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„Szeresd Uradat, Istenedet teljes szívedből, teljes
lelkedből, teljes elmédből és minden erődből! Szeresd

felebarátodat, mint önmagadat! ” (Mk 12,29-31)

A Szent Családról szólnak
októberi szentjeink

Októberi  újságunkat Szent
XXIII. János pápa imáival, gon-
dolataival  indítjuk,  akinek  em-
léknapját  e  hónap  11-én  ünne-
peltük. Szent XXIII. János pápa
tábori lelkész az I. világháború-
ban, missziós pap,  püspök, ae-
ropoliszi  címzetes  érsek,  apos-
toli  vizitátor,  Franciaország  a-
postoli nunciusa, bíboros, velen-
cei  pátriárka,  római  általános
megfigyelő, a 261. pápa, az egy-
ház reformere, megújítója, a II.
Vatikáni Zsinat összehívója. 

Olaszországban, Roncalli  Sotto il  Monte helységben, 1881.
november 25-én született.  Meghalt  Rómában, 1963. június 3-
án. Szentként azon a napon tiszteljük, amelyen megnyitotta a II.
Vatikáni Zsinatot, 1962. október. 11-én.

Szent XXIII. János pápa reggeli imája

Mennyei Atyám! Hálát adok az egészséges pihenésért,  a-
mellyel megajándékoztál. Újraébredt lelkem legyen egészen a
Tiéd! Ezen a napon úgy akarok járni-kelni, mint Te: minden-
ütt jót akarok cselekedni. Minden embert, aki csak találkozik
velem, úgy fogadok, mint akit Te küldtél hozzám. Ő a testvért
lássa  bennem,  az  én  szavaimból  és  tekintetemből  pedig  a
krisztusi  szeretet  sugározzék  reá.  Senki  se  távozzék  tőlem
anélkül, hogy legalább egy jó szót ne kapott volna! Add, hogy
magamat  elfelejtsem,  és  bele  tudjam  élni  magam  mások
helyzetébe! Add, hogy sohase veszítsem el önuralmamat, és
ne legyek barátságtalan vagy sértő! Add meg, hogy mindig
megnyerő modorú legyek, és éljen bennem szikrányi humor,
hiszen erre olyan nagy szükség van a szomorú világban! Vé-
gül add meg, hogy mindenkit legalább egy parányit vezessek
közelebb szent Fiadhoz a Szűzanya által! Ámen.

***

Kovács Gergely érsek március 19-től  Ferenc pápa buzdí-
tására megnyitotta a család évét, ezért az idén vele együtt arra
hívunk mindenkit, hogy fordítsuk tekintetünket a Szent Csa-
ládra: Jézusra, Máriára és Józsefre. Az ő életükön keresztül a
házastársi és családi szeretet eszménye kerüljön előtérbe. Ok-
tóberben figyelmünk különösen Máriára irányul. 

Rózsafüzér Királynője – Október 7. 

Október a rózsafüzér hónapja egyházunkban. Október 7. a
Rózsafüzér Királynője (Regina Rosarii), az „Olvasós Boldog-
asszony” emléknapja: hálaünnep Mária közbenjárásáért, Isten
segítségéért.

A rózsafüzér a 15. században nyerte el mai formáját, imád-
kozását a domonkosok népszerűsítették.

A törökök feletti  Lepantónál  aratott  győzelem (1571.  ok-
tóber 7.) után Szent V. Piusz pápa, aki domonkos szerzetes
volt,  az  ég  iránti  hálából  az  évfordulóra  elrendelte  a  Győ-
zelmes Miasszonyunk ünnepét (Festum B. M. V. de victoria),
és a loretói litániába bevezette a „keresztények segítsége” meg-
szólítást.  A diadalt  az  egész  keresztény világ  a  rózsafüzér
imádkozásának  és  a  Szűzanya  segítségének  tulajdonította.
Maga a pápa is a rózsafüzért imádkozta az ütközet ideje alatt,
s közben látomása volt a győzelemről.

A lepantói csata ábrázolása a londoni tengerészeti múzeumban

Az ünneplést XIII. Gergely pápa terjesztette ki, kezdetben
csak azon templomok számára, mégpedig október első vasár-
napján, amelyek rendelkeztek rózsafüzér-oltárral. Majd 1716-
ban, a szintén a törökök felett  aratott péterváradi győzelem
után XI. Kelemen pápa kiterjesztette az egész egyházra, Szent
X. Piusz pápa pedig 1913-ban visszahelyezte október 7-ére. A
Rózsafüzér Királynője nevet Szent XXIII. János pápa adta az
emléknapnak 1960-ban.

„Az Egyház a rózsafüzérnek mindig különös hatékonyságot
tulajdonított,  ezért a legnehezebb ügyeit a közösségben, fo-
lyamatosan mondott rózsafüzérre bízta. Olyan pillanatokban,
amikor az egész kereszténység került veszedelembe, a rózsa-
füzér erejének tulajdonították a megmenekülést, és utána úgy
köszöntötték a Rózsafüzér Királynőjét mint a szabadulás ki-
eszközlőjét.  Szívesen bízom ma ennek az imádságnak haté-
konyságára a világ békéjét és a családokat.” – Részlet Szent
II. János Pál pápa Rosarium Virginis Mariae kezdetű apos-
toli leveléből –

A hagyomány szerint a rózsafüzér neve onnan ered, hogy
az első rózsafüzéreket  Szent Domonkos összepréselt rózsa-
szirmokból készítette: „koszorút font” a Szűzanya számára.

„Mi is a rózsafüzér? Az evangélium esszenciája. Újra és új-
ra Krisztus életének legfontosabb eseményeihez vezet minket.
Azt  mondhatnánk:  a  rózsafüzéren  keresztül  belélegezzük
Krisztus misztériumát.  A rózsafüzér a szemlélődés kiváltsá-
gos ösvénye, nem más, mint Mária útja. Létezik-e, aki jobban
ismeri és jobban szereti Krisztust Máriánál?”– Részlet Szent
II. János Pál pápa beszédéből, melyet a pompeji Rózsafüzér
Királynője-szentélyben mondott 2003 októberében –

Kérünk téged, Úristen, a Boldogságos Szűz Mária közben-
járására öntsd lelkünkbe szent kegyelmedet, hogy akik az an-
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gyali üzenet által szent Fiadnak, Jézus Krisztusnak megtes-
tesülését megismertük, az ő kínszenvedése és keresztje által a
feltámadás dicsőségébe vitessünk! A mi Urunk, Jézus Krisz-
tus, a te Fiad által, aki veled él és uralkodik a Szentlélekkel
egységben, Isten mindörökkön örökké. Ámen

Forrás: Magyar Kurír

Szűz Mária Magyarok Nagyasszonya – október 8.

Szent István halála előtt Mária oltalmába ajánlotta koroná-
ját  és  országát.  Felajánlása óta  a  Magyarok Nagyasszonya-
ként is tiszteljük a Szűzanyát. A külön ünnepet XIII. Leó pápa
engedélyezte népünk számára. Az országfelajánlás 1038-ban
történt, Nagyboldogasszony ünnepén.

A Szűzanya és a magyar nép közötti kapcsolatot az István
király halálát követő belső villongások sem tudták elhomá-
lyosítani.  Magyarok  Nagyasszonya  tisztelete  Szent  László
király uralkodása idején új virágzásba borult. Később a tatá-
rokkal és a törökökkel szemben is Jézus és Mária nevét ki-
áltva harcoltak a magyarok. I. Lipót magyar király a török a-
lóli fölszabadulás emlékére, hálája jeléül megismételte az or-
szág fölajánlását Máriának a 17. század végén.

Vaszary Kolos bíboros, prímás kérésére a Szentszék is elis-
merte a Mária-tisztelet nemzeti jellegét: XIII. Leó pápa mint-
egy kilenc évszázados töretlen hagyományt szentesített, ami-
kor 1896-ban külön ünnepet engedélyezett október második
vasárnapjára. Ezt Szent X. Piusz helyezte október 8-ra.

