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Takó István –
A böjt a megtisztulás
lehetősége
Negyven napos böjtöt kezdünk, amikor ismét megújíthatjuk a hitünket, reményünket a
jó Istenben és rábízhatjuk magunkat az Ő erejére, hogy megszabadulhassunk mindentől, ami
a lelkünket korlátozza, megfélemlíti és összeszorítja a szívünket. Hamvazáskor ezek a
szavak hangzanak el: emlékezzél, hogy porból lettél és porrá
válsz vagy tartsatok bűnbánatot és higgyetek az evangéliumban! (Mk 1,15) Ezekkel a szavakkal a jó Isten emberszeretetére és az emberben való bizalmára hívjuk fel a figyelmet, azt tudatosítjuk: Isten szeret és
bízik a mi megtérésünkben. Sőt, számít ránk. Az Ő kegyelmével felvértezve, ami ebből a szeretetből fakad, mindig újat
kezdhetünk és bizalommal tehetünk lépéseket a jövő felé. Valami új kezdődik el, bátran, bizalommal léphetünk előre, belevághatunk a jövőbe.
A böjt 40 nap kiemelve az évből, a mindennapjainkból, 40
nap az életünkből. A Szentírásban általában egy megpróbáltatáshoz, egy próbatételhez kapcsolódik a negyvenes szám,
aminek a végén valami új kezdődik, valami megváltozik vagy
éppen szabadulás történik, átrendeződnek a dolgok. Noé idejében 40 napig esett az eső, miután az áradás véget ért. A választott nép 40 évig vándorolt a sivatagban, amíg be nem értek az ígéret földjére. Jézus is negyven napig készült a szolgálatára a pusztában, ami után Isten Országát meghirdette.
Úgy kellene tekintenünk erre az időszakra, mint egy újabb lehetőségre, ajándékra, amit azért kaptunk, hogy valami új kezdődhessen el, hogy a jó Isten ez alatt még hatékonyabban működhessen bennünk és általunk. Ez a negyven nap a mindennapokból egy nagyon tudatos elszakadás kellene legyen. A
mindennapok sora folytatódik ugyan, az idő nem állhat meg,
a feladataink, kötelességeink nem szűnnek meg most sem, de
ennek a jól meghatározott időszaknak segítségünkre kell lennie abban, hogy a jó Istennel éljük meg ezeket a feladatokat,
és az Ő jelenlétében, közelségében. Az önfeledt öröm, a jókedv, a farsang, a viccelődés jellemzi a hamvazószerda előtti
időt. Az idei farsang a járvány miatt azért sokkal egyszerűbb
volt nem csak azért, mert idén különösen rövid is volt.
Ha hamvazószerdát a böjt kezdeteként üljük meg, akkor
mindenképpen azzal kell összefüggésben látnunk, ami majd a
végén történik ezen időszaknak: az Úr Jézus halálával és feltámadásával. Erre is készülünk, ezt készítjük elő.
Az évközi időn egyfajta sebet, vágást ejt ez a nagyböjti
időszak. A hamvazószerda lehetőséget kínál arra, hogy feltegyük magunknak a kérdést: Hol vagyok, Hol állok most?
Hol nem tudok egyről a kettőre jutni az életemben? Hol to-

,,Amint engem szeret az Atya, úgy
szeretlek én is titeket. Maradjatok meg
az én szeretetemben!” (Jn 15,9)

porgok egyhelyben? Mi az, ami megbénít? Nagyon fontos,
hogy ott, ahol éppen vagyok, ott jelen tudjak lenni. Ne akarjak elmenekülni vagy visszahúzódni, hanem merjek felegyenesedni, vállalni azt, ami most éppen van. Mert a jó Isten szeretne egy különleges irányt adni az életünknek. A nagyböjt
heteit egy másfajta hozzáállásnak, életérzésnek, viszonyulásnak kellene jellemeznie. Az életünk lényegére, alapjára kérdez rá a böjt, ezért erre kell összpontosítanunk. A lemondás
valami általunk választott konkrét dologról, segíthet bennünket abban, hogy szabadok és nyitottak lehessünk a jó Isten és
a testvéreink számára. A böjtre, mint lehetőségre kell tekintenünk, amelyben tudatosan megtisztulhatunk attól, ami függővé és ragaszkodóvá, korlátozottá tesz. A hamu emlékeztet
bennünket: nem fogsz örökké élni. Az életed korlátozott, véges, ezért nem mindegy, hogyan élsz.

A hamu megtisztít. Ez a szimbolikus szentelmény arra is
szeretne figyelmeztetni, hogy az életünk múlandó. A böjti
időszak a megkülönböztetés és a döntés ideje is. A megkülönböztetése annak, ami az életünkben igazán fontos attól, ami
nem feltétlenül vagy kevésbé az. A hamu a fejünkre szórva kereszt alakban egy külső jel, ami segíthet átgondolni: mire szeretnék ebben a készületi időben összpontosítani, mit szeretnék
változtatni, abban ami számomra terhes, nehéz és sötét.

Ferenc pápa – A nagyböjt a hit, a remény
és a szeretet megújításának ideje
A Szentatya évről évre üzenetet intéz a katolikus hívekhez a
nagyböjt kezdetén. Idén üzenetének témája: „Íme, felmegyünk
Jeruzsálembe…” (Mt 20,18)
Amikor Jézus előre közli tanítványaival szenvedését, halálát és feltámadását, mely az Atya akaratának teljesítéseként
fog megvalósulni, akkor küldetésének legmélyebb titkát tárja
fel előttük, és meghívja őket, hogy ők is vegyenek részt ebben a küldetésben a világ üdvösségéért.
Nagyböjti utunkon, mely a húsvéti titok ünneplése felé halad, arra emlékezünk, aki „megalázta magát, és engedelmeskedett a halálig, mégpedig a kereszthalálig” (Fil 2,8). A megtérés ezen időszakában megújítjuk hitünket, merítünk a remény „élő vizéből”, és nyitott szívvel fogadjuk Isten szeretetét, aki mindannyiunkat testvérré formál Krisztusban. Húsvét
éjjelén megújítjuk keresztségi ígéreteinket, hogy a Szentlélek
működésének köszönhetően új emberré szülessünk. De ezt a
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nagyböjti utat, akárcsak a keresztény élet egész zarándokútját, már most a feltámadás fénye világítja be, mely irányítja
mindazok érzéseit, viselkedését és döntéseit, akik Krisztust
kívánják követni.
A böjt, az ima és az alamizsna Jézus tanítása szerint (vö.
Mt 6,1–18) megtérésünk feltételei és kifejezőeszközei. A szegénység és az önmegtagadás útja (a böjt), a megsebzett emberre való odafigyelés és a róla való szeretetteljes gondoskodás (az alamizsna), és az Atyával folytatott gyermeki párbeszéd (az ima) lehetővé teszi az őszinte hit, az élő remény és
a tevékeny szeretet megvalósulását.
1. A hit arra hív bennünket, hogy befogadjuk az Igazságot, és
tanúságot tegyünk róla Isten és minden testvérünk előtt.
Ebben a nagyböjti időszakban a Krisztusban kinyilvánuló
Igazság befogadása és megélése elsősorban azt jelenti, hogy
megnyitjuk szívünket Isten igéje előtt, melyet az Egyház nemzedékről nemzedékre továbbad.
Ez az Igazság nem az értelem szüleménye, mely néhány
kiválasztott, kiváló vagy tekintélyes elmének van csak fenntartva, hanem olyan üzenet, amelyet megkapunk, és megérthetünk azon szív bölcsességének köszönhetően, amely nyitott
Isten nagyságára, aki már azelőtt szeretett bennünket, mielőtt
mi tudatára ébredtünk volna. Ez az Igazság maga Krisztus,
aki azáltal, hogy teljesen magára vette emberségünket, Úttá –
sokat kívánó, de mindenki előtt nyitott Úttá – tette magát,
mely elvezet az Élet teljességére.
Az önmegtagadásként megélt böjt abban segíti azokat, akik
azt szívük egyszerűségében vállalják, hogy újra felfedezzék
Isten ajándékát, és megértsék az ő képére és hasonlatosságára
való teremtettségünket, amely őbenne találja meg beteljesedését. Az önként vállalt szegénység megtapasztalásával az,
aki böjtöl, szegénnyé lesz a szegények közt, és felhalmozza a
kapott és szétosztott szeretet kincseit.
Ha a böjtöt ily módon fogjuk fel és éljük meg, az segít szeretni Istent és felebarátainkat, mivel – ahogy Aquinói Szent
Tamás tanítja – a szeretet olyan mozgás, amely figyelmünket
a másik felé fordítja, és őt önmagunkkal egynek tekinti (vö.
Fratelli tutti [Mindnyájan testvérek] enciklika [a továbbiakban: FT], 93).
A nagyböjt arra szolgáló idő, hogy higgyünk, vagyis befogadjuk Istent az életünkbe, és megengedjük neki, hogy „lakást vegyen” nálunk (vö. Jn 14,23). A böjtölés azt jelenti,
hogy felszabadítjuk életünket mindattól, ami azt megterheli –
az igaz és hamis információk és a fogyasztási cikkek áradatától is –, hogy kitárjuk szívünk ajtaját az előtt, aki egészen
szegényen, mégis „kegyelemmel és igazsággal telve” (Jn 1,14)
érkezik hozzánk: az Üdvözítő Isten Fia előtt.
2. A remény mint „élő víz”, mely lehetővé teszi utunk folytatását
A szamariai asszony, akitől Jézus inni kér a kútnál, nem érti, amikor Jézus azt mondja, hogy „élő vizet” tudna neki adni
(Jn 4,10). Először természetesen a hétköznapi vízre gondol,
Jézus ellenben a Szentlelket érti rajta, akit bőségesen ad majd
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a húsvéti misztériumban, és aki belénk önti a reményt, mely
nem csal meg. Jézus már akkor beszél a reményről, amikor
szenvedését és halálát meghirdetve azt mondja, hogy „harmadnapra feltámad” (Mt 20,19). Jézus arról a jövőről beszél,
melyet az Atya irgalma tárt elénk. Jézussal és neki köszönhetően remélni azt jelenti, hogy hisszük: a történelem nem
zárul le hibáinkkal, erőszakos és igazságtalan tetteinkkel, a
Szeretetet keresztre feszítő bűnnel. Azt jelenti, hogy átszúrt
Szívéből az Atya bocsánatát merítjük.
A mai, gondokkal teli időben, amikor minden törékenynek
és bizonytalannak tűnik, provokációnak tűnhet reményről beszélni. A nagyböjt azonban épp arra szolgál, hogy reméljünk,
hogy tekintetünket újra Isten türelme felé fordítsuk, aki továbbra is gondját viseli teremtésének, jóllehet mi gyakran
rosszul bántunk vele (vö. Laudato si’ [Áldott légy] enciklika,
32–33; 43–44).
Ez a remény a kiengesztelődésre irányul, melyre szenvedélyesen buzdít bennünket Szent Pál: „Engesztelődjetek ki Istennel” (2Kor 5,20).
Azáltal, hogy a bűnbocsánat szentségében, amely megtérésünk útjának középpontjában áll, bocsánatot nyerünk, mi is
bocsánatot adókká válunk: mivel mi magunk is kaptuk, továbbadhatjuk azt másoknak, ha képesek vagyunk a figyelmes párbeszédre és felkaroljuk a megsebzett embereket. Isten megbocsátása – a mi szavainkon és tetteinken keresztül is – lehetővé teszi, hogy a testvériség húsvétját éljük meg.

A nagyböjt folyamán figyeljünk jobban arra, hogy „bíztató
szavakkal szóljunk, melyek bátorítanak, erőt adnak, vigasztalnak, előrelendítenek, és ne olyan szavakkal, amelyek megaláznak, elszomorítanak, bosszantanak és semmibe vesznek”
(FT, 223). Ahhoz, hogy reményt önthessünk másokba, néha elég egyszerűen „kedves embernek lenni, aki félreteszi saját
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gondjait és teendőit annak érdekében, hogy figyelmet szenteljen, mosolyt ajándékozzon, biztató szót szóljon, teret adjon a
meghallgatásra az általános közöny közepette” (uo. 224).
Az elmélyedésben és a csendes imádságban inspirációként
és belső fényként kapjuk a reményt, amely megvilágítja küldetésünkkel kapcsolatos kihívásokat és döntéseket: íme, ezért
olyan fontos, hogy elmélyülten imádkozzunk (vö. Mt 6,6), és
találkozzunk – a rejtekben – a mi gyengéden szerető Atyánkkal.
A nagyböjt reménnyel való megélése annak átérzését
jelenti, hogy Jézus Krisztusban tanúi vagyunk az új korszaknak, amikor Isten „újjáteremt mindent” (vö. Jel 21,1–6). Azt
jelenti, hogy megkapjuk Krisztus reményét, aki életét adja a
kereszten, és akit Isten harmadnapra feltámaszt, és hogy „mindig készen állunk arra, hogy bárkinek megfeleljünk, aki a [bennünk élő] remény indoklását kéri [tőlünk]” (1Pét 3,15).
3. Hitünk és reményünk legtökéletesebb megnyilvánulása a
szeretet, melyet Krisztus nyomdokain járva az emberekre való
odafigyelésben és a velük való együttérzésben élünk meg.
A szeretet annak örül, amikor a másikat növekedni látja. Ezért szenved, ha a másik bajban van: ha magányos, beteg,
hajléktalan, megvetett vagy szűkölködő… A szeretet a szív
késztetése, mely kiszólít magunkból, és megteremti az osztozás és a közösségvállalás kötelékeit.
„A társadalmi szeretetből kiindulva előrehaladhatunk a szeretet civilizációja felé, amelyre mindannyian meghívottnak érezzük magunkat. Egyetemes dinamizmusával a szeretet új
világot képes építeni, mert a szeretet nem egy meddő érzelem,
hanem a legjobb módja annak, hogy hatékony utakat találjunk a fejlődéshez mindenki számára” (FT, 183).
A szeretet ajándék, mely értelmet ad életünknek, és lehetővé teszi, hogy a rászorulókra családtagként, barátként és
testvérként tekinthessünk. A kevés, ha szeretettel megosztjuk,
sosem fogy el, hanem az élet és a boldogság forrásává válik.
Így történt a száreptai özvegyasszony lisztjével és olajával,
aki hamuban sült lepénnyel kínálta Illés prófétát (vö. 1Kir
17,7–16); és a kenyerekkel, melyeket Jézus megáld, megtör
és a tanítványoknak ad, hogy szétosszák a tömegnek (vö. Mk
6,30–44). Ugyanez történik a mi adományunkkal is, akár
kicsi, akár nagy, amikor örömmel és egyszerű természetességgel adjuk.
A szeretet nagyböjtjének megélése azt jelenti, hogy gondját
viseljük azoknak, akik a koronavírus-járvány miatt szenvednek, elhagyottnak érzik magukat vagy aggódnak. A jövő miatti nagy bizonytalanság idején, ha emlékezetünkbe idézzük,
amit az Úr az ő Szolgájának mondott: „Ne félj, mert megváltottalak” (Iz 43,1), szeretetünkkel bizalmat közvetítünk és
megéreztetjük velük, hogy Isten gyermekeiként szereti őket.
„Csak a szeretet által átformált, a másik ember méltóságát
felismerő látásmóddal lehet a szegényeket mérhetetlen méltóságukban elismerni és megbecsülni, saját életstílusukban és
kultúrájukban tiszteletben tartani, és így a társadalomba valóban integrálni” (FT, 187).
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Kedves Testvérek! Életünk minden szakasza arra szolgáló
idő, hogy higgyünk, reméljünk és szeressünk. Ez a felhívás,
hogy a nagyböjtöt a megtérésnek, az imádságnak és javaink
megosztásának útjaként éljük meg, segítsen bennünket abban,
hogy közösségi és egyéni emlékezetünkben átgondoljuk az
élő Krisztusból fakadó hitet, a Szentlélek fújása által ébresztett reményt és az
Atya irgalmas szívéből kiapadhatatlanul
forrásozó szeretetet.
Mária, a Megváltó
édesanyja, aki hűen
áll a kereszt tövében
és az Egyház szívében, támogasson bennünket szeretetteljes
jelenlétével, és a feltámadott Úr áldása
kísérjen bennünket
a húsvét fénye felé
vezető utunkon!
Kelt Rómában, a Lateráni Keresztelő Szent
János-főszékesegyházban, 2020. november
11-én, Tours-i Szent
Márton emléknapján
Fordította: Tőzsér
Endre SP, Forrás:
Magyar Kurír
Munkácsy Mihály
Sirató asszonyok a keresztfánál (1895)

