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Takó István –
Mustármagnyi búcsú,

melyből élet fakadhat…
Jó lenne tudni, hogy hogyan

ünnepelték  eleink  a  templom
névnapját  a  védőszent  emlék-
napján 173 éven keresztül eb-
ben a templomban, de akár az-
előtt is, amikor még nem állt ez
a neogótikus építmény vagy a-
mikor  más  szelek  fújtak  akár
egyházi,  akár  politikai  szem-
pontból.  Az  biztos,  hogy nem
egyforma intenzitással és mél-
tósággal  ünnepelnek  minden-
ütt,  más  a  jelentősége  például

tőlünk nyugatabbra a védőszent ünnepének és persze közös-
ségenként is változik mindez. 

A kérdés  Szentpéteren  azért  is  érdekes,  mert  a  mostani
templom oltárképe nem Szent Pétert és Szent Pált ábrázolja,
hanem indokoltan Árpád-házi Szent Erzsébetet (igaz ugyan,
hogy mellette ott áll a két apostolóriás, Péter és Pál szobra is).
Aztán azt is tudjuk, hogy bár a két apostolt együtt ünnepeljük
június 29-én, a templomunk, de a plébániánk hivatalos neve
Szent Péter plébánia. Az is jóleső, hogy a templom közelében
levő buszállomás neve „Someşul”-ról „Sfântul Petru”-ra, azaz
Szent Péterre változott,  mert hol van már a híres kötöttárút
előállító gyár, amelyről az állomás anno a nevét kapta. Helyé-
ben modern üvegpalotákat, irodaházakat emeltek, amelyek a
járvány alatt nem csak kiüresedtek, de szinte fölöslegessé let-
tek a bejáratott „home-office” korszakban és megoszlik a vé-
lemény arról, hogy érdemes lesz-e a visszatérés. Természete-
sen vagy hál’Istennek a legtöbben afelé hajlanak, hogy szük-
ségük van a csapatmunkára, az otthontól való elszakadásra a
munkájuk idejére, az együttlétre, a közösségre a munkafolya-
matban és projektekben. Az „Office”, mint „kimerülő kutyaól”
nem méltó egyelőre arra, hogy megállót nevezzenek el róla. 

Templomunk névnapja van. Szentpéteri templomnak nevez-
zük a hely miatt, amely valamikor még a hóstáti idők előtt ezt
a nevet viselte, Szent Péter-templomnak nevezzük, mert ezt
az ünnepet üljük meg búcsúként, de Szent Péter és Szent Pál
templomnak is nevezzük, mert a két apostolt, bár a viszony
köztük nem volt mindig felhőtlen, nem lehet vagy nem tudjuk
elválasztani egymástól. És bizony volt idő, amikor a szentpé-
teri katolikusokhoz jobban illet az Árpád-házi kedves szen-
tünk szelleme, hiszen a köreikben szolgáló irgalmas nővérek
nem a sziklát keresték, amelyre építhettek és nem a szervezeti
struktúrákat, amely az egységet is megteremtette a nagy egy-
házzal és a többi közöséggel, de az irgalmasságot, az alázatot,
az érdeklődő éberséget, amelyre ma szintén szükség van. 

Egykori elsőpéntekes öregjeink könnybe lábadt szemét szok-
tam felidézni így a búcsú táján különösen, de sokszor az év
folyamán, ha a múltról elmélkedem, akik egy oázisról regél-

nek. Egy szigetről, amely az akkor még tervben sem lévő be-
tonrengeteg  helyén  emberi  léptéknek  és  életmódnak  meg-
felelően szolgálta az itt élőket. Hogyan? Hát úgy, hogy min-
denek előtt a kicsinyekre és az idősekre, betegekre figyelve,
ezt az édes terhet átvette az itt élő családok nyakából és pél-
daadóan  szolgálta  őket.  Azok  a  gyermekek,  akik  az  itteni
óvodába, iskolába jártak nem csak szellemiekben gyarapod-
tak, de lelki életüket is megalapozták, erősítették. Azok az i-
dősek  és betegek,  akiket  az  ispotályban  ápoltak,  nem csak
fizikai fájdalmaikra kaptak gyógyírt, de lelki sebzettségüket
is gyógyítgatták, erejükhöz és lehetőségeikhez mérten. 

A búcsú hálaadás és erőgyűjtés.  A jó Isten közelségének a
megtapasztalása és a benne való felszusszanás annak szabad-
ságára,  hogy  kimondhassuk:  az  életünk  jó,  élhető,  értelmes
akkor is, ha néha nem találjuk, nem értjük az értelmét. De a
búcsú, ha már ilyen pontszerű esemény, mustármag is, amely-
ből élet fakadhat a mi mindennapjainkban. És ez a valóság nagy
fává terebélyesedhet, amelynek árnyékában és ágain mások is
megpihenhetnek. 

Pieter Norbert van Reysschoot: A csodálatos halfogás. 
Gent, Szent Péter templom

Ugye ma sem valami öncélú, pontszerű esemény marad csu-
pán,  jó ha túlmutat  június 29-én legalább abban, hogy felfe-
dezzük mihez, hová kell erőt gyűjtenünk és kegyelmet kérnünk.
Szent Péter, Szent Pál, Árpád-házi Szent Erzsébet, minden ma-
gyar szentünk és védőszentjeink, egykoron itt szolgáló irgalma-
sok és itt  élő eleink járjatok közben értünk, hogy az életünk
bárkáját jó irányba téríthessük.      

Ferenc pápa – Jézus imádkozott értem a keresztfán

Jézus imádkozott, sokat imádkozott. Küldetése során egé-
szen átadta magát az imának, mert az Atyával való párbeszéd
volt egész létének izzó magja.

Az evangéliumok megmutatják, hogy az imádság milyen a-
lapvető szerepet játszott Jézus és tanítványai kapcsolatában.
Ez már azok kiválasztásában is megmutatkozik, akik később
apostollá válnak. Lukács az imádkozás konkrét összefüggésé-
be helyezi kiválasztásukat. Ezt mondja: „Azokban a napok-
ban történt, hogy kiment a hegyre imádkozni. Egész éjszaka
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Istenhez imádkozott. Amikor megvirradt, odahívta magához
tanítványait, és kiválasztott közülük tizenkettőt, s apostolok-
nak nevezte őket” (Lk 6,12–13). Jézus egy imával töltött éj-
szaka után választja ki őket. Úgy tűnik, nincs más kritérium
ehhez a választáshoz, csak az imádság, Jézusnak az Atyával
folytatott párbeszéde. Abból ítélve, ahogy ezek az emberek
később viselkedtek, úgy tűnhet, hogy ez a választás nem volt
a legjobb, mert mindannyian elmenekültek, magára hagyták
kínszenvedése előtt; de éppen ez, különösen Júdásnak, a ké-
sőbbi árulónak a jelenléte mutatja, hogy ezek a nevek be vol-
tak írva Isten tervébe.

A barátaiért való imádkozás folyamatosan megjelenik Jézus
életében. Az apostolok olykor aggodalomra adnak okot szá-
mára, de mivel az Atyától kapta őket, az imádság után, szívé-
ben hordozza őket, hibáikkal, bukásaikkal együtt. Mindebben
felfedezzük, hogy

Jézus tanító és barát volt, aki mindig készségesen, türelme-
sen várt tanítványai megtérésére.

Ennek a türelmes várakozásnak a csúcspontja az a „szere-
tetháló”,  amelyet  Péter  köré  szőtt.  Az  utolsó  vacsorán  azt
mondja neki: „Simon, Simon, a sátán kikért titeket, hogy meg-
rostáljon benneteket, mint a búzát, de én imádkoztam érted,
nehogy megfogyatkozz hitedben. Amikor megtérsz, te erősíted
majd meg testvéreidet” (Lk 22,31–32).  A kudarc idején le-
nyűgöző tudni, hogy akkor sem szűnik meg Jézus szeretete.
[Kérdezhetné valaki:] „Atyám, ha halálos bűnben vagyok, Jé-
zus akkor is szeretet engem?” „Igen” „Jézus továbbra is imád-
kozik értem?” „Igen” „De ha iszonyatos dolgokat műveltem
és  sok  bűnt  követtem  el,  Jézus  akkor  is  szeret  engem?”
„Igen.” Jézus irántunk érzett szeretete és értünk mondott imá-
ja nem szűnik meg, sőt mind intenzívebbé válik! Imádságá-
nak középpontjában vagyunk! Mindig emlékeznünk kell erre:
Jézus imádkozik értem, most az Atya előtt imádkozik, és meg-
mutatja neki a sebeket, amelyeket magával vitt, hogy megmu-
tassa az Atyának megváltásunk árát, irántunk érzett szeretetét.

Feltehetjük a kérdést: „Ebben a pillanatban Jézus imádko-
zik értem?” „Igen.” Mélységesen bizonyosnak kell lennünk
ebben!

Jézus imája útjának egyik döntő pillanatában, a tanítványok
hitének  megvizsgálásakor  visszatér.  Hallgassuk  meg  újra
Lukács  evangélistát:  „Amikor  egyszer  egyedül  imádkozott,
csak tanítványai voltak ott vele, megkérdezte tőlük: »Kinek
tartanak  engem  az  emberek?«  Ezt  válaszolták:  »Van,  aki
Keresztelő Jánosnak, van aki Illésnek, mások szerint a régi
próféták  közül  támadt  fel  valaki.«  Most  hozzájuk  fordult:
»Hát ti?« Péter válaszolt: »Az Isten Fölkentje vagy.« Rájuk
parancsolt, hogy ezt ne mondják el senkinek” (Lk 9,18–21).
Jézus  küldetésének  nagy fordulópontjait  mindig  ima előzte
meg, de nem en passant, hanem intenzív, hosszú ima. Ilyen
időpontokban  mindig  imádkozik!  Hitüknek  ez  a  megvizs-
gálása végállomásnak tűnik, ehelyett egy új kiindulópont a ta-
nítványok számára, mert attól kezdve Jézus mintha egy foko-
zattal  feljebb  kapcsolna  küldetésében,  nyíltan  beszél  nekik

szenvedéséről, haláláról és feltámadásáról.
Ebben  a  perspektívában,  mely  ösztönösen  visszatetszést

kelt mind a tanítványokban, mind bennünk, akik az evangé-
liumot olvassuk, a világosság és az erő egyetlen forrása az
imádság. Valahányszor az út meredekebbé válik, intenzíveb-
ben kell imádkoznunk!

És valóban, miután megjövendölte tanítványoknak, mi vár
rá Jeruzsálemben, sor kerül a színeváltozás jelenetére. „Jézus
maga mellé vette Pétert, Jánost és Jakabot, és fölment velük
a hegyre imádkozni. Míg imádkozott, külseje teljesen átválto-
zott, ruhája fehér lett és ragyogó. És íme, két férfi beszélge-
tett vele: Mózes és Illés. Megdicsőülten jelentek meg, és a ha-
láláról beszélgettek, amelyet Jeruzsálemben kell majd elszen-
vednie” (Lk 9,28–31). Jézus dicsőségének ez az elővételezett
kinyilvánítása imádságban történt: a Fiú mélységes közössé-
get élt át az Atyával, és teljesen beleegyezett az ő szerető akara-
tába, üdvözítő tervébe. És ebből az imából világos szó hallat-
szik ki a három tanítvány számára: „Ez az én Fiam, a kiválasz-
tott, hallgassatok rá” (Lk 9,35). Az imádságból, mindig az i-
mádságból jön a meghívás, hogy hallgassunk Jézusra.

Az evangéliumnak ebből a gyors áttekintéséből láthatjuk,
hogy Jézus nemcsak azt akarja, hogy úgy imádkozzunk, mint
ő, hanem arról is biztosít bennünket, hogy ha imakísérleteink
teljesen hiábavalóak és eredménytelenek lennének is, mindig
számíthatunk az ő imájára.

Tudatában kell  lennünk: Jézus imádkozik értem. Egyszer
egy  kiváló  püspök  elmesélte  nekem,  hogy  életének  egyik
rendkívül nehéz periódusában, egy nagy megpróbáltatás ide-
jén,  mikor beborult  fölötte  az ég,  felnézett  a  bazilikára,  és
meglátta ezt a feliratot: „Én imádkozni fogok érted, Péter!”
És ez erőt és vigaszt adott neki. Ez történik, valahányszor rá-
ébredünk, hogy Jézus imádkozik értünk. Jézus imádkozik ér-
tünk! Most, ebben a pillanatban! Jegyezzétek meg és mindig
idézzétek fel ezt! Amikor nehéz helyzetben vagytok, amikor
minden összezavarodik bennetek, mondjátok: „Jézus imádko-
zik értem!” [Kérdezhetnétek:] „De, atyám, igaz ez?” „Igaz, ő
maga mondta!” Ne felejtsük el, hogy ami mindannyiunk éle-
tét fenntartja, az Jézus értünk mondott imája! Ő név szerint –
vezetéknévvel, keresztnévvel – imádkozik értünk az Atyánál,
megmutatva neki üdvösségünk áraként szerzett sebeit.

Ha imáink csak dadogások lennének, ha imáinkat ingatag
hitünk  kompromittálná,  akkor  sem  szabad  sose  abbahagy-
nunk bízni benne: „Én nem tudom, hogyan kell imádkozni, de
ő imádkozik értem!”. Jézus imája által támogatva félénk imá-
ink sasszárnyakba kapaszkodnak és a mennybe szállnak. Ne
felejtsétek el: „Jézus imádkozik értem!” „Most?” „Most!” A
megpróbáltatás idején, a bűn pillanatában – még akkor is! –
Jézus nagy szeretettel imádkozik értem!

