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„Aki befogadja azt, akit én küldök, engem
fogad be; aki pedig engem fogad be, azt

fogadja be, aki küldött engem.” (Jn 14,30)

Takó István –
Húsvéti találkozások 

A  húsvéti  szent  időben  az
egyház a Feltámadottal való ta-
lálkozások történeteit olvastatja
a vasárnapi liturgiában. A hét-
köznapokon az Apostolok Cse-
lekedeteiből  a  pünkösd  utáni
eseményeknek  lehetünk  tanúi:
az  első keresztények  megtéré-
sének, közösségé alakulásának,
csodáknak,  amiket  az  aposto-
lok  végbevittek  vagy amelyek
az  ő működésüket  kísérték,  a
különböző szükségletekből  kör-

vonalazódó új tisztségek, az első vértanúságok. A feltámadott
sok ízben megjelenik az ő apostolainak, a barátainak, az asszo-
nyoknak. Mindjárt  húsvét  reggelén Mária  Magdolnával  be-
szélget és arra kéri, hogy ne tartóztassa, ,,ne érintse” őt, mint-
ha sürgős dolga lenne. Aztán estefelé megjelenik két csüg-
gedt, kiábrándult tanítványnak, akiket ,,kioktatja” az írások-
ból és akiknek nem csak a fejében, de a szívében is ,,rendet
tesz”, hogy amikor este asztalhoz ülhet velük, akkor felismer-
hessék a kenyértörésben és fáradtságot nem ismerve szalad-
janak vissza a jó hírrel a többiekhez, oda, ahonnét nem sokkal
azelőtt csalódottan menekültek, mert ott minden erre a csúfos
végre  emlékeztette,  amit  az  ő Mesterük  és  ők  maguk is  a
Mester miatt el kellett szenvedniük. Aztán megjelenik Tamás-
nak, aki a hitetlenségét, csalódottságát, talán az irígységét (a-
miatt, hogy ő nem lehetett ott, amikor a társai találkoztak Ve-
le), ebben az egy mondatban sóhajtja bele: „Hacsak nem lá-
tom kezén a szegek nyomát, ha nem helyezem ujjamat a sze-
gek helyére, és oldalába nem teszem a kezem, nem hiszem.”
(Jn 20,25) És az Úr nem hagyja őt kétségek között: megmu-
tatja neki a sebeket, amelyek most már mindenkorra az ő ,,véd-
jegyeivé” lesznek, ahogyan igen gyakran a mi testi-lelki sebe-
ink is egy életre meghatároznak bennünket. A sebek hozzánk
tartoznak, a sebeink nélkül nem lehetnénk ugyanazok, akik
vagyunk, a sebeinket visszük magunkkal az örök életbe. Az
Úr Jézus sebeiből fakad az örök élet, de a feltámadott ugyan-
az a Mester,  aki ott  élt  velük,  velük éhezett  és  szomjazott,
megosztotta  gondolatait,  velük  rótta  az  utakat,  tanított  és
imádkozott. A feltámadott enni kér az ő apostolaitól. Mielőtt
visszatérne az Atyához, az utolsó találkozáskor ő maga mutat-
ja meg a végtagjait, mert igazolni akarja, hogy nem egy szel-
lemet látnak,  hanem a barátjukat, bár  egészen más módon,
mégis ugyanazzal a karakterrel, sebekkel, testrészekkel. Enni
kér  tőlük,  mert  étkezni  azokkal  szoktunk,  akik  számunkra
fontosak. Akik egy kenyeret esznek, azok testvérek. Akiket
meghívunk az asztalunkhoz, az számunkra fontos vagy éppen
a hálánkat szeretnénk kifejezni ezáltal neki. Éppen ezért na-
gyon erős a Genezáret-tó partján történt találkozás, ami leke-
rekíti Jánosnál a történetet. Minden egy sikertelen halászattal

kezdődik, amikor szintén nem fogtak semmit, de Péter mégis
kiveti ezen ,,idegen” szavára a hálót, hogy aztán újabb felada-
tot kapjon és új irányt vegyen az élete. A Feltámadott előttük
megy  Galileába,  hogy  ott  találkozzon  velük,  ahol  minden
kezdődött.  A hirtelen találkozások után,  amlyekben egyszer
csak  ott  terem közöttük,  mellettük,  velük,  egy újabb  talál-
kozóra hívja őket. A nyugtalanságuk leküzdésére visszatérnek
a régi munkához, de még sikertelenebbek, mint azelőtt, ismé-
telten nem fognak semmit. A parton álló ,,idegen” utasítása
sem zökkenti ki  őket a beidegződéseikből. Csak a ,,szeretett
tanítvány” ismeri fel a parton álló idegenben a Mestert, akivel
most már az utolsó reggelijüket költhetik el. Mert az utolsó
vacsorán már elővételezi a kereszthalálát, amikor a kenyeret
és a kelyhet odanyújtja nekik. Most a parton a közös étkezés-
ben újra átélhetik, hogy rászorulnak az Ő segítségére. 

Az asztal, az étkezés szent dolog, mert közösséget teremt és
meghittséget  biztosít  és  tudatosítja  bennünk,  hogy  mennyi
mindenért  hálásak kell lennünk. Egy igazán éhezőnek enni
adni  és  együtt  étkezni  azokkal,  akik  fontosak  nekünk,
összekapcsolja bennünk a meghívásunkat az erőforrásunkkal.
Mindezt elsősorban a Feltámadottal való találkozásban.

,,Hányféle találkozás, Istenem,
együttlét, különválás, búcsuzás!
Hullám hullámmal, virág a virágtól
szélcsendben, szélben
mozdúlva, mozdulatlanúl
hány és hányféle színeváltozás,
a múlandó s a múlhatatlan
hányféle helycseréje!”
                 (Pilinszky:Találkozások)      

Ferenc pápa – Nem hősnek kell lenni hébe-hóba, 
                             hanem tanúnak mindennap!

Isten igéje ma bölcsességről, tanúságtételről és ígéretekről
beszél nekünk. A bölcsességet ezeken a földeken ősidőktől fog-
va ápolják. A bölcsesség keresése mindig lenyűgözte az em-
bert;  gyakran előfordul azonban, hogy, akik több eszközzel
rendelkeznek, azok több ismeretet szerezhetnek, és több bol-
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dogulási  lehetőségük  van,  míg  akinek  kevesebbje  van,  azt
félreállítják. Ez elfogadhatatlan egyenlőtlenség, mely napja-
inkban  tovább  növekedett.  A Bölcsesség  könyve  azonban
meglep bennünket azzal, hogy megfordítja a perspektívát. Azt
mondja, hogy „az utolsók irgalomból bocsánatot nyernek, a
hatalmasokra azonban kemény büntetés vár” (Bölcs 6,6). A
világ szemében: akiknek kevesebbje van, azt eldobják, akinek
többje  van,  az  kiváltságot  szerez.  Isten  szemében  azonban
nem: akinek nagyobb hatalma van, azt szigorú vizsgának ve-
tik alá, míg az utolsók Isten kiváltságosai.

Jézus, a Bölcsesség személyesen, teljessé teszi ezt a per-
spektívaváltást az evangéliumban: nem akármikor, hanem el-
ső beszédének elején, a boldogságokkal. A perspektívaváltás
teljes: azokat nevezi boldognak, akik szegények, akik sírnak,
akiket üldöznek. Hogyan lehetséges ez? A világ szemében a
gazdagok, a  hatalmasok, a híresek a boldogok! Az az ember
értékes, akinek van, aki képes, aki számít! Isten szemében nem:
nem az a nagyobb, akinek van, hanem az, aki Lélekben sze-
gény; nem az, aki mindenre képes másokat megelőzve, ha-
nem az, aki szelíd mindenkivel; nem az, akit a tömeg éljenez,
hanem aki irgalmas testvéréhez. Ezen a ponton kétség merül-
het fel: ha úgy élek, ahogy Jézus kéri, mit nyerek vele? Nem
azt kockáztatom, hogy mások eltapossanak? Jó nekem Jézus
javaslata? Vagy vesztes javaslat? Nem vesztes, hanem bölcs.

Jézus javaslata bölcs,  mert  a szeretet,  mely a  boldogságok
szíve-közepe,  ha gyengének tűnik is  a világ szemében, való-
jában győzedelmeskedik.  A kereszten erősebbnek bizonyult  a
bűnnél,  a  sírban legyőzte  a  halált.  Ugyanaz  a  szeretet,  mely
győztessé  tette  a  vértanúkat  a  megpróbáltatásban,  és  hányan
voltak az elmúlt században, többen, mint az előzőekben! A sze-
retet a mi erősségünk, a szeretet azoknak a fivéreinknek és nő-
véreinknek az ereje, akik itt is előítéleteket, sértéseket, bántal-
mazást és üldöztetést szenvedtek Jézus nevéért. De míg a világ
hatalma, dicsősége és hiúsága elmúlik, addig a szeretet megma-
rad: ahogy Pál  apostol mondta nekünk: „soha nem múlik  el”
(1Kor 13,8). A boldogságok megélése tehát örökkévalóvá teszi
azt, ami elmúlik. Lehozza a Mennyet a földre.

De hogyan lehet megélni a boldogságokat?
Nincs szükség rendkívüli dolgokra, képességeinket megha-

ladó teljesítményekre.  Mindennapi tanúságtételre  van  szük-
ség. Boldog, aki szelíden él, aki irgalmat gyakorol ott, ahol
van, aki tisztán tartja szívét ott, ahol él.

Ahhoz, hogy boldogok lehessünk, nem hősnek kell lenni
hébe-hóba, hanem tanúnak mindennap. A tanúságtétel az út
Jézus bölcsességének megéléséhez. Így változik meg a világ:
nem hatalommal vagy erővel, hanem a boldogságokkal. Mert
így tette  ezt  Jézus,  mindvégig  megélve azt,  amit  az  elején
mondott. Minden azon múlik, hogy tanúságot teszünk-e Jézus
szeretetéről, ugyanarról a szeretetről, amelyet Szent Pál gyö-
nyörűen mutat be. Lássuk, hogyan mutatja be!

Először  is  azt  mondja,  hogy  „a  szeretet  hosszantűrő”
(1Kor 13,4).  Nem számítottunk  erre  a  jelzőre.  Úgy tűnik,
hogy a  szeretet  a  jóság,  a  nagylelkűség,  a  jó  cselekedetek

szinonimája, Pál mégis azt mondja, hogy a szeretet minde-
nekelőtt hosszantűrő. Ez a szó a Bibliában Isten türelmét írja
le. A történelem folyamán az ember továbbra is elárulta a vele
kötött szövetséget, a szokásos bűnökbe esett, és az Úr ahe-
lyett, hogy belefáradt volna és elhagyta volna, mindig hű ma-
radt,  megbocsátott,  és újrakezdett.  A szeretet  első tulajdon-
sága  a  türelem  a  minden  alkalommal  való  újrakezdéshez,
mert a szeretet nem méltatlankodik, hanem mindig újrakezd.
Nem bánkódik, hanem újraindul; nem csügged, hanem kre-
atív marad. A gonoszsággal szemben nem adja fel, nem adja
meg magát. Aki szeret, az nem zárkózik magába, ha a dolgok
rosszra fordulnak, hanem a rosszra jóval reagál, emlékezve a
kereszt  győztes  bölcsességére.  Isten  tanúja  ezt  teszi:  nem
passzív, nem fatalista, nem foglya a körülményeknek, az ösz-
tönnek vagy a pillanatnak, hanem mindig bizakodó, mert a-
lapját abban a szeretetben vetette meg, amely „mindent eltűr,
mindent elhisz, mindent remél, mindent elvisel” (1Kor 13,7).
Megkérdezhetjük  magunktól:  és  én  hogyan  reagálok  a  nem
tetsző helyzetekre?  A  nehézségekkel  szemben  mindig  két
dologra érzünk kísértést. Az első a menekülés: lelépünk, hátat
fordítunk, nem akarunk többet tudni róla. A második az, hogy
mérgesen, erővel reagálunk. Ez történt a tanítványokkal a Get-
szemáni-kertben: zavarukban sokan elmenekültek, Péter pedig
kardot rántott. De sem a menekülés, sem a kard nem oldott meg
semmit. Jézus viszont megváltoztatta a történelmet. Hogyan? A
szeretet alázatos erejével, türelmes tanúságtételével. Erre kap-
tunk mi is meghívást; így teljesíti Isten ígéreteit.

Ígéretek. Jézus bölcsessége, mely a boldogságokban teste-
sül meg, a tanúságtételt kéri és az isteni ígéretekben rejlő ju-
talmat kínálja. Azt látjuk ugyanis, hogy minden boldogságot
ígéret követ: aki megéli a boldogságokat, az megkapja a meny-
nyek országát, az  vigaszt  nyer,  éhsége kielégíttetik,  meglátja
Istent… (vö. Mt 5,3–12).

Isten ígéretei páratlan örömet biztosítanak, és nem csalnak
meg. De hogyan teljesednek be? Gyengeségeink révén. Isten
azokat teszi boldoggá, akik végigjárják belső szegénységük
útját. Ez az út, nincs másik.

Nézzünk Ábrahám pátriárkára: Isten sok utódot ígér neki,
de  ő és Sára már idősek és gyermektelenek. Isten éppen tü-
relmes és bizakodó öregségükben tesz csodát és ad nekik fiút.
Nézzünk  Mózesre:  Isten  megígéri  neki,  hogy  kiszabadítja
majd a népet a szolgaságból, s ezért arra kéri, hogy beszéljen
a  fáraóval.  Mózes  tudatja  vele,  hogy félszeg  a  beszédben;
Isten mégis az ő szavain keresztül teljesíti ígéretét. Nézzünk a
Szűzanyára,  aki  épp  akkor  kap  meghívást  arra,  hogy anya
legyen,  amikor  a  törvény szerint  nem  lehet  gyermeke.  És
nézzünk Péterre:  megtagadja az Urat,  Jézus mégis  őt  hívja
arra, hogy megerősítse testvéreit.

