűnjön
meg minden visszaélés, agresszió, zsarolás, hadd legyen
marxi béke és igazságosság a Földön.
Aztán amikor ez sem jött össze, következett a családon
belüli erőszak tetemre hívása. Perek, újbóli feljelentések,
Agatha Cristie-regényekbe illő, folytatásos szappanoperák
fizetett médiafelületeken, és amikor beletörött a bicska, s a
bíróságok nem mindig hoztak elmarasztaló írtéletet, akkor
áttértünk a migráns témára.
A ditrói pékekről is hamar elfogyott a liberális mondanivaló. Miután kiátkozták a rasszista, idegengyűlölő jobboldali kereszténységet, a konzervatív egyházat, kijátszották
minden kártyájukat, a csoda végül is három napig tartott.
Sebaj, a gender téma mindig talál új fogyasztókat, belelovalljuk hát ebbe a szenzációéhes közvéleményt. Nosza, a
bukaresti törvényhozás kapcsán újra sikerült lenyúzni még
egy rend bőrt a hagyományos úton járó istenfélő nép hátáról. Kiderült, hogy nem a biológiai nemmel van bajuk,
hanem azzal, hogy a harcos feministáknak és a gendereknek is legyen ugyanolyan joguk szexuálisan (ki)-oktatni az
iskolás gyermekeket, mint a szülőknek, vagy pedagógusoknak. A kisgömböc azonban nem ismer határokat. Annyira
öntelt, annyira sarlatán és dilettáns, hogy a kudarcoktól
még inkább vérszemet kap. Most már ott tart, hogy le akar
számolni az iskolai erőszakkal. Az élhetőbb és piacosabb
jövő reményében. Fel kell jelenteni mindenkit, de főleg a
diák a tanárát, ha az ,,verbálisan” erőszakot követett el. Ha
azt merte neki mondani on-line, bunkó vagy. Felvilágosult
szülők most már inkább akarnak otthon ülni és gyerekeiket
is ott tartani, nehogy az iskolából valami rossz ragadjon
rájuk, anonim meg jelenthetik a tanárt, ha sok házi feladatot adott. Érdekes módon elvileg diákokat védené a tanárok ellenében, holott napjainkban egyre több felvétel, hír

kering arról, hogy diákok aláztak meg tanárokat. De az viccesebb, ugye. Mint amikor a férfi jelenti fel az asszonyt,
hogy az megerőszakolta őt… Ezt nem kell komolyan venni… Ennek nincs hírértéke. Ezt már nem „veszi be” az ostoba nép. A blogger aktivista szerint szükséges egy szupererő,
ami kordában tartja az indulatokat, ami megelőzi az erőszak
létrejöttét. Csak éppen azt felejti el, hogy abban a szupererőben a szülők jobban hisznek, mint ő. Mert Isten gondját
viseli az életünknek. De ő, mint „szupererő” alázatot, hitet
és szeretetet igényel. Nélküle Belzebub harcol saját
magával.
A kígyó harapdálja a farkát…
Forrás: peterpater.com

Böjte Csaba OFM – Az őszinte jóság,
a bölcs szeretet a csodák földjére vezet
Egy pedagógus legnagyobb tévedése, ha elkezd kategorizálni: „Te egy rossz gyerek vagy!” Ennél már csak az nagyobb „bűn”, ha egyenesen azt mondjuk, hogy ez az egész
osztály kibírhatatlan.
Gondoljunk Jézusra, aki útját megszakítva felkereste a
garadai ördöngöst. Azzal, hogy kiment hozzá a temetőbe,
ahol meg volt láncolva ez a szerencsétlen, mindenki által
megvetett ember, szó nélkül is azt mondja: „te jó vagy,
igen, van benned rossz, de te azt kidobhatod, te attól megszabadulhatsz, értékes vagy, hisz téged az én mennyei
Atyám teremtett!” Jézus szavára ez az ember megnyugszik,
leszedik róla a láncokat, felöltözik és a párbeszéd végén barátságban válnak el.