1980. október 8-án Szent II. János Pál pápa kápolnát szen-
telt a Magyarok Nagyasszonya tiszteletére a Szent Péter-ba-
zilika altemplomában.

Forrás: Magyar Kurír

Ima Szent Józsefhez – 
                Szent XXIII. János pápa nyomán

Ó,  Szent  József,  Jézus  nevelőatyja,  Mária  tisztaságos  je-
gyese!  Te kötelességeid szeretetteljes  teljesítésében élted le
életed, kezed munkájával támogattad a názáreti Szent Csalá-
dot. Kérünk védelmezd jóságosan mindazokat, akik Hozzád
folyamodnak!

Te ismered vágyanikat, gondjainkat és reményeinket: azért
fordulunk Tehozzád, mert tudjuk, hogy Te megértesz és vé-
delmezel  minket.  Te  is  megtapasztaltad  a  nehézségeket,  a
munka fáradalmát és hevét: ám a földi élet gondjai között a te
lelkedet nyugalom töltötte el, és leírhatatlan öröm bensőséges
kapcsolatod felett, melyet Isten Fiával ápoltál, akit Máriára és
Rád bízott Isten. Biztosíts arról tisztelőidet, hogy nincsenek
egyedül munkájukban!

Taníts  meg arra,  hogy föl  tudjuk  fedezni  Jézust  magunk
mellett, s kegyesen fogadjuk, hűségesen őrizzük, ahogyan te
is tetted! Segíts, hogy minden családban, minden irodában,
minden munkahelyen,  bárhol  ahol  keresztények dolgoznak,
mindent a szeretetnek, a türelemnek, az igazságosságnak, a jó
keresésének szenteljenek, hogy tiszteleted mennyei érdemei
bőségesen áradjanak ránk!

A földön élünk és a mennybe vágyódunk – 
               Szent XXIII. János pápa gondolataival

„Mi a mennyei dicsőségért teremtettünk. Ha Isten megen-
gedte, hogy itt a földön is némi tiszteletben részesüljünk, úgy
ennek vajmi kevés értéke van és hamarosan elenyészik,  ha
nem Istentől való. Ha ellenben az Úr úgy rendelkezett, hogy
életünk  értéke,  célja  és  értelme  Benne  teljesen  elrejtve
maradjon, úgy nevetséges dolog, ha más egyébre törekszünk.
A nagyravágyók és törtetők a világ legnevetségesebb teremt-
ményei.”

„Isten azért teremtette az árnyékot, hogy a fény ragyogása
mindinkább érvényre jusson.”

„A paraszti munka méltóságát az adja, hogy a földműves
nép a Teremtő fenséges templomában él és állandóan szoros
kapcsolatban áll a természet csodálatos világával, amelynek
jelenségei kimeríthetetlenek, törvényei pedig megingathatat-
lanok, és így folytonosan a teremtő Isten gondviselő jóságára
utalnak.”  

Forrás: Ijjas Antal: Isten igaz embere, Szent István Társulat, 1976

***

Alacoque Szent Margit-Máriával, akit október 16-án ünne-
peltünk és aki a rendkívüli kegyelemek és Jézus csodás jele-
néseinek tanúja, valamint Jézus Szent Szíve tiszteletének el-
terjesztője az ő imáját átelmélkedve jussunk el a Szent Család
gyöngyszeméhez, Jézushoz.

Alacoque Szent Margit imája

Isteni Szív, Te megmutattad nekünk a kereszten szereteted
és irgalmasságod nagy mértékét,  amikor hagytad megnyitni
szent oldaladat a lándzsa vasával, hogy ott minket beengedj.
Fogadd el szívünket, és azokért a bűnösökét, akiket magad-
hoz vonzottál lángoló szereteted kötelékével, hogy felemészd
őket szereteted tüze által. Ámen

***

Lelki utunkat folytassuk az október 1-én ünnepelt Martin
Mária Franciska Terézia, azaz Lisieux-i Szent Teréz, kárme-
lita  szerzetesnő  gondolataival,  aki  a  lelkek  megmentéséért,
különösen a papok lelkéért fáradozott, a szeretet kis útjának
úttörőjeként.  Ő a franciaországi Alençonban, 1873. január 2-án
született.   Ajkán e szavakkal :  ,,Istenem, szeretlek!” halt meg
Lisieuxban, 1897. szeptember 30-án.

Lisieux-i Szent Teréz gondolatai

,,Élvezettel  hallgatom  Jézusnak  a  szavát,  amely  mindent
megmond, amit tennem kell: ,,Tanuljatok tőlem, mert szelíd
vagyok és alázatos szívű”. Akkor enyém a béke, jóságos ígé-
rete szerint: „... és nyugalmat találtok lelketeknek.” 

,,A hála  vonzza  le  a  jó  Istentől  a  legtöbb  kegyelmet,  mert
meghatódik, ha jótéteményét megköszönjük, és siet tíz másat ad-
ni. És ha ismét megköszönjük ugyanazzal a bensőséggel, micsoda
kiszámíthatatlan megsokszorozódása lesz ez a kegyelemnek!”
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,,Sohasem kívántam egyebet, mint örömöt okozni a jó Istennek.”
,,A nagy szentek Isten dicsőségére dolgoztak, de én nagyon

kicsi lélek vagyok. Én az ő örömére dolgozom… és boldogan
elviselném a legnagyobb szenvedéseket is, anélkül, hogy er-
ről tudna, ha ez lehetséges volna… csak hogy mosolyt csaljak
ajkára.”

,,Mindig készen lehetünk arra, hogy elesünk.”
,,Kicsinek lenni még azt is jelent, hogy erényeinket nem te-

kintjük saját erőnkből fakadónak, hanem felismerjük, hogy ez
a jó Isten kincse, amit kisgyermeke kezébe ad, hogy akkor
használja fel, amikor szükségét érzi.”

,,Jézus nem annyira a cselekedetek nagyságát nézi, sem a
nehézségüket, mint inkább azt a szeretetet, amely ezekre a tet-
tekre készetetett.  Aki  szeretetből  fölvesz egy biztostűt,  meg-
téríthet vele egy lelket. Micsoda titok!” 

,,Jézust szeretni és megszerettetni.”
,,Azért jöttem, hogy megmentsem a lelkeket s főként azért,

hogy a papokért imádkozzam.”
,,Jól tudjuk, hogy a Szent Szűz az Ég és a Föld királynője,

de inkább anya, mint királynő.”
,,Számomra az ima a szívnek egy lendülete, egy egyszerű,

Ég felé vetett pillantás. A hálának és a szeretetnek a kiáltása
megpróbáltatásban épp úgy, mint örömben: egyszóval, vala-
mi nagy, valami természetfölötti dolog, amely kitágítja a lel-
kemet, és Jézussal egyesít!”

A Missziók Világnapja – Október 24.
             Ferenc pápa üznete a Missziók Világnapjára

Kedves Testvéreim!

Amikor megtapasztaljuk Isten szeretetének erejét és felis-
merjük  atyai  jelenlétét  személyes  és  közösségi  életünkben,
nem tehetünk mást, mint hogy hirdetjük és megosztjuk azt,
amit  láttunk  és  hallottunk.  Jézusnak  a  tanítványaihoz  való
viszonya, az ő embersége, mely feltárul előttünk a megteste-
sülés titkában, az ő evangéliumában és húsvétjában, megmu-
tatja nekünk, mennyire szereti Isten az emberiséget, és hogy
magáévá teszi örömeinket és szenvedéseinket, reményeinket
és  aggodalmainkat  (vö.  II.  Vatikáni  Zsinat:  Gaudium  et
spes lelkipásztori konstitúció, 22). Krisztusban minden arra
emlékeztet  bennünket,  hogy  a  világ,  melyben  élünk,  és  a
világ  megváltásra  szorultsága  nem idegen tőle,  és  arra  hív
bennünket, hogy tevékenyen vegyünk részt ebben a küldeté-
sben: „Menjetek ki az útkereszteződésekre, s akit csak talál-
tok, hívjátok meg a menyegzőre!” (Mt 22,9). Senki sincs ki-
zárva, senkinek sem kell kívülállónak vagy távolinak éreznie
magát ettől az együttérző szeretettől.