A szentatya februári imaszándéka
„Ma is vannak olyan nők, akik az erőszaktól szenvednek.
Ez lehet pszichológiai, verbális, fizikai, szexuális erőszak.
Megdöbbentő a megvert, megsértett és megerőszakolt nők
száma. A sok nő által elszenvedett rossz bánásmód különféle
formái a gyávaság és az egész emberiség lealacsonyodásának megnyilvánulásai. Az áldozatok tanúvallomásai, akiknek
van bátorságuk megtörni a csendet, segítségkiáltást jelentenek, amelyet nem hagyhatunk figyelmen kívül. Nem fordíthatjuk el tekintetünket! Imádkozzunk az erőszak áldozatává vált
nőkért, hogy a társadalom megvédje őket és hogy szenvedéseiket mindenki vegye figyelembe és hallgassa meg!”
„A nők ellen elkövetett minden erőszak Isten meggyalázása,
aki egy asszonytól született. Az emberiség számára az üdvösség egy nő testéből származott: abból értjük meg az emberiség mai színvonalát, ahogyan kezeljük a nő testét”.
Forrás: Vatikáni Rádió

Dr. Kerekes László – Kinyújtott kéz, nyitott szív,
a testvériség építése – A testvériség világnapja
Ferenc pápa a béke követeként 2019. február 3-5 között az
Egyesült Arab Emirátusokba látogatott. Az Abu-Dhabiban
megrendezett vallásközi találkozón egy közös nyilatkozatot
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írt alá az emberi testvériségről, a világbéke és a békés együttélés érdekében. Ferenc pápa híressé vált mondása a vallásközi találkozón: ,,Vagy közösen építjük a jövőt, vagy nem lesz
jövő!”
Néhány hónappal később, augusztusban megalakult az Emberi Testvériség Bizottsága (ETB). Célja biztosítani a jövő
nemzedék számára ,,a kölcsönös tisztelet és az egészséges
együttélés légkörét”. A bizottság tagjai között mind vatikáni,
mind a muzulmán világ képviselői jelen vannak. Az ETB
azon év szeptember 11-én megtartotta első találkozóját Rómában, a Szent Márta házban. A dátum kiválasztásának is
üzenet jellege van: ,,az életet és a testvériséget kívánják építeni ott, ahol mások halált és pusztítást okoznak”, utalva a
2001. szeptember 11-én New Yorkban elkövetett merényletre.
Következő lépésként Ferenc pápa és Ahmed et-Tajjeb főimám, a dokumentum aláírói, február 4-ét javasolták a testvériség világnapjaként, az ETB tagjai pedig António Gutierrez
ENSZ-főtitkártól kérték ennek világnappá nyilvánítását.
A 2019 augusztusában megalakult Emberi Testvériség Bizottsága (ETB) kérte António Gutierrez ENSZ-főtitkártól február 4-nek a testvériség világnapjává nyilvánítását.
Miért oly sürgető a kultúrák párbeszéde, az emberi testvériségre és világbékére való törekvés? A nyilatkozat a maga teljességében összefoglalja ezeket: nemcsak a spirituális értékek, a felelősségtudat gyengülése miatt, hanem mert a világban egyre inkább megmutatkozó szélsőségesség, intolarencia,
fundamentalizmus oda vezetett, hogy egy „darabokban zajló
harmadik világháború” jeleit láthatjuk.
A világválság oka nem gazdasági, hanem spirituális, az elaltatott emberi lelkiismeret, a vallási értékektől való eltávolodás, az individualizmus és az anyagelvű filozófiák túlsúlya, amelyek az anyagias értékeket helyezik a legfőbb és transzcendens
alapelvek helyébe.
Megdöbbentő a világon jelenlévő problémák alapjainak világos és pontos meghatározása a nyilatkozatban: a vallások
politikai felhasználása, a visszaélés a vallási érzésnek az emberek szívére gyakorolt hatásával azért, hogy világias és rövidlátó politikai és gazdasági célokat érjenek el ezáltal. A nyilatkozat nem hallgatja el az igazságtalanságot, a természeti
erőforrások méltánytalan elosztását, amely egy gazdag kisebbség előnyeit szolgálja a föld népei többségének kárára.
Azt is kiemeli, hogy mindezek fölött nemzetközi hallgatás
uralkodik. Isten nevét nem szabad a gyilkosság, a száműzés
és az elnyomás igazolására felhasználni.
A nyilatkozat elítél minden gyakorlatot, amely ,,veszélyezteti
az életet, így a népirtást, a terrorcselekményeket, az elköltözésre való kényszerítést, az emberi szervek kereskedelmét, az
abortuszt és az eutanáziát, valamint az ezeket támogató
politikákat”. Megoldásképpen javasolja a vallási érzék felébresztését az új nemzedék szívében. A nyilatkozat ismételten
megerősíti: a hit, a gondolat, a kifejezés és cselekvés szabadságára minden embernek joga van, elítéli az embereknek
egy bizonyos vallás vagy kultúra elfogadására történő kény-
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szerítését; minden embernek joga van az irgalmasságon alapuló
igazságossághoz; a párbeszéd, a megértés, a tolerancia csökkenti a gazdasági, társadalmi és politikai problémákat; a hívők közötti párbeszéd, a felesleges viták kerülése a találkozás
biztos útja a közös spirituális, emberi és társadalmi értékek
terében; az istentiszteleti helyek védelme a törvények és nemzetközi egyezmények által garantált kötelesség; a terrorizmust
minden formájában és megnyilvánulásában el kell ítélni; az állampolgárság a jogok és kötelességek egyenlőségén alapul, le
kell mondani a kisebbségek hátrányos megkülönböztetéséről,
elkerülve a kettős mérce politikájának használatát; a nők, a család és a gyermekek, valamint az idősek, a gyengék, a fogyatékkal élők és az elnyomottak jogait minden szinten biztosítani
és védeni kell.

Törekedjünk a párbeszédre, megértésre, toleranciára…
Mit tehetünk mi a mindennapi életben? A békére és testvériségre való törekvés adja meg kereszténységünk hitelességét. Több tiszteletet tanúsíthatunk környezetünk felé, különösen a hit, a gondolat, a kifejezés és cselekvés szabadságát
illetően. Törekednünk kell a párbeszédre, megértésre, toleranciára akkor is, ha kevés remény mutatkozik a megoldásra. Ki
kell állnunk az irgalmasságon alapuló igazságosság mellett.
Nagyobb hangsúlyt kell fektetnünk a hívők közötti párbeszédre, kerülni a felesleges vitákat. Szeressük, védjük, támogassuk, tartsuk fenn, szépítsük a templomainkat. Az erőszak
minden formáját ítéljük el szűkebb vagy tágabb környezetünkben. Éljünk állampolgári jogainkkal, teljesítsük állampolgári kötelességeinket, figyeljünk jobban oda a körülöttünk élő
kisebbségre, mindig emeljük fel a szavunkat, ha kisebbségként bennünket hátrányos megkülönböztetés ér vagy a kettős
mérce politikáját alkalmazzák ránk. Legyünk a nők, a család
és a gyermekek, valamint az idősek, a gyengék, a fogyatékkal
élők és az elnyomottak jogainak biztosítói és védői.
Az új nemzedékek nevelése mindannyiunk felelőssége, ezáltal törekszünk élhető jövőre, egyetemes békére. Ebben segít
a Ferenc pápa által kezdeményezett dokumentum meghívása,
amely egyben felhívás a tolerancia és testvériség értékeinek
megélésére, tanúságtétel az Istenbe vetett hit nagyságáról. Egyedül Isten képes felemelni az emberi lelket és egyesíteni az
egymástól elszakadt szíveket.

–4–

Exc., Ft. Dr. Kerekes László segédpüspök
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Ferenc pápa üzenete a betegek 29. világnapjára
A Lourdes-i Szűzanya liturgikus emléknapja, február 11-e
egyben a betegek világnapja az Egyházban. Ez alkalomból a
pápa minden évben üzenetet intéz a hívekhez. Idei üzenetének témája: „Egy a ti mesteretek, ti pedig mindnyájan testvérek vagytok.” (Mt 23,8)
Kedves testvérek! A betegek 29. világnapja, a Lourdes-i
Szűzanya liturgikus emléknapja jó alkalom arra, hogy különös figyelmet fordítsunk a betegekre és azokra, akik őket a
kórházakban, az idősotthonokban, valamint a családokban és
a közösségekben gondozzák. Különösen is gondolok azokra,
akik a koronavírus-járvány következményei miatt szenvednek
világszerte. Mindnyájukat, különösen is a szegényeket és a
kirekesztetteket lelki közelségemről és az Egyház szeretetteljes gondoskodásáról biztosítom.
1. Ennek a napnak a témája abból az evangéliumi szakaszból származik, melyben Jézus azok képmutatását kritizálja,
akik nem azt teszik, amit hirdetnek (vö. Mt 23,1–12). Amikor
hitünk üres szavakra redukálódik, nem törődve mások életével és szükségleteivel, hitvallásunk aligha van összhangban
a való élettel. A veszély nagy. Jézus ezért használ kemény
szavakat, amikor önmagunk bálványozásának veszélyéről van
szó, és így tanít minket: „Egy a ti mesteretek, ti pedig mindnyájan testvérek vagytok” (Mt 23,8).
Jézus kritikája azok iránt, akik „beszélnek, de nem cselekszenek” (vö. Mt 23,3), mindig és mindenki számára hasznos,
mivel egyikünk sincs védve az álszentség súlyos gonoszságától, ami megakadályozza, hogy az egyetlen Atya gyermekeként növekedjünk, mint olyanok, akik egyetemes testvériség
megélésére kaptak meghívást.
Testvéreink szükségleteivel szembesülve, Jézus a képmutatással teljesen ellentétes magatartást állít szemünk elé. Arra
hív meg minket, hogy álljunk meg, figyeljünk, közvetlen és
személyes kapcsolatot alakítsunk ki másokkal, empátiát és
együttérzést tápláljunk irántuk, hagyjuk, hogy szenvedésük
annyira megérintsen minket, hogy szolgálatukra akarjunk állni (vö. Lk 10,30–35).
2. A betegség tapasztalata ráébreszt saját sérülékenységünkre és a másoktól való velünk született függésünkre. Teremtményi mivoltunk ezáltal lesz még nyilvánvalóbb, mert megtapasztaljuk Istentől való egyértelmű függőségünket. A félelem,
a zavar, a bizonytalanság, néha pedig a megdöbbenés is birtokba veheti elménket és szívünket, ha betegek vagyunk; tehetetlennek érezzük magunkat, mivel egészségünk nem a képességeinktől vagy az aggodalmaskodásunktól függ (vö. Mt 6,27).
A betegség felveti az élet értelmének kérdését, amelyet hittel Isten elé hozunk: ez az egzisztencia új irányára és értelmére irányuló kérdés, amelyre előfordulhat, hogy nem kapunk
azonnal választ. Rokonaink és barátaink sem tudnak mindig
segíteni minket ebben a fáradságos keresésben.
Jób bibliai alakja e tekintetben jelképértékű. Felesége és
barátai nincsenek mellette a szerencsétlenségében, sőt, hibáz-
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szeretlek én is titeket. Maradjatok meg
az én szeretetemben!” (Jn 15,9)

tatják és csak súlyosbítják magányát és szorongását. Jób elhagyatottnak és félreértettnek érzi magát. De épp e rendkívüli
kiszolgáltatottsága által utasít el minden képmutatást, és
választja az őszinteség útját Isten és embertársai felé. Olyan
kitartóan kiált Istenhez, hogy Isten végül válaszol neki, új
látóhatárt nyitva előtte. Megerősíti abban, hogy szenvedése
nem büntetés vagy az Istentől való elszakadás állapota, még
kevésbé Isten közönyének a jele. Jób megsebzett és meggyógyított szívéből fakad ezután a megindító vallomás az Úr felé:
„Azelőtt csak hírből hallottam felőled, most azonban saját
szememmel láttalak.” (Jób 42,5).