Jézus nem azonosítja az emberrel a rosszat, számára a
rossz egy olyan erő, szenny, mely bennünket bemocskol, lehúz, de amitől az embert meg lehet szabadítani. Megváltónk azért jött közénk, hogy felszabadítson a rossz uralma
alól, hogy a szeretet, a jóság, maga az Isten vezessen bennünket életünk minden napján. Ez csodálatos igazság, ez a
kereszténység lényege.
Munkám során sokszor megtapasztaltam, hogy embereket
fel lehet szabadítani a gyűlölet, a harag, a sötét bűn uralma
alól. Azt láttam, hogy nem csak nekem jó, ha a „rossz” ember
felszabadul a sötét indulatok alól, hanem elsősorban neki jó.
Egy gyermeket, egy felnőttet nem szabad azért rossznak nevezni, mert az a rosszat követett el – s itt gondolhatunk a terrorizmus mellett, a kapzsiságtól elkezdve a paráznaság bűnéig minden bűnre! A rossz nemcsak az elkövető környezetére fájdalmas, káros, hanem elsősorban a bűn elkövetőjére, a
bűn leginkább az elkövetőt sebzi meg. Tettével saját magát
mocskolja be, húzza le a mélybe. Szeretettel szabadítsuk fel
egymást az istengyermeki tiszta, boldog életre!
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Szeretettel, bizalommal mosolyogjunk rá azokra, akik tévedtek, hibáztak, rosszat tettek, vagy akiket mindenki elítél, kezdjünk el párbeszédet a „rossz” gyermekekkel, felnőttekkel, és döbbenten fogjuk tapasztalni, hogy az őszinte
jóság, a bölcs szeretet a csodák földjére vezet bennünket és
a körülöttünk élőket.
Forrás: Keresztalja

Tóth Tihamér – Kúszni vagy csúszni!
«A szűk kapun menjetek be; mert tágas a kapu és széles
az út, mely a pusztulásba viszen, és sokan vannak, akik
azon bemennek. Mily szűk a kapu és keskeny az út, mely az
életre viszen, és kevesen vannak, kik azt megtalálják!» (Mt
7,13. s köv.)
A következetes krisztusi élet útja keskeny, nehéz, meredek út. Annyira meredek, hogy néha már nem is út az többé, hanem keserves verítékezés, kapaszkodás, fogódzás,
nehéz fölfelé küszködés. A végcél napsugárban mosolyog ugyan fejünk fölött, de oly irtóztató messzeségben, hogy csak
szédülve tudunk rá felnézni; alattunk meg tátongó mélységek ijesztgetnek: és akkor is szédülünk, ha odanézünk.
Mondd csak, édes fiam, nem érezted-e már eddigi fiatal
éveidben is, mily igaza van az Úrnak, mikor az erény
keskeny útjáról beszél! Mikor komoly erőfeszítésednek nem
lett eredménye; mikor egy szerencsétlenül megszokott bűn
szörnyű szakadékából keserves kapaszkodásokkal igyekeztél
felküzdeni magadat a tisztább élet magaslataira, de ismét és
ismét visszazuhantál! Ugye, mily könnyen hagyja el ilyenkor
az ember ajkát a kétségbeesett panasz: «Hiába! Itt már nem
segít semmi! Én már megváltozni nem bírok!»...
Ilyenkor jussanak eszedbe vigasztalásul az Úr Jézus fönti
mondásán kívül még alábbi szavai is: «Ne véljétek, hogy
békét jöttem hozni a földre; nem jöttem békét hozni, hanem
harcot» (Mt 10,54.), azaz: az önmegtagadás harcát s küzdést a bűn ellen.
A Krisztushoz vezető út az örökös harc útja, – harc saját
rosszra hajló természetünk ellen. A krisztusi élet az örökös
őrállás ideje, – őrállás a támadó kísértések ellen. Csak kitartani! Csak el nem csüggedni! Csak szikláról-sziklára fölfelé kapaszkodni! Csak az elhagyott téves utakra vissza
nem tekinteni! Csak szemedet Krisztusról soha le nem venni! Lehet, hogy az életben nem tudod egészen elkerülni a
gyarlóságokat, hibákat, elbukásokat, bűnöket, – de: csak
soha fekve nem maradni! Sőt: minden bukás után annál nagyobb melegséggel indulni Krisztus felé; amint egyes zeneszerzők darabjukba tudatosan is vegyítenek disszonanciákat, de csak azért, hogy a befejezés annál szebb harmóniában csendüljön ki.
Kitartani! Éveken át hősiesen küzdeni! A helytelen útra
vissza nem térni! Híven állani eszményeink mellett! – bizony ez szinte emberfeletti feladat éppen az ifjak számára!
Pedig hiába! A jellemnevelés útján megállás nincs; aki
önelégülten akar pihenni eddig elért eredményein, az máris
visszafelé csúszik. Vagy kúszni, vagy csúszni!
Hatalmas hegyorom tetején, majdnem 2000 méter magasságban áll egy régi kápolna. Buzgó hívek áldozatkészsége
emelte valaha évszázadok előtt. A vidék azonban már rég lakatlanná vált és évszázadok óta nem használta a kápolnát
senki. Egy napon turista vetődött az elhanyagolt utakon a kápolna elé és – különös ötlete támadt. Meghúzta a kis torony
harangját. A rég nem hallott csengő éles kondulására nagy
csomó veréb rebbent fel a toronyból s ijedten repült tova.

