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,,Betelt az idő, és már közel van az Isten
országa. Térjetek meg, és higgyetek az

evangéliumban.” (Mk 1,15)

Takó István – Reménykedve
és bizakodva az új

esztendőben…

A jó Isten kegyelméből az új
esztendő  első  hónapjának  vé-
géhez értünk és ahogyan más-
ként zártuk az óesztendőt, mert
egészen másként éltük meg azt
az  év  folyamán,  úgy másként
kezdtük  el  ezt  az  újat,  talán
még  nagyobb  bizakodással  és
reménységgel,  hogy  egy  picit
csak jobb lesz idén, hogy sike-
rül  megszabadulnunk  végre  a
járványhelyzetben kialakult meg-

szorításoktól, hogy magunkhoz ölelhetjük szeretteinket, szer-
vezhetünk  nagyobb  ünnepi  összejöveteleket,  nem  kell  fél-
nünk attól, hogy megfertőzzük a közelünkben helyet foglaló
időseket a templomban és így tovább.

A január mindig a reménykedéssel, bizakodással teli kezdet
az ünnep nagyobb vagy kisebb lélegzetvétele után. Nem na-
gyon van időnk arra, hogy tudatosítsuk, új évet kezdünk, va-
lami más van, mert hamar vissza kell térni a „szürke” hétköz-
napokhoz, a mókuskerékhez és folytatni mindent ott, ahol az
ünnepek  előtt  abbahagytuk.  Farsangi  időszak  ez,  a  felsza-
badult öröm, a nevetés, az életünk visszásságainak, egy-egy
embertípus furcsa szokásai kifigurázásnak az ideje. Önnevelő
jelleggel nézhetünk szembe kicsit másként azzal, ami az éle-
tünk része, magával az életünkkel és a hozzá tartozó dolgok-
kal, ha a viccelődéseink nem bántóak és a kritikánk inkább
épít, mint rombol. 

Az egyház zöldbe öltözteti papjait, a liturgia színe nem a
szürke hétköznapoké, hanem a reményé. Boldog Batthyány-
Strattmann László orvos-családapa, akire január 22-én emlé-
kezik a magyar katolikus egyház, ezt írja a meggyógyult be-
tegekhez írt lelki útravalójában: „Az imádsághoz, sajnos nem
elég nagy a szívünk. Pedig tudjuk, kis korsóba kevés víz fér
bele, nagy korsóba több. A mi szívünket – hasonlattal szólva
– a bizalom és reménység tágítja ki, hogy sok kegyelem férjen
bele.  A bizalmatlanság és  reménytelenség  viszont  szűkíti  a
szívünk  térfogatát  és  korlátozza  a  beléje  áramló  kegyelem
mértékét.”

Ezt a reményt és bizalmat kellene életben tartanunk az ima-
és a hétköznapi életünkben. Batthyány hasonlatával élve az
imádsággal  szolgáljuk  azt  a  reményt  és  bizalmat,  amely a
lelkünket nyitottá, bennünket meg nagylelkűvé tesz, hogy a
sok kegyelemnek, amelyet a jó Isten számunkra készített, ne
csak elférjen benne, de túl is csordulhasson. Nem azért van
szükségünk a lélek nagyságára, hogy minél több kegyelmet
elnyelhessünk, hanem azért, hogy szolgáljunk velük. 

A liturgiában vasárnaponként meghívás történeteket olva-
sunk. A három királyok hódolata a szívük vágyának, a csillag-
nak a követése nyomán történhet meg. Sámuel prófétát az Úr

szolgálatára  szentelik  és  nevelik.  Arra,  hogy képes  legyen
meghallani az Úr hangját. Meghívásának történetében kicsit
összezavarodik,  amíg  rájön,  hogy  már  nem  a  nevelőjének
hangjára, hanem az Úr hangjára kell figyelnie. Egy új társa-
dalmi rend, a királyság megalakulásának, királyok felkenésé-
nek lesz így ő nem csak szemlélője, de aktív alakítója is a jó
Isten indíttatására. A körülötte kialakuló prófétai iskola is az
újdonság erejével, a remény és bizalom hordozójává lesz. 

Jónás próféta meghívása egy igazi lelkigyakorlat, egyfajta
probáció, mintha azt is sugallni akarná, hogy az Úr elől és az
Ő feladatai elől nem lehet elmenekülni. Pedig Jónás menekül,
minden erejével azon van, hogy elálljon a küldetéstől, hogy
pusztuljon Ninive,  ha már ennyire megátalkodott  és  bűnös.
Örömmel vállalja, hogy kidobják a hajóból, amikor áldozatra
van szükség, hogy a hajó ne vesszen oda, de ebben az áldoza-
tában és a tenger elcsendesedésében a pogány hajósok bizony-
ságot nyernek afelől, hogy Jónásé az igaz Isten, a szárazföld
és a tengerek Ura. És ekkor sem engedi el őt az Úr,  a cet
gyomrában, mely egyszerre a pusztulás, de a biztonság és a
védelem szimbóluma is,  de  mindenképpen egyfajta  puszta-
ság,  ahol  Jónás  rádöbben bűnösségére  és  azt  éli  át,  ami  a
Niniveikre várt, ha nem térnek meg. A megpróbáltatásoktól
megenyhült  Jónás  végül  teljesíti  feladatát,  ítéletet  hirdet
Ninivében, de a város böjtöt hirdetve megtér és az ítélet el-
marad. Jónás bosszankodik ezen, mert a tekintélye lejáratását
látja benne, de az Úr ismét leckét ad a tök vagy ricinusbokor-
ral, ami egyik nap felnő és árnyékot ad, a másik nap kiszárad
védelem nélkül hagyva Jónást.  Jónás bosszankodik és bán-
kódik  a  ricinusbokor  miatt.  Az  Úr  ezt  használja  fel,  hogy
megértesse, ha Jónás a ricinusbokor miatt bánkódik, hogy ne
irgalmazzon ő egy egész városnak. 

Jónás  történetének  irodalmi  feldolgozása  ismerős  mind a
magyar (Babits) mind a román (Marin Sorescu) irodalomból.
Sorescu  történetében  az  amúgy  „bűntelen”  Jónás  egy  hal
gyomrában  találja  magát,  amiból  kiszabadulva  egy  újabb
nagyobb gyomorban találja magát, egyik börtönből a másikba
– ami, mondják a kritikusok – az emberi lét sajátossága… Az
irodalmi  kérdésfeltevés  Jónás  története  kapcsán  jogos,  de
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nekünk  az  Ige  hangjára  figyelve  ki  kell  állnunk  legalább
reményeinkben amellett, hogy minden egyes évkezdet és ja-
nuár, nem egy újabb börtönnel való küzdelmet hoz el, hanem
a remény és a bizalom szabadságát, mely végre elég naggyá
teszi a szívünket-lelkünket az imádsághoz.  

Ferenc pápa – Amennyire Istenben maradunk, 
                                        annyira közeledünk másokhoz! 

„Maradjatok meg szeretetemben” (Jn 15,9). Jézus ezt a ké-
rést a szőlőtő és a szőlővesszők képéhez köti, az utolsó kép-
hez, melyet az evangéliumok megőriztek számunkra. Maga az
Úr  a  szőlőtő,  az  „igazi”  szőlőtő  (Jn  15,1),  aki  nem  okoz
csalódást várakozásainkban, hanem hű marad a szeretetben, és
sosem inog meg, bűneink és megosztottságaink ellenére sem.
Ebbe a szőlőtőbe, őbelé, mindannyian, akik megkeresztelked-
tünk,  szőlővesszőként  vagyunk  beoltva:  ez  azt  jelenti,  hogy
csak akkor fejlődhetünk és hozhatunk gyümölcsöt, ha egység-
ben maradunk Jézussal. Ma este ezt az elengedhetetlen egysé-
get vegyük szemügyre, melynek több szintje van. A szőlőtőre
gondolva  elképzelhetjük az  egységet  úgy,  mint  amely  három
koncentrikus körből áll, egy fatörzs évgyűrűihez hasonlóan.

Az első kör, a legbelsőbb, a Jézusban maradás. Innen indul
mindnyájunk útja az egység felé. A mai rohanó és bonyolult
világban  könnyű  elveszíteni  a  fonalat,  ezer  felé  szakadva.
Sokan érzik széttöredezettnek magukat, nem találnak szilárd
pontot, állandó rendet az élet változó körülményei között.

Jézus feltárja előttünk, hogy a szilárdság titka abban rejlik,
hogy benne maradunk.

A szöveg, melyet hallottunk, hétszer is megismétli ezt a ki-
fejezést (vö. Jn 15,4–7.9–10). Ő ugyanis tudja, hogy „nélküle
semmit sem tehetünk” (vö.  Jn 15,5). Azt is megmutatta ne-
künk, hogyan kell ezt csinálni, példát adott: mindennap elvo-
nult, hogy elhagyatott helyeken imádkozzon. Akkora szüksé-
günk van az imára, amekkora a vízre az élethez. A személyes
imádság, a Jézussal való együttlét, az imádás elengedhetetlen
fontos ahhoz, hogy benne maradhassunk. Ez a módja annak,
hogy az  Úr  szívébe  helyezzünk  mindent,  amit  szívünkben
hordozunk:  reményeinket  és  félelmeinket,  örömeinket  és
bánatainkat. De mindenekelőtt – ha Jézusra összpontosítunk
az imában – megtapasztaljuk az ő szeretetét. És létünk életet
merít belőle, mint a szőlőtő, mely nedvet szív a szőlőtőből.
Ez az első egység, személyes integritásunk, mely annak a ke-
gyelemnek a munkája, amelyet Jézusban maradva kapunk.

A második kör az egység a keresztényekkel. Ugyanannak a
szőlőtőnek vagyunk a vesszői; közlekedőedények vagyunk: a
jó és a rossz, melyet ki-ki tesz, a többieket is elárasztja. A
spirituális életben működik egyfajta „dinamikai alaptörvény”
is: amennyire Istenben maradunk, annyira közeledünk mások-
hoz,  és  amilyen  mértékben  másokhoz  közelítünk,  annyira
maradunk Istenben.

Ez azt jelenti, hogy ha lélekben és igazságban imádkozunk
Istenhez, abból az a szükséglet fakad, hogy szeressük a töb-
bieket, másfelől pedig „ha szeretjük egymást, Isten bennünk

marad”  (1Jn 4,12).  Az  imádság mindenképpen szeretethez
vezet, máskülönben csak üres rituálé. Nem lehet ugyanis ta-
lálkozni Jézussal az ő teste nélkül, mely sok tagból áll, olyan
sokból, ahány megkeresztelt ember létezik. Ha imádatunk va-
lódi,  növekedni  fogunk  a  szeretetben  mindazok iránt,  akik
Jézust követik, tekintet nélkül arra, hogy melyik keresztény
közösséghez tartoznak, mert ha nem is a „mieink”, az övéi.

Azt tapasztaljuk azonban, hogy testvéreinket szeretni nem
könnyű, mert azonnal meglátjuk hibáikat és gyarlóságaikat,
és eszünkbe jutnak a múlt sebei. Ekkor segítségünkre van az
Atya cselekvése, aki tapasztalt szőlőművesként (vö. Jn 15,1)
pontosan tudja, mit kell tennie: „Minden szőlővesszőt, amely
nem hoz gyümölcsöt bennem, lemetsz rólam, azt pedig, amely
gyümölcsöt hoz, megtisztítja, hogy még többet teremjen” (Jn
15,2). Az Atya lemetsz és megtisztít. Miért? Mert ahhoz, hogy
szeressünk, meg kell tisztulnunk mindattól, ami tévútra vezet,
és arra késztet, hogy önmagunkba zárkózzunk, s így megaka-
dályozza,  hogy  gyümölcsöt  hozzunk.  Kérjük  ezért  az  Atyát,
hogy vágja ki belőlünk a másokkal szembeni előítéleteket és a
világias kötődéseket, melyek megakadályozzák a teljes egysé-
get minden gyermekével. Így megtisztulva a szeretetben képe-
sek leszünk félretenni a múlt földies akadályait és terheit, me-
lyek ma elszakítanak bennünket az evangéliumtól.

