
XI. évfolyam 7. szám, XI. évfolyam 7. szám, 
2021. július 29.2021. július 29. Szentpéteri harangszóSzentpéteri harangszó

„Minden írástudó, aki jártas a mennyek orszá-
gáról szóló tanításban, olyan, mint a családapa,
aki kincseiből régit és újat vesz elő!” (Mt 13,52)

Takó István – Szent idő
„Fontos,  hogy  a  munkámat

megelégedettséggel  végezzem,
de nem ez a legfontosabb. Ha-
nem  az,  hogy  amit  csinálok,
azt szabadon, örömmel,  szere-
tettel tegyem” – olvasom a je-
zsuita  szikrák  közt  néhai  Ne-
mes  Ödön  atya  gondolatát.  A
szabadságok ideje van, amikor
jó esetben néhány hétre  abba-
hagyhatjuk  a  munkát,  távolsá-
got vehetünk a mindennapi ta-
posómalomtól, a megszokottól,
a  rutintól.  Mi,  magyarok  sza-
badságnak  hívjuk  ezt  az  időt,

ami a  munkaszünet,  a felüdülés,  a  pihenés,  a  távolságvétel
ideje. És azt is látjuk, hogy ez nem mindenkinek jelent egy-
formán ugyanazt. A nagyon pörgőseknek talán arra van szük-
ségük, hogy ebben az időben tényleg ne tegyenek semmit,
csupán ellegyenek kicsit a tengerparton vagy a hegyekben, ol-
vasgassanak az árnyékban vagy egyszerűen együtt lehessenek
a barátaikkal nagy meghittségben. Az irodákban, számítógép
előtt dolgozók inkább az aktív pihenést  szokták választani:
nagyokat túráznak gyalogosan vagy biciklivel,  magányosan
vagy csoportokba verődve. Vannak, akik a teljes körű kiszol-
gálásban érzik magukat igazán szabadságon, amikor nem kell
az ellátásukról gondoskodniuk, mások alig várják, hogy végre
kedvükre főzőcskézhessenek, kísérletezzenek a konyhában és
szolgálhassanak szeretteik körében. Akik a kiszámíthatóságot
és  szervezettséget  kedvelik,  nyilván  mindent  előre  megter-
veznek és leszerveznek akár utazási irodák segítségével is, de
sokan éppen abban látják a szabadságot, ha megengedhetnek
maguknak egy kis spontaneitást és helyet adhatnak a megle-
petéseknek. És persze sokan vannak, akiknek valamilyen ok-
nál fogva – legtöbb esetben anyagiak miatt –, hosszú éveken
keresztül  a  szabadság  csupán  munkaszünetet  jelent  és  a
kreativitásukban  próbáltatnak  meg, amikor  ezt  az  időt
kitöltik.

A pihenőszabadság tehát nem feltétlenül jelent szabadságot,
legalábbis olyan értelemben nem, hogy akkor most azt tehe-
tek, amit akarok… Egy dolgot azonban mindenesetre jelent,
hogy egy bizonyos időre felfüggesztem a munkát. Az angol
holiday kifejezés a szenttel, a szentséggel kapcsolja össze a
vakációt, amihez hozzátartozik a munkaszünet, a felüdülés, a
kirándulás is akár, de mindenek előtt a jó Istennel hozza kap-
csolatba ezt az időt. Ama bizonyos hetedik nappal kapcsola-
tos, amikor a szentírás szimbolikus antropomorfizmusában az
Alkotó is megpihent. Mert mindenkinek szüksége van erre a
hetedik napra, ha nem is jól meghatározott ritmusban és nem
csupán egy lélegzetvételnyi időre, hogy friss levegőhöz jut-
hasson, hanem hosszabb időszakra ahhoz, hogy a munkájá-
hoz,  feladataihoz  szabadon,  örömmel,  szeretettel  visszatér-

hessen. Ismerős ugye,  hogy egyesek azért élnek,  hogy dol-
gozhassanak, mások meg azért dolgoznak, hogy élhessenek…
Én azt gondolom, hogy a szabadság nem lehet cél,  csupán
eszköze annak a nagyobb szabadságnak, amivel a feladatai-
mat örömmel, szeretettel végezhetem.

A pihenés erőgyűjtést  is  jelent.  Kiszakadok a  rutinból és
megpróbálok jobban bekapcsolódni a jó Istenbe, aki állandó-
an teremt és teremteni akar folytonosan. Az állandó, folyto-
nos  megfeszített  figyelmet  igénylő munka  után  egy  másik
figyelmességet,  a  szerető figyelmet  gyakorolhatom,  amikor
rácsodálkozom a természet szépségeire. A beszűkült mozgás-
térben megélt, íróasztalhoz kötött szellemi erőfeszítéseket i-
génylő robot után nem csak felüdülésként, de már-már imád-
ságként hat egy fizikai határainkat feszegető fáradtságos túrá-
zás, biciklizés, gyalogos zarándoklat. S ha a munkánk mellett
nem jutott  idő kézbe  venni  egy jó  olvasmányt,  vagy csak
szakirodalmat bújtunk egész idő alatt,  esetleg hosszú hóna-
pok óta nem olvastunk szépirodalmat, egy jó könyv nem csak
a kikapcsolódásunkat segítheti, de gyakran éppen az olvasása
közben kerülhetünk közelebb önmagunkhoz és a jó Istenhez.
Azt hiszem katartikus élménynek nevezik az ilyet.

Nos, azt gondolom, hogy valóban a belső szabadságunk a
cél. Ha a körülményeinkre tekintünk, sokszor nem azt látjuk,
hogy a jó Isten szabadságra teremtett volna bennünket. De az
biztos,  hogy szabadságra hív.  És ez a szabadság nem más,
mint a valóság elfogadása, megszeretése annak, ami a miénk,
ami a mi Sorsunk, és ez már valóban felszabadít arra, hogy az
elköteleződésben vagy visszatérésben a hivatásunkhoz,  első
szeretethez, kapcsolatainkhoz a szabadság egy nagyobb, bo-
csánat, mélyebb tapasztalatára leljünk.

Hosszú éveken keresztül nyári pihenőszabadságunkat jó nagy
fizikai  távolságban  töltjük  az  otthontól,  a  munkahelyünktől
egyik jó barátommal. S bár ilyenkor tulajdonképpen egyáltalán
nem szakadunk el a hivatásunk gyakorlásától, mégis mindig ki-
pihenten, felüdülve és lelkesedéssel térünk vissza az itthoni fe-
ladatainkhoz. A hosszú hazaúton mindig bőven van időnk be-
szélgetni.  Ezen beszélgetésekben nagyokat szoktunk álmodni,
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tervezni,  ötletelni azzal  kapcsolatban,  hogy mit  is  szeretnénk
majd  visszatérve  tenni  azért,  hogy  a  munkánk  hatékonyabb,
eredményesebb és örömtelibb lehessen. Új kihívások fogalma-
zódnak meg, olyan feladatokat fedezünk fel, amit addig talán
nem vettünk észre, új utak és lehetőségek nyílnak meg előttünk.
S bár néha csupán a töredékét sikerül megvalósítani ezen nagy
beszélgetésekben feljövő álmainknak, az biztos, hogy a vissza-
térés a feladatainkhoz ezen szabadságolások után sokkal szaba-
dabb, örömtelibb és szeretetteljesebb lesz.

Ha a  szabadságunk vége felé  nem érzünk lelkesedést,  jó
kedvet,  örömet  a  visszatérésre  gondolva,  ha  vasárnap  este
már előre a hétfőtől görcsölünk, akkor érdemes lehet kicsit
ránézni erre az időszakra a jó Istenben, mert  Ő azt szeretné,
hogy a szabadságunk igazi holiday, azaz szent idő lehessen.

Forrás: romkat.ro

Ferenc pápa üzenete a nagyszülők és idősek első 
            világnapjára – „Mindennap veled vagyok” 

Ferenc  pápa  január  végén  jelentette  be,  hogy bevezeti  a
nagyszülők és idősek világnapját,  melyet Szent Joachim és
Szent Anna liturgikus emléknapjához közel, július negyedik
vasárnapján – idén július 25-én – ünnepel az Egyház.

Kedves nagyszülők, kedves idősek!
„Mindennap veled vagyok” (vö. Mt 28,20) – ezt ígérte az Úr

tanítványainak, mielőtt felment a mennybe, és ezt ma neked is
megismétli, kedves nagypapa és nagymama. Neked. „Minden-
nap veled vagyok” – ezeket a szavakat szeretném én is Róma
püspökeként  és  hozzád  hasonló  idős  emberként  kimondani
neked a  nagyszülők és idősek első világnapja alkalmából: az
egész Egyház közel van hozzád – jobban mondva, hozzánk –:
törődik veled, szeret téged és nem akar magadra hagyni!

Jól tudom, ez az üzenet nehéz időszakban érkezik hozzád: a
világjárvány váratlan és tomboló viharként csapott  le  ránk,
súlyos megpróbáltatást jelentett mindenkinek, de velünk, idő-
sekkel különösen is, keményebben is elbánt. Nagyon sokan
megbetegedtek közülünk, sokan meghaltak vagy látták házas-
társukat, szeretteiket meghalni, rendkívül sokan maradtak e-
gyedül és szigetelődtek el hosszú időn keresztül.

Az Úr pontosan ismeri, mi mindent szenvedtünk el ebben
az időszakban.  Ő ott áll mindazok mellett, akik megtapasz-
talták az elutasítottság fájdalmát; magányunk – melyet a vi-
lágjárvány csak fokozott – nem közömbös számára. A hagyo-
mány szerint Szent Joakimot, Jézus nagyapját is kizárták a
közösségből, mert nem voltak gyermekei; életét – akárcsak
felesége, Anna életét – haszontalannak tekintették. De az Úr
küldött hozzá egy angyalt, hogy megvigasztalja. Amikor a vá-
ros kapuja előtt bánatosan állt, megjelent neki az Úr küldötte,
és így szólt: „Joakim, Joakim! Az Úr meghallgatta esdeklő i-
mádat.”[A történetet Jakab protoevangéliuma beszéli el.] Gi-
otto egyik híres freskóján [Ezt a képet választották a nagy-
szülők és idősek világnapjának logójául.] úgy tűnik, hogy a
jelenet  éjszaka  játszódik,  a  sok  álmatlan,  emlékekkel, gon-
dokkal,  vágyakkal  teli  éjszaka  egyikén,  melyekhez  sokan

hozzá vagyunk szokva.
De akkor is, amikor minden sötétnek tűnik, mint ezekben a

járványos hónapokban, az Úr angyalokat küld, hogy vigasz-
taljanak magányunkban, és ismételgessék nekünk: „Minden-
nap veled vagyok!”

Ezt  mondja  neked,  ezt  mondja  nekem,  ezt  mondja  min-
denkinek. Ez az értelme ennek a napnak – melyet éppen idén
akartam,  hogy megünnepeljünk,  amikor  véget  ér  a  hosszú
elszigeteltség  és  lassan  újraindul  a  társadalmi  élet  –:  hogy
minden nagypapát,  minden idős  férfit,  minden nagymamát,
minden idős asszonyt – különösen azt, aki közülünk a legma-
gányosabb – meglátogassa egy angyal!

Giotto di Bondone (1267 – 1337) – Jelenet Joachim életéből:
Találkozás az Aranykapunál – Padova, Scrovegni-kápolna

Van úgy, hogy ezek az angyalok unokáink arcával jelennek
meg, máskor családtagjaink, korábbi barátaink vagy olyan bará-
taink arcával, akikkel ebben a nehéz időszakban ismerkedtünk
meg. Most ébredtünk csak rá, mennyire fontosak az ölelések és
a látogatások mindannyiunk számára, és annyira elszomorító,
hogy egyes helyeken ezekre még mindig nincs lehetőség!

Az Úr azonban Isten igéjén keresztül is küldi hozzánk hír-
nökeit, ő gondoskodott arról, hogy Isten igéje mindig táplálja
életünket. Mindennap olvassunk egy részt az evangéliumból,
imádkozzuk  a  zsoltárokat,  olvassuk  a  prófétákat!  Teljesen
meg fogunk hatódni az Úr hűségétől!

A Szentírás abban is segít, hogy megértsük, mit kér ma az
Úr életünktől. Ő ugyanis a nap minden órájában küld munká-
sokat szőlőjébe (vö. Mt 20,1–16), minden életszakaszban. Én
magam  tanúsíthatom,  hogy  akkor  kaptam  meghívást  arra,
hogy Róma püspöke legyek, amikor már úgymond elértem a
nyugdíjkorhatárt,  és már azt képzeltem, hogy nem sok újat
fogok tudni csinálni.

