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Takó István – Istent
dicsérni, tisztelni és szolgálni
November hónap mindig a
halottainkra való emlékezéssel
kezdődik szorosan összekapcsolódva mindenszentek ünnepével. Szomorúság és fájdalom, veszteség és gyász a beteljesedett élet reményével elegyedik, amikor a szentjeinkre
tekintünk, de még elevenebben
az előrement szeretteink megváltott gesztusaiban, a feltámadást idéző magatartásukban, egyszerű szeretetükben. Vasárnapról vasárnapra az örömhírben felsejlik az örök élet valósága, de
az életünk értelmessége, a nagy találkozás reménye és a készület szempontjai is. A lámpás, az olaj, a menyegző, a talentumok,
mint eleven szimbólumok jelennek meg a liturgikus szövegekben, hogy aztán Krisztus Király ünnepén nagyon aprópénzre
váltva tükröt tartsanak nekünk. A mindenség királyának szemlélésében, a vele való kapcsolatunkban, a találkozásban a legfontosabb szempont a felebaráti szeretet. Nem véletlenül hangzik el és ismétlődik meg negatív formában is az ismerős mondat: „bizony mondom nektek, amit e legkisebb testvéreim közül
eggyel is tettetek, velem tettétek.” (Mt 25,40)
Az életünk értelme ez: Istent dicsérni, tisztelni és szolgálni.
Erre vagyunk teremtve, erre vagyunk küldve és meghívva, sőt
a szentjeink ebben vannak segítségünkre nemcsak példájukkal, de közbenjárásukkal, hogy ezt a méltóságot ne csak
megőrizzük, hanem kamatoztassuk is. A jó Istent mindenben
keresni és a felebarátaink arcában, tekintetében az Úr Jézust
magát meglátni és szolgálni, ez a hű és derék szolga ismérve
és egyfajta feltétele annak, hogy Urunk örömébe kerülhessünk, a vele való közösségben osztozhassunk.
A novemberi evangéliumokban arról olvasunk, hogy a vőlegény késik, a gazda hosszú ideig marad távol (Mt 25),
mondjuk úgy, megnehezítve a várakozást. A példázatbeli szűzek mind elbóbiskolnak, a szolgákat is megkísérti a feledékenység. A felejtése annak, hogy az életünkben minden ajándék. Mindenekelőtt az életünk ajándék. De ajándék a kor is
(bármilyen is legyen az) amelyben élünk, a környezetünk, az
emberek, az örökségünk, amit hordozunk a génjeinkben felmenőinkből, a lehetőségeink és a talentumaink. Miközben
megpróbáljuk kihasználni ezeket maximálisan számos gyümölcsöt teremve, nem feledkezhetünk meg arról, hogy mindent ajándékba kaptunk, mert ha igen, az a talentumaink elásását jelentené. Kapcsolatban maradni a késlekedő vőlegénnyel és a sokszor oly távolinak tűnő gazdával nem jelent
mást, mint tudatosítani azt, hogy mindent ajándékba kaptunk
és mindennel ilyen módon kell elszámolnunk. Ebben a tudatosításban szabadulunk fel arra, hogy együtt tudjunk működni
a gazdánktól kapott ajándékokkal és kegyelmekkel.
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A hitünk, a bizalmunk a gazdánkban és a vőlegényben, ami
szintén egy ajándék, szabadít fel arra, hogy a talentumainkkal
jól sáfárkodjunk és ez a sáfárkodás reményt tud kelteni másokban is, akik talán kevesebbet vagy éppen többet kaptak.
Nem az a kérdés, hogy ki mennyit kapott, hanem az, hogy képesek vagyunk-e kezdeni vele valamit. Élünk-e azzal a lehetőséggel, amit annak a szabadsága hozott el, hogy az Úr Jézust urunknak és megváltónknak valljuk. A kegyelem felszabadít a tevékenységre. A kegyelemben elnyert szabadság távlatokba helyezi az életünket. A kegyelem szolgálattá nemesíti
azt a harcot, amit a szabadságért folytatunk. És azt hiszem,
hogy a legfontosabb üzenete mindig Isten Igéjének ez: hogy
reményt keltsen bennünk, hogy mindannyiunknak van feladata, ami távlatokba helyezi az életünket, reményt ad. Ez a
remény egy fokozott, tevékeny várakozás, kitágított jövő, amiben azt kapjuk meg, amit Isten övéinek készített.

Ha közreműködünk a jó Isten kegyelmével, a mustármagnyi hittel, amit kaptunk, akkor ez olyan fává terebélyesedik,
amelynek ágain megpihenhetnek a madarak és árnyékában
mások is megpihenhetnek. A jutalom, ha lehet jutalomról beszélni abban áll tehát, hogy szorosabb kapcsolatba kerülünk a
gazdánkkal, a jó Istennel.
Amit tehetünk mindaddig amíg a nagy találkozásra készülünk az nem más, mint kapcsolatba maradni a gazdánkkal.
Hálásnak maradni állandóan tudatosítva az életünk, a lehetőségeink és talentumaink ajándék jellegét. Mindjárt vagyis
most, a jelenben élve elkezdeni felhasználni azt, amit kaptunk
nem siránkozva azon, hogy ez sok vagy kevés. Arról fogunk
elszámolni, amit mi kaptunk és nem arról, amit mások, a felmenőink, a védőszentjeink, a példaképeink vagy vetélytársaink kaptak. A gazda számadást tart, mert értékesek vagyunk
számára és fontos számára mindaz, amit értünk tett. Nem elpazarolni akar bennünket és az ajándékait, hanem értékesíteni
akarja. A számadás szempontja nem más, mint a felebaráti
szeretet: ha a másik ember szemébe nézve nem feledkezünk
meg arról, hogy ajándékok vagyunk, de legalább ajándékok
lehetünk egymás számára. Ez azonban csak akkor lehetséges,
ha állandóan fülünkbe cseng az Ige: amit e legkisebb testvéreim közül eggyel is tettetek, velem tettétek. (Mt 25,40)
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Ferenc pápa – Az ima lecsillapítja
nyugtalanságunkat és megnyitja szívünket Isten előtt
Az imádságnak szentelt katekéziseink sorában ma Szűz
Máriával, az imádkozó asszonnyal foglalkozunk. A Szűzanya
imádkozott. Amikor a világ még nem is hallott róla, amikor
egyszerű leányként egy Dávid házából való férfi menyasszonya, Mária imádkozik.
El tudjuk képzelni az elmélyült csendben élő fiatal názáreti
nőt, amint állandó párbeszédet folytat Istennel, aki hamarosan
küldetéssel bízza meg. Már fogantatása óta kegyelemmel teljes és szeplőtelen, de még semmit sem tud megdöbbentő,
rendkívüli hivatásáról, sem a viharos tengerről, melyen át kell
hajóznia. Egy dolog biztos: Mária azoknak az alázatos szívű
embereknek népes seregébe tartozik, akiket a hivatásos történészek nem vesznek fel könyveikbe, de akikkel Isten előkészítette Fiának eljövetelét.
Mária nem önállóan irányítja életét: várja, hogy Isten átvegye életének gyeplőjét, és oda vezesse, ahová akarja. Tanulékony, és ezzel a rendelkezésre állással előkészíti azokat a
nagy eseményeket, amelyek bevonják Istent a világba. A katekizmus emlékeztet Mária állandó és gondoskodó jelenlétére
az Atya jóságos tervében és Jézus egész életében (vö. KEK
2617–2618). Mária éppen imádkozik, amikor Gábriel arkangyal meghozza neki az örömhírt Názáretben. Az ő kicsiny,
egyben hatalmas „itt vagyok”-ját, melytől abban a pillanatban
az egész teremtés örömben tör ki, az üdvösség történetében
sok más „itt vagyok”, sok Isten akaratának való bízó engedelmesség, sok rendelkezésre állás előzte meg.
Nincs jobb módja az imádkozásnak, mint az, ha Máriához
hasonlóan megnyílunk, megnyitjuk szívünket Isten előtt: „Uram, amit te akarsz, amikor te akarod, és ahogyan te akarod”.
Tehát Isten akaratára nyitott szív kell! Isten pedig mindig
válaszol. Hány hívő éli meg így az imáját! Akik szívükben a
legalázatosabbak, így imádkoznak: mondhatni lényegi alázattal; egyszerű alázattal: „Uram, amit te akarsz, amikor te
akarod, és ahogyan te akarod”. Ők így imádkoznak, nem
mérgelődnek, amiért a napok tele vannak problémákkal, hanem szembenéznek a valósággal, és tudják, hogy az alázatos
szeretetben, a mindenkor felkínált szeretetben Isten kegyelmének eszközévé válunk. „Uram, amit te akarsz, amikor te
akarod, és ahogyan te akarod.” Egyszerű ima, ezzel az Úr
kezébe helyezzük életünket: vezessen ő bennünket! Mindannyian tudunk így imádkozni, szinte szavak nélkül.
Az ima le tudja csillapítani a nyugtalanságot: mindig nyugtalanok vagyunk, már akkor akarjuk a dolgokat, mielőtt kérnénk őket, és azonnal akarjuk. Ez a nyugtalanság ártalmas.
Az ima viszont le tudja csillapítani és rendelkezésre állássá
tudja alakítani a nyugtalanságot. Amikor nyugtalan vagyok,
imádkozom, s az ima megnyitja szívemet, és készségessé teszi Isten akarata számára. Szűz Mária az angyali üdvözletkor
el tudta utasítani a félelmet, bár megérezte, hogy igenje rendkívül kemény megpróbáltatásokkal jár majd számára. Ha az
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imában megértjük, hogy minden áldott nap, melyet Istentől
kapunk, egy meghívás, akkor kitárjuk szívünket, és mindent
befogadunk. Megtanuljuk kimondani: „Amit te akarsz, Uram!
Csak azt ígérd meg, hogy jelen leszel utam minden lépésénél!” Ez fontos: kérjük az Úrtól, hogy legyen jelen utunk
minden lépésénél: hogy ne hagyjon magunkra, ne hagyjon el
a kísértésben, ne hagyjon el a nehéz pillanatokban. Ez a Miatyánknak a vége: az a kegyelem, amelyet maga Jézus tanított
meg kérni az Atyától.
Mária imádkozva kíséri Jézus egész életét, egészen a halálig és a feltámadásig; és végül folytatja, kíséri az éppen
megszületett Egyház első lépteit (vö. ApCsel 1,14). Mária
együtt imádkozik a kereszt botrányát megtapasztaló tanítványokkal. Együtt imádkozik Péterrel, aki engedett a félelemnek, és sírt lelkiismeret-furdalásában. Mária ott van a tanítványokkal, azok között a férfiak és nők között, akiket Fia
meghívott, hogy közösségéhez tartozzanak. Mária nem papként van közöttük, nem!
Ő Jézus anyja, aki együtt imádkozik velük, közösségben, mint
a közösség egyik tagja. Velük imádkozik, és értük imádkozik.