Az  evangéliumok  tanúsága  szerint  kínszenvedésének  és
halálának órájában még intenzívebbé és sűrűbbé vált Jézus
imája. Ezek az életének csúcspontját jelentő események ké-
pezik a keresztény igehirdetés központi témáját: Jézus utolsó,
Jeruzsálemben töltött órái állnak az evangélium középpontjá-
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ban, nemcsak azért, mert az evangélisták aránylag több helyet
szánnak ennek az elbeszélésnek, hanem azért is,  mert halá-
lának és feltámadásának eseménye – egyfajta villanófényként
–  megvilágítja  Jézus  egész  életét.  Nem  filantróp  volt,  aki
törődött a szenvedő és beteg emberekkel: az volt,  de annál
sokkal több is volt. Benne nemcsak jóság van: valami több
van, üdvösség van, de nem epizodikus üdvösség – nemcsak
kigyógyulás  egy betegségtől  vagy kilábalás  egy pillanatnyi
bajból –, hanem teljes üdvösség, messiási üdvösség, mely re-
ményt ad az élet halál feletti végleges győzelmében.

Utolsó  húsvétjának  napjaiban  tehát  Jézust  teljesen  imád-
ságba merülve találjuk. Drámai módon imádkozik a Getsze-
máni-kertben – hallottuk [vö.  Mk 14,32–36] –, halálos szo-
rongás kínozza. Mégis éppen akkor fordul Istenhez úgy, hogy
„Abbának”, „papának” szólítja (vö.  Mk 14,36). Ez az arámi
szó – Jézusnak arám volt az anyanyelve – meghittséget, bizal-
mat fejez ki.

Éppen amikor úgy érzi, hogy sűrűsödik a sötétség körülöt-
te, Jézus áthatol rajta ezzel a kis szóval: Abba, papa.

Jézus a kereszten is imádkozik, amikor Isten sötét csendje
veszi körül. Újra az „Atyám” szó hagyja el ajkát. Ez a legme-
részebb ima, mert a kereszten Jézus az abszolút közbenjáró:
másokért  imádkozik,  mindenkiért  imádkozik  –  azokért  is,
akik halálra elítélték –, anélkül, hogy bárki is mellé állna, egy
szegény gonosztevőt kivéve. Mindenki ellene volt, vagy kö-
zömbös volt iránta, csak az a gonosztevő ismeri el hatalmát.
„Atyám, bocsáss meg nekik,  mert  nem tudják,  mit  tesznek”
(Lk 23,34). A dráma kellős közepén, a lélek és a test gyöt-
relmes fájdalmában, Jézus a zsoltárok szavaival imádkozik; a
világ szegényeivel, különösen a mindenki által elfeledettekkel
együtt  mondja  a  22.  zsoltár  tragikus  szavait:  „Istenem,  Is-
tenem, miért hagytál el engem?” (2. vers). Elhagyottnak érez-
te magát, és imádkozott. A kereszten beteljesedik az Atya a-
jándéka, aki felkínálja a szeretetet, vagyis beteljesedik üdvös-
ségünk. És még egyszer „Istenem”-nek hívja. „Atyám, kezed-
be ajánlom lelkemet!” Azt látjuk hát, hogy a kereszt három
órájában minden, de minden imádság.

Jézus  tehát  imádkozik  szenvedésének és  halálának  döntő
óráiban. És Jézus feltámasztásával az Atya meghallgatja imá-
ját. Jézus imája intenzív, Jézus imája egyedülálló, és a mi i-
mánk modelljévé is válik. Jézus mindenkiért imádkozott, ér-
tem is imádkozott,  mindannyiótokért. Mindannyian elmond-
hatjuk: „Jézus a kereszten imádkozott értem.” Imádkozott. Jé-
zus mindannyiunknak azt mondhatja: „Imádkoztam érted az
utolsó vacsorán és a keresztfán.”

Legnagyobb szenvedésünkben sem vagyunk egyedül! Jézus
imája velünk van.

„De, Atyám, most is, itt is, Jézus imádkozik értünk, akik ezt
hallgatjuk?” Igen, továbbra is imádkozik, hogy igéje segítsen
minket előrehaladni. Imádkozzatok, és ne felejtsétek, hogy ő
imádkozik értünk!

És ez tűnik számomra a legszebb dolognak, amire emlékez-
nünk kell. Ez az utolsó alkalom az imádságról szóló kateké-

zisek sorában: emlékezzünk arra a kegyelemre, hogy mi nem-
csak imádkozunk, hanem „megimádkoztattunk”, már be va-
gyunk fogadva Jézusnak az Atyával folytatott párbeszédébe a
Szentlélek közösségében.

Michelangelo Merisi da Caravaggio, (1571 – 1610): Szent Péter
keresztrefeszítése – Santa Maria del Popolo templom – Róma

Jézus imádkozik értem: ezt mindannyian a szívünkbe zár-
hatjuk: nem szabad elfelejtenünk! A legnehezebb időszakok-
ban sem. Már be vagyunk fogadva Jézusnak az Atyával foly-
tatott párbeszédébe a Szentlélek közösségében. Krisztus Jé-
zusban  már  szerettek  minket,  és  a  szenvedés,  a  halál  és  a
feltámadás órájában minden értünk lett felajánlva. És így – az
imával és az élettel kapcsolatban – nincs más dolgunk, mint
bátornak  lenni,  reménykedni,  és  ezzel  a  bátorsággal  és  re-
ménységgel  erősen  átérezni  Jézus  imáját,  és  haladni  előre:
hogy életünkkel megdicsőítsük Istent annak tudatában, hogy
ő imádkozik értünk az Atyánál! Jézus imádkozik értem!

Fordította: Tőzsér Endre SP - Forrás: Magyar Kurír

A szentatya júniusi imaszándéka

„Igaz, amit egyesek mondanak, hogy a fiatalok nem akar-
nak házasságot kötni, különösen ezekben a nehéz időkben? A
házasság és az élet megosztása gyönyörű dolog. Elkötelezett-
séget igénylő út, néha nehéz, néha konfliktusos is, de megéri
kockáztatni. Ezen az egész életen át tartó utazáson a meny-
asszony és a vőlegény nincsenek egyedül: Jézus kíséri őket. A
házasság nem csupán „társadalmi” cselekedet: ez egy hiva-
tás, amely a szívből fakad, és ez egy életre szóló tudatos dön-
tés, amely megfelelő felkészülést igényel. Kérlek, ezt soha ne
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felejtsétek el! Istennek van egy álma számunkra, a szeretet, és
arra kér bennünket, hogy érezzük ezt magunkénak. Vállaljuk
fel a szeretetet, ami Isten álma. Imádkozzunk azokért a fia-
talokért, akik a keresztény közösség támogatásával készülnek
a házasságra: kérjük, hogy növekedjenek a szeretetben nagy-
lelkűen, hűségesen és türelemmel, mert a szeretethez sok türe-
lemre van szükség. De így is megéri ám!”

Forrás: Vatikáni Rádió

Bodó Márta  – A józanság szava

Karinthy Frigyes 1917-ben írt  egy kiváló elbeszélést  Ba-
rabbás címen, amelyben tetten érhetjük,  megfigyelhetjük a
tömegszuggesztiós hatást. Hagyjuk, hogy tömegként hergel-
jenek vagy meghalljuk a józanság szavát? Elmerülünk az in-
dulatban vagy keresztényként imában fürösztjük lelkünket?

Olyan jó lenne egy derűs, örömteli, vidám jegyzetet írni, hi-
szen itt a nyár, viharokkal, felhőszakadással, szélsőséges idő-
járással ugyan, de csodás a természet, ismét szabadon járkál-
hatunk, a járvány lecsengeni látszik és mi lassan, de biztosan
visszaszerezzük a vírus által elkobzott tereinket.

Örülhetnénk, mert a betegség nem tizedelt meg nagyon, bár
vannak fájdalmas veszteségeink is. Ujjonghatnánk, hiszen két
év  leforgása  alatt  olyan  jeles  egyházi  események  részesei
lehetünk, amelyekre a világ szeme odafigyel,  és egyházunk
feje,  Szent Péter  utóda,  Jézus földi  helytartója  ismét a  kö-
rünkbe érkezik. Budapestre várjuk, a Nemzetközi Eucharisz-
tikus Kongresszus zárómiséjére. Örömünkbe azonban megint
üröm vegyül. Nem erről akartam írni, de nem tudok szó nél-
kül elmenni az utóbbi hetek sokféle, habzó vitája mellett.

Emlékszem, mennyi negatív hang is hallatszott Ferenc pápa
csíksomlyói látogatása előtt. Az elszántak, a kíváncsiak, leg-
elsősorban  a  mély és  ép  hitűek  azonban ott  voltak  szemé-
lyesen a nyeregben, hogy lássák, hallják, együtt imádkozza-
nak vele. És bár se a körülmények, se az időjárás elsőre nem
tűnt, hogy velünk volna,  az esemény résztvevőiben a pilla-
natnyi keserűség után hosszútávon a hála, az öröm, a béke
érzése maradt meg. Máig! 

Belső elégedettséggel tudunk emlékezni arra az együttlétre,
az volt ám az igazi összetartozás, amikor a szakadó eső,  a
hajnali csíki hideg, a köd, az ellenvélemények se külön-kü-
lön,  se  együtt  nem tudtak  visszatartani,  ott  áztunk-fáztunk
együtt, és amikor aztán felszállt a köd és körbenéztünk, meg-
nyugtatóan sokan voltunk, ragyogtak a szemek.  Amikor Fe-
renc  pápa  beszédét  magyarul  meghallottuk,  micsoda  vastaps
hangzott fel! 

Lám, ha együtt vagyunk, szerényen, csendesen, de összhang-
ban, annak ereje van! Jó volt, hogy a magunk belső hangjára
hallgattunk, ott voltunk, a helyszínen, személyesen látni, hal-
lani, átélni, közösséget alkotni.

Most Magyarországra várják, várjuk Ferenc pápát, és mint-
ha ugyanazokat élnénk át, mint két évvel korábban: vannak
huhogók,  mindenben  hibát  keresők,  vannak  gyalázkodók,
hangulat- és hitelrontók. Nevezhetjük ezt népünk hibájának,

ez  lenne  az  önsorsrontás?  Nem hiszek  a  nemzetkaraktero-
lógiában,  nem lehet  általánosítani,  amikor egyénekről,  kor-
szakokról, népekről van szó. Hangadók tévútra tudnak vinni
tömegeket, afféle tömegszuggesztió alakul ki, és az ember u-
tólag maga is csodálkozik, miféle átok lepte el a szemét-fülét.

Karinthy  Frigyes  1917-ben  írt  egy  kiváló  elbeszélést  Ba-
rabbás címen,  amelyben ezt  a  tömegszuggesztiós  hatást  áb-
rázolja. Bár Karinthyt humoristaként tartjuk számon, ez egyik
mélyre látó, felkavaró, elgondolkodtató írása a tömegemberről
és  a  manipulációról.  Az  elbeszélés  szerint  lehetőség  adódik
Jézus elítélésének újrajátszására az emberek kérésére, akik a
történtek után rájöttek, rosszul választottak. Ám Pilátus háza
előtt az új ítéletkor újra elhangzik a kérdés: kit bocsássanak el
a halálra ítéltek közül, a sokaság újra Barabbást választja. 

Karinthy  elbeszélésében aztán az emberek csodálkozva néz-
nek egymásra, hiszen külön-külön mindenikük Jézust mondott
vagy  akart  mondani,  közös  kiáltásuk  tömegként  mégis  Ba-
rabbás lett.

A józanság hangja halkan szól, nem elég tetszetős, nem e-
lég  átható.  Az egyén egyedisége  nagyon sokszor  alárende-
lődik a tömeghatásnak, nem mer kiállni véleménye mellett, ha
a többiek mást kiáltanak.

Az indulatot  felpörgetők,  azt  akarattal  rossz irányba han-
goló hangoskodók után megszóltaltak a helyzetet mélységé-
ben, összetettségében ismerők. Ők végre szóhoz jutva a té-
nyek valóságos, árnyaltabb oldalát mutatták fel. És a valóság
rögtön másképp mutatott!

Szabad kritikát megfogalmazni, de nem indulatból, hanem
a helyzet árnyalt  ismeretében,  aggódó, féltő  szeretettel.  Hi-
szen a kritika sosem fröcsögő indulat.

De meghallja-e a józanság szavát a felhergelt tömeg? Meg-
értjük-e, hogy ebben az esetben is, mint életünk sűrű hétköz-
napjaiban a jótanács, amit apáink, nagyapáink már sokszor a
lelkünkre kötöttek, így szól: számolj el tízig, mielőtt a má-
sikat megítélnéd, rá sértő szavakat mondanál — ha megszó-
lalás előtt mély levegőt veszel, megiszol egy nagy pohár hi-
deg vizet, talán már el se hagyják ajkadat a (bántó, mérgező)
szavak.

Hiszem, hogy keresztényekként a józanság szava jut el a
fülünkig, és nem alantas indulatban, gyalázkodásban, hanem
imában fürösztjük meg magunkat.

Forrás: romkat.ro

Tamás József – Az eucharisztikus imádság

A prefációval kezdődő imát, mely a Miatyánkig tart, imád-
ságnak is nevezzük. Az eucharisztikus áldozatnak a legkie-
melkedőbb részét foglalja magába ez az imádság. 

Elnevezései:
Legősibb  elnevezése:  eucharisztikus  imádság.  Szent  Cip-

riánnál  (†258)  oratio  eucharistica,  I.  Ince  pápánál  (†417):
Prex eucharistica címen szerepel, mindkettő ugyanazt jelenti.