Nagy Vilmos – A kis beteg

3. A betegségnek mindig van arca, nem is csak egy: minden
beteg arca, de azoké is, akik figyelmen kívül hagyva, kirekesztve érzik magukat és akik olyan társadalmi igazságtalanságok áldozatává válnak, amelyek megfosztják őket alapvető
jogaiktól (vö. Fratelli tutti, 22). A jelenlegi világjárvány az
egészségügyi rendszerek egyenlőtlenségeit, valamint a betegellátás terén mutatkozó hiányokat is felszínre hozta. Az idős,
gyenge és kiszolgáltatott emberek nem mindig kapnak méltányos egészségügyi ellátását. Ez politikai döntésektől, az erőforrás-gazdálkodástól és a felelős pozíciókat betöltő személyek elkötelezettségétől függ. A betegek gondozására és beteg
testvéreink ápolására fordított erőforrás elsőbbséget élvez,
ami azzal az alapelvvel függ össze, hogy az egészség elsődleges fontosságú közjó. Ugyanakkor a világjárvány rávilágított
az egészségügyi személyzet, az önkéntesek, a dolgozók, a lelkipásztorok, a szerzetesek és szerzetesnők elkötelezettségére
és nagylelkűségére is, akik profi módon, felelősségtudattal és
felebaráti szeretettől indíttatva segítették, kezelték, vigasztalták és szolgálták a számtalan beteget és családtagjaikat. Férfiak és nők csendes sokasága döntött úgy, hogy ezekre az arcokra tekintenek és vállalják a betegek szenvedéseit, akiket a
közös emberi család tagjaként testvéreiknek éreztek.
A közelség egy értékes balzsam, amely támaszt és vigaszt
nyújt a betegeknek szenvedéseikben. Keresztényként ezt a
közelséget Jézus Krisztus, az irgalmas szamaritánus szerete-

–5–

,,Amint engem szeret az Atya, úgy
szeretlek én is titeket. Maradjatok meg
az én szeretetemben!” (Jn 15,9)

Szentpéteri harangszó

tének jeleként éljük meg, aki együttérzéssel közelít minden
bűntől megsebzett ember felé. A Szentlélek működése által
Krisztussal egyesülve arra kaptunk meghívást, hogy irgalmasok legyünk, mint az Atya, és különösen is szeressük gyenge,
beteg és szenvedő testvéreinket (vö. Ján 13,34–35). Ezt a közelséget nemcsak egyénként, hanem közösségként is megtapasztaljuk: a Krisztusban való testvéri szeretet valóban létrehoz egy gyógyító közösséget, amely senkit sem hagy hátra,
amely befogadó, különösen is a leginkább rászorultak iránt.
Itt szeretném megemlíteni a testvéri szolidaritás fontosságát, amely a szolgálatban válik konkréttá és változatos formákat ölthet, amelyek mind felebarátaink támogatására irányulnak. „A szolgálat azt jelenti, hogy gondját viseljük azoknak,
akik törékenyek a családunkban, a társadalomban, a népünkben.” (Homília Havannában 2015. szeptember 20-án). Ebben a szolgálatban mindenki képes arra, „hogy félretegye kívánalmait, elvárásait, mindenhatóságra irányuló vágyait a
legtörékenyebbek konkrét tekintetének színe előtt. (…) A szolgálat mindig a testvér arcát nézi, érinti az ő testét, érzi az ő
közelségét olyannyira, hogy nemegyszer „el is kell viselnie”,
miközben segíteni próbálja. Ezért a szolgálat sosem ideológiai,
minthogy nem eszméket, hanem személyeket szolgál.” (Uo.)
4. Abban, hogy egy terápia jó legyen, a kapcsolat döntő jelentőségű, ami lehetővé teszi a beteg holisztikus megközelítését. Ennek a szempontnak a kiemelése segíthet az orvosoknak, az ápolóknak, a szakembereknek és az önkénteseknek,
hogy felelősnek érezzék magukat abban, hogy a betegeket a
gyógyulás olyan útján vezessék, ami a bizalmon alapuló személyes kapcsolatra épül. (vö. Nuova Carta degli Operatori
Sanitari [2016], 4). Ez egyfajta szerződéskötést jelent a gondozásra szorulók és az ellátást nyújtók között, ami a kölcsönös bizalmon és tiszteleten, az őszinteségen és a segítőkészségen alapszik, így segít legyőzni a védekező attitűdöket, középpontba állítani a betegek méltóságát, megőrizni az egészségügyi dolgozók szakmaiságát és elősegíteni a jó kapcsolatot a betegek családjával.
A betegekkel való ilyesfajta kapcsolat kiapadhatatlan motivációt és erőforrást találhat Krisztus szeretetében, miként azt
azoknak a férfiaknak és nőknek a tanúbizonysága is mutatja,
akik évezredeken keresztül a szenvedők szolgálatára szentelték magukat. Ugyanis Krisztus halálának és feltámadásának
misztériuma annak a szeretetnek a forrása, amely képes hiteles értelmet adni a betegek és ápolóik élethelyzetének. Az evangélium sokszor alátámasztja ezt azzal, hogy bemutatja,
hogy Jézus nem varázslattal gyógyít, hanem a gyógyulások
mindig egy találkozásnak, egy személyek közti kapcsolatnak
az eredményei, amelyben a Jézus által felajánlott isteni ajándék választ talál azok hitében, akik befogadják. Ezt foglalja
össze a Jézus által gyakran elismételt kifejezés: „A hited megmentett téged.”
5. Kedves testvérek, a szeretetparancsnak, amelyet Jézus tanítványaira hagyott, konkrét megvalósulása a betegekkel való
kapcsolatban történik meg. Egy társadalom annál inkább em-
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beri, minél inkább hatékonyan törődik a testvéri szeretet jegyében az esendő és szenvedő tagjaival. Törekedjünk e cél elérésére, hogy senki ne érezze magát egyedül, kirekesztve vagy
magára hagyva.
Máriára, az Irgalmasság és a Betegek Anyjára bízom a betegeket, az egészségügyi dolgozókat és mindazokat, akik nagylelkűen segítik szenvedő testvéreiket. A lourdes-i barlangból
és szerte a világon számos más szentélyéből Ő támogassa
hitünket és reménységünket, és segítsen abban, hogy testvéri
szeretettel viseljük gondját egymásnak. Mindenkinek szívből
küldöm áldásomat!
A Lateráni Szent Jánosnál, 2020. december 20-án, Advent 4.
vasárnapján, Ferenc pápa. Forrás: Magyar Kurír

Püspökeink III. Körlevele – Nagyböjti üzenet
„Térjetek vissza hozzám teljes szívetekből. (…)
A szíveteket szaggassátok meg.” (Jo 2,12-13)

E szavakkal bíztat bennünket Isten igéje a Hamvazószerdán
felolvasott első olvasmányban. Elkezdődött a Nagyböjt, a
bűnbánati időszak, a lelki zarándoklat, mely alkalmat ad
mindannyiunk számára a megtérésre és arra, hogy méltóképpen felkészülhessünk Jézus Krisztus feltámadásának, a Húsvétnak megünneplésére.

Ehhez az első gesztus, a kiindulópont a hamvazás, amikor
alázattal meghajolva fogadjuk a a ránk szórt hamut, amelyet a
pap az előző évben megszentelt és elégetett barka hamujából
szór kereszt alakban a fejünkre, miközben azt mondja: „Emlékezzél, ember, hogy porból vagy és porrá leszel!” Fontos
emlékeznünk arra, kik voltunk és kik vagyunk, hiszen oly
könnyen megfeledkezünk mindenről: önmagunkról, Isten által teremtett emberi mivoltunkról, keresztény méltóságunkról.
Nemcsak embertársainkról feledkezünk meg túl gyakran, de
Istenről is, arról, hogy Ő „jóságos és irgalmas, nagy a türelme és csupa könyörület” (Jo 2,13).
A nagyböjti szent időben három eszköz segít bennünket,
hogy helyrehozzuk megromlott kapcsolatainkat, hogy visszataláljunk Istenhez, embertársainkhoz és saját magunkhoz. Ez
a zarándokút egyéni és személyes, saját magunkról szól, ezért
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nem látványosan, a világ és mások előtt kell járni, hanem
csendben, titokban végezni – Istenre hangolódva.
Az első eszköz az imádság. Ez segít rendezni Istennel való
kapcsolatunkat, hiszen az Ő jelenlétének megtapasztalása, az
Istennel való élő kapcsolatunk megerősödése történik az imádságban. Ezen alapszik egész keresztény életünk. Ebből
indul ki és ehhez kapcsolódik a másik két eszköz, a böjt és az
alamizsna.
A böjt az a lemondás, amelyet Istenre hangolva tudunk igazán vállalni. Őérte, miatta tesszük, ezért nem keserűen és
szenvedve, hanem ünnepi külsővel, örömmel mondunk le valamiről, ami számunkra kedves. Nem a nyilvánosság előtt kell
böjtöt tartani, hanem Őelőtte, aki a rejtekben is lát. A böjt növeli bennünk az önfegyelmet, a belső szabadságot, az emberséget. Így tett Jézus, és így tettek a szentek is, kövessük példájukat!
Az alamizsna az embertársainkkal való kapcsolatunkat hozza helyre, amennyiben őszinte szívvel, Isten előtt adjuk azt és
nem magamutogató módon, azért, hogy mások lássák. Minden hátsó szándéktól mentesen kell alamizsnát adni, még a
magunk számára se jegyezzük meg: ne tudja a jobb kéz, mit
tesz a bal. Az alamizsna nem selejtezést, lomtalanítást jelent,
hogy felesleges, hasznavehetetlenné vált dolgainktól megszabaduljunk, másoknak adva azokat, az alamizsna legyen önkéntes és szívből fakadó: általunk is előszeretettel használt,
számunkra is kedves, fontos dolgokat szívesen adományozzunk oda másoknak.
Idei nagyböjti üzenetében Ferenc pápa így fogalmaz: „a
szegénység és az önmegtagadás útja (a böjt), a megsebzett
emberre való odafigyelés és a róla való szeretetteljes gondoskodás (az alamizsna), és az Atyával folytatott gyermeki párbeszéd (az ima) lehetővé teszi az őszinte hit, az élő remény és
a tevékeny szeretet megvalósulását”. A mai, gondokkal teli
időben – folytatja a Szentatya –, amikor minden törékenynek és
bizonytalannak tűnik, különösen szolgáljon arra a nagyböjt,
hogy tekintetünket újra Isten türelme felé fordítsuk, aki továbbra is gondját viseli teremtésének, jóllehet mi gyakran rosszul
bántunk vele (vö. Laudato si’ enciklika, 32–33; 43–44).
Legyen számunkra a most kezdődő nagyböjti idő egy nagyszerű lehetőség az igazi megtérésre: a rossztól, a bűntől való
elfordulásra és az Istenhez való őszinte odafordulásra. Térjünk vissza teljes szívünkből Hozzá, az Élet és minden jóság
forrásához!
Dr. Kovács Gergely
Dr. Kerekes László
érsek, apostoli kormányzó
segédpüspök
Forrás: ersekseg.ro

Házasság hete – Február 7-14
Házasok tízparancsolata
Nem angyalok, hanem emberek házasodnak, s ha nem
látjuk egymás hibáit a szerelem rózsaszínű felhőin keresztül,
az még nem jelenti azt, hogy nincsenek. Tartós házasságot csak
a lélek köthet, nem a test. Ennek a gondolatnak a jegyében szü-

,,Amint engem szeret az Atya, úgy
szeretlek én is titeket. Maradjatok meg
az én szeretetemben!” (Jn 15,9)

letett a házasok tízparancsolata.
1. Légy nyitott és fejlődőképes!
A házasság nem révbe érkezés, nem végcél – tudnod kell
növekedni és elmélyülni a szeretetben házastársaddal.
2. Fogadd el házastársad másságát!
Ne ámítsd magad, hogy majd te megváltoztatod házastársad
egyik vagy másik tulajdonságát – ne akard őt saját hasonlatosságodra formálni. Ez még egy embernek sem sikerült!
3. A másikat akard boldoggá tenni, ne saját boldogságodat
hajszold!
„Senkinek sincs nagyobb szeretete annál, mint aki életét adja felebarátaiért.”, „Szeretlek, mert vagy, mert ilyen vagy. Elfogadlak és vállallak minden pozitív és negatív tulajdonságoddal együtt egy egész életre.” Ajándékozd neki teljesen az
igazi gazdagság minden forrását: a teljes figyelmedet (ő a legfontosabb ember az életedben!), az idődet.

4. Magaddal szemben szigorúság, társaddal szemben engedékenység!
Ne várj mindig mindent tőle! (Se a házimunkában, se a lelkiekben!)
5. Házastársadat a sorban senki és semmi meg nem előzheti!
Mindig mindenben ő legyen az első – nem a gyerek(ek),
nem a szülők (!), nem a munka, nem a karrier stb. Amikor
valaki házasságot köt, el kell vágni – és tudni kell elvágni – a
szülőkhöz kötődő szálakat!
6. Legyen rugalmasan kialakítva a felelősségmegosztás!
Ki-ki képességei, természete szerint végezze a családban előkerülő tennivalókat, és eszerint tartozzon érte felelősséggel.
7. Legyen nyitott a család mások felé is!
A legtöbb házaspár összeborul, mint a káposztalevél. Ez
nem egészséges, elszigetelődéshez, belterjes problémafelhalmozódáshoz vezethet. Legyetek keresztény család, és vigyétek el más családokhoz is az Örömhírt!
8. Tiszted az életet. Fogadd örömmel a gyermekáldást!
Mondj IGEN-t az életre! Isten is IGEN-t mondott Rád! Ahol a (leendő) szülők igaz szeretettel szeretik egymást és Istent, és letették életüket-jövőjüket Isten kezébe, ott minden
más – anyagi, munkaügyi, szabadidős, hobby stb. – szempont
eltörpül. „Ami szükséges, azt megadja az Úr.” A testi szeretet
Isten ajándéka a Számotokra. Gondoltál már arra, hogy megköszönd Neki?
9. Ne feledd dicsérni társadat!
Ez a szeretet, az együttlét örömének egyik kifejezése. Ne
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érjen véget az udvarlás az esküvővel! Végy időnként feleségednek egy-egy szál virágot „csak úgy”! Készíts néha férjednek gyertyafényes vacsorát – csak az ő kedvéért! Nem
elég egyszer, az esküvőn elmondani: „Szeretlek!” – hanem
minden nap ezer jelét kell ennek adni – és néha nem árt újra
és újra elmondani. Ne mondd, hogy „Úgyis tudja!”, mert nem
tudni akarja, hanem nap mint nap tapasztalni!
10. Legyen ünnep és lazítás is betervezve – kettesben!
„Az Úr napját szenteld meg!” A vasárnap nem arra való,
hogy a férj túlórákat, fusimunkát végezzen, vagy a feleség egész nap süssön-főzzön, és a héten elmaradt házimunkát csinálja! Miből akarsz adni, ha nem töltekezel? Pár óra a mézesheteket idéző békességben, egy kellemes séta a természetben
– felüdít egész hétre.
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Az ünnepség végén maga az ünnepelt, dr. Jakubinyi György
nyugalmazott érsek szólt az ünneplőkhöz. Az ünnep közös énekléssel zárult, amelyben a jó atyáért esdekeltek, a Mennyei
Atya kegyelmét, áldását kívánva a 75 éves nyugalmazott főpásztornak. Ad multos annos!
Forrás: ersekseg.ro

Böjte Csaba OFM – A jó gyermek hasonlít édesanyjára!
A jó gyermek hasonlít édesanyjára! Csodálom Mária kezdeményező erejét, a bajban, a kicsinyek melletti bátor kiállását.
Figyel, határoz és dönt! Az angyal csak beszél Erzsébetről,
nem küldi Máriát, de a Szűzanya tudja, hogy szükség van rá
és útra kel segíteni hosszú hónapokra. Kánában, a fiatal pár
lakodalmán finom női érzékkel nem csak észreveszi a gondokat, hanem megoldást is keres, szinte kikényszeríti Szent fiáForrás: hazassaghete.ro
tól a csodát! Hihetetlen, de biztos a dolgában, hisz a szolgákat utasítja, hogy tegyék meg mindazt amit a fia mond nekik!
Jakubinyi György nyugalmazott érsek 75 éves

1946. február 13-án született Máramarosszigeten. Isten szolgája Márton Áron püspök szentelte pappá a gyulafehérvári székesegyházban 1969. április 13-án. II. János Pál pápa 1990.
március 14-én gyulafehérvári segédpüspöknek nevezte ki, április 29-én Francesco Colasuonno nuncius szentelte püspökké
a csíksomlyói kegytemplomban. 1994. április 8-án gyulafehérvári érsek lett, érseki beiktatását az év április 21-én a gyulafehérvári székesegyházban John Bukovsky bukaresti apostoli nuncius vezette.
Egy Istennek, egyháznak, teológiai tudományoknak szentelt
élet 75 évéért adtak hálát Gyulafehérváron a papnevelő intézet
nagytermében február 12-én du. 5 órától Jakubinyi György
közvetlen munkatársai és az érseki központ papjai, valamint a
papnövendékek.
Az ünnepség elején dr. Kovács Gergely érsek bibliai idézettel köszöntötte elődjét: „Megáldalak és naggyá teszem nevedet, és te maga is áldás leszel.” Jakubinyi érsek kedves
szokása, hogy születésnapra a Szentiírásból kikeresi azokat a
helyeket, amelyek az ünnepelt életkorával függnek össze. A
Ter 12,1-3 a 75. évről szól. Kovács Gergely érsek ennek az
életkorra utalásnak a szokásostól eltérő hangsúlyt adott: „Nem
kivonulás, nem elvonulás, nem arról van szó, hogy megérett
az idő, hogy az ember félreálljon” – hangsúlyozta. A Szentírás szép válasza: légy áldás. „Kedves érsek atya, én ezt kívánom: magad is légy áldás! érezd így, hogy a 75 év tapasztalata, bölcsessége az a forrás, az a kincs, amellyel áldássá
tudsz válni. Adja az Isten, hogy így legyen, és mi magunk is
így tudjuk ezt értékelni és megbecsülni”– mondta Kovács
Gergely érsek.
Az ünnepelt életpályáját Tamás József nyugalmazott püspök mutatta be és méltatta. Az ünnepségen Szép András zongoraművész előadásában elhangzott Szergej Rachmanyinov
Tablók című művének első tétele, Lázár Hunor verssel köszöntötte az ünnepeltet, majd Laczkó Vass Róbert színművész
és Szép András koncertelőadással lepték meg, Nincs egészen
tegnap... címen.