Imája pedig ismételten megelőzi a beteljesedni készülő jövőt: a Szentlélek működése révén Isten anyjává lett, [most] a
Szentlélek munkája révén az Egyház anyjává lesz. Együtt
imádkozva a születő Egyházzal az Egyház anyja lesz, imájával kíséri a tanítványokat az imádkozó Egyház első lépései
során, és várja a Szentlelket. Csendben, mindig csendben.
Mária imája csendes. Az evangélium Máriának csak egyetlen
imáját közli: Kánában, amikor kéri Fiát, amikor közbenjár
azokért a szegény emberekért, akik majdnem nevetségessé
válnak a lakodalmon. Képzeljük csak el: lakodalmat tartanak,
de tejjel fejezik be, mert elfogyott a bor! Micsoda felsülés!
Mária viszont imádkozik, és kéri a Fiút, hogy oldja meg ezt a
problémát. Mária jelenléte már önmagában ima, jelen van a
tanítványok között az emeleti szobában, a Szentlélekre várva,
imádságban. Mária így szüli meg az Egyházat, ő az Egyház
anyja. A katekizmus kifejti: „Alázatos szolgálóleányának hitében Isten Ajándéka – vagyis a Szentlélek – megtalálta azt a
fogadtatást, amelyre az idők kezdete óta várt” (KEK 2617).
Szűz Máriában a természetes női megérzést felmagasztalja
az ő egyedülálló egyesülése Istennel az imában. Ezért az evangéliumot olvasva észrevesszük, hogy néha eltűnni látszik,
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hogy aztán a kritikus pillanatokban újra megjelenjen: Mária
nyitott Isten hangjára, aki irányítja szívét, aki oda vezeti lépteit, ahol szükség van jelenlétére. Anyai és tanítványi csendes
jelenlét. Mária azért van jelen, mert anya, de azért is jelen
van, mert ő az első tanítvány, aki a legjobban tanulta meg Jézus dolgait.
Mária sosem mondja: „Gyertek, majd én megoldom a dolgokat!” Hanem azt mondja: „Tegyétek meg, amit majd ő
mond nektek”, mindig Jézusra mutat. Ez a tanítványra jellemző magatartás, és Mária az első tanítvány: anyaként imádkozik, és tanítványként imádkozik.
„Mária megjegyezte mindezeket a dolgokat, és el-elgondolkodott rajtuk szívében” (Lk 2,19). Lukács evangélista így
ábrázolja az Úr anyját a gyermekségevangéliumban. Minden,
ami körülötte történik, visszatükröződik szíve mélyén: mind
az örömteli napok, mind a legsötétebb pillanatok, amikor neki
is küzdenie kell annak megértéséért, hogy milyen útonmódon kell végigmennie a megváltásnak. Minden a szívében
végződik, hogy áthaladjon az ima szűrőjén, és hogy az ima
átalakítsa. Legyen szó akár a bölcsek ajándékairól, az egyiptomi menekülésről, akár a passió borzasztó péntekjéről: az
Anya mindezt megőrzi és beviszi az Istennel folytatott párbeszédébe. Valaki egy páratlanul csillogó gyöngyhöz hasonlította Mária szívét, melyet Isten akaratának türelmes elfogadása formált és csiszolt azáltal, hogy Mária imádságban átelmélkedte Jézus életének titkai. Milyen jó lenne, ha mi is hasonlítanánk egy kicsit a mi édesanyánkra! Isten igéjére nyitott
szívvel, csendes szívvel, engedelmes szívvel, Isten igéjét befogadni képes szívvel, mely engedi, hogy az magként felnövekedjen az Egyház számára.
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kápolnából, hanem a római Santo Stefano Rotondo-bazilikából, a magyarok római nemzeti templomából közvetítenek
szentmisét 12 órától. November 18-ától szerdánként is közvetítenek magyar nyelvű szentmisét Rómából 19 órától. A közvetítés az Olaszországi Magyar Katolikus Misszió Facebook-oldalán érhető el.
Szeretettel várja az online találkozást minden kedves érdeklődővel Németh Norbert atya, az olaszországi magyarok főlelkésze.
Forrás: Vatikáni Rádió

Legyünk olyan egyház, ahová öröm tartozni –
Interjú Marton Zsolt püspökkel, a Családbizottság
elnökével – kérdezett Gégény István
– Személyes ismerettségünk a '90-es évekig nyúlik vissza,
amikor mindketten a Pázmány Péter Katolikus Egyetem Hittudományi Karának hallgatói voltunk. Azóta te pap lettél,
majd a Központi Papnevelő Intézet rektora voltál, a közelmúltban pedig püspökké szenteltek. Fel lehet a püspöki szolgálatra készülni?

Fordította: Tőzsér Endre SP
Forrás: Magyar Kurír

A szentatya novemberi imaszándéka
Imádkozzunk, hogy a robotika és a mesterséges intelligencia fejlődése mindig az ember szolgálatában álljon… mondhatnánk, legyen »emberi«. A mesterséges intelligencia a most
megélt korszakváltás alapja. A robotika jobbá teheti a világot,
ha egyesül a közjóval. Mert ha a technológiai fejlődés növeli
az egyenlőtlenségeket, akkor az nem valós fejlődés. A jövőbeli fejlődés irányuljon a személy és a teremtett világ méltóságának tiszteletben tartására.
Forrás: Vatikáni Rádió

Online szentmise-közvetítés magyar nyelven Rómából
Online szentmise-közvetítést indított az Olaszországi Magyar Katolikus Misszió és a Pápai Magyar Intézet az Itáliában
élő magyar közösségek számára. Az interneten keresztül bárki bekapcsolódhat a Rómában bemutatott magyar nyelvű
szentmisékbe.
November 15-től minden vasárnap 10 órától szentmisét
közvetítenek a római Pápai Magyar Intézet (PMI) kápolnájából, amelybe az intézet Facebook-oldalán keresztül online
be lehet kapcsolódni. A hónap utolsó vasárnapján nem a

– Lehet rá készülni, de igazából csinálva tanulja az ember.
Olyan ez, mint a teológia, amit meg lehet tanulni, de pappá
válni évtizedeken át tartó folyamat.
– Amikor legutóbb beszélgettünk, arra utaltál, hogy Beer
Miklóstól átvéve a Váci Egyházmegye vezetését megfogalmazódott benned egy vízió, ami több évtizedre meghatározza
a területi egyházi tennivalókat.
– Amikor püspök lettem, azt kaptam felülről, a Szentlélektől, hogy tekintsek előre. Pedagógus vagyok, így eleve szeretek tervezni. Nem biztos, hogy én magam 20 év múlva élni
fogok, de fontos, hogy legyenek terveim a jövőt illetően.
Vajon milyen lesz az egyházmegyénk 20 év múlva? Hány papunk, diakónusunk lesz? Miben és mennyiben számíthatunk a
világi munkatársakra? Ezek figyelembevételével kezdtünk el
gondolkodni. Azt látom, hogy valószínűleg kevesebb papunk
lesz. Bármennyire is szerettük a népegyházi modellt, az nem
lesz fenntartható. Ez azonban nem keserít el, mert a török
megszállás után 30 papunk volt, mégis felépült az egyházmegye. Eközben vannak nagyon kiváló állandó diakónusaink,
akolitusaink, hitoktatóink. Alapelv, hogy a pap mint pásztor
az eucharisztikus közösség vezetője, neki vannak segítői,

–3–

,,Bizony, mondom nektek: Amit e
legkisebb testvéreim közül eggyel is
tettetek, velem tettétek!” (Mt 25,40)