Későbbi elnevezés: canon, amit Nagy Szent Gergelynél ta-
láltunk (†604) (canon, mert ez az ima mintául, szabályul szol-
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gált). Ma mindkét elnevezést használjuk.
Számuk. Amíg a római liturgia teret nem hódított a nyugati

világban, addig többféle eucharisztikus imádság szerepelt. A
római liturgia térhódítása után a II. vatikáni zsinatig csak a
római katonák használták. 

1968-ban  még  három újat  is  közzétettek  (2,  3,  4).  A II.
eucharisztikus imádság lényegében a római Hyppolitusé, a-
melyet 215 körül foglaltak írásba. Feltűnő a rövidsége és egy-
szerű világossága. A IV. eucharisztikus ima mintái a nyugati
szír és bizánci típusú eucharisztikus imák voltak. 

A római hagyománnyal ellentétben az üdvösségtörténet le-
írását nem a prefációban, hanem Sanctus utáni részben talál-
juk. A III. eucharisztikus ima újkeletű, ami átmenet a római és
a másfajta eucharisztikus imák között. Mindezzel persze nincs
végleg  lezárva  az  eucharisztikus  imák  száma.  Már  van  egy
kiengesztelődési  kánon  is,  amelynek  végzését  sokfelé  enge-
délyezték. Vannak gyermekmise kánonok is, amelyeket a kísér-
leti idő lejárta után szintén sokfelé engedélyezték. 

Fontossága. Teológiai szempontból ezt az imát úgy tekin-
tik,  mint  a  teológia  egyik forrását,  amelyet  fontosságban a
Szentírás előz meg. Mint ahogy a Szentírás az ,,Egyház köny-
ve”, úgy az eucharisztikus ima az ,,Egyház imája”. 

Azért tekintik a teológia forrásának, mert az euchariszikus
imában megtaláljuk keresztény hitünk összefoglalását. Benne
van a Szentháromságtan: az Isten transzcendentális nagysága
és szentsége, gondviselő atyai szeretete. Aztán benne van a
megtestesülés titka, Krisztus egész megváltói működése, kü-
lönösen húsvéti misztériuma. 

Megtaláljuk  benne  az  egész  üdvtörténetet  a  világ  terem-
tésétől kezdve. Megtapasztalhatjuk benne a Szentlélek műkö-
dését. Megélhetjük benne a Szentlélek pünkösdi kiáradását,
mint Krisztus megváltói munkájának gyümölcsét és megmu-
tatkozik  benne  az  eszkatológikus  a  jövőbe,  az  örök  életbe
irányuló vágyunk, ahol az egész teremtett világgal együtt a-
karjuk dicsőíteni az Istent. 

Irodalmi formája. A liturgikusok szerint: áldás, dicsőítés
(beraka).  A zsidó  kifejezés  olyan  gazdag tartalmú,  hogy a
görög két szóval is adja vissza: eulogia, ami azt jelenti, hogy
jót  mondok valakiről,  dicsérem őt.  A liturgiában  áldjuk  az
Istent, dicsérjük Őt, mert Ő mindenek felett van, Ő a teremtő,
aki mindent megtehet. Örvendezve elismerjük az Ő jóságát,
nagyságát, szentségét. A másik szó az  Eucharisztia, ami in-
kább hálaadást jelent, vagyis viszonozzuk azt az ajándékot,
amit kaptunk, hálát adunk Isten nagy jótéteményeiért üdvös-
ségünk történetében. 

Tartalma. Az  eucharisztikus  ima  kitágítja  látókörünket,
nem enged minket beszűkülni egyéni bajainkba, hanem meg-
osztja másokkal, és így egyetemessé tesz minket. Itt ugyanis
az  egész  Egyház  imádkozik  és  ünnepel,  az  egész  Egyház
gondjairól és szükségleteiről van szó. 

Ezért imádkozunk az Egyházért, az Egyház élő és elhunyt
tagjaiért. Ezért emlékezünk meg az egész világról, melynek
tartozékai vagyunk. És ezért emlékezünk meg a szentekről, az

elmúlt idők nagy keresztény alakjairól. 
Persze  benne a  legfontosabb és legkiemelkedőbb rész  az

Oltáriszentség szerzési  szavai,  az  átváltoztatás,  amit  díszítő
elemként vesz körül az előbb említett és felsorolt megemlé-
kezés. 

Amikor az egész eucharisztikus imádságnak a mondaniva-
lóját  akartam összefoglalni  számunkra,  akkor a  Jn 12 leírt
kedves esemény jutott eszembe és annak megállapítása: ,,a
ház betelt az olaj illatával”. 

A Magdolna Legenda Mestere: 
Krisztus Simon farizeus házában 1515–1520

Mária tettéről van szó, aki betániai otthonában az Urat fo-
gadja testvéreivel vacsorára, és nárduszból készült drága ola-
jat öntött Jézus lábára. 

Valahogy így akar az Egyház is szolgálni az oltárnál Krisz-
tusnak és azt akarja, hogy imádságának illata betöltse a tem-
plomot. Így vegyek részt én is ebben az imában, hogy szere-
tetem szolgálata és imájának illata töltse be a templomot. 

Jézusom,  hálát  adok  neked  most  azért,  mert  arra  mél-
tattál, hogy mindennap színed elé állhatok és szolgálhatlak
Téged.  Tudom,  hogy  nagy  kegyelem  ez  számomra,  felbe-
csülhetetlenül  nagy  kegyelem,  Segíts,  hogy  úgy  szolgál-
jalak, ahogy azt Te megérdemled. Segíts, hogy áhítatom úgy
töltse be templomod, mint ahogy Mária kenetének illata be-
töltötte a házat.

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

Kétféle ember:

Péter a szikla, az apostolfejedelem, az első pápa. Pál a népek
tanítómestere, a tizenharmadik apostol. Két különböző karakter.
Más-más habitus.  Nem végletek,  de teljesen más utat  jártak.
Péter egyszerű halász, Pál művelt farizeus. Péter vezeti az egy-
ház hajóját, Pál írja a hajónaplót és az útikönyvet… 

Péter az első meghívottak közül való, akire Jézus egyházát
bízza, Pál később tér meg. Ő a felnőtt keresztény. Péter indu-
lásból csatlakozik Krisztushoz, Pálnak be kell hoznia a lema-
radását. Péter hangulatember, impulzív, lelkesedő, kétségbe-
eső, hősködő, Pál inkább az értelem erejével megfontoltabb, a
távlati összefüggéseket tekintő teológus. Péter a szív, Pál az
ész  képviselője.  Péter  a  természetesen  viselkedő,  egyszerű,
falusi ösztönös fajta, Pál a városi, intelligens úriember, az a-
risztokrata. Péter a konzervatív, Pál a haladó, felvilágosult ér-
telmiségi… Péternek a tagadását szoktuk felróni, Pálnak az el-
vakult keresztényüldözést. Pétert a pápaság mentén szoktuk kri-
tizálni, Pált meg a nők papsága „ellenében” szoktuk idézni…

Péter az intézmény, Pál a karizma. Péter a hagyomány, a
biztos alapok, Pál az újítás, a változtatás embere. Péter bizto-
sítja az állandóságot, a folytonosságot, az apostoli örökséget,
Pál behozza az idők szavát, a modern helyzethez való alkal-
mazkodás igényét és képességét. Péter megtagadja, Pál üldözi
Krisztust. Vagy ez nem számít? Vagy ez már mindegy?...

Péter  és  Pál  különböző karakterek,  eltérő jellemek.  Nem
értettek  egyet  mindenben,  de  mindkettőjüket  ugyanazon
Krisztus hívta. Össze is különböztek, de egyazon Krisztusról
beszéltek. Össze is találkoztak. A vértanúságban is. De más
módon. Péter nem lett  különb attól,  hogy apostolfejedelem,
Pál sem lett felsőbbrendűbb, több attól, hogy többet misszio-
nált.  Mert  Krisztusban,  a  Főpapban  szerették  és  tisztelték
egymást. Nem versenyeztek egymással, és egyikük sem hang-
súlyozta a saját különlegességét. Bennük együtt ott az egyház
egyetemessége: a kelet és nyugat, az igehirdetés és misztika,
a teológia és a lelkiség, a liturgia és az agapé, a jog és az
erkölcs. Szerves egységben megférnek egymással.

De mi a közös bennük? 

Ugyanaz  a  Krisztus  hívja  meg  az  ő szolgálatára.  Mind-
ketten új nevet kaptak Jézustól: Simonból Péter lett, Saulból
Pál.  Mindkettőre  szükség van az  egyházban.  Kis leegysze-
rűsítéssel azt is mondhatnánk: az egyház ma is Péterekből és
Pálokból  áll… Egymást  nem vetélytársnak,  ellenfélnek  te-
kintik, hanem munkatársnak, testvérnek. Isten szuverén joga
adni az  ő kegyelmét, akár gyerekkorunktól, akár később hív
meg. A lényeg hogy elköteleződjünk és kitartsunk mellette. 

Közös bennük a tenni akarás, a hit és a szeretet, a hűség
„bizonyítási vágya”. Szinte belső kényszer. Nem hagyják el a
süllyedő hajót. Nem kerülik meg a nehézségeket. A konfliktu-
sokat nem söprik szőnyeg alá. Vállalják az áldozatot. Élnek-
halnak Krisztusért. Fontos a szervezet, a szerkezet, az intéz-

ményesülés, az igehirdetés és az egyházközségek megszerve-
zése, az egyház működésének biztosítása, de ugyanilyen fon-
tos azt megtölteni lelkülettel,  tartalommal. Lélekkel, Igével,
szentséggel,  imádsággal.  Képesek  megbeszélni  feladataikat.
Le-, fel- és beosztani a munkát. Megszervezni a teendőket.
Munkatársakat  képezni,  őket  a  gyakorlatba  bevezetni.  Szu-
pervizorként is felügyelni, de kint a terepen is útbaigazítani és
jó példával elöl járni. 

Nicolas-Bernard Lepicie (1735-1784): Saul megtérése

Amikor új helyzettel találkoznak, összehívják a többieket.
Mindenki azt csinál az egyházban, amihez ért. Amihez képes-
sége, karizmája van. Nem vitatják el egymás jogát, illetékes-
ségét. Péter tisztelete a pápaság tisztelete. Túlmutat a szemé-
lyén. Pál el is fogadja, mint legfőbb vezetőt, irányító apostolt.
Ha külső veszély fenyeget, összezárnak. A vitás kérdésekben
azonnal leülnek és tárgyalnak, nem hagyják, hogy a nézetkü-
lönbségek miatt a vita elfajuljon vagy magától lecsillapodjék.
Bíznak abban, hogy a másik is megkapta ugyanazt a Szent-
lelket, s ezért az imába szüntelenül kérik is a Szentlélek köz-
reműködését. 

Mindketten  megvallják  Krisztust,  kiállnak  mellette  nem-
csak a „szószéken”, hanem életüket is adják érte. Nem húzó-
doznak a munkától. Kivégzési módjuk más, – Pétert keresztre
feszítették, Pált lefejezték, – de égi születésnapjuk közös.

Életük a vértanúságban is összefonódott. Az első kereszté-
nyek századokon át számon tartották sírjukat és égi közben-
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járásukat  kérték.  Mondhatni  értük  volt  az  első „földalatti
gyászmise”… Egymáshoz tartoznak. Mint az egyház jobb és
bal keze. A mennyei dicsőség koronája is közös.

Mit tanulhatunk tőlük? 

Ők az etalon, a Krisztuhoz való elszegődés modelljei. Sza-
vaiknak az életük és a haláluk ad aranyfedezetet. Az életben
is  egymásra  vagyunk  utalva.  Egymást  alakítjuk,  bátorítjuk,
serkentjük, ösztönözzük. Egymás karizmája lelkesít, hogy Is-
ten országát közösen építsük. Akár Péter, akár Pál vonalán.
Szent Péter és Szent Pál Krisztushoz akartak hasonlóvá válni.
Az  ő áldozatuk, lelkiségük gyümölcseit élvezzük kétezer év
óta: a Szentírásban, a liturgiában, a hit tisztaságában, az apos-
toli örökség tiszta megőrzésében és továbbadásában, az egy-
házmegyék alapításában, a szent pápákban, püspökökben és
papokban. Az ő mustármagnyi hitük az egyház terebélyes fá-
jává nőtt, amelynek termése ma is éltet. Csak ne élősködjünk
csupán,  hanem  éltessük  magunkat  és  másokat  is  belőlük.
Kapjunk kedvet, lelkesedést az eltökélt, bátor, kezdeményező,
életszagú kereszténységre ma is. 

Találjuk meg a helyet, ahol mi is tehetünk valamit Isten di-
csőségére, helyi egyházközösségünkben, családunkban, a tár-
sadalmi élet különféle területén. Az intézmény szerkezeti bű-
nei  ellen  harcoljunk  bűnbánattal,  alázattal,  megtisztulással,
belső tűzzel,  karizmáinkat,  tehetségünket  ne  csak  a  saját
hasznunkra fordítsuk, hanem tegyük a közösbe. Amikor a pá-
pához ragaszkodunk, nem személyi gyöngeségeit toleráljuk,
hanem Krisztusba, mint Főbe kapaszkodunk, akit a római pá-
pa  testesít  meg számunkra.  Egyébként  melyikünkből  lenne
jobb pápa? Könnyű kívülről kritizálni valakit, ha nem vagy
benne a sorsában… Viseljük el egymást szeretetben, legyen
igazi keresztény közteherviselés ez, hogy a kritikus világ is
meglepődjön szeretetünkön. 