Mária jelen van, a kicsik, a bajban lévők, az elesettek számíthatnak rá! Lourdesben a mindenkit beolvasztó Franciaországban egy kisebbséghez tartozó lenézett, tanulatlan lánykához szól olyan nyelven amelyik a hatóságok részéről megszűnésre volt ítélve... Mária a szegény rőzsegyűjtő lány által
üzen a nagyoknak, és azok nagyon nehezen hallják meg az
égből jövő kérést!
Csodálom Máriának ezt a bátor kezdeményező erejét, ezt a
határozott kiállást, azt hogy mer nekimenni nehéz, lehetetlennek tűnő feladatoknak. Anyánk az Egyház ezért is tette e csodálatos Mária ünnepre, a gyógyíthatatlan betegek világnapját!
Mária számára nincs lehetetlen!
A jó gyermek hasonlít édesanyjára! Öltsük magunkra mennyei
édesanyánk szép vonását! Vegyük észre a gondokat magunk
környezetében, merjünk gyógyító erővel lehajolni az emberekhez! Ne várjunk bíztatást, felkérést, nógatást, hagyjuk,
hogy a szeretet, jóság igazítsa lábunkat a cselekvő szeretet
útjára! Soha ne abból induljunk ki, hogy mi lehetséges, és mi
nem, hanem csak azt nézzük, hogy mit kér az a végtelen Isteni szeretet, melynek mi is köszönhetjük e világűrben száguldó földgolyón a létünket! Hiszek a csodákban!
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Sebestyén Péter – A szabadság alkonya
Egyik marxistánk azért teszi le a tollat, mert csalódott az
álmaiban. [telex.hu] Szavai szerint nem valósult meg sem a
marxizmus, sem a kommunizmus. Vagyis itt a világvége. Ő
kiszáll.
A másik neo-marxistánk [welemeny.transindex.ro] viszont
intenzív felháborodással tüzel minden ellen, ami keresztény,
magyar és erdélyi, (sőt szerinte ilyen legkisebb közös többszörös nincs is), mert veszélyben érzi a melegek, a nők, és
mindenféle „kisebbségek” szabadságát. S mindezért a papokat és tanárokat teszi felelőssé, akik szavai szerint nem engedik a szexuális felvilágosítást. Mint írja: „homofób papok és
politikusok futkosnak körbe Erdélyben, iskolaigazgatók győzködik a szülőket, nehogy szexuális felvilágosítást, khm, pardon,
“egészségügyi nevelést” igényeljenek a gyerekeknek”…
Ilyen lesz abból, ha rossz a kiindulópont. Amikor már valaki nem a szeg fejére, hanem a saját ujjára koppint, mi több,
utána még a kalapács nyelén is otthagyja a nyomokat. Mert
ha éppenséggel a tordai vallásbéke törvényéből indulna ki,
akkor abból is tudhatná, hogy nem akármilyen másságot toleráltak az erdélyi rendek, hanem a keresztény hitnek a különféle útjait, szabad értelmezéseit. Szétnézhetne az ipari forradalom táján is, hiszen a természeti források mértéktelen kisajtolása, a gyarmatosítás, az elkényelmesedés akkortól vett nagy
lendületet, ami aztán odáig fajult, hogy a kapzsiság és a hedonizmus a múlt század második felére már az európaiak
fajfenntartását is legyengítette. Aztán meg arra sem gondolt,
hogy a Kálvin által bevezetett és a kapitalizmusban is meghonosodott protestáns etika mára Istent is kiürítette magából.
Hogy a francia forradalom szabadság-egyenlőség-testvériség
hazugságáról ne is beszéljünk. Mert ahhoz kereszténynek kellene lenni. Hogy legalább az első kettő értelmét felfogjuk.
Isten az élet szabad, szuverén ura, forrása, origója. Ez a kinyilatkoztatás, hitünk és tapasztalatunk lényege. Tehát az ún.
szabadság és testvériség is csak az Ő teremtői munkájából
forrásozik. Mert csak az értelmes és szabad akaratú ember
rendelkezik személyiséggel. Ebben az istenképiségben gyökerezik emberi méltóságunk. Ebben vagyunk testvérek Krisztusban. De nem egyformák. És nem is egyenlők. Férfiak és
nők vagyunk, különféle adottságokkal, bőrszínnel, súllyal,
mérettel, szellemi-lelki kapacitással, vérmérséklettel, érzelmi
és értelmi képességekkel megáldva. Az Ő szemében vagyunk
egyenlők. A társadalom részei. De a társadalomban nem vagyunk egyenlők.
És ha nem fogadja el a kedves véleményező Isten jelenlétét,
mint végső, metafizikai vonatkoztatási pontot, akkor miért,
mi alapján lennénk egyenlők? Mi az ő humanizmusának közös pontja, ha amúgy is állatok vagyunk?... Hiszen a társadalmi szerződés koronként és kultúránként is változik… Az
emberi társadalomban hierarchia, illetékességi körök, felelősségleosztások vannak. Vannak felnőttek, vannak gyermekek.
Vannak betegek, vannak egészségesek. Vannak becsületesek s
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vannak bűnözők, vannak élők, vannak holtak. Mindegyik
csoportra saját szabályrendszer vonatkozik. Ezeket nem lehet
felcserélni, vagy köztük a határokat elmosni. Méltányosság
van, elvárások vannak, törvények és kompetenciák. Aki többet kapott, többet is várnak el tőle. A gazdagabb nagyobb adót fizet. Más az elvárás egy igazgatótól s más egy beosztottól. A törvény előtt is.
És akkor még nem beszéltünk a szabadságról, ami a liberálisok szemében valami megfoghatatlan, az értelmetlenségig
„kitágított”, parttalan szabadság. Ami nonszensz. Vagyis a
marxisták és a neomarxisták saját utópiájukat hajszolják, saját
korlátjaikba, logikai bukfencükbe botolnak bele és véreznek
el. Miközben hangsúlyozzák és hangoztatják a demokrácia
vívmányait, megtiltják a népszavazást, nehogy a nép hangját
hallják. Ezt látjuk például a hollandoknál.

Jól mondta annak idején Kissinger: „a demokrácia túl fontos ahhoz, hogy az emberek szavazással döntsenek róla.” [Bakos
Zoltán: Szemben a társadalommal, Kárpátia Stúdió, Köröstárkány-Balatonfőkajár, 2020] A liberálisok szerint szabad
vagy, aközben pedig minden lépésedet ellenőrzik a technikai
vívmányokon keresztül. Igazat akarnak mondani, de közben
hazudniuk kell, nehogy a tömeget megijesszék. A keresztények szerint viszont a szabadság felelősség. Az Istentől való
édes függés ajándéka. Ezzel szemben ők, a szabadelvűek, noha
szabad vagy, egyéni és közösségi jogaidat is visszavágják a
túlzásba vitt szabályozással. Miközben az állam szerepéért
kiabálnak, a pénzért, a szociális védőhálóért, a támogatásokért
kiabálnak, aközben szabályosan leépítenék az államot, mindent
centralizálnának a számítógépes rendszeren keresztül.
A második világháború után divat lett antifasisztának lenni,
ebből könnyen átestek a másik végletbe, a szocializmus, a
kommunizmus, és újabban a neomarxizmus csapdájába. Mindezt Isten, vallás, egyház, nemzet nélkül. Ennek isszák ma a
levét. Sőt isszuk mindnyájan. Hiszen „az a civilizáció, amely
hallani sem akart Istenről, és sokszor gúnyt űzött Jézusból,
most mégis ennek a kiszorított Istennek szögezi a kérdést: miért akarja tönkretenni azt, amit nélküle hoztunk létre?” [Ba-
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ranyai Béla beszélgetése Görföl Tibor teológussal, in. Új
Ember, 2021.febr. 7. LXXXVII. évf. 6. szám] És akkor még
nem beszéltünk arról, hogy a kereszténység nem a törvény
vallása, hanem a Szeretetét kinyilatkoztató, kegyelmével ma
is jelen levő Istené. Erről tanúskodik a kereszténység. Az erdélyi magyar keresztény is. Ezek Európa értékei, amelyeket a
liberalizmus eldobott s most a keresztényektől kéri számon.
A XX. század két nagy politikusa is találóan fogalmazott: „A
kapitalizmusnak az a sajátos hibája, hogy egyenlőtlenül részesít a javakban. A szocializmusnak az a sajátos erénye, hogy egyenlően részesít a nyomorban…” (Churchill) „Ahhoz, hogy
feldühíts egy konzervatívot, hazudj neki. Ahhoz, hogy feldühíts egy liberálist, mondd meg neki az igazat! (T. Roosevelt).
Az erőszak témája is megérne egy külön fejezetet, de meghaladná e publicisztika kereteit. Legyen elég annyi, hogy sem a
marxizmus sem a pénz ideológiája nem képes megszüntetni,
megváltoztatni az emberi természetet. Annak viszont velejárója
az erőszakra való képesség. Ezt a liberálisok is tudják, sőt gyakorolják is a kifinomult véleménydiktatúrával és türelmetlenséggel. Ők már nehezen viselik a kereszténység „másságát”…
A darwinisták s a kommunisták szívesen fogalmaztak úgy,
hogy létért való küzdelem. De az egyház, a bibliai kinyilatkoztatás alapján hiszi, tudja, hogy van bűn, bűnre való hajlam. Ezért van szükség a megváltásra. Erőszak van mindenkiben, s lesz is. Ezt nem lehet semmiféle társadalmi konszenzussal megszüntetni. Oda kegyelem kell. Amiben a liberálisok nem hisznek. Akkor meg ne várják el a másik oldaltól.
Erőszak volt, lesz a családban is, a társadalomban is. Lehet
ugyan szabályozni, keretet szabni neki. Létezik bűnbánat, önnevelés, belátás stb. De olcsó vigasz, hogy minden kapu elé
rendőrt, kamerát, pszichológust, szolgálatos feljelentőt, békéltető bizottságot, kommunikációs tréning-menedzsert rakunk. Ez pont olyan utópia, mint a marxizmus, vagy a kapitalizmus.
„Szeretet nélkül minden ház üres, minden városka lakatlan,
Minden zseni ügyetlen, Félős nyuszi csak a kalapban, Céltalan üzenet a palackban” – énekli a Quimby. És igaza van.
Vagyis, kedves marxista testvérek: ne erőlködjetek az ateizmusotokkal! Ne bálványozzátok „kreatív” eszeteket, mert ez
tévút. Nem kell folyton sírni, és hülyíteni az (erdélyi) magyar
közvéleményt, hanem egy kis önreflexióval, alázattal, értelmes belátással vissza kellene kanyarodni a keresztény kezdetekhez. Azokhoz az értékekhez, amelyeket az egyháztól lenyúltatok, kisajátítottatok, átneveztetek, lejárattatok, kiüresítettetek, – és meg kellene újra tölteni tartalommal.
Gyertek vissza abból az évszázados erkölcsi zsákutcából,
ahová az (erdélyi) magyart is belehajszoltátok, mert az nagyobb veszély, mint a kovid-vírus. Erre kellene nevelni a lakájmédiát, az érdekcsoportokat, nem a hazugságra és a nép
demagóg manipulálására. Annak biztos tartósabb lesz a foganatja. És hatékonyabb.
Itt a Nagyböjt, a megfelelő alkalom rá.
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Exc., Ft. Tamás József – Orate fratres...
– Imádkozzatok, testvéreim...
A XI. század óta vált használatossá ez a felszólítás, és a felszólításra a nép részéről történő felelet. Valamiképpen ugyanaz a szerepe, mint a szentmise más helyein a ,,Könyörögjünk!” felszólításnak. A felajánlási könyörgést nem a ,,Könyörögjünk!” vezeti be, hanem ez a felszólítás, amire a nép válaszol is. Ebben a felszólításban arrra kéri a pap a híveket,
hogy imádkozzanak azért, hogy az áldozat kedves legyen az
Isten előtt. Érdekes a kifejezés, és erre akarunk most e felszólítás kapcsán felfigyelni. Így mondja a pap: ,,hogy áldozatunk”. A latin szöveg még kifejezőbb: ,,ut meum ac vestrum
sacrificium”. Ez a kifejezés világosan azt mondja, hogy az áldozat bemutatása nemcsak a pap dolga, hanem mindannyiunké. Úgy a pap áldozata, mint a híveké. Nemcsak a papnak
kell megtennie mindent, hogy az áldozat kedves legyen Isten
előtt, hanem a híveknek is.