Az Úr mindig közel van hozzánk, mindig, új meghívások-
kal, új szavakkal, vigasztalásával, de mindig közel van hoz-
zánk. Jól tudjátok, hogy az Úr örökkévaló, és soha nem megy
nyugdíjba, soha! Máté evangéliumában Jézus azt mondja az
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apostoloknak: „Menjetek tehát, tegyetek tanítvánnyá minden
népet! Kereszteljétek meg őket az Atya, a Fiú és a Szentlélek
nevére, és tanítsátok meg őket mindannak megtartására, amit
parancsoltam  nektek”  (Mt  28,19–20).  Ezek  a  szavak  ma
hozzánk is szólnak, és segítenek jobban megérteni, hogy hi-
vatásunk a gyökerek  őrzése, a hit átadása a fiataloknak és a
kicsinyek gondozása. Jól figyeljetek: mi a hivatásunk ma, a
mi életkorunkban? Őrizni a gyökereket, átadni a hitet a fiata-
loknak és gondoskodni a kicsinyekről. Ne felejtsétek el ezt!

Nem számít, hány éves vagy, dolgozol-e még vagy sem, e-
gyedül maradtál-e vagy van családod, fiatalon vagy idősebb
korban  lettél-e  nagymama  vagy nagypapa,  önellátó  vagy-e
vagy segítségre  szorulsz,  mert  nincs  olyan  életkor,  amikor
visszavonulhatnánk az evangélium hirdetésének feladatától, a
hagyományok unokáknak való átadásának feladatától. El kell
indulni,  és  mindenekelőtt  ki  kell  lépni önmagunkból,  hogy
valami új dologba kezdjünk!

Ezért a történelem egyik döntő pillanatában rád is vár egy
megújult hivatás. Felteszed magadnak a kérdést: de hogyan
lehetséges ez?

Erőim már  fogytán  vannak,  és  nem  hiszem,  hogy sokat
tudnék tenni. Hogyan kezdhetnék el másképp viselkedni, ha a
megszokás lett létezésem szabálya?

Hogyan szentelhetném magam a szegényebbeknek, amikor
már annyi elképzelésem van arról, mit tehetnék a családom-
ért? Hogyan tágíthatnám látókörömet, ha még a lakóhelyemet
sem hagyhatom el, ahol élek? Nem elég nehéz teher a magá-
nyom? Hányan teszitek fel  magatoknak ezt  a  kérdést:  nem
elég nehéz teher a magányom? Jézus maga is hallotta, hogy
Nikodémus feltett neki egy ilyesfajta kérdést: „Hogyan szü-
lethetik meg az ember, amikor már öreg?” (Jn 3,4). Ez meg-
történhet – válaszolja az Úr –, ha az ember megnyitja a szívét
a Szentlélek működése előtt, aki ott fúj, ahol akar. A Szent-
lélek – azzal a szabadsággal, amellyel rendelkezik – minden-
hová elmegy, és azt teszi, amit akar.

Ahogy már többször mondtam, a világ mostani válságából
nem kerülünk ki  úgy,  amilyenek korábban voltunk:  jobbak
vagy rosszabbak leszünk.

És „adja Isten, hogy […] ez ne a sokadik súlyos történelmi
esemény  legyen,  amelyből  képtelenek  voltunk  tanulni.  –
Keményfejűek vagyunk! – Hogy ne feledjük el azokat az idős
embereket, akik azért haltak meg, mert […] nem jutott nekik
lélegeztetőgép.  Hogy  egy  ilyen  nagy  fájdalom  ne  legyen
hiábavaló, hogy ugrást hajtsunk végre egy új életstílus felé,
és egyszer s mindenkorra ráébredjünk, hogy szükségünk van
egymásra,  adósai  vagyunk  egymásnak,  hogy  az  emberiség
újjászülessen.” [Fratelli tutti enciklika, 35.]

Senki  sem  boldogul  egyedül.  Egymás  adósai  vagyunk.
Mindannyian testvérek!

Ezeket  előrebocsátva  szeretném  elmondani  neked,  hogy
szükség van rád ahhoz, hogy testvériségben és társadalmi ba-
rátságban felépítsük a holnap világát: azt a világot, amelyben
élni fogunk – mi a gyermekeinkkel és unokáinkkal –, amikor

a vihar már elült. Mindannyiunknak „tevékeny szerepet kell
vállalnia sebzett társadalmaink helyreállításában és támoga-
tásában”.[Ugyanott, 77.] A pillérek között, melyeknek ezt az
új építményt tartaniuk kell, van három, amelyek felállításában
te  másoknál  jobban segíthetsz.  Három pillér:  álmok,  emlé-
kezet és ima.

Az Úr közelsége megadja az erőt ahhoz, hogy a köztünk
leggyengébbek is új útra induljanak az álom, az emlékezet és
az ima ösvényén.

Joel próféta egyszer ezt az ígéretet fogalmazta meg: „Véne-
itek álmokat látnak, ifjaitoknak látomásaik lesznek” (Jo 3,1).
A világ jövője ettől a fiatalok és idősek közötti szövetségtől
függ. Kik tudnák az idősek álmait befogadni és valóra vál-
tani, ha nem a fiatalok? Ehhez azonban továbbra is álmod-
nunk  kell:  az  igazságosságról,  a  békéről,  a  szolidaritásról
szőtt álmainkban rejlik annak lehetősége, hogy fiataljainknak
új  elképzeléseik  legyenek,  és  együtt  építhessük  a  jövőt.
Neked is tanúságot kell tenned arról, hogy lehetséges meg-
újulva kikerülni  egy ilyen próbatételből.  Biztos vagyok ab-
ban, hogy nem ez lesz az egyetlen eset, mert életed során sok
ilyenben volt részed, és sikerült kilábalnod belőlük. Tanulj a
korábbi  tapasztalataidból,  hogy  ki  tudj  lábalni  a  mostani
megpróbáltatásból is!

Az álmok tehát összefonódnak az emlékezettel. Arra gon-
dolok, milyen értékes a háború fájdalmas emléke, és milyen
sokat tanulhatnak belőle az új nemzedékek a béke értékéről.
És  neked  kell  továbbadnod  ezt,  aki  átélted  a  háborúk  fáj-
dalmát.  Az  emlékezés  minden  idős  ember  voltaképpeni  és
igazi küldetése: az emlékezés és az emlékezés továbbadása
másoknak.

Edith Bruck, aki túlélte a holokauszt tragédiáját, azt mond-
ta, hogy „egyetlen lelkiismeret felrázása is megéri annak fá-
radságát  és  fájdalmát,  hogy  életben  tartsuk  a  történtek
emlékét. – És folytatja: – Számomra az emlékezés az élet.”
[La memoria è vita, la scrittura è respiro [Az emlékezés
élet, az írás lélegzés], L’Osservatore Romano, 2021. január
26.]  A nagyszüleimre  is  gondolok,  és  közületek  azokra,  a-
kiknek ki  kellett  vándorolniuk,  és  tudják,  milyen nehéz el-
hagyni az otthont, ahogyan oly sokan teszik ezt ma is a jö-
vőjüket keresve. Néhányan talán mellettünk vannak, és gon-
doskodnak rólunk. Ez az emlékezés segíthet egy emberibb,
befogadóbb világot építeni. De emlékezet nélkül nem lehet
építeni; alap nélkül sosem fogsz házat építeni. Soha! Az élet
alapja az emlékezet.

Végül az ima. Ahogyan egyszer elődöm, Benedek pápa –
egy idős szent, aki továbbra is imádkozik és dolgozik az Egy-
házért – mondta: „Az idősek imája megvédheti a világot, ta-
lán hatékonyabban segíti azt, mint sokak lázas tevékenysége.”
[Látogatás a „Viva gli anziani  –  Éljenek az idősek” család-
otthonban 2012. november 2-án.] Ezt pápaságának majdnem
a végén, 2012-ben mondta.

Gyönyörű ez! Imádságod nagyon értékes erőforrás: olyan
tüdő,  amelyet  az  Egyház  és  a  világ nem nélkülözhet.  [Vö.
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Evangelii gaudium apostoli buzdítás, 262.]
Különösen ebben az emberiség számára oly nehéz időszak-

ban,  amikor  mindannyian  egy hajóban  evezve  kelünk  át  a
világjárvány viharos tengerén, közbenjáró imád a világért és
az Egyházért nem hiábavaló, hanem a partraszállásban való
derűs bizakodást jelzi mindenkinek.

Kedves  nagymama,  kedves  nagypapa,  üzenetem zárásaként
Boldog – és hamarosan Szent – Charles de Foucauld példájára is
szeretném felhívni a figyelmedet.  Ő remeteként élt Algériában,
és abban a mindenkitől távoli környezetben tett tanúságot „arról
a vágyáról, hogy minden ember testvérének érezze magát”. [Fra-
telli tutti enciklika, 287.] Az ő élettörténete megmutatja, hogy
még saját sivatagunk magányában is lehetséges közbenjárni az
egész világ szegényeiért és valóban egyetemes testvérré válni.

Kérem az Urat, hogy az ő példájának is köszönhetően mind-
annyian  tágítsuk  ki szívünket,  tegyük azt  fogékonnyá a  leg-
utolsók szenvedéseire,  és  tegyük képessé arra,  hogy közben-
járjunk értük. Mindannyian tanuljuk meg ismételgetni minden-
kinek, különösen a legfiatalabbaknak azokat a vigasztaló sza-
vakat, amelyek ma nekünk szóltak: „Mindennap veled vagyok!”
Bátran haladjatok előre! Az Úr áldjon meg benneteket!

Július 23-án tette közzé a Világiak, Család és Élet Dikasz-
tériuma a nagyszülők és idősek első világnapjának hivatalos
imáját, melynek magyar fordítását az alábbiakban közöljük.

Ima a nagyszülők és idősek első világnapjára

Köszönöm, Uram, jelenléted vigasztaló erejét:
a magányban is te vagy reménységem és bizodalmam;
ifjúságomtól fogva te vagy kősziklám és erősségem!
Köszönöm, hogy családot adtál nekem,
és hosszú élettel áldottál meg!
Köszönöm az örömteli és a nehéz pillanatokat,
a beteljesült és a még megvalósítandó álmokat!
Köszönöm a megújult termékenységnek ezt az időszakát,
amelyre hívsz engem!
Növeld, Uram, hitemet, tégy békéd eszközévé,
taníts meg befogadni azokat, 
akik nálam többet szenvednek,
segíts, hogy ne hagyjam abba az álmodozást,
és elmeséljem csodás tetteidet az új nemzedékeknek!
Védelmezd és vezesd Ferenc pápát és az Egyházat,
hogy az evangélium világossága eljusson a föld határáig!
Küldd el Lelkedet, Uram, hogy megújítsa a világot,
hogy lecsendesítse a világjárvány viharát,
hogy a szegények vigaszra találjanak,
és minden háború véget érjen!
Támogass gyengeségemben,
és add, hogy teljesen megélhessek minden pillanatot, 
amit adsz nekem,
abban a bizonyosságban,
hogy mindennap velem vagy a világ végezetéig! Ámen.

Fordította: Tőzsér Endre SP
Forrás: Magyar Kurír

Ferenc pápa – A nagyszülők és az idősek nem 
                             kidobható élethulladékok!

Jézus leült tanítani. „Amikor Jézus körülnézett, és látta, hogy
nagy sereg ember tódul hozzá, megkérdezte Fülöptől: »Honnan
vegyünk kenyeret, hogy legyen mit enniük?« ”(Jn 6,5).  Jézus
nem szorítkozik arra, hogy tanítson, hanem hagyja, hogy az em-
berek életének éhsége megszólítsa őt. És lecsillapítja a tömeg
éhségét  azáltal,  hogy  szétosztja  az  öt  árpakenyeret  és  a  két
halat, amit egy fiútól kapott. A végén, mivel több kenyérdarab
is megmaradt, azt mondja tanítványainak, hogy szedjék össze
őket, „hogy semmi se vesszen kárba” (Jn 6,12).

Ezen  a  napon,  melyet  a  nagyszülőknek  és  az  időseknek
szentelünk, ezzel a három mozzanattal szeretnék foglalkozni:
Jézus látja a tömeg éhségét; Jézus kiosztja a kenyeret; Jézus a
megmaradt  darabok  összegyűjtését  kéri.  Három  mozzanat,
melyet három igével foglalhatunk össze: lát, megoszt, őriz.

János evangélista az elbeszélés elején kiemeli ezt a rész-
letet: Jézus felemeli szemét, és meglátja az éhes embereket,
akik sokat gyalogoltak, hogy találkozhassanak vele. Így kez-
dődik a csoda,  Jézus tekintetével,  aki nem közömbös vagy
elfoglalt,  hanem észreveszi  a  fáradt  emberiséget  kínzó  éh-
séget. Aggódik értünk, törődik velünk, csillapítani akarja élet,
szeretet  és  boldogság  utáni  éhezésünket.  Jézus  szemében
Isten tekintetét látjuk: ez egy figyelmes tekintet, amely észre-
vesz bennünket, fürkészi szívünkben hordozott várakozásain-
kat, látja a fáradozást, a fáradtságot és a reményt, amellyel
előrehaladunk. Ez a tekintet meg tudja ragadni minden ember
szükségletét:

Isten szemében nincs névtelen tömeg, hanem csak az egyén
a maga éhségével. Jézusnak szemlélődő tekintete van, vagyis
képes megállni a másik ember élete előtt és olvasni benne.