Az apostolok tapasztalata

Az  evangelizálás  története  a  meghívó  Úr  szenvedélyes
keresésével kezdődik, aki mindenkivel – ott, ahol éppen van
– baráti párbeszédet kezdeményez (vö.  Jn 15,12–17). Az a-
postolok, akik elsőként beszámolnak erről, még arra a napra
és órára is emlékeznek, amikor először találkoztak vele: „A ti-

zedik  óra  körül  járhatott”  (Jn  1,39).  Az  Úr  barátságának
megtapasztalása, látni, ahogy betegeket gyógyít, a bűnösökkel
eszik, táplálja az éhezőket, közeledik a kitaszítottakhoz, megé-
rinti a tisztátalanokat, azonosul a rászorulókkal, meghív a bol-
dogságokra, és az új, hiteles tanítás kitörölhetetlen nyomot ha-
gyott bennük, ámulatot, kitörő örömet és mélységes hálát éb-
resztett bennük. Jeremiás próféta úgy írja le ezt a tapasztalatot,
mint az Úr aktív jelenlétének lángoló tüzét a szívünkben, amely
misszióra ösztönöz bennünket, még ha az időnként áldozatok-
kal és meg nem értéssel jár is (vö. Jer 20,7–9). A szeretet min-
dig mozgásban van, és arra indít, hogy megosszuk ezt a csodá-
latos és reményteli üzenetet: „Megtaláltuk a Messiást” (Jn 1,41).

Isten patikája... – Fotó: Szabó Mátyás

Jézussal mi is láttuk, hallottuk és megtapasztaltuk, hogy a
dolgok másként is mehetnek. Ő már elindította – már ma – a
jövőt, emlékeztetve minket emberségünk egyik gyakran elfe-
edett dimenziójára, nevezetesen arra, hogy „a teljességre te-
remtettünk, amely csak a szeretet által érhető el” (Fratelli tutti
enciklika, 68). Új idők, amelyek olyan hitet ébresztenek, a-
mely képes arra, hogy új kezdeményezéseket inspiráljon és
olyan emberekből alkosson közösséget, akik megtanulják el-
fogadni  saját  gyarlóságukat  és  mások gyarlóságát,  előmoz-
dítják a testvériséget és a szociális érzékenységet (vö. uo. 67).
Az egyházi  közösség akkor csillantja  fel szépségét,  amikor
hálával  emlékezik  arra,  hogy az  Úr  előbb  szeretett  minket
(vö. 1Jn 4,19). „Az Úr megelőlegezett szeretete meglep min-
ket, és a meglepetés természeténél fogva nem birtokolható és
általunk ki nem kényszeríthető […] Az ingyenesség csodája,
önmagunk  ingyenes  odaajándékozása  csak  így  tud  kivirá-
gozni. A missziós buzgalmat sem lehet soha érvelés vagy szá-
mítás eredményeként elérni. A »missziós helyzetbe« állás a
hála  tükröződése”  (Üzenet  a  Pápai  Missziós  Művekhez,
2020. május 21.).

Mindazonáltal azok nem voltak könnyű idők: az őskeresz-
tények  a  hitüket  ellenségeskedés  és  nehézségek  közepette
gyakorolták. A kirekesztettség és a bebörtönzés tapasztalatai
olyan belső és külső küzdelmekkel párosultak,  amelyek el-
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lentmondani,  sőt,  egyenes  tagadni  látszottak  mindazt,  amit
láttak és hallottak. Mégis, ahelyett, hogy a nehézségek vagy
az akadályok arra késztették volna őket, hogy visszalépjenek
vagy önmagukba zárkózzanak, ezek a tapasztalatok arra ösz-
tönözték őket, hogy a kellemetlenségeket, az ellenszenvet és
a nehézségeket a misszió kedvező lehetőségévé alakítsák. A
korlátok és akadályok annak kiváltságos alkalmai váltak, hogy
mindent és mindenkit felkenjenek az Úr Lelkével. Semmit és
senkit nem lehetett kizárni a felszabadító üzenetből.

Mindezekről élő tanúságot tesz az Apostolok cselekedetei,
az a könyv, amelyet a misszióra induló tanítványok mindig
kéznél tartanak. Ebben azt olvashatjuk, hogy miként terjedt
az evangélium illata az apostolok hirdető tevékenysége által,
és hogyan ébresztette fel azt az örömöt, amelyet csakis a Lé-
lek  adhat.  Az  Apostolok  cselekedeteinek  könyve  arra  tanít
bennünket, hogy a nehézségeket úgy viseljük el, hogy közben
szilárdan Krisztusba kapaszkodunk, és így növekszünk majd
abban a „meggyőződésben, hogy Isten minden körülmények
között tud cselekedni, a látszólagos kudarcok között is”, és ab-
ban a bizonyosságban, hogy „aki szeretetből Istennek ajándé-
kozza magát, biztosan termékeny lesz (vö. Jn 15,5)” (Evangelii
gaudium apostoli buzdítás, 279).

Mindez  igaz  reánk  is:  a  mostani  idők  sem könnyűek.  A
világjárvány nyilvánvalóvá tette és felerősítette a fájdalmat, a
magányt, a szegénységet és az igazságtalanságokat, amelyek-
től oly sok ember szenvedett már eddig is, leleplezte hamis
biztonságérzetünket és feltárta a köztünk hangtalanul pusztító
szakadást és polarizációt. A legkiszolgáltatottabbak és legse-
bezhetőbbek még inkább megtapasztalhatták  sebzettségüket
és törékenységüket. Átéltük a csüggedést, a kiábrándultságot
és a fáradtságot, sőt a reményt elvevő konformista keserűség
is  képes volt  kiülni  arcunkra.  Mi azonban „nem magunkat
hirdetjük,  hanem Krisztus  Jézust,  az  Urat,  magunkat  csak
úgy, mint a ti szolgátokat Jézus kedvéért” (2Kor 4,5). Ennek
eredményeképpen  közösségeinkben  és  családjainkban  fel-
hangzik az életadó ige, mely visszhangzik szívünkben, és azt
üzeni: „Nincs itt, hanem feltámadt” (Lk 24,6).  A reménynek
ez az üzenete összezúzza a determinizmus minden formáját, és
azok számára, akik hagyják, hogy megérintse őket ez az üzenet,
megadja  a  szükséges  szabadságot  és  bátorságot  ahhoz,  hogy
felálljanak és kreatívan keressék az együttérzés minden lehet-
séges  módját,  Isten  hozzánk való  közelségének „szentségét”,
egy olyan közelséget, amely senkit sem hagy az út szélén.