Szentpéteri harangszó

amely egy tágabb, sokszínű munkatársi gárdából áll. Ennek a
harmóniáját próbáljuk megteremteni. Nagyon lényeges, hogy
nem valamiféle egyházi szolgáltatást akarunk kialakítani, hanem evangelizálni szeretnénk.
– Márpedig ez fontos megkülönböztetés, mert gyakran úgy
tűnik, mintha napjainkban az emberek elvárása elcsúszna a
szolgáló egyház felől a szolgáltató egyház felé. Mintha ez
lenne a jövő kihívása, hogy a plébániák képesek lesznek-e a
rendszerváltás utáni években sokfelé megtapasztalt lelki centrum funkcióját betölteni.
– Így van. Bizonyos mértékű adminisztráció természetesen
mindig lesz egy plébánián. Eközben viszont kevesebb a papunk, elvárások, feladatok pedig akadnak szép számmal.
Minden jó szándékú embert szeretettel fogadunk, de nem
szolgáltatást akarunk nyújtani: megtartunk egy esküvőt, aztán
ennyi, ki van pipálva. Nem ez a küldetése az egyháznak. Aki
kapcsolatba kerül velünk, azt meghívjuk az eucharisztikus
közösségbe, amelynek adottak az útjai, például a katekumenátus.
– Említetted a papok várható csökkenő létszámát, amelyhez
a papság átlagéletkorának növekedése is társul.
– Már az ősegyházban is fontos szerepe volt a diakónusoknak, s amit a II. Vatikáni Zsinat hangsúlyozott, mostanra
valósággá vált: nagy szüksége van az egyháznak ilyen munkatársakra is. Azért nem aggódom, mert meggyőződésem, ahogy említettem, hogy eucharisztikus közösséget kell építeni,
amelynek pásztora a pap, akihez – mint egy puzzle darabkái –
hozzá kapcsolódik mindenki, aki valamilyen küldetést kapott
az egyház szolgálatára. Ha tudatosabbá tesszük a felelősségvállalást, a közösségépítést, abból értékes kovász szerep
fejlődhet ki. Meggyőződésem, hogy a jövő egyháza kovászplébániákból épül. Egyszer megkérdezték tőlem, milyen egyházmegyét szeretnék építeni. Azt feleltem: olyat, ahol jól
érezzük magunkat, amire a kívülállók is azt mondanák, hogy
de jó lenne közétek tartozni. Ahogy az első keresztényekre
mondták: nézzétek, mennyire szeretik egymást!
Ha meg vannak osztva a feladatok, akkor már nincs rajtunk
az a teher, hogy a papnak kell csinálni mindent, hogy szolgáltatunk.
– A népegyház szokáskereszténységét kell tehát felváltania
a közösségorientált, tudatos kereszténységnek?
– A népegyház áldott dolog volt akkor, amikor egységes
népi kereszténységről beszélhettünk. Átalakultak azonban a
társadalmi viszonyok, amelynek nyomán sokfelé a szokás
megmaradt, a mélységet viszont nem feltétlenül őrizték meg.
Mi a mélységet, a tudatosságot, az elköteleződést szeretnénk
erősíteni. Ne szokásból, illendőségből legyek hívő, hanem azért, mert azonosulok az egyház tanításával. Ami szép és értékes a hagyományban, arra építeni kell.
– Erre mondhatja néhány olvasónk, hogy ezek szép szavak,
és milyen jó lenne, ha a vonzó kereszténység válna általánossá, de amíg bizonnyal nagyon sok hívő így éli az életét,
az egyház leginkább látható képviselői, a püspökök, papok,
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különösen a médiában megszólalók esetében ez a vonzerő
gyakran hiányzik.
– Nagyon sok múlik a kommunikáción, amit állandóan tanulnunk kell. A mi egyházmegyénkben egy tudatos kommunikációs programot építünk fel. Egy püspöknek szerintem
fontos időnként megszólalnia, s miközben elsősorban a sajátjaihoz szól, valójában mindenkinek üzen. Ezt nagy szeretettel, figyelmességgel kell megtennie. Ráadásul egy főpásztornak nem politikai pártok, vagy civil szervezetek kezdeményezéseihez kellene csatlakoznia, hanem saját jogon, saját hangján kell megszólalnia, legfőképp pedig nem az események után kéne kullognia.
Nem valakik ellen,
hanem értékek mentén
kell megszólalnia egy
püspöknek. Azt tapasztalom, hogy a katolikus
hívek nagyon is igénylik
a tanításnak ezt a formáját. Egyáltalán nem közömbös, hogy egy püspök mit mond.
– Az elmúlt években
viszont inkább ritkán és
nem egyszer felismerhetően valamely politikai oldal mellett, vagy
ellen szólaltak meg hazai püspökök. A civil
szervezetek néha azért
szólalnak meg, mert ha más nem, akkor kénytelenek ők felemelni a szavukat bizonyos folyamatok, problémák kapcsán.
Amit az előbb elmondtál, azt jelenti, hogy püspökként aktív
kommunikációra készülsz?
– Igen. Családreferensként hamarosan meg fogok jelentetni
egy bemutatkozó körlevelet életvédelem, házasság, család
témakörben. Ebben az egyház tanítását fogom kifejezni a
katolikusok számára, de természetesen nem csak nekik.
Valószínűleg érkeznek majd ezzel kapcsolatban vélemények,
hozzászólások is. Az a feladatom, hogy aktualizálva, közérthető módon, időről-időre megfogalmazzam az evangélium
üzenetét. Nem kell mindig megszólalnia egy püspöknek, de
amikor megszólal, annak legyen súlya, mégpedig evangéliumi súlya.
– Máris megemlíthetünk még egy elődödet: a korábbi családreferens püspök, Bíró László körlevelei szinte legendássá
váltak, legalábbis a katolikus hívek körében. Mielőtt belekezdtünk ebbe az interjúba, épp a családügyi munkatársaiddal tartottatok megbeszélést. Amikor ezer sebből vérzik a keresztényi család intézménye, mit látsz fő kihívásnak
és reménysugárnak?
– Először is szeretnék köszönetet mondani Bíró László püspök atyának. Nem könnyű a nyomába lépni, mert ő is nagy
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fényű ember. Folyamatosan konzultálok vele mint bölcs tanácsadóval. Nem a család mint intézmény van válságban,
hanem a modern ember. A család mindig aktuális: alapsejt,
élő valóság, hiszen mindenkit magában foglal és minden
korosztályt érint. Egy nappal ezelőtt a tiszta szerelem
imaestjén vettem rész a budapesti Örökimádás templomban –
nagyon szép kezdeményezés. A kihívások és reménysugár
kapcsán azt gondolom, hogy nem a gondot kell hangsúlyozni,
hanem az örömöt. Nem azért készülünk evangéliumi módon a
házasságra, mert ez parancs, hanem mert öröm, növekedés,
boldogság fakad belőle. Hajlamosak vagyunk szomorkodni,
keseregni, pedig próbálhatnánk a családra úgy tekinteni, mint
egy értékes kincsre.
– A már említett laikusok egyik képviselőjeként azt tapasztalom, hogy sok elkötelezett katolikus hívő hiába szeretne az
egyház pásztoraival egységben aktívan feladatot vállalni, ezt
a gyakorlatban nem olyan könnyű megtenni. Bizalmatlanság,
meg nem értés, néha talán irigység is szerepet játszik ebben a
nem túl előnyös állapotban. Szerinted hogyan tudnák a
lelkesedésüket, elkötelezettségüket úgy becsatornázni a
világiak az egyház intézményrendszerébe, hogy az együttműködés hatékony, gyümölcsöző legyen?
– Nagyon fontos a párbeszéd. A II. Vatikáni Zsinat óta eltelt
félszáz év, 30 éve szabad ország vagyunk, de a folyamatok
lassan haladnak előre. Nem lehet mindent egy kattintással átállítani. Fontos, hogy a hívő megkeresse a plébánost, jelezze
segítő szándékát, ugyanilyen fontos, hogy a plébános nyitott
legyen arra, hogy mindenki megtalálja a helyét az egyházban.
Ehhez kell a párbeszéd. Nagyon sok feladatban tudnak segíteni a világi munkatársak, s ha mindenki a helyére kerül, akkor rendben fog működni az egyház. Erre nagy szükség van.
Számos területen nem papoknak, hanem világiaknak lenne
szerepük, de nagyon fontos a türelem és az imádság is. Nem
biztos, hogy azonnal olyan feladatot kap valaki, amit magáénak
érez. De egy pap sem bízhat meg valamivel olyan személyt,
akiről nem derült ki, hogy ért-e az adott területhez. Néha évek
kellenek egy ilyen együttműködés kialakulásához. És ezt meg
is kell imádkozni. Párbeszéd, türelem, imádság – ez mind
szükséges. De mindez sokszor személy- és helyfüggő is.
– Neked is volt egy talán még máig kiható konfrontációd
laikusokkal, éspedig a legutóbbi papi áthelyezések kapcsán.
Ezután közvetlenül is megkereste néhány hívő, hozzászólásokban is kifejezték sokan a döntések kapcsán megfogalmazódott ellenérzésüket. Bennem pedig az fogalmazódott
meg, hogy mi lenne, ha nem a médián keresztül üzengetnének a főpásztoruknak ezek a katolikusok. Úgy tűnik, mintha nem értette volna meg egymást az egyházmegye vezetése
és közössége. Mit gondolsz minderről?
– A hosszabb távú, húsz évre szóló terveink részét képezték
a papi áthelyezések, amelyekkel a jövő egyházának alapjait
kívántuk lerakni. Már most látszik, hogy nagyjából mennyi
papunk lesz, melyik plébánián, településen lesz biztosan
papunk, mennyi közösség lesz egymás mellett. A dispozíciós
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bizottság tagjaival életkor, egészségi állapot, rátermettség
szerint végigvettük az összes papunkat, s a hosszú távú célokat figyelembe véve ez valóban egy nagy átrendeződést eredményezett. De pontosan a missziós, kovászegyház koncepciója volt végig a szemünk előtt. Döntéshozóként természetesen
vállalom a felelősséget. Minden pappal magam beszéltem, s
amellett, hogy igent mondtak, voltak vélemények. Nem tagadható, hogy egy papi áthelyezés váltást jelent, ami sajátos
gyásszal jár. Én magam is átéltem: amikor Gödről elkerültem,
elsirattuk egymást a képviselő-testülettel. Ez természetes velejárója minden változásnak. Amint a programbeszédemben
fogalmaztam: ha meg kell metszeni a szőlővesszőket, azt nem
azért teszi a szőlősgazda, hogy fájdalmat okozzon, hanem
hogy bő termés legyen. Nem személyes indíttatásból születtek
tehát a döntések, világi híveket is meghallgattam, többekkel
beszélgettem előzetesen. Senkit nem utasítottam el, minden
érdeklődőnek elmondtam a szempontokat. Az is előfordult,
hogy egy tervezett áthelyezés objektív okok miatt nem történt
meg, mert kiderült olyan szempont, amit nem láttunk előre.
Meggyőződésem, hogy a püspöki szolgálat elején kell
tervezni.
– Szóba került már,
hogy korábban a Központi Papnevelő Intézet rektora voltál. Miként tekintesz tapasztalataid alapján a létszámában fogyatkozó
papságra, az evangélium fényében?
– Szerintem nem szabad misztifikálni a számokat. Nem gondolom,
hogy a paphiányt drámaian kellene felfognunk.
Ha vallási szolgáltatónak tekintjük az egyházat, ahhoz kevés pap
van. De nem ez az
egyház küldetése. A sokkal több pap sokkal több elkötelezett
keresztény közül került ki. Történelmi oka is van a korábbi
papbőségnek, a trianoni döntés után ugyanis rengeteg pap
áramlott be a „Kis-Magyarország” területére az elcsatolt régiókból.
Isten országát együtt építjük. Az egyház akkor virágzik, ha
minden tagja elkötelezetten építi azt. Rengeteg kincsünk van,
s ha ezeket összeépítjük, abból közös feladatmegosztás válhat. A jövő egyházát evangéliumi munkaközösségek fogják
alkotni.
– A válaszodból azt szűröm le, hogy szerinted nem csak a
szemináriumokon, a papképzésen van a hangsúly a jövő egyházának építése kapcsán.
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– A szeminárium az alapokat adja meg: az Istenbe való belegyökereződésre nevel, tudományos ismereteket ad, s felkészíti a személyt arra, hogy együtt tudjon működni a paptestvérekkel és a hívekkel. Amikor rektor voltam, négy papnevelési alapelvet határoztunk meg vezetőtársaimmal. Imádságos élet, amely az Istennel való kapcsolat alapja. Szellemi
felkészültség, ami rákérdezés esetén segít örömmel, rátermetten kifejezni, miben hisz a pap, s nem leckeként felmondva, hanem érzékeltetve, hogy ez tényleg az ő belső
elköteleződéséből fakad. Kommunikativitás, vagyis mindenkivel szóba kell tudni állni, senkit nem szabad elutasítani,
nem kell megijedni egyetlen megkereséstől, kihívástól sem.
Közösségépítés, paptestvérekkel és világi hívekkel egyaránt.
Nagy ajándéknak tartom, hogy papként a Fokolár lelkiségnek
voltam elkötelezett tagja – mostani helyzetemben püspök
barátnak számítok. Hetente összejártunk a paptestvérekkel,
együtt vacsoráztunk, kötetlenül beszélgettünk... Ezt nem lehet
senki számára kötelezővé tenni, de fontos, hogy legyen kapcsolat a papok között. Nyitott vagyok ennek támogatására.
Van például olyan papunk, aki lemondott a plébánosságról,
hogy egy másik plébános mellett szolgáljon helyettesként.
Újra ezt mondom: ha evangéliumi munkaközösségben gondolkodunk, abban mindenkinek meg lehet találni a saját helyét úgy, hogy még örömét is lelje benne. A szeminárium célja, hogy mindennek az alapjait letegye, közben gyakorlati
tapasztalatot – például kórházi beteglátogatás, hajléktalanmisszió – is szerezve.
A papság szent kaland, szerelem, szenvedély, öröm. Van
benne persze fáradtság, nehézség is.
– Miként tudjuk megélni a hitünket?
– Minden hívőnek azt tudom javasolni, amit magam is próbálok gyakorolni: az evangéliumi értékeket, a tiszta szeretetet
életté váltani. Megpróbálni mindenkit szeretni. És ezt nem
szólamként mondom, komolyan gondolom. Nemrég vonattal
utaztam Vác és Budapest között, akkoriban állították
forgalomba az új szerelvényeket. Jött a kalauz, és azt
mondtam neki: nagyon szépen köszönöm ezt az új, korszerű
vonatot. Azt mondta: de hát az nem az övék. – Önök dolgoznak itt, és hogy ilyen kényelmesen utazhatunk, az Önöknek is
köszönhető – reagáltam. Annyira jól esett nekik, nem tudták
az egészet hová tenni. Panaszkodni nagyon tudunk, de ha egy
számomra ismeretlen embert megdicsérek, azzal kialakul egy
szeretetkapcsolat, ami szembe megy az önzés kultúrájával. A
szeretet igenis képes lebontani a közöttünk húzódó falakat.
Marton Zsolt a váci egyházmegye püspöke,
Magyar Katolikus Családegyesület és Családbizottság elnöke
Forrás: szemlelek.net

Exc., Ft. Dr. Kovács Gergely érsek – Az embereknek
kell megjavulniuk, hogy jóra forduljanak az idők
Kovács Gergely gyulafehérvári érsek volt a máramarosszigeti Borromeo Szent Károly-búcsú ünnepi szónoka november
4-én, szerdán. Betegségéből való felépülése után ez volt az
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érsek első nyilvános szereplése. A járványra való tekintettel
az ünnepi szentmisén szigorú biztonsági előírások betartásával vettek részt az ünneplő hívek.
Az evangélium szavait idézve, amely szerint „a jó pásztor
életét adja juhokért”, a szónok elmondta, hogy mindez illik
Borromeo Szent Károlyra, mert életét adta a nyájért. Mindezt
nem a szó szoros értelmében, hisz nem vértanú, hanem azáltal, ahogyan élt. Mint fogalmazott: „szokatlanul nagy volt a
munkaszeretete, saját életében Krisztus keresztútját akarta
megélni… Olyan volt, mint a mindkét végén égő gyertya.”

„Borromeo Szent Károly életét elsősorban püspökök, papok
elé állíthatjuk követendő példának. Hosszasan sorolhatnánk
az egyház megújítására irányuló törekvéseit, az erkölcsi és
vallási megújulást célzó kezdeményezéseit. Külön fejezetet
szentelhetnénk egyházmegyéje állandó látogatásának, hogy
személyes jelenlétével, buzdításaival és példájával szüntesse
meg a visszaéléseket, hogy papjait és híveit a megújulás
útján elindítsa és vezesse” – fogalmazott a szónok.
Figyelmeztetésül azonban azt is kiemelte, hogy az egyház
megújulásán nem csak a szentéletű klerikusoknak kell fáradozni. Szent Pál szavaira terelve a figyelmet, mi mindannyian
egy testet alkotunk Krisztusban, ezért mindenkinek feladata
és hivatása kell legyen állapotbeli kötelességeinek teljesitése:
„A legegyszerűbb ölbe tett kézzel ülni és megállapítani, hogy
nehéz, csúnya rossz időket élünk. A keresztény ember tudja,
hogy a bajok oka nem a külső körülményekben keresendő,
hanem az emberi lélekben. Az embereknek kell megjavulniuk, hogy jóra forduljanak az idők. Úgy, mint Szent Károly,
aki elsősorban nem elemezni, kommentálni akarta a Szentírás
szavait, hanem megélni.”
Prédikációjában a szónok emlékeztetett arra, hogy korunk
és Borromeo Szent Károly kora között nagyon sok hasonlóságot lehet felfedezni. Több évszázad távlatából is szemlélve
a történéseket, például a mai járványügyi helyzetre való tekintettel elmondható, hogy akkor sem volt könnyű vallásos és
egyházi életet élni. Borromeo Szent Károly a pestisjárvány
következtében igyekezett a fertőzés veszélyét a legkisebbre
csökkenteni, ami példa kell legyen számunkra is. Manapság
is nagyon kell vigyáznunk egymásra, betartva a szükséges
előírásokat. Bár a pestisjárvány nagyon megtépázta, az egyház túlélte a járványt. Több mint négy és fél évszázad távlatából is követendő Szent Károly példája: bármilyen körül-
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mény között megtenni mindent, amit lehet, ami hitünk és
keresztény életünk táplálását jelenti.
„Borromeo Szent Károlyról méltán elmondhatjuk, hogy
nyájának igazi jó pásztora volt. A megújulást nem másoktól
várta, hanem elkezdte saját magán. Életpéldája igazolja,
hogy a megújulás nem kívülről jön, hanem belülről kezdődik.
Szükség van a jó pásztorra, szükség van a jó nyájra. Legyünk
mind jó pásztorok és jó nyáj” – zárta prédikációját az érsek.
A szentmise végén Reszler Mihály főesperes-plébános házigazdaként köszöntötte a gyulafehérvári érseket, megköszönve neki azt, hogy a körülményekhez képest is vállalta
nem kevés fáradsággal járó útját és a szónoklatot. Egy virágkompozicióval emlékeztette őt arra, hogy egyházmegyéje is
egy virágos kert, amelynek ápolásához és gondozásához sok
kegyelmet kíván a csíksomlyói Szűzanya segítsége mellett.