Kedves fivérek és nővérek, időnként tehetetlennek és ha-
szontalannak érezhetjük magunkat. Ne higgyük el, mert Isten
éppen gyengeségeink révén kíván csodákat művelni!  Ő így
szereti  ezt  csinálni,  és  ma  este  nyolcszor  mondta  nekünk,
hogy boldogok, hogy megértesse velünk, hogy ővele valóban
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azok vagyunk. Természetesen megpróbáltatásokat szenvedünk,
gyakran elesünk, de nem szabad elfelejtenünk, hogy – Jézussal
– boldogok vagyunk. Amit a világ elvesz tőlünk, semmi ahhoz
a gyengéd és türelmes szeretethez képest, amellyel az Úr ígé-
reteit teljesíti.

Kedves nővérem, kedves fivérem, talán ránézel a kezedre,
és  üresnek  látod,  talán  csüggedés  uralja  szívedet,  és  nem
érzed, hogy az élet hálás lenne neked. Ha így van, ne félj: a
boldogságok neked szólnak, neked, aki megtört vagy, igaz-
ságosságra éhezel és szomjazol, akit üldöznek.

Az Úr megígéri neked, hogy neved fel van írva az  ő szí-
vébe, az Égben! És én ma köszönetet mondok neki veletek
együtt és értetek, mert itt, ahol megszületett a bölcsesség az
ókorban, a mai időkben sok tanú támadt, akiket a híradások
legtöbbször figyelmen kívül hagynak, de akik Isten szemében
értékesek;  tanúk,  akik  a  boldogságok  megélésével  segítik
Istent békeígéreteinek teljesítésében.

Fordította: Tőzsér Endre SP
Forrás: Magyar Kurír

A szentatya áprilisi imaszándéka

Imádkozzunk  azokért,  akik  életük  kockáztatásával  küzde-
nek az emberek alapvető jogaiért (diktatúrákban, tekintély-
elvű rezsimekben vagy krízisben lévő demokráciákban.) Krisz-
tus keresztje olyan, mint egy világítótorony, amely jelzi a ki-
kötőt  a  viharos  tengeren  még  küszködő hajók  számára.  A
csalhatatlan remény jele; és azt üzeni nekünk, hogy egyetlen
könnyünk, egyetlen sóhajtásunk sem vész el Isten üdvtervé-
ben. A megtérés útja mindig a kereszten át vezet. Nincs élet-
szentség lemondás, lelki-szellemi küzdelem nélkül.

Forrás: Vatikáni Rádió

Exc., Ft.Tamás József – Ne nyugodjunk, 
             amíg rá nem találunk a helyes és igazi útra

Egy  remetéhez  az  erdő sűrűjében  odatévedt  egy  vadász.
Mindketten azt kérdezték egymástól: „Mit keresel te itt?” „Vad
után szaladok, és addig nem nyugszom, amíg el nem kapom” –
felelte a vadász. „Én meg az Isten után szaladok és addig nem
nyugszom, amíg el nem érem” – válaszolta a remete. 

Mennyi  mindent  keres  az  ember  a  mindennapi  életben!
Keresi a maga igazát. Az elveszített egészségét. A boldogulá-
sát. A meleg otthont… és mi mindent lehetne még felsorolni,
amit keres itt a földi életben az ember. Mindezeket keresheti
az ember mindaddig, amíg nem tapad hozzá bűn. Az Úr Jézus
azonban az evangéliumban arra buzdít bennünket: Keressétek
először Isten országát és a többi mind-mind hozzáadatik nek-
tek! Isten országát kellene keresnünk. Igen, mert mi csak ad-
dig vagyunk igazán emberek, amíg alávetjük magunkat Isten-
nek, Isten törvényeinek. Amilyen mértékben meghal az Isten
az embernek a tudatában, olyan mértékben hal meg az ember
a maga emberségében. És minderre tanú a mi mai világunk.
Az embertelenségnek annyi, de annyi formája mételyezi meg
a  mi  emberi  világunkat,  a  mi emberi  életünket!  Istent  kell

keresnünk, az Istennel való kapcsolatunkat kell ápolnunk és
elmélyítenünk. Ezt akarja maga a Jóisten is. És ezért, ahogy a
mai  evangéliumban  az  Úr  Jézus  ebben  a  példabeszédében
felvázolta, hív bennünket, hogy országának építői legyünk, az
Ő szőlőjében munkások legyünk. Hogy együtt építsük Isten
országát  itt  a  földön már,  és  úgy építsük,  hogy majd Isten
örök  országának  részesei  legyünk.  Ahogyan  az  Úr  Jézus
vázolja, hogy Isten a nap különféle időszakaiban is kimegy a
piacra, hogy az ott lézengő embereket megszólítsa és hívja,
úgy gyermekkorban, ifjúkorban, felnőttkorban és öregkorban
is hív Isten bennünket, hogy az  Ő munkatársai legyünk. Ál-
dottak azok az emberek, akik meghallják ezt az isteni szót és
beleállnak ebbe a szép munkába, Isten országának az építé-
sébe. Áldottak azok az emberek, akik nem irigyek a többiek-
re. Nem irígyek a későn jöttekre, akiket Isten még az utolsó
pillanatban is  elfogad,  és  akiket szintén úgy jutalmaz meg,
amint azokat, akik reggeltől, déltől vagy délutántól dolgoznak
ezen a szép munkán.

Szeretett Jó Hívek! Az lenne az igazi és szép, és az kellene
hogy jellemezzen bennünket, hogy helyén van az eszünk. Mert
olyan világban élünk, amelyben rengeteg kihívásnak, csábítás-
nak vagyunk kitéve.  Ez a liberális  gondolkodású világ olyan
könnyen és olyan hamar tud bennünket magával  ragadni,  to-
vábbsodorni a gonoszságba, a rosszba és ezzel együtt a vesz-
tünkbe. Ezért lenne nagyon szép és nagyon jó, ha az eszünk a
helyén lenne, ha tudnánk jól gondolkodni, ha tudnánk mindent
jól megfontolni, és ne engedni, hogy magával sodorjon bennün-
ket a mai globalizálódó világ. Ezért a próféta felhívása – Ke-
ressétek Istent, amíg megtalálható – igazi feladatunk legyen. A-
hogy a remete, úgy mi is addig meg ne nyugodjunk, amíg rá
nem találunk a helyes és  igazi  útra,  és az Istennel  való kap-
csolatunkat el nem mélyítjük. Így lesz értéke a mi emberi éle-
tünknek. Segítsen ebben bennünket a Jóisten. Ámen.

Tamás József ny. segédpüspök
Forrás: eletunk.net 

Akolitus- és lektoravatás Gyulafehérváron
Jó pásztor  vasárnapján Kovács Gergely érsek tíz,  a  pap-

nevelő intézetben papi hivatására készülő fiatalembert avatott
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lektorrá, illetve akolitussá Gyulafehérváron, adta hírül a Gyu-
lafehérvári Érsekség a közösségi oldalán.

A sepsiszentgyörgyi Tuzson Balázst, a szovátai Nagy Emilt,
a  székelykeresztúri  Balázs  Barnabást  és  a  csíkszentmártoni
(csekefalvi) Gergely Józsefet a főpásztor lektorrá avatta.

A csíkmadarasi Czirják Ottó, a szárhegyi Ferencz Egon Jó-
zsef,  a  gelencei  Hegyeli  András,  a  kézdimartonosi  Hosszú
Norbert Lajos, a gyimesközéploki Kajtár Zsolt László és a de-
ményházi Nagy Ferenc akolitus lett jó pásztor vasárnapján.

A székesegyházban délelőtt 10 órától tartott szentmisét az
online közvetítésnek hála a főegyházmegye hívei követhették,
a főpásztor külön megköszönte, hogy otthonról is imában kí-
sérik a születő hivatásokat.

Ez az év a  papi hivatások éve a főegyházmegyében, a fő-
pásztor szándéka és kérése értelmében imádkozunk azért, hogy
papjaink és a papságra készülők mind tudatossabban éljék meg
elkötelezettségüket, mind jobban odaadják magukat Jézusnak, a
jó pásztornak,  akinek  szolgálatába szegődtek.  A főpásztor  az
ünnepi szentmisén a Jézus-követés több okát említette: lehet őt
haszonlesésből követni, mert halat és kenyeret ad, mert csodát
tesz, lehet  őt követni kíváncsiskodva, szenzációéhségből  – ez
ma nagyon fontosnak tűnik, és végül lehet Jézust őszinte hittel
követni, azért, mert tudjuk, hogy nélküle elvesznénk.

Bevezetőjében  Kovács  Gergely  érsek  a  jó  pásztor  képét
mutatta be: ez az egyik legkorábbi, a katakombák falán meg-
őrződött keresztény ábrázolás. A bensőséges hangulatú szent-
misén a papnevelő intézetben tanuló kispapok látták el a litur-
gikus szolgálatokat, az intézet rektora, András István szólítot-
ta a harmad- és negyedéves kispapokat, előbbieket lektorok-
ká, utóbbiakat akolitussá avatta a főpásztor.

Kovács Gergely érsek ünnepi homíliája elején az egyház-
nak a mai világban való helyzetét vázolta, amelyben azonban
biztonságot ad, hogy van jó pásztorunk, aki nemcsak mondta,
hanem valóban életét adta a nyájért.  „Jó pásztorunk ismeri
övéit,  nem  tömegként,  nyájként  kezel  bennünket,  hanem e-
gyenként ismer, szeret mindenkit.” Jézus pedig valóban néven
szólít,  megismer a  tömegben, szeret.  A kérdés csupán: „én
felismerem-e  szavát,  meghallom-e,  követem-e  jó  pásztoro-
mat?”A főpásztor  mindenkinek kiemelten a lelkére kötötte:
imádkozzunk különösen azért, hogy minél többen meghallják
és kövessék, hogy a maguk során jó pásztorokként gondját vi-
seljék Isten népének. „Imádkozzunk jó pásztorokért, akik a rá-
juk bízottak javát keresik és mindent megteszenek értük, ahogy
Jézus, a jó pásztor az ő élete példájával megmutatta, tanítja ezt
mindannyiunknak.” Végül  arra  figyelmeztetett:  „Imádkozzunk
saját magunkért, hogy jó nyáj legyünk! Így nem tévedünk el és
biztonságban leszünk.”

A tíz új szolgálattevőt, akiket a szertartás keretében szol-
gálatukra felavatott, arra kérte, Isten igéjét mind jobban en-
gedjék a  szívükbe az  eucharisztia  szolgálatában,  Jézus  testét
szent komolysággal és felelősséggel érintsék, szeretve az ele-
setteket, betegeket, akik általuk vehetik magukhoz az Úr testét.

Forrás: a Gyulafehérvári Érsekség Facebook-oldala, romkat.ro

Szénégető István – Kedves házaspárok, családok!

A Család Éve van. Ferenc pápa szándéka szerint az  Amoris
Laetitia újraolvasásának,  életbeültetésének  az  éve  ez-  Legyen
Szent Józsefnek szentelt év. E kettő hív minket az odafigyelésre
és járuljunk hozzá a magunk részével a Család évéhez.

Mintha Isten azt sugallná: ha az egész világot járvány sújtja
is,  a kivezető út megint  csak a család valóságán át  vezethet.
Látni egymás arcát maszk nélkül, megfogni egymás kezét, át-
ölelni azt,  akinek leginkább szüksége van erre, egy asztalhoz
ülni, hogy megnyíljon a szív és újra egymás mellé rendeződ-
jenek gondolataink, álmaink... ezt ma csak családon belül te-
hetjük. Pedig mennyire vágyunk rá... újra... Mintha Isten azt su-
gallná, hogy minden egészséges egyensúlyban élő, keresztény
család lesz az erőforrása a járvány után megújulni akaró világ-
nak.  A családban megélt  szeretet  és a családi  szeretet  öröme
erőforrás lehet a világnak, az Egyháznak.

Olyan jó lenne éppen ezért, ha minden családnak lenne egy
mentor-családja, baráti-szövetségese. Akik egymást tudják kí-
sérni, támogatni. Ezért nagy ajándéka Istennek a házascsoport
vagy családos közösség. Megnyílni egymás előtt, együtt járni
egy közös úton...  tudni egymásról...  nem elzárkózni...  meg-
nyílni egymás előtt és az Egyház előtt... Az Egyház a csalá-
dokban él, a családok pedig a hit tanúi lesznek az Egyházban.
Ez már húsvéti fény a világnak.

Forrás: csalad.ro, Hírlevél

Sebestyén Péter – Halhatatlan életkedv
Magabiztosságtól dagadó kebellel, a tele erszény és teljha-

talom  tudatában  ülnek  össze  évenként  Davosban  a  Világ-
gazdasági Fórum tagjai, hogy megvitassák a világ sorsát, és
valamiféle  összehangolt  jövőképet  nyújtsanak  a  gazdaság
szereplőinek. Ezek az okos és gazdag üzletemberek,  politi-
kusok, urak és hölgyek már-már az emberiség prófétáivá is
előléptek, nem egy közülük külön könyvben, vagy nagy ívű
nyilatkozatban tette közkinccsé vízióját az új világrendről, a-
melyben az emberiség boldogan él, míg meg nem…

Nos, ez történt a tavaly is, a korona-járvány kellős köze-
pén,  amikor  is  a  decemberi  találkozó  után  [youtube.com]
[bitcoinbazis.hu – Nincs magánélet, nincs tulajdon utópia
vagy jövőkép] már-már a hitchcock-i, goethe-i és madách-i
zsenialitást  is  meghazudtolva,  2030-2050-ig  felvázolták  a
lehetséges legjobb forgatókönyvet. Már ami a jövőnket illeti.