A turista most már kíváncsian húzogatta a harangot: mi
lesz még? Csakhamar a denevéreknek s baglyoknak egész
raja suhogott ki a repedésekből s a toronyablakok mélyéről.
A turista csak húzta-húzta a harangot, húzta mindaddig, amíg a toronyba évtizedek alatt belopózott minden szemétrakó állat, bagoly, veréb, denevér ijedve menekült szét, s a
végén a megtisztult kis torony megelégülten tekintett végig
az Isten tiszta ege alatt.
A turista továbbment... De alig tűnt el a sziklák között... íme: előbb visszajöttek a nem messze leselkedő verebek...
majd a denevérek... majd a baglyok... szegény toronyba megint befészkelődtek a régi lakók s pár perc múlva már megint úgy piszkoltak ott, mint évtizedek óta. Szegény torony!
Nem tudott megmenekülni tőlük!

Az Antiochiai Szent Margit kápolna és mellette a 2018-as
Szlovákiai Év Fája nyertese – Fotó: Csibrányi Zoltán

Benned is, édes fiam, hányszor csendült már meg a bánatos lelkiismeret csengője, mely a bűn sötét madarait elzavarta! Benned is hány szentgyónás után villant már fel a
megtisztult lélek örömsugara! De úgy-e, az elzavart verebek visszaszemtelenkedtek talán már a szentáldozást követő
órákban, a baglyok s denevérek sötét hada visszás lopózott,
s a szentgyónásban megtisztult lelked néhány nap múlva
megint úgy telve volt velük, mint azelőtt.
Fiam; kitartani és hősiesen küzdeni a bűnre vivő hajlamok ellen! «Nem mindaz, aki mondja nekem: Uram, uram!
megyén be mennyek országába; hanem aki Atyám akaratát
cselekszi, ki mennyekben vagyon, az megyén be mennyek
országába.» (Mt 7,21.) Haladj elfáradás nélkül a Krisztushoz vezető keskeny úton! Ne feledd: a lélek sorsa vagy kúszni, vagy csúszni!
Forrás: Tóth Tihamér – Krisztus és az ifjú

Kempis Tamás – Krisztus követése – gondolatok
Uram, a te neved legyen áldott mindörökké, te bocsátottad rám ezt a kísértést, ezt a megpróbáltatást. El nem szaladhatok előle, hozzád kell folyamodnom, hogy megsegíts,
s mindezt javamra fordítsd.
Uram, most megpróbáltatások vesznek körül, nyugtalan a
szívem, nagyon háborgat a rám szakadó nyomorúság.
Mit mondjak hát, kedves jó Atyám?
Verembe estem. Szabadíts meg ettől az órától.
De azért köszöntött rám ez az óra, hogy te megdicsőülj,
amikor én mélyen megaláztatom, és általad nyerek szabadulást. Méltóztassál, Uram, megmenteni engem, mert én
szegény, mit tehetek, kihez forduljak, ha nem tehozzád?
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Adj, Uram, türelmet és kitartást ezúttal is. Segíts meg engem, én Istenem, és nem rettegek, akármi teher szakadjon
is rám. Most meg mindebben a bajban mit mondjak?
Legyen 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.

Fr. Laczkó Dávid Anaklét OFM – Nem az ideológia,
hanem az élet szolgálatában
Életünket leginkább az a törekvés jellemzi, hogy az
egyéni, a kisebb és nagyobb közösségeinkben létrejöjjön a
tökéletes eszményi állapot. Ugyanakkor életünknek jellemzői közé tartoznak a vereségek is, mivel sem a nagyobb,
sem a kisebb közösségeinkben nem jön létre a teljes eszményi állapot. Nem jön létre, mert – valljuk be – az egyéni
életünk sem tökéletes.
Bármennyire is pesszimistának tűnik, de mégis való igaz
a felismerés, hogy soha sem fog létrejönni a teljes eszményi állapot és az ahhoz kötődő végleges rend. Ez abból
fakad, hogy az ember nem isten, hanem csupán véges lény,
aki mindig úton van.
Az ideális egyéni, kisebb- vagy nagyobb közösségi élet
soha nem fog létrejönni. Ahol viszont erre igényt formálnak, ott nem mondanak igazat… ott rejtett hazugság
van… amelynek következménye a frusztráció és a sajátos
emberi megoldások.
Délibábot kerget az, aki mindig olyan életállapotra gondol, ahol minden egészen más és jó lesz… Ez nagyon nagy
tévedés. A tapasztalat az, hogy semmilyen eszmény, ideál
nem hozza el a teljességet, hanem inkább megtéveszt és
szolgaságba dönt.
Az a tökéletes, eszményi élet, amelyet mi hozunk létre,
az mindig viszonylagos. De ugyanakkor mindent azért kell
megtennünk, hogy az igazit, a hitelest minél jobban megközelítsük.
Időnként szükség van a változásra, a változtatásra. De a
változás önmagában nem érték. Hogy jó-e vagy rossz a
változás, az a konkrét tartalmától függ és attól, hogy mire
vonatkozik. Viszont az, hogy az eszményiért folytatott küzdelemnek a legfontosabb feladata a minden eddiginek a
megszüntetése és megváltoztatása… olyan, mintha a fürdővízzel kidobnánk a gyereket is.
Életünkben mindig voltak és lesznek hullámhegyek és
völgyek. Ugyanakkor a feladatunk a jelenben az, hogy az
emberi együttélés lehető legjobb állapotát próbáljuk megvalósítani, úgy, hogy közben az elért értékeket megőrizzük… a fennálló nehézségeket legyőzzük úgy, hogy közben ne legyünk a pusztítás hatalmainak az eszközei…