Ugyanez érvényes a lelkiségünk eltorzulásaira is: Gondol-
juk csak meg, hogy mennyire elkényelmesedtünk, csak szol-
gáltatót látunk az egyházban, s nem közösséget, amelyért ne-
künk  is  tennünk  kellene.  Hogy  már  ki  sem  ejtjük,  hogy
szent… Csak annyit, hogy: mise, gyónás, áldozás. Nemcsak a
cselekményt profanizáltuk, hanem magukat a szent dolgokat
is. Nincs ugyan hitből fakadó erkölcs, de van etikai kódex…
Isten nélkül rendezzük be életünket, s a szent helyett a profánt
istenítjük… Csak akkor imádkozunk, ha azonnali  hasznot re-
mélünk, mert nagyon padlón vagyunk. Válogatunk a hit dolgai-
ban,  közben kényesedve  ügyelünk kényelmünkre.  Különböző
lelkiségi  irányzatokat  bálványozunk,  keresünk,  s  csak  abban
véljük felfedezni Istent, ami nekünk épp akkor megfelel... 

Amikor pl. egy zarándoklat, tábor, vagy látványosabb bú-
csús rendezvény fontosabb lesz a szentségimádásnál, a halot-
taink körüli virrasztásnál… Vagy, ahogyan a liturgia fegyel-
mét, előírásait, rendjét nem vesszük komolyan és a saját sza-
kállunkra változtatgatjuk… 

A pokol kapui ma is rafináltan próbálkoznak rést ütni, okot
találni, hogy gyengíthessék a pápa és a hívek egységét, de ve-

gyük észre a Szentlélek megújító kegyelmének oázisait, újabb
és újabb meglepetéseit, kitörési pontjait. Ez adjon erőt és bá-
torságot,  hogy ne  legyünk,  akadékoskodók,  nyavalygók  és
aggályosak az egyház jövőjét illetően, hanem teljünk el élet-
kedvvel, bizalommal és hittel.

Péter és Pál ünnepe, az aratás kezdete is tájainkon. 

Aratáskor munkánk gyümölcséért és Isten áldásáért adunk
hálát. Ma Szent Péter és Szent Pál apostolfejedelmek ünne-
pén ez az egyházközség is* megköszöni Istennek, hogy, hogy
őseink az egyház e két oszlopát választották égi patrónusnak.
Mintegy learatva így az elődök gondoskodó, előrelátó mun-
kájának termését, az idők viharaiban megtartó isteni szeretet
erejét, amelyet Szent Péter és Pál apostolok nyomán egyhá-
zunkban, népünk történelmében is tapasztalunk. Hisz ebből
élünk.  Emlékezésünkkel  visszanyúlunk  az  apostolok  koráig,
hogy erőt merítsünk a mához és a holnaphoz. Borsos Miklós
szobrászművész mondta egyszer: „Aki meg akar maradni, újat
nem csinál csak jót”. Majd így folytatta: „nem azért nyúl vissza
a régihez, mert sokallja az újat, hanem azért, mert kevesli…”

Kérjük az aratás Urát, hogy ebben a paphiányos, mestersé-
ges  intelligenciás,  robotos,  munkavállaló-hiányos  világban
hulljon jó földbe Igéjének magja, és teremjen köztünk sok pa-
pi hivatást, hogy egyházunk folytathassa az igehirdetés, az ö-
römhírterjesztés magvetését.

*A miskolci Mindszenti Belvárosi Templomban, 2021. június 27-én, 
a templom búcsúján elhangzott szentbeszéd szerkesztett változata.

Forrás: peterpater.com

Eric Sammons – Rejtett fenyegetés a katolicizmusra

Komoly, sőt egzisztenciális fenyegetés veszélyezteti a kato-
licizmust.  Nagyon is  megtizedelheti  az  egyház sorait,  talán
már most is ezt teszi. Alattomosan veszélyes, mert felborítja a
katolicizmus alapjait. Egy igazán új fenyegetésről beszélek: a
világ virtualizációjáról.

A világ virtuálissá vált.  Bár ez a tendencia évtizedek óta
létezik, de most a COVID-19 okozta leállások véglegesítették
a folyamatot. Könnyen kommunikálunk egymással szöveges
üzenetek, közösségi média és Zoom-beszélgetések által. Szin-
te minden terméket, amit megvásárolunk, házhoz lehet szállí-
tani.  Most  már  „részt  vehetünk”  online  misén!  Közülünk
sokaknak (legtöbbünknek?) az életében több az online, mint
az offline esemény.

Sokan a világ virtualizációját utánozhatatlan jónak tartják.
Több  kapcsolatot,  több  szabadidőt  és  nagyobb  hozzáférést
biztosít az információkhoz, mint valaha. Csak egy probléma
van: ez ellentétes a kiegyensúlyozott katolikus élettel.  Akár
azzal is érvelnék, hogy felszámolja a katolicizmust. Ha van
egy szó,  ami összefoglalja  a  katolicizmust,  akkor  az,  hogy
„megtestesülés”.

Hitünk a megtestesülésen alapul – Isten emberré lett. 

Az  emberiség  alapvető igazsága  az,  hogy  Isten  fizikai
lényeknek teremtett minket, és hogy „Nem jó az embernek

– 7 –



„A jó harcot megharcoltam, a pályát végig-
futottam, a hitet megtartottam. Készen vár 
az igazság győzelmi koszorúja!” (2Tim 4,7)

Szentpéteri harangszóSzentpéteri harangszó XI. évfolyam 6. szám, XI. évfolyam 6. szám, 
2021. június 29.2021. június 29.

egyedül lennie” (Ter 2,18). Isten arra teremtett minket, hogy
társas lények legyünk.

Az általunk létrehozott digitális világ azonban lényegében
elutasítja a közvetlen emberi kapcsolatot és a kölcsönhatást a
fizikai világgal.

Még a COVID előtt is létezett az okostelefon-zombi jelen-
ség  – számtalan ember bámulta  a  képernyőt,  és  végtelenül
görgette a hírcsatornákat minden nap. De a COVID-19 kor-
látozások felgyorsították a virtuális világba való lesüllyedé-
sünket, és sokan már annyira félnek a betegségtől, hogy nem
is  akarnak  fizikai  közelségben  lenni  másokkal.  Ez  komoly
problémát jelent egy olyan egyház számára, amely a fizikali-
táson alapul. Az élő közvetítésű szentmisék és virtuális kon-
ferenciák csak súlyosbítják a helyzetet.

Hogyan reagáljanak a katolikusok erre a nyugtalanító ten-
denciára? A megtestesült ige tudatos, szándékos megélésé-
vel és hirdetésével.

Először is, a katolikusoknak megtestesültnek kell lenniük.
Újra fel kell fedeznünk a fizikai lét fölényét a virtuális felett.
Nemrég láttam egy hirdetést a „virtuális test teológiája kon-
ferenciáról”.  Beszéljünk  az  iróniáról.  Ha  ettől  nem állunk
meg egy pillanatra, akkor nem tudom, hogy mitől. Végtére is,
a test teológiája állítólag emlékeztet minket saját fizikai tes-
tünk fontosságára, hogy az nem csak a lélek extra függeléke,
de lényeges része annak, hogy kik vagyunk. Szóval beszéljük
meg ezt egy test nélküli konferencián!

És persze, hogy ez elhalványul az élő közvetítésű szentmise
mellett. Tisztában vagyok azzal, hogy sok plébánia mindent
megtesz,  hogy alkalmazkodjon  a  szélsőséges  körülmények-
hez. Sok esetben azonban sok pap – és híveik – túl sok min-
dent vittek be az élőben közvetített szentmisére.

A legjobb esetben is egy ilyen mise csak silány pótléka an-
nak, amikor Krisztus testének tagjai ténylegesen jelen lehet-
nek a keresztáldozat újbóli bemutatásán (nem hiszem, hogy
János apostol Zoom által ment volna el a kálváriára, még ha
lett  is  volna erre  lehetősége abban a  korban,  bár  Júdásnak
talán lehetett volna). Legrosszabb esetben ez azt üzeni, hogy
a fizikai világ – beleértve a szentelmények fizikai világát is –
másodlagos és „nem alapvető fontosságú”.

Az ember hasonlít is meg nem is az angyalokra és az állat-
világra.  Mi test-szellem hibridek vagyunk, és lényünk alapja,
hogy a  kettő együtt  dolgozik.  Ellentétben oly sok régi  és  új
eretnekséggel,  nem  utasítjuk  el  természetünk  fizikai  kézzel-
foghatóságát,  de  megértjük,  hogy a  fizikai  lét  fokozza  vagy
csökkenti  a  spirituális  életet.  Kölcsönhatásban lenni  más  ka-
tolikusokkal a „valódi” életben, ténylegesen részt venni a szent-
misén és magunkhoz venni a Szentostyát, személyesen beszélni
a  pappal  a  gyóntatószékben – ezek  mind olyan  fizikai  tevé-
kenységek, amelyek segítenek Istenhez vezetni bennünket.

Katolikusként szándékkal kell élnünk. 

Időt kell szánnunk arra, hogy elgondolkodjunk, vajon egy
új  technológia  –  és  ahogy használjuk  ezt  a  technológiát  –

segít-e közelebb jutni vagy eltávolít minket a Krisztussal való
bensőséges kapcsolattól és az Ő teste, az Egyház építésétől itt
a földön. Azt is meg kell kérdeznünk, hogy az új technológia
testnélküli, és ezért kevésbé megtestesült létezéshez vezet-e. 
Igen, a modern kommunikációs módszerek sok szempontból
előnyösek a társadalom számára. Viszont sokba kerülnek.

Az egyik elsődleges ár, amit fizetünk, a közvetlen kapcso-
latok elvesztése.

Ahelyett, hogy időt töltenénk a verandán – vagy akár tele-
fonon  keresztül  egymással  beszélgetve,  gyors  frissítéseket
szórunk szét több tucat ismerősnek. Látjuk a vallási hovatar-
tozás  hirtelen csökkenését  ebben a  században,  ami  közvet-
lenül egybeesik a virtuális „közösségek” hatalmas növekedé-
sével, és a két tendencia összefüggésben állhat. 

Természetesen  ott  van  a  nyilvánvaló  probléma,  hogy  ki
vagyunk  szolgáltatva  a  Big  Tech  cégeknek,  melyek  egyre
inkább antikatolikusak.

Gyakorlatilag úgy gondolom, hogy ennek a modern élet két
fő aspektusának  újragondolásához  kell  vezetnie:  a  fizikai
találkozók és az okostelefonok / közösségi média használata.
Először is,  ellen kell állnunk a  késztetésnek, hogy „virtuá-
lisan” találkozzunk a másokkal.

Találd meg a módot, hogy fizikailag találkozz a nagyobb
családdal, barátokkal és egyházközségbeli társaiddal.

Szabó Mátyás – Csendélet az újrakezdéshez – fotó

Nemrég azt kérdezték tőlem, hogy mit tehetnek a katolikus
szülők, hogy gyerekeik megmaradjanak katolikusnak. Az első
gondolatom az volt, hogy töltsenek időt más katolikus csalá-
dokkal – valós időt, nem pedig virtuálisan. Ezek a kapcsola-
tok felértékelik a Valóságot, ami a Minden Valóság Forrásá-
nak mélyebb megbecsüléséhez vezet.

Komolyan  és  sürgősen  újra  kell  gondolni  a  közösségi
médiával való kapcsolatunkat, különösen azt, hogy hogyan
használjuk az okostelefonon, ami állandóan nálunk van. 

Hányan vannak,  akik alig  találnak  időt  az  imádságra,  de
naponta  több  órát  töltenek  az  okostelefon  közösségi
médiáinak hírcsatornáin, ezek görgetésével? Még akkor is, ha
a  Big Tech támogatná  a  katolikus értékeket,  a  termékeikre
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fordított átlagos idő messze meghaladja az értéket, amit szá-
munkra többnyire képviselnek.

Ahelyett,  hogy a  Facebookon  görgetnénk,  több  időt  kell
töltenünk Isten arcának keresésével a Szentírásban és a valós
életben a személyes kapcsolatokban. 

Ez nem feltétlenül jelenti azt, hogy ki kell dobni az összes
közösségi médiát (bár egyesek számára ezt jelentheti). A kö-
zösségi médiával való rendezetlen kapcsolatunkat úgy lehetne
átszervezni, hogy simán eltávolítjuk azt az okostelefonról, és
csak asztali  számítógépen használjuk.  Talán még egy buta-
telefon is szóba jöhetne. Az ilyen lépések segítenének nekünk
a virtuális lehetőségek szabályozásában ahelyett, hogy fordít-
va járnánk el.

A valós,  tudatos  élet  nem könnyű út.  Valójában  mai tár-
sadalmunkban a legtöbb dolgot azért hozzák létre, hogy el-
lenezzék ennek a felkarolását.

Forrás: karizmatikus.hu

Pilinszky János – Átváltozás

Rossz voltam, s te azt mondtad, jó vagyok.
Csúf, de te gyönyörűnek találtál.
Végig hallgattad mindig, amit mondtam.
Halandóból így lettem halhatatlan.

Böjte Csaba OFM – 
                Szívből bocsássatok meg egymásnak

Ilyenkor júniusban, egészen biztos, hogy mindannyiunkban
– e furcsa, ,,online” iskola év végén – sok feszültség, fáradt-
ság, gond van. Akarva-akaratlanul, biztos, hogy itt-ott meg-
sértettük egymást! Talán mások szúrták át egy megjegyzéssel,
vagy  egy  át  nem  gondolt  gesztussal,  figyelmetlenséggel
érzékeny szívünket.  Az biztos, szükségünk van a kölcsönös
kiengesztelődésre!  ,,Paprikások  vagyunk”,  jól  jön  Jézus
Krisztus felhívása:  ,,Ne ítélkezzetek,  hogy fölöttetek se  ítél-
kezzenek"  (Mt 7,  1). Sérelmeinkről  megfeledkezve  szívből
bocsássatok meg egymásnak.