Eszerint  (a  közeljövőben) megszűnik a magántulajdon,  a
készpénz, de még a hagyományos vásárlás is. Megszűnnek a
nemzetállamok, a betegségek. Az ember (-i szervezet) kicse-
rélhető, gyakorlatilag halhatatlan lesz. Mindenki ellenőrízhe-
tővé, a rendszer ide-oda rángatható bábjává válik. A mester-
séges  intelligenciának  köszönhetően,  a  gépek  majd  eldöntik:
mit fogyasszunk, mit gondoljunk, merre menjünk, csak azért,
mert így akkor az élet fenntartható lesz a földön környezetrom-
bolás nélkül. Gyakorlatilag feltalálták az örök élet szérumát.

Vagy talán már oltanak is vele?…
Apropó Faust (Goethe-Wagner). Már az újkor kezdetén az
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„örök” emberi dilemmát képviselte: ha egyenrangúnak érzem
magam az istenséggel, tudok jót és rosszat, akár létre is hoz-
hatok új dolgokat, jobbá vagy újjá is teremthetem a világo-
mat,  de akkor miért  kell  meghalnom?  Miért  vagyok mégis
féreg, aki visszahull a föld porába? Miért van az, hogy nem
tudok szívből örülni az általam „teremtett” új világnak, hiszen
az közben nem tett jobbá, inkább eltorzult, és engem is bol-
dogtalanná tett?… Nem csoda, hogy a Mefisztó által bíztatott
Faust az önistenítéstől megcsömörölve végül magát az embert
akarja elpusztítani, azzal, hogy szimbólikusan a halálos ital
mámorát keresi. Ezt láttuk néhány hete a spanyol parlament-
ben megszavazott eutanázia-törvénynél is.  A spanyol egész-
ségügyi miniszter egyenesen hősként tüntette fel magát, mint
aki  ezzel  a döntéssel nagy lépést  tett  az emberibb és igaz-
ságosabb  társadalom  megvalósítása  felé…[hu.euronews.com/
2021/03/18/engedelyeztek-az-aktiv-eutanaziat-spanyolorszagban]

Ezzel szemben itt vagyunk mi, Krisztus-hívők, akik a ta-
vasz első napjaiban  egy olyan csoda  hírnökeivé válunk,  a-
mely még a természet megújulását is felülmúlja. Nem a tavaly
lekaszált fű kisarjadásának örülünk, hanem a földben elpusz-
tult magból kinövő új élet csodáját ünnepeljük. A halálon ara-
tott diadal csodáját. Nem úgy, mint metaforát, szép hasonla-
tot, hanem mint a teremtő és megváltó Isten csodáját.

Napjaink embere lassan már érzéketlen a természetfeletti tit-
kokra. Nekünk, az anyagba bezárt szellemnek, akik már meg-
szoktuk a racionális gondolkodást, akiknek a tudomány már ér-
tésünkre adja, hogy az embernek tulajdonképpen minden lehet-
séges, mégsem igazán biztos és hiteles. Nem illik eldologiaso-
dott világunkhoz Krisztus feltámadása. Nem passzol a képbe.
Fausti világunk kétségbeesése annyira körbezár, annyira bere-
keszt karantén-ketrecébe, hogy a feltámadást legföljebb jelké-
pesen értjük, az öröklétet az emlékezettel, műveinkkel és utó-
dainkkal azonosítjuk, de nem látunk túl a halálon. Talán ezért
az  a  kétségbeesett  kapaszkodás  a  gyógyulás  szalmaszálába,
mert azt mondjuk: akkor még van remény, itt a földön tovább-
élni. Ez a biztos…

Hat évvel ezelőtt (2015, szerk. megj.) a művészvilág fene-
gyereke, az extravagáns David Bowie épp a Lazarus c. videóját
forgatta,  [trt.net.tr –  Magyar kultúra,  magyar életmód –
David Bowie] amikor orvosai elárulták neki, hogy jóllehet már
18 hónapja küzd a rákkal,  befejezik a kezelést,  hisz úgysem
tudják meggyógyítani. A betegség győzött. Tudatták vele, hogy
vége. Miközben épp egy bibliai személynek öltözve feküdt az
ágyon, bepólyálva. De a művész minden erejét összeszedve el-
készítette a filmet, csavart egyet a történeten, és úgy dolgozott,
mint aki tudja, nem Krisztus, hanem az életműve támasztja fel
rajongói számára, újra és újra. Utolsó albuma (Fekete Csillag)
épp 69. születésnapjára jelent meg. Rá két napra meghalt.

Milyen más a keresztény, aki számára Krisztus az Élet! Az
ő feltámadása távlatokat, öröklétet,  mennyországi boldogsá-
got  jelent.  És  mi  nemcsak  képzelgünk,  Jézus  Krisztus  fel-
támadásának ünnepével pótcselekvésként „elnyomva” a földi
realitást,  hanem ellenkezőleg: tanúskodunk a megváltott vi-

lágról! Amelynek első hírnöke történelmi személyként is kilé-
pett a holtak birodalmából. És ez a megkérdőjelezhetetlen tény
azóta  nemzedékről  nemzedékre  „begyűrűzik”  az  emberiség
lelkébe. Nem pusztán, mint információ, nem pusztán mint ér-
zelmi élmény, hanem mint megélt tapasztalat. Akik vele talál-
koztak, akik a vele együtt éltek, kipróbálták ezt a „másságot”.
Azóta tanítványait nem lehet elhallgattatni. Beépült az  ő éle-
tükbe,  döntéseikbe,  világképükbe,  életstílusukba.  Mint  a  kul-
csok a karikán, rajta csüggnek, belőle élnek, Ő tartja meg őket.

Az  első húsvét  óta  Krisztus  tanítványai  ezért  játszanak  a
fehér bábukkal a sakktáblán. Mert tudják: a Világ Világosságá-
nak köszönhetően a fehér bábuk a fekete mezőben is megőrzik
színüket. A Bárány vére fehérre mosta ruhájukat.

Húsvét napján megpezsdült a jeruzsálemi „közösségi háló”.
Pár nap alatt  a suttogás közbeszéddé erősödött.  Még a római
katonák sem nyugodhattak.  És a nagytanács tagjai  sem, akik
már-már azt hitték, kiiktatták ezt a kellemetlen prófétát. Futó-
tűzként terjedt a hír: Nincs a sírban! Láttuk! Találkoztunk vele!
A napkeleti bölcsek Vízkeresztkor látták csillagát, de mi Őt ma-
gát! Előttünk odaért Galileába! Beszélt velünk! Vele vacsoráz-
tunk! Megmutatta sebeit! Halásztunk a Tibériás-tavon, bekiál-
totta, hol lesz a jó fogás, majd reggelivel várt a parton!… Ki-
szabadultunk a vesztegzárból! Szívünk sajgott az örömtől s a
szabadságtól, de rohantunk a sírhoz, s az üres volt! Többször
megjelent nekünk, és meggyőződtünk, hogy Ő él! Visszhangoz-
tak bennünk szavai, amelyek most megteltek tartalommal. Úgy
érthettük, ahogy mondta azokat. Most kezdtük újra ízlelgetni,
miért mondta: „Atyám dolgaiban kell lennem!” „Én és az Atya
egy vagyunk!” „Bontsátok le ezt a templomot és én harmadnap-
ra fölépítem!” „Senkinek sincs nagyobb szeretete, mint aki éle-
tét adja barátaiért.” Rájöttünk, miért nem lehetett sátrat építeni
neki a Tábor hegyén!…

Mert az Élet forrását nem lehet sírba zárni. A halhatatlant
nem lehet, nem szabad röghöz kötni. Mert Krisztus Istentől
jött. Feltárta az Atya titkát: aki Őt látja, látja az Atyát is. Isten
bemutatkozott.  A világ  fejedelmét,  a  sátánt  kidobták.  Isten
Krisztusban kiitta a halál kelyhét, s ezzel visszaszerezte el-
vesztett méltóságunkat. Ezért örvendünk mi Húsvétkor.

Krisztus feltámadt, hogy egy örök életre magához vonzzon
mindenkit. Álleluja!

Forrás: peterpater.com
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Bodó Márta – 
          Rákóczi-díjakat adtak át Marosvásárhelyen

A marosvásárhelyi katolikus gimnázium vezetősége 2019-
ben  alapította  az  iskola  névadójáról  elnevezett  díját,  hogy
megköszönje és elismerje azok tevékenységét, akik ezért az
iskoláért, és tágabban is értelmezve a katolikus iskolaügyért
tettek és tesznek. Rákóczi-díj-ban részesült korábban Szijjár-
tó Péter magyar külügyminiszter, Potápi Árpád János, a ma-
gyarországi nemzetpolitikáért felelős államtitkár, Szabó Ödön
képviselő, Holló László Státus igazgatótanácsi elnök, Székely
Szilárd János tanár és Márton Gyöngyvér szülőbizottsági el-
nök. Újabb díjátadásra 2020-ban a járvány és a karantén miatt
nem kerülhetett  sor.  Csak  április  16-án  tudtak  a  szervezők
újabb díjátadót tartani.

Templomi szertartás keretében tartották meg az ünnepélyes
díjátadót  a  belvárosi  Keresztelő Szent  János  plébániatem-
plomban,  a  11 órakor  kezdődő szentmisét  követően.  Az e-
seményen  a  kitüntettek  és  meghívottaik  mellett  az  iskola
tanárai, minden osztályból a többiek képviseletében néhány
diák  vett  részt.  Az  eseményt  online  követhették  az  érdek-
lődők. Az idei kitüntetettek: Brendus Réka főosztályvezető a
magyarországi nemzetpolitikai államtitkárságról, Kovács Irén
Erzsébet szenátor, Oláh Dénes főesperes és Bányász Sándor,
az  1948-ban  államosított  katolikus  főgimnázium több  mint
hetven éve érettségizett öregdiákja.

Az ünnepség szentmisével kezdődött, amelyen nagyon sok
mindenért  adhattak hálát  a  diákok,  szülők,  tanárok,  meghí-
vottak. Balla Imre iskolalelkésszel együtt miséztek a Státus
vezetői, tagjai, valamint az egyik díjazott, Oláh Dénes főespe-
res-plébános is. Balla Imre homíliájában Gamáliel rabbit idéz-
te, aki szerint ami Istentől ered, megmarad, ami pedig nem,
azt az idő kirostálja. Éppen ezért emberileg mindent bele kell
adni tevékenységeinkbe, majd Isten megmutatja, mert ha tőle
való, nem szűnik meg. Azt is elmondta, akik itt összegyűltek,
a jó Isten jóságát akarják ünnepelni, azt a jót,  ami az embe-
rekben és az embereken keresztül a világban megjelenik.

Ez a jó elsősorban Jézusban van jelen, és a szentekben, Rá-
kócziban ott volt, az iskola névadójában, aki imádságos em-
ber  volt,  akinek  Győzhetetlen  én  kőszálom kezdetű énekét
máig énekeljük templomainkban. Végül azt mondta el Balla
Imre, hogy a feltámadàs láncolata erősebb, mint az áteredő
bűné, – ebből  ki lehet lépni, a szeretet és jóság véget nem érő
láncolata megtart.

A szentmise után kezdődött ünnepségen Tamási Zsolt igaz-
gató így üdvözölte a jelenlevőket: ,,Felemelő érzés, hogy újra
Rákóczi-díjakat  adhatunk  át.  Az  elmúlt  évek  során  többször
mondtam el, hogy ez az esemény rendkívüli. A helyzet úgy hoz-
ta, hogy a marosvásárhelyi II. Rákóczi Ferenc Római Katolikus
Teológiai  Líceum  szinte  minden  eseménye,  ünnepsége  vala-
miért rendkívüli legyen. Mert iskolánk története rendkívüli,  a
többszöri újraindulások sajátos története.”

A szervezők elmondása szerint a díjat az alapításkor mindig
Rákóczi  erdélyi  fejedelmi  beiktatásának  napján,  április  5-én

tervezték átadni,  mivel  ez  az idén egybeesett  húsvét  ünne-
pével, halasztották április 16-ára, arra a napra, amelyen 1720-
ban  Rákóczi  kíséretével  Rodostóba  költözött.  Tamási  Zsolt
igazgató nyitóbeszédében erről  is  elmondta,  mint  az  iskola
egész története, szinte minden jelentős eseménye, ,,a mai nap
is rendkívüli. Mert nem a nagyságos fejedelem beiktatásának
a napján, április 5-én, hanem ma, április 16-án, a rodostói
száműzetésébe való megérkezésének évfordulóján adjuk át a
Rákóczi-díjakat. A járványhelyzet minket is korlátok közé szo-
rított, ahogyan a nagyságos fejedelmet is rodostói magánya.
Ma ezért is jóval kevesebben lehetünk itt most jelen, mint a-
mennyien lehetnénk. De itt vagyunk, ebben a templomban, s
velünk együtt vannak azok is, akik online csatlakoztak.” Majd
gondolatát így folytatta: ,,II. Rákóczi Ferenc nagyságos feje-
delem, miután beiktatták Erdély fejedelmévé, első útja ide, a
templomhoz,  pontosabban  az  egykor  itt  álló  fakápolnához
vezetett, hálaadó szentmisére. Ahogy neki a szabadságharca,
egész  élete  és  a  templom  összefonódott,  úgy  kapott  a  mi
esetünkben is új értelmet a templom s az iskola.”