A nagyszülők és az idős emberek is ilyen tekintettel néztek
életünkre. Gyermekkorunk óta így gondoskodnak rólunk. Egy
áldozatos élet után nem voltak közömbösek velünk szemben,
nem foglalták el magukat, tudomást sem véve rólunk. Figyel-
mes, gyengéd szemmel követtek bennünket. Amikor növeked-
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tünk, és úgy éreztük, hogy nem értenek meg bennünket, vagy
féltünk az élet  kihívásaitól,  ők észrevettek minket,  meglátták
változó szívünket, rejtett könnyeinket és titkos álmainkat.

Mindannyian nagyszüleink térdéről indultunk, akik ölük-
ben tartottak bennünket. És ennek a szeretetnek is köszön-
hetjük, hogy felnőttek lettünk.

És mi hogyan tekintünk a nagyszülőkre és az idősekre? Mi-
kor volt utoljára, hogy meglátogattunk egy idős embert, vagy
felhívtunk  valakit,  hogy  éreztessük  vele  közelségünket  és
engedjük, hogy szavai megáldjanak bennünket?  Szenvedek,
amikor olyan társadalmat látok, amely rohan, mindig elfog-
lalt,  közömbös,  túl  sok  mindennel  foglalkozik,  és  képtelen
megállni egy pillantásra, egy üdvözlésre, egy simogatásra.

Félek  attól  a  társadalomtól,  amelyben  mindannyian  egy
névtelen tömeg vagyunk, és már nem vagyunk képesek fel-
tekinteni és felismerni egymást. A nagyszülők, akik életünket
táplálták, most ránk éheznek: a figyelmünkre, a gyengédsé-
günkre.  Hogy közel  érezzenek magukhoz bennünket.  Néz-
zünk rájuk, ahogyan Jézus is ránk néz!

A második ige a megosztás. Látva ezeknek az embereknek
az éhségét, Jézus enni akar adni nekik. De ez egy fiatalember
ajándékának köszönhetően történik, aki felajánlja öt kenyerét
és két halát.  Olyan jó, hogy ennek a csodás eseménynek a
középpontjában,  mely  annyi  felnőttnek  –  mintegy  ötezer
embernek – volt hasznára, egy fiú,  egy fiatalember áll,  aki
megosztja azt, amije van!

Ma új szövetségre van szükség fiatalok és idősek között,
meg kell  osztani  az élet  közös kincsét,  együtt  kell  álmod-
nunk, le kell győznünk a generációk közötti konfliktusokat,
hogy mindenki számára készítsük a jövőt.

Az életnek, az álmoknak és a jövőnek e szövetsége nélkül
az éhhalál veszélye fenyeget bennünket, mert szaporodnak a
megszakadt  kapcsolatok,  a  magány  és  az  önzés  különféle
formái,  a  bomlasztó  erők.  Társadalmainkban  nemegyszer
feláldoztuk az életet annak az elképzelésnek az oltárán, hogy
„mindenki maga boldoguljon”. De ez megöl! Az evangélium
arra buzdít, hogy osszuk meg, amik vagyunk és amink van:
csak így lakhatunk jól!  Sokszor felhívtam már a  figyelmet
arra, amit Joel próféta mond erről (vö.  Joel 3,1): fiatalok és
öregek együtt. A fiatalok, a jövő prófétái, akik nem felejtik el
a történelmet, amelyből származnak; az idősek, a soha nem
fáradó álmodók,  akik  átadják  tapasztalataikat  a  fiataloknak
anélkül, hogy útjukba állnának. Fiatalok és idősek, a hagyo-
mány kincse és a Lélek frissessége. Fiatalok és idősek együtt.
A társadalomban és az Egyházban: együtt.

A harmadik ige az őriz. Miután ettek, az evangélium meg-
jegyzi,  hogy a  kenyérből  sok  volt  a  maradék.  Jézus  pedig
meghagyja:  „Szedjétek  össze  a  maradékot,  hogy  semmi  se
vesszen kárba” (Jn 6,12). Isten szíve ilyen: nemcsak többet
ad nekünk, mint amennyire szükségünk van, de még arra is
ügyel, hogy semmi se vesszen el, egyetlen falat se.

Egy falat kenyér kicsinek tűnhet, de Isten szemében semmi
sem eldobható. Pláne senki sem eldobható.

Prófétai felhívás ez, melynek visszhangra kell találnia ben-
nünk és a világban: gyűjtsétek össze,  őrizzétek meg, vigyáz-
zatok  rá!  A nagyszülők  és  az  idősek  nem kidobható  élet-
hulladékok! Ők azok az értékes kenyérdarabkák, amelyek é-
letünk asztalán maradtak, és amelyek még táplálhatnak ben-
nünket olyan illattal, amelyet elvesztettünk: „az irgalom és az
emlékezés illatával”. Ne veszítsük el az emlékezetet, amely-
nek az idősek a hordozói, mert mi ennek a történelemnek a
gyermekei vagyunk, és gyökerek nélkül el fogunk sorvadni!
Ők vigyáztak ránk növekedésünk során, most a mi dolgunk,
hogy vigyázzunk életükre, enyhítsük nehézségeiket, meghall-
gassuk igényeiket, megteremtsük a feltételeket, hogy napi te-
endőiket  könnyebben el  tudják végezni,  és  ne érezzék ma-
gukat egyedül. Tegyük fel magunknak a kérdést:

Meglátogattam-e  a  nagyszüleimet?  Családom  vagy  kör-
nyezetem  idős  tagjait?  Meghallgattam-e  őket?  Szántam-e
rájuk egy kis időt?

Őrizzük  őket,  hogy  semmi  se  vesszen  el:  semmi  az
életükből  és  az  álmaikból!  A  mi  dolgunk,  hogy  ma
megelőzzük  a  holnap  bánkódását  afelett,  hogy  nem
fordítottunk elég figyelmet azokra, akik szerettek bennünket
és életet adtak nekünk.

Testvéreim, a nagyszülők és az idősek jelentik az életünket
tápláló  kenyeret.  Legyünk  hálásak  figyelmes  tekintetükért,
amellyel  észrevettek  bennünket,  térdeikért,  amelyekkel
ölükben tartottak, kezükért, amellyel kísértek és felemeltek, a
játékokért, amelyeket játszottak velünk, és a simogatásokért,
amelyekkel vigasztaltak bennünket! Kérem, ne feledkezzünk
meg róluk! Szövetkezzünk velük! Tanuljunk meg megállni,
elismerni  őket,  meghallgatni  őket!  Sose  dobjuk  el  őket!
Őrizzük őket szeretetben! És tanuljuk meg megosztani velük
az időt! Jobbakként fogunk kijönni belőle. És együtt, fiatalok
és idősek, jóllakunk majd az osztozás Isten áldotta asztalánál!

Fordította: Tőzsér Endre SP

Forrás: Magyar Kurír

A szentatya júliusi imaszándéka

Imádkozzunk, hogy a különböző társadalmi, gazdasági, vagy
politikai konfliktussal terhelt helyzetekben legyen bátorságunk
a párbeszéd és a békés kapcsolatok mélyen elkötelezett előmoz-
dítóivá válni.  A Szentírás szavai szerint, aki barátra lel,  az
kincset talál. A Szentatya arra hív, hogy próbáljunk túllépni
megszokott  baráti  köreinken  és  törekedjünk  a  társadalmi
barátság építésére, amelyre nagy szükség van a békés és jó
együttéléshez.

Ilyen az,  ha a szegényekkel,  rászorulókkal, szenvedő em-
bertársainkkal  foglalkozunk,  azokkal,  akik  a  perifériákon
élnek. Távolodjunk el a populizmustól, amely kihasználja az
emberek félelmeit, szorongásait anélkül, hogy megoldást ta-
lálna  rá.  Olyan  misztikát,  elképzelést  ajánl,  amely  sajnos
semmit sem old meg. Elmenekülni a társadalmi barátság elől
csakis  romboló  hatású,  kilépni  a  polarizációból,  a  vélemé-
nyek megosztásából szintén az.
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A társadalmi barátságra való törekvés nem mindig könnyű
feladat, manapság pedig egyáltalán nem az, ugyanis a poli-
tika, a társadalom és a média egy része arra törekszik, hogy
ellenséget szerezzen, amelyet hatalmi játékkal legyőzhet.

A párbeszéd az az út, amelyen járva új módon lehet a való-
ságra tekinteni, hogy a közjó építésekor felmerülő kihíváso-
kat elkötelezetten és örömmel tudjuk megélni.

Imádkozzunk azért, hogy a társadalmi, gazdasági és politi-
kai konfliktusokban bátrak és elhivatottak tudjunk lenni, hogy
a barátság és a párbeszéd építőivé tudjunk válni, hogy olyan
férfiak és nők lehessünk, akik mindig a kezüket nyújtják em-
bertársaiknak. Imádkozzunk azért, hogy ne legyen többé he-
lye az ellenségeskedésnek és a háborúnak.

Forrás: Vatikáni Rádió

Aranyosi Ervin – Idős szív is adni képes

Tudod, az idős is tud szívéből adni,
képes szeretettel jó ember maradni!
Nincs szüksége pénzre, fényes gazdagságra,
másokra van gondja, nem saját magára.
Szeretetét szórja szerteszét a Földön:
– az öröm, a jóság majd így öröklődjön!
Lehet bármily fáradt és öreg a lélek,
példát tud mutatni: – Nézd, még mindig élek!

Tamás József – Emeljük fel szívünket

Az eucharisztikus ima első része a prefáció. A szó beveze-
tőt, megnyitót jelent, az eucharisztikus ima megnyitója. Tar-
talma szerint a hálaadás jut leginkább kifejezésre benne, bár
az imádás, dicsőítés érzelmei is kifejezésre jutnak néha-néha.

A  legrégibb  misekönyv,  a  Sacramentarium  Leoninanum
267 prefációt tartalmaz. Nagy Szent Gergely pápa után már
csak tízre zsugorodik össze a számuk. A II. vatikáni zsinat
előtt 15 volt. Az új misekönyv most újra gazdag prefációvá-
lasztékot ad ünneppekre és a liturgikus időszakokra, de azért
nem tér vissza mindenestől a régi elvhez, mely minden misét
saját prefációval látott el. A prefáció gazdagsága arra szolgál,
hogy változatosan,  mindig  új  fényben  állítva  tárja  elénk  a
megváltás nagy titkát. 

A prefáció bevezető felszólítása az ismert köszöntés:  Az Úr
legyen veletek, aminek mondanivalójáról már volt szó, a szent-
mise bevezető szertartásában. 

A második felszólítás:  Emeljük fel  szívünket.  Nagyon  ősi
része a  prefációnak,  amit  a  római liturgiában már  Kr.  u.  a
200-as évektől használnak. Ez az esemény magasztosságára
hívja fel a figyelmet. 

Szívünk felemelése: hitünk kifejezője. Hitünk azt tanítja,
hogy Krisztus, a Fő, az égben van és nekünk oda kell eljut-
nunk. ,,A mi hazánk a mennyben van.” (Fil 3, 20) Azzal, hogy
felemeljük szívünket Istenhez, megvalljuk azt, hogy hiszünk
benne, hiszünk az ő országában.

Fodor  Sándor  Képeslapok  az  óperencián  innen  és  túlról
című könyvének bevezetőjében írja: ,,Valaki nemrég megkér-

dezte tőlem, hogy hová vágyom nagyon, hová szeretnék min-
denképpen  utazni.  Azt  hiszem,  valójában  sehová!”  Ő földi
országokra gondolt, amikor ezt a választ adta. Amikor Istenre
és az  ő országára gondolunk, akkor nagyon szomorú lenne,
ha illyen választ adnánk. Amikor az Egyház ezt a felhívást
intézi hozzánk, és mi válaszolunk rá, akkor tulajdonképpen
hitünket  valljuk  meg:  a  mi  hazánk  a  mennyben  van,  oda
akarunk eljutni,  oda emelkedünk fel szívünkben, hogy már
most érezzük annak előízét.

Szívünk felemelése: reményünk kifejezője is. Szent Ágos-
ton így teszi fel a kérdést: Mi a ,,szívünk felemelése”? – Re-
mény Istenben és nem tebenned, te ugyanis alulról vagy, Isten
fölülről. Krisztus megígérte nekünk ezt a hazát. Sőt  Ő előre
ment, hogy nekünk helyet készítsen és odavárjon bennünket
(Jn 14, 2). Ezért reményünket ébresztgetjük ezzel a felhívás-
sal, hogy a remény tartson meg az égi haza iránti vágyban és
törekvésben. 

A gyarmatokon  élő régi  római  polgárokról  azt  olvassuk,
hogy lélekben mindig Rómában éltek. Bár a császári rendelet
odavezérelte  őket,  és  ott  kellett  a  császárt  és  a  birodalmat
képviselniük,  mégis szívük Rómában maradt.  Valahogy így
kell élnünk nekünk is.

Szívünk felemelése:  szeretetünk kifejezője.  Ahol  a  kin-
csed, ott a szíved. (Mt 6, 21) A zsidó kifejezésmódban a szív
az egész embert jelenti. Ha szeretjük az Istent, akkor szívesen
emeljük fel  hozzá szívünket,  akkor szívesen vagyunk nála,
akkor is, amikor imádkoznunk kell, akkor is amikor a munka
a kötelesség hív. Éppen ezért szívünk felemelése szeretetünk
kifejezője. Mert nincs semmi, ami elválasztana, vagy elsza-
kítana Krisztus szeretetétől (Róm 8, 35). 