,,Keljünk  át  a  túlsó  partra”  (Mk  4,  35)  Annyi  össze-
visszaság van itt ezen a tájon,  – mondják sokan  – jó lenne
felállni és átmenni egy békésebb, nyugodtabb túlsó partra! 

Ki állít  meg? Jézus, a kötekedő farizeusok elől átmegy a
túlsó  partra,  nem áll  le  vitázni,  meddő szócsatákban  időt,
energiát  pazarolni!  Ne harcolj  azzal  amit  nem tudsz  úgyse
megoldani, ne töltsd a drága idődet lyukas hordóba, állj fel és
indulj el! 

Marék porból születtünk, még az is csoda, hogy két lábon
tudunk járni, kicsik vagyunk, hibázunk, sajnos akarva - aka-
ratlanul egymásnak sokszor fájdalmat okozunk. Egy 100 kg-
os disznóból  – mondta annak idején nagyapám  – nem lesz
100 kg kolbász.  Most  zajlik  az Európai  Bajnokság,  látjuk,
hogy a világ legjobb játékosai is tíz lefutásból nem tudnak tíz
gólt rugni. Ezek a bajnokok ki vannak képezve, meg vannak
jól  fizetve  és  mégis  ők  is  hibáznak!  Meg  kell  értsük a
családtagjainkat, munkatársainkat, a ránk bízott gyermekeket,

és tévedéseik, hibáik, akár a bűneik miatt nem szabad senkit
elítélni, gyógyító orvosként segítsünk egymásnak talpra állni,
mosolyogva a szép nyárban továbbmenni. 

Lassan vége a tanévnek, itt  a vakáció, vedd ki a szabad-
ságodat és  lódulj  neki,  próbáld  ki,  hogy milyen  az  a  túlsó
part! A bepállott, avas kapcsolatoknak jót tesz az utazás, mely
mindent és mindenkit kitakar, felszínre hozza álmainkból a
valós értékeket!

Tanév végén seperjük ki az osztálytermet, rakjunk rendet az
iskolatáskánkban és a szívünkben is,  hogy szabadon, isten-
gyermeki méltóságunkban, békében, örömmel kezdhessük el
a szép áldott nyári vakációt. 

Szeretettel, Csaba testvér – Forrás: magnificat.ro

Tóth Tihamér – Örökké

Mindent  biztosítanak  ma az  emberek:  biztosítják  a  házat
tűzvész ellen, a bútort betörés ellen, a családfőt halál esetére,
a gabonát jég ellen, a hajót vihar esetére, a munkást baleset
ellen,  –  és  a  lelkedet?  A lelkedet  biztosítottad-e  már?  Mi
ellen? Az örök elkárhozás ellen.

Igaz, mi elsősorban nem azért vagyunk becsületes, hű fiai
Istennek, nehogy elkárhozzunk, hanem azért, mert szeretjük
mennyei Atyánkat. De kétségtelen tény, hogy vannak gyönge
pillanataink is, amelyekben nem tudunk másképp kitartani a
becsület mellett, s vannak oly erős kísértések, melyeket nem
tudunk másképp legyőzni, csak úgy, ha rágondolunk az előt-
tünk álló felelősségre, a nagy leszámolásra s az azt követő ö-
rök életre.  «Távozzatok tőlem, átkozottak,  az örök tűzre» –
szól az Úr fenyegetése s ez is erősít, mikor már-már elesem
egy heves kísértésben.

Örök tűzre? Nem, nem! Én boldog örök életet akarok ma-
gamnak, az örök életre akarok jutni! Láttam már sok szépet a
világból,  a  nagy természet  s  az  emberi  művészet  fönséges
remekeiből, de ez mind-mind nem elég! A lelkem többre szom-
jazik!  Szomjazom e  szépségdarabok  helyett  minden szépség
egyetlen, örök forrását! Szomjazom ezek helyett az elmúló ár-
nyak helyett az el nem múló örök Világosságot!

«Most csak tükörben látjuk (Istent) rejtélyesen, akkor majd
színről-színre. Most csak részben ismerem, akkor majd úgy
fogom ismerni, amint  Ő ismer engemet.» (1Kor. 13,12) De
nem is elég látnom az Istent, – élvezni akarom Őt. Élvezni?
Mi  ez?  Hát  gondolj  azokra  az  ihletett,  szent  pillanatokra,
amelyekben néha  szentáldozás  után  titokzatos  öröm ömlött
szét lelkeden s gondold el, hogy ez halvány megsejtése, elő-
íze  az  Isten  túlvilági  élvezésének.  Igen,  igen:  mikor  nehéz
lesz teljesítenem Istennek valamelyik törvényét,  majd ezzel
biztatom magamat: ezért az örök koronáért csak érdemes oda-
adnom egészen ezt a szegényes földi életet!

Fiatal  erejében,  legszebb  éveiben  halt  meg  egy  ifjú.
Sírkövén egy lekonyult  teli  búzakalász  van,  e  mélyértelmű
két szóval: «Quia plena» («mert telve volt»). Te is mondd el
mindennap  ezt  a  rövidke  imát:  «Úristen!  Engedd,  hogy
megteljék s megérjen lelkem, mielőtt aratásra kerül.»
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És mikor kerül aratásra? Nem tudom. Majd 60 éves korom-
ban? Majd 80 éves koromban? Ki biztosít erről? Amily biztos,
hogy egyszer meghalok, éppoly bizonytalan, hogy mikor. Mint
a lipcsei toronyórán van írva: «Mors certa, hora incerta».

Az Úr bármely pillanatban elhívhat számadásra. És jaj ne-
kem, ha nem vagyok készen! Ha a rossz diákot latinból vagy
mértanból kihívják az iskolában, és ő «elszámította» magát s
nem készült,  bizony szekunda a vége. De hát legalább úgy
vigasztalódhat: «Bajnak ugyan elég baj, hogy nem számítot-
tam, de legközelebb, kijavítom». Hanem az Úristen csak egy-
szer hív ki felelni, s ha akkor «nem számítottál» s nem vagy
készen, – többé javítani nem lehet. «Legyetek készen, int az
Úr Jézus, mert amely órában nem vélitek, eljő az ember fia.»
Olyanok vagyunk az életben,  mint  a  szabadságolt  katonák;
bármely pillanatban  megkaphatjuk  a  behívót  s  nem mond-
hatjuk: jaj, Uram, még nem készültem el! Nem tudod, hol vár
reád a halál, tehát várj te reá mindenütt.

Amilyen volt a halál pillanatában lelkeden az Isten képe,
olyan lesz örök életed. Ahová a fa dől, ott marad. Nem nehéz
megmondani egy fáról sem, merre fog dőlni, – amerre az ágai
jobban nyúlnak, arra fog dőlni. S aminő az ember élete volt,
olyan lesz halála is. Qualis vita, mors est ita.

Márpedig a jó haláltól függ a jó örök élet. «Mondd csak
meg, – kérdezték egy ízben Epaminondast, – kit tartasz főbb-
re:  Chabriast,  Iphikratest  vagy  magadat.»  Epaminondas
bölcsen  felelt:  «Előbb  nézzétek  meg,  hogyan  fogunk  meg-
halni: csak aztán lehet ítélni.»

Tudom: meghalok. Nem tudom, mikor.
És megítélnek. Nem tudom, hogyan.
Lesz maradásom és nem tudni, hol.
Isten akarja és eljön a halál,
És örök törvény int maradásra.
De az ítélet sorsa rajtam áll.
Ott fenn öröm lesz, kínok a mélyben,
És mindőrökké tart ez is, az is...
Még van idő: nézz, ember, előre!

                                     (Hensel Lujza)

A  felnőtt  keresztekedések  idején  az  egyik  ókeresztény,
síron e néhány szó áll:  «Decessit in  albis», «fehérben halt
meg»; azaz néhány nappal a keresztség után, mert még hordta
a keresztségben kapott fehér ruhát. Ó, Uram, ezt engedd ne-
kem is megérnem: legyen fehér a lelkem, mikor meghalok!

Még van időm! – mondod. Nézd: Egy könnyelmű ifjú, mikor
valaki  figyelmeztette,  hogy komolyabb tartalommal  töltse  ki
léha életét, nagy öntudattal így felelt: «Arra még van időm! Az
ember  nem  lehet  komoly  és  érett  idő  előtt.  Ha  most  fiatal
koromban nem mulatok, hát mikor fogok egész életemben? Az
ifjúság arra való, hogy tombolja ki magát»... És így tovább...

«Még van időm!» Igazán olyan biztos vagy benne? Az élet
ura írást adott róla neked, hogy még 60-70-80 éved van itt a
földön?  Vagy nem inkább azt  mondottad-é: «Vigyázzatok s
legyetek készen, mert amely órában nem várjátok, az ember

fia eljön értetek?»
Semmi sem oly bizonyos,  mint  az,  hogy egyszer megha-

lunk; és semmi sem oly bizonytalan, mint az, hogy mikor ha-
lunk meg.  Aki folyton arra számít s a kötelességteljesítés és
lelkének gondozása alól azzal vonja ki magát, hogy «még van
ideje»,  megdöbbenve  veszi  majd  észre,  hogy  az  idő  mily
gyorsan  eljár  az  ábrándozó ember  fölött  s  üres  kézzel  kell
megjelennie a számadást tartó örök Bíró előtt.

Salvador Dalí – Elfolyó idő (1954)

Hiába is igyekeznél megállítani az időt: valaki húzza... húz-
za a mutatót a XII-es felé... Azok, akiknek mindig «még van
idejük», vigyázzanak, hogy úgy ne járjanak, mint az ábrán-
dozó brahman! Szvabháva-krpana nevezetű bráhman

Egy ó-indus  mese szerint  lakott  egyszer  egy városban egy
Szvabháva-krpana nevű bráhmana. Fazeka tele volt összes kol-
dult kásával, felakasztotta egy elefántfogra és ágyát alája téve
elkezdett  ábrándozni:  «Ez a fazék most  tele van kásával.  Ha
éhség talál lenni, száz ezüstpénzt kapok érte. Ezen aztán veszek
egy pár kecskét. Minthogy a kecske hathavonként szaporodik,
egész nyájam lesz. Akkor azon teheneket veszek, a teheneken
kancákat. Ezekből sok lovam lesz s mennyi aranyom lesz, ha
ezeket eladom! Az aranyon négy szobás házat építek. S mikor
ez meglesz, elveszem egy brahman gazdag leányát. Kis fiam
lesz. Mikor már akkora lesz a fiú, hogy térdén fog csúszkálni,
mialatt az istállóban ülök, anyja öléből hozzám fog közeled-
ni; e közben azonban csaknem a ló patái alá kerül. Akkor én
anyjához haragosan így szólok: Vedd csak hamar a gyereket!
De ő házimunkával lévén elfoglalva,  nem hallja  szavamat,
mire én felugrom és megrúgom őt»... – itt a brahman, gondo-
lataiba egészen beleélve magát, nagyot rúgott a levegőbe, a
fazék összetört és csupa fehér kásával mázolta be az ábrán-
dozó bráhmanát.  Ennyi maradt a  való életre az egész felé-
pített csodás légvárból...

És te mégis azt hiszed, hogy több marad az örök életre an-
nak, akinek minden jóhoz folyton csak még van ideje?!

Forrás: Tóth Tihamér – Krisztus és az ifjú
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„A jó harcot megharcoltam, a pályát végig-
futottam, a hitet megtartottam. Készen vár

az igazság győzelmi koszorúja!” (2Tim 4,7)

Kempis Tamás – Krisztus követése – gondolatok

Rosszat nem szabad tenni semmiért a világon, senki ember-
fia kedvéért sem. De ha valaki segítségünkre szorul, szabad
némelykor valami jót elhagynunk, vagy jobbra váltanunk. Ha
ezt tesszük, a jó cselekedetet nem szalajtjuk el, hanem inkább
jobbra cseréljük.

Szeretet nélkül a külső cselekedet semmit sem ér; viszont
mindaz, ami szeretetből történik, bármily csekélység, bármily
jelentéktelen dolog: mindenestül termékenynek fog bizonyul-
ni. Isten ugyanis elsősorban azt veti latra, ki milyen indulattal
cselekszik, nem azt, hogy mekkora tettet visz végbe.

Sokat tesz, akiben nagy szeretet lakik. Sokat tesz, aki amit
tesz, jól teszi. Jól pedig az tesz valamit, aki inkább a közös-
ség javát keresi, nem a magáét.

Gyakran  szeretetnek  látszik  az,  ami  inkább a  test  és  vér
indulatából  ered:  mert  a  természeti  hajlam,  az  önakarat,  a
viszontszolgálat  reménye,  saját  kényelmünk keresése ritkán
marad ki dolgainkból. Akiben igaz és tökéletes szeretet lakik,
az  sohasem önmagát  keresi,  hanem csak  azt  óhajtja,  hogy
minden Isten dicsőségére legyen.

Senkire sem irigykedik, mert a saját javának örül; és nem is
akar  magában  örülni:  hanem  minden  örömön  túl  Istenben
keresi boldogságát.

Senkinek semmi jót nem tulajdonít, hanem mindent Istenre
vezet vissza, aki ősforrása mindennek, akiben mint végső cél-
ban minden szent éltető békét talál. Ó, akiben csak egy szik-
rányi igaz szeretet volna, bizonyára megérezné, hogy minden
földi jó csupa hiábavalóság.