vagyunk. A Szentírás lépten-nyomon kihangsúlyozza Isten
nagyságának a tényét. Csak (Jer 10, 6)-t idézem: ,,Senki
sincs, aki hozzá hasonló volna, nagy és fönséges az Ő neve.”
A Szentírás azt is hangoztatja, hogy az ember vele szemben
milyen kicsi. (Sir 17, 31): ,,Az ember csak por és hamu.” (Iz
41, 24): ,,Bizony semmkik vagytok, s minden művetek
semmiség.”
Az ember csak akkor emelkedhetik magasra, ha az Isten
emeli fel őt kegyelmével. I. Pál orosz cár (†1801) mondta: ,,Itt nálunk mindenki egyenlő, éspedig egyformán kicsi.
Csak az emelkedik ki a többiek közül, akivel a cár beszél. De
csak addig, amíg az uralkodó vele szóba áll.” Kevély és gőgös kijelentés, de Istenre vonatkoztatva szóról szóra igaz.
Isten előtt egyformán kicsi mindenki, csak az lesz naggyá, aki
Istennel kapcsolatba kerül és addig lesz nagy, amíg Istennel
Orosz Krisztofer Levente kapcsolattban marad. Kis Szent Teréz ezt így fejezi ki:
Forrás: Romkat.ro ,,Túlságosan kicsi vagyok én ahhoz, hogy a tökéletesség
nehéz útját járjam. A lépcső, amely felemelhet az égig, a te
Exc., Ft. Dr. Jakubinyi György –
karod, ó Jézusom.”
Pálffy János plébános, vértanú (1874–1958)
Máréfalván született 1874. május 15-én. A középiskolát
Székelyudvarhelyen 1888–1894 és Gyulafehérváron 1894–
1895 végezte. A teológiát Gyulafehérváron végezte 1895–
1899. 1899. július 8-án szentelte pappá Gyulafehérváron
Majláth Gusztáv Károly püspök. Segédlelkész volt Zetelakán
1899.08.12–1901.08.01. Brassóban hitoktató 1901–1915,
majd Gyulafehérváron helyettes igazgató a zárdában és marosportusi plébános 1915–1916. Marosillyén plébános 1916–
1918. 1918–1958 Jobbágyfalván plébános. 1943-ban szentszéki tanácsos címet kap. Itt tartóztatják le 1958 nyarán. A
marosvásárhelyi börtönben halt meg 1958. noveber 6-án. Ott
temették el, de sírja ismeretlen.
Forrás: Exc., Ft. Jakubinyi György nyugalmazott érsek,
– A szentek nyomában Erdélyben

Exc., Ft. Tamás József – Mély meghajlás
A bor felajánlása után a pap az oltár közepénél meghajolva
imádkozza: ,,Alázatos lélekkel és töredelmes szívvel kérünk,
Urunk, Istenünk, fogadj el minket és legyen kedves színed
előtt áldozatunk.” Ennek az imádságnak eredetét az Ószövetségben találjuk meg. (Dán 3,39) elmondja, hogy a tüzes
kemencében levő három ifjú a száműzetésben élő népért imádkozik. Azért a népért, amely nem tud áldozatot bemutatni, mert nincs temploma. Így szól imájuk: ,,Fogadd el
megtört szívünket és alázatos lelkünket kosokból és bikákból
való égőáldozatul, tömérdek hízlalt bárány gyanánt. Áldozatunk legyen éppúgy kedves ma színed előtt, s engesztelődj
ki a múlt miatt, mert akik benned bíznak, nem vallanak szégyent!” Mennyire szép ez az imádság, különösen, ha a három
ifjú lelkületével imádkozzuk mi is. Ennek az imának két
mondanivalója van.
Isten előtt csak egy alapállásunk lehet: a mély megalázkodás, azért, mert Isten nagy, mi pedig hozzá képest semmik

A világ egyik legnagyobb és legszebb cseppkőbarlangja az
adelsbergi cseppkőbarlang Triest mellett (9 km). Mint minden
cseppkőbarlangban, úgy itt is vannak felülről lefele hajló
cseppkövek, amiket stalaktitnak neveznek, és vannak alulról
fefele növekvők, amit stalagmitnak neveznek. Stalagmit csak
a felülről reáhulló mészkőcseppekből tud felfelé nőni. Ezeknek az összenövéséből a legkülönbözőbb alakú cseppkőcsoportok képződnek (oszlop, orgona, oltár, sisak stb.) A lélek is ilyen stalagmit, amely csak úgy tud nőni, ha felülről a
kegyelem rácsepeg és táplálja.
Isten előtt alapállásunk: a mély megalázkodás, a semmiségünk elismerése, mert Isten a kevélyeknek ellenáll és csak
az alázatosakat emeli fel (Jak 4, 6).
Isten előtt csak az alázatos szívvel és a töredelmes lélekkel
bemutatott áldozat kedves. Bármilyen szép, bármilyen értékes
áldozatot is hozok az Úrnak, ha nem alázatos szívvel és
töredelmes lélekkel hozom, nem lesz kedves előtte. Ezt fejezi
ki az 50. zsoltárban Dávid: ,,Az áldozatok nem szereznek neked örömet, ha égőáldozatot hozok, nem fogadod el. Áldozatom a bűnbánó lélek, az alázatos és töredelmes szívet nem
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veted meg.” Gondolhatunk Illés áldozatára is, amit a Kármel
hegyén mutat be. Illés jól lelocsolja vízzel, nehogy elrejtett
tűzre gondoljanak az embere, ami feltör és megemészti az
áldozatot. Tettének szimbolikus jelentése van: meg kell
áldozatunkat hintenünk a bűnbánat vizével, hogy azokra a
mennyei tűz leszállhasson. Csak így lehet bemutatni áldozatot. A mély meghajlással mondott imádság arra akar tanítani, hogy Istennel szemben érezzük át mindig kicsinységünket, és megalázkodva álljunk előtte, és áldozatunkat is
alázatos szívvel, töredelmes lélekkel hozzuk elébe, mert csak
így leszünk kedvesek előtte.
Jézusom, te nem féltetted isteni nagyságodat. Megaláztad
magad: ember lettél, az emberek között is szolga formát öltöttél. Az alázatba rejtetted el az emberréválás nagy ajándékát, és arra tanítottál, hogy csak az alázatban leszünk
egész emberek. Add, Uram, hogy ne legyek fennhéjázó gőgös, mellfeszítő kiskirály, aki még Veled is szembeszáll. Add,
hogy mindig átérezzem kicsinységem és bűnösségem, és
ezek tudatában álljak mindig eléd, s hozzam a magam kis
ajándékát.
Forrás: – Exc., Ft. Tamás József – Csúcs és forrás

Böjte Csaba OFM –
Kezdjünk el imádkozni ahogyan tudunk
Kereszténynek lenni azt jelenti, hogy hiszünk egy személyes, felénk forduló Istenben, akit az imádság csendjében
átölelhetünk.
A II. Vatikáni Zsinat után megfogalmazták többen is, hogy
a jövő kereszténye vagy Istent kereső misztikus lesz, vagy
nem lesz keresztény, mert a szép szokások, hagyományok ha
kiürülnek, ha a lényeg, a tartalom elveszik, akkor lassan a
templomaink, a városaink is ki fognak ürülni!
Az imádság a mi két kezünk, melyet szeretettel kinyújthatunk a Szentháromság felé! A természetfölötti világot a hívő ember csak az imádság csendjében képes megízlelni, határok közé zárt létében Teremtőjének szeretetét homályosan is,
csak térden állva képes megsejteni! Isten végtelenül egyszerű!
Földi szemünket kinyitjuk, és már látunk, ugyanígy nem
kell nagyon összeszedett csodadolgokat tennünk az imában
ahhoz, hogy Istenünk színe elé kerüljünk! A mi egyetlen
dolgunk, hogy élő hittel, őszintén, tiszta szívvel vágyakozzunk teremtő mennyei Atyánk után.
Hittel kezdjük el mondani ajkainkkal azokat az imákat,
miket ismerünk, mert Istenünk a szobánk csendjében is látja,
hallja a mi feléje forduló gyermeki bizalmunkat, ragaszkodásunkat, és akárcsak a szerető szüleink, Ő is végtelen jóságában elénk áll, hogy azt adja nekünk, amire a legnagyobb
szükségünk van!
A lelki élet elején áldott jelenlétének vigasztaló örömeivel szokott
kényeztetni, akárcsak a gazdag ifjút, megdicsér, elismerésben
részesít, majd próbál bevonni világmegváltó szent művébe.
A tökéletesség útjára lépett ember nem egy elhagyott magányos szigeten él, mi nem elefántcsonttoronyba zárt elkényez-
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tetett királyfiak vagyunk, hanem az élet sűrűjében Krisztust
követő tanítványok, apostolok, akik az imádság csendes perceiben vigasztalást, erőt, bátorító útmutatást kapnak Mesterüktől, hogy az Ő nevében a szentek példájára csodákat tegyünk.
Isten nem ópium, bódító vigasztalás, mely semmittevésre
kárhoztatja az Ő „vigaszát” fogyasztó embert. Jézus a vele
találkozó tanítványt szent jelenlétével nemcsak megerősíti,
megvilágosítja, hanem a hetvenkét tanítvány példájára már
küldi is a világba! Missziós tarisznyánkba nem aranyat, ezüstöt rak, hanem megtölti a Tőle származó vigasztaló, bátorító,
gyógyító erővel színültig, ingyen adja, s ezért mi is ingyen
kell hogy továbbadjuk testvéreinknek.
Nyugodtan
kulcsoljuk
össze a kezünket, és mondjuk bizalommal az ajakimát, a rózsafüzért, a zsolozsmát, a többit bízzuk Istenünkre! Ő elég hatalmas
ahhoz, hogy áthidalja – amikor jónak látja – azt a
végtelen távolságot, mi a
porszem és teremtő Istene
között van!
Az imádkozó ember nem
bányák mélyébe leszálló,
drágakövet kereső vájár,
hisz mi az imádság csendjében nem magányosan barangoljuk be teremtő Istenünk titkait. Az imádság
útjára lépő ember az első bálban megjelenő lányhoz hasonlít,
aki várja, hogy észrevegyék, felkérjék, és derekát megfogva
táncba vigye az ő kedves lovagja.
Hinnünk kell, hogy ha Nagy Szent Teréz utasításait követve
szépen felkészültünk e csodálatos lelki táncra, akkor Lovagunk nem fog késni, jósággal átölel és magával ragad. Visz,
vezet, forgat, s a mi dolgunk bizalommal átölelni Krisztust, s
hagyni, hogy vezessen, amerre szent Fölsége azt jónak látja.
A lelki tánc, ha véget ér, ne keseredjünk el: a Tábor hegyéről lejövő apostolt már várja a munka, mert míg élünk,
addig feladatunk, dolgunk is van Istenünk oldalán! Jó, ha az
Úr becsületes munkában talál, ha szeretetében újból jónak
látja meglátogatni gyermekét.
Forrás: Keresztalja