Jézus is emberi mivoltában megtapasztalta a testi és lelki
kínokat, gyötrődéseket. De, milyen jó, hogy nem adta fel.
Értünk, a mi üdvösségünkért vállalta a kereszthalált. Kitartásával és alázatával kivívta, döntésével közreműködött, az
Atya akarata előtti meghajlásával elfogadta és mindezekkel
együtt megszerezte számunkra az örök életet.
Tanuljunk Megváltónktól, mert az alázat az emberi békés együttélés kulcsa.

Az az ember, aki nem tud megalázkodni, az nem tud megbocsátani sem, de bocsánatot sem tud kérni. Van-e abban az
emberben alázat, aki mindig csak a saját igazát védelmezi?
Jézus alázatos volt. Ő példabeszédekben tanított. Soha nem
használta az igen, de szókapcsolatot, pedig sokszor tudta,
hogy a mellette levőnek nincs igaza. Ismerte az Atya által
az emberi természetet. Ő nem ellentkezést akart az emberből kiváltani, hanem az egyén tudatlansága miatt keletkezett sötétséget világosságra akarta felcserélni, mert Ő mindig csak szeretett és szeret most is. Ő nem vitába akart szállni, hanem az élethelyzetet meg akarta magyarázni, meg akarta értetni. Az embert példabeszédeivel ki akarja ragadni a
megrekedtségéből és gondolkodásra szeretné bírni, hogy
saját maga meggyőződéssel rájöjjön mi a teendője. Egy másik, elétárt élethelyzetben már önállóan, bilincsek nélkül, szabadon és helyesen tud dönteni kivetítve a példát saját életére.
Keresztjeinket alázattal, de ugyanakkor emberi méltósággal hordozzuk. Mint, mindennek csak akkor van értelme, ha
az Isten tervében is fellelhető. Vigyázzunk, ne faragjunk
mangunknak általunk kitalált kereszteket, mert ennek üdvösségünkhöz semmi köze nem lesz. Figyeljünk a lélek
szavára, mert Isten nem erőszakot, áldozatot, hanem irgalmat és jóságot hozott a világba Fia által. Békességet és szeretetet hozott a világba. A háborúskodások, a nyugtalanságok nem tőle származnak. Mint minden másért, hálával tartozunk a tőle kapott szenvedéseinkért. Ilyenkor se önmagunkra figyeljünk, hanem arra, hogy hogyan használhatom
ezt is fel mások javára.
Kicsi porszemek vagyunk a világban, de mégis Istennek
Forrás: romkat.ro
kedves gyermekei, aki szeretettel szemlél bennünket, veBíró Jolán-Ilona – Alázat és kereszt
lünk van örömeinkben, bánatainkban, lelki harcainkban,
Életünk változatos, sokszor örömteli, de sokszor kereszt- pusztaságainkban egyaránt. Ha rá figyelünk, előbb utóbb
jeinkkel tűzdelt. Soha sem önmagunkban, sem nem ember- megértjük: igenis terve van velünk.
társainkban, hanem az Úrban bízzunk. Mindig mindenben
hajoljunk meg az Ő akarata előtt, még akkor is, ha ez sok- Benedek Elek – Az aranyhal
szor mélyrehatóan fájdalmas, vagy, ha úgy érezzük össze- Egyszer volt, hol nem volt, az Óperenciás tengeren túl, a hárroskadunk a kereszt alatt. Ha nem is látjuk a megoldásokat, mas üveghegyen is túl, túlonnan túl... Megálljatok csak, nem jól
a hogyan továbbokat, akkor se próbáljuk elkerülni azt, amit kezdettem... Hát: volt egyszer egy király. Magyar király volt az,
az Úr ránk bízott. Öleljük át keresztjeinket. Jobb nekünk itt mert Budán lakott. Melyik volt, nem tudom, elég az, ahogy egyszer ez a király az Óperenciás tengeren túl járt háborúba, s amikor
a földön halandó testünket a Mindenható igájába kötni, onnét visszaindult, a tengerben meglátott egy aranyhalacskát.
mintsem elutasítani keresztjeinket és ezzel megalapozni a
– Hej – mondta a király –, ha ezt hazavihetném a leányomnak!
lélek halálát.
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Nosza, egyszeriben hálót eresztenek a tengerbe tízen is, húszan
is, s kifogták az aranyhalacskát.
Vagy örült, vagy nem a király, de a királykisasszonynak, mikor
meglátta az aranyhalacskát, még a könnye is kicsordult szertelen
örömében. Aranytálba tette az aranyhalacskát, s nézte, nézte,
folyton nézte, amint úszkált, fickándozott a vízben. Hanem egyszerre csak nőni kezdett a halacska, nőtt, nőtt, s akkorára növekedett, hogy nem fért el a tálban.
– Jaj, Istenem, nagyobb tál kéne! – mondotta a királykisasszony. – Édesapám, van–e nagyobb aranytál?
– Van, lelkem, leányom, száz is, de egyebet mondok én neked.
Ásatok a Margit-szigeten halastavat, annak a fenekét, oldalát kristályüveggel kirakatom, ott lesz csak igazi jó helye.