Szent Cirill azt írja: ,,Föl a szívekkel! Ebben a  magasztos
órában mindenkinek Isten felé  kell  fordítania  a szívét,  s el
kell  fordulnia  a  földi  gondoktól.  Nyomatékosan  megparan-
csolja  tehát  az  áldozatot  bemutató  pap,  hogy igyekezzünk
megszabadulni ebben az órában az élet gondjaitól, minden-
fajta  bajoktól,  és  forduljunk az ég felé.  A hívek ezt  felelik
rá:  ,,Fölemeltük  az  Úrhoz!”  Tehát  hozzájárulnak  a  parancs
teljesítéséhez. Ne legyen tehát a jelenlevők között senki, aki
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csak a szájával mondja: fölemeltük az Úrhoz, s gondolataival
mégis a földi élet gondjainál időzik. Istenre kellene minden
időben gondolnunk,  de  mivel  az  emberi  gyarlóságok miatt
lehetetlen,  legalább ebben a  magasztos órában tegyük meg
azt hiánytalanul.”  

Gondoljam át, hogy én hogyan szoktam felemelni az Úrhoz
szívemet a szentmise e magasztos pillanataiban is, és az élet
többi teendőiben is. E fölemelkedésemben mennyire van ben-
nem hitem, reményem, szeretetem? Emeljük fel tehát szívün-
ket, mert ott a helye. 

Istenem, szólíts sokszor, hívj gyakran, figyelmeztess mindun-
talan, hogy el ne feledkezzem Rólad, hogy semmi el ne sza-
kítson Tőled. Fölemelem hozzád most is a szívem, hogy Nálad
legyen, hogy a Tied legyen. Add, hogy mindig a szív emelke-
dettségében szolgáljalak Téged, az én Uramat, Istenemet. 

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

Reményik Sándor – Kegyelem

Először sírsz.
Azután átkozódsz.
Aztán imádkozol.
Aztán megfeszíted
Körömszakadtig maradék-erőd.
Akarsz, egetostromló akarattal –
S a lehetetlenség konok falán
Zúzod véresre koponyád.
Azután elalélsz.
S ha újra eszmélsz, mindent újra kezdesz.
Utoljára is tompa kábulattal,
Szótalanul, gondolattalanul
Mondod magadnak: mindegy, mindhiába:
A bűn, a betegség, a nyomorúság,
A mindennapi szörnyű szürkeség
Tömlöcéből nincsen, nincsen menekvés!
S akkor – magától – megnyílik az ég,
Mely nem tárult ki átokra, imára,
Erő, akarat, kétségbeesés,
Bűnbánat – hasztalanul ostromolták.
Akkor megnyílik magától az ég,
S egy pici csillag sétál szembe véled,
S olyan közel jön, szépen mosolyogva,
Hogy azt hiszed: a tenyeredbe hull.
Akkor – magától – szűnik a vihar,
Akkor – magától – minden elcsitul,
Akkor – magától – éled a remény.
Álomfáidnak minden aranyágán
Csak úgy magától – friss gyümölcs terem.
Ez a magától: ez a Kegyelem.

Sebestyén Péter – Mentalitást váltani, de gyorsan!

Változz meg, ez parancs! Változtass a hozzáállásodon, de
rögtön! Azonnal hagyd abba,  amit  s  ahogy eddig csináltál,
gondoltál, elképzeltél. Tégy le arról, hogy ott folytasd, ahol a

vírus előtt abbahagytad! Sürgős mentalitásváltásra van szük-
ség! Ezt kéri a korszellem, az unió, a rendszer, a tudomány,
az egészségügy. Talán még az egyház is… Miközben Isten
malmai lassan őrölnek.

Ahogy a székely mondja: „Lassan, hogy igya bé!”; „Járt utat
a  járatlanért  ne  hagyd!”;  „Hessel  nem lehet  verebet  fogni.”
Parancsra  nem  lehet  szeretni,  s  a  székelység  sem  akar  a
társadalmi változások rohamában a süllyesztőbe kerülni. Ezért
is jó, ha nem sieti el a modernkedést.  Inkább örülni kéne an-
nak, hogy legalább otthon, falun, vidéken lelassul az élet. Hogy
az őrült fogyasztástól távolabb még nem dübörög (úgy/annyira)
a globalizáció. Mert csak addig lesz nyugta neki is.

A mélyreható változásokhoz idő kell.  S talán épp az idő
igazolja  a  legtöbbször,  hogy ami  begyepesedett,  maradinak
tűnt, az lett, az maradt állandó, biztos pont. Az igazi kapasz-
kodó. A Szentlélek eljövetele után még évszázadok teltek el,
amíg kiforrt, kialakult, összeállt a kereszténység igazságrend-
szere, a dogmák, hitigazságok, a liturgia, a Biblia összetétele,
az ünnepek, és hasonlók. 

Csodákkal, hitvitákkal, eretnekekkel való küzdelmek, poli-
tikai csatározások, és sok-sok imádság, vértanúság és szen-
vedés árán vajúdott,  született meg az egység a közös mini-
mumban.  Mindaz,  amit  Urunk  Jézus  tanításából  megértet-
tünk, felfogtunk. Amit a Szentlélek megvilágosító ereje sza-
vatolt.  Amíg  az  evangélium egyetemessé  vált,  amíg  abban
mindenhol  konszenzus  alakult  ki.  Mert  a  Szentlélek  nem
kapkod. Nem harap rá a zsákutcákra. Miközben mindig fia-
talosan „frissít”, és a jelenben súgja meg, a lélek mélyén: mi a
teendő.

A társadalmi változások persze mindig magukkal rántották a
világot, szemlélet- és gondolkodásmódunk alakult, finomodott,
áthangolódott.  Hangsúlyok  tolódtak  erre-arra.  De  hadd  ne
mondjam ezt fejlődésnek, ne adj’ Isten haladásnak. Mindezek-
től eltekintve, szerencsénkre az ember ember maradt. Minden
korban  ugyanaz.  És  hiába  járatnak  plusz  köröket  a  változó
társadalmi-politikai rendszerek, az emberi mentalitást nem le-
het gépként átprogramozni, csak azért, mert most felgyorsult a
kütyüs-kommunikáció. Ugyanis ebben nagyon sok a fölösleges,
léha, semmitmondó mellébeszélés, fecsegés. 

A mindenáron  való  megfelelés  kényszere  hiába  akarja  az
embert a naponta változó divatok ruhájába öltöztetni. Nem fog
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menni. És jól is van ez így. A gyermeknek is kilenc hónap kell.
Az emberi nemzedékek közti értékrend is nehezebben mozdul
el  az  ismeretlenebb  és  bizonytalanabb  új  felé.  Inkább kivár,
lassít,  érlelődik.  S a  tapasztalat  bölcsebbé teszi.  Akkor dönt,
amikor eljött annak az ideje…

És még nem beszéltünk a csalódásokról. Hogy mennyi min-
denben és  hányszor  az  orrunkra  koppintottak,  mennyi  csa-
lódás ért az utóbbi évtizedekben (is) a média, a politika,  a
tudomány részéről. Hányszor becsaptak, átvertek, kihasznál-
ták naivságunkat, gyermeki-tiszteletteljes bizalmunkat. Főleg
a nagyok, a vezetők, a szakemberek, a közvélemény- és tu-
datformáló illetékesek.

A haladásnak nevezett jelszavak mögött nem egyszer a de-
kadencia, a hanyatlás, a lazítás, a régi folyton újra cserélése
figyelhető meg… Csejtei Dezső professzor a Nicolas Gomez
Davila  haladásról  írt  széljegyzeteihez  fűzött  kommentárjában
megjegyzi, hogy az elmúlt 250 év alatt haladás helyett az em-
beriség elhülyülése következett be. Ami mára odáig fajult, hogy
a buta haladáspártiak most mindent ki akarnak irtani, ami ho-
mofób, macsóista, antifeminista, rasszista-egyszóval fehér. 

Mint  fogalmaz:  „a  haladás  azért  lélegzik  nehezen  a  Par-
nasszuson, mert vagy túl gyorsan kapaszkodott fel oda és ki-
fulladt, vagy pedig azért, mert még lélegzete is elállt attól, ami
ott elébe tárult. De aztán hamar erőt vett magán, a túloldalon
leereszkedett, és azóta feléje sem néz, csak halad tovább…”

A spanyol szerző szerint a haladásba vetett hit a történelmet
illető tudatlanság gyermeke. Ezt Csejtei Dezső a következő
példával illusztrálja: hajdanán az ember a teremtés koroná-
jának számított, s ennek megfelelően a fején is koronát viselt.
A francia forradalom lepofozta onnan a koronát és a helyébe
frígiai  sapkát  tett.  Ezt  aztán,  a  cilinder  és  a  nyúlszőrkalap
rövid  ideig  tartó  uralmát  követően,  felváltotta  a  sofőr-  és
Lenin-sapka, a tányérsapka, a baseball-sapka, végül pedig, az
egész megkoronázásaként, napjainkban a csörgősipka. Ezek
változásán tökéletesen lemérhető a haladás.

Legutóbb újfent valakik át szeretnék programozni agyun-
kat,  hogy változtassunk  mentalitást.  [szekelyhon.ro]  Sürgő-
sen.  Mert aki nem volt beteg,  esze ágában sincs beoltatnia
magát,  az  lemarad  a  társadalmi  fejlődésről.  Közveszélyes
lesz. Szinte azt mondtam osztályellenség. Ugyanis lassan már
úgy is kezelik. 

Mindenáron  bűntudatot  szeretnének  belésulykolni.  Ez  már
nem csak cenzúra, hanem gondolatrendőrség. Agymosoda szel-
lemi  terrorba  csomagolva.  Ijesztgetés.  Riogatás.  Boszszantja
őket, hogy a székelynek van magához való esze. Hogy ő képes
önállóan is gondolkodni. És csak azért is rákattannak, hogy ha
nem kellünk nektek, mi akkor is a magunkévá akarunk tenni
titeket… De édes. Egyem a szívüket… Azt mondják: mentali-
tásváltásra  lenne szükség,  méghozzá gyorsan,  de azt  nehéz
kivitelezni.  Hm.  Hát  valóban.  Pünkösdi  királysága  lenne
annak, akinek sikerülne véghezvinni ezt az erőltetett menta-
litás-válást.  

Forrás: peterpater.com

Gyulafehérvári Főegyházmegye – 
                     Ismerjük meg vértanúinkat!

Márton Áron püspök mellett  a Gyulafehérvári  Főegyház-
megye tíz vértanújának szentté avatását kezdeményezi; mind-
annyian a kommunizmus időszakának az áldozatai.  Az ere-
detileg a Vasárnap erdélyi katolikus hetilapban megjelent írás
őket mutatja be.

A gyulafehérvári  egyházmegye  hitéletét  a  kommunizmus
időszakának tiltásai, korlátozásai szinte ellehetetlenítették, az
elnyomó  apparátus  igyekezett  a  hívek  és  papok  szívébe  a
félelmet elültetni, őket a hitük gyakorlásának hivatalos, intéz-
ményes  kereteitől  elriasztani.  A  hívek  kitartottak.  Kiváló
példaképek álltak előttük, akik vállalták az áldozatot hitükért,
egyházukért. 

Márton Áron püspök mellett  a Gyulafehérvári  Főegyház-
megyének van tíz vértanúja, akiknek szentté avatása szintén a
főegyházmegye törekvése. Ismerjük meg  őket jobban, imád-
kozzunk közbenjárásukért, imádkozzunk, hogy áldozatuk hi-
vatalos  elismerést  nyerjen!  Személyüket  a  Gyulafehérvári
Érsekség  Facebook-oldalán  közzétett  sorozat  nyomán  mu-
tatjuk be.

„Vértanúhaláluk,  bár  a  szenvedés  szörnyű és  kegyetlen
praktikáinak  következménye  volt,  mégis  magasztos  távla-
tokba, Istenhez jutott. Elszörnyülködhetünk az akkori állam-
rendszer körmönfont, emberséget és kereszténységet gyalázó
eszközein, de életükben mégis a vértanúság fennkölt eszmé-
nyét  kell  látnunk.  Hiszen  haláluk  nem  öncélú  villogás,  a
halált magamutogató módon való keresés eredménye. Életük
és haláluk is teljesen Isten szolgálatában állt. Szenttéavatási
eljárásuk  egyházmegyei  szakasza  beindításának  küszöbén
foglaljuk ezt a nemes célt imáinkba!” – fogalmaz Obermájer
Ervin posztulátor.