Az igaz, hogy a papnak kötelessége imádkoznia híveiért. A
népért végzett szentmisék is ezért vannak, és a szentmisék
szövegeiben is több helyen kifejezésre jut a népért való közbenjárás, sőt egyéni im áiban is buzdítja az Egyház a papot
erre, de ez nem menti fel az embereket a kötelesség alól,
hiszen az Isten tőlük is kéri, hogy az Úr napját megszenteljék,
tőlük is kéri, hogy imádkozzanak, ahogy (1Pét 2,5) mondja: ,,Istennek kedves lelki áldozatot mutassanak be”.
A másik magatartás: a szentmisén való passzív részvétel, a
puszta fizikai jelenlét, vagy a mással való foglalkozás. Még a
színházban sem passzív résztvevő a nézőközönség, bár a helyén ül és hallgat. Nem passzív résztvevő, mert figyel, mert
nevet, vagy sír, tetszését fejezi ki és tapsol. A liturgián való
részvételnek is tevékenynek kell lennie. A Liturgikus Konstitúció 11. pontja azt mondja: ,,a teljes hatékonyság csak
úgy valósulhat meg, ha a hívők jól felkészült lélekkel járulnak
a liturgiához, szívüket szavukhoz igazítják és együttműködnek
a mennyei kegyelemmel, hogy az kárba ne vesszen bennük. A
Forrás: peterpater.com lelkipásztornak nemcsak arra kell figyelnie, hogy a liturgikus
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cselekmények alkalmával megtartsák az érvényes és megengedett végzés szabályait, hanem arra is, hogy a hívek a szent
cselekményekben résztvegyenek, mégpedig tudatosan, tevékenyen és gyümölcsözően.” Ez a három jellemzés együtt adja
az igazi részvételnek jellegzetességeit: tudatosan, tevékenyen,
gyümölcsözően.
– tudatosan: tudom, hogy hol vagyok és mit csinálok;
– tevékenyen: belekapcsolódom az énekbe és imába;
– gyümölcsözően: igyekszem minél több kegyelmet meríteni, szentáldozáshoz is járulni.
A tevékeny részvétel tehát azt jelenti, hogy belsőleg is átéljük azt, amit külsőleg is teszünk.
Ebben a tekintetben főleg a szórakozottság és az oda nem
illő magatartás kísért meg bennünket is. A szórakozottság, amely ellen állandóan küzdenünk kellene.
Az oda nem illő magatartás, amelyben nemcsak magunkat,
de másokat is zavarunk az áhítatban, és amit szintén ki kell
zárnunk, mert ez a liturgia meg nem becsülését jelenti.
Hogyan szoktam én tevékenyen részt venni a szentmisén,
mennyire lehet azt igazában tevékeny részvételnek nevezni?
A szentmise nemcsak a pap áldozata, hanem az enyém is, és
számomra annyit ér, amennyi kegyelmet próbálok tevékeny
részvételemmel meríteni belőle. Ahogy (Iz 12,3) mondja: ,,Örömmel merítek az üdvösség forrásából”, így tegyek én is.
Jézusom, gyakran részt veszek a szentmiseáldozaton. Már
ez a tény számomra mily nagy kegyelem, hisz hány embernek nem adatik meg, akik nagyon szeretnék. Segítsd megbecsülni ezt a nagy kegyelmet és úgy kihasználni, hogy a
magam és mások számára tevékeny részvételemmel sok kegyelmet kiesdhessek.
Forrás: – Exc., Ft. Tamás József ny. püspök – Csúcs és forrás

Tóth Tihamér – Eleven templom
Aki szeret engem, az megtartja tanításomat, s Atyám is szeretni
fogja. Hozzá megyünk és benne fogunk lakni. (Jn 14,23)

Az Úr Krisztus tanítása szerint minden egyes ember lelke,
ha azon nincs bűn, az örök Istennek eleven temploma! Ezt a
hihetetlen megtiszteltetést szinte csak végiggondolni is megrendítő, szinte csak leírásától is reszket a toll! Én, törékeny,
gyönge földi teremtmény; én, csak a megyémben vagy talán
városomban is ismeretlen kis diák, – én, a hatalmas Isten élő
temploma lehetek! Pedig így van! Az Úr fenti szavai világosan tanítják.
Az Isten lelkembe akar jönni s nálam lakozni! Ez a tény
azonban nemcsak kitüntetés reám, hanem egyúttal következményekkel járó lekötelezettség is. Gondold csak végig, mi
következik rád abból a csodás megtiszteltetésből, hogy lelkednek az Isten élő templomává kell válnia,
A templomban, úgy-e, mindennek tisztának kell lennie, mindent rendben kell tartani! Mily rendnek kell hát lennie lelked
templomában is! A mindent látó Isten szeme se tudjon felfedezni benne pókhálós zugokat, poros, eltorzult vonásokat.
A templomban szépen, lágyan szól az orgona s hirdeti Isten

,,Amint engem szeret az Atya, úgy
szeretlek én is titeket. Maradjatok meg
az én szeretetemben!” (Jn 15,9)

dicsőségét. A te kis templomodban buzgó, imádságos lelked
lesz az orgona; a frissen, örömmel, lendülettel végzett imáid,
egész imádságos életed lesz az Isten dicsőítése.
A templom tornyáról harang zúg és hívja az embereket Istent
dicsérni. Nohát a te imponáló életed, a, te örömtől ragyogó
szemed, a te hótiszta lelked legyen az Úr harangja, hogy buzgóságod tüzétől mások is fellángoljanak az Úr szolgálatára.

Vingai római-katolikus templom – Arad megye

A templomban gyertyák égnek s űzik szét a homályt. A te
élő hited legyen a gyertya, mely magadnak és másoknak mutatja az utat Krisztus felé.
És még egyet: a templomban legfontosabb az oltár, s azon
is az Oltáriszentség s az abban lakó Úr Jézusunk. Oltáriszentség nélkül nem teljes a templom, ürességet érzünk benne, valami nagy hiányt. Az Úr Jézus minden megkeresztelt lélekre
rányomja szent arcának vonásait. A bűn eltorzítja ezt a szentképet bennünk.
A te lelked templomának is páratlan, pótolhatatlan kincse
éppen az lesz, ha mindig tisztán kivehető lesz rajta az Úr Jézus arca, s ha a megszentelő kegyelem által ékesített templomodban ott fog lakni az Úr Jézus.
Meg ne váljatok semmi áron ettől a képtől! Minél elevenebbé tenni ezt a gondolatot: az én lelkem az Isten temploma
s annak oltárán ott él állandóan az Úr Jézus Krisztus!
Tudni, érezni, átélni, hogy Krisztus nemcsak a templomban
van velem. Velem van a futballpályán is, velem a tana teremben is, velem a kiránduláson is. Veled, fiam, mikor csendes
villanyfénynél az algebrapéldán töröd a fejedet. Veled, mikor
éltető napfénynél az erdőt-mezőt járod.
Mikor meredek sziklán kapaszkodsz, Ő fogja a kezedet, s
mikor a fejlődő kor ezernyi viharában küzdesz, Ő erősít téged. Ő is 14, 16, 17 éves, amilyen éppen te vagy. Ha szomorkodsz, megcsókolja szívedet; ha senki sem ért meg, Ő mindig
megért; ha hű vagy Hozzá, Ő soha el nem hagy. Íme, mit jelent a fönséges gondolat: Isten eleven temploma vagyok!
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és a városnak egy kisorsolt leányt kellett eledelül odaadni a
sárkánynak. Egyik évben a sorshúzás a király leányára esett,
Andromédára. A király nem akarta kiadni, de a nép fellázadt:
Eddig mindig odaadták a kisorsolt leányt, hogy a várost megmentsék. Most a király is adja oda. A király kényszeredetten
eleget tett a követelésnek. Androméda hercegnő kiült a tengerpartra. Nemsokára előjött a sárkány. De ekkor megjelent
fehér lovon egy ifjú lovag. Odament Androméda hercegnőhöz, leoldotta az övét, azzal átkötötte a sárkány nyakát és bevonszolta a városba. Az emberek ijedten gyűltek össze. De a
lovag bejelentette: Ha nem lesznek keresztények, elereszti a
sárkányt. Erre mindenki megtért és megkeresztelkedett.
A király felkínálta a lovagnak, hogy vegye el a leányát és ő
lesz az utóda. A lovag így szólt: Király, tartsd meg a királyságod és leányodat. én Szent György vagyok, a mennyországból jövök, nincs szükségem földi királyságra. De ha meg akarjátok hálálni megmentéseteket, építsetek tiszteletemre egy
hatalmas templomot. Ez meg is történt. Ezért van a keleti
egyház Szent György ikonjain fehér lovon Szent György loJakubinyi György – Hogyan
vag, vezeti a megkötött sárkányt, a tengerparton ül Androsikerült védőszentjeimet követni
méda hercegnő és a parti vártoronyból aggódva néz ki a kiA Szentírás a teremtéstörténettel kezdődik. Az első ember- rályi házaspár.
nek a Teremtő adta a nevet: mivel földből vette (héberül ádámáh = föld), földből valónak nevezte (Ádám). Az első nőnek
már Ádám adta a nevet: „Ez már csont a csontomból és hús a
húsomból. Asszony a neve (héberül: issáh), mivel férfiből lett.”
(Ter 2,23) és „Az ember Évának nevezte feleségét, mert ő lett
minden élő anyja” (Ter 3,20. éva = héberül: Chávváh = élő).
Nekünk, keresztényeknek már bevett szokásunk, hogy a kereszteléskor nevet adnak a gyermeknek, mégpedig egy szent
nevét, hogy legyen védőszentje: ő lesz a keresztelendő égi
oltalmazója és példaképe. Nem csoda, hogy a királyi családokban tíz-tizenkét keresztnevet írtak be az anyakönyvbe,
hogy sok védőszentje legyen az újszülöttnek. Ha pedig pogány nevet adtak, akkor mellé kellett írni egy szent nevét is,
hogy legyen védőszentje. Pl. a macedo-román (vagy „aromân”) Kalkuttai Szent Teréz anya pogány neve, Gondxha
mellé írta a keresztelő pap, hogy Ágnes. (A Teréz nevet apá- A keleti szinaxarionban (szentek élete) Szent György, Szent
Demeter és Szent Tódor a három vértanú testőr-katona. Ecaként kapta, kérésére, Kis Szent Teréz iránti tiszteletből.)
Engedtessék meg, hogy – felkérés szerint – beszéljek az én gyütt ábrázolják őket páncélban, lándzsával a kezükben egykeresztnevemről és bérmanevemről is. A keresztnevem György más mellett vigyázzállásban, a görögkeleti templomok hajóMiklós. Szüleim azért választották, mert anyai nagyapám jának bal oldalfalára festik. A három szentet nevezik „nagyszintén György volt, és Miklós is volt a családban. Két vé- vértanúnak” (görögül megalomártír – ószlávul véliki mucsedőszentem is van. Igyekeztem megismerni, hogy próbáljam nyik – románul mare mucenic). A György név görög, georgiosz, földművest jelent. A Zsinat utáni naptárreformkor 1969követni őket.
Szent György császári testőr volt, akit Diocletianus császár ben kihagyták a Római Martyrologiumból a legendás szenidején (ur. 284-305) hitéért kivégeztek Lüddában, Paleszti- teket, akiket nem lehet történelmileg igazolni. Paptestvéreim
nában Kr. u. 296-303 között (vagy 303.04.23-án). Született azzal „húztak”, hogy nincs védőszentem, mert Szent GyörNikomédiában 256-285 között. Sárkánnyal ábrázolják, mert a gyöt is törölték. Én pedig tudtam, hogy a sok legenda elmalegenda szerint Berytosz várát (a mai Beirut, Libanon főváro- rad, a sárkány is, de a történelmi személy, Szent György testsa, az Arany Legenda szerint Silena város mellett) megszaba- őr vértanú marad. és ennyi is elég ahhoz, hogy továbbra is
dította a sárkánytól. A legenda szerint ugyanis minden évben Védőszentemként tiszteljem. A Római Martyrologium (ford.
(vagy naponta) feltűnt a tengerparton egy borzalmas sárkány, Dr. Diós István, SzIT Budapest 2010,139) ezt írja róla április

Kempis Tamás – Krisztus követése – gondolatok
Minél közelebb jut valaki ahhoz, hogy önmagával azonos
legyen, és szívében minél egyszerűbb lesz, annál messzebb s
annál följebb jut a megértésben fáradság nélkül, mert onnan
fölülről kapja meg az értelem világosságát.
A tiszta, egyszerű és állhatatos lélek a sokféle tevékenykedésben sem szóródik szét, mert mindent Isten dicsőségére tesz:
és azon van, hogy önmaga-keresése soha se nyugtalanítsa.
Ki gáncsol, ki gyötör jobban, mint szíved meg nem tört hajlama? A derék és istenfélő ember előbb odabent elrendezi
minden dolgát, amit kint meg kell tennie. Nem a dolgai húzzák-vonják vétkes hajlamának szeszélye szerint, hanem maga
szabja azokat az igaz okosság mértékéhez.
Kinek kell keményebb harcot vívnia, mint aki önmagát
igyekszik legyőzni? Úgy volna rendjén, hogy ez legyen a mi
foglalatosságunk: önmagunk legyőzése, az, hogy naponta jobban erőt vegyünk önmagunkon, és így valamit gyarapodjunk a
jóban.
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23-án első helyen: „A 4. században Palesztinában, Lüddában
Szent György vértanú. Dicsőséges halálát Keleten és Nyugaton egyaránt ünneplik.” A keleti szinaxarionban ez a teljes
címe: „Szent György nagyvértanú és győzelemhordozó” =
görögül megalomártir ke tropeoforosz = románul Mare mucenic și purtător de biruință.”
Szent Györgynek három sírja van, és köszönöm védőszentemnek, hogy mind a három sírjához elvitt. 1. Az izraeli repülőtér Tel Aviv mellett Lod városánál van. Ez a város az újszövetségi Lüdda (Lydda, Lidda), ahol Szent Péter meggyógyított egy Éneász nevű béna embert (Csel 9,32-35). Mivel
Szent Györgyöt a muzulmánok is szentként tisztelik (Hizir
néven), a lüddai üres sírja mellett mecset van. Mellette telket
vásároltak a görög ortodoxok, kis templomot építettek, amelynek altemplomában (kriptájában) márvány sír van, Szent
György nagyvértanú üres sírja. Egy görög szerzetes felügyeli
a zarándokokat, és aki adományt ad, kap egy Szent György
szentképet imádsággal. 2. Szent György feje Rómában van, a
San Giorgio in Velabro Tiberis parti templom szembeoltárának a törzsében van vasláda ereklyetartóban. A latin felirat
„Cranium Sancti Georgii Martyris” = „Szent György vértanú
koponyája.” 3. Toulouse-ban, Franciaországban a Saint Sernin domokos templomban van Aquinói Szent Tamás OP
(1225-1274) sírja, és mellette egy másik fülkében koporsó alakú ereklyetartó a felirattal „Corpus S. Georgii Martyris” =
„Szent György vértanú teste”. (A fej nélkül, mert az Rómában
van.)
Szent Miklós (született Patarában Lükia tartomány, 270
körül – meghalt Müra városában, 345/352 körül, 12.06.) a
kisázsiai Lükia tartomány Müra városának püspöke szintén
történelmi személy, akit legendák vesznek körül.
Legismertebb: egy kétségbeesett édesapának, aki szegénységében el akarja adni három leányát örömháznak, titokban
az ablakon este három pénzeszacskót dob be a püspök, hogy
a leányokat tiszteségesen tudja férjhez adni. Igy lett belőle a
gyerekek Mikulása, aki édességet hoz a jóknak és virgácsot a
rosszaknak. Még Gyulafehérváron is a nagy és kis szemináriumban jött a Mikulás (püspöki ruhában, süveggel, egy felsőéves kispap), és felolvasta a krónikát, amelyben a közösséget
zavaró hibákra is felhívta a figyelmet, de ajándékot is kaptak
egyesek. Szent Miklós leghíresebb csodái: viharba került hajót megment, a várost megmenti az éhségtől, föltámaszt három meggyilkolt gyermeket, három katonatisztet megment a
kivégzéstől. Szent Miklós, a történelmi személy, mint Müra
püspöke részt vett az első egyetemes Zsinaton 325-ben Nikaiában. Ehhez is fűződik egy gyönyörű legenda. A zsinaton
Ariusz pap (sz. Líbia, 260 körül †Konstantinápoly, 336)
püspök kitámadta a Szentháromságot, az Úr Jézus Messiás,
de nem Isten Fia, a Szentlélek pedig Isten ereje, de nem személy, vagyis nincs Szentháromság. Innen arianizmus = szentháromságtagadás = antitrinitárianizmus, amit Dávid Ferenc
(1510/1520 – †1579.11.07/11.15) mint unitárius hitvallást
felújított és a tordai országgyűlésen Erdély negyedik bevett

,,Amint engem szeret az Atya, úgy
szeretlek én is titeket. Maradjatok meg
az én szeretetemben!” (Jn 15,9)

vallásává tette 1568-ban). Ariuszt a zsinat elítélte és az
apostoli hitvallásba, a Hiszekegybe bevette a Fiúra vonatkozó
bővítést. Ezen a zsinaton Szent Miklós püspök nem tűrte,
hogy Ariusz káromolja Istent, a Szentháromságot. Odalépett
hozzá, és pofon vágta. A zsinat elnöke fegyelmezetlenség
címen három napi magán zárkára ítélte a szent püspököt és
megfosztották a püspöki jelvényektől. A börtönben megjelent
neki az Úr Jézus, és visszaadta neki az evangéliumos könyvet, és a Szűzanya, aki visszaadta neki az omofort (stóla) és
azt mondta: „Jól tetted, hogy Szent Fiamat megvédted.” Ezért
a bizánci ikonográfiában Szent Miklóst mindig bizánci püspöki ornátusban ábrázolják, a feje mellett jobbra oválisban az
Úr Jézus képe, kezében az evangéliumos könyvvel, balra
pedig a Szűzanya az omoforral. A bizánci rítusban a Szentek
hierarchiájában a Szűzanya után egyenrangban következik
Keresztelő Szent János, a Megváltó mélyen tisztelt előfutára
és Szent Miklós, a lükiai Müra püspöke. Ezért a bizánci rítusban az ikonosztáz alsó jobb szélén, ezt a két szent, Keresztelő Szent János vagy Szent Miklós püspök képe van.