Az egység harmadik köre, a legszélesebb, az egész embe-
riség. Ebben az összefüggésben elgondolkodhatunk a Szent-
lélek működéséről.  A szőlőtőben, mely Krisztus,  ő  az élet-
nedv, mely eljut minden részbe. A Lélek viszont ott fúj, ahol
akar,  és  ahol vissza akar vezetni  az  egységbe.  Ő arra indít
bennünket,  hogy ne  csak  azokat  szeressük,  akik  szeretnek
bennünket, és úgy gondolkodnak, mint mi, hanem mindenkit,
ahogy Jézus  tanította.  Képessé  tesz  arra,  hogy megbocsás-
sunk ellenségeinknek és megbocsássuk az elszenvedett sérel-
meket. Arra ösztönöz, hogy aktívak és kreatívak legyünk a
szeretetben. Emlékeztet arra, hogy nemcsak az felebarátunk,
aki osztja értékeinket és elképzeléseinket, hanem nekünk az a
feladatunk, hogy felebarátjává váljunk mindenkinek, irgalmas
szamaritánusává a szegény, szenvedő – ma sokat szenvedő –
törékeny  emberiségnek,  mely  a  világ  útjain  fekszik,  és  a-
melyet Isten együttérzéssel fel kíván emelni. A Szentlélek, a
kegyelem szerzője, segítsen bennünket abban, hogy az ingye-
nességben éljünk,  szeressük azokat  is,  akik ezt  nem viszo-
nozzák, mert az evangélium a tiszta és önzetlen szeretetben
hoz gyümölcsöt.  A fát  a  gyümölcseiről  lehet  felismerni:  az
emberek az ingyenes szeretetről ismerik fel, ha Jézus szőlő-
tőjéhez tartozunk.

A Szentlélek tehát megtanítja nekünk a szeretet konkrétsá-
gát minden testvérünk és nővérünk iránt, akikkel ugyanazon
emberségen osztozunk, azon az emberségen, amelyet Krisz-
tus elszakíthatatlanul magához kapcsolt, amikor azt mondta,
hogy mindig megtaláljuk őt  a legszegényebb és legnyomo-
rultabb emberekben (vö. Mt 25,31–45). Azáltal, hogy együtt
szolgáljuk őket, újra egymás testvéreiként fedezzük fel egy-
mást, és növekszünk majd az egységben. A Lélek, aki meg-
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újítja a föld színét, arra is  bíztat, hogy vegyük gondjainkba
közös  otthonunkat,  hozzunk  merész  döntéseket  arról,  hogy
miként élünk és fogyasztunk, mert a gyümölcshozás ellentéte
a kizsákmányolás, és nem szabad eltékozolni a drága erőfor-
rásokat, melyektől sok ember meg van fosztva.

Ugyanennek a Léleknek, a keresztény egységtörekvés épí-
tőmesterének köszönhető, hogy ma este együtt imádkozunk.
És amikor megtapasztaljuk az egységet, amely Isten együttes
megszólításából fakad, szeretnék köszönetet mondani mind-
azoknak, akik imádkoztak ezen a héten és akik továbbra is
imádkozni fognak a keresztények egységéért. Testvéri szere-
tettel  köszöntöm  az  egyházak  és  egyházi  közösségek  itt
összegyűlt képviselőit: az ortodox és keleti ortodox fiatalokat,
akik  Rómában  tanulnak  a  Keresztény  Egység  Pápai  Taná-
csának támogatásával; a Bossey Ökumenikus Intézet tanárait
és hallgatóit, akik a korábbi évekhez hasonlóan Rómába jöt-
tek volna, de a világjárvány miatt nem tudtak, és a digitális
közvetítésen keresztül követnek bennünket. Kedves testvérek,
maradjunk egységben Krisztusban: a szívünkbe kiáradt Szent-
lélek éreztesse  meg velünk,  hogy az Atya  gyermekei  s  egy-
másnak testvérei vagyunk, testvérek és nővérek az emberiség
egyetlen családjában! A Szentháromság, a szeretet közössége,
adja meg nekünk, hogy növekedjünk az egységben!

Fordította: Tőzsér Endre SP
Forrás: Magyar Kurír

A szentatya januári imaszándéka

Istenhez imádkozva és Jézust követve testvérként csatlako-
zunk azokhoz, akik más kultúrához, hagyományhoz és vallá-
sokhoz  tartoznak.  Testvérek  vagyunk,  akik  imádkoznak.  A
testvériség  arra  késztet  bennünket,  hogy megnyíljunk  min-
denki Atyja előtt, és hogy a másikban testvért lássunk, akivel
osztozhatunk az életben vagy akivel támogathatjuk egymást,
hogy szeressük és megismerjük egymást.

Az Egyház értékeli Isten cselekedeteit más vallásokban, a-
nélkül,  hogy  megfeledkezne  arról,  hogy  nekünk,  kereszté-
nyeknek  az  emberi  méltóság  és  testvériség  forrása  Jézus
Krisztus evangéliumában található. Nekünk, hívőknek vissza
kell  térnünk  forrásainkhoz,  és  arra  kell  összpontosítanunk,
ami lényeges.  Hitünk lényege Isten imádása és a felebaráti
szeretet. Imádkozzunk azért, hogy az Úr megadja nekünk a
kegyelmet, hogy teljes testvériségben éljünk más vallásokhoz
tartozó  testvéreinkkel,  veszekedés  nélkül,  egymásért  imád-
kozva, mindenki felé nyitottan.

Forrás: Vatikáni Rádió

Exc., Ft. Dr. Kovács Gergely érsek – 
         Részlet a 2021./II. Körlevélből – 
         Ökumenikus imahét a keresztények egységéért

A 2021. január 17–24. között tartandó nemzetközi ökume-
nikus  imahét  mottója:  „Maradjatok  meg  szeretetemben,  és
sok gyümölcsöt teremtek” (Jn 15,5–9).

Az egyetemes imahét alatt imádkozzunk:

1. nap: Isten hívása – „Nem ti választottatok ki engem, ha-

nem én választottalak ki titeket” (Jn 15,16a)
IMÁDSÁG: Jézus Krisztus! Te keresel bennünket, hogy ba-

rátságodban részesíts, és olyan életre vezess, amely mindennél
teljesebb.  Adj  bizalmat,  hogy válaszoljunk hívásodra,  hogy
másmilyenné legyünk, akik jóságod tanúi a világnak. Ámen.

2. nap: Belső érés – „Maradjatok énbennem, és én tibenne-
tek” (Jn 15,4a)

IMÁDSÁG: Szentlélek! Hadd fogadjuk szívünkbe Krisztus
jelenlétét, és örüljünk neki az élet titkaként. Tápláld imádsá-
gunkat, világosítsd meg igeolvasásunkat, cselekedj általunk,
azért, hogy ajándékaid gyümölcsei türelmesen növekedhesse-
nek bennünk. Ámen.

3. nap: Egy test – „Úgy szeressétek egymást, ahogyan én
szerettelek titeket” (Jn 15,12b)

IMÁDSÁG: Istenünk, Atyánk! Te Krisztus és  testvéreink
által  nyilatkoztatod  ki  szeretetedet.  Nyisd  meg  szívünket,
hogy  befogadjuk  egymást  különbözőségeinkkel  együtt,  és
megbocsátással éljünk. Add, hogy egy testként éljünk együtt,
hogy mindegyikünk ajándéka napvilágra kerüljön. Hadd le-
gyünk együtt az élő Krisztus tükörképe! Ámen.

4. nap: Közös imádkozás – „Többé nem mondalak titeket
szolgáknak […] azonban barátaimnak mondalak” (Jn 15,15)

IMÁDSÁG: Úr Jézus! Egész életed imádság volt, tökéletes
egységben az Atyával. Lelked által taníts minket imádkozni
szerető akaratod szerint. Hadd egyesüljenek a hívők az egész
világon a dicséretben és a könyörgésben, és jöjjön el szere-
teted országa. Ámen.

5. nap: Megújulás Isten igéje által – „Ti már tiszták vagy-
tok az ige által” (Jn 15,3)

IMÁDSÁG: Istenünk, Atyánk! Áldott vagy igéd ajándéká-
ért a Szentírásban. Áldott vagy életújító hatalmadért. Segíts,
hogy az életet válasszuk, és vezess Szentlelkeddel, hogy meg-
tapasztalhassuk azt a boldogságot, amelyet olyannyira szeret-
nél megosztani velünk. Ámen.

6.  nap:  Mások elfogadása –  „Arra  rendeltelek,  hogy  el-
menjetek és gyümölcsöt teremjetek, és gyümölcsötök megma-
radjon” (Jn 15,16b)

IMÁDSÁG: Jézus Krisztus! Szeretnénk teljesen elfogadni
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a velünk élő testvéreket. Tudod, hogy milyen gyakran tehe-
tetlennek érezzük magunkat szenvedéseik láttán, de te mindig
előttünk vagy, és már befogadtad őket szenvedésedben. Szólj
hozzájuk szavainkban, erősítsd őket cselekedeteink által,  és
áldásod nyugodjon mindannyiunkon. Ámen.

7. nap: Növekedés az egységben – „Én vagyok a szőlőtő, ti
a szőlővesszők” (Jn 15,5a)

IMÁDSÁG: Szentlélek! Megelevenítő tűz  és  lágy szellő,
jöjj és lakozzál bennünk. Újítsd meg bennünk az egység irán-
ti szenvedélyt, hogy átéljük, hozzád vagyunk kötve, és ez e-
gyesít  bennünket.  Hadd  egyesüljenek  és  tegyenek  bizony-
ságot közösen az őket megtartó reménységről mindazok, akik
Krisztust öltötték magukra keresztségükben. Ámen.

8. nap: Megbékélés az egész teremtett világgal – „Hogy az
én örömöm legyen bennetek, és örömötök teljes legyen” (Jn
15,11)

IMÁDSÁG: Háromszor szent Isten! Hálát adunk, hogy meg-
teremtettél és szeretsz bennünket. Hálát adunk, hogy jelen vagy
bennünk és az egész teremtettségben. Hadd tekintsünk úgy erre
a világra, amint te: szeretettel. Így tekintve, hadd munkálkod-
junk reménységgel a világért, hogy az igazság és a békesség vi-
rágozzék, nevednek dicsőségére. Ámen.

Gyulafehérvár, 2021. január 15.
                                                                             † Gergely s.k.érsek

Forrás: ersekseg.ro

Pataki Levente – A szeretet nem lehet távolságtartó – 
a krisztushívők egységéért meghirdetett imahét margójára

Ahogy átlépjük  az  új  esztendő küszöbét,  lassan  szervez-
kedni kezdünk, mi lelkészek, papok, prédikátorok, hiszen ha
január, akkor ez az egyetemes imahét, a krisztushívők egy-
ségéért meghirdetett alkalom időszaka.

Mi tagadás, az elmúlt esztendő történései gyökeresen átír-
ták az élet minden területét, így az egyházi élet is bizonyos
értelemben a virtuális világ keretei közé szorult. Ez egy újabb
kihívást jelentett a krisztushívők egyházai számára. Ezen új
keretek között is megtaláltuk a módját annak, hogy az evan-
géliumot elvigyük a Föld legszélső határáig is, ahogyan erre

parancsot  kaptunk az Úr Jézustól.  A világháló segítségével
folytatódott az emberhalászat.

Az idei év imaheti  alkalmait  újra  megszerveztük.  Azt ta-
pasztaljuk, hogy roppant színes a paletta, ami a szervezés és
lebonyolítás módját illeti. Van, aki továbbra is a virtuális tér-
ben hívogat,  szervez és bonyolítja  le  ezt  a  hiterősítő  hetet,
míg mások – ha ezt a helyi járványhelyzet lehetővé teszi –
élőre kapcsolnak, persze kínosan ügyelve a már-már arany-
mondássá lett figyelmeztetésre: használj maszkot, fertőtleníts,
tarts távolságot!

Mekkora itt a feszültség a járvány jelmondata és az imahét
célja között, hiszen ez az alkalom éppen a közeledésről, egy-
más jobb megismeréséről, elfogadásáról szólna. Nem lehet az
egységért imádkozni és tenni, ha folytonosan a távolságtartás
jellemez bennünket,  és  most  nem a járványhelyzet  jelmon-
datára  gondolok,  hanem arra  a  magatartásra,  ami  sokunkat
jellemzett annak megjelenése előtt is. Miközben Jézus a fa-
lakat bontottak le, mi évszázadok alatt azon dolgoztunk, hogy
újabb falakat emeljünk egymás közé. Pedig nem ezt kaptuk
feladatul a Mestertől.

Ennek az esztendőnek a jelmondata, vezérigéje így szólít
fel  bennünket:  „…maradjatok  az  én  szeretetemben,  és  sok
gyümölcsöt fogtok teremni…” (János 15,5-9)

A szeretet nem lehet távolságtartó, hiszen, ha Isten szere-
tetére gondolunk itt elsősorban, akkor éppen annak lehetünk
tanúi, hogy mennyire közel jött a Teremtő a teremtményhez.
Emberi  testet  öltött  magára és  mindenben hasonlatossá lett
hozzánk, kivéve a bűnt.