Fekete  János  főesperes (1885–1952)  a  kézdiszéki  Béla-
falván született nyolcgyermekes székely családban. Elemi és
középiskolai tanulmányai után beiratkozott a gyulafehérvári
teológiára. 1908-ban Mailáth püspök szentelte pappá. Miután
1914-ben  vallástanári  oklevelet  szerzett,  hittanárként  a
petrozsényi Állami Főgimnáziumban, majd a brassói Főreál-
iskolában tanított. Plébánosként működött Vulkánban, Sepsi-
kőröspatakon, utolsó állomáshelye a gelencei plébánia volt,
ahol nagy odaadással, lelkiismeretesen látta el a kézdi-orbai
körzet főesperesi teendőit is. Mereven elutasította a békepapi
mozgalomban való részvételt, hűséges volt Márton Áronhoz,
ezért 1950-ben letartóztatták. Kovászna, Sepsiszentgyörgy és
Brassó után Bukarestbe vitték. A Râmnicu Vâlcea-i börtön-
ben  1952.  március  25-én  halt  meg.  Testét  a  gelencei  tem-
plomkertben temették el, szobra a plébániatemplom előtt áll.

Boros  Fortunát  OFM (1895–1953)  Zetelakán  született,
elemi  iskoláit  szülőfalujában  végezte,  majd  Székelyudvar-
helyen  érettségizett;  1912-ben  Mikházán  kérte  felvételét  a
ferencesek közé. A teológia elvégzése után, 1918-ban pappá
szentelték. Szegeden történelemből doktorátust szerzett.  Ki-
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váló  tudásával,  írásaival,  a  rendhez,  a  fogadalmához  való
hűségével kiérdemelte, hogy az erdélyi rendtartomány veze-
tője legyen. 1951. augusztus 21-én éjjel 11 órakor az összes
kolostort  megszállták  a  titkosszolgálati  szervek,  a  ferences
szerzeteseknek csomagolásra  egy órát  adtak,  majd teherau-
tóval elszállították őket a máriaradnai zárdába. P. Fortunát – a
rendtartomány főnöke – a brassói ferencesekkel felszállt az
autóba,  de  őt  onnan  leszólították,  külön  kiskocsival  Buka-
restbe  vitték.  A kommunista  hatalomnak  az  volt  az  elkép-
zelése,  hogyha  a  rend  vezetőjét  eltüntetik,  könnyebb  lesz
elbánni  a  többiekkel.  Elfogatása  után  Bukarestből  a  Duna-
csatornához vitték, a nehéz munka legyengítette szervezetét,
tüdőgyulladást kapott. 1953. március 16-án súlyos testi bán-
talmazások miatt a Capu Midia-i munkatáborban elhunyt.

Gajdátsy Béla rektor (1887–1952), a „szürke eminenciás”
– ahogy a paptársai nevezték – Bécsben született. A közép-
iskolát  Budapesten,  teológiai  tanulmányait  Innsbruckban  a
jezsuitáknál végezte (a feljegyzések szerint rövid ideig talán
tagja,  novíciusa  volt  a  rendnek).  1918-ban  Mailáth  püspök
szentelte  pappá  Budapesten,  majd  meghívta  az  erdélyi
egyházmegyébe.  Lelkipásztorként  itt  Marosvásárhelyen  és
Orláton (szeben-fogarasi főesperesi kerület) tevékenykedett.
Mailáth püspök behívta  az egyházmegye központjába,  kez-
detben  püspöki  titkár,  irodaigazgató,  majd  teológiai  tanár,
rektor,  ordináriusjelölt  volt.  Az egyházmegye legképzettebb
papjának tartották. Mint tanárra a növendékei mindig felnéz-
tek,  a  legelvontabb  tantárgyakat  is  lebilincselően  adta  elő.
1951. március 10-én tartóztatták le kémkedés és hazaárulás
vádjával,  és  25  év  kényszermunkára  ítélték.  Jilaván,  majd
Nagyenyeden raboskodott, itt halt meg 1952. szeptember 14-
én. A rabtemetőben temették el. 1957-ben a holttestét a ro-
konság  megpróbálta  exhumáltatni,  de  a  rendőrség  megaka-
dályozta. A rabtemető ma be van építve, így sírja ismeretlen.

Dr. Maczalik Győző püspök (1890–1953), vértanú, akinek
a ghenceai rabtemetőből (Maczalik Ernő tanár szerint a jila-
vai temetőből) 1966-ban sikerült exhumáltatni földi maradvá-
nyait és a gyulafehérvári székesegyház kriptájában eltemetni.
A gyászszertartást  Márton  Áron  püspök  végezte.  A szem-
tanúk szerint a szertartás végén Márton püspök így búcsúzott
tőle: „Nem gondoltuk volna, hogy ilyen szerény körülmények
között térsz vissza hozzánk.”

Nagyszebenben született. Középiskolai tanulmányait Nagy-
váradon végezte. Teológiai tanulmányait a római Pápai Ger-
gely  Egyetemen,  majd  Innsbruckban  végezte,  ahol  filozó-
fiából  és  teológiából  doktorált.  1916-ban  szentelték  pappá.
Papi  működését  segédlelkészként  Gyulafehérváron  és  Ko-
lozsváron kezdte. Ezt követően teológiai tanár és szeminári-
umi spirituális  lett.  A kommunista  hatóságok letartóztatták,
1953. augusztus 19-én gyanús körülmények között, állítólag
bélcsavarodásban halt meg.

Boga Alajos ordinárius (1886–1954) Csíkkozmáson szü-
letett  földműves család gyerekeként.  Középiskolai  tanulmá-

nyait Csíksomlyón kezdte, majd Székelyudvarhelyen folytat-
ta, ott érettségizett. 

A bécsi Pázmáneum növendékeként tanult teológiát. 1910-
ben szentelték pappá. Lemhényben és Szászrégenben volt se-
gédlelkész. 1914-ben a kolozsvári egyetemen filozófiából dok-
torált.  Papként  tábori  lelkész  volt,  bátorságával  vitézi  címet
szerzett. Ezután középiskolai tanár, igazgató, az erdélyi Státus
(az  erdélyi  római  katolikus  egyház hívőkből  és  egyházi  sze-
mélyekből álló önkormányzata – a szerk.) referense, kanonok,
egyházmegyei főtanfelügyelő volt, kiváló szónok és író. Márton
Áron püspök letartóztatása után ő volt az első ordinárius. 1950.
május  11-ére  virradólag  letartóztatták.  Négy  év  börtön  után
1954. szeptember 14-én Máramarosszigeten vértanúhalált halt.

Sándor Imre (1893–1956),  a „tökéletes  lelkipásztor” –
ahogy  a  székelyudvarhelyiek  emlegették  –  Csíkverebesen
született.  Szülőfalujában  végezte  az  elemi  iskolát,  majd  a
csíkszeredai  gimnáziumban  érettségizett,  Gyulafehérváron
kezdte  teológiai  tanulmányait,  majd  a  budapesti  Központi
Teológián fejezte be. Mailáth püspök 1916-ban szentelte pap-
pá. Rövid segédlelkészi tevékenység után hittanár lett Csík-
szeredában.  1934-ben  átvette  a  székelyudvarhelyi  plébánia
vezetését. Itt bontakozott ki igazán szervezői és lelkipásztori
képessége. Az egyházközség lelki életébe új lendületet vitt.
Újraszervezte az egyesületeket, nagy gondot fordított a leány-
egyházak híveire. 1939-ben Márton Áron püspök maga mellé
vette  vikáriusnak,  1940-ben  kolozsvári  székhellyel  püspöki
helynöknek nevezte  ki.  Márton  Áron elfogatása  után Boga
Alajost követően ő volt a második titkos ordinárius. 1950 ta-
vaszán letartóztatták és hatévi raboskodás után 1956 február-
jának  végén a  Râmnicu Sărat-i  börtön cellájában hunyt  el,
halálát rossz egészségi állapota és a börtönbeli hideg okozta.
Sírja ismeretlen.

Pálffy János plébános (1874–1958) Máréfalván született.
Iskoláit szülőfalujában és Székelyudvarhelyen végezte. A Ka-
tolikus Főgimnáziumban tett  érettségi  után  sikeresen  felvé-
telizett a gyulafehérvári teológiára. Mailáth püspök szentelte
pappá  1899.  július  6-án.  Papi  működését  segédlelkészként
Gyulafehérváron  kezdte,  Zetelakán  és  Brassóban  folytatta,
majd marosillyei és jobbágyfalvi plébános lett. Életét az egy-
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szerűség  és  a  híveiért  végzett  áldozatos  munka  jellemezte.
Látta a sok igazságtalanságot, ami  őt magát és híveit érte, a
megaláztatásokat, mindezek miatti elkeseredésében Marosvá-
sárhelyre névtelenül levelet írt, amelyben bírálta a rendszert.
Írását  azonosították,  és  1958-ban  gyorsított  eljárással  öt  év
börtönre  ítélték.  Novemberben  már  haláláról  értesítették  a
hozzátartozókat. Halálának körülményei és sírja ismeretlen.

Ambrus György plébános (1923–1960) az Arad melletti
Gyaláron született értelmiségi családban. Középiskolai tanul-
mányait  a  gyulafehérvári  Majláth  Gimnáziumban  végezte.
Teológiai  tanulmányait  1943–44-ben  Kolozsváron  kezdte,
majd – mivel az intézetnek menekülnie kellett – 1945-től Zir-
cen folytatta. Márton Áron püspök Gyulafehérváron szentelte
pappá 1948-ban. Káplánként lelkiismeretes és kitartó munká-
jával kivívta elöljárói elismerését. 1953-tól a mezőségi Kato-
nán volt  plébános.  Mint megbízható,  fiatal  lelkész ahhoz a
papi csoporthoz tartozott, amelynek tagjai hűségesek marad-
tak a börtönben levő Márton Áron püspökhöz. Mint „futár” a
hűséges  papok  felé  közvetítette  a  titkos  ordinárius  intéz-
kedéseit.  1954  nyarán  részt  vett  az  Erőss  Lajos  által  szer-
vezett lelkigyakorlaton. 1956-ban letartóztatták titkos iratok
terjesztése miatt és államellenes csoportosulásban való rész-
vételért. A Duna-csatornához vitték, ahol 1960. február 18-án
meghalt. Sírja ismeretlen.

Hajdú Gabriella (1915–1963) világi neve Hajdú Erzsébet,
Csíkmadarason született.  Hároméves korában szülei Maros-
vásárhelyre költöztek. 1929-től érdeklődött a nagyváradi Or-
solya-rend  iránt,  a  rendi  ruhát  1934-ben  öltötte  magára.  A
nővéreknél érettségizett, majd Kolozsváron történelem szakos
tanári diplomát szerzett. A nagyváradi Orsolya-rendi középis-
kolában tanított, amikor a rendet feloszlatták. Hazaköltözött
Marosvásárhelyre.  1960-ban  rákos  daganattal  megműtötték.
Betegen is tovább dolgozott, gyerekeknek adott magánórákat,
egyben vallásos oktatásban részesítette  őket, ezért 1961-ben
letartóztatták.  Marosvásárhelyen,  majd  Nagyváradon  rabos-
kodott,  1963.  április  20-án  rákbetegségben  halt  meg.  Mint
apáca és tanár életét mások nevelésére és az örök üdvösségre
való  felkészítésre  szentelte.  Társai  közül  kitűnt  a  szeretet
gyakorlásában.

Bokor Sándor plébános (1915–1972?) a tíz erdélyi  vér-
tanú közül az utolsó, aki az egyházüldöző kommunista ura-
lom áldozatául esett; eltűnését, halálának körülményeit a mai
napig titok fedi. Brassóban született 1915. július 15-én. Szü-
letése után szülei Zabolára költöztek,  ő a kézdivásárhelyi és
csíkszeredai  Római  Katolikus  Főgimnáziumban  töltött  kö-
zépiskolai  tanulmányai  után  jelentkezett  a  gyulafehérvári
Papnevelő Intézetbe.  1938-ban  Vorbuchner  Adolf  püspök
szentelte  pappá.  Segédlelkészként több helyen  szolgált,  két
évig  Nagyágon,  1947-től  Erzsébetbányán  plébános  volt.  A
helységnek egyetlen temploma volt, amit kezdetben a görög-
katolikusokkal,  majd  az  ortodoxokkal  közösen  használtak.
Többszöri  zaklatás  után  1972-ben  behívatták  a  nagybányai

titkosszolgálatra, ahonnan nem tért vissza, négy hónap múlva
a Duna chiliai ágában találtak egy holttestet, amelyet a ható-
ság  Bokor  Sándorként  azonosított.  Érdemleges  azonosítás
nélkül  Kolozsvárra  szállították,  a  Házsongárdi  temetőben a
családi sírba temették. 

Forrás: Vasárnap, Romkat.ro

Tadeusz Dajczer – A hit fénye a harmadik évezred 
                küszöbén – A humor, mint exorcizmus

A humor olyan ,,vallási módszer”, melynek köszönhetően
képes vagy azt mondani magadnak: Nézd, milyen lehetetlen
vagy, aggódsz minden semmiség miatt, annyi keserűség van
benned, tönkre teszed az egészségedet, pedig mindez olyan,
mint a por, mint a szemét, mely végül értéktelennek bizonyul-
hat.  Próbáld  meg a  hit  fényében látni  az  életedet,  próbáld
humorral nézni önmagadat. Ez nehezedre eshet, mert a humor
,,erénye”  néha  hősiességet  kíván.  Mégis,  a  humor  erénye
megkönnyíti számodra, hogy valódi arányainak megfelelően
helyére tégy két valóságot: Istent és önmagadat, ugyanakkor
megtisztít  az  egoizmustól  és  megerősíti  a  hitedet.  Nagyon
élesen megmutatja neked, hogy ami igazán fontos az életed-
ben, az egyedül Isten. Ezért ne te akarj a világ közepe lenni.
Kis homokszemnek tekintsd magad -, ahogy kis Szent Teréz
mondta magáról – olyan kis ,,semminek”, aki miatt nem ér-
demes  túlságosan  aggódni,  bánkódni,  félni.  ,,Imádkozz  nő-
vérem – kérte a szent -, hogy a homokszem váljon atommá,
mely egyedül Jézus tekintetére érzékeny.”