Köszöntőbeszéde  után  az  iskola  citera-csoportja  játszott,
Csiki-Harmath Ivett diák pedig szavalattal köszöntötte a díja-
zottakat. Elsőnek Kovács Irén Erzsébet szenátor vette át a dí-
jat,  őt Kovács Zoltán kabinetigazgató mutatta be és laudálta.
Őt kitartó és követekezetes munkájéárt díjazták, e munka tet-
te lehetővé, hogy az iskola újraindulhasson.

Brendus Réka, a magyarországi Nemzetpolitikáért felelős
Államtitkárság főosztályvezetője a járványhelyzet miatt nem
tudott személyesen jelen lenni, az ő laudációját Farkas Balázs
csíkszeredai első beosztott konzul olvasta fel, majd Brendus
Réka köszönő szavait Brandner Judit Emőke tolmácsolta.

Bányász Sándor, az 1948-ban államosított II. Rákóczi Fe-
renc Római Katolikus Főgimnázium öregdiákja volt a harma-
dik díjazott, vele együtt a Sanctus Emericus öregdiákok baráti
körének is szólt a díj. Székely Szilárd tanár laudációját Ba-
ranka Katalin egykori diák olvasta fel.

Balla Imre iskolalelkész méltatta Oláh Dénest, a marosvá-
sárhelyi Keresztelő Szent János-plébánia esperes-plébánosát,
a marosi és küküllői kerületek főesperesét, a negyedik díja-
zottat. Oláh Dénes számos elismerés és kitüntetés birtokosa,
amelyek  közül  kiemelkedik  a  2015-ben  odaítélt  Orbán
Balázs-díj, a 2016-ban a magyar állam részéről adományozott
Magyar Érdemrend Lovagkereszt kitüntetés.

Dr. Tamási Zsolt elszántságához társult Oláh Dénes támoga-
tása.  Ennek köszönhetően van ma 67 évi szünet után Maros-
vásárhelyen katolikus oktatás.

Balla Imre elmondta: a díjazott a Bibliát rajongásig szerető
ember  és  lelkipásztor,  a  Szentírás  egyik  legelkötelezetebb
„lelkipásztor  fordítója”.  ,,Nem teológus  fordító,  hanem lel-
kipásztor fordító, aki az élet ütemébe zenéli bele az isteni szó
erejét, s így hoz létre az egyes emberekben, mint önmagában
is, a közösségekben is szimfóniát, és kellemes a léleknek szóló
hangzásokat.” Hozzátette: ,,olyan fordítója az isteni szónak,
aki  a  II.  Rákóczi  Ferenc  Római  Katolikus  Líceum  szüle-
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tésénél, megpróbáltatásainál és a jelenénél is hordozza azon
a láthatatlan szakadék fölötti hídon az intézmény anyagi és
lelki terheit,  miközben bátorít, erősít és vigasztal. Az a for-
dító, aki Istent viszi bele az emberi struktúrákba, és az embe-
rit emelgeti a kegyelem párájába – mert az Igéből él.”

A díj kristályból készült, mert érzékeny és törékeny, mint
minden érték. A kristály mellett az ezüstérem is jelzi, hogy az
iskola értéket akar hordozni.

A kristály  mellett  az  ezüstérem  is  jelzi,  hogy  az  iskola
értéket akar hordozni. Az ünnepség utolsó mozzanataként a
résztvevők a Vársétányon található II. Rákóczi Ferenc fejede-
lem mellszobrát koszorúzták meg.

Az  ünnepségről  szóló  beszámolót  Tamási  Zsolt  igazgató
szavaival zárjuk: ,,Mi mindannyian hiszünk és reménykedünk
abban, hogy álmaink értékesek, s ezek nem elvehetőek. Nin-
csenek illúzióink, tudjuk, hogy a küzdelmeink folytatódni fog-
nak. Csak akkor ér végét a küzdelem, ha valaki feladja. S mi
nem akarjuk feladni. Lenni, élni akarunk, itt, ebben az isko-
lában, amelyet azért hozott létre egykor a katolikus egyház,
hogy értékeinket itthon megőrizhessük. Ebben a küzdelemben
kellenek  a  példaképek,  kellenek  a  segítő kezek,  akikre  biz-
tosan számíthatunk.” Mi, akik a beszámolót olvassuk, akik e
marosvásárhelyi  közösség  küzdelmeit  követjük,  magunk  is
megcsodáljuk felemelt fejjel viselt, magukat meg nem adó ki-
tartásukat, példaképeink az eszményeinket soha fel nem adó
magatartásra. Isten segítse munkájukat!  

Forrás: romkat.ro

Böjte Csaba OFM – 
       Végrendelet! A legfontosabb mit rád hagyhatok!

Ezekben a krízises időkben mindenki úgy szól, mintha vég-
rendelkezne, mintha utolsó mondatait intézné a szeretteihez!
Nem tudjuk mit hoz a holnap? Amennyiben búcsúznom kel-
lene, – gyermekeinkre, barátainkra, végrendeletként, mindab-
ból a sok szép dologból, örömből, bölcsességből mit e földön
találtam, láttam  – ha egyetlen dolgot szabadna kiválasztani,
akkor gondolkodás nélkül a mi Urunk Jézus Krisztus főpa-
rancsát nevezném meg, adnám át nagy szeretettel szeretteim-
nek: ,,Szeresd Uradat, Istenedet teljes szívedből, teljes lelked-
ből, teljes elmédből és minden erődből! Szeresd felebaráto-
dat, mint önmagadat! Ezeknél nincs nagyobb parancsolat.”
I. Szeresd Uradat, Istenedet teljes szívedből, teljes 
           lelkedből, teljes elmédből és minden erődből!

Istennek legyen hála, – még  e karanténba zárt világban is -
Istent  imádni  lehetséges.  Ezidáig  mindig  azt  hangoztattuk,
hogy nincs időnk imádkozni,  Szentírást olvasni,  Teremtőnk
felé fordulni! Most lett idő, használjuk ki e drága időt, amit
akarva - nem akarva a nyakunkba zúdított ez a vírus. Meste-
rünk példájára,  visszavonult  magányunkban keressük a  Te-
remtőnkkel  való  személyes  találkozást!  A kérő ima mellett
gyakoroljuk a testet, lelket tisztító, gyógyító bűnbánó imákat,
szükségünk van rá, sok bűn terheli a lelkünket! Ne arra fóku-
száljunk amink nincs, hanem bölcsen vegyük észre, hogy mi

mindenért adhatunk hálát nap mint nap Istenünknek! De leg-
inkább azért imádkozom, hogy minden ember tapasztalja meg,
mennyire  édes  és  jó  a  Szentháromságot  imádni,  dicsőíteni!
Igen,  a  keresztény  misztika  nem  néhány  kiválasztott  szent
titkos, rejtett ösvénye, hanem mindannyiunk számára járható út,
Isten gyermekeinek sugárútja! A lelki élet autósztrádája, nem-
csak valós,  tartós,  Isten akarata szerinti  örömökkel tölthet  el
akár nyolcmilliárd embert szívét, de világunkat is a fenntartható
békés pályára  állítaná! Kezdjük el  kíváncsi  bizalommal  gya-
korolni a dicsőítő imát, egyszóval lángoló szeretettel imádjuk
Istenünket.
II. Szeresd felebarátodat 

Szeretteink iránti figyelmességünk, törődésünk sok-sok mó-
don megvalósulhat. Onnan, hogy törődünk egymás testi, lelki,
szellemi szükségleteivel, védve egymást a folyamatosan táma-
dó  vírusoktól,  bűnöktől,  kedélyünket  megrontó  félelmektől,
szomorúságtól,  egészen odáig,  hogy kis  világunkat berendez-
zük, szépítgessük, gyermekeinkkel leülünk szüleink, nagyszüle-
ink fotóalbumát tanulmányozni, őseink által felszínre hozott ér-
tékes hagyatékát gondozva! 

A köztünk lévő szeretet szép virágai, ha vidáman, egymás-
sal mókázva, egy picit finoman csipkelődve játszadozunk ott-
honunk csendjében. Az internet, a telefon, sok  – sok eszköz
áll a rendelkezésünkre, hogy egymás iránti jóindulatú figyel-
münket, gondoskodó ragaszkodásunkat kifejezzük!  Általad
vagy a kis családod által igényesen megfogalmazott szép elő-
adással, vagy akár egy frissen született őszinte verssel, rajzzal
megajándékozhatod a távolban élő rokonaidat, barátaidat. Él-
jünk minden lehetséges eszközzel, hogy a szép szeretet virá-
gai belepjék megriadt világunkat!

III. Szeresd ... önmagadat!

Természetesen önmagunkat is  kell  szeretnünk! Szeressük
magunkat helyesen: tanuljunk, sportoljunk, éljünk egészsége-
sen, testi, lelki, szellemi erőnlétünket  őrizzük meg sok moz-
gással, imával, olvasással, hozzuk ki magunkból a maximu-
mot, váljunk a csendben ember-katedrálisokká! Arra szület-
tünk,  hogy gyümölcsöt  teremjünk,  – ahogy Jézus  Krisztus
mondja – maradandó gyümölcsöt! Kertünket ássuk fel, vete-
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ményezzünk, gyümölcsfáinkat, amiket sajnos most hó takart
be, ássuk körbe, trágyázzuk meg, hátha törődésünket fáink,
cserjéink sok  – sok gyümölccsel  fogják meghálálni!  Nyuszit,
majorságot, de akár malacot is tarthatunk – ha van rá módunk,
– a gazdálkodás, a gazdagságra, az öneltartó gazdasághoz ve-
zető út volt mindig! Világunk megváltozik, gondolkozzunk, ke-
ressünk olyan  lehetőségeket,  utakat,  melyeken elindulhatunk,
hogy önmagunkat megvalósítva, értelmes célra találva  létün-
ket, családjainkat fenn tudjuk tartani! 

Az Úr, ha egy ajtót bezár, akkor egészen biztos, hogy valahol
egy ablak kinyílik előttünk! A jó reményt világunkban őrizve,

Szeretettel, Csaba testvér.              
Forrás: magnificat.ro

Tóth Tihamér – Ő tudta, mi van az emberben...

A milánói dóm tetején fehér márványból faragva a szent
szobrok óriási tömege áll. A szobrásztól fáradságos munkája
közepén ezt kérdezte egyik barátja: 

– Nem értem, miért pazarlod művészetedet ilyen munkára?
Hiszen ott fenn, a templom tetején senki sem fogja közelről
megnézni s értékelni munkádat!

– Nekem elég, ha te elismered értéküket – felelte a művész.
– Nos, és ha én sem láttam volna?
– Barátom: akkor is látta volna Isten és én!
Valóban keresztény felelet! Ha senki sem látja jótettemet,

kötelességteljesítésemet, bűnelleni keserves harcomat, – látja
Isten és látja saját lelkiismeretem s ez elég jutalmam! És ha
senki sem volt tanúja bűnbebukásomnak s eszményeim eláru-
lásának, tanúja volt Isten s a lelkiismeretem s ez éppen elég
büntetésem.

Szent János apostol  írja egy alkalommal az Úr Jézusról,
hogy  sokan  lelkesedtek  érte,  «de  Jézus  nem  bízta  magát
rájuk, mert  ő ismerte mindnyájukat és mert nem szorult rá,
hogy valaki bizonyságot tegyen az ember felől; mert Ő tudta,
mi van az emberben». (Jn 2,24. s köv.)

Az Úr Krisztust nem szedi rá semmiféle elegáns ruha, jól
fésült haj, bájos arc. Krisztus szemei mélyre néznek s az egy-
szerű külső mögött is észreveszik a szép lelket. Mert hiszen,
ha jelentéktelen is kívül a kagyló, mégis lehet benne gyöngy s
ha érdes is kívül a kvarc, rejthet magában aranyat.

Igen, az Úr Jézus mindent tud. Mindent? Elrejtett gondo-
latainkat is? Igen, azokat is! «Ante Dei vultum clausum nihil
est vel inultum.» Isten előtt nincs rejtve semmi, és nem marad
felelősség nélkül semmi.

Szegény Jézus! Mi mindent kell neked megtudnod pl. csak
egy  diákmise  alatt  is!  Néhány  perce  kezdődött  a  vasárnapi
szentmise... Több mint 300 fiú ül a padokban, a kóruson is van
közülük vagy 50 énekes... Folyik a szent cselekmény s az Úr
Jézus láthatatlanul végigmegy szeretett fiai közt a padokban...
Az első sorokban ülnek a kicsinyek... Mégcsak ájtatoskodnak,
ahogy tudnak. De itt is van már, aki széttekintget, fecseg...

Már hátrább, a nagyok közt jár az Úr: a VI, VII.-esek pad-
jaiban. Mily ritka itt az imakönyv! Az egyik ásító fiúnak va-

lami gyanús füzet van a kezében imakönyv helyett... Néme-
lyik már alig várja, hogy vége legyen a szentmisének... Sze-
gény Krisztus, aki mindent látsz!

De  jaj,  micsoda  megdöbbentő léha  gondolatokkal  fogla-
lkozik ez a VII.-es! Még itt is? A templomban? A szentmise
alatt? Szegény Krisztus, aki mindent látsz!

Marbot francia tábornok beszéli emlékirataiban, hogy Napó-
leon, a nagy hadvezér vérfagyasztó feladatot bízott egyszer reá
még kapitány korában. Arról volt szó, hogy egy kis kémcsapat-
nak sötét éjszaka át kellett volna kelnie a megáradt, széles Du-
nán s a túlparton táborozó osztrák csapatból valakit fogolyként
áthozni, akitől aztán majd kivallatják az ellenség hadállásait. A
Dunán hatalmas fatönkök úszkáltak s a megáradt víz sodra oly
erős  volt,  hogy  még  Napóleon  sem  merte  a  vállalkozást
parancsban kiadni, hanem önkéntes jelentkezőkre bízta.