Egyetemes, ökumenikus, hiterősítő imahetünk lényege ab-
ban áll, hogy a különböző keresztyén, keresztény felekezetek
ne egymásnak háttal állva óhajtsák a Krisztusban való egysé-
get,  valahol a  belső szoba távolságából fohászkodva mind-
ezért az Atyához, hanem éppen a nyitottságuk révén. Ez első
lépésben az előítéleteink lerombolását jelenti. Sokszor az is-
meret hiánya miatt előre ítélkezünk a másik felett, holott ő is
velünk együtt Isten gyermekévé lett Krisztus áldozata révén.

Megmaradni a Krisztus szeretetében éppen arról szól, hogy
elkezdem leépíteni a távolságot a keresztyén és a keresztény
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között,  és azon buzgólkodom, hogy a válaszfalakat, amiket
előzőleg Krisztus már lerombolt, azokat ne építsem újra.

Keresztyén  közösségeink  sokszor  úgy néznek  ki,  mintha
egymással  vívnának harcot,  holott  nekünk közösen  kellene
fellépnünk a krisztusi értékek mellett egy olyan világban, a-
hol lassan a keresztyén erkölcsöt minden téren megnyirbálták.
Ahol csak lehetséges, azon kellene munkálkodnunk, hogy az
egyetemesség jellemezze imaheteinket, és ne egy belső, zárt,
homogén evangelizációs hétként éljük meg ezt az alkalmat,
ahol néha egy halk mondat erejéig elhangzik egy erőtlen fo-
hász is az egység jegyében. 

Jó alkalom lenne ez lelkészek és gyülekezeti tagok számára
egyaránt, hiszen párbeszédre adna lehetőséget, hogy ne csu-
pán  a  különbözőségekre  figyeljünk  fel,  hanem  arra,  ami
összeköt bennünket. Úgy érzem, ez bennünket, erdélyi ma-
gyarokat  még  inkább  kötelez,  hiszen  azzal  büszkélkedünk,
hogy a  világon nálunk mondták  ki  először  a  vallásszabad-
ságot.  Legyünk méltán büszkék erre,  megmaradva Krisztus
szeretetében, hogy így sok gyümölcsöt teremve dicsőíttessék
az ő szent neve. Ne feledjük Krisztus tanítását: „Ha megma-
radtok  énbennem,  és  beszédeim  megmaradnak  tibennetek,
akkor  bármit  akartok,  kérjétek,  és  megadatik  nektek.”  (Jn
15,7) Maradjunk meg benne és az ő szeretetében, hogy így az
egységért mondott fohászaink meghallgatásra találjanak nála.

Pataki Levente marosvécsi református lelkész
Forrás: romkat.ro

Ferenc pápa új motu propriója – 
            A nők is lehetnek lektorok és akolitusok

Január 10-e, Urunk keresztsége ünnepének keltezésével Fe-
renc pápa közzétette Spiritus Domini (Az Úr Lelke) kezdetű
apostoli  levelét  motu  proprio  formájában,  mely megváltoz-
tatja  az  Egyházi  Törvénykönyv  230. kánon  első  paragra-
fusát, és ezáltal kánonilag lehetővé teszi a nők részvételét a
lektorátus és az akolitátus liturgikus szolgálatában.

Ferenc  pápa  e  rendelkezéssel  megváltoztatja  a  kánonjogi
kódexet,  intézményessé  téve  azt,  ami  a  gyakorlatban  már
egyébként is történik: a világi nők részt vehetnek az Ige és az
oltár szolgálatában. Ferenc pápa döntését Luis F. Ladaria bí-
borosnak, a Hittani Kongregáció prefektusának címzett leve-
lében fejti ki.

Ferenc  pápa  motu  propriója  elrendeli,  hogy a  nők  is  ál-
landó, intézményesített formában  részt vehetnek a lektorátus
és az akolitátus liturgikus szolgálatában. Maga a tény, hogy
liturgikus  szertartások  során  nők olvassák  fel  Isten  Szavát,
vagy végeznek ministránsszolgálatot az oltárnál, vagy áldoz-
tatóként  működnek  közre  a  szentáldozáskor,  természetesen
nem új keletű dolog, minthogy ez ma már a világ számos egy-
házi közösségében a püspökök által engedélyezett gyakorlat-
nak számít. Mostanáig azonban mindez érvényes intézményi
felhatalmazás  nélkül  zajlott,  eltekintve  Szent  VI.  Pál  pápa
rendelkezésétől,  aki  1972-ben  az  úgynevezett  „kisebb  ren-
dek”  megszüntetésekor  úgy döntött,  hogy továbbra  is  csak

férfiak számára legyenek hozzáférhetők ezek az egyházi szol-
gálatok. Azokat ugyanis akkor úgy tekintette mint „előkészí-
tést a lehetséges papszenteléshez”. Most azonban Ferenc pá-
pa,  tekintetbe  véve  a  legutóbbi  püspöki  szinódusok  során
felmerült észrevételeket, hivatalossá és intézményessé akarta
tenni a nők oltár körüli szolgálatát.

Az Urunk keresztsége napján megjelent motu proprio mó-
dosítja a Kánonjogi Kódex 230. kánonjának első paragrafu-
sát, melyben a pápa megállapítja, hogy a nők hozzáférhetnek
ezekhez  a  szolgálatokhoz,  mely  felhatalmazást  liturgikus
szertartás keretében nyerik el, intézményesítve szolgálatukat.
Ferenc pápa megjegyzi, hogy be akarta fogadni a különféle
szinódusi  összejöveteleken  felmerült  ajánlásokat,  jelezve:
„Az  utóbbi  években  eljutottunk  egy  olyan  tanfejlődéshez,
amely  rávilágított  arra,  hogy  az  Egyház  által  létrehozott
szolgálatok alapja a megkereszteltség közös állapotában, a
keresztség szentségében elnyert  királyi  papságban gyökere-
zik.” Éppen ezért kéri a pápa, hogy ezeket a szolgálatokat lai-
kus, világi szolgálatnak ismerjük el, melyek lényegileg külön-
böznek a papi rend szolgálatától, amit a papság szentségével
nyernek el.

A kánon új megfogalmazása így hangzik: „Azok a laikusok,
akik  rendelkeznek  a  püspöki  konferencia  által  megszabott
életkorral és megkívánt képességekkel, meghatározott liturgi-
kus  szertartás  révén  állandó  jelleggel  rendelhetők  a  felol-
vasók és az akolitusok szolgálatára.” Éppen ezért  a  kódex
szövege a világiakra vonatkozó „férfi” megjelölést eltörölte.

A motu  proprióhoz  Ferenc  pápa  a  Hittani  Kongregáció
prefektusának, Luis Ladaria bíborosnak címzett levelet csa-
tolt, amelyben elmagyarázza döntésének teológiai szempont-
jait. A pápa szerint a II. vatikáni zsinat által hozott megújulás
távlatában  napjaink  egyre  sürgetőbb  feladata,  hogy  ,,újra
felfedezzük  az  Egyházban  a  megkereszteltek  közös  felelős-
ségét, különös tekintettel a világiak küldetésére”.

Hivatkozik a levél a pánamazóniai szinódus záródokumen-
tumára, mely szerint „sürgető feladat az egész Egyház szá-
mára, hogy a különféle helyzetekben támogassák a férfiakra
és nőkre bízható szolgálatokat. A megkeresztelt férfiak és nők
egyházát kell erősíteni, a keresztségben nyert méltóságuk tu-
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datosságának és szolgálatuknak a támogatásával”.
Ferenc  pápa  Ladaria  bíboroshoz  intézett  levelében  utal

Szent II.  János Pál  pápa szavaira,  aki szerint  „a szolgálati
papság tekintetében az Egyház semmilyen módon nem ren-
delkezik  azzal  a  képességgel  (facultas),  hogy  a  papi  rend
szentségét a nőknek adja”, majd hozzáteszi, hogy „ellenben a
nem papi  szolgálatok  számára  ma  lehetségesnek  és  alkal-
masnak tűnik e fenntartás meghaladása”. A pápa elmagya-
rázza továbbá, hogy „a lektorátus és akolitátus szolgálatának
hozzáférhetővé tétele mindkét nem számára, a keresztségben
nyert papi küldetés jegyében, gyarapítja értékes hozzájáru-
lásuk  elismerését,  amit  már  régóta  sok  világi  hívő,  köztük
számos  nő  nyújt  az  Egyház  élete  és  küldetése  számára”.
Ferenc pápa végül megállapítja, hogy „e szolgálatok átadása
a  nőknek,  püspöki  megbízatás  formájában,  nyilvános  elis-
merésüket jelenti, és hatékonyabbá teszi mindenki részvételét
az Egyház evangelizációs munkájában”.

A mostani rendelkezésre elmélyült  teológiai  reflexió után
kerül sor. A zsinat utáni teológia valójában újra felfedezte a
lektorátus és az akolitátus jelentőségét nemcsak a szolgálati
papság, hanem mindenekelőtt a keresztség vonatkozásában.

Ezek  a  szolgálatok  a  kétféle  papság  közötti  kölcsönös
együttműködés dinamikájában valósulnak meg, és egyre in-
kább rávilágítottak valódi „laikus-világi” jellegükre, amely az
összes megkeresztelt közös papi szolgálatához kapcsolódik.

Forrás: Magyar Kurír

Exc., Ft. Dr. Kerekes László segédpüspök 
                                                          újévi köszöntője
Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Krisztusban szeretett kedves hívek!

Tele izgalommal, aggodalommal, de bizakodva lépjük át az
új esztendő küszöbét. Aggodalommal, mert a múlt év váratlan
fordulatot hozott nemcsak a világban, de kisközösségeinkben,
családjainkban, sőt személyes életünkben is.

Elbizonytalanodunk.  Milyen  lesz  az  új  esztendő?  Lesz-e
védőoltás?  Lesznek-e munkahelyek?  Meddig tart ez a fele-
más helyzet?

A keresztény ember a legnagyobb bizonytalanságban sem
esik kétségbe, mert tudja, hogy nincs egyedül. Isten nevében,
Isten segítségével bizakodva tekint a jövő felé. Isten igéjébe
kapaszkodjunk Szent Pál szavaival, aki így buzdítja az efe-
zusi híveket: Gondosan ügyeljetek tehát arra, hogyan éltek:
ne  balgán,  hanem  bölcsen.  Használjátok  fel  az  időt,  mert
rossz napok járnak.  Ne legyetek értetlenek,  hanem értsétek
meg az Úr akaratát.  (Ef 5, 15-17).

Szent Pál  apostol  nekünk is  mondja,  nemcsak az efezusi
híveknek, legfontosabb tanácsát: éljünk bölcsen az új eszten-
dőben. Mindenek előtt használjuk ki az előttünk álló időt, az
új  esztendő minden pillanatát.  Fontos,  hogy megtaláljuk és
teljesítsük  a  prioritásokat.  Ki  és  mi  a  fontos?  Adjunk időt
Istennek, felebarátunknak, saját magunknak. Minden lehető-
ségből hozzuk ki a maximumot. Ne legyünk felszínes, ímmel-

ámmal élő keresztények, hanem hiteles életet éljünk.
Bölcsen  élni  az  új  esztendőben mit  jelent?  Jelenti,  hogy

keressük és értsük meg Isten akaratát. Mit akar tőlünk az Úr?
Látjuk az értékek elértéktelenedését. Éljük meg és erősítsük a
bennünk  levő  értékeinket:  az  életet,  a  családot,  az  emberi
kapcsolatokat.

Legyünk  építők,  közösséget  építő  keresztények.  Munkál-
kodjunk a nemzet, az egyház, az egyházmegye, a plébániai
közösségek és a családok egységén. Az új esztendő első nap-
ján a Boldogságos Szűz Máriára, égi édesanyánkra tekintünk.
Az ő közbenjárását kérjük. Ő szerénységével és anyai szere-
tete melegével békét is ad mindenkinek. Szűz Mária jelenlé-
tével Istenről beszél nekünk, aki mindenkinek a szerető atyja
és mi mindannyian az ő gyermekei vagyunk. A Szűzanya je-
lenlétével arra emlékeztet bennünket, hogy a kegyelem győz
a gonoszság felett.

Ezekkel a gondolatokkal kívánok Istenben és életben gaz-
dag, békés, boldog új esztendőt!