király meglátta az aranyhalat, nagyot kiáltott, hogy megrezdült
belé a palota. Abban a pillanatban beszaladt a királykisasszony, s
alig tudták felmosdatni, úgy elájult a szertelen örömtől.
Bezzeg volt becsülete az öreg halásznak meg a fiának. A király
az asztalához ültette, s három napig el sem eresztette. Akkor
méretett a kincseskamrából hat szekér aranyat: mind a hat elé hat
ökröt fogtak, s úgy vitték a Tisza mentére, a vén halász kunyhójához. Hm, de az arany mellett még egy falut is adott a király az
öreg halásznak, s nemességre emelte a jobbágysorból! Mindjárt
más nevet is adott a falunak a király. Azt mondta: mától fogva
Halász legyen a falu neve, de még a tied is, öreg!
No, mikor ezt megtudta a földesúr, egy szó nem sok, annyit sem
szólt a fiatalok dolgába, hanem nagy hirtelen papot hívatott, s
csaptak olyan lakodalmat, hogy hét álló hétig nem szakadott vége.
Akkor a fiatalok dióhéjba kerekedtek, s a Tiszán leereszkedtek.
Így volt, vége volt, mese volt.

Szent István király – Augusztus 20.

Még egy nap sem telt belé, nagy tavat ásatott a király, a tónak
fenekét, oldalát kristályüveggel kirakatta, csináltatott rá arnycsorgót, azon csorgott a tóba a Duna vize. Az aranyhalat a tóba
eresztették, de aznaptól fogvást nem is volt a palotában maradása
a királykisasszonynak: minden áldott nap átcsónakázott a szigetre, s nézte, nézte az aranyhalat. Na, telt–múlt az idő. Egyszer rettentő égiháború kerekedik, csurog az eső, mintha dézsával öntenék, megárad a Duna, kicsap a szigetre, s úgy elsöpört mindent,
de mindent, hogy csak a kopasz föld maradott. Azám, elvitte az
aranyhalat is. Hej, Istenem, Istenem, édes jó Istenem, búsult a
királykisasszony, éjjel-nappal hullott a könnye, mint a záporeső,
hiába vigasztalták, hiába hoztak minden szépet, minden ékeset,
ami csak volt kerek e földön – azt mondta:
– Sírok, sírok, mindég sírok, amíg az én kedves aranyhalam meg
nem kerül.
Mondjam, nem mondjam, ha nem mondom, úgyis tudjátok:
búsult a király is, félt, hogy kifogy egyetlen lányából. Nosza, kihirdettette az országban, hogy aki megtalálja az aranyhalat, s
elevenen Budára hozza, annyi aranyat ád, hogy a hetvenhetedik
unokája is négylovas hintón járhat.
Bezzeg hogy halászni indult minden lélek, még az is, aki annakelőtte nem halászott, különösen a Duna s Tisza mentén. Csak
egy halászlegény akadt, egy Tisza menti halászlegény, aki egész
nap a Tiszán csónakázott, de a hálóját ki nem vetette, csak búsult,
szomorkodott. Azért búsult, azért szomorkodott ez a halászlegény, mert nem adták neki azt a leányt, akit szeretett, s aki igaz
szeretettel volt őhozzá. Meghiszem, hogy nem adták: nagyúri kisasszony volt az a leány, Tisza mentén a leggazdagabb földesúrnak
a leánya! No, ha a király búsult a leánya miatt, búsult ám a halászlegény miatt is az apja. Eleget mondta, de hiába mondta:
– Tedd le az eszedet arról a leányról, fiam! Nem való az szegény legénynek.
Beszélhetett annak, akár a süketnek, nem hallotta, s minden este üres tarisznyával tért haza. Bizony ha üres tarisznyával, annál
több halat fogott az öreg. Egy nap azonban megesett, hogy csak
egy halat fogott, hanem ez elég is volt, mert akár hiszitek, akár
nem, az aranyhal volt ez.
Hej, uramteremtőm, volt öröm, de mekkora!
– No, fiam, ne búsulj – mondotta az öreg –, kifogtam az aranyhalat! Jere, vigyük Budára.
Mindjárt nekicihelődtek, s addig mentek, mendegéltek, míg Budára nem értek. Ott mindjárt a király színe elé vezették, s mikor a