A keresztény humorérzék szabaddá tesz önmagaddal szem-
ben. Lehetővé teszi, hogy a hit fényében minden értéket átér-
tékelj és felismerd azt a tényt, hogy mindaz, ami körülötted
történik,  valójában  mennyire  nem fontos  –  minden,  kivéve
Istent. Lehetővé teszi a látszólagos értékek leleplezését. Mun-
kád, terveid, nehézségeid, a politika és mindaz, ami környe-
zetedben történik,  mindez  az  egyetlen  érték  nézőpontjából,
aki  maga  Isten,  véglegesen  csupán  por  és  hamu.  Ebben  a
szellemben kezdődik  el  Hamvazószerdán  minden nagyböjt,
amikor a pap hamuval szórja be a fejedet és azt mondja, hogy
,,porból lettél, porrá leszel” – por vagy, vagyis olyan valami,
ami nevetségesen nem fontos. Por vagy te is, de az is, amihez
kötődsz,  mindaz,  ami olyan fontos számodra és az is,  amitől
annyira félsz. A humor ,,erényének” köszönhetően jobban meg-
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nyílsz Istenre, több hely lesz benned az Ő számára, mert képes
leszel helyes arányaiban látni minden mást – mint port és ha-
mut, képes leszel mindezt az abszurditás nézőpontjából látni.

Megnézhetjük  például  ebből  a  szempontból  Assisi  Szent
Ferenc  megtérését.  Amikor  mindent  apja  lábai  elé  dobott,
hogy Isten hangját kövesse, hirtelen szabad lett, ugyanakkor
az egész világ a feje tetejére állt.  ,,Aki látta az egész világot
Isten kegyelmének cérnaszálán függeni, az az igazságot látta.
(…) Aki látomásban látta saját szülővárosát feje tetejére áll-
va, az helyesen látta azt. (…) Az az ember, aki látta feje tete-
jére állítva a hierarchiát,  az mindig meg fogja mosolyogni
annak előjogait.” (G. K. Chesterton: Assisi Szent Ferenc, 5.
fejezet).

Assisi Szent Ferenc világát, országát és hazáját, Assisi feu-
dális városkája jelentette, melyet árkok és falak vettek körül,
s a  falak sarkaiban tornyok magasodtak.  Assisi társadalmát
abban  az  időben  néhány  egymásnak  alárendelt  társadalmi
csoport piramisa jellemezte, akik önmagukat igen komolyan
vették: a komoly városatyák, a komoly nemesség, a komoly
burzsoázia és a parasztok. Ferenc szemében ez a világ hir-
telen  a  feje  tetejére  állt,  nevetségessé,  jelentéktelenné  lett.
Elegendő volt egyetlen gesztus, hogy ez a fontos Assisi, a vá-
ros  komoly  urainak,  nemességének  világa  meginogjon  és
összeomoljon. Ferenc számára az abszurditás szemszögéből
nézve mindez porrá és hamuvá vált. Istenre tekintve az em-
beri  erőfeszítés  nevetségesen  kicsinek  és  jelentéktelennek
tűnt. Ferenc megértette, hogy csak egyetlen egy fontos, ko-
moly valóság van, melyért érdemes élni: Isten és az Ő aka-
rata.  Ezen az isteni akaraton soha nem szabad nevetni,  ezt
meg kell szeretni. Teljes bizalommal, gyermeki módon ahhoz
kell tartani magunkat, ami az egyedül fontos.

A legtöbb bűn alapja ez a rendíthetetlen fontosságtudatunk
és abszolút komolyságunk. Bűnt követsz el azzal, hogy olyan
fontosnak tartod magad. A keresztény humorral elutasítva ezt
a fontosságtudatot válunk képessé a ,,derűs, igazán emberi
életre" –  írja  Walter  Kasper.  A humor  megmutatja,  milyen
nevetséges is a fontosságra való törekvés. Ezzel szemben a
humor hiánya és az azt kísérő ingerültség, bosszankodás, az
egyik igen súlyos vád, amivel a mai keresztényeket illetik.

A farizeusok halálosan komoly emberek voltak.  Annyira
biztosak voltak fontosságukban és jelentőségükben, és annyi-
ra  kötődtek  a  világról  és  Istenről  alkotott  saját  elképzelé-
sükhöz,  hogy a szemrehányásra agresszióval  válaszoltak.  A
farizeus magatartás az egyszerűség ellentéte. Azé az egysze-
rűségé,  melyet  az  igazságban  való  életből  és  önmagunk
helyes értékeléséből fakadó szabadság jellemez. Ugyanakkor
a farizeusi magatartás az evangéliumi gyermek magatartásá-
nak is ellentéte, aki elismeri saját gyengeségét és ennek kö-
szönhetően mentes a fontosság érzésétől. 

Emlékezzünk arra, hogy a Szentlélek ellen elkövetett bűn-
nek többek között az a lényege, hogy az ember nem akarja
elismerni az igazságot önmagáról, nem akarja elismerni saját
gyengeségét.A természetfeletti  humor,  mely elősegíti,  hogy

valódi arányaiban lássuk az emberi és isteni  valóságot,  na-
gyobb távolságtartásra, elszakadásra és nagyobb szabadságra
ad lehetőséget.  Az események és önmagunknak egy bizonyos
távolságból  való  szemlélése  a  humorérzéknek  köszönhetően
lehetővé teszi, hogy teljesebben az Evangélium szerint éljünk.
Lehetővé tesz számunkra egy olyan értékrendet, melyben saját
életünk  és  a  magunk  dolgai  nem  lesznek  a  legfontosabbak.
Lehetővé teszi számodra, hogy elkerüld a túlzott lótás-futást, a
fölösleges aggodalmakat, s hogy elvessz a munkádban. 

Így hallhatóvá válik számodra a Krisztusi felhívás: ,,pedig
csak egy a szükséges…” (Lk 10,42). A humor erényének kö-
szönhetően a sikertelenség, az elveszett ügyek, nem mennek
életbe  vágó jelentőségűvé.  A humor által  megerősödött  hit
elvezethet az elszakadás csúcspontjáig is és az evangéliumi
szabadsághoz, melyet Szent Pál azzal fejezett ki,  hogy úgy
kell használni a világot, mintha nem is használnánk: 

,,…Ezután azok is, akiknek feleségük van, legyenek olya-
nok, mintha nem volna, és akik sírnak, mintha nem sírnának,
akik örvendeznek, mintha nem örvendeznének, akik vásárol-
nak, mintha nem volna tulajdonuk, és akik élnek ezzel a vi-
lággal, mintha nem élnének vele; mert elmúlik ennek a világ-
nak a formája.” (1Kor 7,29-31) Keresztes Szent János így
biztat: ,,Igyekezz, hogy minden dolog semmi legyen számodra
és te a számukra semmi légy.” (Tanácsok és útmutatások –
Puntos de amor).

Lisieux-i kis Szent Teréz szülei: 
Az első házaspár, akit egyszerre avattak szentté

A Gyermek Jézusról nevezett kis Szent Teréz magáról azt
mondta, hogy ő egy homokszem, kis ,,semmi”. Így fejezte ki
gyermeki magatartását, melyben nem volt egy szemernyi sem
abból a halálos komolyságból, ami annyi bűnnek az alapját
képezi. Hiszen a felebarát ellen elkövetett bűnök nagy része is
onnan  ered,  hogy  bármilyen  kis  ügy  miatt  megsértve,  meg-
támadva érezzük magunkat,  hogy saját személyünket illetően
oly igen érzékenyek, ,,hiper”-érzékenyek, ingerültek vagyunk. 

Minden érzékenykedő, túlérzékeny, ingerlékeny embernek
feltétlenül szüksége van humorérzékre, ami felszabadít, sza-
baddá tesz saját magunktól. Az önmagára túlérzékeny ember-
nél a legapróbb részlet is hatalmas méretűvé nőhet. Ha képe-
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sek lennénk humorral reagálni ezekre a legkülönfélébb kon-
fliktusokra,  civódásokra,  nézeteltérésekre,  és  elviselnénk,
hogy egy kicsit  megmosolyogjanak bennünket, mily nagyra
nőhetne bennünk az alázatunk, hitünk és a szeretetünk. Hi-
szen  a  hit  fényében csak  egyetlen  valóság  van,  amin  nem
szabad nevetni – Isten.

Próbálj meg magadra és mindarra, ami körülötted történik,
kevésbé komolyan és sokkal inkább a hit fényében tekinteni.
Így megláthatod, hogy gyakran az, amit annyira átélsz, szá-
nalmas és nevetséges. Próbálj meg mosolyogni magadon és
magadra.  Próbáld meg követni  Istent,  akinek nem minden-
napi  humorának  kell  lennie,  elég  ha  arra  gondolsz,  hogy
téged  választott  munkatársul  ebben  a  nagy műben,  melyet
véghez visz.

Hát nem az Ő rendkívüli humorérzéke fejeződik ki ebben?
Forrás: metropoita.hu

Böjte Csaba OFM –  Az őszinte jóság, 
                a bölcs szeretet a csodák földjére vezet

Egy pedagógus legnagyobb tévedése,  ha elkezd kategori-
zálni: „Te egy rossz gyerek vagy!” Ennél már csak az nagyobb
„bűn”, ha egyenesen azt mondjuk, hogy ez az egész osztály
kibírhatatlan.

Gondoljunk Jézusra, aki útját megszakítva felkereste a ga-
radai ördöngöst. Azzal, hogy kiment hozzá a temetőbe, ahol
meg volt  láncolva  ez  a  szerencsétlen,  mindenki  által  meg-
vetett ember, szó nélkül is azt mondja: „te jó vagy, igen, van
benned  rossz,  de  te  azt  kidobhatod,  te  attól  megszabadul-
hatsz, értékes vagy, hisz téged az én mennyei Atyám teremtett!”
Jézus szavára ez az ember megnyugszik, leszedik róla a lán-
cokat, felöltözik és a párbeszéd végén barátságban válnak el.

Jézus nem azonosítja az emberrel a rosszat, számára a rossz
egy olyan erő, szenny, mely bennünket bemocskol, lehúz, de
amitől az embert meg lehet szabadítani. Megváltónk azért jött
közénk, hogy felszabadítson a rossz uralma alól, hogy a sze-
retet, a jóság, maga az Isten vezessen bennünket életünk min-
den napján. Ez csodálatos igazság, ez a kereszténység lényege.

Munkám során sokszor megtapasztaltam, hogy embereket
fel lehet szabadítani a gyűlölet, a harag, a sötét bűn uralma
alól. Azt láttam, hogy nem csak nekem jó, ha a „rossz” ember
felszabadul a sötét indulatok alól, hanem elsősorban neki jó.
Egy gyermeket, egy felnőttet nem szabad azért rossznak ne-
vezni,  mert  az  a rosszat  követett  el  –  s itt  gondolhatunk a
terrorizmus mellett, a kapzsiságtól elkezdve a paráznaság bű-
néig  minden  bűnre!  A rossz  nemcsak  az  elkövető környe-
zetére fájdalmas, káros, hanem elsősorban a bűn elkövetőjére,
a bűn leginkább az elkövetőt sebzi meg. Tettével saját magát
mocskolja be, húzza le a mélybe. Szeretettel szabadítsuk fel
egymást az istengyermeki tiszta, boldog életre!

Szeretettel,  bizalommal mosolyogjunk rá  azokra,  akik té-
vedtek, hibáztak, rosszat tettek, vagy akiket mindenki elítél,
kezdjünk el párbeszédet a „rossz” gyermekekkel, felnőttek-
kel, és döbbenten fogjuk tapasztalni, hogy az őszinte jóság, a

bölcs szeretet a csodák földjére vezet bennünket és a körülöt-
tünk élőket.

Szeretettel, Csaba testvér, Forrás: Keresztalja

Bíró Ágnes-Tünde – Letérdelek eléd, Istenem

Letérdelek eléd, Istenem. 
Kicsinységem elismerem.
Mint parányi teremtményed
Hozzád fordulok: Segíts meg!

Jöjj, ne hagyj elveszni a sötétben!
Jöjj, vezess a mélységes vízen!
Jöjj, oltalmazz meg engem!
Jöjj, ne hagyj magamra, kérlek!

Kétségbeesve kiáltok hozzád, 
Mint szakadékba esett bárány,
Tüskékkel tűzdelve hátán.
Segíts, ne hagyj engem árván!