Forrás: ersekseg.ro

Exc., Ft. Tamás József  –  Kézmosás

A felajánlási kézmosás a korai időkből való. Már az Apos-
toli  Konstitúciókból  értesülünk róla  (IV.  század).  Eleinte  a
praktikus  szempont  játszik  benne  szerepet,  hisz  az  adomá-
nyok átvételénél bepiszkolódhatott a pap keze, ezért szüksé-
ges volt,  hogy megmossa.  De a  már fent  említett  Apostoli
Konstitúció is  kiemeli  szimbolikáját,  ami  nem más,  mint  a
szív tisztasága.

Érdekes, hogy már az ószövetségi törvény is megkívánta a
levitáktól,  hogy az  áldozat  bemutatásánál  tiszták  legyenek.
(Iz 52, 11)-ben azt olvassuk: ,,Tisztuljatok meg ti, akik az Úr
edényeit hordozzátok.” A jeruzsálemi templom előcsarnoká-
ban pedig medence volt felállítva az áldozat bemutatásához
szükséges tisztulás eszközlésére. Így kívánja meg az Egyház
is papjaitól a külső és belső tisztaságot az áldozat bemuta-
tásához. 

A kézmosás mondanivalója. A kéz az egész embert jelké-
pezi. Romano Guardini ezt mondja: ,,Figyelj meg egyszer egy
embert,  akár magad is:  a kedélynek, örömnek, meglepetés-
nek, reménynek, várakozásnak minden vonását megismered a
kéz mozdulatáról. Vagy nem mond-e sokkal többet egy hir-
telen kézlendítés vagy kisujjunk megrándulása száz és száz
szóbeszédnél?  Mered-e  állítani,  hogy  egyszer-másszor  az
elejtett szónál nem jelent többet egy mindent elmondó gesz-
tus? A kéz, az arcon kívül, leginkább lelki, hogy így mondjuk,
szellemi  testrész.  Igazi  szerszám,  amelyen  keresztül  lelkét
árasztja ki az ember. És általa érezzük meg a más lelkét is.
Mert nem fogjuk-e a lelket, ha kezet fogunk egy felénk nyúj-
tott  kézzel?  A kézzel,  amely  bizalomról  és  hűségről,  fájda-
lomról és együttérzésről beszél.”

A kéz  az  egész  embert  jelképezi.  Ezért,  ha  a  kéz  tiszta,
akkor  az  egész  ember  tiszta  (Jn  13 a  lábmosáskor  Jézus
mondja Péternek a lábról ezeket). Az Egyház, amikor papokat
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szentel, a meghívottaknak csak a kezét keni meg krizmával,
mert a kéz az egész embert jelenti. 

Minden szentmisében megmossa a pap a kezét, mert csak
tisztán állhatunk az Úr elé. A (Péld 7, 21): ,,Nincs igaz ember
a földön, ki ne vétkeznék.” Ezért mondja Jézus is: ,,Aki közü-
letek bűn nélkül van, az vesse rá az első követ.”(Jn 8, 7) Bűn-
ben fogantattunk. A bűn úgy vesz körül, mint a levegőréteg,
vagy úgy lep meg, mint a porréteg, vagy ahogy a piszok az
ember testét. 

Bossis Gabriellának 1939. október 10-én az Úr ezeket mon-
dotta: ,,Nem lep meg, hogy mindennap le kell törölgetned a
port a bútorról. Az sem döbbentsen meg hát, ha lelked porát
mindennap le kell törölgetned.” 

A kézmosás is ezt juttatja kifejezésre:mindennap le kell lel-
künk porát törölnünk, hogy egészen tiszták, fénylők legyünk
az Úr előtt. 

Ne legyen számunkra pilátusi ez a kézmosás. Pilátus meg-
mosta kezét annak kifejezésére, hogy ő ártatlan Krisztus vé-
rétől. Pedig nem volt az. Ilyen pilátusi kézmosássá válik az a
kézmosás, amelyben a pap csak külsőleg mosná meg a kezét,
és az nem lenne a belső megtisztulásnak a kifejezője is. 

Pilátus hiába mosta a kezét, azt a felelősséget, ami Krisztus
perében reá hárult, azt nem tudta egy kézmosással elintézni,
lemosni. Ugyanígy hiába mosná a pap is a kezét, ha érzékies,
kapzsi, önző cselekedetekkel bepiszkította a kezét, életének
tisztátalanságait  nem akarja  lemosni  és  felszámolni.  A 23.
zsoltárban, amikor a zsoltáros feltette a kérdést: Ki mehet fel
az Úr hegyére, a választ ebben fogalmazza meg: az ártatlan
szívű és tiszta kezű ember. 

Bár a pap csendben, egyeül mossa meg a kezét, mégsem
csupán a maga nevében végzi. Mindannyiunk nevében teszi.
Ezért csak akkor kapcsolódunk bele a szentmisébe igazán, ha
vele együtt mi is tesszük, amit ő tesz. Mindennap odaadó lé-
lekkel kellene imádkoznom és imádkozzam is:  mosd le, U-
ram, bűneimet, és vétkeimtől tisztíts meg engem.

Hints meg engem, Uram, izsóppal és megtisztulok, moss meg
és fehérebb leszek a hónál.  Fordítsd el  arcodat  bűneimtől, s
töröld  el  minden  gonoszságomat.  Teremts  új  szívet  belém,  s
éleszd fel bennem újra az erősség lelkületét. (Zsolt 50)

  Forrás: – Exc., Ft. Tamás József  püspök – Csúcs és forrás

Böjte Csaba OFM – Isten a szorgalmas munkát
                   jutalmazza, a semmittevő tunyaságot elítéli

Mindenkinek,  akinek  van,  még  adnak,  hogy  bővelkedjék.
Attól azonban, akinek nincs, még azt is elveszik, amije van.
(Lk 19,11) – Jézus szavait a szociális téren dolgozó szakem-
bereknek nagyon meg kellene fontolják!! Lám – lám a sze-
retet Istene a szorgalmas munkát jutalmazza, a semmittevő tu-
nyaságot elítéli!

Annak idején Déván megismertem egy vidéki román csalá-
dot, a beszélgetés során kiderült, hogy minden tavasszal men-
nek  Magyarországra,  Makóra,  hogy  napszámban  dolgozva
hagymát termesszenek! Akkoriban teherautó számra hozták a

dévai piacra a hagymát. E családnak sok földje volt, beszél-
getés  közben  megkérdeztem,  hogy  miért  nem  termelnek
itthon  hagymát!  A  válaszuk  nagyon  meglepett.  Próbálom
szószerint idézni a ház asszonyának a szavait: –  Atya, az az
igazság, hogy megpróbáltuk,  de egyik nap azért nem men-
tünk dolgozni, mert sütött a nap, másnap, mert esett az eső,
egyszerűen nem voltunk képesek magunkat úgy hajtani, mint
ott kint a zsarnok munkaadó! Természetesen a fizetésért évről
– évre vállalták a zsarnok kegyetlen kiabálását, aki akár jó,
akár részidőben odaállította őket dolgozni!

Miért van az, hogy itt messzi idegenben, más népek szeke-
rét taszítva képesek az emberek akár két állást vállalva, sza-
badság nélkül az év minden napján végezni azt a munkát ami-
nek őket a munkaadó neki állítja? Miért nem tudjuk mi ma-
gunkat motiválni, szakszóval mondva ,,to manage”, hogy ott-
hon a szülőföldünkön becsületes munkából meg tudjunk élni,
el tudjuk tartani a családunkat?  Mi csak akkor tudunk dol-
gozni, ha valaki nekiállít a feladatnak, és kiabálva kierősza-
kolja  belőlünk iskolában  a  tanulást,  munkahelyen  a  kitartó
erőfeszítéssel járó munka végzést?

A nagy kérdés,  hogy mennyi  önuralomra  tettem szert  az
elmúlt évek során? Tudatosan próbálok magamnak kisebb –
nagyobb dolgokban parancsolni,  céltudatosan  végzem min-
dennapi  állapotbeli  kötelességeimet?  A  böjt,  az  ima,  a
hosszabb, rövidebb zarándokút, a tudatos, rendszeres szent-
írás olvasás, – akár a sportolás az izmodat, – fejleszti akarat-
erődet! A gyermekkorban a házkörüli kiskertben a növények
gondozása, háziállatok tartása, mind mind segít abban, hogy
te  magad  légy a  testedben az  úr  és  ne  a  lustaság,  vagy a
pöffeszkedő trehány semmittevés!  Önmagamat,  családomat,
gyermekeimet kidolgozott akaraterővel, megpróbálom felsza-
badítani a céltudatos, teremtő életre, vagy hagyom, hogy jel-
lem,  kormánylapát  nélküli  sodródással,  a  pillanatnyi  vá-
gyaink, hangulatunk mocsarában szétrohadjunk?!

Nagy a felelősség! Jézus nagy irgalma úgy tűnik, hogy a
lusta,  semmittevő,  ténferegő  emberre  nem  terjed  ki!  A
természetben bármerre nézek azt látom, hogy az aki a létéért
nem  küzd  az  hamar  eltűnik  a  létezők  közül!  A mi  saját
testünkben  is  munkájukat  nem  végző,  leálló  sejteket  szó
nélkül  eltakarítják,  szerveink  az  munkájukat  nem  végző
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sejteket részben újra hasznosítják, részben mint fölösleges a-
nyagot kidobják magukból, de irgalom nincs, mert az irgalom
a szervezetben hullamérgezést jelentene!

Azt látom, hogy mindenkinek dolgoznia kell, aki képes az
megszervezi maga számára a munkát, megtalálja azt a fela-
datot, amit szorgalmasan végezve önmaga számára megélhe-
tést biztosít, aki erre nem képes, az megy és eladja magát ki-
lóra, óradíjért, de dolgozik, ha nem akar a társadalom legalján
kenyéradományból tengődni! 

Felelősségem tudatában  határozottan  mondom, hogy nem
szabad a gyerekeket, az embereket egy hamis keresztény ir-
galom nevében, a lusta semmit tevés mocsarába vezetni, vagy
ott tartani! A szociális ellátó intézmények vezetői ne tartsák
az ellátó otthonokban a feladatok végzésétől elszokott tunya
embereket, mint haszonállatokat, csak azért, hogy önmaguk
exisztenciáját  biztosítani  tudják!  Tudom,  hogy kemény be-
széd,  de  meg  vagyok  győződve,  hogy nemcsak  Isten  előtt
kedvesebb, de sokkal ízletesebb is küzdve, kínlódva, de be-
csületes munkánkkal megszerezett kenyeret enni, mind ado-
mány kenyeret enni életünk minden napján!

Jó munkát kívánok!
Kisebb testvéretek, Csaba t.

Forrás: magnificat.ro

Sebestyén Péter – Tűsarok

Az orvos levetette köpenyét és ingujjban odaült a székre.
Bal karján följebb húzta az inget, majd a nővér megtisztította
az oltás helyét, és beleszúrta a fecskendőt. Néhány pillanat
múlva egy kis vörös pont látszott a felkaron, azon a helyen,
ahol a lyukas tű behatolt, és a vakcina szétterült a testben. Az
orvos  enyhe  émelygést  érzett,  egyfajta  lázas  melegséget,  s
mintha egy kicsit  szédült is volna. Felállt,  felöltözött,  majd
elhagyta az oltásközpontot. Sápadt volt,  szomjazott. Vissza-
ment a gárdaszobába és leült az ágy szélére.

Kinn mentők szirénáztak, varjak károgtak a kórházat övező
platánok lombjain, a szél vastag hópelyheket csapott az ab-
lakhoz. Az orvos arra gondolt, ha eddig nem kapta el a vírust,
oltás nélkül, most ennek is eljött az ideje. Társai már cikizték
is azért, amiért utolsóként adatta be magának. Ráadásul a leg-
utolsó adagot.

Közben az országban is krízis lett. Kitört a hisztéria, hogy
nem elég az oltóanyag, egyre több a  beteg,  a  gyártók sem
bírják tartani az ütemtervet. A világszervezet már kongatta a
vészharangot,  hogy  nem  is  jut  minden  országnak  kellő
mennyiségű gyógyszer. Így meg lehetetlen megállítani a fer-
tőzést.

Kopogtak az ajtón:
– Egy betege várja, doktor úr!
– Azonnal jövök, válaszolta.
Egy hatvan év körüli, pirospozsgás úriember állt kint, ra-

gyogó szemekkel, s nyújtotta is a kezét köszöntésre: 
– Üdvözlöm, doki. Emlékszik rám? Egy fél éve kerültem ki

innen, gyógyultan. Magának köszönhetem. Azóta már a ka-

ranténból is felszabadultam, sőt most kovid-útlevelet is kap-
tam. Repülhetek vele bárhová!