A fiatal  kapitány nekivágott  a  feladatnak. Hihetetlen küsz-
ködéssel végre átkelt a kis csapat, három osztrákot el is fogott
és már vigyázva, nesztelenül el is taszították a csónakot a part-
tól, hogy visszaevezzenek, mikor... a rohanó folyam a csónak-
nak nekivágott egy fatömböt s a gyanús reccsenésre az osztrák
őrség  riadót  adott...  Örült  puskatűz  következett...  A hold  is
éppen ebben a  pillanatban bujt  ki  a  hegyek mögül,  mintegy
gyönyörködni a félelmes látványban: mint hull a golyózápor az
emberfeletti erővel küzdő francia csónakosok körül.

És ebben a vérfagyasztó pillanatban – írja Marbot tábornok
– egy messzi hegyoldalon, ahol a mi táborunk feküdt, halvány
fénysugár  tűnt  szemembe:  a  császár  kivilágított  ablaka!
Nézem a messzi, bátorító, erőt adó fényt... és íme egyszerre
csak sokkal erősebben kezd világítani! Ah! Napóleon meg-
hallotta a csatazajt, a nagy lövöldözést s kinyitotta ablakát!
Ah, a császár  ott  áll  az ablakban s aggódva figyel  a folyó
felé!  Ott  van előtte  kétszázezer  katonája  s  most  mindezzel
nem törődik... csak velem! Sasszeme birkózik a sötéttel, hogy
megpillantson engem s egy bátorító tekintetet vethessen re-
ám. Ez a gondolat – írja a tábornok – hogy «a hatalmas csá-
szár lát», új erőt öntött tagjaimba. Végső erőfeszítéssel bíz-
tattam embereimet, ezek nekifeszültek az áradatnak s végre
is... kikötöttünk a saját partunkon.

Édes fiam! Ily megáradt  folyam az élet  is,  amely a  küz-
delmek s nehézségek veszélyes fatönkjeivel döngeti kis saj-
kádat, mialatt, az ezernyi kísértés sortüzei peregnek reád. De
fiam, az Úr Krisztus mindent lát és mindent tud, soha le nem
veszi rólad bátorító, erősítő tekintetét és megjegyzi magának
senki által nem ismert lelki  küzdelmeidet.  Marbot kapitány
életét  kockáztatta  egy  kitüntetésért;  úgy-e,  te  sem  fogod
sokallani a kitartó lelki harcot egy örök életért!

Forrás: Tóth Tihamér – Krisztus és az ifjú

Kempis Tamás – Krisztus követése – gondolatok

Ebben  az  életben  minden  tökéletesség  magában  hordoz
valami fogyatkozást; és minden okoskodásunkban van vala-
micske homály. Az alázatosság és az önismeret biztosabb út
Istenhez, mint az elmélyült tudós kutatás.
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Nem kell kárhoztatnunk a tudományt, vagy bármiféle, egy-
szerű jártasságot valamiben. Jó az magában véve, Isten ren-
delése szerint való. De mindig többre kell becsülni nála a jó
lelkiismeretet és az erényes életet.

Mivel pedig sokan inkább igyekeznek tudni, mint tisztes-
ségesen élni; azért gyakran eltévelyednek, s vagy semmi gyü-
mölcsöt nem teremnek, vagy csak igen keveset.

Ó, ha akkora szorgalommal irtogatnák bűnös hajlamaikat,
oltogatnák magukba az erényeket, amekkorát a kérdések föl-
vetésében tanúsítanak; nem volna annyi bűn és botránkozás a
nép között, sem annyi feslettség a klastromokban!

Bizony, ha ránkvirrad az ítélet, nem kérdik, mit olvastunk,
hanem hogy mit cselekedtünk; nem kutatják, mily szépen be-
széltünk, hanem hogy milyen szentül éltünk.

Mondd csak meg, hol vannak most azok az urak és dok-
torok, akiket jól ismertél, amikor még éltek, és tudományuk
miatt tündököltek? Javadalmuk másokra szállt: s nem tudom,
egyáltalán emlékeznek-e rájuk. Míg éltek, úgy látszott, nem
akárkik, most hallgat róluk a világ.

Ó, milyen hamar elmúlik a világ dicsősége. Bár életük egy-
behangzott volna tudományukkal: akkor lett volna köszönet
tudós  igyekezetükben,  tanításukban.  Mily  sokan  elvesznek
világias, hívságos tudományuk miatt, akik Isten szolgálatával
keveset törődnek!

S mert inkább akarnak nagyok lenni, mint kicsinyek és alá-
zatosak, azért semmivé lesznek gondolataikban. Az nagy iga-
zán, akiben nagy szeretet lakik. Az nagy igazán, aki kicsinynek
ismeri  magát,  és  semmibe veszi  azt  is,  ha  közmegbecsülés
veszi körül.

Az okos igazán, aki minden földi dolgot szemétnek tekint,
csak Krisztust megnyerhesse. És az a valóban, a helyesen tu-
dós, aki Isten akaratát teljesíti, a magáét pedig megtagadja.

Bilibók Géza – Mindennap hálát adni, 
                   hogy közös otthonunk élhetőbb legyen

Vegyük észre, hogy el akarják csúfítani a világunkat – és
ebben olyan gyakran észrevétlenül mi is partnerek vagyunk!
Nagyot tehetek én is azért, hogy ne legyen otromba a közös
otthonunk.

Mit tehetek?
• Szelíden szólok ahhoz, aki hibázott.
• Észreveszem a házam előtt sétáló embereket, és azt kívá-

nom nekik: „Isten áldja!”
• Nem dobok ki az életemből sem embert, sem állatot csak

azért, mert mutatósabbra leltem.
• Az otthonomba nem engedem be a gyűlöletet sem az asz-

tal mellett, sem a kommunikációs eszközök előtt, sem egy be-
szélgetés által.

• Nem maradok tétlen, ha valaki a közelemben ejti az életét
(kívül vagy belül), inkább megpróbálom őt felemelni.

• Nem hiszek el minden hangos szót, de elhiszem a szelíd
szeretet szavát.

• Kifejezem az örömömet, ha valaki megváltozik, ugyanak-

kor nem jelent számomra izgalmas beszédtémát, ha valaki a
közelemben tévedett.

• Mogorva nagyképűség álarca helyett derűs arccal élek.
• Szeretnék mindennap hálát adni Istennek akkor is, amikor

úgy érzem, hogy nincs miért.
Bilibók Géza tusnádfürdői plébános, Forrás: romkat.ro

XVI. Benedek emeritus pápa április 16-án töltötte be 
     94. életévét - Gondolatok XVI. Benedek pápától

1) A világ kényelmet ígér, de téged nem kényelemre terem-
tettek. Téged nagyságra teremtettek.

2)  A kereszt  arra emlékeztet  bennünket,  hogy nincs  igaz
szeretet szenvedés nélkül, nincs életajándék fájdalom nélkül.

3)  Ha Isten akaratát követed, tudhatod, hogy minden veled
történő szörnyűség ellenére a végső menedéket sohasem veszí-
ted el. Tudhatod, hogy a világ alapja a szeretet, és ha egyetlen
ember sem tud vagy akar segíteni rajtad, akkor is folytathatod
utadat, bizodalmat Abba helyezvén, aki szeret téged.

4) Az irgalom Isten felé visz minket, az igazságosság pedig
az Ő láttára félelmet kelt bennünk.

5)  Élj úgy, hogy minden ember, akárhonnan jön is, befo-
gadó és szerető szívre találjon benned.

6) Az egyház nem politikai hatalom és nem párt, hanem er-
kölcsi erő.

7)  Drága barátaim, ne legyen köztetek bénító ellenséges-
kedés. Ne féljetek sem a világtól, sem a jövőtől, sem a saját
gyengeségetektől.  Az  Úr  megengedte,  hogy  a  történelem e
pillanatában éljetek, hogy hitetek által neve visszhangozzék
az egész világon.

8) Ha megengedjük, hogy Krisztus szeretete megváltoztas-
sa a szívünket, akkor az egész világot meg tudjuk változtatni.
A hiteles boldogságnak ez a titka.

9)  Ne féljetek Krisztustól! Nem vesz el tőletek semmit, és
mindent megad nektek. Ha átadjuk magunkat neki, százszoro-
sát kapjuk viszonzásul. Igen, tárjátok ki a kapukat Krisztus
előtt – és rátaláltok az igaz életre.

10) A boldogságnak, amelyet kerestek, a boldogságnak, a-
melyet jogotok van élvezni, neve és arca van: ő a Názáreti Jé-
zus, az Eucharisztiába rejtezetten.
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11) Lehet, hogy elesünk, de a végén Isten kezeibe esünk, és
Isten kezei jó kezek.

12) Az igazságot nem a többségi szavazás határozza meg.
13) Az igaz barátok kihívást jelentenek számunkra és segí-

tenek abban, hogy utunkon hűségesek maradjunk.
14) Isten nincs távol: ő ,,Emmanuel”, a velünk levő Isten.

Nem idegen, van arca, Jézus arca.
15) Szíveinkben, mindőtök szívében, uralkodjék az a vidám

bizonyosság, hogy Urunk közel van, nem hagy el bennünket,
és átölel bennünket szeretetével.

Forrás: katolikus.ma

A magyar költészet napját 1964 óta április 11-én, József Attila
(1905. április 11 – 1937. december 3.) születésnapján ünneplik.

József Attila – Isten

Hogyha golyóznak a gyerekek,
az Isten köztük ott ténfereg.
S ha egy a szemét nagyra nyitja,
golyóját ő lyukba gurítja.

Ő sohase gondol magára,
de nagyon ügyel a világra.
A lányokat ő csinosítja,
friss széllel arcuk pirosítja.

Ő vigyáz a tiszta cipőre,
az utcán is kitér előre.
Nem tolakszik és nem verekszik,
ha alszunk, csöndesen lefekszik.

Gondolatban tán nem is hittem.
De mikor egy nagy zsákot vittem
s ledobván, ráültem a zsákra,
a testem akkor is őt látta.

Most már tudom őt mindenképpen,
minden dolgában tetten értem.
S tudom is, miért szeret engem –
tetten értem az én szívemben.

Kolárik József  – Április 27.  II. János Pál szentté 
                                    avatásának  hetedik évfordulója

Ezen a napon 2014 – A kereszténység történetében egye-
dülálló  módon  egyszerre  két  pápát  avattak  szentté,  XXIII.
Jánost és II. János Pált.

Szent  II.  János  Pál  pápa  (latinul:  Ioannes  Paulus  PP.  II;
olaszul: Giovanni Paolo II; lengyelül: Jan Paweł II; született:
Karol  Józef Wojtyła;  Wadowice,  1920.  május  18.  –  Róma,
2005. április 2.) a katolikus egyház feje 1978-tól haláláig.

II. János Pált 1978. október 16-án választották pápává. Ok-
tóber 22-én, szabad ég alatt, a Szent Péter-bazilika előtti téren
mutatta be székfoglaló szentmiséjét,  melyen 117 bíborossal
karöltve  és  mintegy  negyedmillió  emberrel  imádkozott  e-
gyütt. 264. volt az egyházfők sorában, 455 év óta az első nem
olasz származású, és az összes addigi pápa között a legelső,

aki egy szláv nép fia. Ezért különösen magáénak érezte azok-
nak a népeknek a felhívását, akikhez a két szent testvér, Cirill
és Metód fordult.

Pápai tevékenységét végigkísérte a népek és vallások közti
egyetértés elősegítése, ennek jegyében bocsánatot kért az egy-
ház múltbéli bűneiért. Erkölcsi tanításában konzervativizmus,
valamint  az  emberi  élet  és  méltóság  melletti  kiállás  jelle-
mezte. Társadalmi kérdésekben egyaránt kritizálta a „létező”
szocializmust és a kapitalizmust. Szorgalmazta a keresztény
gyökerek  megemlítését  az  Európai  Unió  alkotmányában.  A
béke híve volt, többször felemelte szavát a háborúk ellen.

Több mint 100 utazást tett külföldre, nagyobb utat járt be,
mint az összes addigi pápa. A világsajtó hamar elkeresztelte
„utazó  pápá”-nak.  1338  embert  avatott  boldoggá  és  482-t
szentté. Boldoggá avatta többek között Kalkuttai Teréz anyát
2003-ban; a magyar szentek közül ő avatta szentté Kingát, IV.
Béla király egyik lányát 1999-ben, valamint Hedviget, Nagy
Lajos leányát. 2004-ben pedig boldoggá avatta IV. Károlyt.

II.  János Pál volt  a harmadik leghosszabb ideig hivatalban
lévő pápa Szent Péter és IX. Piusz után. Kétségtelenül ő a törté-
nelem eddigi legismertebb és legközkedveltebb pápája, ugyan-
akkor a legismertebb lengyel a világon.

Forrás: itthonrolhaza.hu 

Janicskó-Mihály Noémi – A tanulás túlmutat önmagán 
Hívő tudósok, tudós hívők

A tudomány erősíti a vallásosságomat. Minél jobban kap-
csolódom a fizikai világhoz, annál jobban hiszek az Isten va-
lóságában – vallotta Hubert Alyea, a Princetoni Egyetem ké-
miaprofesszora.  A New Jerseyben született  kémikus,  mind-
össze 15 évesen kezdte meg egyetemi tanulmányait.  Negy-
venkét éven keresztül tanított a Princetoni Egyetemen, ahol a
legkedveltebb tanárok egyikének számított.