Tudom, hogy itt is megtalálsz.
Tudom, szeretsz egy életen át. 
Bízom benned, ó én édes Atyám!
Csak el ne hagyj e kietlen éjszakán!

Tóth Tihamér – Szólnak a harangok...

Megkondulnak a vasárnapi harangok és hangjuk végighul-
lámzik erdőn-mezőn, falun-városon. Egész héten töri magát
az ember a földi megélhetés ezernyi gondjával; de most va-
sárnap van és szólnak a harangok: «Ember, nem ez a világ a
te  igazi  hazád,  itt  csak  vándor  vagy.  Ember,  nemcsak  por
vagy, hanem Isten fia is. Ember, nemcsak a földi élet érdemel
tőled munkát, az örök élet is. Jöjj, jöjj a templomba, imádni
Uradat, Istenedet»...

Sokan – sajnos – nem hallják a harangok szavát. Vannak, a-
kik kora reggel kirándulásra indulnak s szentmise nélkül töl-
tik a vasárnapot. Mások sokáig mulattak szombaton este s el-
alusszák  a  szentmise  idejét.  Ismét  mások  «nem érnek  rá»,
mert korzózni kell menni...

Te, fiam, ott vagy minden vasárnap s ünnepnap a szentmi-
sén. Az iskola fegyelme visz. De csak az iskola fegyelme?

Sajnos,  vannak  ifjak,  akiket  csak  az  visz;  ezek,  mihelyt
nincs közös iskolai mise, el is maradnak a templomból.
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„Minden írástudó, aki jártas a mennyek orszá-
gáról szóló tanításban, olyan, mint a családapa,
aki kincseiből régit és újat vesz elő!” (Mt 13,52)

Milyen felületes, könnyelmű lelkűek, mily sekélyes gondol-
kozásúak! Hiszen, aki csak egyszer is végiggondolta komoly
lélekkel, hogy mi nekünk az a miseáldozat, azt a lelke hajtja,
űzi, viszi a misére nemcsak akkor, mikor az parancs, hanem
mindig, valahányszor szerét ejtheti.

De ha hétköznapon nem is tudnál szentmisén gyakrabban
jelen lenni, tedd elveddé, fiam, hogy vasár- és ünnepnapon
mise nélkül semmiképpen sem maradsz. Igen, vasárnap szent-
misén jelen lenni becsületbeli kötelességem!

Krisztus feláldozta magát értem; már csak elvárhatja tőlem,
hogy a hét 336 félórájából egy félórát ennek a rettentő kínok-
kal telt áldozatának emlékére szenteljek! Sőt a szentmise több
ennél: nemcsak emléke a szentáldozatnak, hanem annak ti-
tokzatos megújítása is, amelyből számomra a lelki energiák
bőséges forrása fakad.

Ha vasárnap buzgón végigimádkoztam a szentmisét, a kö-
vetkező  héten  győztesebb  leszek  a  kísértésekkel  szemben,
jobbkedvű a viselkedésemben, eredményesebb a munkában s
buzgóbb a kötelességem teljesítésében.

A budapesti  Pázmány-egyetem világhírű tudós  orvospro-
fesszorától, néhai Bársony János dr-ról magam hallottam az
utóbbi  kijelentést:  «Beutaztam  egész  Európát,  jártam  Afri-
kában is, de nem emlékszem életemben egyetlen egy vasár-
napra sem, amelyen szentmisét mulasztottam volna».

Igaz katolikus férfiúhoz méltó vallomás!
Te is, fiam, tedd elveddé: vakáció vagy nem, esős idő vagy

nem, ellenőrzik vagy nem, fáradt vagyok vagy nem – mind-
egy: vasárnap s ünnepnap mise nélkül maradnom nem sza-
bad!  Ez  a  becsületes  felfogás:  Addig  ne  tudjak  nyugodni,
tanulásba vagy másba fogni,  valami egész nap nyugtalanít-
son, hiányozzék a nap teljességéből, míg vasárnap végig nem
imádkoztam egy szentmisét.

Minél több meleg érzelmet ébresztesz a szentmise alatt, mi-
nél személyesebb élményeddé teszed azt, annál több kegyel-
met kapsz belőle. Tehát nem «misét hallgatni», hanem «misét
végigimádkozni»  –  beteg  szülőkért,  meghalt  testvérért,  jó
gyónásért, jó bizonyítványért, valamelyik hibánk leküzdéséért
s egy ifjú lélek ezernyi más komoly, szent óhajáért.

Forrás: Tóth Tihamér – Krisztus és az ifjú

Kempis Tamás – Krisztus követése – gondolatok

Nem kell hinni minden szónak és ösztönzésnek, hanem ó-
vatosan és türelmesen meg kell fontolni mindent Isten előtt.

Sajnos gyakran hamarabb hisszük el s mondjuk ki valakiről
a rosszat, mint a jót: olyan gyarlók vagyunk.

De a tökéletes férfiak nem könnyen hisznek minden szóbe-
szédnek, mert tudják, hogy gyarló az ember, hajlik a rosszra,
és könnyen botlik a beszédben.

Nagy bölcsesség az, ha nem cselekszünk elhamarkodottan,
és saját véleményünkhöz csökönyösen nem ragaszkodunk.

Ennek a bölcsességnek része az is, hogy ne adjunk hitelt
minden hírverésnek. Ma hallott és igaznak megismert dolgo-
kat pedig ne adjunk rögtön tovább.

Kérj tanácsot bölcs és lelkiismeretes emberektől, és inkább
akarj az okosabbra hallgatni, mint mindenáron a magad feje
szerint cselekedni.

Az igaz élet Isten szerint bölccsé és sokban járatossá teszi
az embert. Minél alázatosabb, Istennek minél engedelmesebb
valaki, annál bölcsebb, annál békességesebb mindenben.

Bíró Jolán-Ilona – Hol még az ember is segíthet

Amikor túl  sok az elmélkedés elvész a gyakorlat.  Ha túl
sokat gondolkodunk valamin sokszor jó megoldásokat talá-
lunk, de van amikor éppen az ellentkezője valósul meg: már
annyira elkomplikáljuk a dolgokat, hogy  az egyszerű is bo-
nyolultnak tűnik, ezért hozzá sem merünk fogni. 

A kereszténység, ha csak elméleti szinten történik, mit sem
ér. Minden jó gondolat, amit nem követ tett csak a tétlenségbe
vezet. Itt a hit még véletlenül sem élő, szárnyaló, hanem ha-
lott. Lehetnek eget megrengető gondolatok, ha azt a gyakor-
latban nem éljük meg, csak meddő önámítássá válnak. Tév-
útra vezetnek, mert meggyőzik az egyént, hogy ő mindent tö-
kéletesen végez, holott a gyakorlat mégsem igazolja. 

Ha  például  valaki  rosszul  van,  azonnali  segítségre  szorul,
nem pedig arra, hogy elgondolkodjunk azon: jó lenne hozni egy
pohár vizet;  de mi van,  ha nem tudja meginni; hátha nem is
akarja látni sem a poharat; hátha el sem fogadja; hátha nem lesz
képes kiüríteni;  hátha...,  hátha...,  hátha....  Így még véletlenül
sem lesz kedvünk a gondolat végrehajtásához, mert ennek nincs
is értelme, tehát ehhez hozzá sem fogunk.  

Böjte Csaba – Fenntartható vágyaink legyenek! – Magyar Kurír

Lehet ezért járnak oly kevesen a szentmisékre, mert akik ott
vagyunk túl elméletiek vagyunk. Sokszor bemegyünk a tem-
plomba, de vajon érdeklődünk-e a  másik élete  iránt?  Segí-
tünk-e neki gondjaiba? Sokszor egy kis odafigyelés, egy kis
törődés, egy jó szó aranyat érne a sivár, göröngyös úton. Erő-
vel töltené el azt, aki arra rászorul. Ez nem feltétlenül jelen-
tené a másik ember életébe való tapintatlan belegázolást, mert
erre senkinek sincs szüksége, mert mindenki saját maga hiva-
tott problémái megoldására. Ő maga kell élje életét. Mi érző
szívvel, tapasztalattal,  az isteni ige alkalmazásával felé for-
dulhatunk. Ne a rosszindulat vezéreljen a másik felé, hanem
igazi kersztény hozzáállás. A pletyka semmit sem segít. Ne
azért kérdezzünk, hogy legyen mit továbbadni: na, hallottad,
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ez vagy az mit csinált?; na, képzeld, ...!; hát ez hallatlan!; stb.. 
Meg vagyok győződve arról,  hogy szándékosan senki  sem

rontja  el  az  életét,  legfennebb  a  mi  irgalmas  segítségünkre
szorul. A szánalmas, legjobb esetben együttérző, de talán meg-
vető nézések sem segítenek. Ennél tovább kell menjen az Isten-
hívő. Azzal, hogy beülünk a padba egymás mellé, azzal még a
másik épp oly üresen megy ki Isten házából, mint ahogy bejött,
vagy  talán  még  keservesebben,  mert,  ha  már  vele  itt  sem
törődik senki, itt ahol a jót, az igazat tanítják, akkor joggal von-
ja le a következtetést:  – Ide nem érdemes jönni!. És mi tör-
ténik? Hazamegy az illető és valahogy megvan az ő saját ne-
hézségeivel,  bajaival,  mert  az  ilyen  megjátszott  keresztény-
ségből nem kér, s egy életre elmegy a kedve a templomba já-
rástól.  Más  megoldást  keres,  más  felekezetet,  talán  a  pohár
közösségét, más tájakat, jó barátokat, mindegy, hogy mit, csak
templomot  és  keresztényt ne  is  lásson  többé.  Gyakorlati,  te-
vékeny  szeretet  nélkül  csak  üres,  boltíves  módon  egymásra
rakott  kőhalmaznak  véli  a  templomot,  szép  történelmi,  üres
épületnek nézi.  A lélekben keletkezett  ürességet  Isten helyett
feltöltik majd a test  értéktelenebb kívánságai: a pénz, a gyö-
nyör,  a  hírnév,  amitől  már  csak hajszálnyira,  vagy akár  már
benne is van a gonoszság. 

S mindez miért? Mert mi, akik keresztényeknek valljuk ma-
gunkat nem vesszük komolyan s nem váltjuk valóra Isten ta-
nítását. Ne csak azt hajtogassuk hol már ember nem segíthet,
hanem Istennel még az ember is segíthet. Ne a csodát várjuk
a semmittevésbe belesüppedve,  hanem Mártához hasonlóan
sürögjünk,  forogjunk  az  életben,  a  másiknak  segítő  jobbot
nyújtva. Higgyék el sokan bele fognak ebbe kapaszkodni, de
az első lépés nálunk van. Tegyük azt meg! Biztosan Isten is
értékelni  fogja szándékunkat.  Őrízni,  irányítani  fog életünk
útján. Ne tétovázzunk! Induljunk el a másik felé a szeretet
reményt keltő ösvényein! 

Szükség van az elmélkedésre, no meg az igazi szívből jövő
imára, de tetteink imává formálódhatnak. Ne takarózzunk az-
zal, hogy én még nem is ismerem, vagy éppenséggel én már
nagyon jól ismerem és éppen ezért semmi közöm hozzá. Ne-
hogy majd,  amikor az Úr elé kerülünk ő is így vélekedjen
rólunk: – Menj el innen ember, mert nem ismerlek!, mert ő
nem ilyennek képzelt el. Ő belénk oltotta a szeretetet, s ezt
nekünk kamatoztatnunk kell.  Na,  akkor már szólnánk, ten-
nénk, sürögnénk, forognánk, de ekkor már késő bánat lesz. 

550 éve hunyt el Kempis Tamás

Kempis Tamás 1379-ben vagy 1380-ban szegény kézműves
családban  született.  12  éves  korától  Deventerben,  Johann
Boome iskolájában folytatott tanulmányokat. Mestere 1395-
től  a  szentéletű  Florentius  Radewijn  kanonok  volt,  akinek
házában 1398-ban 20 „testvérrel” élt a Közös Élet Testvérei
(hieronimiták)  között.  1399-ben  belépett  az  agnetenbergi
ágostonos kolostorba. 

Kempis itt eleinte a kódexmásoló műhelyben dolgozott, er-
kölcstani és Bibliamagyarázati tanulmányokat folytatott, majd

1406. június 12-én szerzetesfogadalmat tett. 1414-ben szen-
telték pappá.  Már 1417-ben említik, hogy egy misekönyvet
másolt. 1425 és 1448 között a szubprior tisztséget viselte, u-
gyanakkor gondnokként és novicius mesterként is működött.