– Isten hozta, Sándor! Miben segíthetek?
– Csak azért jöttem, hogy megháláljam.
– Ó, nem tesz semmit. Csak a dolgomat végzem.
– Sokat imádkozok Önért.
–  Azt jól teszi, hisz a tudomány önmagában nem elég. Mi

sem vagyunk  istenek.  Jézusnak  könnyű,  mert  belelát  a  lé-
lekbe. Mi még a testbe is alig.

–  Doktor úr, kérem, fogadjon el tőlem egy kis apróságot.
Egy csepp figyelmesség csak. És egy kis dobozkát nyújtott az
orvosnak.

Az orvos átvette, kinyitotta és meglepett tekintettel vizsgál-
ta az ajándékot. Egy feszület volt, de egész különös. A kor-
pusz körül  kis rudacskákból aranysugarak,  a két kéz pedig
kitárva, szabadon, mintegy áldó-dicsőítő tartásban az ég felé,
a keresztet csak hátul deréktájon érintette a test. Feltámadt,
megdicsőült Krisztust ábrázolt.

Az orvos teljesen a látvány hatása alá került. Kivette a kor-
puszt a dobozkából, forgatta, tapogatta, a fény felé tartotta,
majd a tenyerére  helyezte.  Ebben a pillanatban egy hangot
hallott. Ellentmondást nem tűrő harsány szózat döngött át az
egeken, a következő pillanatban pedig már úgy tűnt, benn a
szíve membránja veri vissza a hangot: – Kedvemre való vagy!
Ez tetszik! Ő is meggyógyult!

Mire fölnézett, a beteg már nem volt ott. A folyosó távoli
sarkából egy ijedt galambnak nyitottak ablakot a nővérek. Az
orvos csak nézte, és izzadt tenyerében ösztönösen szorongatta
ezt a különös feszületet. Talpas kegytárgyként csiszolták, e-
züstből. Bevitte az orvosi szobába, és felhelyezte a polcra, a
szakkönyvek mellé. Úgy tetszett, mintha ragyogna.

-------------------------------------------------

Egy hónap múlva, amikor a második, emlékeztető oltást is
megkapta, különös fájdalmak jelentkeztek az orvosban. Erőt-
lenség kínozta, köhögés fojtotta, légszomj gyötörte, már-már
kapkodnia kellett a levegőt. A kollégák konzíliumot tartottak,
majd  kikérték  a  laboreredményeket.  Kiderült,  hogy súlyos,
pozitív. Szövődményekkel.

Egyszemélyes  kórterembe  helyezték,  hogy  megfigyelés
alatt tarthassák. Nem találkozhatott senkivel, nem szabadott
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őt megérinteni, tilos volt egy levegőt szívni vele. Közben még
betegebb lett. Erőt vett rajta a csüggedés, béklyóba kötötte a
kilátástalanság. Mintha Isten is elhagyta volna. Telefonjának
hála, az édesanyja egy éjszaka belopózott ugyan, de őt is ha-
mar felkutatták és karanténba helyezték.  Mert  megszegte  a
szabályt.

Gyötrelmes éjszakája volt. Ömlött róla a veríték. Pizsamája
elszíneződött  az  izzadságtól.  Mint  egy véráztatta  fehér  kö-
peny baleset után, vagy mint sebészruha műtétkor. Rémálmai
voltak:  fényes  kereszt,  kegyetlen  ordibálások,  halálhörgés
körülötte, vagy inkább benne.

Olykor  egy-egy  angyali  sugallat-fuvallat  érintette  meg.
Ilyenkor felriadt, majd ernyedten hanyatlott vissza a test.  A
lélek eddig ugyan kész volt,  most azonban az is elernyedt.
Hiába könyörgött az angyalnak, a kelyhet neki is ki kellett
innia. A többiekért. A maradókért.

Így merült álomba.
-------------------------------------------------

Reggel, amikor a szolgálatos orvos belépett a kórterembe,
valósággal  rázuhant  a  Fény.  Szinte  felölelte  a  túlvilági  fé-
nyesség, ami benn fogadta. Akárcsak, ha a Napba nézett vol-
na.  Az orvos  csak  állt,  pislogott,  térdei  meginogtak.  Miután
megdörzsölte szemeit, megrendülve vette észre, hogy kollégája
orvosi köpenye szépen összehajtva ott  az ágyon. Az asztalon
gyertya pislákol.  Mellette  egy kis,  talpas szobrocska  a  feltá-
madt Jézussal. Zsebéhez nyúlt, a maroktelefon üzenetet jelzett.

Elolvasta: Vészhelyzet! A járványnak vége. A vírus eltűnt.
Gyere hamar!

-------------------------------------------------

A nővérke tűsarkú cipőjének hangos kopogása elnyomta a
kórházi sziréna hangját.

Forrás: peterpater.com

Tóth Tihamér – Tanuljatok tőlem!

«Tanuljatok tőlem, mert szelíd vagyok és alázatos szívű!»
(Mt 11,20.)  Mily különös  parancsa  az  Úrnak!  «Tanuljatok
tőlem»...  kezdi szavait:  s az ember kíváncsian várja a foly-
tatását: «Tanuljatok tőlem!», Vajon mit tanuljunk? Tanuljatok
tőlem csodákat cselekedni? Nem ezt mondta. Tanuljatok tő-
lem halottakat feltámasztani? Ezt sem mondta. Tanuljatok va-
kokat gyógyítani? Ezt sem. Hanem: «Tanuljatok tőlem, mert
szelíd vagyok s alázatos szívű». Íme, az Úr ezt tartotta fon-
tosnak. Tanuljatok tőlem 1. jónak, 2. szelídnek és 3. alázatos-
nak lenni.
1. Tanuljatok tőlem jónak lenni!

Az emberiség tanult is Tőle; igazi jóságot egyedül csak Tő-
le tanult! A bölcselet története sok nemes embert tud felso-
rolni, de édes-keveset tanultak az emberek a legjobbaktól is!
Bizonyára te is jól ismered, fiam, a két nemes görög bölcse-
lőnek: Platónnak és Arisztotelésznek nevét. Platón magasztos
tanítása az istenség felől ma is megragadja az olvasót, de nem
tudunk egyetlen falucskáról, egyetlen családról sem, amelyet
bölcselkedésével  sikerült  volna kiragadnia a  bálványimádás
tévelygéséből. Márpedig mit ér a legszellemesebb filozófia is,

hacsak írva marad s senkit jobbá tenni nem tud? Vagy gondolj
csak középiskolai olvasmányaidra; Cicero, Socrates, Seneca
mily tüzes beszédeket tartottak az emberi kötelességekről és
erényekről. De meg tudtak-e ők csak egyetlen egy embert is
javítani?

És íme, az Úr Jézus nem bölcselkedik sokat; egyszerűen o-
daáll az emberek elé s magára, életére mutatva csak ennyit
mond: «Tanuljatok tőlem, mert szelíd vagyok s alázatos szí-
vű». És ami nem sikerült a nagy bölcselőknek és híres szóno-
koknak, sikerült neki: egyeseket, családokat, nemzeteket, vi-
lágrészeket jobbá tett, megszentelt s mennyit fog még a jövő-
ben megszentelni!
2. Tanuljatok tőlem szelídnek lenni!

Légy szelíd fiú «Szelíd? Jaj, az annyi, mint mafla, ügyet-
len!» – riadsz fel talán. «Szelíd! Az annyi, mint gyáva, minden
sértést zsebrevágó, anyámasszony katonája!»

No, ne ijedezzél! Hát már csak jól  tudta  az Úr Jézus is,
hogy egy 15–16 éves fiú idegeiben villamosáram szaladgál s
ereiben tüzes láva hömpölyög; hát nem akar Ő tégedet fej-
biggyesztve, kedvetlenül sarokban ülve látni.

De hát akkor mint akarja, hogy «szelíd» légy? Légy jóked-
vű, de ne szeszélyesen. Légy bátor, de ne meggondolatlanul.
Légy vidám, de ne szeleburdi. Légy első a játékban, ha annak
van ideje; de légy figyelmes és kitartó a tanulásban,  mikor
tanulnod  kell;  és  tudj  imádkozni  a  legodaadóbb  lélekkel,
mikor az imádkozás ideje eljön.

Gyáva légy? Nem. De ha valaki sérteget, ne ököllel s nya-
konvágással válaszolj neki, hanem a magadra erőltetett hig-
gadtság imponáló szelídségével.

Minden sértést vágj zsebre? Dehogy! Csak oly férfias ön-
uralommal felelj a sértésre, mint az Úr Jézus tette az őt bán-
talmazó katonával: «Ha rosszul szólottam, tégy bizonyságot a
rosszról; ha pedig jól, miért ütsz engem?» (Jn 18,23.)

«De hát – mondod talán – mégis csak hősiesebb dolog jól
elverni azt, aki kikezd velem.» Tévedsz, fiam; megcsal a lát-
szat. A sértést sértéssel viszonozni, – ezt minden kakas meg-
teszi (nézd csak, mikor két kakas összerugaszkodik!); hanem
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a sértésre is megőrizni önuralmunkat s fölényünket, erre csak
a fegyelmezett emberi akarat képes! Az ember lelki fölénye
az állatok fölött  éppen ilyen nehéz pillanatokban villan föl
teljes  fényében.  Minden  erő  imponál  az  embernek?  Nem!
Csak  a  megfékezett,  korlátokba  szorított,  észnek  enge-
delmeskedő erő. Erő a dinamit is és erő a napsugár is. Az első
robbant és pusztít, a második életet fakaszt. Az előbbi a féke-
zetlen erő, az utóbbi a szelíd erő. Tanulj, fiam, az Úr Jézustól
szelíden erősnek lenni!
3. Tanuljatok tőlem alázatosnak lenni!

Mikor a cserkészek kakiszínű ingben s nadrágban erdőben
menetelnek, a zöld levelek között alig lehet őket észrevenni.
Fiam, ha nem is vagy cserkész, viseld lelkedben, tetteidben,
életedben az alázatosság színét. Légy bár a legelső tanuló az
osztályban, viselkedéseden ne lehessen észrevenni. Légy bár
gazdag fiú: büszkeség szele meg ne csapjon. Légy bár a leg-
élesebb eszű diák, ne fitogtasd tudásodat. Légy mélyen vallá-
sos, de ne igyekezzél feltűnni vele. Légy előzékeny, figyel-
mes, de ne csapj lármát tetteiddel. Gondokkal küzdő szüleid-
nek légy dalos felvidámítója, baráti körben jókedv fakasztója,
szegényebb társaidnak segítője, csapásban szomorkodóknak
halk vigasztalója, – és mindezt észrevétlenül, egészen termé-
szetesen, semmi hivalkodással. 

Mint az Isten dalos madárkái, amelyek gyönyörűen énekel-
nek a napsugaras hajnalban, de az annyira természetük, hogy
maguk talán nem is tudnak róla; mint a szelíden nyíló bár-
sonyos virágkelyhek, amelyek csak illatoznak, de maguk nem
is tudnak róla. Légy, fiam, te is kedves, figyelmes, előzékeny,
okos,  életrevaló,  jótékony,  –  de  ne  tudj  róla.  Akkor  leszel
Krisztus tanítása szerint alázatos szívű. «Vegyétek magatokra
az én igámat és tanuljatok tőlem, mert szelíd vagyok és alá-
zatos  szívű;  és  nyugalmat  találtok  lelketeknek.  Mert  az  én
igám édes, és az én terhem könnyű.» (Mt 11,29)

Forrás: Tóth Tihamér – Krisztus és az ifjú

Kempis Tamás – Krisztus követése – gondolatok

Igazán  nem  nagy  dolog,  hogy  olykor-olykor  keményebb
szót kell hallanod, ha már ostorcsapást el nem viselhetsz.

S vajon miért hat szívedig az ilyen semmiség, ha nem azért,
mert még test szerint gondolkodol, és többre tartod az embe-
rek szavát, mint kellene.

Így aztán mivel félsz attól, hogy megutálnak, azt sem aka-
rod, hogy hibáidért megrójanak, s azonnal olcsó mentségek
mögé bújsz. De szállj csak magadba, belátod, hogy él még
benned a világ, s az emberek tetszését keresed.