A világjárvány mostani időszakában, amikor nagy a kísértés
arra,  hogy a  közömbösséget  és  a  részvétlenséget  az  egész-
séges társadalmi távolságtartás jegyében álcázzuk és igazol-
juk, sürgősen szükség van az együttérzés missziójára, amely
ezt a szükséges távolságtartást a találkozás, a gondoskodás és
a  segítés  lehetőségévé  teheti.  „Amit  láttunk  és  hallottunk”
(ApCsel 4,20), a megtapasztalt irgalmasság vonatkozási ponttá
és a hitelesség forrásává válik, lehetővé téve számunkra, hogy
visszanyerjük közös szenvedélyünket az „összetartozás és a
szolidaritás közösségének megteremtésére, mely időt, energi-

át és erőforrást igényel” (Fratelli tutti enciklika, 36). Minden-
nap az Úr szava szabadít és ment meg bennünket a kifogá-
soktól és attól,  hogy a leggyávább szkepticizmusba zárkóz-
zunk: „Semmi sem változik, minden marad a régiben.” Arra a
kérdésre, hogy „miért kellene lemondanom a biztonságomról,
kényelmemről és élvezeteimről, ha nem látok semmilyen kéz-
zelfogható  eredményt”,  a  válasz  mindig  ugyanaz:  „Jézus
Krisztus legyőzte a bűnt és a halált, és tele van hatalommal.
Jézus Krisztus valóságosan él” (Evangelii gaudium apostoli
buzdítás, 275), és azt akarja, hogy mi is élők és testvériesek
legyünk, hogy képesek legyünk befogadni és megosztani ezt
a reményt. A jelen élethelyzetben sürgető szükség van a re-
mény misszionáriusaira,  akik  az  Úr  által  felkenve  prófétai
módon tudnak emlékeztetni arra, hogy senki sem képes meg-
menteni önmagát.

Az apostolokhoz és az első keresztényekhez hasonlóan mi
is  teljes  meggyőződéssel  mondhatjuk:  „Nem hallgathatunk
arról,  amit  láttunk  és  hallottunk”  (ApCsel  4,20).  Mindaz,
amit kaptunk, amit az Úr fokozatosan nekünk juttatott, arra
szolgál, hogy felhasználjuk és szabadon megosszuk mások-
kal. Ahogy az apostolok látták, hallották és megtapasztalták
Jézus üdvözítő erejét  (vö.  1Jn 1,1–4),  úgy mi is megérint-
hetjük nap mint nap Krisztus szenvedő és dicsőséges testét, és
bátorságot meríthetünk belőle, hogy mindenkivel, akivel csak
találkozunk, megosszuk reményünket és annak biztos tudatát,
hogy az Úr mindig velünk van. Keresztényként nem tarthat-
juk meg az Urat magunknak: az Egyház evangelizáló külde-
tése világunk átalakításában és a teremtés megóvásában telje-
sedik ki.

Meghívás minden ember számára

Az idei missziós világnap témája – „Nem hallgathatunk ar-
ról, amit láttunk és hallottunk” (ApCsel 4,20) – mindannyi-
unk számára meghívás, hogy „vállaljuk fel”, és vigyük el má-
sokhoz azt, amit szívünkben hordozunk. Ez a küldetés mindig
is az Egyház identitása volt: „azért létezik, hogy evangelizál-
jon” (Szent VI. Pál: Evangelii nuntiandi apostoli buzdítás,
14). Hitéletünk elgyengül, elveszíti prófétai erejét és képessé-
gét arra, hogy ámulatot és hálát ébresszen, ha elszigetelődünk
és kis csoportokba zárkózunk. A hitélet természeténél fogva
növekvő nyitottságot kíván meg, hogy mindenkit és minden-
hol elérjen és magához öleljen. Az első keresztényeket, akik
messze voltak attól, hogy engedjenek annak a kísértésnek, hogy
elit csoportként bezárkózzanak, az Úr és az új életre vonatkozó
meghívás arra indította,  hogy elinduljanak a nemzetekhez, és
tanúságot tegyenek arról, amit láttak és hallottak: Isten országa
közel  van.  Tették ezt  azzal  a nagylelkűséggel,  hálával és ne-
meslelkűséggel, amely azokra jellemző, akik abban a tudatban
vetnek magot, hogy mások is  élvezni fogják erőfeszítéseik és
áldozatuk gyümölcsét. Ezért szívesen gondolok arra, hogy „a
leggyengébbek, a legkorlátozottabbak és a legsérültebbek is
misszionáriusok lehetnek a maguk módján, mert a jó átadha-
tó akkor is, ha sok gyengeséggel jár együtt” (Christus vivit
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„Szeresd Uradat, Istenedet teljes szívedből, teljes
lelkedből, teljes elmédből és minden erődből! Szeresd

felebarátodat, mint önmagadat! ” (Mk 12,29-31)

szinódus utáni apostoli buzdítás, 239).
A missziós világnapon, melyet minden évben október utol-

só előtti vasárnapján tartunk, hálával emlékezünk azokra az
emberekre, akik életük tanúságtételével segítenek megújítani
keresztségi elkötelezettségünket amellett,  hogy az evangéli-
um nagylelkű és örömteli apostolai legyünk. Különösen emlé-
kezünk mindazokra, akik útra keltek, hogy otthont és családot
hátrahagyva, azonnal és félelem nélkül elvigyék az evangéli-
umot azokhoz a népekhez és azokba a városokba, ahol sok
ember szomjazza az evangélium áldását.

Missziós tanúságtételük szemlélése arra ösztönöz bennün-
ket, hogy mi is bátrak legyünk, és kérjük „az aratás Urát,
hogy küldjön munkásokat aratásába” (Lk 10,2).  Tudjuk u-
gyanis, hogy a misszióra való meghívás nem a múltnak vagy
a korábbi időknek a romantikus emléke. Jézusnak ma is szük-
sége van olyan szívekre, amelyek képesek igazi szerelmi tör-
ténetként megtapasztalni hivatásukat, mely arra ösztönzi őket,
hogy az együttérzés hírnökeiként és eszközeiként elindulja-
nak világunk perifériáira. Ezzel a meghívással Jézus minden-
kihez fordul, még ha nem is ugyanolyan módon. Gondoljunk
arra, hogy vannak olyan perifériák, amelyek a közelünkben
vannak, városaink központjában vagy saját családunkban. A
szeretetre való egyetemes nyitottságnak van egy olyan dimen-
ziója, amely nem földrajzi, hanem egzisztenciális természetű.
Mindig, de különösen a világjárvány idején fontos, hogy na-
ponta növekedjen képességünk arra, hogy körünket tágítsuk,
hogy elérjünk azokat, akik bár fizikailag közel vannak hoz-
zánk,  de  nem  tartoznak  közvetlen  „érdekkörünkhöz”  (vö.
Fratelli tutti enciklika, 97). A misszió megélése annak meg-
kockáztatását jelenti, hogy ugyanazokat az érzéseket tápláljuk
magunkban,  amelyek  Krisztus  Jézusban  voltak,  hogy  vele
együtt higgyük, hogy a körülöttem élő emberek is testvéreim.
Az ő együttérző szeretete ébressze fel a mi szívünket is, és
tegyen mindannyiunkat misszionárius tanítvánnyá.

Mária, az első misszionárius tanítvány, növelje minden meg-
keresztelt emberben a vágyat arra, hogy a föld sója és a világ
világossága legyen (vö. Mt 5,13–14).

Forrás: Magyar Kurir

A szentatya októberi imaszándéka

„Azért imádkozunk, hogy minden megkeresztelt ember ré-
szesévé váljon az evangelizációnak, készen álljon a misszióra
azáltal, hogy tanúságtevő módon éli az Evangéliumot.

Jézus arra kér mindannyiunkat, és titeket is, hogy legyetek
missziós tanítványok. Készen álltok erre?

Elég, ha rendelkezésre állunk, hogy válaszoljunk az Ő hívá-
sára, és az Úrral egyesülve éljünk a leghétköznapibb dolgok-
ban - a munkában, a másokkal való találkozásban, a napi kö-
telességeinkben, a mindennapok véletlenszerű eseményeiben -,
engedve,  hogy  mindig  a  Szentlélek  vezessen  bennünket.  Ha
Krisztus mozgat benneteket, ha azért teszitek a dolgokat, mert
Krisztus vezet benneteket, akkor ezt mások könnyen észreveszik.

És az életedről tett tanúságtételed csodálatot fog ébreszte-

ni,  a  csodálat  pedig arra  ösztönöz  másokat,  hogy  megkér-
dezzék  maguktól:  ,,Hogyan  lehetséges,  hogy  ez  az  ember
ilyen?", ,,Honnan ered az a szeretet,  amellyel ez az ember
mindenkivel bánik – a kedvesség és a jó humor?"