Tóth Tihamér – Kinek tartotok engem?
Ma reggel 8 órakor hihetetlen eset történt velünk. Vagyis hát
lehet, hogy meg sem történt, csak úgy álmodtam. De ily
érdekes dolgot érdemes elmondani akkor is, hacsak álom volt...
Tehát reggel 8 óra. Színhely gimnáziumunk VIII. osztályának tanterme. Hittanóra lesz... Nehéz rész van föladva:
«Krisztus istenségének bizonyítékai». Meglehetős nagy lárma;
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egyesek izgatottan tanulnak, mások vitatkoznak.
Nyolc óra öt perc. Nyílik az ajtó, vigyázzba felugrik az
osztály s belép... a hittanárunk? Nem! Hát ki? Belép... az Úr
Jézus!... De egész komolyan mondom: maga az Úr Jézus!
Épp olyan ruhában, mint azt a képeken annyiszor láttuk:
hosszú fehér köpenye földig ér, gesztenyebarna haja vállig
omlik, tekintete végtelenül kedves... leírhatatlanul meleg, imponáló jelenség!
Szó nélkül ment a katedrához s ott megállt az asztal mellett,
szembe a fiúkkal.
Nohát azt a meglepetést, ami a fiúk arcán visszatükröződött! Tulajdonképp nem is tudok az első percek benyomásairól s a hatásról pontosan beszámolni, mert magam is annyira
izgatott voltam, hogy az első percekről nem tudom összeszedni emlékeimet.
Az Úr Jézus pedig csak állott a padok előtt... Mikor aztán
az osztály izgalma kissé lecsillapodott, megszólalt s fönséges
hangja, mint balzsam ömlött el szívünkön: ,,Édes fiaim! Ma a
tisztelendő úr helyett én jöttem órára s én fogom kikérdezni a
leckét. Az volt feladva, úgy-e: «kinek mondanak engem az
emberek?» Nos, hát feleljetek. De egész őszintén. Mondjatok
el mindent bátran, amit csak hallottatok rólam.”
Persze a fiúk nagyon bátortalanok voltak. Hosszú, néma
csend... zavarodott egymásra tekintések. Még a máskor legnagyobb szájú «hitetlenek» is meghajtott fővel álltak.
Végre is Lamberg Imre, az egyik legokosabb fiú köztünk,
nekibátorodott: «Kérlek, Úr Jézus, a napokban, amint a
villamoson jöttem az iskolába, egy nagy pápaszemes férfi beszélte a mellette ülőnek, hogy Krisztus tulajdonképpen egyike
volt a legjobb szívű prófétáknak, de más aztán nem volt, – az,
hogy Isten fia lett volna, csak a papok találták ki róla. Ne
haragudjál, Úr Jézus, hogy ezt elmondtam...» Az Úr azonban
olyan szeretettel nézett reánk, hogy az első fagy végkép eltűnt
lelkűnkből s most már egymásután jelentkeztek a fiúk.
Felállott Pesztalics Jóska is és félve mondta ki: «Van, aki
azt mondja, hogy nem is lehet már tudni, ki volt Jézus... élete
oly messze esik tőlünk».
– «Sőt vannak írók – mondta erre a Karcsi, aki sok filozófiai könyvet olvasott már össze... – akik azt állítják, hogy
Jézus nem is élt s életének eseményeit csak később ruházták
rá egy kigondolt személyre.»
– «Nálunk meg – szólt bele a csendes Rudi – tegnap vacsorán volt édesapámnak egy barátja, a biológia tanára, aki
meg Jézus csodáit vonta kétségbe. Hogy Jézus tulajdonképpen gyermekkorát fakírok közt töltötte és ott tanult mindenféle rendkívüli dolgokat, de azok éppen nem voltak csodák,
mert hiszen a természettudomány ma már bebizonyította,
hogy a csoda lehetetlenség.»
Most előjött az utolsó padból az osztály «hitetlenje», Gyuri
is, kezében a szociáldemokrata napilapnak egy múlt heti száma, ezzel a vezércikkel: «Krisztus, az első szocialista». Az
van a cikkben, hogy Krisztus egész tanrendszere tulajdonképpen nem más, mint a szociáldemokrácia hirdetése s ezért
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Krisztust a világ első szocialistájának kell tartani.
Míg mindezek történtek, az Úr Jézus csak szótlanul állott
az osztály előtt; hallgatag arcára szomorú szánakozás ült ki,
mikor hallotta a tömérdek zűrzavaros véleményt. Mikor aztán
már senki nem szólott többé, vonásai megint szelídre simultak; lágyan megkérdezte – s szava, mint ezüstös csengő
csilingelt végig a bámuló fiúk lelkén: «Hát ti, édes fiaim? Ti
kinek mondtok engem?»
A kérdés elhangzik a néma csendben s ott borong a fejüket
tisztelettel meghajtó fiúk fölött. Gyuri is, aki máskor
«hitetlenségével» s «felvilágosodottságával» kérkedik, megilletődve hajtja le fejét, – szinte látom, mily vívódás megy
végbe alapjában romlatlan lelkében.

Carl Heinrich Bloch – A Hegyi beszéd

De a csend csak pillanatig tart. Hirtelen előlép Péterffy Gedeon, tisztajeles fiú, az osztály büszkesége s letérdelve az Úr
előtt, meghatódottságtól elfogult hangon mondja: «Te vagy
Krisztus, az Isten Fia!» Ekkor már az egész osztály térdelt s
utána mondta Péterffynek: «Te vagy Krisztus, az Isten Fia!»
És erre megszólalt az Úr:
«Boldogok vagytok, fiúk, hogy hitetek ebben a zűrzavaros,
modern világban meg nem rendült.
Őrizzétek is belém vetett hiteteket, mint az egyetlen biztos
horgonyt a földi élet reátok váró küzdelmeiben. De Vajon
csak szóval vallotok-e engem Istennek vagy életetekkel is?
Csak mondjátok-e, hogy uratok vagyok vagy valóban úgyis
éltek, hogy követitek törvényeimet?»
Az Úr csak beszélt... beszélt... szavára a sok fiatal lélek úgy
nyílott, mint szomjas virágkehely az üdítő harmatra... Egyszer
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csak élesen szólal a csengő... Kilenc óra... az Úr eltűnt. Mily
kár, hogy ily hamar vége van ennek a csodálatos órának! Kezemmel utána nyúlok a távozó Úr Jézusnak, de csak a szörnyen zörgő ébresztőórát tudom elfogni. Megnézem: reggel 6
óra... Föl kell kelnem.
Forrás: Tóth Tihamér – Krisztus és az ifjú

Kempis Tamás – Krisztus követése – gondolatok
Amikor tehát Isten lelki vigasztalásban részesít, adj érte
hálát, és fogadd el, de Isten ajándékaként fogadd, ne saját
érdemed jutalmaként.
Ne fuvalkodj fel, ne örülj szertelenül, hiába ne hivalkodj,
inkább tegyen alázatosabbá az ajándék, tetteidben is légy
körültekintőbb, tiszteletteljesebb, mert elmúlik majd az az
óra, és rádszakad a kísértés.
Amikor pedig elvétetik a vigasztalásod, ne ess rögtön kétségbe, hanem alázatosan és türelmesen várd bizalommal a
mennyei látogatást, mert elég hatalmas az Isten ahhoz, hogy
megsokszorozva visszaadja neked vigasztalását.
Nem új, nem szokatlan ez azoknak, akik jártasak Isten útjaiban, mert a nagy szentek és a régi próféták életében gyakori volt az efféle változás.
Azért mondta egyikük Isten kegyelmi látogatásának idején:
„Így szóltam bőségemben: nem ingok meg soha.” Mikor
pedig eltávozott tőle az a kegyelem, amelyben része volt,
hozzáfűzte: „Elfordítottad tőlem arcodat, megrendültem.”
De még így sem esett kétségbe, hanem annál hevesebben
fohászkodott Istenhez, mondván: „Hozzád kiáltok, Uram, Istenemhez könyörgök.”
Végül betakarította imádságának gyümölcsét, és tanúságot
tett arról, hogy meghallgatásra talált, mondván: „Meghallgatott az Úr és megszánt engem, az Úr lett az én segítőm.” De
miben? „Örömre váltottad – mondja – panaszomat, és
vigadozásba foglaltál engem.”

Fr. Laczkó-Dávid Anaklét OFM –
Isten keresése… nélkül
„Ti elsősorban Isten országát és annak igazságát keressétek” – mondja az Úr. (Mt 6, 33) Nincs Isten nélküli Isten
országa, mint ahogy nincs Isten nélküli Isten igazsága sem.
Ha nem keresem Istent, ha nem akarom megismerni az
igazságot Istenről, akkor azt sem fogom tudni megismerni,
hogy mi a jó és mi a rossz. S ha nincs olyan, hogy jó és rossz,
akkor csak a következményekkel és azok számítgatásával
fogok maradni. Valójában ezzel van tele a beszédünk… és a
közbeszéd… ami nem más, mint sötétben való tapogatózás.
Ha az életünk legfontosabb kérdéseivel kapcsolatosan a sötétben tapogatózunk, akkor az emberi létezés, annak jelene és
jövője nagyon tragikus.
„Az az örök élet, hogy ismerjenek téged, az egyedül örök Istent, és akit küldtél, Jézus Krisztust.” (Jn 17, 3) Ez maga a
megváltás. Aki megismeri Istent, az magát a jót ismeri meg,
azt a jót, amelyről így beszél Szent Ferenc atyánk: „minden
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jó, legfőbb jó, egészen jó, aki egyedül jó”.
Aki igazán keresi a jövő útjait, annak az egészen jót, Istent,
mint minden igazság forrását kell szem előtt tartania. Tehát
nem érheti be a felületes pragmatizmusokkal, hogy mi hasznos és mi nem, mert e mögött leginkább szubjektivizmus,
egoizmus van.
Az Isten nélkül megélt élet értelmetlen. Az értelmetlen szabadság pedig nem más, mint az ember pokla. Ha az ember
szétválasztja a szabadságot az igazságtól – mert szerinte az
igazság egyáltalán nem is létezik, csak az, amit kézzel megfoghat – ez lassan anarchizmushoz vezet.
Az anarchista értelemben felfogott szabadság nagyon nagy
hiánya a mindenféle erkölcsi és metafizikai kötődés, vagyis a
teljes igazság. Az ember lényegének a meghatározása sem tud
megtörténni az anarchista értelemben felfogott szabadság által legfennebb az emberi élet értéktelenségéről, abszolút ürességéről tud beszélni.
Tehát Istentől, mint az igazság forrásától való megszabadulás
nem a tiszta szabadságot teremti meg, hanem éppen annak
vesztét okozza. Az anarchista szabadság tehát nem szabadít
meg semmitől, hanem értelem nélküli lénnyé teszi az embert.
Forrás: romkat.ro