Johannes Kepler
Johannes Kepler pedig, akinek érdeklődését a csillagászat

iránt anyja keltette fel, ugyanis megmutatta neki az 1577-es
üstököst és az 1580-as holdfogyatkozást, így vallott: „A fizi-
kai  törvények  belül  esnek  az  emberi  szellem  felfogóképes-
ségén.  Isten  azt  kívánta,  hogy  felismerjük  őket.”  Alapfokú
tanulmányai után 12 évesen beiratkozott  az  adelbergi  isko-
lába. Ott olyan kitűnő eredményeket ért el, hogy átmehetett
Maulbronnba egy magasabb szintű iskolába. Ezután 1591-ben
teológiát kezdett tanulni Tübingenben. Itt az egyetemen hal-
lott  először  Kopernikusz  csillagászati  világképéről.  Kepler
eredetileg protestáns lelkész szeretett volna lenni, de – mivel
ismert volt matematikai tehetsége – meghívták a Grazi Egye-
temre matematikát és csillagászatot tanítani 1594. áprilisában,
mindössze 23 évesen.

Pázmány Péter
Érdekes magyar vonatkozás, hogy 1598-tól a Grazi Egye-

temen tanított Pázmány Péter is. Az imént említett és méltán
jól ismert lengyel csillagász,  Kopernikusz is  vallott  hitéről.
„Állandó megfigyelés, valamint a világ szerkezetének isteni
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bölcs rendjével fenntartott értelmi kapcsolat következtében ki
ne csodálkoznék el mindenek Teremtőjének nagyságán” – mondta
a heliocentrikus világkép kidolgozója,  elmélete pedig megin-
dította a középkor végét is jelző tudományos forradalmat.

A hit  és  tudomány össszeférhetőségét  bizonyítja  számos
katolikus tudós pap és szerzetes példája is, akiknek felfede-
zéseiről  azonban  kevesebbet  hallhattunk.  Időnként  saját
elöljáróikkal is összetűzésbe kerültek, mint például egy Cip-
rián nevű magyar piarista szerzetes. 1767-ben ő volt az első,
aki a motor nélküli repülőgéppel kísérletezett úgy, hogy ma-
darak példájára szárnyakat csinált, ezeket a hátára erősítette
és a hegyről lefele szaladva futás közben fel-felemelkedett a
levegőbe. A kortársak szerint néha száz métereket is megtett
így a levegőben, ezért el is keresztelték  őt repülő barátnak.
Ciprián  testvér  találmányának  házfőnökei  kevésbé  örültek:
,,Fiam, inkább imádkozzál azalatt, amíg az Istent kísérted és
röpködsz a levegőben” – mondták.

Gerbert-d'Aurillac –  II. Szilveszter pápa
Az ezredforduló egyik legkiemelkedőbb tudós elméje Ger-

bert d’ Aurillac a későbbi II. Szilveszter pápa volt.  A bencés
szerzetes  nemcsak  a  keresztény  bölcseletben  valamint  a  hit-
tudományban volt  jártas,  hanem az  arab  filozófusokat  is  jól
ismerte. Valószínűleg ők avatták be a számtan és a mértan rej-
telmeibe. Történészek szerint Gerbert d’ Aurillac az arab mű-
veltség európai központjában Cordobában tanult. Itt szerezhette
azokat  az  ismereteit,  melyek  révén  elkészítette  az  abakuszt,
valamint Magdeburgban készített  tanítványa,  III.  Ottó német-
római  császár  számára  napórát.  Kiváló mechanikai  ismeretei
révén gőz segítségével  orgonasípokat szólaltatott  meg. Mind-
össze négyéves pápasága alatt sok időt töltött a lateráni pápai
palota egyik tornyában, ahol tudományos kísérleteit folytatta. 

Ugo Boncompagni – XIII. Gergely pápa
Ugo Boncompagni, a későbbi XIII. Gergely pápa is beírta

magát a történelembe: csillagászaival konzultálva 1582. októ-
ber 5-től 14-éig, tíz napot törölt a történelemből. Boncompag-
ni a bolognai egyetem híres jogászprofesszoraként dolgozott
és csak negyvenévesen ment el papnak. A nagy tudású ember
felismerve, hogy a csillagászati év és a naptári év között ek-
kor már jelentős különbség van, megbízta hát a német szár-
mazású Rómában élő jezsuita asztronómus, matematikus Ru-
dolf Christophorus Claviust, hogy készítse el a később Ger-
gely féle reformként ismert naptárreformot. Emiatt 1582. ok-
tóber 4-e után rögtön 15-e következett.

Edme Mariotte
Az 1620-ban született Edme Mariotte francia bencés aka-

démikus dolgozta ki az ütközés törvényeit. A folyadékok me-
chanikájával, valamint a látással és annak törvényszerűségei-
vel is foglalkozott. Fölfedezte a szemben lévő vakfoltot, az
orvosok ma is Mariotte kísérletnek nevezik a vakfolt megálla-
pítását.

Jedlik Ányos
Jedlik Ányos Pál sokkal szélesebb körben ismert lenne, ha

a szerény és csak a tanításnak és tanítványainak élő tudós pap

szabadalmaztatja találmányát.  Jedlik Pannonhalmán fiatalon
lépett a bencés rendbe. 

Gimnáziumi  tanár
volt,  majd  1839-től  a
pesti  egyetem  fizika
tanszékének  vezetője
harmincnyolc éven ke-
resztül. 1858-től a Ma-
gyar Tudományos Aka-
démia tagja. 

Legsikeresebben  az
elektromosság és az e-
lektromágnesség  terén
működött. Bár a dina-
mót Siemensnek tulaj-
donítják, ma már bizo-
nyított,  hogy  Jedlik
sokkal korában jött  rá
a  dinamó  megalkotá-
sának gondolatára. 

A budapesti egyetem
fizika intézetében őrzik

Jedlik Ányos és Czuczor Gergely szobra
Győrben (Rieger Tibor alkotása, 2000)

azt a készüléket, amelyhez Jedlik saját kezű használati utasí-
tása tartozik.

Károly Iréneusz József
Egy példa arra, hogy nem csak a szerénység szabhat gátat

az (el)ismertségnek. A rádió felfedezőjéül a  világ Marconit
esetleg Popovot tekinti. Kevesen tudják, hogy Marconi előtt
már 1894-ben a nagyváradi premontrei gimnázium kertjében
dr. Károly Iréneusz szerzetes tanárnak kisebb távolságra sike-
rült rádiójeleket küldeni. Mivel kísérleteit anyagilag nem tá-
mogatták, valamint eredményeit nem publikálta, ezért elesett
a felfedezés dicsőségétől.

Forrás: Keresztalja

Bíró Jolán-Ilona – Istennel megélt szeretet és béke
Hol a békesség és a szeretet jelen van, ott az Isten is ott van

az ő teljes valóságában, számunkra is érezhető módon.
Ha megpróbáljuk Isten szemével nézni a történéseket, ha

szívünk a tiszta szeretetre törekszik  és igyekszik eltekinteni
attól, ami ettől eltérő, óvatosan körültekintően kezelni a hely-
zeteket, akkor az élet eseményei jó kimenetelhez vezetnek. A jó
döntés visszaigazolásaképpen megszűnik a lélek nyugtalansága,
mert elsősorban csak az Úrban bízik és őreá hagyatkozik. 

Az áldott, békés állapot csak addig él, ameddig megalkuvá-
sok nélkül sikerül Istennek tetszően úgy belül, mint külsőleg
is a mindennapokban jelen lenni. Ilyenkor tapasztalható meg
az Úr jelenléte, de nemcsak azok számára, akik erre a lélek
síkján törekedtek, hanem akik kívülről szemlélődnek. 

Az  ebből  fakadó örömet  nem lehet  elrejteni,  sőt  nem is
lenne szabad elrejteni, hogy a végtelen Istenből felfogott pa-
rányi szikrából más is táplálkozhasson, olyan is, aki esetleg
távol áll tőle. 
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Aki Isten országát hivatott építeni, és ha akarja is ennek
megvalósulását, az a jót veszi észre, keresi, táplálja azt, mert
inkább hallgat az Úr szavára, mint emberi elme szülte szóra. 

Az aki, ha egy pillanat erejéig is ki tudja magát üresíteni az
Isten számára és áttetszővé tud válni  érte, esetenként képes
megtörni  a  gonosz  hatalmát.  Illik  tudni,  hogy itt  nem  ő a
cselekvő. Erre csak az Isten képes. A mi feladatunk őt hagyni
szóhoz jutni, hagyni őt cselekedni. 

Fürkészük az ő sugallatait, indíttatásait. Aki ezt keresi rá is
talál  a  jó  megrázott,  tömött  kincsestárra,  mert  megnyílik
előtte az Úr adta, a szerinte számított jóknak a lehetősége. A
mienk ilyenkor az öröm, mert végre igazi jót is tudtunk tenni
általa. 

Természetesen  csak  boldog  lehet  az,  ki  Isten  kimerít-
hetetlen kincsestárából parányit is meríthet. Vigyázzunk, mert
ez csak akkor lesz számunkra is értékes, ha nem magunknak,
de nem is az önzésnek hódolunk. 

Legyünk figyelmesek nehogy tévedésben legyünk. Az ilyen
ember nem tudja hol az igazi út, mert lelki sötétségben van.
De  ebből  is  van  kiút,  mert  Isten  ekkor  is  szól  hozzánk.
Nekünk állandóan kérnünk kell a legfőbb jót és bízzunk az ő
jóságos szeretetében, mert csak ekkor tud kimenteni az ilyen
áldatlan  állapotból.  Ha  nem  ezt  tesszük,  akkor  megvan  a
veszélye annak, hogy messze eltávolodunk tőle. 

Nem  kedves  az  Úr  előtt  az  önmagunkkal  való  megha-
sonulás, de annál inkább tetsző neki az önzetlenség, a szere-
tet, a béke. Ne várakoztassuk az Urat! Ő még a bűnös halálát
sem kívánja, hát még azét, aki csak tévedésben él. Ilyenkor is
bizalommal fohászkodjunk az Úrhoz, mert  ő hallja a mi se-
gélykiáltásunkat és szelíden, türelemmel kivezet bennünket a
bezártságból.  Kérjük  a  szent  angyalok  közbenjárását,  hogy
igazítsák ki életutunkat és segítsenek visszatérni a mennyei
Atya által kijelölt útra. 

A kísértések esetén ne essünk kétségbe, mert ha a jó Isten
ezeket  is  megengedi,  akkor  bízzunk benne,  mert  megfogja
adni  a  módját  az  ezekből  való  diadalmas  felülkerekedésre.
Ajánljuk fel fájdalmainkat, munkánkat, aggódásainkat, hogy
a végtelenül jó és irgalmas Isten által hasznossá tegyük azo-
kat mások számára. Így az Isten szava eljuthat bensőnkig, s
talán  fel  is  fogjuk  azt.  Higyjünk  az  ő valóságos  munkál-
kodásában, mert ő  jelen van a világban. 

Kapaszkodjunk  bele  minden  erőnkkel  Jézus  tanításába,
mert ekkor a józanságunk is hozzánk társul. A hamis képet, a
gonosz kísértését, mely a tévedést létrehozta, elfelejteti  ve-
lünk és egy újat, egy igazit tár elénk cserébe. Örök hála ezért
neki, mert a Mindenható így, ilyen mélyen tud szeretni! Ne
féljünk még a kísértéstől  sem, mert Isten közel van hozzánk.
A félelemmel esetleg jó táptalajt biztosítunk a gonosz számá-
ra, még ha csak pillanatnyilag is, mert oda tud irányítani, aho-
vá esetleg nem is akarnánk menni, sőt nem engedi a jó felhőt-
len megvalósulását sem. 

Kérjük  Isten  segítségét  alázatosan,  mert  ő megmutatja  a
gyötrő iga alól való felszabadulás útját.  Éljük meg az általa

kínált lehetőségekben, ki-ki a saját életében az Istennek tetsző
tiszta szeretetet. Ha hozzá fordulunk iránta való tiszteletünket
mutatjuk ki és elismerjük mindenekfelettiségét, dicsőségét sőt
még  a  gonosz  feletti  hatalmát  is.  Legyünk  nyitottak  az  ő
irányításai felé. Javunkra szolgál, ha ilyenkor kérjük, adjon
kellő bölcsességet a jóban való felülkerekedéshez. 

Vágyjunk őszintén a jó megvalósulására, mely csak a tiszta
szeretetben  érhető el.  Ne  engedjük,  hogy a  bűn, a  kísértés
elhomályosítsa a szeretetet. Legyünk nyitottak a szeretet be-
fogadására, mert csak akkor láthatjuk meg a szeretet tündöklő
virágait,  melyek  a  Szentlélekkel  átitatott  tetteinek  nyomán
fakadnak az élet nem mesterkélt szegélyein. Ekkor Isten ö-
römmel siet elénk és ajándékul áldásával halmoz el, de ke-
gyelmeivel  sem  fog  fukarkodni.  Az  ő jóságára  válaszunk
csakis az engedelmesség lehet. Így szép és jó lesz az élet s az
áldás pecsétje a végtelennel köt majd össze. Istennel való sze-
retetkapcsolatunkból az emberek felé is túlcsordul a szeretet.
Ezt eltitkolni nem lehet, de nem is kell. Isten arra teremtett
bennünket,  hogy szeressünk és szeretetre  vágyjunk. Szaba-
dítsuk fel a Szentlelket emberi testünk templomából és hagy-
juk őt rajtunk keresztül, velünk együtt tevékenykedni. 

Kérjük ki tehát sokszor a Mindenható véleményét ügyes-
bajos dolgainkban valahogy így:  Uram, ezt te akarod, vagy
csak  én? Ő szelíden,  mint  a  hajnali  pirkadat  lassan
megvilágítja gondolatainkat és ráébreszt arra, ami szükséges.
Számára egyik élet sem, amit létbehívott nem közömbös.  Ő
tudja  a  leginkább  mi  az,  ami  nekünk  személy  szerint
szükséges.  A tőle  kapott  isteni  kiértékelés  a  leghitelesebb
nekünk,  de  erről  közvetve  mi  csak  majd  odát  fogunk
értesülni. Közvetetten csak rejtetten, mert rejtőző Isten a mi
Istenünk és nem hivalkodik még csodatetteivel sem. 