Ne feledjük, hogy a misszió nem a hittérítés; a misszió az
emberek  közötti  találkozáson  alapul,  olyan  férfiak  és  nők
bizonyságtételén, akik azt mondják: ,,Ismerem Jézust, és sze-
retném, ha te is megismernéd Őt."

Testvérek, imádkozzunk azért, hogy minden megkeresztelt em-
ber részesévé váljon az evangelizációnak, készen álljon a misz-
szióra azáltal, hogy tanúságtevő módon éli az Evangéliumot.”

Forrás: Vatikáni Rádió

Exc., Ft., Kovács Gergely – 
    Mindszenty József bíboros szenttéavatási eljárása

Mindszenty bíboros életszentsége

Mindszenty József (1892–1975) bíboros hosszú, tevékeny
életét és személyét háromféle megközelítésben szemlélhetjük:
1. a történeti kutatás alanyaként, 2. nemzeti hősként, 3. élet-
szentség hírében álló főpásztorként. Ez utóbbi megközelítés
azért is lehet fontos egy történelmi magazin olvasói számára,
mert  ezt  a  hármas  örökséget  a  tudományos  tárgyalás  sem
zárhatja ki vizsgálódásai köréből. A bíboros tisztelete széles
körben él, ezért lényeges szempont ez a közösségi emlékezet,
a kortársak és a rá következő nemzedékek Mindszenty-képé-
nek folyamatos alakulása.

Erdély első Mindszenty-szobrát avatták Kovásznán – 
2014 augusztus 17-én. – Fotó: Bokor Gábor

Mindszenty bíboros életszentsége nem volt mindig egyér-
telmű és magától értetődő, még ma sem az mindenki számára.
A szentek élettörténeteiből tudjuk, hogy szentnek nem szüle-
tik  az ember,  hanem életútja  és  személyiségfejlődése során
válik azzá. Természetes az is, hogy az életszentség kezdetben
csak egy szűkebb, később egyre szélesebb közösség számára
válik érzékelhetővé. Ezt a folyamatot Mindszenty bíboros éle-
tében és tisztelete alakulásában is megtapasztalhatjuk.

Zalaegerszegi  apátplébánosként  még  nemigen  tartották  őt
szentnek, pedig jóra törekvő, példás papi életet élt, de személyi-
sége nem nélkülözte a túlzásokat, elsősorban a magával és má-
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sokkal szemben tanúsított túlzott szigorúságot, ami inkább te-
kintélyt parancsolt körülötte. Egyéniségének ezt a jellemzőjét
családi környezete és neveltetése alakította ki benne. 1944-ben
azonban egy fontos intelmet kapott Angelo Rotta (1872–1965)
közvetítésével  magától XII.  Piusz pápától (1876–1958), hogy
legyen atyaibb, legyen megértőbb („legyen paternus”). Ezt az
intelmet ötvenkét éves korában(!) nagyon komolyan vette a hit-
életében már korábban is életszentségre törekvő apátplébános,
és az új életcél megvalósítására haláláig törekedett.

Az új életprogram szervesen illeszkedett ahhoz a lelkipász-
tori eszményhez, amelyet édesanyja és az anyai hivatás példá-
jára alakított ki önmaga számára: a „lelki atyaság” program-
jához.  Ennek  érzelmi  oldalát  kellett  elmélyítenie  magában,
hiszen alapvetően nagyon szemérmes, zárkózott, belső érzé-
seit  ritkán  kimutató  ember  volt.  A rászorulók  védelme,  ér-
dekképviselete, az üldözöttek melletti bátor kiállás és a keresz-
tény emberi értékekért való küzdelem mellett a közvetlen kap-
csolatait és szeretetgyakorlását kellett megújítania. A második
világháború idején kialakult benne a vértanúság vállalása iránti
nyitottság, a nyilas és a kommunista fogság időszakaiban pedig
a  szinte  állandó  tevékenykedést  felváltotta  a  megszakítatlan
imaélet. Mindez elmélyítette Isten-kapcsolatát és átalakította a
környezetéhez való hozzáállását.  A szigorú  „Apát  úrból”  így
lett „Mindszenty atyává”.

Veszprémi  fogolytársai  körében  először  jelentkezett  élet-
szentségének tapasztalata, ők közelről láthatták imaéletét, át-
élhették gondoskodását. 1945 és 1948 között páratlan főpász-
tori  tekintélye  és  áldozatvállalása  adott  újabb  impulzust  a
tiszteletének, széles rétegek szemében a hit védelmezője lett. 

A börtönévek és  a  követségi  elzártság  évei  alatt  engesz-
telőként tekintett rá az elnémított magyar egyház jelentős ré-
sze. De ennél is fontosabb, hogy 1971 és 1975 között széles
körben elterjedt Mindszenty bíboros életszentségének híre a
külföldi magyarság körében. Halála után sem változott a hí-
veknek  ez  a  meggyőződése,  sőt  inkább  további  elemekkel
gazdagodott.  Ideiglenes  nyughelye  Mariazellben  zarándok-
hellyé vált, virágok, koszorúk lepték el a sírt, és azok a nem-
zetiszín  szalagok,  melyek valódi  „hungarikumok”,  a  Mind-
szenty-tisztelet legsajátosabb emlékei.

Magyarországon a rendszerváltozást  követően a  két,  egy-
mástól  elszakított  közösség  Mindszenty-képe  találkozhatott
egymással, és érzékelhetővé vált a Mindszenty-örökség erő-
sebb és gyengébb oldala. Általános jelenség a szentek tisz-
teletének történetében, hogy előkerülnek lelki-szellemi örök-
ségük korhoz kötött  (múlékony) és  időtálló,  jövőbe mutató
elemei. Mindszenty bíboros tisztelete huszonöt éve egy ilyen
tisztulási folyamaton megy át.  Érdekes megfigyelni, hogy a
világi  emlékezethez  képest  az  egyházi  emlékezet  mennyire
élen jár ebben a folyamatban. Életszentsége azért is nagyon
fontos örökség, mert segítheti a nemzeti közösség gondolko-
dásának tisztulási folyamatait.

A gyakorlatban ez azt jelenti, hogy Mindszenty bíboros em-
lékének – legalább a mértékadó többség gondolkodásában –

meg  kellett  szabadulnia  mindattól,  ami  bármiféle  megosz-
tottság irányába hat, hiszen szenteket nem igazságtételi szán-
dékkal avat az egyház, hanem a hívő közösség lelki épülé-
sére.  Túl  kell  lépni  esetleges  egyéni  vagy közösségi  sérel-
meken, a kizárólagos igazságok keresésén, a jogi, történelmi
vagy politikai megközelítések korlátain, mert ez szolgálja leg-
inkább a közös értékek felfedezését. Azt kell keresnünk, ami
összeköt, nem pedig azt, ami elválaszt bennünket egymástól.

Egy, a világsajtót bejárt fénykép:
a hitvalló magyar főpásztor
Szent VI. Pál pápa jobbján,
amint bevonulnak a Sixtus-

kápolnába, 1971. szeptember 30.

Kronológia

Mindszenty bíboros szenttéa-
vatási eljárásának folyamata

1986 az eljárás bécsi kez-
deményezése.

1993.  február  26.  a  Bécsi
Érsekség  átadja  illetékessé-
gét  az  Esztergom-Budapesti
Főegyházmegyének.

1993. április 16. a főpásztori
illetékesség átadásának szent-
széki jóváhagyása.

1993.  június  15.  a  Szent-
szék nyilatkozatban rögzíti, hogy hivatalai semmi olyan ada-
tot nem találtak, amely kizárná a szenttéavatási eljárás meg-
indításának lehetőségét.

1993. december 16. a Magyar Katolikus Püspöki Kar idő-
szerűnek nyilvánítja és egyöntetű támogatásáról biztosítja a
szenttéavatási eljárást.