Szabó Álmos –
Krisztus király ünnepét ünnepli az Egyház
Krisztus király ünnepét ünnepeljük mi magyarok és várjuk,
jöjjön el már az a királyág, melyben megvalósul a Miatyánk
szava: ,,Amint a Mennyben, úgy a földön is…” A mindenség
Istentől fölkent uralkodója Jézus Krisztus, Ő az Atya akaratát
jött teljesíteni itt e földön.
A Zsoltáros arról beszél,
hogy a Messiás-királynak
kettős feladata lesz: meg
fogja törni Isten ellenségének hatalmát, és igazságos,
békés országban valósítja
meg Isten uralmát itt e
földön. ,,Nos, királyok, térjetek észre, föld urai, hadd
intselek benneteket! Szolgáljatok az Úrnak félelemmel,
csókoljátok meg a lábát
rettegéssel! Nehogy fölgerjedjen ellenetek, és elvesszetek az
úton, ha hirtelen fellobban haragja. De boldogok mind, akik
hozzá menekülnek.” (Zsolt 2,10-12) A Szent Korona jogrendje szerint a földi hatalom gyakorlása csak az égi hatalom
elfogadása mellett lehetséges. ,,Ítéletedet, Isten, bízd a királyra, jogaidat ruházd a király fiára: kormányozza igazságosan népedet, méltányosan szegényeidet. A hegyek és
halmok hozzanak békét a népnek! Igazságosan ítélkezik az
alacsony sorsúak fölött, és segíti a szegények fiait, az
erőszakost azonban megtöri. (Zsolt 72,1-4) A Szent Korona
jogrendje szerint a földi hatalom gyakorlója a felkent király,
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aki felelősséggel tartozik tettei iránt, mert népe fölött gyakorolt hatalma nem csak jogokat, hanem kötelességeket is tartalmaz. ,,Születésed óta tiéd a királyi méltóság a szent hegyen,
anyád méhétől kezdve, ifjúságod hajnala óta. Az Úr megesküdött és nem bánja meg: „Te pap vagy mindörökké Melkizedek rendje szerint.” (Zsolt 110,3-4) A Szent Korona jogrendje szerint a koronázási szertartáson a király személyét a
koronázó püspökök maguk közé emelik és püspöki minőséggel ruházzák fel a megkoronázás előtt.
A krisztusi küldetés megélése közben Jézus nem törekszik
arra, hogy valamilyen földi renszert hozzon létre amely maradandóan utódaira szálljon, mint ahogyan azt más vallásalapítók megtették, hiszen Pilátusnak így felelt a vallatáson:
,,Az én országom nem ebből a világból való. Ha ebből a
világból volna országom, harcra kelnének szolgáim, hogy ne
kerüljek a zsidók kezére. De az én országom nem innen való.”
(Jn 18, 36) De akkor a mi világunkban, itt e földön ki lehet
az a király, aki Isten akaratára hallgat és Isten akaratát teljesíti
országában?
Isten országának földi leképezésére való valós törekvés a
szakrális magyar királyoknál érhető tetten, akik országukat
valamikor Regnum Marianumnak nevezték – és ez a szakrális
ország ma is létezik. Szent István király az Imre herceghez írt
Intelmek-ben megfogalmazza azt a tíz irányelvet ahogyan a
királynak uralkodnia kell Mária országában, és aki ekként
uralkodik, az szakrális király. Ő a lelkigyakorlatokban megtisztult, értelmi, érzelmi és fizikai szinten felkészített király,
aki méltó lehet a királyság isteni minta szerinti gyakorlására.
Ezt erősíti meg koronázásakor a Szent Korona, annak újszövetségi képei és a hozzájuk tartozó Evangéliumi tanítások.
Feltámadása után Jézus megjelenik tanítványainak a Genezáreti-tó partján és itt történik a küldetés tudatosítása az apostolok számára. (Jn 21,1-17). Itt történik a megbízatás: ,,Legeltesd juhaimat!”
A Genezáreti tó partján jelen levő hét apostol a Szent Korona apostolai. A nyolcadik pedig Szent Pál, aki különleges
küldetést kap, jóval Krisztus mennybemenetele után a damaszkuszi úton. Ő a Szent Korona nyolcadik apostola. Tehát
a szakrális király küldetése apostoli küldetés, így érthető,
hogy mitől egyedülálló a Szent Korona joggyakorlata, valamint Mária országának erkölcsi rendje és nem utolsó sorban
Árpád-házi szentjeink életpéldája.
Koronázáskor pedig a nép, a nemzet, maga előtt láthatja a
megkoronázott magyar királyt és felette, a korona oromzatán
az örök királyt: Krisztus Királyt. És ezután kezdhet el uralkodni, percre sem feledkezve meg arról, hogy hatalmát csak
úgy gyakorolhatja: „amint a Mennyben, úgy a földön is”…
Ezt a királyságot tehát érdemes lenne megpróbálni megszervezni és megélni itt a földön, ahol a Krisztusi értékrend, valamint a hit, a remény és a szeretet uralkodjon.

,,Bizony, mondom nektek: Amit e
legkisebb testvéreim közül eggyel is
tettetek, velem tettétek!” (Mt 25,40)

Sebestyén Péter – Kis és nagy hazugságaink…
Hetek óta kikapcsol és feltölt a kanadai kandi kamera-sorozat (Just for laughs-gags), amelyben a jeles színészek néhány
járókelőt beavatva még többet beugratnak, ijesztgetnek, abszurdnál abszurdabb, eredetibbnél eredetibb ötleteiket „élőben” valósítják meg, filmezik, megnevettetve és átverve a
jóhiszemű embereket. A néző fogja a hasát és úgy nevet –
sokszor saját magán is –, majd sír és felháborodik: lám
milyen könnyen „meg lehet vezetni” az embert…
Ebben a hevenyészett dolgozatban egy kicsit szeretnék a
hazugság „körmére nézni”. Nagyon pallérozott módszerekkel,
kifinomult árnyalatokkal, ártatlan trükkökkel, ravaszul ver át
a sátán. Már a Biblia első lapjain erről olvasunk: Ádám nem
direkt tagad, hanem hárít. Az asszony enged a kísértésnek. A
sátán meg hazudik: elferdíti az Isten szavát, lekicsinyli a
Teremtő mindenhatóságát. Sőt egy csavarral, fondorlatosan
úgy állítja be, mintha Isten elvenne az embertől valamit, ami
neki kijárna.

Erastus Salisbury – Édenkert –1860

Mintha az ember meg lenne fosztva a hatalomtól. A sátán
elhinti a kétely, a bizalmatlanság magvát, hogy az ember féltékeny legyen Istenre. Hogy elvitassa tőle az igazságot. Mert
Istennél az igazság. Az ember is igényli, mint tüdője a levegőt. De a bűn következményeként már elvitatja Istentől az
igazságot és uralni akarja azt. „Szabadon”, saját kezébe venni
annak eldöntését, mi az igazság.
Jézus Krisztus a legszenvedélyesebben a hazugság gyakori
formája, a fél-igazság ellen tiltakozott. Egyértelműen kimondja: „Én vagyok az út, az igazság és az élet… (Jn 14,5)
„Azért jöttem, hogy tanúságot tegyek az igazságról.” (Jn
18,37) „A sátán az atyátok, aki nem tartott ki az igazságban,
mert hazug, és ő a hazugság atyja.” (Jn 8,44) „Beszédetek
† Szabó Álmos, legyen: az IGEN igen, a NEM nem!”(Mt 5,37)
a Magyarok Nagyasszonya, Világ Győzelmes királynője,
„Szakítsatok a hazugsággal és szóljon igazat mindenki feleSzent Korona lovagrend volt erdélyi kormányzója barátjával, hiszen egymásnak tagjai vagytok.” – írja Szent Pál.
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(Ef4,24-25) Jézus megalkuvás nélkül vállalta és kimondta az
igazságot, de ugyanakkor fölséges példát adott a gyöngédségre és a tapintatra – olvassuk Szent Jánosnál. (Jn 8, 7-9)
Mi a hazugság?
A nyolcadik parancs tömören tiltja: ne hazudj! Egyházunk
még hozzáteszi: Mások becsületében kárt ne tégy! Vagyis
légy őszinte! Az őszinteség pedig az igazságnak megfelelő
beszéd vagy magatartás. Az igazság, az igazságosság gyökere
a szeretet. A szeretet őszinte. Egyértelmű, tiszta igazság.
Ezért nem folyamodhat hazugsághoz. Mert a hazugság az
igazsággal és a szeretettel ellentétes beszéd, vagy magatartás.
Leggyakrabban nyelvünkkel, szánkkal hazudunk, ezért
mondhatjuk, hogy a legfélelmetesebb, leggyakoribb bűnünk.
Szent Jakab szerint: „Nézd, milyen kicsi a tűz, és milyen nagy
erdőt fölgyújt! A nyelv is tűz, a gonoszság egész világa. A
nyelv nyugtalan, gonosz, tele van halálos méreggel. Vele
áldjuk az Urat és az Atyát, és vele átkozzuk az embereket…”
(Jak 3,2 skk.) A hazugság elsősorban szellemi bűn, és ezért
súlyos. Szent Ágoston „hamis, szándékosan félrevezető kijelentésnek” nevezi, hiszen a hazug ember megismerte ugyan
az igazságot, szívében hordja, de az ellenkezőjét mondja,
hogy másokat becsapjon. Ezt a nézetet vallja Aquinói Szent
Tamás is. A hazugság tehát az igazság elleni bűn.
A hazugság fajtái
Már szólásmondásaink is elárulják a hazugság lényegét,
sőt szemléltetik a bűn súlyát is: eldobta a sulykot; elállt az
igazságtól; egy szava sem igaz; füst van az orrában; görbén
beszélt s igazat mondott; kihazudja a borjút az anyjából; letagadja a csillagot az égről; olyat hazudott, hogy rászakadt a
mennyezet; beszédének eresztékje van; feneket csinált a szájából; megtoldja a ködmönt; hazudik, mint a vízfolyás; bort iszik
s vizet prédikál; kenyere a hazugság; egyenes a beszéde, mint a
kasza; szája se áll arra, hogy igazat mondjon; tizedeld meg a
szavait; mese habbal; lovon fogadta, de gyalog nem állja?
A magyar nyelv árnyalatai nagyon jól körülírják miben,
hogyan nyilvánul meg.
1. Elsősorban szavainkban: hazug beszéd. Amikor letagadunk valamit. Amikor nem mondjuk el a teljes igazságot. Amikor nem akarjuk elismerni, hogy tévedtünk, inkább magyarázkodunk és kibúvót keresünk. Amikor elhallgatunk valamit. Amikor mellébeszélünk. Amikor visszatartjuk az igazságot, amit joguk volna ismerni. Amikor csúsztatunk. De ide
tartozik az elkendőzés, az árulkodás, a kertelés, az álhírek
terjesztése, a félrevezetés, az összefüggéseiből kiragadott idézet, a ködösítés, a túlzások, kitalációk, a blöff, a rosszhiszemű
intrikák, a név nélküli rágalmak, a hamis értesülések
felnagyítása és még sorolhatnánk. Sokatmondóak a magyar
nyelv szinonimái is: ámít, becsap, gurít, füllent, hasal, kacsa,
kamu, csalárd, tettet, bolondozik, ugrat, nagyot mond, stb.
2. A hazugság vagy őszintétlenség megnyilvánulhat nemcsak a kimondott vagy leírt szavakban, hanem képszerkesztésben, a mozgóképek, videók megannyi változatában is, ami
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könnyen manipulálhatja és félrevezeti az egyént és a
közösséget egyaránt. Filmek, reklámok, közösségi oldalakra
bevágott hamis üzenetek mind megkérdőjelezhetik és „átalakíthatják” az igazságot, vagy épp lejáratni és valószerűtlenné
tenni próbálják. Mindannyian emlékszünk, hogy tavasszal, jóval a járvány terjedése idején a legnagyobb közösségi platform, a Faceebook igazgatója is negéden lesöpörte az asztalról az álhírek törlésének lehetőségét, mondván, hogy akkor
sérülne a „fogyasztók” szólásszabadsághoz való joga… Micsoda nagyvonalúság: már azt hinné az ember, hogy felnőttnek tekintik, s lám…