Szent László király 975 éve született

 László király,  a szent  életű uralkodó 1046. június 27-én
született.  „…nem igyekezett  sem felkenekedni,  sem királlyá
koronáztatni  magát:  a  királyi  jelvényeket  tisztelettel  maga
előtt vitetve nem azért töltötte be a királyi méltóság feladatát,
hogy az első legyen, hanem hogy hasznos legyen.” Az ország
európai  stabilitását  Adelhaide  német  hercegnővel  1079-ben
megkötött  házassága  is  erősítette,  közös  leányukból,  Piros-
kából,  akit  szentként  tisztel  a  keleti  kereszténység,  bizánci
császárné lett. A keresztény lelkület és az egyház megerősö-
dését egy másik fontos, rég várt esemény is szolgálta: 1083-
ban VII. Gergely pápa a római katolikus egyház szentjei közé
emelte István királyt. 

Csodálatos gyógyulásokról maradtak feljegyzések, a Bihar-
ba elkerült, épen maradt Szent Jobbnak pedig Szentjobbon, a
Berettyó közelében emeltetett kolostort az uralkodó. A kunok
újbóli,  1085-ik évi  betörését  és  fosztogatásait  a  Szamos és
Tisza, illetve a Nyírség és Borsod vidékén Salamon ármány-
kodásainak tulajdonítja a történelem. Hőstetteinek híre, őszin-
te hitből fakadó imáinak ereje még több csodás cselekedetté
alakultak a nép ajkán: szomjazó katonáinak források fakad-
tak, az éhezőknek megszelídültek és önként kínálkoztak fel
táplálékként az állatok, a Tordai-hasadék is azért keletkezett,
hogy megvédje Szent Lászlót a támadó kunok elől. Közép-

kori legendája említi meg az imádságba mélyedő László ki-
rály levitálását az általa alapított váradi székesegyházban, di-
cséri  igazságos és nagylelkű magatartását úgy alattvalóival,
mint az idegenekkel és a legyőzött ellenséggel szemben.

A Szent László által alapított második püspökség a zágrábi,
amelyet horvát királlyá való megkoronázásakor a keresztény-
ség megerősítéséért hozott létre. A kunok felett aratott győzel-
mét pedig ismét egy apátság alapításával köszönte meg Isten-
nek, ezúttal Somogyváron. A néphagyomány ez idő tájt Szent
László csodatevő füvével gyógyítattja magát. Az oroszországi
hadjárataiból hazatérő uralkodó, földrengéstől  és pestis  jár-
ványtól  sújtva találja  hátrahagyott  népét,  kilőtt  nyílvesszeje
ezúttal a gyógyírként szolgáló füvet találja meg. Az ország
törvényein nyugvó béke és biztonság, az evilági értékek gya-
rapodása után, műve a beteljesedéseként, kereszténység meg-
erősödéséért hívta össze Szent László 1092-ben a szabolcsi
zsinatot és országgyűlést, amely megerősítette az egyház va-
gyoni állapotát kötelezővé tette a templomba járást, a keresz-
tény ünnepek megülését és büntette a pogányságot valamint
annak  szertartásait.  Ezekben  az  években  egyre  gyakrabban
foglalkoztatta egy szentföldi zarándoklat terve, amely 1094-
ben a Wladislav lengyel királynak nyújtott fegyveres segítség
miatt hiúsult meg, 1095-ben pedig Otto cseh herceg gyerme-
keinek örökösödési jogait védte meg sikerrel. 

A keresztény béke letéteményeseként Európa-szerte tisztelt
uralkodót győztes hadjáratai után a szentföldi keresztes hadak
élére hívták a kontinens népei, ám ekkor hirtelen megbetege-
dett és július 29-én, Nyitrán adta vissza lelkét teremtőjének.
„...összehívta az ország főembereit, s bejelentette, hogy testi
feloszlása közeleg. Ezt hallván az oly kegyes király halálán
jajveszékelő tömeg sírása az egekig hatolt. De a király ma-
gához vette az oltáriszentséget, amelyben híven hitt, amelyet
egész szívével szeretett, s amelyet az erények teljességével ke-
resett, boldogan tért meg az Úrhoz. Így veszett el az egy Lász-
ló királyban a Krisztus szentségére felesküdött lovagok min-
den reménysége. Siratta az egyetemes magyarság, a papság
és a nép, együtt a gazdag és a szegény, a gyászoló ifjak és
szűzek,  sötét  ruhában,  három  éven  át  nem  táncoltak,  és
mindenféle zenész és csábos csalogányhang elnémult a gyász
idején is túl.” (Szent László legendája)

Szent László napjainkban is élő kultusza már a király halá-
lakor elkezdődött. Isten csodás jelei gyerekkorától kísérték az
uralkodásra és az európai keresztény értékek védelmére kivá-
lasztott férfiút, aki halálában az istenítéletek eszközévé vált,
neki esküdtek, hozzá fohászkodtak, hogy népének szószólója
legyen az égieknél. Kérésére, holttestét az általa alapított vá-
radi  székesegyházban  helyezték  örök  nyugalomra,  de  már
odaérkézését is az égiek vezették, a gyógyulások sora pedig
már  a  temetése napján  elkezdődött.  „Miközben pedig hívei
testét Váradra vitték, a fáradtságtól és a gyásztól elcsigázva
elaludtak. S mivel álomba merülvén a kelleténél hosszabban
időztek,  a  kocsi,  amelyre testét  helyezték,  mindenféle  állati
vonóerő és segítség nélkül magától indult Váradra a helyes
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úton. Felébredvén nem találták a kocsit, és vigasztalhatatla-
nul futkostak szerte a vidéken, amíg meg nem találták a Vá-
rad felé  magától  futó szekeret,  s  a ráhelyezett  szent  testet.
Látván hát a csodát, hagy tudniillik a boldog hitvalló testét
isteni erő viszi ama helyre, ahová temetkezését maga válasz-
totta, Istennek hálát adva Istent dicsőítették.” (Szent László
király legendája)

Forrás: varad.org

280 éve született Batthyányi Ignác erdély püspöke, 
                     egri kanonok és nagyprépost

Gróf Batthyány Ignác Németújváron született 1741. június
30-án. Meghalt Gyulafehérváron 1798. november 17-én. 

A tekintélyes főnemesi gróf németújvári Batthyány család
sarja. Apja, gróf Batthyány Imre (1707-1774), tárnokmester,
anyja, gróf Anna Sauer von Krosiagh zu Ankerstein (1720-
1764)  volt.  Alsóbb  iskoláit  Pesten  végezte,  majd  az  ékes-
szólás tanulása végett a nagyszombati nemes ifjak iskolájába
ment, hol 1760-ban a teológia egy részét is hallgatta. 

Ezt  követően  Grazban és  Rómában tanult,  ahol  rábízták  a
Collegium Germanicum könyvtárának kezelését.  Tanulmányai
befejezte után doktorrá lett és felszenteltetett. Az akadémia phi-
lalethorum nevű római tudós társaság tagjává választotta. Kol-
lár Ádámmal és Cornides Dáviddal már akkor levelezett. 

Honába visszaérkezvén egri kanonok és nagyprépost, 1780.
augusztus 28-án pedig erdélyi püspök lett. Püspöksége kezde-
tén saját költségén papképző intézetett alapított Kolozsváron,
amely azonban 1786-ban II.  József  rendeletei  folytán meg-
szűnt.  1781-ben  az  Erdélyben felállítandó tudós-társaságról
tervezgetett; mivel erről Mártonffy József, a nagyszebeni is-
kolák főigazgatója lebeszélte, a tudományos társaságra szánt
összeget  csillagász-torony építésére  fordította  és  az  intézet
fenntartására 38.200 v. frtot hagyományozott. 

Emellett  30  ezer  forinton  18.000  kötetből  álló  könyvtárt
(Batthyáneum)  létesített  és  1785-ben  a  kolozsvári  püspöki
könyvnyomó műhely tetemes részét is ide átszállította. Több
oklevéltani  és  történeti  művet  írt.  A legjelentősebb  Leges
Ecclesiasticae című műve, mely értékes pecséttani és heral-
dikai forrás. II. és III. kötete halála után, 1827-ben jelent meg.
Nagy Iván is felhasználta. (Forrás: Wikipédia)

A Batthyáneum jelenlegi helyzete – 
     Állásfoglalás a Batthyáneum restitúciós ügyében
Végérvényesen elutasította  2021.  május 25-én a  Legfelső

Bíróság  a  Gyulafehérvári  Római  Katolikus  Érsekség  jogos
kérését,  amelyben  az  1798-ban  Batthyány Ignác  római  ka-
tolikus püspök által alapított könyvtárat és tudományos gyűj-
teményt kérte vissza. A bíróság jelenlegi döntését is igazság-
talannak és elfogadhatatlannak tartjuk, mert ebben az esetben
sem született egy, a döntést alátámasztó indoklás. Az eluta-
sítást így ebben a formában nem fogadhatjuk el, és a jó ügyért
folytatjuk a küzdelmet az Emberi Jogok Európai Bíróságán.

A Gyulafehérvári Érsekség – Forrás: ersekseg.ro

A Romániai Katolikus Püspöki Konferencia szolidáris 
a Gyulafehérvári Érsekséggel a Batthyáneum ügyében

Június  1-jén  kiadott  román nyelvű sajtóközleményében a
Romániai Katolikus Püspöki Konferencia szolidaritásáról és
támogatásáról biztosította Kovács Gergely érseket és az általa
vezetett főegyházmegyét az igazság érvényesülése érdekében
folytatott jogi küzdelmeiben.

Május 25-én a Legfelső Bíróság (ICCJ) visszautasította a
Gyulafehérvári  Római  Katolikus  Érsekség  jogos  kérését,
hogy visszakapja az 1798-ban Batthyány Ignác erdélyi püs-
pök által alapított könyvtárat és tudományos gyűjteményt. A
Gyulafehérvári Érsekség igazságtalannak és megengedhetet-
lennek tartja a bíróság döntését, mert ebben az esetben nem
hozták nyilvánosságra a döntés indoklását. A Gyulafehérvári
Érsekség visszautasítja ezt a döntés és kénytelen folytatni a
küzdelmet az igazságszolgáltatás terén, az európai Emberjogi
Bírósághoz fordul, mutat rá a Gyulafehérvári Érsekség 2021.
május 31-én kiadott közleménye.

A sajtóban az ítélettel kapcsolatban megjelent egyes véle-
ményekkel  ellentétben  a  történelmi  tényeket  nem  lehet  fi-
gyelmen kívül hagyni. Batthyány Ignác püspök, a könyvtár
alapítója, egész gyűjteményét az erdélyi római katolikus egy-
házra hagyta.  A Batthyáneum Könyvtárat  a  benne található
gyűjteménnyel  együtt  a  kommunista  állam bezáratta  1949-
ben,  1950-ben  önkényesen  államosította,  azóta  a  Román
Nemzeti  Könyvtárhoz  tartozik.  A  Batthyáneum  Könyvtár
gyűjteményébe  különféle  kéziratok,  nagyon  sok  ritkaság,
18.000-re  tehető az itt  található értékes kéziratok,  könyvek
száma, amelyek közt van 9. századi magának Batthyány Ig-
nác püspöknek a magángyűjteményéből. Ezek közt a legérté-
kesebb a  Codex Aureus,  amely egy 812-ben aranybetűkkel
másolt részletet tartalmaz Máté és Márk evangéliumából, és
Lorsch bencés apátságából származik.

A jogállam egyik alapja a tulajdonjog elismerése, ezt az al-
kotmány biztosítja. A kommunista rezsim 1949-ben önkényesen
eltulajdonította a mindkét rítusú katolikus egyház javait Romá-
niában, mind a görög-, mind a római katolikus egyháztól jogta-
lanul vette el e javakat. Ezeknek az elorzott javaknak a vissza-
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szolgáltatása a jogos tulajdonosuknak szükséges a romániai de-
mokrácia megerősítése érdekében. Éppen ezért a Romániai Ka-
tolikus  Püspöki  Konferencia  szolidaritását  fejezi  ki  Kovács
Gergely érsekkel és a Gyulafehérvári Római Katolikus Érsek-
séggel  mindazon  jogi  lépések  terén,  amelyeket  államosított
javaik visszaszerzése érdekében tesznek.

P. Francisc Ungureanu, a Romániai Katolikus Püspöki
Konferencia titkára – Bodó Márta fordítása – Forrás: romkat.ro

Janicskó-Mihály Noémi Katalin – 
                Loyolai Szent Ignác pálfordulása 

Loyolai  Szent Ignác 1491-ben született.  Idén májusban a
Jézus Társasága Szent Ignác évet hirdetett, de nem születésé-
nek, hanem az alapító megtérésének 500. évfordulója alkal-
mából. Érdekesség, hogy megtérése Szent Péter és Pál ünne-
péhez is kapcsolódik. Bár Ignácot, családi nevén Ińigo Lopez
de Loyolát jámbor és nemes nevelésben részesítették, ez nem
járt  együtt  az  erkölcsi  fegyelemmel.  A nemesúrfiból  életvi-
dám tiszt lett, aki hűségesküt fogadott a királynak. 1521. pün-
kösdjén Pamplona várának védelmében megsebesült. Egy á-
gyugolyó találta el a lábát, s mindkét térde megsebesült. Két
hétig ápolták, majd otthonába, Loyolába vitték. 

A reménytelen esethez sokfelől hívtak orvost, sebészt, de
valahogy  a  jobb  lábszár  csontjai  rossz  helyzetben  forrtak
össze, így nem gyógyulhatott meg - jelentették ki az orvosok.
Ignác levonta a következtetést: újra el kell törni és sínbe ten-
ni.  Miután  újra  elszenvedett  mindent,  hiábavalónak  tűnt  a
fáradozás,  állapota  reménytelenre  fordult.  A következő  na-
pokról  így  ír  Hugo  Rahner  életrajzi  művében,  amely  a
jezsuita.hu-n  is  olvasható:  Szent  János  ünnepén  Ińigo  jó
keresztényként fölvette a haldoklók szentségeit. A következő
napok a halállal való viaskodásban teltek el. Péter-Pál előtti
napon  az  orvosok  kijelentették:  elveszett  ember,  ha  éjfélig
nem következik be fordulat. Ińigo később erről a szinte cso-
dás eseményről így nyilatkozott: „a beteg különös áhítattal vi-
seltetett Szent Péter iránt, és így a mi Urunknak úgy tetszett,
hogy éppen akkor éjfélkor kezdett javulni az állapota”. 