1996. július 31. a vizsgálat egyházmegyei szakaszának le-
zárulása.

1999. november 8. a Szenttéavatási Kongregáció Elismeri
az egyházmegyei vizsgálat szabályszerű lebonyolítását.

2005 az eljárás előmozdítására a Magyar Katolikus Püspöki
Konferencia  pertársaságra  lép  a  kezdeményező Mindszenty
Alapítvánnyal.

2006 a  Püspöki Konferencia  a  Szentszék illetékesei  előtt
lelkipásztori szempontból időszerűnek nyilvánítja és sürgeti a
bíboros mielőbbi boldoggá avatását.

2012  a  Püspöki  Konferencia  Állandó  Bizottsága  hivata-
losan megerősíti a bíboros boldoggá és szentté avatására irá-
nyuló kérését.

2016 az egyházmegyei és római vizsgálatok tartalmi össze-
sítése, az ún. positio kinyomtatása.

Mindszenty bíboros szenttéavatási eljárása
1979-ben a mariazelli napok keretében világi hívek sürge-

tésére  aláírásgyűjtés  indult  a  boldoggá  avatás  érdekében.
1985-től  Füzér  Julián  atya  (1915–2005)  írásos  visszaemlé-
kezések gyűjtésébe kezdett,  a százkilencvenkét tanúságtétel
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„Szeresd Uradat, Istenedet teljes szívedből, teljes
lelkedből, teljes elmédből és minden erődből! Szeresd

felebarátodat, mint önmagadat! ” (Mk 12,29-31)

Szentnek kiáltjuk! Emigráns magyarok Mindszenty bíboros-
ról  halála  10.  évfordulóján  (Youngstown,  1987)  címmel
nyomtatásban  is  megjelent.  1986-ban  a  Mindszenty Alapít-
vány kérte az eljárás elindítását a halál helye szerint illetékes
főpásztortól.  1988-ban  kinevezték  az  eljárás  posztulátorát,
Szőke János szalézi szerzetest (1927–2012).

Bécsben  gyűltek  ugyan a  dokumentumok és  az  imameg-
hallgatások, de az eljárás érdemben még nem kezdődött el,
miközben Magyarországon lezajlott  a  rendszerváltozás,  így
remélni lehetett, hogy az éppen csak megkezdett munka itt-
hon folytatódhat. 1993-ban a Szenttéavatási Kongregáció jó-
váhagyásával a bécsi érsek átadta az ügyre vonatkozó főpász-
tori  illetékességét  Esztergom  prímás-érsekének.  A Magyar
Katolikus Püspöki Kar december 16-i döntésével támogatta
az eljárás magyarországi lefolytatását.

A hercegprímás szenttéavatási eljárásának kezdeményezője
(ún. actor) a Mindszenty Alapítvány volt, a vizsgálattal össze-
függő költségeket  a  hívek  adományai  segítségével  ennek a
szervezetnek kell  viselnie.  2005 decemberében az ügy elő-
mozdítására  a  Magyar  Katolikus  Püspöki  Konferencia  ún.
pertársaságra lépett az alapítvánnyal, és így az eljárás társkez-
deményezője (ún. coactor) lett.

Az egyházmegyei vizsgálat legfontosabb szakasza 1994-ben
a  szenttéavatási  bíróság  megalakulásával  vette  kezdetét.  A
Mindszenty-ügy  jelentőségét  mutatja,  hogy  az  eljárásban
Paskai László bíboros (1927–2015) személyesen töltötte be a
bírói tisztséget. A rangos bíróság ügyésze (promotor iustitiae)
volt Erdő Péter (1952–), aki 2002 óta esztergom–budapesti
érsek, 2003-tól bíboros.

A  történészbizottság  kinevezett  tagjai  Mészáros  István
(1927–), Szántó Konrád (1920–1999) és Török József (1946–)
egyháztörténészek voltak, de a bíróság további hét (történeti,
jogi,  levéltári  és  diplomáciai)  szakértői  munkát  is  igénybe
vett az életút részleteinek vizsgálatára. Az ún. dokumentum-
jellegű  bizonyítékok  mellett  az  egyházmegyei  eljárás  irat-
anyagának szakmai értékét hetvenkét tanúvallomás teszi tel-
jessé.  Paskai  László  bíboros  1996-ban  zárta  le  az  eljárás
vizsgálati  szakaszát,  a  teljes  iratanyagot  Habsburg-Lotha-
ringiai Mihály (1942–), a Mindszenty Alapítvány elnöke és
Szőke János posztulátor vitte Rómába.

A Kongregáció 1999-ben hivatalosan elismerte az egyház-
megyei  vizsgálat  szabályszerűségét  és  az  iratanyag  formai
szempontok szerinti teljességét (ez az ún. decretum validita-
tis).  Az  egyházmegyei  és  római  vizsgálatok tartalmi össze-
sítése, az ún. positio szerkesztése és kinyomtatása 2007-ben
kezdődött el és 2016-ban fejeződött be.

Magyarországon az életszentség hírében álló és ezért bol-
doggá avatásra  jelölt  személyek közül Mindszenty bíborost
övezi a legszélesebb tisztelet és az ő szenttéavatási eljárását
kíséri a legnagyobb várakozás. A katolikus egyház életében
ez egy különleges tapasztalat,  melynek a „sensus fidei”, az
egyház közösségében élő hívek természetfeletti hitérzéke ad
jelentőséget.  Ez  nem valamiféle  népszavazás,  hanem a  hit

dolgaiban az igaz és a hamis megkülönböztetésének képessége.
Mindszenty  bíboros  életszentsége  a  nem  katolikus  emberek
számára is fontos üzenetet közvetít: azt, hogy minden, egészen
természetes emberi hiányossága mellett ő egy igaz és jó ember
volt, aki érdemes az utókor tiszteletére. Jelenleg ennek a vizs-
gálati anyagnak a vatikáni értékelése van folyamatban.

Hivatalos szenttéavatási imák
A hagyományos hosszabb változat  –  jóváhagyta dr.  Paskai

László bíboros, prímás, esztergom–budapesti érsek; 1995-ben:
Mennyei Atyánk!
Szívesen fogadod híveid áldozatait, amelyeket Krisztus ál-

dozatával  egyesítve  ajánlanak  fel,  hogy kiegészítsék,  „ami
Krisztus  szenvedéséből  hiányzik,  az  Egyház  javára”  (Kol
1,24). Fogadd kegyesen József bíboros szolgád megaláztatá-
sait, áldozatait, amelyeket földi életében a magyar egyházért
és a magyar népért ajánlott fel. Szenvedése legyen napjaink-
ban is előtted kedves áldozat Egyházunkért, hazánkért. Hozzá
csatlakozva akarunk mi is imáinkkal, áldozatainkkal engesz-
telni nemzetünk lelki megújulásáért.

Ha szent akaratoddal megegyezik, add meg, kérünk, hívő
magyar népednek, hogy József bíboros szolgádat egykor Egy-
házunk  szentjei  között  tisztelhessük.  Krisztus,  a  mi  Urunk
által. Ámen.

Az újabb és rövidebb változat – jóváhagyta dr. Erdő Péter
bíboros, prímás, esztergom–budapesti érsek; 2014-ben:

Istenünk, te Mindszenty József bíborost arra választottad ki,
hogy az üldöztetés idején mindhalálig hűséges főpásztor le-
gyen: az igazság és a szeretet tanúságtevője.

Hívő néped örömére,  add meg, kérünk,  hogy őt  mielőbb
Egyházunk szentjei között tisztelhessük. Krisztus, a mi Urunk
által. Ámen.

Forrás: Rubicon - történelmi magazin - 2017/4 lapszám

Exc., Ft., Tamás József – Sanctus – 
                   Szent vagy, szent vagy, szent vagy...