Szent Miklós püspöknek két sírja van, és mint Védőszentem, ő is elvitt mindkét sírjához. 1. Müra városa most történelmi ásatás látogatható régészeti terület Demre török kikötőváros mellett. A városban a főtéren ott van Szent Miklós
elrettentő piros Mikulás szobra, a turistaforgalom miatt. A zarándokok azonban elmennek az ősi bizánci templomba, ami
most török állami múzeum, de benne van egy üres kőkoporsó
fedél nélkül, amelyben volt Szent Miklós koporsója 1087-ig.
2. Akkor a tengeri kalózok támadásai miatt átvitték Dél-Itáliába, Bariba, ahol külön hatalmas Szent Miklós bazilika altemplomában (a „kriptában”) van a kőkoporsója, most latin
rítusú szembe oltár törzse. 2005-ben kétszer is misézhettem a
sírjánál. Más adatok szerint barii és velencei kereskedők törték fel 1087.05.09-én Szent Miklós kőkoporsóját, ellopták az
ereklyéket és Bariba vitték. Mivel Szent Miklós Oroszország
védőszentje, 1991-től orosz felirat kalauzol a sírig a vasúti
állomástól, a kikötőből és a repülőtérről. A kriptában pedig
egy bizánci (görög keleti) kápolna van a keleti rítusban miséző zarándokok részére.
Szent Miklós neve görög = Nikolaosz = néplegyőző. A ma-
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gyar Mikulás a Miklós név cseh fordítása. Az 1969-es naptárreformkor elhagyták a legendákat, de a történelmi személy
megmaradt. A Római Martyrlogium (ford. Dr. Diós István,
SzIT Budapest 2010,417) ezt írja róla december 6-án első
helyen: „A 4. században Lükiában Szent Miklós. Müra püspöke. Csodákkal és jótékonyságával tűnt ki.” A keleti szinaxarionban ez a teljes címe: „Szent Miklós, a lükiai Müra püspöke, csodatevő = görögül: Ájiosz Nikoláosz árchiepiszkoposz Mirón tisz Likíász, o thavmaturgosz = oroszul: Szvjeti
Nyikoláj csudotvoréc = románul: Sfântul Ierarh Nicolae, arhiepiscopul Mirelor Lichiei, făcător de minuni.”
Bérmanevem Ferenc. Ezt már én választottam, amikor
1956. május 24-én a börtönből betegen szabadult dr. Czumbel
Lajos kormányzó úr Máramarosszigeten megbérmált. (A kormányzó úr sz. 1891, szatmár-váradi kormányzó /ordinarius
substitutus = helyettes főpásztor/ 1950-1951 – börtön – és
1952.02.10 - †Szatmár, 1967.02.26.) édesapám ugyanis ferences harmadik rendi volt. Sokat olvasott nekünk Assisi
Szent Ferenc virágoskertjéből (Fioretti). Egy időben ferences
is akartam lenni. Ezért választottam Assisi Szent Ferencet
bérmavédszentemnek.
Assisi Szent Ferenc (sz. Assisi, 1181/1182 – †Assisi,
Porciunkula, 1226.10.03.) annyira közismert, itt nálunk is,
hogy elhagyom ismertetését. Keresztneve János volt. Édesapja, Pietro di Bernardone gazdag posztókereskedő volt. Gyakran járt át a dél-francia Provence tartományba posztót vásárolni, kereskedni. Így ismerte meg feleségét, Donna Picat, aki
provanszál anyanyelvű volt (a provanszál nyelv újlatin nyelv,
átmenet a francia és a katalán között, beszélői ma már
kétnyelvűek, a hivatalos francia mellett.) Ezért Szent Ferenc
anyanyelve nem az olasz volt, hanem a provanszál. Meg is
jegyzi A Három társ legendája, hogy eksztázisban Szent Ferenc mindig provanszálul beszélt a jó Istennel. A boldog édesapa éppen Provenceban volt beszerző úton, amikor hírül vitték első gyermeke, fia születését. Ezért a János keresztnév
mellett „franciácskának” becézte, olaszul Francesco, Francescuccio. Igy lett a becenévből keresztnév, az azt hordozóknak
az első Ferenc lett a védőszentje.
Assisi Szent Ferenc is mint bérmavédszentem elvitt a szent
helyeire: Assisiben a szülői házba és a sírjához a bazilika
altemplomában, no meg a sok assisi ferences emlékhelyre.
Voltam a Rieti völgye ferences szenthelyein is, no meg az Alvernán, ahol stigmákat kapta. Rómában is őrizik szálláshelye
emlékeit, a San Franceso d’Assisi a Ripa Grande ferences
templomban a Tiberisen túl stb. A Lateráni bazilika előtti téren ott van a szoborcsoport: Szent Ferenc és első társai letérdelnek a bazilika előtt, amikor III. Ince pápához mennek és
1209-ben elnyerik a rend szóbeli pápai jóváhagyását. Még a
Szentföldön is lehetett Szent Ferenc nyomában is járni. A
Római Martyrlogium (ford. Dr. Diós István, SzIT Budapest
2010,342) ezt írja róla október 4-én első helyen: „1. 1226ban Umbriában, Assisiben Szent Ferenc. Vidám ifjúság után
a szegénységet választotta úrnőjévé, és megalapította a ki-
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sebb testvérek rendjét, a ferences rendet.”
Befejezésül tegyem fel a kérdést: hogyan sikerült védőszentjeimet követni? A válasz nem rám tartozik, a jó Isten
ítéli meg. Egyik első tudatos felismerésem az volt, hogy
védőszentjeimet – vértanú, püspök, szerzetes – talán abban is
követhetném, hogy én is vértanú, püspök és ferences szerzetes legyek.

Az első nem tőlem függ, hanem a gondviseléstől. A második teljesült, amikor püspök lettem. És a harmadik? Amikor
szó lehetett volna róla, 1990-ben, már a püspökjelöltek listáján voltam. Ha szerzetes püspök lesz, mi marad még a szerzetességéből? A rend szellemét megélheti, de azt harmadikrendiként is (manapság FVR = Ferences Világi Rend a neve)
megélik a világiak. A szerzetesség egyik lényeges vonása a
közösségi élet. A szerzetes püspök pedig közösségen kívül él
(kolostoron kívül = exklausztrált). Marad tehát számomra,
hogy három védőszentemnek a szellemét kövessem: a tanúságtételt vér nélkül, a püspöki küldetést és a ferences szellemet. Szent György nagyvértanú, Szent Miklós püspök és Szeráfi Szent Ferenc atyánk, könyörögjetek érettem, érettünk!
Forrás: romkat.ro

Kuzmányi István – Értünk emelik áldásra kezüket –
Szeressük papjainkat már életükben is!
Új parancsot adok nektek, hogy szeressétek egymást;
ahogy én szerettelek titeket, úgy szeressétek ti is egymást.
Arról ismeri meg mindenki, hogy tanítványaim vagytok, ha
szeretettel vagytok egymás iránt. (Jn 13, 34–35)

Ha visszagondolok első gyerekkori emlékeimre, amelyek
Istenhez, a templomhoz kötődnek, ezek főszereplője egyértelműen egy pap. Az egykori váradszőlősi plébánosom, Fedorek
Imre. Ő volt az, aki figyelt rám, aki megtanított ministrálni,
akinél először gyóntam, akin keresztül megszerettem az Oltáriszentségben velünk lévő Jézus Krisztust, akinek oldalán jó
volt rózsafüzért imádkozni, aki megismertetett Szent Antal
tiszteletével és a Szűzanya szeretetével, sőt, aki tudomást szerezve arról, hogy szeretnék megtanulni németül, jó svábként
felajánlotta a segítségét, és hosszú, állhatatos oktatása révén
letette azokat az alapokat, amelyekre később építkezni tudtam. De nem felejtem azt sem, amit vasárnaponként édesapám oldalán állva láttam: hogy a szentmisék után a mindenki
előtt nyitva álló plébánián a férfiak egy kis pohárka pálinka
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mellett értelmezték a világ eseményeit és a családokban történteket, és arra is emlékszem, hogy a családlátogatások terített asztalánál néha még „az ördög bibliája”, a kártya is előkerült. Egy szó mint száz, ha tudatosan visszatekintek életemnek erre a szakaszára, azt látom, hogy Imre atya szeretett
minket, és szolgálata, gesztusai révén végeredményként sikerült megtapasztalnom, hogy Isten létezik és szeret engem.
Hogy értünk emelte áldásra a kezét.
Hamzau Relu (komlói plébános), Kiss Csaba (solymári plébános), Sabjanics Miklós (esperes, badacsonytomaji plébános) néhány név azok közül, akik a pandémia közvetlen vagy
közvetett áldozataiként, vagy súlyos betegség nyomán távoztak, és tértek haza az atyai házba. Mindhárman középkorúak
voltak, a lelkipásztorok átlagéletkorát tekintve „fiatalok”, papi, plébánosi szolgálatuk teljében érte őket a halál. A gyászhíreket követő kommentek, írások, visszaemlékezések – még
ha valaki csak futólag ismerte is őket – mindannyiunkhoz egészen közel hozzák személyüket.
Azon töprengek, hogy milyen jó volna, ha a kommentekben, rövid visszaemlékezésekben, köszönetekben megnyilvánuló nekrológlelkület velünk lehetne a hétköznapokban is.
Azt hiszem, hogy az a sok jó, amit elhunytjainkról, jelen esetben a papjainkról elmondunk, hozzásegíthetne bennünket ahhoz, hogy egy kicsit Isten szemével lássuk őket és egymást.
Segítene, hogy tudatosítsuk: arra vagyunk teremtve, hogy
szeressünk és bennünket is szeressenek. Milyen jó volna, ha
nem várnánk a jó szavakkal a nekrológokig, papjaink távozásáig, hanem még életükben elmondanánk nekik: köszönjük,
hogy értünk, mellettünk vannak, hogy figyelnek ránk, segítenek minket, szolgálatuk révén is szeretnek bennünket.
Jó volna, ha tudatnánk velük, hogy mi is szeretjük őket, és
így Istennek is kifejeznénk őszinte hálánkat: Köszönjük, Uram, papjainkat!
Ezért arra buzdítok mindenkit, hogy most, nagyböjtben (is)
fogalmazzon meg egy konkrét imádságot, határozzon meg
egy nagyböjti lemondást, egy jócselekedetet, amit egy konkrét papért ajánl fel. Aki szívesen vállal egy kis ráadást is, azt
arra biztatom, hogy egy rövid mondatban személyesen – írásban vagy szóban – is mondjon köszönetet a papjának (például
így: jó veled imádkozni, vagy: köszönöm, hogy felkészítettél
az esküvőnkre stb.).
Hiszem, hogy végeredményként így tudjuk kézzelfoghatóvá
tenni Isten szeretetét a földi életünkben, és ez lehet tanítványságunk Jézus által megfogalmazott hiteles mércéje is. Szeressük a papjainkat!
Forrás: Magyar Kurír

Ferenc pápa meglátogatta Bruck Edith
magyar származású írónőt, a holokauszt túlélőjét
A 88 éves Bruck Edith Tiszakarádon született zsidó családban, az egész családját elhurcolták a zsidóüldözés idején.
Hosszú ideje él Olaszországban. Januárban a L’Osservatore
Romano vatikáni napilap interjút közölt vele a holokauszt

,,Amint engem szeret az Atya, úgy
szeretlek én is titeket. Maradjatok meg
az én szeretetemben!” (Jn 15,9)

nemzetközi emléknapján. Ferenc pápát megrendítette tanúságtétele, február 20-án felkereste az írónőt római házában.
Az interjúban Bruck Edith elbeszélte azt a sok fájdalmat,
amit ő és családja átélt a náci uralom alatt. Szavai olyan mélyen hatottak Ferenc pápára, hogy megkérte, hadd látogassa
meg otthonában. Szombat délelőtt került sor a látogatásra, a
pápa elhagyta a Vatikánt és magánlátogatást tett Bruck Edith
lakásában, Róma központjában.
A Szentatya ezekkel a szavakkal fordult hozzá: „Azért jöttem el ide önhöz, hogy megköszönjem tanúságtételét, kifejezzem tiszteletemet a nemzetiszocialista őrület miatt vértanúvá
lett nép iránt, és őszintén megismételjem szívből jövő szavaimat, melyeket a Jad Vasemben mondtam el, és melyeket elmondok minden olyan embernek, aki önhöz hasonlóan sokat
szenvedett: »Bocsáss meg, Uram, az egész emberiség nevében kérem!«”
A szentszéki sajtószolgálat közölte, hogy beszélgettek a láger poklának tapasztalatairól, valamint korunk félelmeiről és
reményeiről, hangsúlyozva az emlékezés fontosságát és azt,
milyen fontos szerepe van az időseknek abban, hogy megőrizzék és továbbadják a fiataloknak a történelmi emlékezetet.
Körülbelül egy órát beszélgettek, ezt követően a pápa visszatért a Vatikánba.
A találkozón jelen volt a L’Osservatore Romano igazgatója,
Andrea Monda is, aki január 26-án közölte a lapban Francesca Romana de’Angelis megrendítő interjúját az írónővel.
A pápa egy menórát és a babiloni Talmudot ajándékozta
Bruck Edithnek.