Lám, kerülni akarod azt, hogy megalázzanak, hogy hibáid
miatt megszégyenülj, nyilvánvaló tehát, hogy nem vagy iga-
zán alázatos, nem haltál meg teljesen a világnak, sem a vi-
lágot magadban keresztre nem feszítetted.

De figyelj  az én szavamra,  akkor nem háborít majd ezer
emberi szó sem. Ha mindent összehordanának is ellened, amit
csak  gonoszság  kigondolhat,  mit  árthat  neked,  ha  mind
hallatlanra veszed, s egy szálkánál többre nem becsülöd?

Vajon kihúzhatják-e csak egy szál hajad is? De akinek nincs
helyén a szíve, s tekintetét nem Istenre veti, azt könnyen meg-
rendíti a gyalázkodó emberi szóbeszéd.

Aki viszont énbennem bízik, s nem vigyáz kényesen a ma-
ga becsületére,  azt  emberektől  való félelem meg nem köti.
Mert én minden titoknak bírája és ismerője vagyok, tudom,
mi hogy esett, ki sértett, ki tűrt.

Tőlem való az a mondás: én engedtem, hogy ez megessék,
s  így nyilvánvalóvá  legyen,  mi  szándék munkál sokak  szí-
vében. Én ítélem meg, ki bűnös, ki ártatlan, de előbb mind a
kettőt próbára vetem, azért nem nyilvánítom ki ítéletemet. 

Janicskó-Mihály Noémi Katalin – 
               Keresztény ember lehet depressziós?

Január az év hétfője – szokták mondani, hiszen a tél okozta
fény- és vitaminhiány mellett  a polgári  év kezdetével  vala-
hogy összegyűlnek az elvárások, megvalósítandó tervek. So-
kakat  a hideg évszak által  előidézett  depresszió is érint,  a-
zokról nem is szólva, akiknél ez nem csak a téli időszakban
jelentkezik. Vagy keresztényeknél ez nem fordulhat elő? Csak
nem  imádkozunk  eleget  vagy  nem  tettünk  le  bűneinket  a
gyóntatószékben - talán ilyen hangokat is hallhatunk. 

Salvador Dali – Táj pillangókkal – 1956 

A depressziót a 19. század óta kezelik betegségként, úgy-
hogy talán komolyan vehetjük ezt a besorolást. Az orvosi le-
írásába nem bocsátkoznék, bízzuk ezt a szakértőkre. Nemré-
giben viszont érdekes írásra bukkantam a  parokia.hu portá-
lon, ami a depresszió és hit illetve hit és depresszió kapcso-
latát is tárgyalta. Nem elírás, valóban nem mindegy melyik
szerepel  az  első  helyen.  Ahogy fennebb  is  írtam,  gyakran
találkozni azzal a szemlélettel, miszerint a keresztény ember
nem lehet depressziós. 

Ha  megtértünk,  boldogok  vagyunk,  az  életet  pozitívan
szemléljük, semmilyen nehézségen nem akadunk fenn, mert
meg vagyunk váltva. Ez a fajta félig vak keresztény hozzá-
állás kizár minden szenvedést és azt vallja, hogy a hívő ember
immunis  a  testi  és  lelki  betegségekkel  szemben.  Ha mégis
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megbetegszik, az okot bűnösségében látják – ez a fajta isten-
kép  merőben ószövetségi  és  teológiailag is  helytelen.  Egy-
szerre vagyunk megváltottak és bűnösök, a teljes bűntelen-
séget majd az Örökkévalóságban tapasztalhatjuk meg. A hit
és depresszió kérdése érdekes megközelítés, a fent említett í-
rásban találkoztam vele először ilyen bátran megfogalmazva. 

A hitnek nemcsak jótékony, hanem megbetegítő hatása is
lehet. ,,Az ekkléziogén neurózis, az egyházi, vallásos közeg-
hez köthető lelki zavar minden keresztyén irányzatnál, feleke-
zetnél megtalálható. Az egyoldalú, törvényeskedő, túldogma-
tizáló vallásosság, a Szentírás egyoldalú értelmezése, a bű-
nösség és a bűnbánat túlzott hangsúlyozása könnyen vezethet
depresszióhoz  a  hívő  ember  életében.  Aki  csak  a  szigorú,
büntető istenről beszél, az félelmet és szorongást ültet mások-
ba, mely alapja lehet a depressziónak és más lelki betegsé-
geknek.” 

Azt is megemlíti a szerző, hogy a lelkészgyerekek közt nem
véletlenül fordulnak elő lelkileg túlságosan megterhelt, dep-
ressziós emberek. A depresszió nemcsak érzelmi, hanem hit-
beli válságot is jelent. A depressziós ember Bibliát olvasva,
prédikációt  hallgatva  azokat  a  részeket  hallja  meg  inkább,
amelyek tovább erősítik benne bűnösségét. Ha emellett olyan
egyházi közösségbe jár, ahol a törvénykezés, a szigorú, bün-
tető isten áll  a középpontban,  akkor a depressziós nehezen
vagy egyáltalán nem fog megküzdeni betegségével. 

Ha depressziós beteggel találkozunk fontos, hogy ne ítél-
kezzünk, elfogadásunkkal erősíthetjük benne, hogy értékes-
nek tartjuk. ,,Jelenlétünkkel, támogatásunkkal, szavainkkal a
szerető mennyei Atyára mutassunk, aki nem bünteti, nem kí-
nozza,  hanem szereti,  elfogadja,  hordozza őt.  Imádkozzunk
érte. Az orvosi segítség, a támogatás a család és barátok ré-
széről elengedhetetlen, de a legtöbbet Isten Szentlelke teheti
a betegért.”

Kisfaludy Károly – Szülőföldem szép határa!

Szülőföldem szép határa!
Meglátlak-e valahára?
Ahol állok, ahol megyek,
Mindenkor csak feléd nézek.

Ha madár jön, tőle kérdem,
Virulsz-e még, szülőföldem!
Azt kérdezem a felhőktül,
Azt a suttogó szellőktül.

De azok nem vigasztalnak,
Bús szivemmel árván hagynak;
Árván élek bús szivemmel,
Mint a fű, mely a sziklán kel.

Kisded hajlék, hol születtem,
Hej tőled be távol estem!
Távol estem mint a levél,
Melyet elkap a forgószél.

Bíró Jolán-Ilona – Ismerd fel az Urat

A mindennapi életben akár jól, akár rosszul megy sorunk; a-
kár öröm, akár bánat ér, egy bizonyos: Isten nem tétlenkedik.

Tőlünk függetlenül,  akár imádkozunk hozzá,  akár nem ő
féltő  gonddal őrködik mindnyájunk élete  felett,  mert szeret
minket, vallási és nemzeti hovatartozásunktól függetlenül. Az
imára, mely összeköti valóságosan a halandó embert Terem-
tőjével elsősorban nekünk van szükségünk. Főleg azért, hogy
hallgatni és hallani is tudjuk őt és eljussunk a hitre. 

Az Úr az, aki a leginkább megért bennünket, mert látja és
tudja életünk minden mozzanatát. Ezért az ember feladata: a
végtelenségig  bízni  Istenében,  bármilyen  körülménnyel és
külső emberi reakcióval is találkozik. 

Hitünket nem inogtathatja meg semmiféle látszat, mert hi-
tünk  bizonyosság, mely biztos alapokon, Krisztuson nyugszik.
Jézus az út, az igazság és az élet (Jn 14, 6). Ő a fény, mely a
sötétségből is kiviláglik, de még a természetes nappali fényt is
felülmúlja.  Így nem csoda,  hogy az éjszakát,  sőt  még a  bűn
homályában botorkáló, elesett embert is bearanyozza reményt
keltő sugaraival. Akinek van reménye és erős  a  hite,  az  szá-
míthat arra, hogy a  világ gyűlölni fogja, de ezen ne csodálkoz-
zunk, mert Jézus ezzel nyugtat:  gondoljatok arra, hogy engem
előbb gyűlölt, mint titeket. Ha a világból valók volnátok, mint
övéit szeretne benneteket a világ. (Jn 15, 18b, 19a). 

Ezért ezzel mit sem törődik az, ki igyekszik jól figyelni és az
élet  eseményeiben  fel-fel  ismeri  az  Urat,  ki  gyöngéden  szól
hozzá. Nála nincs erőszak. Ő a szeretetre, a gondoskodásra a-
lapoz. Szabad döntést vár el tőlünk, miközben részrehajlás nél-
kül igazságot szolgáltat a föld lakóinak. Nem kedvez jobban az
erős hitűnek, mert tudja, hogy elég annak az ő kegyelme. De,
annál inkább felemeli a gyengét, mert meg akarja őt erősíteni
az iránta érzett bizalmában. 

Ezért telve jóindulattal és bizalommal fohászkodhatunk az
Úrhoz és hálát  adhatunk az ő jótéteményeiért.  Ezt  ne csak
azokért az ajándékokért tegyük, melyek bennünket érintenek,
hanem azokért is,  melyeket azok kaptak, akiket nem szere-
tünk eléggé.  Így a  magunk és mások pislákoló mécsese is
nagy fényt áraszthat, mert Istenéből, az igazi fényből táplál-
kozik. A fiatalos lendületet, mit ez eredményez mások hasz-
nára fordítsuk, addig míg még érezhető ennek hatása. 

Ezáltal mások is megtapasztalhatják Isten köztünk, benne bí-
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zók között  levő jelenlétét  a szeretetben.  Itt  már nincs önzés,
mert nem önmagamért, hanem másokért, de legfőként Istenért,
Istenből  merítve  hálás  lelkülettel  lelki  örömmel  élünk.  Erre
mindnyájunknak szüksége van a holnaphoz. Jövőt, főleg Isten-
hez vezetőt, nem lehet hosszú távon, de még röviden sem szo-
morúsággal kovácsolni, de puszta emberi okoskodással sem. 

Nagy szükség  van  az  Isten  és  emberek  között  közvetítő
hiteles, felszentelt személyekre, akár papok, akár szerzetesek
képében is, de ugyanakkor az olyan világi keresztényekre is,
akik képmutatások nélkül megpróbálják megélni az Úr igaz-
ságait a hétköznapok forgatagában is. A templomban elhang-
zott isteni szó, üzenet, mely helyes irányt ad az életben egye-
sekhez talán csak így, a munkahelyen, az utcán, a buszon, az
iskolában, az egyetemen csak rajtuk keresztül jut el. 

Aki az Úr bölcsességéből, szeretetéből, igazságosságából,
jóságából indul ki és Krisztus példáját követi, az békességben
él. A lélek igazi gyümölcsei pedig csak a békességben érle-
lődnek, mert így ragyoghatja be igazán az isteni fény. Szüksé-
ges,  hogy akaratunkat, értelmünket,  sőt egész lényünket Is-
tenhez kapcsoljuk Jézuson keresztül.  Ne saját  kívánságaink,
elképzeléseink mozgassanak csupán, hanem az engedelmesség
útján jussunk el az Isten akaratához. Az igazi bölcsesség ebben
rejlik. Szabadakaratunk akadályozhatja az isteni fény bensőnk-
be jutását, de ez utóbbit saját erőnkből el nem érhetjük. 

Isten kegyelme sokszor érdemtelenül is segítségünkre siet.
Isten tudja a jelent, a jövőt és a múltat is. Örök hatalma van
mindenek felett.  Igazságossága, szeretete, irgalma és jósága
biztonságot és bizonyosságot ad az embernek. Isten, Krisztu-
son  keresztül  kinyilatkoztatta  önmagát  és  biztos  alapokat
rakott le. Istennel együtt csodákra vagyunk képesek, de nél-
küle  csak  gyenge,  esendő  emberek  vagyunk.  Ha  az  egyén
Isten  mellett  köteleződik  el  és  készségesen  rábízza  magát
teremtőjére, akkor már eltűnik az emberi énje és megjelenik a
bölcsességen és békességen keresztül  cselekvő Isten,  kinek
nyomában jó gyümölcs fakad, mert azt a soha el nem múló
fény érleli. 

Életünk  döntéseinktől  függ.  Jó,  ha  döntéseinket  nem  az
indulatok határozzák meg, hanem a tudatos átgondolás, mely
az  imán  keresztül  Isten  közelségében  fogalmazódik meg.
Kérjük  ilyenkor  mindig  a  Szentlélek  megvilágosítását.  Ne-
künk erőnk az életben csak ahhoz lesz, amihez az Úr erőt és
időt ad. Mindenkiben, így benned, de bennem is el van rejtve
Krisztus arca.  Keressük az Ő arcát önmagunkban és máso-
kéban is. 