Mindenáron  egészséges  akart  lenni  ismét.  Mint  maga
mondja, még mindig szilárd elhatározása volt,  hogy tovább
folytatja világi pályafutását. Ennek azonban újabb akadálya
támadt.  Amikor  jobb  lábának  csontjai  másodszor  is  össze-
forrtak, kiderült, hogy a térd alatt egy csontdarab a másik fölé
nyúlt,  és  csúnyán kiállt.  Ez  a  lába így rövidebb lett.  Ińigo
megrémült. Minden kockán forgott, amit csak katonai hírnév
és a hölgyeknek való széptevés terén remélt. Nem volt mit
habozni. A csontkinövést le kell fűrészelni. Bátyja és az or-
vosok rémületére ragaszkodott az orvosi beavatkozáshoz. Szó
nélkül viselte el a rettenetes műtétet.  Végül is Urunk újból
visszaadta egészségét. De még nem tudott megállni a lábán,
jó ideig kénytelen volt az ágyat őrizni. 

A baszk  tájra  lassan  rátelepedett  az  ősz.  Unalom kezdte
kínozni a lábadozót, s megmozdult benne a régi szenvedély:
szeretett volna ismét belemerülni a lovagregények olvasásá-

ba. Csakhogy efféle divatos könyveket nem találtak a kastély-
ban. Jámbor sógornője mindössze négy régi, bőrkötésű köny-
vet  talált  a  szekrényben,  amelyekben  egy  német  karthauzi
szerzetes írta  le  Krisztus életét.  Ráadásul kerített  még egy
vastag  Szentek Életét  is.  De mit  el  nem olvas az ember a
szorítókötés  fogságában?  Először  kényszeredetten,  később
csodálkozva, végül pedig lebilincselve lapozgatott Ińigo a fó-
liánsokban. 

Ezekben az órákban hangtalanul lép ágya mellé a kegye-
lem.  Új  világ tárul  fel  előtte.  Isten igazi  Országáról  olvas,
amely több, mint Granada meghódítása. Hall a szenvedélyről,
amellyel a szentek szolgálták Istent a kereszt zászlaja alatt,
Onofrius boldog pusztai életéről, az assisi Poverellóról és Do-
monkos éjszakai önostorozásairól. Ez aztán valami egészen új
volt a szíve hölgyének faragott versekhez képest, és nagyobb a
császár szolgálatában végbevitt hőstetteknél. 

Elmélyedő baszk értelme  órák  hosszat  tartó  töprengésekbe
fog. Isten és a világ csodálatos harcot vív benne. „Mi lenne,
ha  én  is  megtenném azt,  amit  Szent  Ferenc  és  Domonkos
tett?” Majd újból erőt vesz rajta a harci dicsőség és asszonyi
kegyek vágya.  Lelkének  ebben a  hullámzásában  teszi  meg
életének  egyik  döntő  fölfedezését.  Később,  már  kifinomult
szívének  elmélyült  ismeretével,  maga  írta  le  a  történteket:
„Ha világi  gondolatokkal foglalkozott,  kedvét  lelte  bennük,
de amikor belefáradva elhagyta ezeket a gondolatokat, szá-
raznak és elégedetlennek érezte magát. Amikor viszont arra
gondolt, hogy mezítláb megy Jeruzsálembe, nem eszik mást,
mint füveket, és minden más szigorú dolgot megtesz, amit a
szenteknél  látott,  nemcsak  addig  vigasztalódott  meg,  amíg
ezeken  gondolkodott,  hanem  utána  is  elégedett  és  vidám
maradt… Lassacskán elért odáig, hogy felismerje a különb-
séget azok között a szellemek között, amelyek felkavarták: az
egyik a démoné, a másik Istené. Ez volt első megfontolása az
isteni dolgokról”.

 Forrás: jezsuita.hu

Bíró Jolán-Ilona –  A legjobb barátom

A tegnap a mát, a ma a holnapot és a jól megélt élet az örök
életet  alapozza meg.  A hit  és  valóság nem álmok keresése
vagy kergetése, hanem megvalósult és átélt, Istentől áthatott
tettek összességévé válik, ha figyelünk a lélek szavára, az  Ő
irányítására.

Egyetlen  parancsot  hagyott  ránk  Mennyei  Atyánk  Jézus
által Szeressétek egymást! (Jn 13, 34), ami annyit jelent, mint
Szeresd Uradat,  Istenedet,  teljes  szívedből,  teljes  lelkedből,
teljes erődből és teljes elmédből, felebarátodat pedig, mint
saját magadat. (Lk 10, 27)  Az igazi szeretet csak adni tud.
Ez egy gazdag kincsesbánya, amely soha ki nem fogy: minnél
többet  adsz  belőle  másoknak,  annál  több  marad  számodra,
hogy azzal ismét másokat gazdagíts. Ahol szeretet van ott élet
is  van. Amikor a szeretetet osztogatod csak az örök jó for-
rásából  juttatsz  másoknak,  ezért  soha  ne  várj  el  embertár-
saidtól viszonzást. Ha mégis megkapod tekintsd úgy, mint Is-

– 13 –



„A jó harcot megharcoltam, a pályát végig-
futottam, a hitet megtartottam. Készen vár 
az igazság győzelmi koszorúja!” (2Tim 4,7)

Szentpéteri harangszóSzentpéteri harangszó XI. évfolyam 6. szám, XI. évfolyam 6. szám, 
2021. június 29.2021. június 29.

ten ajándékát, embertársadat pedig kitől kaptad Isten közvetítő
eszközének, hogy felismerhesd ezáltal a benne lakó Jézust. 

Keresztjeidet viseld türelemmel. Ne panaszkodj! Nagyobb
keresztet  nem kapsz,  csak  mint  amennyit  elbírsz.  Lisieux-i
Kis Szent Teréz is erre tanít, mert:  Jézus a legjobban kivá-
lasztott  keresztet  küldte  el  nekünk,  amelyet  végtelen  szere-
tetében kigondolhatott. Miért panaszkodnánk? Ha mégis el-
keserednél, öntsd ki szíved fájdalmát a legjobb barátodnak,
Jézusnak. Ő mindig hűséges, bátorít téged. Ne szégyelld előt-
te könnyeidet! Szíved őszinte szándékait, még ha mások félre
is értenék Ő mindig megérti. 

A szeretet nem ismeri a sértődöttséget. Ha mégis részed van
benne, vizsgáld meg magad. Kutasd a miértet, talán rájössz
magadtól mit akarnak ezáltal számodra üzenni. Imádkozz és
kérd a lelki békét! Talán esetleg valamiről le is mondhatsz,
böjtölhetsz, imát vállalhatsz a sértődés okozójáért. Végy pél-
dát Jézusról. A kereszten is tudott imádkozni azokért, akik kí-
nozták. Mondd vele együtt: bocsáss meg nekik (Lk 23, 34), és
te is bocsáss meg  a  sértés okozójának. Ha még mindig nem
érkezik el a várva-várt csend, kérd ki lelkivezetőd tanácsát. 

Isten iránti szeretetünk nem teljes, ha emberszeretetünkön
csorba esett.  Az a jó, ha  Istentől az emberhez, az embertől
Istenhez jutnunk. Így egy teljes kört kapunk. Ha ezen járunk
körbe-körbe, akkor jó úton járunk. Istenben teljes odadaadás-
sal megbízhatunk! Az lehet, hogy a jelen még nem magya-
rázza  meg  a  történéseket,  de  azt  tudjuk, hogy  Mennyei
Atyánknak mi emberek nagyon fontosak vagyunk.  Annyira
fontosak,  hogy egyszülött  fiát  küldte  el,  mert  vissza  akart
bennünket  szerezni,  nekünk  akarta  adni  mindenáron  az
Életet.  Ezt  az áldozatot csak viszontszeretettel és embertár-
sainkat  megillető szeretetünkkel értékelhetjük.  Ha  Ő szeret
engem, téged, őt, akkor én milyen jogon ne szeressem azt akit
Ő szeret? Isten és embertársaim szeretete, ha elkezdődött, az
soha nem érhet véget. 

Itt  a  földön  különösen  három dologra  figyeljünk  oda: a
hitre, a szeretetre és a reményre. Ebből a háromból egyetlen
dologot viszünk magunkkal az örökkévalóságba: a szeretetet.
A hit által eljutunk a szeretetre. A remény által hiszünk az
Istenben és a Jézus által megígért és megszerzett örök élet-
ben.  Így eljuthatunk majd az örök boldogságra.  Ezért  fela-
datunk hinni, hinni és hinni, rendületlenül. 

A jóban állhatatosan tartsunk ki, még akkor is, ha úgy tűnik
nincs értelme. A jó mindig közelebb visz Istenhez, ezért ne
csak  latolgassuk  ennek  megtételét,  hanem  inkább  tegyük
meg. Sokszor hosszú évekig szunnyadhat bennünk az álta-
lunk jól  elrejtett  lélek  szava.  Ne  küzdjünk ellene,  ha  ráis-
mertünk!  Haladéktalanul  induljunk  el a  jó  felé.  Szabad
akartunk van. Vigyázzunk, hogyan élünk vele! Ha megtesszük
ezt  az  első lépést,  idővel  megérezzük:  már  nem  vagyunk
egyedül. Isten ott áll mellettünk. Kapaszkodjunk jó erősen bele,
mert erősebb  Ő bármely embernél. Soha-soha nem hagy el.
Még a félelem sem lehet hátráltató tényező, mert: Ne a félel-
meidtől kérj tanácsot, hanem a reményeidtől és az álmaidtól.

– mondja XIII. János pápa. Félni szabad, de gyávának lenni
soha!  Ne  utasítsuk  el,  ne  némítsuk  el  a  lélek  indíttatásait!
Csak egyet tehetünk: tegyük meg a jót!  De ha te is megteszel
mindent, biztosan veled is lesz az Isten  – tanácsolja Arany-
szájú Szent János. Ugyanígy a ti világosságotok is világítson
az  embereknek,  hogy  jótetteiteket  látva  dicsőítsék  mennyei
Atyátokat! (Mt 5, 16), tanítja Jézus. 

Ha  netalán  mégis  elestünk,  semmi  gond.  Bízzunk  rendü-
letlenül Isten végtelen irgalmában, mert alig várja, hogy vissza-
fogadjon, csak meg kell tennünk azt az egy lépést,  ami az  ő
szolgáihoz vezet, mert általuk van szószólónk az Atyánál: Jézus
Krisztus (1Jn 2, 1). És ezek szerint még akkor sem velük be-
szélünk, hanem közvetlenül a legjobb barátunkkal, Jézussal.  

Benedek Elek – Hammas Jutka

Volt egyszer egy szegény özvegyasszony. Ennek az asszonynak
csak egy leánya volt,  de bezzeg ebben sem telék valami nagy
öröme. Olyan rest volt ez a leány, hogy híre ment hét vármegyén
túl. Reggeltől estig hamuban ült, azt harizsálgatta, kevergette az
ujjaival, s a falubeliek el is nevezték Hammas Jutkának. Istenem,
Istenem, mennyit évelődött a szegény özvegyasszony! 

Nem  elég  az  özvegysége,
még rest  is  legyen  a  leánya.
Hiába  minden  szép  szó:  dol-
gozz  te  is,  leányom, valamit;
fonj legalább egy orsó kendert
egy nap!

Beszélhetett annak: egyik fü-
lén be, a másikon ki.

Egyszer  aztán  kifogyott  a
béketűrésből  a  szegény  asz-
szony, fogta a guzsalyát, még-
pedig  két  kézre,  s  rútul  el-
döngette Jutkát.

– Nesze, nesze! Kell-e még?
Hej, sírt Jutka, sírásától csak

úgy zengett a falu, s azt mond-
ta az anyjának, hogy őt ugyan
többet meg nem veri, mert ő világgá megy.

– Menj Isten hírével, jó utat, ahol sár nincs!
Jutka ment is, de amint nagy sírva kilépett az utcára, hát éppen

arra jön hatlovas hintón a királyúrfi. Megállította a hintót, s kérdi
a szegény asszonyt:

– Ugyan bizony, nénémasszony, miért verte meg a leányát?
Felelé az özvegyasszony:
– Azért, instálom, mert nem győzöm kenderrel, már a kertem

födelét is felfonta, s még mindig fonni akar. A jóból is sok a sok!
– Igazán, hát csakugyan olyan jó fonó ez a leány? – mondá a

királyúrfi  -,  akkor csak jöjjön énhozzám, ott akad fonnivalója.
Egy nagy granárium tele  van  kenderrel,  s  ha  egy hónap alatt
mind fölfonja, itt a kezem, nem disznóláb, feleségemmé teszem.

,,No hiszen – gondolta az asszony –,  abból ugyan semmi sem
lesz, de csak vigyed!” A leány is éppen így gondolkozott, de azért
felült a hintóba, hátha történik valami világcsudája.

Ahogy  megérkeztek  a  király  palotájába,  a  királyúrfi  Jutkát
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mindjárt bekísérte a granáriumba. Azt mondta:
– Na, Jutka, itt fonhatsz kedvedre! Amit mondtam, mondtam:

ha egy hónap alatt  felfonod,  ami kender itt  van, feleségemmé
teszlek.