Mátyás király udvara

3. De a hazugság lehet magatartás is, amit legtöbbször képmutatásnak nevezünk. Hazug lehet egy gesztus, a „nonverbális kommunikáció” ezernyi formája, amit azért találtunk
ki, hogy leplezzük szégyenünket, jobbik arcunkat mutassuk
mások felé, vagy megjátsszuk a jót, hogy becsapjunk, átverjünk másokat, kihasználjuk jóindulatukat, visszaélhessünk
bizalmukkal, megnyerhessük kegyeiket. Számtalan módszert
alakítottak ki az emberek, hogy álszentségüket elhitessék,
hogy erkölcsileg feddhetetlennek tűnjenek, vagy, hogy eladják magukat egy pozícióért, befolyást szerezzenek, náluk
erősebbeknél és hatalmasabbaknál.
De itt van még a szélhámosság – amikor másnak adja ki
magát, mint, ami…–, a kémkedés, a kerítés nem kevésbé tisztességtelen „eljárása” is, ami szintén bizalmatlanságot és
megvetést szül. Ezek a „gyakorlatok” úgyszintén hiteltelenítik és „lenullázzák” „elkövetőiket”. Nemcsak olvasmányainkból, de tapasztalatból is tudjuk, hogy a legtöbb, akár
gyilkossággal végződő bűntény „forrásánál” a hazugságon
alapuló cselszövések húzódnak meg. A legsúlyosabb hazugság talán, amit életvitelünkkel kimutatunk az a bálványimádás
– Czakó Gábor szavaival élve a léthazugság –, amikor a
mammont, magunkat vagy elért eredményeinket imádjuk, és
közben azt mondjuk, mi ugyan hiszünk Istenben, de az magánügy…
4. Az igazmondás kötelessége összefügg a becsülettel. Alapvető erkölcsi kötelességünk egymás emberi méltóságát
elismerni, tisztelni, megbecsülni. Ezt teljesen senkitől sem
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vonhatjuk meg. Ezért alakultak ki évezredek alatt az
udvariasság, az etikett koronként változó írott és íratlan
szabályai. Tehát azokkal is udvariasak és tisztelettudóak kell
lennünk, akikkel nem értünk egyet, vagy épp ellenségüknek
tartanak. A becsület azonban nem a legnagyobb érték. Van,
amikor el is kell szenvednünk a becsületsértést a nagyobb jó,
a közjó, vagy a szeretet miatt. Ám a becsület, mint erény,
segíthet küzdeni a közösségben is, hogy a jót megtegyük, és a
rosszat kerüljük. A becsület ellen leginkább a rágalmazással,
az alaptalan gyanakvással, vádaskodással, a vakmerő ítéletekkel véthetünk. Ezeket a bűnöket is kerülnünk kell. A
becsületesség a jellem gyökere. Nem feltételezek másokról
rosszat, és a magam tetteit is az igazsághoz igazítom, tehát én
is elvárhatom mások megbecsülését.
5. Az igazságnak köze van a hűséghez is, hiszen a hűséges
ember minden körülmények között kitart a jóban és a
szeretetben. Ezért a hazugság a hűséget is rombolja. Hűtlenség például a szószegés vagy a titkok kibeszélése. Árt a
hitelességnek, tönkreteszi a bizalmat. Itt szokták emlegetni
az. ún. kegyes hazugságokat. Nem ártunk nagyon vele, de kitérő választ adunk. Volt idő, amikor ezt még morálteológusok
is elfogadható kiskapuként ismerték el, csak az a gond, vele,
hogy ez is megtévesztésnek minősül. És, ha a kérdező jól
kérdez, lehetetlen kitérő választ adni. Biztos, hogy nem tartozik minden másra, a külvilágra, az illetéktelen kívülállókra,
de szavaink, megnyilatkozásaink legyenek mindig egyértelműek, nyíltak, őszinték. Az igazságnak szintjei is vannak.
Olyanok is, amelyek nem tartoznak másokra. De amit
elmondunk annak nemcsak a valóságot, hanem az igazságot
is fednie kell. Egy szeretetkapcsolatban, egy baráti vagy
munkatársi viszonyban mindkét fél érzi, meddig mehet el,
meddig kutakodhat, meddig tart az illetékessége. Azon túl
már tolakodás, indiszkréció, személyeskedés, bizalmaskodás
vagy épp tapintatlanság van, amelyet eréllyel, határozottan és
szeretettel vissza lehet és kell utasítani. Ezzel még nem
tagadtuk meg, vagy le az igazságot. Hiszen a rá eső részét
ismeri. A többi már nem tartozik rá… Isten a szívek
vizsgálója. Ő ismer a legjobban. S az elég.
Mindazonáltal a kétértelmű beszéd, az ellenőrizetlen hírek,
a pontatlan fogalmazások, a lejáratás szándékával torzított
médiamanipulációk tönkretehetik a társadalmi bizalmat, megrendíthetik az egymás iránti szolidaritást. Ezért nagy a felelőssége a tömegkommunikációs eszközök használóinak, az itt
dolgozó szakembereknek, újságíróknak, közvélemény formálóknak.
6. Ide tartozik a hazugság egy másik „leágazása”: a besúgás, feljelentés, árulkodás, lehallgatás problémája is. Amikor
a közjó érdeke, a közösség életének mentése a cél, nyilván fel
kell jelenteni a bankrablót, vagy megakadályozni további
elvetemült tetteinek folytatásában. De emlékszünk még a régi
állambiztonsági megfigyelő rendszerek lehallgatásaira, besúgóira is, akik abból éltek, hogy másokat megfigyeltek és feljelentettek. Tehát ugyanígy egy mobiltelefonnal való lehall-

,,Bizony, mondom nektek: Amit e
legkisebb testvéreim közül eggyel is
tettetek, velem tettétek!” (Mt 25,40)

gatás vagy felvételkészítés, ha nem a szolgálatunkhoz, munkavégzésünkhöz kötődik, szintén a nyolcadik parancs hatálya
alá esik. Nemcsak törvénytelen, de erkölcstelen is. A magánélethez való jogot szoktuk emlegetni, de ehhez másnak is
joga van, nemcsak nekünk…
Számunkra Jézus Krisztusban Isten megvilágítja az igazság
útját. Ehhez szabjuk szavainkat és tetteinket. Éljünk az igazságban. Legyünk áttetszőek, hogy átjárhasson kegyelme. Akkor a kimondott szavai, hitelesek lesznek, mert az Istenszeretet lesz az aranyfedezetük. Ez sokkal egyértelműbb, biztosabb és járhatóbb út, mint a hazugságban bujkáló, hazugságnüanszokkal beárnyékolt tévútjaink. Fogjuk vissza fölösleges kíváncsiságunkat, járjunk utána az igazságnak, és mint
ahogy az a média képviselőinek etikai kódexében is aranybetűkkel szerepel, tartsuk ehhez magunkat: „Ne hazudj!”
Forrás: peterpater.com

Reményik Sándor – Egy sír nem temető
Egy fecske nem tavasz,
Egy fűszál nem mező,
Egy vízcsepp nem patak,
Egy sír nem temető.

Hervadt aranyerdőn,
Mindszentek estején
Ilyen szomszédtalan,
Büszke sírt leltem én.
Fölötte kő állott,
Rejtelmes felirat:
,,Lángod ki fújta el?
Vajjon nem te magad?”
Messziről a havas
– Örök panoráma –
Széllel söpörgette,
Avart takart rája.
Messze volt a város,
Messze a temető.
Volt e vad magányban,
Volt tragikus erő.
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Egyedül élhetett,
Egyedül halhatott,
Parolát másnak a
Halálban sem adott.
Minden szentek közül
Kiragadta magát,
Egyedül alussza
Át a nagy éjszakát.
Erdőszéli tölgyek
Levele hull rája.
Szemközt a havas áll,
– Örök panoráma. –
Egy fecske nem tavasz,
Egy fűszál nem mező,
Egy vízcsepp nem patak,
Egy sír nem temető.

Janicskó-Mihály Noémi Katalin – Istentől kaptam
a tehetségemet, muszáj kibontakoztatnom
Novemberben akarva-akaratlanul a múlandósággal szembesülünk. A természetes szomorúság mellett a halottak napi
temető csodaszép lángjai és a sárguló erdő színkavalkádja is
az ősz része. A hideg azért mégis sokakat a lakás melegébe
csábít, pedig a mozgás nem csak testi egészségünket javítja,
hanem segítségével például a pánikbetegség is leküzdhető.
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során 350 triatlonversenyen indult, ebből 45 teljes távú
Ironman volt, ami megszakítás nélküli 3,8 km úszást, 180 km
kerékpározást, 42 km futást jelent.
Története nem csak azért különleges, mert 90 évesen még
mindig triatlonozik, hanem azért is, mert csupán 48 éves korában, egy pap tanácsára kezdett futni, a triatlonba pedig 52
évesen vágott bele. Karrierje során számos sérülést szenvedett, de ezek nem érdekelték különösebben, mint ahogy a
felé áradó rajongással sem tudott soha mit kezdeni. „Igazán
nem értem, hogy miért vannak úgy oda. Istentől kaptam a
tehetségemet és muszáj kibontakoztatnom, nem is annyira
magam miatt, hanem azokért, akiket ezzel ösztönözhetek.”
Buder nővér az egésznapos szolgálat – például börtönbe is jár
elítéltekhez – mellett edz, aktivitása a kora előrehaladtával mit
sem csökkent. Az egész triatlonban számára az a legnehezebb,
hogy hogyan kezelje a népszerűséget, folyton csipog a telefonja
és jelez a számítógépe, állandóan interjút kérnek tőle.
„Ha valamit, hát ezt nem tudom megszokni. Az, hogy az
ember örökké elérhető, nagyon fárasztó ám.” A sikerhez
vezető utat úgy magyarázza, hogy először van az álom, abból
fejlődik ki a vágy, aztán abból lesz az elszántság, amiből
kialakul a fegyelem, legvégül pedig megjelenik a végső elhatározás arra vonatkozóan, hogy meg mered csinálni azt,
amit megálmodtál. Ízlelgessük: 48 évesen kezdett futni, 52
évesen triatlonozni, és 90 évesen is sportol. Talán nekünk
sem késő kibontakoztatni elásott talentumainkat.
Forrás: eletutak.com

Bíró Jolán-Ilona – Legyetek minden jóra készen

Madonna Buder verseny közben

A Ne pánikolj, sportolj oldalon nemrég egy igazán erőt adó
történetet olvastam Madonna Buderről, aki 90 éves, apáca és
45-szörös Ironman, vagyis vasember, a szerző elmondása
szerint nála kedvesebben még senkit nem hallott kacagni. Az
amerikai katolikus apáca, aki 67 éve szolgálja az Urat, élete

Szent Pál második korintusi leveléből ihletődött cím nagyon is időszerű mondandóval rendelkezik a rohanó világban
élő ma emberének. Sajnos sokszor sietünk, nem érünk rá jót
tenni, akár egy mosoly erejéig, egy köszönés erejéig sem, hát
akkor hová férne be ennél több időbe, talán nagyobb fáradtságba kerülő jótett. Sokszor legyintünk egyet és továbblépünk, szemet hunyunk a ledobott szemét felett az utcán,
vagy akár a más baja, nehézsége felett, mondván ez nem a mi
feladatunk. Vajon igaz ez? Nem-e az Úr gördíti ezeket a
véletleneket elénk? Várja válaszunkat. ...és mi válaszolunk is.
Az ember szívébe Isten elrejti a jó iránti vágyat, így jóra
való törekvéseink nem önmagunktól származnak, hanem a
legfőbb jónak a forrásából. Feladatunk mindig nyitottnak
lenni a legkisebb jónak a megtételére is, mert ezek nem
emberileg belátható és mérlegelhető események, hanem a
pillanatok töredéke alatt történő isteni meghívások.
Nincs kisebb vagy nagyobb jótett, de lehet döntés a jó
mellett, amit nem emberi kötődések, vélemények határoznak
meg, hanem az isteni akarathoz való ragaszkodás. Kérdezhetjük, hogy de honnan tudom eldönteni melyik az a jó, amit
az Úr elvár tőlünk? Erre a választ mindig az Úr adja meg az
adott élethelyzetben, az adott pillanatban a lélek síkján.
Megérezteti velünk, időt ad rá, erőt ad hozzá, leleményességgel ruház fel, egyszerűen kínálja a gondolatot a megvalósí-
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táshoz. Ha mégis akadnak olyan vágyaink, olyan jóra való
törekvéseink, amelyek úgy alakulnak, hogy mégsem valósulnak meg, teljes megnyugvással engedjük el őket. Az új helyzetet fogadjuk el, mint Istentől jövő jót, mert a lemondás és a
vele járó szenvedés is benne lehet Isten tervében. Így a türelem erényét fejleszthetjük magunkban. A keletkezett belső
csendben könnyebben megérthetünk másokat, de képesek
leszünk mások alázatos megbecsülésére. Ha a lemondás nem
megy olyan könnyen, akkor másokért felajánlhatjuk az átélt
nehéz pillanatok szenvedéseit. Ezek is mind-mind a magunk
és mások üdvösségét szolgálják. Lehet éppen ezzel a lemondással valósult meg az a jó, amit az Úr tőlem elvárt. Ha lelki
béke társul egy eseményhez, az már Isten munkálkodásának
eredménye.
Isten mindenkinek belelát a szívébe. Nincsenek előtte
rejtett gondolatok, érzések, indulatok, szándékok. Terveinket,
kéréseinket, vágyainkat az ő akaratához igazodva kivitelezzük. Ezért legyünk nyitottak, készek bármilyen jóra, még az
emberileg felfoghatatlanra, beláthatatlanra, hihetetlenre is.
Nem az a fontos, hogy mi mit szeretnénk, hanem az, amit az
Úr szeretne. Ő mindig békességet, szeretetet, megértést, hitet,
állhatatosságot, hűséget vár el tőlünk a semminek látszó,
jelentéktelen pillanatokban is, a rejtekben, ott is, ahol senki
sem lát, ott ahol csak ő van jelen és én és senki más.
Zelk Zoltán – Kincses Jankó
Kincses Jankó a hegyek közt élt, csak ritkán ment le a faluba
az emberek közé. Ilyenkor összevásárolt egy kosárnyi ennivalót,
abból aztán hónapokig éldegélt. Mert Kincses Jankó nemcsak a
garast verte a fogához, hanem az ennivalót is. Pedig keresett elég
pénzt, mert éjjel-nappal dolgozott, mégsem lakott rendes lakásban, s evésre is csak annyit költött, hogy éhen ne haljon.
– Más ember ennyi pénzből úgy élne, mint egy kiskirály –
mondogatták a faluban az emberek. – Biztosan halomba rakja a
pénzét, s éjszakánként abban gyönyörködik.
Ezért is nevezték el Kincses Jankónak.
De ő nem sokat törődött azzal, amit az emberek beszéltek róla.
Egy vágya volt csak, hogy minél több pénze legyen. S egy
gondja volt csak: el ne lopják a drága pénzt, amit legjobban szeretett a világon. Nemcsak az emberektől, de még az állatoktól is
féltette.
– Ki tudja, az oktalan medvéje nem cipeli-e el, mert valami jó
falatot sejt a pénzes zsákban; vagy a szarkának nem tetszik-e
meg a csillogó drágaság – gondolta.
Ezért elásta pénzét a kunyhójában, s föléje állította egyetlen
girbe-görbe lábú székét, s éjjel-nappal azon ülve fonta a kosarakat. De még így sem volt nyugodt. Mert ha vásárra kellett
mennie, hogy a kosarakat eladja, ilyenkor a kincs őrizet nélkül
maradt, s az első rabló megtalálhatta. Hiszen azok minden hájjal
megkent gonosz emberek, s fenekestül fölforgatják a házat, ha
csak betehetik a lábukat.
Nem is aludt aznap éjjel, folyton azon törte a fejét, hová
rejthetné a pénzét, hogy biztos helyen legyen.
Végül is azt határozta, hogy a legmagasabb fa legmagasabb
ága tövébe rejti, ott nem találhatja meg senki sem.