A jó,  amit  teszünk feledésbe  merül,  mert  a  jót  sokszor el-
várják, sőt természetesnek tekintik, ha találkoznak vele, olyan-
nak, ami kijár, vagy akár rosszal viszonozzák,  de még ha ez is
történne, biztos jövőt csak a szeretetre lehet és érdemes építeni.
Ha igazán Istent keressük, akkor bármi is történne válaszkép-
pen jócselekedeteinkre, mi ne ezekre figyeljünk, mert mi csak a
szeretet útját járjuk, s ekkor idővel és spontánul mellénk sze-
gődik a sóvárgva várt, értelmünket és számításainkat is felül-
múló sokat érő mennyei ajándék: az Úr békessége. 

Januári évfordulók

Száz éve született Csákányi László
Csákányi  László  (született  Zsigovits,  Németújvár,  1921.

január 13. – Budapest, 1992. november 3.) Jászai Mari-díjas
magyar színművész, énekes, érdemes művész és kiváló mű-
vész. Lánya Csákányi Eszter Kossuth-díjas színésznő.

Elmagyarosodott  horvát  (gradistyei)  családból származott,
utóbb nevét magyarosította. Középiskolai tanulmányait Szent-
gotthárdon a Vörösmarty Mihály Gimnáziumban végezte. Ezt
követően  a  Színművészeti  Akadémia  hallgatója  volt,  ahol
1942-ben diplomázott. A Nemzeti Színháznál kezdett, azon-
ban 1945-ben hadifogságba esett, és csak 1948-ban térhetett
haza. Ezután a Pesti, az Úttörő és az Ifjúsági Színház társu-
latához szegődött, majd 1953-tól a Budapesti Operettszínház,
1956-tól pedig a Petőfi, illetve a Jókai Színházban dolgozott.
1963–1971  között  a  Vígszínház,  1971–74  között  a  József
Attila Színház, 1974-től pedig haláláig a Vidám Színpad mű-
vésze volt. 1992-ben gyomorrák következtében hunyt el.

Sokoldalú jellemábrázoló tehetségét számos filmben kama-
toztatta. Népszerű szinkronszínész is volt (például a Frédi és
Béni, avagy a két kőkorszaki szaki Frédije, a Disney Dzsun-
gel  könyvének  Baluja,  Karak  a  Vukban,  Döbrögi  a  Lúdas
Matyiban, Loncsár a Szaffiban stb.). Emlékezetes rádiójáték-
beli szerepe Viktor Szíriusz hangja László Endre 13 éven ke-
resztül futó Szíriusz kapitány című sorozatában.

Hétszázhúsz éve hunyt el III. András magyar király
III.  (Velencei)  András

(más alakváltozatban: End-
re) – Velencében, 1265-ben
született. Budán, 1301. ja-
nuár 14.-én hal  meg.  Ma-
gyarország királya 1290 és
1301  között.  Apja  István
herceg,  II.  András  király
utószülött fia, anyja Moro-
sini  Tomasina,  egy  velen-
cei  előkelő  család  leánya.
III. András halálakor Ákos
nembéli  István  nádor  az
„Árpád-ház  utolsó  arany-
ágacskája”-ként búcsúztat-
ta. Ezért gyakran nevezik az utolsó aranyágacskának, miután
ő volt az utolsó Árpád-házi király. Származása okán hívják
még Velencei Endrének is.

András  uralkodása  alatt  mindvégig  méltó  volt  a  magyar
koronára, nem pusztán az ő hibája volt, hogy a válság leküz-
désének módját csak az utolsó években találta meg, és a fela-
datot korai halála miatt már nem tudta elvégezni. E feladat el-
végzése az Anjou család nápolyi ágából származó, akkor még
alig  tizenhárom éves  Carobertora  várt,  aki  András  halálakor
Dalmáciában  várakozott,  és  akiről  az  ország  túlnyomó része
még úgy gondolta, hogy ő Magyarország legnagyobb ellensége.
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Hétszázötven éve halt meg Árpád-házi Szent Margit

Árpád-házi Szent Margit (Klissza, 1242. január 27. – Mar-
git-sziget, 1270. január 18.) IV. Béla magyar király és Lasz-
karisz  Mária  bizánci  császári  hercegnő  leánya,  Árpád-házi
Szent  Erzsébet  unokahúga,  Árpád-házi  Boldog  Erzsébet
nagynénje.

Az önfegyelmezés és keresztény szeretet példaképének te-
kintik. A legalacsonyabb rendű munkát is szívesen végezte, és
a legrosszabb ruhákban járt.  Napjait munkában, éjszakáit i-
mádságban töltötte. A Nyulak szigetén lévő zárdában töltötte
a domonkos rendben szerzetesi éveit, amely zárdát apja épít-
tetett. Nevelőnője Olympiades nővér volt. Fogadalmát itt tette
le, 1254-ben.

Szent Kinga, Szent Erzsébet és Szent Margit a madéfalvi templomban

Boldoggá avatása már 1276-ban megtörtént, szentté avatá-
sára  azonban évszázadokat  kellett  várni.  A szerzetesrendek
feloszlatása  után,  Boldog Margit  nagyereklyéje  (csontjai)  a
pozsonyi  domonkos  zárdából  eltűntek,  és  1782  után  gróf
Batthyány Ignác, akkor már erdélyi püspök birtokába jutott,
aki ezen az alapon, VI. Piusz pápától 1789. július 28-án kelt
apostoli iratot eszközölt ki: a pápa, Boldog Margit ünnepének
megülését az Erdélyi Püspökség területére kiterjedően enge-
délyezte. Végül XII. Piusz pápa 1943-ban avatta szentté, még-
pedig atyjának húga,  Magyarországi Szent Erzsébet ünnep-
napján, november 19-én.

Négyszázhatvanöt éve hunyt el Tinódi Lantos Sebestyén

Tinódi Lantos Sebestyén (Tinód (Sárbogárd), 1510 körül –
Sárvár,  1556.  január  30.)  magyar énekszerző,  lantos,  a  16.
századi magyar epikus költészet jelentős képviselője. Olyan
krónikás volt, aki verses formában dolgozta fel korának tör-
ténelmi eseményeit elsősorban hitelességre és nem művészi
értékek közvetítésére törekedve. 

Történetíróként Tinódit lényegesen előkelőbb hely illeti  a
magyar irodalomban, mint költőként. Lényegében teljes egé-
szében feldolgozta Magyarország 1541 (Buda eleste) és 1551
(Fráter György halála) közötti történelmét. Ebben az évtized-
ben költözik át a magyar központosított hatalom, Budáról a
Fráter György vezette Erdélybe, miközben az ország déli és
központi része török fennhatóság alá kerül. Tinódi a magyar
nyelvű történetírás első jelentős képviselője.

Négyszáz éve született II. Rákóczi György fejedelem

Felsővadászi II. Rákóczi György (Sárospatak, 1621. január
30. – Nagyvárad, 1660. június 7.) erdélyi fejedelem 1648 és
1660  között,  megszakításokkal.  Az  országgyűlés  még  apja
életében, 1642. február 3-án fejedelemmé választotta. 1644-
ben a III. Ferdinánd elleni háború idején Erdély kormányzója
lett. 1648. október 11-én lépett a fejedelmi trónra.

Báthory Zsófiát 1643. február 3-án Gyulafehérváron vette
feleségül. Felesége a Báthory-család utolsó sarja volt, az ő ré-
vén kerültek a Báthory-birtokok a Rákóczi-család kezére. A
házasságból egyetlen fiú született, Ferenc, akinek apja halála
után, 1660-ban a IV. Mehmed szultán nem engedte meg a fe-
jedelmi szék elfoglalását. 

Rákay Philip - Emlékezzünk a régi, szép időkre...

Mátyásnak nem csupán a királyi rangra emelését, és ural-
kodásának évtizedeit  övezi  számtalan legenda és csoda,  de
már gyerekkorában megmutatkozott, hogy különleges, kivá-
lasztotti  sors  vár  rá.  Vivat  Mathias  Rex!  1458.  január  24.,
ezen a napon választották királlyá Hunyadi Corvin Mátyást!

A krónikák szerint, 1458 januárjában erősen zajlott a Duna.
Életveszélyes, szinte lehetetlen volt az átkelés az egyikről a
másik partra. Márpedig Szilágyi Mihály hatalmas seregével –
és a magyar köznemesség képviselőivel – azért gyülekezett
Rákos  mezején,  hogy kellő  nyomatékot  adjon  az akkor 15
éves Hunyadi Mátyás királlyá választásához. Eközben Budán
–  a  főpapok  és  főrendek  részvételével  –  végeláthatatlanul
hosszú  tárgyalás  folyt,  igen  lassan  zajlott  a  választás,  amit
Szilágyi Mihály és a Hunyadiakat támogató tömeg egyre tü-
relmetlenebbül viselt. A zajló folyó azonban megakadályozta
a Budára való átjutásukat.

Az ifjú Hunyadi Mátyás bevonulása Budára

A történetírók elmondása szerint, január 23-án éjjel – mind-
össze néhány óra alatt, a csodával határos módon – csonttá
fagyott a víz, s egyszerre a Budai Vár alatt, a Duna jégpán-
célján sorakozott fel Szilágyi serege és a köznemesség, egyre
hangosabban követelve,  majd  nemsokára  már  ünnepelve,  a
törökverő Hunyadi János – a nándorfehérvári országmentő –
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fiának, Mátyásnak megválasztását.

»Mátyást mostan választotta,
Mind ez ország királyságra,
Mert azt adta Isten nékünk,
Menyországból oltalmunkra!«

Mátyásnak nem csupán a királyi rangra emelését, és uralko-
dásának évtizedeit övezi számtalan legenda és csoda, de már
gyerekkorában  megmutatkozott,  hogy különleges,  kiválasz-
totti sors vár rá. Hogy az alábbi néhány történetből mennyi a
valóság,  s  mi  az,  amit  kortársai  csodálata,  majd  az  utókor
költött  hozzá  Mátyás  dicső  életéhez,  bizony  nem  könnyű
eldönteni. Persze lehet velem vitatkozni,  mást gondolni, én
mégis  teljes  szívvel  hiszem,  hogy bárkiről,  véletlenül  nem
születtek efféle legendák...

Mátyás apja  – Hunyadi János – már egészen kis  korától
magával  vitte  fiát  a  csatamezőre  is,  korán  beavatva  a  har-
cászat, a stratégiai hadviselés rejtelmeibe. Mátyás nyolc éves
korától több nyelven tolmácsolt apjának a diplomáciai talál-
kozókon. Ezáltal igen korán megtapasztalhatta, milyen fele-
lősséget is rótt apjára a török elleni országvédelem.

Benczúr Gyula – Hunyadi László búcsúja

Az apai örökséget – a kor szokásjoga szerint – bátyja, Lász-
ló vitte volna tovább, de már gyerekkorukban érződött, hogy
kettejük  közül Mátyás  a  kiválasztott.  A krónikák szerint,  a
nándorfehérvári diadal előtt, Kapisztrán Szent János misézés
közben megjövendölte a Hunyadi testvérek sorsát: „A két fiú

cseréljen helyet, mert a nagyobb meg fog halni, a kisebb Ma-
gyarország királya lesz.”

Mátyás király fogadja a pápa követeit

Kapisztrán szavai után Hunyadi János komoly védelmet rend-
elt fiai mellé, megparancsolva, hogy ketten együtt sohasem le-
hetnek egy helyen. Kapisztrán jóslata végül valóra vált: Lászlót
lefejezték, Mátyás pedig király lett. Nem is akármilyen...

Koronázása  1464-ben,  nagypénteken  történt,  nem  vélet-
lenül: ezzel is képletesen magára vállalva Jézus sorsfeladatát.
Mátyást már a kortársai II. Attilának nevezték, a Thuróczi-
krónikában  is  így méltatják,  a  magyarság  megmentőjét,  az
isteni igazság letéteményesét látva benne. 1483-ban a pápai
legátus eképpen méltatta a magyar királyt a pápának: „Min-
den  fejedelmet,  akit  ismerek  felülmúl.  Szentséged  az  egész
keresztény  világban senki  olyat  nem fog  találni,  aki  hozzá
hasonlítható.” Nem véletlen, hogy évszázadok óta a magyar
néplélekben is kitüntetett helye van Mátyásnak, talán a leg-
népszerűbb, legszeretettebb magyar uralkodónk ő, akit sokan
az utolsó, valódi szakrális királyunknak tartanak. 1490 áprili-
sában  – éppen a  nagyhéten,  nagypéntektől  –  három napon
keresztül,  hatalmas  kínokat  átélve  haldoklik,  folyamatosan
Jézus nevét ismételve... Halála után közvetlenül ezt írták róla
a krónikások: „Meghalt Mátyás, oda az igazság...”