Kempis Tamás szobra születési helyén, Kempenben

A kolostorban való életéről szólva kiemeli az egyik kora-
beli  életrajza,  hogy „milyen  nagy  jámborságban  járt  Isten
előtt, milyen gyengédséggel és barátságossággal szerette tár-
sait, hogy a szív milyen alázatával és mily nagy szorgalom-
mal  töltötte  ki  azt  az  időt,  mely  neki  az  életre  adatott.  ...
Szokása volt, hogy a csendes éjszakában, mikor a mise után
már  mindenki  aludt,  még  fenn  maradjon,  könyveket  írjon,
vagy  másoljon,  ami  által  igazán  nagy  érdemeket  szerzett.
Minden beszéde Istenről és a Szentírásról szólt;  sosem vo-
nakodott,  ha  megkérték,  hogy  a  lelkek  javára  prédikáljon.
Belsőleg mennyire mélyen összeszedett volt Istenben Kempis
Tamás az imádság helyén és minden lelki tevékenységében.
Nappal is és éjjel is mindig ő volt az első a kórusban és min-
dig utolsóként hagyta el e helyet.  Nem is lehet elmondani,
mennyire szíve és lelke ügyének tekintette a szent Istenszol-
gálatot és a lelki élet ékesítését.”

Hosszú, munkás élet után hunyt  el  1471-ben. Egy krónika
így számol be haláláról: „Dicséretben és hírnévben 65 évet
töltött a kolostorban annak igen rendkívüli hasznára, míg éle-
tének  92.  évében,  az  Úr kegyelemteljes  születésének  1471.
esztendejében augusztus 8-án Isten el nem hívta a földi mene-
dékhelyről és fel nem vette őt a mennyei lakhelyre, de emlékét
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ránk hagyta ezen a földön.”
Boldoggá avatását többször is kezdeményezték,  de Róma

máig nem döntött a kérdésben. Kempis jelentős egyházi író.
Lelkiségének meghatározója Isten és a lélek kapcsolata. A né-
met misztika „Isten a minden, az ember a semmi” gondolatát
a metafizika szintjéről az erkölcsi-egzisztenciális szintre vitte
át. Képekben gazdag, állandóan a Szentírásra utaló nyelvében
az ősi egyházi hagyomány visszhangzik. Ima- és elmélkedési
módszere a karthauziak lelkiségéhez kapcsolódik.

Egy 1471–1488  között  írt  katalógusában 38  műtalálható.
Műveit  a  következő  csoportokba  lehet  osztani:  életrajzok,
himnuszok,  levelek,  imádságok,  elmélkedések,  értekezések,
prédikációk. Legjelentősebb műve a Krisztus követése.

Forrás: Wikipédia

550 éve hunyt el II. Pál pápa

II. Pál 1417. február 23-án született  Velencében. Meghalt
1471. július 26-án Rómában. A történelem 211. pápája 1464-
től haláláig. A velencei születésű Pál a humanizmus és az éle-
dő reneszánsz korában foglalhatta el a legfőbb egyházi tró-
nust. A polihisztor költő-pápa, II. Piusz után Szent Péter örö-
két egy olyan ember foglalhatta el, aki a humanista filozófia
ellensége volt. Ez nem is véletlen, hiszen a bíborosok kollé-
giuma a konciliarizmus elnyomása miatt elégedetlen volt II.
Piusszal, és ezért egy olyan kardinálist tettek meg utódjának,
aki teljesen ellentétes elveket vallott a néhai egyházfővel. De
Pál  tipikus  velencei  volt.  Önimádó,  számító  és  furfangos.
Ezek  a  tulajdonságai  később  több  belső  összetűzéshez  is
vezettek a kúrián belül. Az előző negatív jelzők mellett azon-
ban  kivételes  éleslátás,  politikai  ügyesség  is  vegyült  jelle-
mébe, amely szintén sokat számított pontifikátusa során. 

 Forrás: Wikipédia

135 éve hunyt el Liszt Ferenc

A magyar  Liszt  Ádám és  az  osztrák  Lager  Mária  Anna
gyermekeként 1811-ben az ausztriai Doborjánban (Raiding)
jött világra, ahol édesapja az Esterházy család birtokán szol-
gált. A szülők figyelmet fordítottak a kis Franci nevelésére.
Első zongoraleckéit édesapja adta, aki maga is több hangsze-
ren játszott, és csellista volt egykor a kismartoni zenekarban.

A tehetséges fiú soproni és pozsonyi koncertje idején még
10 éves sem volt, de határozottan állt ki a közönség elé, és
gyönyörű játékával  olyan sikert  aratott,  hogy további zenei
tanulmányaihoz magyar főurak ajánlottak föl ösztöndíjat.

Apjával  1822-ben  Bécsbe  ment,  ahol  Carl  Czernynél  és
Antonio Salierinél tanult. Mestereinél igen jó kezekben volt
zenei  fejlődését  illetően.  A  szerepléshez  szokott  gyermek
Bécsben is koncertezett.

1823 májusában először lépett fel Pesten.  Ősszel a Luigi
Cherubini  vezette  párizsi  Conservatoire-ban  és  így magán-
úton folytatta tanulmányait. Többek közt Ferdinando Paer ze-
neszerzést tanított az ifjú Lisztnek.

Párizs, ,,a fény városa” a pezsgő szellemi élettel minden

művészre nagy hatással volt. Liszt további életét és fejlődését
is döntően befolyásolta a francia főváros szellemi és művész
elitje. Több európai országban is koncertezett virtuozitásával
ámulatba ejtve közönségét.

Édesapja 1827-ben bekövetkezett halála után édesanyja is
Párizsba költözött. Ebben az időben a tehetséges fiatalember
arisztokrata családoknál zongoraleckéket adott, és rengeteget
olvasott. Első magyar vonatkozású műve is megszületett: va-
riációkat komponált, melyekhez Bihari János és Fáy László
verbunkos dallamai szolgáltak alapul. A korszak zenei életé-
nek kiválóságai (pl. Fryderyk Chopin, Niccolo Paganini, Hec-
tor Berlioz, Félix Mendelssohn-Bartholdy) hatottak művészi
fejlődésére.

Magánélete is átalakulóban volt. Marie d'Agoult-val Svájc-
ba költöztek. Három gyermekük született. Liszt sokszor hóna-
pokig  távol  volt  családjától  koncertkörútjai  miatt.  Sikeres
hangversenyei Párizstól Bécsig, Milánótól Pestig újabb elis-
mertséget szereztek.

Liszt Ferenc szalonjának részlete

Humánus megnyilatkozásainak egyik szép példája volt:  a
Doborjánba látogató Liszt adakozott a templom orgonájára és
adományokat adott a szegényeknek. Pályafutása során több
ízben is adott jótékonysági koncertet, pl. a pesti árvíz káro-
sultjainak javára, vagy pl. a Nemzeti Zenede létesítésére.

Időközben  karmesterként  is  bemutatkozott.  A pergő élet
korszakát  váltotta  weimari  karmesteri  időszaka.  Akkortájt
több időt tudott zeneszerzésre fordítani. Nagy hatással volt rá
a Richard Wagnerrel kötött barátsága.

Közben  megismerkedett  Sayn-Wittgenstein  hercegnével.
Kapcsolatuk elmélyült, s Liszt követte az asszonyt Rómába,
ahol  ideje  nagy  részét  egyházi  zenék  (pl.  oratóriumok)
komponálásának szentelte. A római katolikus egyház kisebb
rendjeinek felvétele után a Vatikánba költözött.  Az egyházi
zene  megreformálásán  fáradozott.  Egyik  –  ebben  az
időszakban komponált  –  jelentős művét,  a  Szent  Erzsébet
legendáját maga vezényelte Pesten, ahol magyar kapcsolatai
is újjáéledtek.

Károly Sándor nagyherceg ajánlatára visszatért Weimarba.
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„Minden írástudó, aki jártas a mennyek orszá-
gáról szóló tanításban, olyan, mint a családapa, 
aki kincseiből régit és újat vesz elő!” (Mt 13,52)

Szentpéteri harangszóSzentpéteri harangszó XI. évfolyam 7. szám, XI. évfolyam 7. szám, 
2021. július 29.2021. július 29.

Ezt követően sokat utazott Róma, Weimar és Pest között. Egy
ilyen utazás alkalmával meghűlt és tüdőgyulladásban  1886.
július 31-én  hunyt el.

A zene  és  az  irodalom  kapcsolatát  jól  mutatja,  hogy  a
zeneszerzők  sokszor  valamely  irodalmi  mű vagy  főhős
inspirációja  által  alkották meg remekműveiket.  Ugyanígy a
képzőművészet és a zene egymásra hatása is megfigyelhető.
Ez utóbbira szép példa Liszt Ferenc  Haláltánc című műve.
Inspirációja forrásaként említhetjük Holbein Haláltánc című
fametszet-sorozatát  a  16.  század  első feléből,  illetve  egy
korábbi alkotást, a 14. században élt és alkotott Orcagna A
halál diadalaí című freskóját.

A művek alapvető mondanivalója: a halál mindenkit utolér,
színe előtt mindenki egyenlő, társadalmi rangra, vallási hova-
tartozásra való tekintet nélkül. Liszt variációkat komponált a
Haláltánc alapmotívumául szolgáló Dies irae gregorián dalla-
mára. Az igen nehéz zongoraszólam vezető szerepet játszik
az egész műben. A többször átdolgozott darab első vázlatai
1838-ból származnak. Bemutatására azonban csak 1865. ápri-
lisában került sor Hágában, ahol Hans Bülow, német zongo-
raművész játszotta a zongoraszólamot.

Forrás: filharmonia.com

Zelk Zoltán – A rózsaszínű kismalac

Olyan öreg volt már az a hegy, ahova most elvezetlek ben-
neteket, olyan nagyon öreg, hogy már járni se tudott.  Igaz,
hogy én még fiatal hegyet se láttam a réten sétálni, de az a fe-
kete  disznó,  amelyiktől  ezt  a  mesét  hallottam,  azt  mondja,
hogy ő bizony látott. Hiába mondtam neki, hogy nem hiszem,
azt  felelte,  hogy kettőnk közül annak van igaza,  amelyikünk
jobban tud röfögni. Így hát ráhagytam, hadd legyen neki igaza.

Szóval öreg, nagyon öreg hegy volt az, szürke felhőfüstöt
fújt pipájából, s hatalmas erdőszakálla volt.  A hegy lábánál
gyönyörű zöld rét feküdt, s ezen legeltette disznóit Péterke, a
kis kanász. Volt a kondában egy icipici kismalac is, az olyan
rózsaszínű volt, mint egy virág, s olyan játékos kedvű, mint
egy kiscica. Képzelhetitek Péterke szomorúságát, mikor ész-
revette, hogy a rózsaszínű malac elveszett. El is küldte malac-
őrző kutyáját, hogy kerítse meg a kis szökevényt, de hiába, a
kutya egyedül tért vissza.

– Hát akkor magam megyek, s addig járok, míg meg nem
találom! – mondta Péterke, s rábízta a disznókat a kutyájára.

Ment, ment, mendegélt, míg csak oda nem ért egy nagy, fe-
hér margarétához. Mikor a margaréta meglátta a kis kondást,
megrázta szirmait, s ráköszönt:

–  Hová,  hová,  Péterke?  Talán  a  rózsaszínű  kismalacot  ke-
resed? Erre járt az, még köszönt is illedelmesen, de hiába kér-
deztem, nem válaszolt, csak tovább szaladt a szamártövis felé.

Nosza, szaladt Péterke is a szamártövis felé, az meg már
messziről odakiáltott a kis kanásznak:

– A kismalacot keresed talán? Erre járt, de úgy megijedt tö-
viseimtől, hogy meg se állt a kilencedik eperfáig!

Nosza, gyerünk az eperfához! – gondolta Péterke, s bizony

lihegett már a fáradtságtól, mikor odaért. Az eperfa is rögtön
megszólalt:

– Jó helyen jársz, kis kanász, ha a megszökött malacodat
keresed. Erre járt,  még meg is kínáltam piros eperrel,  de ő
csak tovább szaladt, amerre a szél fúj.

Usgyi akkor a szél után! Futott,  futott Péterke, míg csak
meg nem találta a szelet. A szél éppen egy tölgyfa ágain hin-
tázott, s onnan kiáltott Péterkének:

– Sose búsulj a kismalacod után! Tudom, merre ment! Ve-
lem játszott az előbb, de aztán se szó, se beszéd, szaladni kez-
dett a forrás felé.

A csíkszentkirályi lovasnapon a lovas ügyességi versenyeket követően
szervezett malacfogó versenyre több mint ötven gyerek nevezett be

Fotó: Pinti Attila – Forrás: Székelyhon.ro
Na hiszen, most meg futhatott Péterke a forráshoz, de ide

már nem hiába futott. Éppen jóízűn kortyolgatta a kismalac a
vizet, a forrás pedig biztatta:

– Igyál, igyál, kismalac, azután is itt maradsz!
A malac pedig rávisított:
– Itt bizony, itt bizony, mindig friss vizet iszom!
Így társalogtak egymással, s a forrás meg is kérdezte néha:
– Jó a vizem? Jó a vizem?
A kismalac pedig így felelt:
– Azt meghiszem! Azt meghiszem!
Csak Péterke vetett véget a forrás és a kismalac barátkozá-

sának. Ölébe kapta a kis szökevényt, s futni kezdett vele vissza-
felé.  Útközben persze megköszönte a szélnek, az eperfának, a
szamártövisnek s  a  margarétának,  hogy útbaigazították,  mert
nélkülük bizony sose találta volna meg a rózsaszínű kismalacot.

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: Csütörtök 18:00;  
Szombat előesti szentmise 18:00; Vasárnap 9:30.
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