Bruck Edith annak szentelte életét, hogy tanúskodjon arról,
amit átélt. Két, számára ismeretlen ember kérte ezt tőle, akiknek meghallgatta utolsó szavait Bergen-Belsenben: „Meséld
el, nem fognak hinni neked, de ha túléled, mondd el, értünk
is!” és ő betartotta ígéretét. Az interjút olvasva meglepő, hogy
mekkora reménnyel tekint az életre, mekkora reményt sugároz. Még amikor a legsötétebb pillanatokat, a kislányként átélt borzalmas mélységeket mondja el, amelyben családja nagy
részét elveszítette, akkor sem mulasztja el észrevenni azt, ami
szép és jó, egy kis emberségnek a jele, ami lehetővé tette,
hogy tovább élhessen és remélhessen.
Amikor azt írja le, milyen volt az élet a gettóban, miután
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szüleivel és testvéreivel együtt elhurcolták a faluból, ahol élt,
beszél egy nem zsidó emberről, aki egy szekérnyi élelmet ajándékozott az üldözötteknek. Amikor arról beszél, hogy Dachauban lövészárkokat kellett ásnia, eszébe jut egy német katona,
aki odadobott neki egy csajkát, hogy mossa el – „de az alján
hagyott nekem egy kis lekvárt” – teszi hozzá. és amikor arra
emlékszik vissza, hogy a tisztikonyhában dolgozott, feleleveníti
a szakács alakját, aki megkérdezte, hogy hívják, és miután remegő hangon elmondta a nevét, ezt válaszolta: „Nekem is van
egy ilyen korú lányom.” Majd „előhúzott a zsebéből egy kis fésűt, ránézett az éppen csak újra kinövő hajamra és nekem ajándékozta. Olyan érzés volt, mintha hosszú idő után végre egy emberi lénnyel állnék szemben. Meghatott ez a gesztus, maga volt
az élet, a remény.” Néhány kis gesztus is elég ahhoz, hogy megmentsük a világot – mondja Bruck Edith az interjúban.
Bruck Edith 1932-ben született Tiszakarádon, egy kis tiszaháti faluban. Gyermekkorában a nyomort tapasztalta meg, ő volt
szülei hatodik gyermeke. Az egész családot deportálták, szüleit
és egyik testvérét elvesztette. ő maga megjárta Aushwitzot,
Dachaut, Bergen-Belsent.
„Az én könyveim egytől egyig fájdalomban fogantak” – vallja
magáról. Első könyve, a Chi ti ama così (Ki téged így szeret)
vallomás a gyermekkoráról, a háborúról, a lágerről, a menekülésről. Az „életben maradt Anna Frank naplójának” is nevezik
ezt az írását. Húsz év elteltével érzett annyi erőt magában, hogy
ismét haza tudjon látogatni szülőfalujába. Ezt a látogatást örökíti meg egy elbeszélésben (amelyből film is készült), amelyet
két másik elbeszéléssel együtt a Due stanze vuote (Két üres
szoba) című kötetben jelentetett meg. Számos regényt és elbeszélést írt, több magyar szerző, köztük József Attila, Radnóti
Miklós és Illyés Gyula műveit fordította olaszra.
A lágert követően kereste a helyét, és a megoldásnak Izrael
látszott, ahol sok túlélő otthonra lelt azokban az években.
1948-ban, tizenhat évesen, már férjes asszonyként ezt az
országot választotta hazájának, itt élt 1954-ig. Ekkor Olaszországba költözött és itt vált íróvá.
Rómában férjhez ment Nelo Risi filmrendezőhöz, aki az olasz
kulturális élet kiemelkedő személyisége volt. Bruck Edith újságíróként is dolgozott, volt rádiós és televíziós munkatárs, színdarabokat rendezett, filmeket készített. Az egyik filmje egy televíziós sorozat része volt, amelyben női írók mutatták be Olaszország tájait, de készített portréfilmet is, több közülük a társadalom számkivetettjeiről, vakokról, törpékről szólt.
„Az emlékezés tart életben minket, az élet pedig fenntartja
az emlékezést” – mondta egy díjátadó alkalmából. Mindig
fontosnak tartotta, hogy tanúként beszéljen minden üldözött
nevében, szívesen szól fiatalokhoz és felnőttekhez is, és ilyenkor nemcsak a zsidóüldözésről, hanem a mai előítéletekről, a mai számkivetettekről is beszél. Az Auschwitzot
szintén túlélő Primo Levi olasz író mondta róla: „Azok között
van, akik mint Jób hírvivői, azért maradtak életben, hogy
beszélni tudjanak.”
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Janicskó-Mihály Noémi –
Belülről kedvesedik a hang: az öröm böjtje
Meggyőződésem volt, hogy a humornak is van teológiája,
ahogy létezik öko-, politikai-, de feminista teológia is, ugyanis néhány évvel ezelőtt kezembe került James Martin jezsuita
Mennyei derű című könyve, amit első látásra egy kis humoros olvasmánynak gondoltam, de Sebestyén Péter marosvásárhelyi plébános recenzióját olvasva sokkal inkább könnyed
stílusú, de komoly témát boncolgató írásnak tűnik. Ez a téma
azért is foglalkoztatott, hiszen a farsang időszaka a nevetésé,
mókázásé, még ha idén ilyen felemásra sikeredik ez is. Meg
ilyen rövidre, ahogy nemrég kiderült számomra.

Csontváry Kosztka Tivadar – Zarándoklás a cédrusokhoz Libanonban

A böjti időszak kérdése is ott motoszkált bennem, leginkább
az, hogy mi újat tudnánk mondani róla, hogyan lehetne kicsit
más fényben láttatni. (Nem mintha szükség lenne rá, csak az újságíróknak mégiscsak az a feladatuk, ha nem is mondanak újat,
de legalább újszerűen tálalják a témát.) Miért ne lehetne például
azzal böjtölni, hogy nem savanykodunk? „Amikor böjtöltök, ne
öltsetek olyan ábrázatot, mint a képmutatók, akik komorrá változtatják arcukat, hogy lássák böjtölésük! (...) Te, amikor böjtölsz, kend meg fejedet és mosd meg arcodat, hogy ne lássák rajtad az emberek, hogy böjtölsz, hanem csak Atyád, aki a rejtekben is ott van! Akkor Atyád, aki a rejtekben is lát, megjutalmaz.”
(Mt 6, 16-18) Ezt akár úgy is érthetjük, hogy bibliai felhívás,
hogy ne szomorkodva böjtöljünk. Sokszor azt tapasztalom, hogy
sokkal nehezebb valamit megtenni, mint valamiről lemondani.
Mondjuk böjti időben arra figyelni, hogy empatikusabb legyek,
meghallgassak másokat a szó legnemesebb értelmében, mint eFordította: Thullner Zsuzsanna, Forrás: Magyar Kurír setleg húst nem enni, ami egyébként is nélkülözhető. Sőt még
– 16 –

XI. évfolyam 2. szám,
2021. február 24.

Szentpéteri harangszó

Ferenc pápa is a humor mellett teszi le voksát, ha fogalmazhatunk így: „Valamennyiünknek ezért a kegyért kell imádkoznunk: Uram, adj nekem humorérzéket! Találjátok ki, hogyan tudtok nevetni – elsősorban önmagatokon, de sok
minden máson is.”
Mennyi igazság rejlik benne: a legjóízűbbeket saját botlásaimon, figyelmetlenségeimen kacagtam. Még a nap folyamán
is elmosolyodtam, ha újra eszembe jutott. De az örömöt, humort is lehet rosszul értelmezni. Egykori évfolyamtársnőm jut
eszembe, akit kirázott a hideg a mindig-vidám emberektől.
Éppen a hitelesség hiányzott belőlük. Vagy amit nemrég hallottam, hogy a rádiósok gyakran félreértik a hang kedvességének lényegét: nem attól lesz selymes, ha folyamatosan széthúzott szájjal beszélünk, ez is belülről kell hogy jöjjön. Belülről kedvesedik a hang.
Zárásként jöjjön egy megmosolyogtató történet James Martin könyvéből: O’Connors bíboros, aki New York érseke volt
a nyolcvanas-kilencvenes években, egy alkalommal részt vett
egy adománygyűjtő vacsorán. Az est végén a ceremóniamester odament a mikrofonhoz, és kezdte felsorolni mindazoknak
a nevét, akik segítettek az esemény megszervezésében. Sajnos azonban rossz volt a memóriája, és az összes nevet elfelejtette, így minden újabb köszönetnyilvánításkor előhúzott a
zsebéből egy kis kártyát, és arról puskázta le a következő
nevet: „Szeretném, megköszönni az adománygyűjtő bizottság
elnökének, ööö…(elővette kártyáját és rápillantott)… Mr. Smitnek. És szeretném megköszönni kommunikációs igazgatónknak… (elővette a kártyát)… Mr. Johnsnak. Továbbá szeretném
megköszönni az igazgatótanács elnökének… (elővette a kártyát)… Johnsonnak.” Végül azt mondta: „Most pedig az emelvényre szólítom O’Connors bíborost, hogy mondjon áldást.” A
bíboros kiment a pódiumra, és így szólt: „Mindenható Istenünk.
Köszönjük ajándékaidat, amelyekkel elhalmoztál minket. És
tesszük ezt fiad, ööö … (hamiskás mosollyal elővett egy cédulát
és rápillantott)… Jézus Krisztus nevében. Ámen.”

Száznyolcvanöt éve hunyt el Berzsenyi Dániel
Berzsenyi Dániel (Egyházashetye, 1776. május 7. – Nikla,
1836. február 24.) magyar költő. Már húszéves korától írt
verseket, de gondosan elrejtette őket családja és barátai elől.
1808-ban Berzsenyi egy verses kötetet juttat el Kazinczynak nyomtatás céljából. Kazinczy lelkesítő hangvételű levelére válaszolva, megindult köztük a hosszú levelezés.
Berzsenyi a legnagyobb magyar lírikusok közé tartozik,
kiváló ódaköltő és a klasszikus ódának nálunk legnagyobb
mestere. Költészete az ó-klasszikus irány legnemesebb eredménye, koronája, melyben a klasszikus és nemzeti elem egybeolvadva, mint saját magyar klasszicizmus jelentkezik.
Horatiusnak tanítványa, de nem puszta utánzója. költészetük némely tárgyköre összevág, de a két költő egyénisége
rendkívül különbözik. Berzsenyi számos képet, kifejezést,
gondolatot vesz Horatiustól, de indítékai eredetiek; a hazafiság, vitézség, szerelem, megelégedés, arany középszer eszméi
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éppen úgy, sőt mélyebben ihletik, mint Horatiust. Erősebb az
érzésben, gyöngébb a reflexióban; fölülmúlja lelkesedése hőfokával, érzelme mélységével és igazságával, nem éri el szellemességben, változatosságban és virtuozitásban.
Lendületének fensége, bölcseletének némi színezete, stílusa
és versformája klasszikus, de a tartalomban, az érzésben nemzeti. Költészete nem nyelvművelő iskola, hanem az élet nagy
eszméinek kifejezője. A magányban fejlődve, s a közélet kicsinyes napi alkalmaitól távol, gondolataival a nemzeti lét és az
emberiség legfőbb érdekein függve, megszokta a legfensőbb
eszmékkel foglalkozni, s amikor mint kész költő a nyilvánosság
elé lépett, a magány idealizmusát, úgyszólván naiv lelkesülését
hozta magával. Költészete tele van tűzzel, extatikus robbanó
erővel, fenséggel, és szokatlan melléknév-főnév ,,állandó” jelzőkkel, erkölcsi alapja szilárd és iránya eszményi. Prófétai haraggal hirdeti az elfajult nemzedéknek a pusztulást, és magyar
büszkesége fenséges örömmel tör ki, amikor a régi vitézség
jeleit látja a napóleoni háborúkban.

Berzsenyi Dániel – alkotója Kiss György 1896 – Szombathely

A hazafias ódákon kívül, írt vallási (Fohászkodás), szerelmi (Első szerelem, Búcsúzás), életbölcseleti kedélyi, erkölcsi
ódákat (Káldi Pálhoz, A közelítő tél, Barátimhoz) is , melyekben az ódai tűz gyakran elégikus színezetet nyer; sokszor
énekli a magányosság, megnyugvás megelégedés, mulandóság érzelmeit (Magányosság, Az én osztályrészem, jámborság és középszer, A temető).
Költészetéből a dal könnyüsége és játékos bája hiányzik. Rímes versei közt az elegiafélék a legszebbek, így Búcsúzás Kemenesaljától, Levéltöredék barátnémhoz, Szerelem és Életfilozofia, melyekben a modernebb reflexiv költészethez hajlik,
és a hangnak egyszerűbb költőiségével, az érzés közvetlenségével és természetességével hat meg; e költeményeiben magyar
ritmusokat alkalmaz.
Költői levelei nem versenyeznek Kazinczyéival, szellemességre és könnyűségre nézve, de tartalmilag költőiebbek. Néhány epigrammja pedig (Napoleonhoz és Wesselényi Miklós
képe) legszebb lírai epigrammjaink közé tartozik.
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1836. február 24-én halt meg Niklán. Berzsenyi a családját gesztenye pedig utána! Talán még most is kergeti.
rendezett anyagi viszonyok közt hagyta; özvegye és négy – Meséld ezt a butaságot a madaraknak – nyávogta unatgyermeke maradt: Lidia, Farkas, Antal és László.
kozva a macska, és lefeküdt aludni egy fa tövébe.
Most már csak a tapsifüles volt hátra.
Forrás: Wikipedia
– Nyuszi, nyuszi, nyuszika – kezdte a szarka –, ide hallBerzsenyi Dániel – Fohászkodás
gass, milyen szép nótát tudok én!
Isten! Kit a bölcs
– Nem érdekel a nótád, te rekedt csörgő! – felelte a tapsiLángesze fel nem ér,
füles, és táncolni kezdett egy rókával.
Csak titkon érző lelke
„Megálljatok csak, ezért bosszút állok!” – határozta el a
Óhajtva sejt:
szarka, s mérgesen fölszállt a legmagasabb fára, de annak is a
Léted világít,
tetejére. Délben aztán elérkezett a bosszú ideje.
Mint az égő nap,
Éppen ebédelni készültek az állatok, s a szarka leszállott a
De szemünk
fáról, s ellopta az egyik kutya ebédjét.
Bele nem tekinthet.
Mikor a kutya aztán keresni kezdte a jóízű falatokat, a szarTe hoztad e nagy
ka elkiáltotta magát:
Minden ezer nemét
– Ellopta a macska!
A semmiből,
Erre a kutya a macskán követelte az ebédet, de az esküdöA te szemöldöked
zött, hogy egér legyen, ha látta.
Ronthat s teremthet
Száz világot,
S a nagy idők
Folyamit kiméri.