,,Bizony, mondom nektek: Amit e
legkisebb testvéreim közül eggyel is
tettetek, velem tettétek!” (Mt 25,40)

Egész napja azzal telt el, hogy akkora létrát csinált, amiről
kényelmesen elérhette a magas fa tetejét. Mert a fáramászáshoz
bizony nem nagyon értett, s az első ilyen próbálkozásnak csak a
nadrágja vallotta kárát.
– No, innen aztán senki se viheti el! – nyugtatta meg magát,
mikor a nagy munkával elkészült.
De mégis nyugtalanul aludt éjszaka. Azt álmodta, hogy a
falubéli templomtorony odasétált a fa alá, s a toronyból egy kis
emberke ugrott ki, s leszakasztotta a fa tetejéről a kincses zacskót. Nosza kiugrott az ágyból, a hajnalt is alig várta meg. Szaladt
a nagy fához, fölmászott a létrán, s szívszorongva nézett a legmagasabb ág tövére.
Lélegzett is akkorát, amikor szívéhez szoríthatta újból a drága
kincset, hogy majd lefújta a fákról a leveleket.
– Hova tegyelek, hogy el ne veszítselek – babusgatta a pénzes
zacskót.
Nem sokáig töprengett. Elindult az erdőbe; majd csak akad
valami jó rejtekhely, gondolta. Talált is egy nagy barlangot. De
még ez se volt elég jó ahhoz, hogy rábízza egyetlen kincsét.
Hozott egy nagy csákányt, s nekilátott a sziklafalnak, hogy üreget vájjon beléje.
Hej, nem telt idő már a kosárfonásra, éjjel-nappal a sziklát
csákányozta. Se nem ivott, se nem evett, s a nehéz munkában úgy
lerongyolódott, hogy emberek közé se mehetett. Mikor aztán elég
mély üreget vájt a sziklába, odatette kincsét, s így búcsúzott tőle:
– Nem lát többé se ég,
se föld! – ezzel rágörgette
a sziklákat, de mire az
utolsó szikladarabot dobta föléje, majd összeesett
az éhségtől. Olyan fáradt
volt, hogy meg se tudott
mozdulni. Éhségtől és fáradtságtól elgyötörve feküdt a barlang előtt, mikor egy szarka röppent
eléje, s csőrében jókora kenyeret tartott.
– Add nekem azt a kenyeret – szólott Kincses Jankó a szarkához –, mert éhenveszek!
– Két ezüst annak az ára, hogy megehesd vacsorára – csörögte
a szarka, s megforgatta csőrében a kenyeret.
Jankó csak nézte, nézte a finom kenyeret, majd kiesett a szeme
az éhségtől.
– Add nekem – könyörgött újból.
De a szarka egyre csak azt csörögte:
– Két ezüst az ára, két ezüst az ára!
Mit volt mit tenni Jankónak, nekiesett a sziklának, akármilyen
fáradt volt is, hogy kibontsa a kincset, s megvegye a szarkától a
kenyeret.
De bíz’ az úgy be volt falazva, hogy éjfélre még a negyedrészét
se tudta kibontani. El is unta a szarka a várakozást, s megkérdezte:
– Mit gondolsz, meddig ácsorgok itt?
– Ó, maradj még – kérlelte Kincses Jankó –, mindjárt elérem
az üreg mélyét, s adom a két ezüstöt.

– 15 –

,,Bizony, mondom nektek: Amit e
legkisebb testvéreim közül eggyel is
tettetek, velem tettétek!” (Mt 25,40)

Szentpéteri harangszó

Dobálta Jankó, egyre dobálta a sziklákat, de bizony a kincstől
jó messze volt még. Nem is szólt most már egy szót se a szarka,
hanem csak fölröppent a levegőbe kenyerestül. Hiába kiáltozott
utána Kincses Jankó, hátra se nézett többé.
Ettől kezdve nem látták soha Kincses Jankót, se a városban, se
a faluban. Azt beszélik: még ma is ott hányja a sziklákat a
barlang előtt.

Örkény István – A törzsvendég
– Ne haragudjon a kedves vendég, hogy ma nem tudom fölolvasni az étlapot, de tessék körülnézni, most van a csúcsforgalom,
ilyenkor azt se tudom, hol áll a fejem. Viszont, ha már véletlenül
egy asztalhoz ültek, talán a fiatalurat megkérjük, hogy amíg
kihozom neki a bécsi szeletet, olvassa föl a nénikének az étlapot,
kivéve a leveseket, mert azokra nem kíváncsi.
– Tessék, kérem. Halak. Van rántott ponty. Ponty roston, burgonyasalátával.
– Az igazat megvallva, nem vagyok halpárti, bár ennek a helynek az a híre, hogy nem tógazdasági pontyot vesznek, hanem folyamit. Különben is, mindenki dicséri az itteni konyhát, én csak
azt nem bírom bennük, hogy kézzel írják az étlapot.
– Akkor ne is folytassam a halakat?
– Félreértett. Nekem nem a halak ellen van kifogásom, hanem
a kézzel írott étlap ellen, mert azt nehezemre esik elolvasni, pláne itt, ahol ráadásul valami rosszfajta indigót használnak, amitől
még el is van kenődve az írás.
– Van kétféle halászlé. Szálka nélküli és nem szálka nélküli.
Megrendeljem valamelyiket?
– Mi jut eszébe? És miért kiabál? Mert a kiabálást, azt nagyon
nem szeretem.
– Azt hittem, a hallása sincs rendben a néninek. Akkor mondom a húsféléket. Borsos tokány. Krokett, idei zöldborsófőzelékkel.
– Nincs a fülemmel semmi baj, még látni is elég jól látok, csak
a kézzel írott étlappal nem boldogulok. Viszont az én nyugdíjamból nem telik elegáns ruhákra, márpedig a jobbfajta vendéglőkből, ahol géppel írják az étlapot, kinézik az ilyen kopott ruhás
vendégeket.
– Marhaszelet vadmártással. Mondjam talán az árakat is? Tizenkettő húsz.
– Nem érdekelnek az árak, pedig a nyugdíjam felét kénytelen
voltam öt hónapra elzálogosítani, amikor egyszer úgy nekirántottam a térdemnek az asztalfiókot, hogy három porcogó gyulladásba jött. Az a nő különben, akitől az előleget kaptam, most
perel.
– Még egy csomó húsétel van hátra, de így sose jutunk a végire.
– Nézze csak meg, van-e szűzérméjük, mert az hetek óta nem
szerepel az étlapon, de nemcsak itt, hanem az egész kerületben.
– Hát most van. Szűzérmék tört burgonyával. Megrendelhetem?
– Dehogy rendelheti! Egyébként nem szeretném, ha félremagyarázná, amit az előbb a jobbfajta vendéglőkről mondtam.
Én azokba egy csöppet sem kívánkozom, mert ezekben a szerény
kifőzésekben sokkal nagyobb fantáziával főznek. Itt például még
gombás bélszín is szokott lenni.
– Most is van. Azt hozassak?
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– Jaj, dehogy. Szerencsére kifogtam egy jó ügyvédi munkaközösséget, ahol megmagyarázták, hogy se nyugdíjat, se kegydíjat
pörrel lefoglalni nem lehet.
– Hát most olvassak, vagy ne olvassak? Savanyú tüdő gombóccal. Vesevelő. Paraj tükörtojással.
– Én csak azt szeretném tudni, hogy a paraj tükörtojással miért
szerepel mindenütt a húsételek között. De látom, már türelmetlen. Még a tésztákat olvassa fel, a sajtok nem érdekelnek.
– Almás lepény. Máglyarakás. Tiroli rétes is volt, de elfogyott.
– Köszönöm a fáradozását. Manapság szidni szokás a fiatalokat, hogy közönyösek és érzéketlenek, de én ebből csak annyit
vettem észre, hogy majd mindnyájan türelmetlenek. Maga is,
fiatalember, nagyon élvezetesen olvasott, de azért érezni lehetett,
hogy maga is siet... Még egyszer köszönöm. A viszontlátásra.
– El tetszik menni?... Nézze csak, kisasszony, elment a nénike,
pedig az egész étlapot fölolvastam neki.
– A sajtokat is?
– A sajtokat nem.
– Szoktam is szólni, hogy nemcsak a leveseket, hanem a sajtokat se kell neki fölolvasni, de ő mindig csúcsforgalomban jön be,
amikor azt se tudom, hol áll a fejem... Tessék a bécsi szelet.

2020.11.26. Orbán László – ifjúsági távimaest 22 órától
Az Isten szeretet és a felebaráti szeretet egymástól elválaszthatatlan: csak egy parancs a kettő. De mindkettő Isten bennünket megelőző szeretetéből fakad, aki előbb szeretett minket,
mindkettő az ajándékozott szeretet belső megtapasztalása, melynek lényege, hogy tovább kell adnia magát.
– XVI. Benedek pápa –
A rózsafüzér titkok a Fájdalmas rózsafüzér tizedeinek titkai.
Az imaszándékok erre az alkalomra a következők:
1. Adj, Urunk, eljegyzéseket és szentségi házasságokat szerte a
Kárpát-medencében! Add, hogy a fiatal párok, egyházi házassági
felkészítő által is készüljenek a nagybetűs életre!
2. Add, Urunk, hogy fiataljaink itthon találják meg számításukat, itt tervezzék meg az életüket, hogy erősíthessék közösségüket, ahova születtek!
3. Vezesd, Urunk, a fiatalokat Isten házába, hogy beléd vetett
hittel és reménnyel tervezzék meg jövőjüket, életükből Téged ki
ne hagyjanak!
4. Áldd meg, Urunk, népünk ifjúságát, hogy ne essenek semmilyen függőség és visszatérő bűn hálójába! Tartsák értékesnek a
tisztaságot és az erényes életet!
5. Hallgasd meg, Urunk, saját kéréseinket, melyeket alázattal
viszünk elődbe!
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