A prefáció befejezését képezi, amely inkább az imádás ér-
zetét fejezi ki. Két szentírási eredetű szövegből tevődik össze.
Első  része (Iz  6,2),  a  próféta  látomásából  való,  a  második
része az Újszövetségből származik, virágvasárnapján a tömeg
e szavakkal üdvözölte Jézust (Mt 21,9). Különböző IV. szá-
zadi emlékek tanúsítják, hogy minden keleti liturgiában akkor
már használták. Nyugaton még az V. században sem volt is-
meretes mindenütt. 

Ebben az énekben kitárul előttünk az ég kapuja, látjuk mi is
az Isten trónusa előtt éneklőket,  és mi magunk is belekap-
csolódunk abba a kórusba, és zengünk Istenünknek és a Bá-
ránynak, aki közénk érkezik nemsokára. 

A Sanctus mondanivalója:  Isten szentségét kell hirdetnünk
és elismernünk.

A Szentírás nagyon gyakran beszél Isten szentségéről.  Zsolt
144,17-ben:  ,,Szent  minden  cselekedetében.”  1Kir  2,2-ben:
,,Nincs olyan szent, mint az Úr.” Lev 11,44-ben: ,,Én a te Urad,
Istened , szent vagyok.”
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„Szeresd Uradat, Istenedet teljes szívedből, teljes 
lelkedből, teljes elmédből és minden erődből! Szeresd
felebarátodat, mint önmagadat! ” (Mk 12,29-31)

Szentpéteri harangszóSzentpéteri harangszó XI. évfolyam 10. szám, XI. évfolyam 10. szám, 
2021. október 31.2021. október 31.

A liturgia is hangoztatja Isten szentségét, s ezt azért, hogy
amikor Isten szentsége áll előttünk, akkor ez minket is szent-
ségre  ösztönözzön,  hiszen  Isten  kifejezett  parancsa  ez  szá-
munkra: ,,Szentek legyetek, amiként én, a ti  Istenetek szent
vagyok.” (Lev 11,44)

Sajnos,  mi  emberek  sokszor  olyan  szólamokat  hangozta-
tunk, amelyek azt tükrözik, mintha a szentség az Istennek és
az angyaloknak való volna csak. ,,Ez nem nekem való, én em-
ber vagyok” stb... Amikor ilyen szólamokat vesz át az ember,
akkor biztos, hogy nem lesz azzá. 

Kis Szent Teréz 11 éves korában volt  elsőáldozó (1884).
Önéletrajzában erről az időről így ír: ,,Az Úr Jézus megértette
velem, hogy csak igazi dicsőség van, de az örökké tart. Meg-
értette  velem azt, hogy ennek a dicsőségnek elérésére nem
kell hőstettekkel tündökölnöm, hanem inkább elrejtőznöm az
emberek elől és önmagam előtt megsemmisülnöm úgy, hogy a
bal  kezem sem tudja,  mit  tesz  a  jobb.  Tudtam,  hogy én is
dicsőségre születtem, de amikor az arra vezető utat kerestem,
megértettem, hogy az én dicsőségem nem e világból való, s
hogy bennem a jó Istennek kell megdicsőülnie, vagyis nekem
kell szentnek lennem. Ez a kívánság nagyon is merésznek lát-
szik, tekintve az én akkori tökéletlenségemet és számbavéve
azt, hogy milyen tökéletlen vagyok ma is, de én most is ren-
dületlenül bízom abban, hogy szent, nagy szent leszek. Nem
az én érdememre számítok, hanem abban bízok, aki maga a
Szentség.”

A székelyudvarhelyi Kis Szent Teréz-templombúcsú – 2020 
Forrás: Székelyhon – Fotó: Fülöp Sándor

Kis Szent Teréz szent lett, mert az akart lenni. Csak az lesz
azzá, aki az akar lenni. Ha csak azt hangoztatom, hogy nem
nekem találták ki, akkor nem leszek azzá. 

Mindennap imádkozzuk, énekeljük: Szent vagy... Ez figyel-
meztetés, sőt kérdőre vonás: Te szent vagy-e, te törekszel-e a
szentség felé?

A Benedictus (Áldott, aki jön az Úr nevében) mondani-
valója.

Krisztust áldottnak nevezték az emberek a virágvasárnapi
bevonuláskor. Volt is, amiért, hiszen hányszor mondották el
azelőtt is: mindent jól tett.  És hányszor magasztalták az Is-

tent,  hogy ilyen prófétát adott (Lk 7,16,  a naimi ifjú feltá-
masztása után).

Amikor Krisztust áldottnak magasztaljuk, akkor áldottnak
mondjuk azokat is, akik az Úr nevében érkeznek, mint maga
Jézus. Minden embernek, minden kereszténynek, de leginkább
a papnak feladata, hivatásból is kifolyólag, hogy az Úr nevében
jöjjön,  közelítsen az emberekhez. VI. Pál pápa jelszava azért
hangzott így: In nomine Domini. (Az Úr nevében).

Az Úr nevében jelenti az Úrtól kapott megbízást is, de jelenti
az Úr lelkületét is. Akkor leszek igazán áldott, ha az Úr külde-
tésével és az Úr lelkületével megyek az emberek közé. 

Ilyen  értelemben volt  áldott  a  Szűzanya  is  az  asszonyok
között, ahogy az angyal mondotta neki. 

Ilyen értelemben mondja Szent Pál is: ,,Magasztalták értem
az Istent.” (Gal 1, 24)

Amikor minden nap énekeljük, imádkozzuk a Benedictust,
akkor ez a szöveg mintegy kérdőre vonás: tudok-e az Úr ne-
vében menni testvéreim közé és Őt képviselni közöttük?

Mennyivel szebb lenne a világ, ha komolyan törekednénk a
szentségre, és csakis az Úr nevében akarnánk az emberek kö-
zött lenni. Rajta, teljesítsük küldetésünket!

Jézusom,  szentnek  és  áldottnak  magasztalunk  Téged,
mert valóban az vagy. Bárcsak példád szerint én is azzá len-
nék! Keltsd fel a vágyat bennem az életszentség iránt, hogy
sose nyugodjak bele elesettségembe, nyomorúságomba, ha-
nem akarjak és törekedjek a magasságok felé!

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

Sebestyén Péter – Ima vagy oltás?

Azt a címet is adhattam volna: „amikor ég a ház,” „a tudo-
mány csődje,” vagy „antivaxerek kíméljenek!”

Mert amikor ég a ház, akkor nem elég filozofálni, bűnbakot
keresni, hanem menteni kell a menthetőt.

Már nem bizalmi kérdés ez, hanem közegészségügyi. Olt-
hatod magad ötször is, ha a többség nem hajlandó. Mert a ví-
rus pimasz. Csak azért is támad, pláne ott, ahol rést talál.  És
te oltva is továbbadod, ha van kinek. Mert a szervezeted elké-
nyelmesedett.  A tápos  városi  életmódban nagy a  nyüzsgés,
sok az interakció, jobban terjednek a mérgek, a mérgezők is.

A falusi csendes idill esetleg hétvégére jó, de már zavar a
harangszó, a kakaskukorékolás, a trágyaszag, a poros mellék-
utca, a kinti vécé, a csorda kolompja. Persze marha se lesz
mihamarabb, mert már nem éri meg. De sebaj, majd lesz im-
portból.  És majd a futár hozza a petrezselymet, mert se friss
nincs a kertben, se szárított a kamrában. Minek? Minek? Úgyis
kapsz étrendkiegészítőt a patikában.

Mondják: bűnbak az egyház is, mert tudatlanságban tartja
híveit.  Bűnbakok  az  oltatlanok,  mert  ellehetetlenítik  az
„egészségesek” mozgását, jogait.  Hibásak az oltottak, mert
nem voltak eléggé meggyőzőek a kommunikációban.