A világegyházban augusztus 16-án ünnepeljük. Esztergomban
született 969/970-ben és ugyanott halt meg 1038. augusztus 15-én.
A magyar törzsek fejedelmei között Géza különleges hatalmi
pozíciót vívott ki magának. Elsősorban politikai megfontolásokból nyugat felé fordult, és megnyitotta a kereszténységnek az
ország kapuit. Ebben keresztény feleségének, az erdélyi Saroltának befolyása is érvényesült. Beengedte az országba Pilgrim
passaui püspök követeit. A bajor papok egyike keresztelte meg őt,
Mihály testvérét és 973-ban vagy 974-ben fiát, Vajkot, aki a
keresztség vizében és lélekben történt szent újjászületésekor a
passaui egyházmegye védőszentje után az István nevet kapta. Az
országban azonban még túlsúlyban volt a pogányság, és a pogány
elem keveredett a kereszténységgel. A királyi udvarban, Gézánál
éppúgy, mint uralomra vágyó feleségénél, a keresztény gondolat
kezdetben inkább dinasztikus és állami célokat szolgált, mintsem
Krisztus szent ügyét. Géza, hogy a kereszténység felvételét és
ezzel kapcsolatban a nyugati orientációt biztosítsa, s házának hatalmát megszilárdítsa, kizárta a trónöröklésből versenytársát,
Koppányt, és termetre ugyan kicsiny, de jellemben, bátorságban
és helytállásban messze kiemelkedő fiát, Istvánt jelölte utódjává.
Prágából meghívta Adalbert püspököt, hogy a megtérést elmélyítse, és István további képzését előmozdítsa. Adalbert volt az is,
aki a fejedelmi ifjút megbérmálta, és vallási szempontból előnyösen befolyásolta. Ő közvetítette 995-ben az István és Gizella között létrejött házasságot is. Amikor az ifjú trónörökös atyja halálakor, 997-ben átvette a hatalmat, a keresztény szellem és vallásos világnézet már szilárd gyökeret vert benne.
Egyelőre azonban még véres csatákat kellett vívnia az ellene
fölkelt törzsfőkkel. A Veszprém melletti győzelem és Koppány
halála őt legfőbb belső ellenségétől, az országot pedig a pogányságba való visszaeséstől szabadította meg. A Konstantinápolyban
megkeresztelt Gyula és Ajtony leverése viszont a Bizánchoz való
csatlakozás tervét hiúsította meg. Azonkívül István megszerezte
magának a Tiszán és Dunán túl fekvő területeket, valamint Erdélyt, és ezáltal gyarapította országát, uralmát és birtokát.
Ezzel megteremtette messzenéző uralkodói programjának előfeltételeit, és szívós energiával, okos taktikával fogott hozzá
nemzetpolitikai fő feladatához. A történelmi keresztút előtt álló
országban négy nagy probléma jelentkezett: a kereszténység
megkedveltetése és szívüggyé tétele, közösségben az apostoli
székkel és Nyugattal; az állam önállósága, vagyis nemzeti függetlenség mind a német-római, mind a bizánci császársággal szemben; erős monarchia és politikai egység fölépítése, vagyis a törzsi
önállóság és hűbéri hatalom megszüntetése központi kormányhatalom alapítása által; s végül mindamellett, amennyire csak lehetséges, a magyar népi jelleg és szokások megőrzése a NyugatEurópába való egyidejű beilleszkedés közepette.
Diplomáciai és politikai érzéke, mellyel nemegyszer a gyakorlatban egymásnak ellentmondó célokat is el tudott érni, korának,
sőt mondhatni, az egész magyar történelemnek legnagyobb államférfiává avatta.
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Politikai, vallási és társadalmi szempontból tulajdonképpen ő
teremtette meg Magyarországot, István jelölte ki és biztosította a
jövőbe vezető utat népének. A magyarságnak négy különböző
szomszédos kultúra – a török-mohamedán keleten, a görög-szláv
a Balkánon, a latin-német nyugaton és a pogány-szláv északon –
feszültséggel teli területén kellett ezek ostromló befolyásával és