Zelk Zoltán – A furfangos szarka
Három és fél lépéssel innen a világ végétől, de lehet, hogy
néggyel is, volt egy erdő. Abban az erdőben pedig – akár hiszitek, akár nem – kutyák, macskák, rókák, nyulak éltek a legjobb
barátságban. Együtt ebédeltek, együtt játszottak, még fürödni is
együtt mentek volna, ha lett volna fürdő az erdő közepében.
Hanem majdnem elfelejtettem, hogy egy szarka is élt abban
az erdőben, de hiába csörgött, hiába billegette a farkát, az
állatok mégsem akartak vele szóba állni. Hej, pedig hogy unta magát egyes-egyedül a fa tetején! El is repült volna rokonaihoz, a világ közepébe, de hát rövid ahhoz egy szarka élete,
hogy akkora utat megtegyen. Ezért hát csak egyre búsult, s
olykor-olykor leszállott a hancúrozó állatok közé.
– Kedves róka koma – szólt hízelegve –, elcsörgök neked egy
szép nótát a kövér dióról és a sovány mogyoróról, ha megengeded, hogy köztetek maradjak.
– Nekem ugyan csöröghetsz – felelte a róka –, menj a fa tetejébe, ott van a te helyed!
Most már a kutyát kérlelte:
– Nézd, milyen szépen tudom billegetni a farkamat! S egy
gyönyörű dalt is tudok a világgá ment vadkörtéről… Ugye,
megengeded, hogy köztetek maradjak?
– Még csak az kellene! – ugatta mérgesen a kutya. – Ülj az
ágra, és tollászkodjál!
„Talán a macska jobb szívvel lesz hozzám” – gondolta a
szarka, s már kezdte is a hízelkedést:
– Ismered a farkaskergető vadgesztenye történetét? Úgy volt
az, hogy a farkas egy kiscicát kergetett az erdőben. Meglátta ezt
a fáról egy öreg vadgesztenye, gondolt egyet, s ráugrott a farkas
fejére. Nosza, megijedt a farkas, és szaladni kezdett, a vad-

– Hazudik! Hazudik! – kiabálta a szarka. – Láttam, mikor
eldugta a fa mögé!
Ezzel már le is ejtette a fa mögé a kutya ebédjét, úgyhogy a
kutya rögtön megtalálta, mikor kereste. No hiszen, lett erre
verekedés! Kutya neki a macskának, macska a kutyának!
Még a rókák és a nyulak is verekedni kezdtek, a szarka pedig
majd szétrepedt a nagy nevetéstől.
Nem is maradtak többé együtt az állatok.
Elvándoroltak messzi vidékre, s azóta haragszanak egymásra a kutyák és a macskák, és azóta kergeti a róka a nyulat.

Bíró Ernő – Pulykakakas, rózsabot
Ugatott a kutya, szinte letépte láncát, úgy fogta az öregembert, aki botjára támaszkodva jött felfelé az udvaron. Lószekere az utcán, lova gyeplője a kapu sasfájához kötve.
A kovács kinézett a műhelyből, figyelte a vendéget. Meglátta a szekeret, s a lovat, gondolta patkoltatni jön. Ahogy
megérkezett a vendég a műhely ajtójába, illendően beköszönte a „Jó napot!”-ot. A kovács megállíttatta az inassal a fújtatót, hogy jobban hallják egymást, aztán rátért a tárgyra:
– Na, mi járatban van errefelé minálunk?

– 18 –

XI. évfolyam 2. szám,
2021. február 24.

Szentpéteri harangszó

– Hát, én biza' jól elfáradtam! – mondta a jövevény – Világéletemben a vasútnál szolgáltam s most, hogy nyugdíjas lettem,
rámmosolygott a szerencse... Hogy ez a rendszer megváltozott,
visszakaptuk az édesapám földjét, úgy nyolcvan holdat.
– Üljön le oda az udvari kovácsbutykóra! – Jancsi, hozz egy
báránybőrt a vendég feneke alá! – szólt rá a mester az inasra.
– Hol van az a föld, jóember? – kérdezi a kovács illedelmesen.
– Itt, vagy hat faluval arrébb, Kenderesen. Ott volt apámnak
birtoka, az a nyolcvan hold. A kenderesi bárónak apám volt a
tiszttartója, s hogy annak senki rokona nem maradt, apámmal
eltartási szerződést kötöttek. Ott nőttünk fel testvéreimmel,
mind a haton, a báró udvarán. Apám keményen dolgozott, a
báró úr meg csak úri dolgokkal foglalkozott: bejárt Kolozsvárra bálokra, kaszinóba. Egész télen bent lakott a városon, a
New York szállodában hat hónapra foglalt szobája volt, ott
tartózkodott egész télidőben. – fújta ki magából az első szusszt
az öreg, s a rózsafabotját maga elé támasztva rákönyökölt,
mind a két karjával, s tovább beszélt.
– Aztán tudja, jött az a nagy „zándorodás”, amikor '40–be mi
Romániában maradtunk, Kolozsvár meg Magyarországra költözött, s a báró úr is biztonságból oda ment, nem is jött többet
vissza. De jöttek helyette rögtön a „Siguranţa”-tól és kérdezték
apámtól, hogy hol vannak a birtok iratai, hogy lefoglalják
valami regáti úr számára, aki éppen most bújdosott vissza a
határon, mert azelőtt „primpretor” volt valahol a Szilágyságban. Új birtokot és új szolgálatot kerestek neki. Nosza, nagyot néztek a rendőrök, amikor apám megmutatta az örökbehagyással egybekötött adásvételi szerződést: a báró úrnak
haszonélvezeti joga volt haláláig. Ott hagytak minket az uradalom udvarán és mennydörögve mondták, hogy ezt még megbánjuk. – itt egy sokatmondó csend következett.
– Lévén, hogy mi is voltunk olyan jó hazafiak, mint bárki
más ebben az országban, apámnak maradt a birtok. Vége lett a
háborúnak és mi úgy gondoltuk, most lesz csak a jó világ. Rám
a tanító figyelt fel. Szorgalmazta édesapámnak, hogy küldjön
további iskolába. Édesapám ezt meg is tette. Győzködött ugyan,
legyek ügyvéd, orvos vagy mérnök, de én akkor is csak a vasutat választottam. A vasút ott ment el a házunktól pár száz méternyire. Én amióta az eszemet tudom, mindig mozdonnyal és
vagonokkal játszodtam és elhatároztam, ha nagy leszek, mozdonyvezető leszek. Ezzel volt szerencsém. – gyöngyözött a
homloka a visszaemlékezéstől.
– Alig telt el tizenhat év a háború után s apámat és a két
bátyámat kuláknak nyilvánították és elvitték az első Duna-csatornát építeni. A nyolcvan holdas földet azon nyomban beírták a
kolektívbe. Én mivel az államvasútak alkalmazottja voltam,
megúsztam egy lefokozással. Diószegen voltam állomásfőnök,
majd áthelyeztek forgalmistának Csucsára. Onnan jöttem nyugdíjba, forradalom előtt öt évvel. Most, hogy megváltozott a világ, a nyolcvan holdat visszakaptuk, csakhogy nincs mit kezdjünk vele. Hiába volt a nagycsalád, a bátyáim odapusztultak
mielőtt megnősülhettek volna, a három húgom elkerült városra,
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ők csak egy-egy leányt vállaltak, mert „nehéz az élet és rossz a
világ”, csak a leányomnak van egy húsz éves fia, az egyetlen
unokám. Ő, amikor meghallotta, hogy visszakapjuk a földet,
rögtön rávette az anyját és engem, hogy költözzünk vissza a
családi birtokra Kenderesre. Csucsán is gazdálkodtunk. Sajnos
az apja iszákos volt. Még negyven éves sem volt a vejem, amikor elvitte a májcirózis. Az én feleségem is meghalt egy pár
éve, nem érhette meg ezt a nagy változást. Mindig azt mondogatta, hogy húzzuk meg magunkat, hátha eltűr minket a rendszer, még ha kulák családból származok is.

A kovács, amíg ezt a dióhéjba foglalt élettörténetet végighallgatta, hogy ne zajoljon, s ne kalapáljon, egy újonnan elkészült
ekének festéséhez fogott.
– Hát van az úgy, hogy a történelem kereke hol le fordul, hol
meg fel... Mer' ugye a maga apja se' volt született gazda vagy
báró, csak a tisztességes munka, s a becsületes gazdálkodás által jutott abba a megbecsült helyzetbe, ami miatt majd később a
Duna-kanálishoz került, hogy elpusztuljon. Maga meg épp úgy
nem számított arra, hogy egyszer földbirtokos lesz, mégis a sors
fintora azzá tette. Na... de térjünk a lényegre: Miben segíthetek? Meglazult a lovon a patkó? Vagy talán a szekérrel van valami gondja?
– Ó, dehogy. Csak hallottam valami mezőőri emberektől,
hogy maga messze földön híres kovács. Olyan ekéket készít,
amelyekkel tizenöt-húsz évig nincsen gond.
– Hát... ez igaz... – ismerte be szerényen a kovács.
– Azér' jöttem magához, hogy rendeljek egy ilyen váltóekét:
ötvenest, ló után valót.
– Hát... az a baj, hogy rendelni éppen rendelhet, de én csak a
jövő tavaszra tudom vállalni az elkészítését. De még az sem
biztos, lehet, hogy csak nyárra... vagy őszre.
– Nem baj! Van nekem egy ócska ekém, egy éve vettem,
használtan, a mócsi vásárban, s az addig kitart. Hogy a kérésemnek foganatja legyen, előleget is hagyok. Mennyibe kerül
az eke?
– Az eke? Hát, az mindig is annyi volt, mint egy száz kilós
disznó ára, aminek az egyharmada az eketest, egyharmada az
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anyag és egyharmada a munka utáni kereset.
– Na, jó! Akkor én ezt az egy harmadot, az eketestre valót,
itthagynám.
A mester elővett a zsebéből egy kicsi füzetet, s műhelybéli
tintaceruzájával feljegyezte az ember nevét, mellé írta, hogy
„Kenderesről”, s a kapott előleg értékét, meg a száz kilós
disznó árát, mihez tartás végett.
Minekutána a vásár ilyen szépen megköttetett, az öreg, mint
aki jól végezte dolgát, kezébe vette a rózsafabotját, megígérte,
hogy a jövő tavaszon eljön és kiballagott a szekeréhez. Eltelt az
esztendő, mintha szél fújta volna el. Úgy magyar húsvét tájékán
jön az öreg, szekér nélkül, ugyancsak a rózsafabotjára támaszkodva.
– Adjon Isten jó napot!
– Jó napot, adjon Isten!
– Na, hogy áll a munkával?
– Van bőven, hála Istennek. – válaszolja a kovács.
– S az én ekém hogy van?
– Hát a teste megvan, az anyag is megvan hozzá, csak az öltöztetésre még nem került sor.
– Itt vagyunk az unokámmal, valami malacokat hoztunk ide a
kolozsi vásárba, s ameddig ő eladja, gondoltam benézek.
– Jól tette, hogy benézett. Leghamarább nyárra, mondjuk úgy
Péter és Pálra tudom ígérni, hogy meglesz.
Jót beszélgettek, amíg megjött az unoka az üres lószekérrel.
Az öreg elköszönt, kucsmáját a fejébe nyomta, s hogy a legény
a szekérrel behajtott az udvarra, csak úgy felült az öreg a bakra.
Azzal már mentek is. Estefelé vette észre a kovács, hogy a
rózsafabot ottmaradt a műhelyajtónak nekitámasztva.
Péter és Pálkor eljöttek az ekéért. A lószekér bakján ketten ültek. Egy negyvenes éveinek végét taposó menyecske, gyászt
viselve, s a legény, aki a tavasszal a nagyapjával volt. A kovács
már két hete megvolt az ekével, úgyhogy már a másodfestés is
jól megszáradt rajta.
Mondták, hogy mi járatban vannak, kifizették az eke hátralevő kétharmad részét. Az asszony jól megnézte a munkát.
Megfogta az ekeszarvát, végigsimított a gerendelyen, a keresztvason, hüvelykujjával megpróbálta az ekevasakat meg a csoroszlyát, araszával megmérte a kormánylemezt, s a legénnyel
ketten kipróbálták üresbe a váltást. Meg voltak elégedve. A
kovács segített a legénynek az ekét és a talyigát is betenni a
szekér derekába.
A kovácsnak eszébe jutott a rózsabot. Elővette a műhely
ajtaja mögül, hogy visszaadja. Mire azt mondja az asszony:
– Tartsa meg a mester úr magának, édesapámnak nem kell
többet a rózsabot, májusba, akácnyíláskor kiköltözött a kenderesi temetőbe.
– Isten nyugtassa! – válaszolta a kovács. – Az ekét meg használják egészséggel.
– Na, Isten áldja meg mester uramat! – mondták mindketten.
Megjött az ősz. Lehullt a hóharmat. Leszüretelték a szőlőt.
A kovácsnál otthon épp a szőlőpréselés napja volt. S hogy a
prés kicsit feljébb állt az udvaron, s ő ott foglalatoskodott
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körülötte, messziről észrevette, hogy az utcába bekanyarodott
a kenderesi, piros cifrás, kék lószekérrel a legény, a rózsabotos öreg unokája.
A kovács eszén hirtelen átfutott a gondolat, vajon eltörte az
ekét a fiú, elgörbülhetett a gerendely? Hozzá nem szoktak viszszajönni az eketulajdonosok az első tíz évben.
Megállt a szekérrel a legény a kapu előtt, a gyeplőt a kapufélfára kötötte, benyúlt a szekér derekába a kas alá, arrébb lökdöste a sivalkodó malacokat, s valamit kiemelt onnan, a hóna
alá vette, s azzal jött nagy bátorsággal be az udvarra, mintha
nem is őt fogta volna a kovács láncra kötött kutyája.
– Adjon Isten jó napot, mester uram!
– Adjon Isten! – válaszolt a kovács. – Van valami gond? Tán
nem szánt az eke?
– Már hogyne szántana! Olyan jól szánt,
hogy ilyen ekéje még
soha senkinek nem
volt a faluban, s azt
mondta édesanyám,
hogyha jövök a kolozsi vásárba malacot
eladni, hozzak el magának egy pulykakakast ajándékba. Hát
ezt hoztam. Na, Isten áldja meg a kezit!
...a kovács édesapám volt, az inas meg én, a pulykakakast megettük.
A rózsabotot rámhagyta, amikor ő is kiköltözött a kolozsi temetőbe!
Kolozsvár, – 2017. február 8.

2021.02.25. Orbán László – ifjúsági távimaest 22 órától
Az ember épp abban különbözik az állattól, hogy nem a szükségletei
határozzák meg cselekedeteit, hanem az, ami ösztökéli, ami vonzza: a
célok, értékek, normák. – Búza Domokos –
A rózsafüzér titkok a Fájdalmas rózsafüzér tizedeinek titkai. Az imaszándékok erre az alkalomra a következők:
1. Add, Urunk, hogy a járványhelyzet ellenére fiataljaink erősítsék
tiszta kapcsolataikat! Tartsák meg és építsék közösségeiket!
2. Óvd meg, Istenünk, az ifjúságot az elkeseredéstől és adj nekik álmaikhoz tettrekészséget!
3. Add, Urunk, hogy a fiatalok a jóban való állhatatosságukban gyarapodjanak és győzelemre jussanak önmaguk fölött, Isten dicsőségére!
4. Add meg, Urunk, hogy akik őszintén keresik párjukat, azok fel is
ismerjék környezetükben a nagy Őt, akit nekik rendeltél!
5. Imaszándékainkra! Állást kereső fiatal testvéreinkért!
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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 7:30;
Péntek 17:00 Keresztúti ájtatosság, utána szentmise.
Szombat 18:00 előesti szentmise; Vasárnap 9:00 és 10:30.