Fűben fában orvosság
          Szívderítő, szerény gyógyító – a pitypang

A pitypang minden része fogyasztható és gyógyhatású,  a
gyökerétől a virágáig. Tudtad, hogy a virága is ehető?  Sőt,
bőséges  tartalmaz olyan  ásványi  anyagokat  és  vitaminokat,
amire a testednek szüksége van. Például K-vitaminban, C-vi-
taminban és B6-vitaminban gazdag. (K-vitamin tartalma mi-
att, ha vérhígító gyógyszert szedsz, beszélj orvosoddal.)

A pitypang virága sok vasat  tartalmaz,  ami támogatja  az
egészséges vörösvérsejtek kialakulását és működését. Káliu-
mot tartalmaz, ami segít szabályozni a szívverést és a vérnyo-
mást. 

Folát, magnézium és réz is van a pitypangvirágban, ráadá-
sul szerves formában. Anyagai hozzájárulnak az immunrend-
szer erősítéséhez. Fogyasztása segíthet egyensúlyba hozni a
vércukor  szintet,  enyhíti  a  gyomorégést,  és  még a  gyakori
emésztési problémákat is csillapítja.

A pitypang virága nyersen is fogyasztható, és sütés közben
sem veszíti el vitamin- és tápanyagtartalmát. Tea, saláta, leves
készíthető belőle, kocsonya, kenyér, süti része és dísze lehet.
Próbáld ki bátran!
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Bíró Ágnes-Tünde – Szeretlek, Istenem

Kész! Vége! Nincs tovább!
Miért harcolj hát már?
Csak ennyi volt csupán...

Nem,... Nem megyek, mert
ez a bágyadt elme
esetlenül remeg.

Minden percben csak fél:
Suttog, hogy nincs esély,
Elaludt a remény.

Itt a mélység torka! 
Hol kín, szenvedés van.
Hova menjek, Uram?

A sötét éj leple
Alatt fut a lélek,
Messze az erdőbe.

Uhu bagoly huhog, 
Barna medve brummog,
Míg a láp csak tocsog.

Istenem, ne mondd, hogy 
Ez a csúf rémálom
Az én magam vagyok?!

Nézd! Mi az ott? Ott! Csak, 
Csak nem tűz lángja az?
Nem! Ez más fényt áraszt.

Kitartás! Én vagyok,
Ne félj te kis ember,
Én vagyok, Jézusod!

Jézus! – hallatszott a 
boldog kiáltás a
kis csöndes tisztáson.

Gyermekem, miért félsz?
Szívedet remegés
Folytja, de mégis miért?

Ne félj hát, itt vagyok!
Én szeretlek nagyon,
nagyon, nagyon, nagyon. 

De ő hallgatván csak, 
Némán zokogott, a
Keblére borulva.

Hallotta a kedves,
Egyetlen egy szívet,
Ki élőn szeretett.

És ő botladozva
Csendesen motyogta:
Én is, én is, Uram!

Örkény István – Nápolyi

A fiam, a gazember, nem akar beszélni. Nemsokára meg-
lesz  kétéves,  de  annyit,  hogy papa  is  csak  kegyes  úri  jó-
kedvében hajlandó kimondani.  Másfelől azonban hibátlanul
érti az emberi beszédet, s a legbonyolultabb feladatoknak is
játszva a végükre jár. "Eridj ki a konyhába, és mondd meg
anyádnak,  hogy el  kell  mennem,  adjon  ebédet."  Kimegy a
konyhába, valamit muzsikál az anyjának, két perc múlva itt
az ebéd.

Az a legingerlőbb a dologban, hogy ő nem tanulja meg a
mi beszédünket, de mi az övét igen. Szép lassan rácsalogatott
minket az  ő kézzel-lábbal, mutogatással kevert tolvajnyelvé-
re. Ha valamit keres s megtalálja, fülsértő í-zéssel sikoltja vi-
lággá örömét; ha nem találja, egy hosszan elnyújtott nyee-vel
adja tudtunkra bosszúságát, de azt is olyan idegtépő hanggal,
mint amikor a porcelántányéron megszalad a kés. Ha szom-
jas, odacibál a fiókos szekrényhez, ahol tavaly ilyenkor, ami-
kor betegen feküdt, a szacharinos tea állt. Azóta odajárul víz-
ért, s ha megkapta, jóleső hömmentéssel jelzi elégedettségét.

Gondoltam, ebből elég. S tegnap, mikor csak ketten vol-
tunk idehaza, leültünk szépen a szőnyegre, szemtül szembe, s
azt mondtam neki:

– Most pedig, kedves fiam, beszélgetni fogunk.
Höm – mondta elégedetten, s biztató tekintetet vetett rám.
– Nem, fiam – válaszoltam határozottan. – Mi most magya-

rul fogunk beszélgetni.

Meglóbáltam egy tízdekás papírzacskót,  melyre az Édes-
ségbolt címe volt rányomtatva, amitől az ő arckifejezése még
barátságosabbá derült, azt a gyanút keltve bennem, hogy ti-
tokban  nemcsak  beszélni,  hanem talán  olvasni  is  tud  már.
Szedtem kifelé a nápolyiszeleteket, s bicskával még apróbb
szeletekre szabdaltam őket, akkorára, mint egy mokkacukor.
Mesterségemből kifolyólag tudom, hogy a magyar nyelv mi-
lyen gazdag szavakban.

Az elsőt odatartottam az orra elé.
– Mondd szépen: kérek.
Kitátotta s becsukta a száját, jelezvén, hogy oda helyeztes-

sék a nápolyi. Én azonban nem az ő szájába tettem a nápolyit,
hanem a  magaméba,  s  nagy gusztussal,  ropogtatvakezdtem
rágcsálni.

– Nyee! – rikoltott fölháborodásában.
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Megmutattam a második nápolyit.
– Mondd szépen: kérek.
Nem mondta. Megettem. Elővettem a harmadikat. Mikor azt

is megettem, azt mondta:  bebbe, amit még sohasem mondott
volt, de nyilván azt jelenti, hogy piszkos zsaroló. A negyedik és
az ötödik nápolyi tűnt fel és tűnt el, amikor - a hatodik láttán –
egyszerre így szólt:

– Kéek.
Drámai pillanat volt. Ha most odaadom a nápolyit, akkor

húsz év múlva az ideggyógyászok hipnotikus álomban fogják
leszoktatni a raccsolásról. Meglehet, bestiális apa vagyok: a
hatodikat is megettem.

– Csak a grófok raccsolnak, kedves fiam. Mi nem raccsol-
hatunk, mert a te apád csak egy nyomorult író.

Vidáman elmosolyodott és így szólt:
– Író.
Gyönyörűen  mondta.  Mint  amikor  összeroppantunk  egy

diót, úgy reccsent az az r. Ismerek egy kopasz írót, aki két év-
re elmenne juhászkutyának, ha egy ilyen r-t ki tudna nyomni
magából. Őneki alkalmasint odaadták a nápolyit.

Most már én is odaadtam. Lassan és látható büszkeséggel
rágta, talán mert érezte, hogy ez volt az első falat, amelyért
megdolgozott. Megmutattam a következő nápolyit.

– Mondd szépen: cukor.
A szóvégi  r-t  kimondani  már  férfimunka.  Kimondta.  Ki-

mondta,  hogy kenyér,  hogy virág,  hogy alma,  hogy madár,
hogy rocska...  Talán egy félóra  hosszat  csevegtünk kéttagú
szavakban; amit mondtam, mondta utánam. Ekkor vérszemet
kaptam és így szóltam:

– Mondd szépen: villamos-végállomás.
Nézte  az  én  mindent  tudó  számat,  és  elkezdte  utánafor-

málni az ő rózsaszínű, puha, szamócalevél nagyságú ajkával e
két szót. De  ők nem akartak világrajönni, megkapaszkodtak
valahol,  összegabalyodtak,  csak  valami  alaktalan  habarék
bukott ki száján. Lehajtotta fejét, és elkezdett sírni. Bennem
pedig előötlött valami, valami, amire sohasem gondoltam, a-
mit már régen elfeledtem, s ami soha vissza nem ötlött volna
az emlékezetembe, ha sírni nem látom a fiamat – az, hogy
amit tudunk, milyen fáradalmak és kínok és töredelmek árán
tudjuk. Elszégyelltem magam, kifújtam az orrát, kezébe nyom-
tam  a  nápolyis  zacskót,  és  kimentem  a  szobából.  Tíz  perc
múlva benéztem hozzá, még mindig a földön ült,  eszegette a
nápolyit, és hüppögött.

1955. Örkény István (1912. április 5 – 1979. június 24.)

Bíró Ernő – Májális
Holdvilágos éjszakán, miről álmodik a lány? 
Hogy jön egy királyfi tán, hófehér paripán!

Lehet, hogy ez a nóta úgy alakult ki, hogy a Mezőségen járt a
szerzője,  és  megtudta,  hogy itt  van  a  májális!  Persze  ez  nem
olyan békés, Szinyei Merse Pál-os piknikelés a zöldben, hanem
valami olyan, amit a legények tudnak, és a lányok csak sejtenek,
de ettől felpezsdül a vérük.

Holdvilágos vagy sötét  az éjszaka,  mind egyre megy,  május

beköszöntének előestéjén, azazhogy április 30-án este titokban a
legények bandába verődnek, gazdagok vagy szegények, csak az
számított, hogy mindez fertály szerint történjék, sőt azon belül is
kisebb csoportok alakulnak, és ezen az éjjelen messzire kerülik
egymást, pedig mindenki tudja, hogy melyik kapu kire számíthat
úgy Felszegen, mint Forrószegen, vagy akár Csipkeszegen.

Igen, a kapuk számítnak, és a kapuk mögött a házak, a házak
befügönyözött ablaka mögött pedig éjjeli hálóköntösben didereg-
nek a lányok és leselkednek kifelé, cifra kapujuk felé, álmodoz-
nak arról, hogy vakkant majd a kutya, és sötét árnyékok osonnak
a kapuhoz. Persze ezek nem rosszakaró árnyékok, hisz ma van a
szerelmi vallomások titkos éjszakája. 

Az okosabb lányok leveszik a takarót az ágyukról, és meztelen
lábaikat papucsba dugják, lábon állva betakaróznak, és úgy áll-
nak az ablak mögött, hogy mindent lássanak, de őket ne lássa
senki, és az árnyékok között felfedezzék majd kedves babájuk
délceg alakját, amint nyúlánkozva a kaput díszíti.  Aztán az ár-
nyak tovasuhannak, de egyszer csak egy magányos alak vissza-
jön  a  homályba,  és  a  kapu  körül  valahova,  láthatatlan  helyre
vonul vissza, őrködik hasadó hajnalig. 

Ez a szerelmi vallomás többet ér száz csóknál, pedig ezt egy
egyszerű szolga is elvégezhetné, de itt az őrködés nem a tolvajok
ellen, hanem a leányok becsületének a megvédése mellett szol-
gál. Annak a lánynak van becsülete, akinek ezen az estén zöldelő
orgonaágat, orgonavirágot, vagy népiesen „zöldágot” tűzdelnek a
kapujára.  Minden  szemrevaló  leány,  akinek  csak  halvány sej-
telme van az érzelmekről, már számíthat rá, hogy az ő kapuján is
megjelennek ezen az éjszakán a zöldágak.

Persze a kisebb lányok korábbi időpontban leselkednek, mert
azért  a  tizenkét-tizennégy éves  legénykék,  a  konfirmálás  előtt
lévők, már éjfélre „hon” kell, hogy legyenek, így zajlik ez már é-
vek óta.  Ahogy a kicsik „elülnek”,  előbújhatnak a nagyobbak,
mivelhogy konfirmáltak már, nekik van kimenőjük hajnalig. Sze-
rencséjük akkor van, ha ez az este szombatra esik, mert akkor
csak a vasárnapi istentiszteletre, vagy nagymisére kell felkelni.
De ha ez egy hétköznapi este, akkor bizony nem is érdemes le-
rúgni a csizmát,  csak éppen elnyúlni  a  szekér derekába lökött
szénában, mert ezután az este után is hajnalban van a kelés, kell
menni „szántani-vetni, ha élni kivánnak”. 

Azért érdemes a csűrben álló szekér derekában lefeküdni, mert
így a zsörtölődő apa, aki már elfelejtette, hogy ő is így járt má-

– 14 –



XI. évfolyam 4. szám, XI. évfolyam 4. szám, 
2021. április 29.2021. április 29. Szentpéteri harangszóSzentpéteri harangszó

„Aki befogadja azt, akit én küldök, engem
fogad be; aki pedig engem fogad be, azt

fogadja be, aki küldött engem.” (Jn 14,30)

jális  éjszakáján  a  babájához,  mostani  fia  édesanyjához,  annak
idején, maga fogja be az állatokat a járomba, és mégis megeny-
hülő atyai  szívvel,  hamiskás mosolyal  az ajkán szólítja szerel-
metes feleségét, hogy indulhatnak, mert a „legén” már a szekéren
van. Aztán menetközben felrázódik, kimegy az álom a szeméből
a legénynek, de ennek az éjszakának a története örökre megma-
rad emlékezetében, és ha szerencséje van, akkor a szívében is.