ellentmondásaival küzdelmet folytatnia. A változást, amelyet István hozott, jól megvilágítja egy világpolitikai jelentőségű tény:
trónra lépése előtt nem egészen fél századdal a magyar lovascsapatok még halálosan fenyegették Nyugatot és a kereszténységet,
egészen az Augsburg melletti Lech-mezőig hatolva előre. Az István által alkotmányában, kiterjedésében, kultúrájában és történelemformáló erejében újjáalakított Magyarország ezzel szemben a
keresztény Nyugat előretolt bástyája lett az előnyomuló mongol
és török veszély ellen, és évszázadokon keresztül védőfal az ázsiai hódítók barbárságával szemben.
Nagy érdemeket szerzett az ország katolikus egyháza érdekében kifejtett munkájával is. Szerzetes papokat hívott Bajorországból, Csehországból, Olaszországból, éspedig bencéseket, kiváltképpen a clunyi reform követőit, Dél-Magyarországra pedig a
görög bazilita rend férfi és női tagjait. Szent Márton hegyén (Pannonhalmán) apátságot alapított. Sok kolostort létesített, amelyek
missziós központjai és gyújtópontjai lettek a vallásos s kulturális
életnek. Elrendelte a vasárnap megszentelését és minden tíz falu
számára templom építését. Saját költségén emelt Esztergomban,
palotája közelében egy gyönyörű székesegyházat, Veszprémben
egy női apátságot, és fölépítette Budán a Szent Péter és Pál templomot a székeskáptalannal együtt. Más templomokat gazdagon
megajándékozott, javaikat közvetlen védelme alá vette. Ami a
keresztény vallással és keresztény törvénnyel nem volt összeegyeztethető, annak hadat üzent és büntetéssel sújtotta. Ebben ő
és pogány ellenlábasai egyformán koruk gyermekei voltak. Mindazonáltal nem nyúlt a régi mondákhoz és énekekhez, amelyek a
pogány ősöket és hősöket dicsőítették; a pogány korból származó
népszokásokat, ha az új hittel nem ellenkeztek, megőrizte vagy
megtöltötte őket keresztény tartalommal. E tekintetben a bölcs
alkalmazkodás módszerét követte: enyhébb, józanabb, eredményesebb volt, mint Magyarország első hithirdetői.
Az állami törvényhozásban, a kormányzásban és gazdasági vonalon sikerült szerencsésen összeolvasztania a nyugati elemeket, mindenekelőtt a frank grófság-alkotmányt a hazaiakkal. Ugyanilyen
messzenéző megértéssel képviselte népe sajátosságát és érdekeit a
határokon túl is. Gondolt Európa és a keresztény világ egységére. A
keresztény magyar szellemet külföldön is jelenvalóvá tette: Jeruzsálemben bencés kolostort, Rómában zarándokházat, Konstantinápolyban díszes templomot építtetett.
Egyik fő munkatársa, a 993-ban Prágából érkezett Asztrik szerzetes útján II. Szilveszter pápához fordult jogai megerősítéséért
és a teljhatalom kieszközléséért. Célja az volt, hogy a keresztény
királyság méltóságára emelkedjék, nemkülönben, hogy már eleve
kizárjon mindenféle függőséget a német birodalomtól és a szomszédos bajor egyháztól, s országa egyházát az állammal szorosabban egybekapcsolja. Asztrik valóban kieszközölte urának a
koronát, az előtte hordozott keresztet és azt az apostoli kiváltságot, hogy püspökségeket alapíthasson és egyházi főméltóságokat nevezhessen ki.
Az 1000. év karácsonyán kenték föl és koronázták királlyá Istvánt Esztergomban. Ez egyenlő volt szuverén királyi méltóságra
emelésével és apostoli küldetésének elismerésével. A pápától kapott előjogra támaszkodva birodalmának szilárd egyházi szervezetet adott: tíz egyházkerületet alapított (12 volt tervbe véve), köztük két érsekséget: Esztergomban és Kalocsán, valamint nyolc püspökséget.
Két fájdalmas esemény árnyékolta be élete alkonyát, mindkettő