S bizony ebben a korban ez a mondat nehezen értelmezhető
másként,  mint  a  Szent  Koronával  megkoronázott,  az  isteni
igazságot  közvetlenül  hordozó,  Jézust  apostolként  a  földön
képviselő király búcsúztatásaként.

Tudom, hogy a történelem nem valamiféle hitvita, hanem – i-
deális esetben –  pontos események halmaza. Persze minél tá-
volabbi tőlünk egy korszak, annál nehezebb tisztán látni, pon-
tosan mi, miért és hogyan történt. Arról nem is beszélve, hogy a
történészek  jó  része  mindig  kifelejti  a  történetmesélésből  a
kézzel foghatón túlit, az isteni „megmagyarázhatatlant”.

Magam azt vallom – bölcsészként, de nem történészként –,
hogy pláne  a  középkorról  nem is  lehet  úgy beszélni,  hogy
kihagyjuk a számításból az isteni mozgatórugót és szándékot.

Gondoljuk csak végig, nem véletlenül nevezték évszázado-
kon  keresztül  apostoli  királynak  és  királyságnak  a  magyar
uralkodót és országát. Nem azért, mert más jelző nem jutott
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eszükbe. Hanem mert pontosan tudták, milyen szerepe, sorsa,
istentől kapott, földi küldetése van a Szent Koronával meg-
koronázott és a hozzá méltó, szakrális magyar uralkodóknak.

Meggyőződésem, hogy mindezt szem előtt tartva érdemes
szemlélnünk a mögöttünk hagyott évezredet, s a magyarság
kivételesen szép, ám sokszor pusztítóan nehéz küldetését, tör-
ténetét. Vivat Mathias Rex! 

Bíró Ágnes Tünde –
             2020. január 4. – Benedictio domorum

Sürögve forgunk,
Szépül lakásunk.
A rendet itt is...
A rendet ott is...
Türelmetlenül 
Várunk mi együtt.

Szól a telefon:
– Halló! Én vagyok!
Érkezek, vagytok?
Pár perc, zörgetnek.
Gyorsan bejönnek
A nyíló ajtón

A Háromkirályok:
Elöl megy Gáspár
Menyhért, Boldizsár,
Majd a papbácsi.
Kezében szenteltvíz
Másikban kereszt.

– Jöjjenek beljebb!
– Békesség e háznak
S minden lakójának!
Keresztet vet
Minden lélek.
Imát kezdünk, 

Mondjuk együtt:
A Pater nostert...
Csókot kap a kereszt

A kicsi is mondja, 
Mondogatja s 
A végén nevetve
Rávágja: Amen.

Kifele menet
Christus Mansionem
Benedicat
Kerül az ajtóra.
Elhangzik egy-két 
Dicsértessék!
– Isten áldja!
S mennek az útjukra. 

Zelk Zoltán – Az állatok iskolája
Nagy napra virradt a téli erdő: megkezdődött a tanítás az állatok

iskolájában.  Sorra  jöttek  a  medve-,  farkas-,  nyúlfiak,  fakéregből
készült könyveket szorongatva a hónuk alatt, és szépen sorba ültek a
fatuskó padokon.

Mindnyájan vidámak voltak, örültek, hogy végre az állatoknak is
van iskolájuk, de legboldogabb a róka volt, hiszen ő találta ki az
egészet, ő lett a tanító, s így övé lesz a sok tandíj is. Csak a varjú
okvetetlenkedett, fáról fára szállott, s odakiáltotta minden iskolába
siető állatnak:

– Kár, kár, kár, nagy baj vár!
De hát rá se hederítettek a vészjósló varjúra, hiszen az mindig így

kiabál. Ha feljön a nap az égre, ha esik az eső, ha szél fúj, mindig
azt mondja: kár – nem jó neki semmi.

Így hát már kora reggel megkezdődött a tanítás.
– Ide figyeljetek! – mondta a róka. – Írni tanulunk!
S már kezdte is mondani hangosan:
– Úr, ír…
– De a nyúl, az nem úr! – szólt közbe egy kis farkas. – Csak a

farkasok írjanak…
Ezen aztán elveszekedtek egy fél óra hosszat, míg végül is rend

lett valahogyan, és újból megszólalhatott a róka:
– Most K betűt írunk: „Kutya ugat…”
No hiszen! Föl is ugrottak erre a nyulak, őzek, és futni akartak,

hogy elbújhassanak, mert ha a kutya ugat, akkor jön a vadász is…
Alig lehetett megértetni velük, hogy ez iskola, ahol nem kell félni se
kutyától, se vadásztól, így is tíz óra volt már, mire újból magyarázni
kezdhetett a róka:

– Most számolni tanulunk: három nyúl elmegy sétálni,  az erdő
közepén találkoznak három farkassal, hány állat van együtt akkor?

– Öt! Kettő! Kilenc! – kiabálták egyszerre, s mikor elhallgattak, a
róka szépen megmagyarázta, hogy hat állat van együtt, mert három
meg három, az hat.

– Tudjátok most már?
– Igen, tudjuk! – kiabálták a kis állatnebulók.
– Hát akkor mondja el a nyúl! – szólt a róka.
A nyuszi szépen felállt, és elmondotta, hogy sétálni megy három

nyuszi,  találkozik három farkassal,  akkor hat állat van együtt.  Az
őzike is felelt, ő is így mondotta el, azután került sor a farkasra.

– Ha három nyúl és három farkas találkozik, akkor három állat van
együtt, mert a három farkas megeszi a három nyulat…

– Buta vagy! – kiáltott rá mérgesen a róka. – Te vagy a legbutább
az egész osztályban!

Mikor aztán a többi állat hangosan nevetni kezdett a farkason, az
fölugrott  a  padból,  s  egyenesen  hazaszaladt  az  apjához,  az  öreg
Ordashoz. Elpanaszolta, hogy a róka azt mondta, ő a legbutább az
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egész osztályban…

– Hű, a sárga falevelét meg a hóval lepett száraz ágát! – kiáltotta az
öreg farkas. – Hogy az én fiam butább, mint a nyúlkölykök meg az
őzikék? Majd adok én annak az iskolás rókának!

De minek is  meséljek tovább? Mikor a róka meghallotta,  hogy
rohan az öreg farkas az iskolába, úgy elszaladt, hogy csak a farka
látszott a nagy sietéstől. A kis állatok is hazamentek, s azóta sincs
iskolájuk. Csúfolja is őket a varjú, egyre azt kiabálja feléjük:

– Kár, kár, kár, mind szamár!

2021.01.28. Orbán László – ifjúsági távimaest 22 órától

Ha nincsen egy barátod, aki figyelmeztet a hibáidra, fizess meg
erre egy ellenséget. 

                       – Bosco Szent János – 

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

1. Add, Urunk, hogy fiataljaink megfontolják szüleiktől, tanáraik-
tól, barátaiktól, jóakaróiktól kapott jótanácsokat, melyek fejlődésü-
ket segítenék elő!

2.  Óvd  meg,  Urunk,  fiataljainkat  a  téves  lelkiismerettől,  a
tunyaságtól és a virtuális világ nyújtotta káros behatásoktól!

3. Áldd meg, Urunk, az ifjúságot tiszta szerelemmel, melyre majd
jövőt lehet alapozni a szentségi házasságban!

4. Adj,  Urunk,  fiataljainknak kellő bátorságot, hogy tehetségük-
höz és Isteni akaratodhoz igazodó pályát válasszanak!

5. Imaszándékainkra!  Beteg fiatal testvéreinkért!  Add, hogy  szí-
nedlátásodnak örvendjenek, azok az ifjak, akik már hazatértek!

Folytatódik a Márton Áron-imakilenced 

Karácsonytól kezdődően Isten szolgája, Márton Áron püspök szü-
letésének 125. évfordulójáig, 2021. augusztus 28.-ig tart az az elő-
készület,  amellyel  szülőfaluja,  Csíkszentdomokos  ráhangolja  tisz-
telőit a jubileumra. A kilenc imaszombaton a püspök hitvilágával,
tevékenységével, Istenés emberszeretetével ismerkedhetnek meg az
érdeklődők. A programsorozatot  rendszerszerűen minden hónap u-

tolsó szombatján fogják megtartani a püspök szülőfalujában, Csík-
szentdomokoson a római katolikus templomban. 

Az imakilenced programterve: 
I.  alkalom –  2020.  december  26.,  15  óra  Téma:  Imádkozzunk

együtt Jézus Krisztussal, aki az Eucharisztiában jelen való jó barát és
táplálék  a  vele  járók  számára!  Az  elmélkedést  Obermájer  Ervin,
Márton Áron szentté avatási ügyének viceposztulátora tartja. 

II. alkalom – 2021. január 30., 18 óra Téma: Imádkozzunk aggódó
szeretettel nemzetünk jövőjéért, gyermekáldásért népünk körében! Az
elmélkedést Csató Béla, pápai káplán, tb. kanonok, székelylengyel-
falvi  plébános tartja.  Tervezett célcsoport: polgármesterek,  politiku-
sok, közéleti szereplők. 

III. alkalom – 2021. február 27., 18 óra Téma: Imádkozzunk az
iskolás gyermekekért, hogy nevelésük testi, szellemi, lelki kiteljesü-
lésüket szolgálja! Az elmélkedést Kerekes László segédpüspök tartja.
Tervezett célcsoport: pedagógusok, iskolaigazgatók, hitoktatók. 

IV. alkalom – 2021. március 27., 18 óra Téma: Imádkozzunk az
ifjúságért, önazonosságuk és élethivatásuk megtalálásáért! Az elmél-
kedést Takó István egyetemi lelkész, a kolozsvári Szent Péter Egy-
házközség plébánosa tartja. Tervezett célcsoport: ifjúsági lelkészségek
munkatársai, önkéntesei, katolikus iskolák diákjai, kamilliánus gyer-
mekek, cserkészek. 

V.  alkalom –  2021.  április  24.,  18  óra  Téma:  Imádkozzunk  a
házasulandókért, házastársakért, szülőkért! Az elmélkedést Szénégető
István Barnabás, a főegyházmegyei családpasztorációs iroda vezetője,
a marosvásárhelyi Remete Szent Antal Egyházközség plébánosa tarja.
Tervezett célcsoport: házasok, családosok. 

VI. alkalom – 2021. május 29., 18 óra Téma: Imádkozzunk papi és
szerzetesi hivatásokért, Istennek adott életük töretlenségéért! Az el-
mélkedést Urbán János Erik ferences szerzetes, a Kisebb Testvérek
(Ferencesek)  Szent István  Királyról  Nevezett  Erdélyi Rendtartomá-
nyának  elöljárója,  érseki  helynök  tartja.  Tervezett  célcsoport:  szer-
zetesek. 

VII.  alkalom –  2021.  június  26.,  18 óra Téma:  Imádkozzunk a
mindennapi kenyérért,  a bárminemű – szellemi-fizikai – munkában
dolgozókért! Az elmélkedést Bara László szentszéki tanácsos, a ma-
rosvásárhelyi  Árpád-házi  Szent  Erzsébet  Egyházközség  plébánosa
tartja. Tervezett célcsoport: vállalkozók, munkaadók. 

VIII.  alkalom –  2021.  július 31.,  18 óra Téma: Imádkozzunk a
szenvedőkért,  betegekért és a jó halál kegyelméért! Az elmélkedést
György  Alfréd  kamilliánus  szerzetes  tartja.  Tervezett  célcsoport:  a
kórházpasztorációban dolgozók, orvosok. 

IX. alkalom – 2021. augusztus 28., délelőtt Téma: Imádkozzunk az
Istennel és egymással való közösségünkért az egyházban, az egyház-
zal és az egyházért! Az elmélkedést Kovács Gergely, a gyulafehérvári
főegyházmegye érseke tartja. Ugyanazon a napon kerül sor az imaki-
lenced záróünnepségére, Isten szolgája, Márton Áron püspök születé-
sének 125. évfordulóján. 

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., Tel: Plébánia: 0364-405-955,

e-mail:kolozsvar.szentpeter@plebania.ro 
 Plébános: 0756-102-138, Kántornő: 0752-035-549;

Szentmisék rendje: Kedd, Csütörtök 18:00; Szerda, Péntek 7:30; 
Szombat 18:00 előesti szentmise; Vasárnap 9:00 és 10:30.
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