Volt abban a városkában, hogy nevén nevezzük, hát Széken,
egy gazdag család, a Filep Vilmosék családja. Ebbe a családba
jött férjhez Regina, a mostani Vilmosné, aki egyke „leán vót”, és
állandóan nagyra vágyott. Lehet, hogy Vilmos sem éppen az ő
kapuját tűzdelte éveken keresztül májális „éccakáján borostyán
virágga”, mert hogy a Mezőségen ez az orgona hivatalos neve.
De hogy, hogy nem, Reginát hozzáadták Vilmoshoz. Lett „nékik
is egy szem leánkájuk”, mert ez a Regina valamit tudott,  s ha
”úgy maratt, elhajtatta”, szólt az öregasszonyok talán nem is a-
laptalan pletykája. 

Ennek az egyke leánynak a keresztségben az anyja az Erzsébet
nevet  adta,  a  monarhia  császárjőjéről  nevezte  el,  mert  ha  ő
Regina, efölött már csak császárnői nevet viselhet a lánya. Er-
zsébet  azonban  nem örökölte  az  anyja  nagyravágyását,  pedig
következik  az  idei  májális,  és  ahogy városokban  szokás,  kö-
vetkezik a májális  utáni  esti  bál.  Széken,  Sármáson vagy Ko-
lozson, Marosludason vagy Radnóton a városi kispolgárság, de
az  egyszerűbb emberek  is  elmennek a  bálokba.  Ilyenkor  már,
húsvét lejárván, kezdődhet a zajos mulatság, és megindulhat a ta-
vasszal és a természettel együtt kibontakozó szerelem is.

Gyurinak  hívták  azt  a  legényt  a  forrószegi  bandából,  aki  már
régóta szemezgetett Erzsébettel a vasárnapi istentiszteletek előtt és
után, no meg néha, reméljük, hogy az Úr zokon nem veszi, közben
is. De Reginának, aki csak a vagyont gyűjti, mióta „firhe ment”,
nem „dukált ez a legén, mer' szegén”! 

Próbálta az árva szívű kis Erzsike elmagyarázni az édesanyjának,
hogy nem érdekli őt a nagyváros, jól van ő itt a kis mezőségi vá-
rosban is,  a falusi  körülmények neki igazán megfelelnek, mert  ő
inkább sok szép  gyermeket  szeretne  és  egy szerető  férjet,  de az
anyja  nem  hagyta  magát  rábeszélni,  úgy  viselkedett,  mintha  ő
menne újból férjhez, vagy talán a meg nem valósult álmodozásait
szerette volna mindenáron a leánya „sorsa igazítása által kijavítni”,
nem lehet tudni.

Erzsike és Gyuri  már régen megvallották egymásnak szerel-
müket. Már öt éve is lehet annak, amikor Gyuri és a forrószegi
legények egy szép csillagos májális éjszakán először díszítették
fel az Erzsikéjék kapuját szép fehér és lila „csokros borostyán-
nal”, amiért az erdőre kellett menni, de a legényeknek ez csak
szórakozás volt, nem fáradtság. 

Titokban mentek ki a forrószegi legények, lószekéren, minden
évben, már két vasárnappal korábban az erdőbe a csokrosboros-
tyán-bokrokhoz. Igaz, hogy a csokros borostyán termesztett nö-
vény, de az erdőszélen úgy hírlik, volt egy erdészlak valamikor,
és annak az elvadult kertjében vannak ezek a bokrok. Megmet-
szették illendően, két arasz hosszúságú ágvégeket vágtak, hogy
jövőre is virágba boruljon, majd otthon, a Gyuriék pajtájába, a
bekerített üres juhólba tették vízbe, kinyílni. Senki se tudott  a
virágszedésről, csak ők.

A felnőttek  készültek  a  másnapi  bálra,  ami  éppen  vasárnap

estére esett, a fiúk meg a mai májális éjszakára. Gyuri is tervbe
vette  immáron a  hatodik  kapudíszítést,  de  szombat  este  lévén
még egy kis „piacolásra” is sor került. Merthogy Széken az ó-
don, nagy református templom a három szeg közepén, a piacon
van. Ez előtt a templom előtt kanyarog lentről felfelé,  kiflifor-
mában a Nagyutca úgy, hogy a templom körül szabályos félkört
ír le. Ez a félkör a Piac. Ide járnak minden szombat és vasárnap
este a lányok és a fiúk népviseletbe öltözve sétálni, ismerkedni.

Négyessével-ötössével összefogóznak a sétáló lányok, a fiúk
pedig ugyanígy egymás mellett mennek, köszönnek egymásnak,
aztán beszédbe elegyednek,  majd a nagyobbak különvállnak a
soraikból  és  kedvesükkel  kézen,  vagy karonfogva folytatják  a
sétát. Ez a piacolás. Mindenki tudja, hogy a mai estén a piacolás
rövid lesz,  mert  a legények indulnak májálisozni.  Azért  ahhoz
elég,  hogy  Erzsike  könnyező  szemekkel  elmondja  Gyurinak,
hogy az anyja parancsára ők reggel kelnek, és indulnak be Ko-
lozsvárra, ami még Boncidán keresztül is vagy ötven kilométerre
van, de az anyja minden áron holnap este a Kolozsvári Casino
bálján akar  lenni,  mert  állítólag várja  ott  Erzsikét  egy nemesi
származású úrfi, akivel „megcsinálhatod, édesem a szerencsédet,
mi meg annyi kelengyét adunk hozzá, amennyi kell”.

Gyurinak a vér a fejébe szállt, de nem azért mert hirtelen haragú
volt, hanem azért, hogy az agya serényebben dolgozzon. A Gyuri
bandája gyorsan hazakísérte  a lányokat,  és  hogy harag ne essék,
mindenki  együtt  ment,  így  csak  egy  nyilvános  röpke  csókot
kaphattak a lányok, de nem bánták, mert  mindenki  együtt  érzett
Erzsikével,  és  Reginát  egyenesen  a  mesebeli  gonosz  mostoha
királynőhöz hasonlították,  akivel  most  „a  hófehér  paripán jövő”
királyfi, azazhogy Gyuri, le kell valami módon számoljon.

A fiúk behúzódtak a Gyuriék csűrjébe és tanakodtak, hogy mi
lenne jó.  Egyik azt  javasolta,  gyújtsák fel az Erzsikéék széna-
kazlát, így biztos nagy ribillió támadna, és nem indulhatnának be
Kolozsvárra, de erről Gyuri hallani sem akart. Azzal egyetértett,
hogy meg kell  állítani Vilmos bácsit  és Regina nénit, de hogy
ebből kár keletkezzék, és ezzel minden reménye szertefoszlód-
jon, azt nem tudta elfogadni. Nem akart bosszút.

Ezalatt körbejárt a pálinkásüveg, de csak módjával, a fél liter
tizenegyüknek csak a kedvét hozta meg, nyelvet oldott, „kereket
olajozott”, és az olajozás meghozta a mindent eldöntő gondolatot
is! Azt mondja az egyik legény:

– A hintó, a kocsi, fiúk! Ha azzal mennek, azzal kell kezdjünk
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„Aki befogadja azt, akit én küldök, engem 
fogad be; aki pedig engem fogad be, azt 
fogadja be, aki küldött engem.” (Jn 14,30)

Szentpéteri harangszóSzentpéteri harangszó XI. évfolyam 4. szám, XI. évfolyam 4. szám, 
2021. április 29.2021. április 29.

valamit!
És kezdtek is.
Először a tervet részletesen megbeszélték, aztán elindultak a

májális  esti  feladatukat  végrehajtani.  Miután  minden  kaput,
amelyek mögött a kedvesek laktak, szépen feldíszítettek, vissza-
mentek a Gyuriék csűrjébe egy végső megbeszélésre.  Egyikük
kátránypapírt  hozott,  a  másikuk csirizt  készített,  Gyuri  egy jó
friss velős csontot kerített, majd elindultak. Éjfél jól el volt már
múlva.  Gyuri  a  patak  felőli  kiskaput  választotta,  oda  ment  a
Bodri kutyához, és megmutatta neki a velős csontot, mire az úgy
elkezdte  csóválni  a  farkát,  hogy rögtön  megfeletkezett  a  házi
feladatáról. 

Régi barátok voltak ők, Erzsike, Bodri és Gyuri, de erre most
ráfázott a derék házörző, mert Gyuri eloldotta a láncát, kivezette
a patak partjára, ott pedig a lánc végét egy fához jól odakötötte
egy  kötőfékdarabbal,  majd  megkapta  a  velős  csontot,  hadd
rágódjon rajta. Azzal a kiskaput belülről bezárta, és így a csend
még  nagyobb  lett.  Jelt  adott,  hogy  lehet  kezdeni.  Hárman  a
kapuhoz mentek, mint akik májális éjszakáján rendes legények-
hez illően zöldágaznak, ő pedig kettessével felosztotta a csapa-
tot,  a négy pár legény egyszerre ment a házhoz, osonva, nagy
csendben, még az ablaknál virrasztó és imádkozó Erzsike se vet-
te észre őket, csak amikor az ablaka teljesen elsötétült, akkor i-
lyedt meg egy kicsit.

Erzsike miután megértette, hogy mi történik, szépen lehúzta a
papucsot,  és  a  hátán  levő  pokróccal  együtt  lefeküdt  és  beta-
karózott. Mély álomba merült. Arra ébredt, hogy az apja szinte
tajtékot hányva jár-kel  a  szobában,  és  erélyesen megragadja a
vállát:

– Édes lányom, neked erről tudnod kell! Ki volt a tettes? Hogy
mi ekkora szégyent kelljen elviseljünk ezen a szent vasárnapon!
Én ezt nem bírom ki! Mondd meg, ki tette mindezt!

– Drága édesapám, nem tudom, hogy maga miről beszél – szólt
Erzsike alázattal, pedig tudta, azaz azt gondolta, hogy tudja.

– Arról beszélek, hogy most harangozzák a templomba a gyű-
lőt, vagyis tíz óra van, és mi nem keltünk fel, nem idultunk el öt
órakor Kolozsvárra, nem ugatott a kutya, nem kukorékolt a ka-
kas, és a szobáinkban még most is koromsötét van. Valaki csi-
rízzel bekente az ablakokat és az ajtót,  és beragasztotta fekete
kátránypapírral. Valaki kikötötte a kutyát láncostól a patak part-
jára, és valaki szétszedte a kocsit darabokra, az utolsó tengely-
szegig, de ez még semmi, valaki odatámasztotta a lajtorját a szé-
nakazal oldalához, és oda felhordta az egész kocsit, de még ez is
semmi  ahhoz,  hogy azt  ott  összerekta!  Úgy áll  fent  a  kocsi,
mintha felszállásra készen volna, a rúdja lóg ki messze a leve-
gőbe! A szomszédok már sajnálkoztak is, és ígérték, hogy hol-
nap,  ha  megvirrad,  segítenek  leszedni  onnan.  Anyád  meg  ott
bömböl a konyhában, hogy oda az ő becsülete a nemes István
úrfiék előtt!

– Drága édesapám, jó, hogy most tudom meg, hogy István a
neve annak a legénynek, aki miatt az édesanyám becsülete forog
kockán, de az én becsületem és a Gyuriék becsülte hol marad?
Tudtommal az édesanyám becsülete meg akkor forgott kockán,
amikor maga kérte meg a kezit, de azt maga becsülettel elvégezte
húsz évvel ezelőtt! – és mély zokogásban tört ki a leány. 

Apa legyen a talpán, akinek ilyenkor meg nem lágyul a szíve!

Hát Vilmos bácsinak meglágyult, és leült az ágyra a lánya mellé,
átölelte  a  vállát,  és  egy  könnycsepp  az  ő  szeme  sarkából  is
kicsorrant. 

A templomba  nem mentek,  nem ebédeltek,  s  már  úgy tűnt,
hogy a szégyent senki róluk le nem mossa, amikor úgy délután
három óra tájban, tizenketten léptek be az Erzsikéék udvarára, a
tizenegy forrószegi fiú, köztük középen Gyuri, mellette az édes-
apja. 

Vilmos bácsi kilépett a tornácra és fogadta őket.
– Azért jöttünk, hogy megkérdezzük Vilmos bácsitól – kezdte

az egyik legény a szót mint vőfély –, adná-e a mi György úrfi
barátunknak az Erzsébet nevű leánya kezét. Egyben bocsánatot
kérünk  mindazért  a  kellemetlenségért,  amit  mi  itt  az  éjjel
okoztunk, ígérjük, hogy naplementéig mindent rendbe hozunk,
csak annyira megindított  minket a barátunk szíve vágya,  hogy
tettekre szántuk el magunkat.

–  Add  a  fiamnak  a  leányodat,  Vilmos,  mert  két  hét  múlva
besorozzák, jön a háború! – szólalt meg megilletődve az egyenes
beszédtől a Gyuri édesapja.

Így igazodott el a Gyuri és az Erzsike sora, és Vilmos bácsi
soha nem bánta meg, hogy ezen a délutánon a sarkára állt,  és
nem hallgatott Reginára, aki hallani sem akart a „leánkérőről”,
de ameddig a férfi viseli a kalapot, addig „az asszon hallgasson”!

Nyolc unokája született Vilmos bácsinak, és még a nyolcadikat
is megérte, hogy a lábán ringatta: „Höcc, höcc katona, lovagol a
kisbaba!” Ezt  a  mondókát  a  családban mindenki tudta.  Addig
Gyuri is hazajött a háborúból. Igaz, hogy háromszor sebesült, de
mindig felépült az Erzsike szeretetétől.

Kolozsvár, – 2015. május 28.

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; 

Hittanórák: óvodásoknak és kisiskolásoknak szombaton 10-től.  
Szentmisék rendje: Kedd, Csütörtök 18:00; Szerda, Péntek 7:30;  

Szombat előesti szentmise 18:00; Vasárnap 9:00 és 10:30.
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