Jutka még szólni sem tudott, úgy megijedt a tenger sok kender
láttára.  Hiszen ezt  ő ezer esztendeig sem tudja felfonni. Sírás,
búcsálódás volt éjjele-nappala. Telt-múlt egyik nap a másik után,
eltelt egy hét, el kettő, el három, de a kendernek még egy szál
sem volt híja. A kis inasocska, aki enni hordott, kérdezte: mikor
fog már a fonáshoz, de Jutka csak azt felelte: van még arra elég
idő.

Hanem amikor  maga  volt  a  granáriumban,  úgy sírt,  mint  a
záporeső. Hogy is tudott olyan világbolondja lenni, hogy beüljön
a granáriumba! Mindjárt eltelik a hónap, s a királyúrfi talán fejét
is véteti nagy bosszúságában, amiért őt bolonddá tette.

Amikor éppen azon gondolkoznék, egyszerre csak, a jó Isten
tudja, honnét, elébe toppant egy icipici törpeember. De ennek a
törpe  embernek éppen hétrőfös  volt  a  szakálla,  s  amerre  járt,
mindenütt  felseperte  a  szemetet  a  szakállával.  Megijedt  Jutka:
,,Jaj, Istenem, ne hagyj el, miféle csúf állat, csúf emberke ez!”

De a törpe megszólalt:
– Jó estét, Hammas Jutka! Tudom én, hogy mi a bajod. Egy

csöppet se búsulj, én egy hét alatt mind egy szálig fölfonom, ami
kender itt van, még föl is motollálom. De akkor aztán velem kell
jönnöd.

– Hogy menjek veled – mondá a leány –, mikor a királyúrfi
szánt magának?

– Jól van – mondá a törpe –, nem viszlek el, ha, míg készen
leszek a fonással, kitalálod a nevemet.

Gondolta a leány: isten neki. Mindegy már, akármerre fordul
az ő sorsa. Kezet adott a törpének, megvolt az egyezség.

A törpe  azután  minden  éjjel  eljárt  a  granáriumba,  s  olyan
sebesen font, hogy Jutkának szeme-szája elállt a csodálkozástól.
Amit éjjel font, azt elvitte, s nappal az erdőben felmotollálta a
faágak közt.

Mikor már csak egy nap volt hátra a hónapból, jön a vacso-
rával a kis inaska, s kérdi Jutka:

– Hát mi újság odakinn, te kis inasocska?
– Ott bizony az, hogy ha felfonod a kendert holnap estig, te le-

szel a királyúrfi felesége.
– Hát egyebet nem hallottál, te kis inasocska?
– De bizony hallottam. Ma délután vadászni voltam a királyúr-

fival, s hát amint az erdőben bolyongunk, valami zakatolást hal-
lunk a faágak közt. Felnézünk, s mit látunk ott? Egy icipici törpe
ember volt, hétrőfös a szakálla – hallj csudát! –, motollált a fa-
ágak közt, s mind azt mondogatta:
Én vagyok a tirpe-törpe Gyurka, Feleségem leszen Hammas Jutka.

– A királyúrfi nagyot kacagott, hogy mit beszél az a csúf em-
berke, s azzal továbbmentünk.

Hej, megörült erre a beszédre Hammas Jutka. Most már tudta a
törpe nevét. A kender is föl lesz fonva, s mégsem kell elmenni a
törpével. Utolsó este eljön a törpe, s mondja a leánynak:

– No, Jutka, mind egy szálig felfontam a kendert, most már je-
re velem. Vagy talán bizony tudod a nevemet?

– Hogyne tudnám – mondá Jutka –,  mikor téged tirpe-törpe
Gyurkának hívnak.

Jött reggel a királyúrfi s vele az egész udvar. Volt bezzeg nagy
álmélkodás. Mindenki azt mondta, hogy ilyet, mióta a világ fennáll,
emberi szem még nem látott. Még az öreg király is azt mondta:

– No, fiam, eddig elleneztem a házasságodat, de már mostan
azt mondom: ásó, kapa s a nagyharang válasszon el.

Mindjárt meg is tartották a lakodalmat. Az volt aztán a lako-
dalom! Mind ott volt, aki el nem késett. Mind evett-ivott, aki ka-
pott. Különösen két öregasszony hiába lábatlankodott,  mindent
felfaltak előlük.

Fogták magukat, s elmentek a királyúrfi elé panaszra. De még a
királyúrfi sem látott ilyen csúf két asszonyt. Az egyiknek a szeme
héja, a másiknak meg az ajaka verte a földet. Kérdi egymás után:

– Hát a kend szeme héja miért fittyent le a földig?
– Azért, felséges királyom, mert egész életemben fontam, s min-

dig az orsón volt a szemem.
– Hát a kend ajaka miért fittyent le? – kérdé a másikat.
– Az bizony azért, mert sokat nyálaztam a kendert, hogy többet

fonhassak.
Hej, megijedt a királyúrfi! Hiszen akkor még az ő szép felesége is

így elcsúfulhat. De bezzeg megtiltotta mindjárt Jutkának, hogy töb-
bet az életben még orsót is fogjon a kezébe. Jutka pedig, akár hi-
szitek, akár nem, szót fogadott, s ma is él, ha meg nem halt.

Bíró Ernő – The cathedral
Tizennyolc  naposra  tervezték  az  utat,  csakhogy ebbe három

vasárnap  is  beleesett.  Ahogy megérkeztek  a  vándor  elkezdett
dolgozni.  Földrajzi  expedíció  volt,  nem kirándulás.  Bármerre
néztek, a látvány lenyűgözte őket. Kép kép hátán tolakodott be a
lencse végén. Szokatlan volt  számára,  hogy szelektálni  kellett.
Annyi volt a kínálkozó fotóalkalom, hogy félő volt: a nyolc gigás
kártya nem tart ki szürkületig, márpedig menni kellett, pihenő és
áramforrás csak este az ifjúsági szállásokon. 

Az a szokatlanul szenzációs kék, mely Új-Zélandon minden-
féle  árnyalatban  jelen  van,  valósággal  megbabonázta.  Nappali
kék, esti kék, tengerszín-kék, zöldeskék, liláskék... Mint később
az idegenvezetőtől megtudta, ennek a rengeteg kéknek az oka, a
szigetek fiatal kora. És a sok egymástól független édesvíztarta-
lék.  A kékségeket  ugyanis  a  tavakban  kialakult  algapopuláció
biztosította, különböző színű kékre festvén egy olvadt gleccser,
egy ártézi tó, egy tengerszem, vagy egy kráter-tó vizét.

Lévén,  hogy  vasárnap  volt,  a  vándorban  egy  pillanatra
felsejlett  ez  a  két  fogalom,  hogy templom, meg istentisztelet.
Természetesen mind a tizenyolc nap táblázva volt,  a  kipipálni
való objektumokkal és a tizenöt tagú csapatot nem lehetett ilyen
ókori dolgokkal megzavarni. A remény szikrája mégis felcsillant
első vasárnap a Mount-Cooke hegy lábánál, mely a maga 3724
méteres  magasságával  Új-Zéland  legmagasabb  csúcsa.  Ezen
gyakorlatozott Edmond Hillary mielőtt nekivágott a Mount Eve-
restnek. Szóval, mikor az ember egy ekkora csúcsra felnéz, hogy
majdnem nyakát szegi, már csak egy hajszálnyit kell megemelje
a tekintetét, hogy Istenre nézzen, feltéve, ha látja. 

Ennek a hegynek az aljában volt egy kicsi anglikán templom.
Előtte műemlékként egy rézjuhász és az ő rézszőrű báránya. Az
emlékmű a betelepült állattenyésztő ősök fáradtságos munkáját
volt  hivatott  megörökíteni,  a  templom  pedig  valószínű,  hogy
azoknak a hitét, mert az ajtón ezt írta ékes angol nyelven: „Isten-
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„A jó harcot megharcoltam, a pályát végig-
futottam, a hitet megtartottam. Készen vár 
az igazság győzelmi koszorúja!” (2Tim 4,7)

Szentpéteri harangszóSzentpéteri harangszó XI. évfolyam 6. szám, XI. évfolyam 6. szám, 
2021. június 29.2021. június 29.

tisztelet  évente  kétszer,  karácsonykor  és  húsvétkor.  A múzeum
nyitvatartása munkanapokon 10-től 17 óráig, szombaton 10-től
14 óráig, vasárnap zárva.” Így hát a Miatyánk természetanyánk
ölébe hullott s onnan tova szállt a magasba.

A második vasárnap Wellingtonban, a fővárosban, érte a csa-
patot. A helyzet jobb volt. Szabadidő is volt a programban. Kora-
délután, kószálás közben templom is akadt. Nyitva is volt, üres is
volt. Istentiszteletek rendje sehol kifüggesztve. Koncertek rendje
annál inkább.  Töpörödött  öreg templomőr szabadkozott:  isten-
tisztelet ma reggel hétkor volt, annak a pár öregnek, akik még
élnek ezzel. A többi koncert,  ugyanis nagyon jó a templom a-
kusztikája! Itt már a vasárnapi Miatyánk Isten házába esett, de nem
tudni, hogy jó földbe hullott, mert frissen volt mozaikolva a padló. 

A kis csapat, amelyet ez az expedíció hozott össze elkottyintott
félszavakból kezdett megismerkedni egymással. Nyolcan tanár-
emberformák, földrajzosok, akik földtanilag tudják hogyan lett
az univerzum. Méghogy Isten teremtette?! Ötön turisták, jól fi-
zetők, hatodiknak az idegenvezető és hetediknek a vándor. Érté-
kelték a jó erdélyi szilvapálinkát. De amikor a vándor Istenről
kottyintotta el magát, egy, csak egy legény maradt meg talpon a
vidéken,  kivel  éjszakába  menően  lehetett  lelki  dolgokról  be-
szélgetni.  És  egy  óvatlan  pillanatban  elárulta,  hogy az  ő  hit-
közösségük vezetőjét bízta meg a dalai láma, a magyarországi el-
ső buddhista sztúpa felállításával. 

Így jött el a harmadik vasárnap. A vándor minden elképzeléséről
lemondott, csak a remény egy halvány szikrája élt még benne, hátha
megtörténik  a  csoda  és  lesz  istentisztelet.  De  hamarosan  ez  a
képzelete is szertefoszlott, mert kiderült, hogy egy földrajzi látvá-
nyosságot néznek meg: a Csendes Óceán által megmunkált tenger-
parti  barlangokat,  melyek  közül  az  attrakció  fénypontja:  a  The
Cathedral barlang. Megközelítették autóval, amennyire lehetett és
onnan egy ősbozóton keresztül vitt  a két órás gyalogút, melynek
végén apálykor kellett lemenni a tenger homokos partjára. 

Az életben pozitív csalódás is van. Ennek nyitányát több millió
új-zélandi kabóca játszotta el hagyományos hangszerén, a lába
szárán. Úgy zsongott, ciripelt az egész ősbozót, mintha ez volna
a  világ  legtermészetesebb  ősnótája.  Gyérítették  őket  ugyan  a
szürke gólyák meg holmi hosszú lábú bíbicek, de ez a számukon
semmit sem változtatott. Az ősbozót között nem volt természetes

ellenségük.  Ez  a  koncert  felért  egy templomi  hangversennyel,
legalábbis három hét távlatából...

Miután kiértek a tenger partjára, mangrouve fák kacskaringós
gyökere között elindulhattak nyílegyenesen a visszahúzódott ten-
ger homokjában a célpont felé. Ezek a tengervíz mosta barlangok
olyanok, mint hogyha egy elefánt egyik lába a vízbe lenne, a töb-
bi meg a szárazon, és azalatt az egy láb által fenntartott elefánt
has alatt kelett gyalogszerrel átsétálni. 

Csakhogy a The Cathedral sokkal különb volt. Először is a víz-
be érő láb több mint húsz méter hosszú volt. A láb és a part kö-
zötti barlang pedig, mintha a gótikus aranymetszés szabályai sze-
rint csíszolódott volna a Teremtő Műhelyében. Padozata homok,
s hogy a falfestő  művés-turisták fantáziájától megóvják a belső
falakat, kis horgony formájú oszlopokra szabályos kötél volt két
sorba kifeszítve a két végén nyitott barlang közepén keresztül és
csak a két kötél között sétálhattak a látogatók. 

Egy óra szabadidő alatt lehetett megtekinteni ezt a katedrálist,
a  körülötte  levő  vízből  kiálló  magányos  sziklákat  és  más  az
erózió által készített  mesterműveket. Az óceán felőli részen az
egyik helyen egy hasadás volt,  világra olyan mint egy gótikus
kisablak. A Mester faragta. 

És a csoda megtörtént. A vándor átlépett a kötelen, közelebb
ment az  ablakhoz és  rajta  keresztül  az  égszínkék ég apró  bá-
rányfelhőit figyelve belekezdett a rózsafüzérbe. Istentisztelet volt
a javából...

Amikor befejezte,  visszafordult  és  körülnézett.  Csoporttársai
tovahaladtak, csak a buddhista lépett át a kötélen és annyit kért: 

– Áldj meg engem. Adj nekem is részt az istentiszteletedből!
Korond, – 2017. március 12.

Az értesítőt készítik: Takó István plébános, egyetemi lelkész,
Bíró Jolán-Ilona, Bíró Ernő és sokan mások. 

Szerkesztőség: 400604 Kolozsvár, B-dul 21 Decembrie, Nr. 136, 
e-mail: biro_jolan71@yahoo.com, Lapunk ingyenes, de bármilyen
adományt a plébániai tevékenységek számára örömmel elfogadunk.

Kolozsvár, Szent Péter és Pál plébánia, 
cím: 21 December 1989 sugárút, 136., Tel: Plébánia: 0364-405-955,

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

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