legbensejéig érintette. Imre fiát, a rendkívül erényes ifjút rendelte
és készítette elő trónörökösévé.
Még halála előtt meg akarta vele osztani az uralmat. Imrét
azonban közvetlenül uralkodótársává koronázása előtt, 1031-ben
egy vadászat alkalmával vadkan támadta meg és sebezte halálra.
István másik gyermeke már korábban meghalt. Így nem maradt
közvetlen örököse. […] Amikor halálát közeledni érezte, magához
hívatta tanácsosait, s velük egyetértésben Pétert, Velencében élő
nővérének fiát tette utódjává. Mindenkit arra intett, hogy maradjanak meg az igaz hitben, szeressék az igazságosságot, és főleg
hűségesen ápolják a kereszténység zsenge vetését. Közel hetven
éves korában – a 11. században ritka magas korban –, 42 évi
uralkodás után halt meg Mária mennybevitelének napján, akit oly
bensőségesen tisztelt s akinek tiszteletére több templomot épített.
Halála előtt neki ajánlotta az országot.
Istvánt az egész nemzet gyászolta. Temetésére az egész országból sereglettek az emberek Székesfehérvárra. Ott, az általa alapított gyönyörű bazilikában – mely éppen akkor készült el, és ebből
az alkalomból gyorsan fölszentelték – helyezték ünnepélyesen
nyugalomra földi maradványait. [...]
László király 1083. augusztus 20-án pápai engedéllyel, a magyar püspökök, apátok és előkelők jelenlétében oltárra emeltette
Istvánt, Imrével és nevelője, Gellért csanádi püspök földi maradványaival együtt. Ez akkor egyenértékű volt a szentté avatással.
István tisztelete nemsokára elterjedt az ország határain túl is.
Különösen Scheyernben és Bambergben, a bajor hercegi házzal
való házassági kapcsolata következtében; azután Aachenben és
Kölnben, ahová egyes ereklyéi is elkerültek; Montecassinóban,
főleg a bencés rendnek tett kiváltságai miatt, és a belgiumi Namurben. XI. Ince pápa 1686 novemberében – Buda visszafoglalása alkalmából – az egész Egyházra kiterjesztette szeptember 2ára helyezett ünnepét. Ma a világegyház augusztus 16-án, a magyar egyház augusztus 20-án (mint Magyarország fővédőszentjét)
ünnepli. Május 30-án a mai napig sértetlenül fennmaradt Szent
Jobb ereklyét tiszteljük.
Istenünk, aki Szent István királyt, a te hitvallódat a földön
országunk koronájával ékesítetted és szentjeid közé emelted,
kérünk, add meg, hogy aki a hit terjesztője volt Pannóniában,
Egyházad védelmezője legyen a mennyben!
Forrás: katolikus.hu
2020.08.20. B.B.Strattmann László családos távimaest 22 órától
A hit tehát, melyről beszélek, a következő: higgy erősen a mindenható Atyaistenben, minden teremtmény teremtőjében, és az ő egyszülött Fiában, a mi Urunkban, Jézus Krisztusban, nehogy a jó, amivel
az isteni kegyelem bennünket mérhetetlen irgalmában érdemtelenül
elárasztott, tunyaságod és restséged, valamint hanyagságod miatt
megromoljék s megsemmisüljön. Így hát, fiam, napról napra virágzó
szorgalommal kell őrködnöd a szentegyházon, hogy inkább gyarapodjék, mintsem fogyatkozzék.
– Szent István király –
Ima: Dicsőséges rózsafüzér. Az imaszándékok a következők:
1.Adj, Urunk, tisztaerkölcsű családokat, akik hittel és bizalommal
elősegítik a keresztények közösséggé válását! 2.Áldd meg, Urunk,
testi-lelki frissességgel és egészséggel családtagjainkat! 3.Űzd meszsze, Istenünk, a közömbösség és beletörődés szellemét családjainktól!
Add, hogy fogékonyak legyünk a jóra és azt tettekkel is alátámasszuk! 4. Adj békességet és szeretetet családjainkba! 5. Add, hogy
a szülők és keresztszülők meg ne feledkezzenek gyermekeik iránt
vállalt kötelezettségeikről! Imaszándékainkra!
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: Kedd, Csütörtök 18:00; Szerda, Péntek 7:30; Szombat 18:00 előesti szentmise; Vasárnap 9:30.
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