De a tudomány nem kér bocsánatot. S a gyógyszerbiznisz
sem. Olvasom, hogy a mai felnőtt nemzedék megszületésének
éveiben, úgy kb. 60 évvel ezelőtt történt meg az orvostudo-
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„Szeresd Uradat, Istenedet teljes szívedből, teljes
lelkedből, teljes elmédből és minden erődből! Szeresd

felebarátodat, mint önmagadat! ” (Mk 12,29-31)

mány  legmegrázóbb  tévedése.  1958  és  1962 között  egy  né-
metországi gyógyszergyártó mintegy 15 tonna gyógyszert adott
el, hogy csökkentsék a várandós édesanyák émelygés-tüneteit.
Ennek eredményeképpen több mint  10 ezer  torzszülött  látott
napvilágot és mind a mai napig szenvednek tőle. A Contergan
tablettát a gyártó mégsem vonta ki forgalomból csak átkeresz-
telte, és pozitív hatásait a lepra illetve a rákkezelésben haszno-
sítják.  A gyártó a  botrány miatt  ugyan nem tudta  törzsköny-
veztetni a gyógyszert, de később, más néven, Amerikában azóta
is gyártják. Sem bírósági döntés nem született, sem bocsánatot
nem kért senki. A cég is csupán csak – holmi filantróp szán-
dékkal – egy közös alapba csurgatott néhány millió dollárt. Az
Egészségügyi Világszervezet meg finoman felhívta az Európai
Gyógyszerügynökség figyelmét, hogy alkalmazáskor majd jól
olvassák el az apróbetűs részeket a mellékhatásokról…

Az egyház többször bocsánatot kért a bűneiért, a „civil” tár-
sadalom, a politika soha. A „hivatalos” média úgy semleges,
hogy  mikor  egyik,  mikor  másik  álláspontot  szajkózza.  Mert
nincs egyetértés. Nincs összhang, nincs konszenzus. Minek is –
hiszen demokrácia van. Egyébként is mindenki azt olvas, amit
akar. Majd eldönti, mi az igaz. A nyolc osztályos szakmunkás
szavazata is annyit ér, mint a frissen doktorált filozófusé.

Közben  ekkora  nyomás  alatt  az  egészségügyi  rendszer  a
szemünk láttára omlik össze. Nyilván, ez fáj a hatalomnak, nem
az egyén élete, helyettesíthetetlen méltósága, örök értéke.

Talán az utóbbi hetek legszimpatikusabb érve:  azért  nem
oltatják magukat az emberek, mert előbb imádkoznak, mint
orvoshoz menjenek. Pedig hát az orvosok is Isten gyermekei.
Feladatuk, hivatásuk a gyógyítás. A baj az, ha ők is megbe-
tegszenek. Főként, ha nincs annyi kórház, hogy a lakosságnak
legalább a fele elférjen benne, ha a szükség úgy hozza. És
pénz sincs erre, mert a biztosító sem fizeti ki a teljes autót,
akármekkora a kár a balesetnél.

Vagyis eljutottunk a pénzhez.
Hogy  mindent  ki  lehet  számítani  pénzben:  megéri,  vagy

nem? Ráfizetős vagy nyereséges? Az élet pedig… Háát, ennyi
volt. Meghaltál, eltemetnek, három napig tart a csoda. Ha nem
támadtál  fel,  jön  a  következő  hír,  ember,  esemény,  cunámi,
járvány, kormány, mozgalom, s megy az élet tovább, nélküled.

Te mennyit érsz? Mert annyit biztosan nem, mint amennyit a
nagy  focisták  a  nagy  kluboknál.  Mert  nincs  annyi  nyereség
utánad. Még az adód sem fedezi az egészséged, életed értékét.

Pénz vagy élet?
Úgy tűnik, inkább a pénz?! Hiszen azt lehet csak számsze-

rűsíteni. A halálod, csak a pénzzel való rossz gazdálkodás mel-
lékterméke.  Sima biológia,  így aztán simán mész a  süllyesz-
tőbe,  csak  majd  talán  a  rokonaid,  barátaid  emlékeznek  rád,
amíg élnek, hiszen te is úgy vagy velük, mint ők veled.

Igen, az ember testbe zárt halhatatlan lélek. De ez az Isten
Lelke által átlelkesített test is üdvösségre van teremtve. Fel-
ruházva értelemmel és szabad akarattal. S most kiderült, hogy
a  tudományt,  civilizációt,  gazdaságot  istenítettük,  és  mégis
milyen törékeny. Múlandó. Mert a testet elszakította a spiritu-

alitástól.  Elidegenítette  az  embert  önmagától.  Így  aztán
könnyebben  lerongyolódott  és  sebezhetővé  vált.  A legjobb
„szakit”, a sátánt kérte fel, hogy segítsen belerondítani Isten
tervébe, segítsen meghekkelni a jó szándékot,  segíteni aka-
rást, hiszen csatolt áruként kapta vele a kapzsiságot, a hata-
loméhséget, a becsvágyat is.

Az evilág elért a saját határaihoz.
Ha kiölte az emberből a halhatatlan isteni csírát, már isten-

ként viselkedne, de megállítja őt saját keze alkotása. A torz-
szülött fattyú, amit a tudás gőgjével produkált.

És akkor keresi a bűnbakot. Hirtelen áldozati pózban kezdi
sajnáltatni magát, s mindenütt tolvajt kiált. Pedig egyszerűen
csak hisztizik, mert saját magát fojtotta meg, levágta magáról
az isteni lélegeztetést.

Önállóan akart lélegezni, s kiderült, hogy Isten lehelete nél-
kül csak remeg, s aztán összerogyik. Jó lenne, ha az Istenbe
vetett személyes és közösségi hitünk, vallásosságunk segítene
megtartani józan eszünket, hívő szívünket.

Jó lenne, ha az embernek, ebben a végső kapkodásban, még
lenne ereje legalább az imában Isten után nyúlni és mélyet
szippantani Belőle.

Forrás: peterpater.com

Korzenszky Richard – Istenünk: köszönjük

Istenünk: köszönjük,
hogy megszólítasz minket.
Köszönjük, hogy az Írások
feltárják előttünk
a te végtelen életednek titkát.
Kérünk,
ne tegyen süketté minket
se gazdagság,
se gőg, se önteltség.
Add, hogy felismerhessük mindig,
hol van a helyünk
ebben a világban,
és életünket
a te jelenlétedben élhessük.
Köszönjük,
hogy az üzenet
ma is szól hozzánk.
Köszönjük,
hogy fölemelhetjük szívünket
hozzád, a végtelen Istenhez,
és közelebb kerülhetünk
a te istenséged ismeretének
tiszta világosságához.
Igédnek fénye
ragyogja be életünk útjait,
és ne engedd,
hogy letérjünk
az egyenes útról.

Forrás: Tihanyi Bencés Apátság 
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Barlay Gábor interjúja Marton Zsolt váci 
      megyéspüspökkkel – Nem tökéletes, hanem jó 
                              családokra van szükség!

Marton Zsolt váci megyéspüspök szeptember óta a családok-
ért  is  dolgozik,  a  Magyar  Katolikus  Püspöki  Konferencia
Családügyi  Bizottságának  kinevezett  elnökeként.  Új  feladat-
köre  kapcsán  kérdeztük  őt  a  családok  értékeiről,  egyházhoz
való kapcsolódásukról, kihívásaikról és arról, hogyan tudja az
egyház  és  a  hívő közösség  a  család különleges  értékét  és  a
családban élés örömét bemutatni a társadalomnak.

Püspök atya közel  fél  éve tölti  be az MKPK Családügyi
Bizottságának elnöki tisztét.  Elődje,  Bíró László leköszönő
levelében így fogalmazott: „Egyházunkban hosszú évszázado-
kon keresztül nem kellett külön figyelnünk a családra, mert az
egészséges családok világra hozták az egészséges gyermeke-
ket, akik a szülők példáját követve házasodtak és alapítottak
családot. Ezekben a családokban kibontakozhattak a papi és
szerzetesi hivatások. (…) Ma már egy egészen új világ van
születőben az életet, a családot, a személyt illetően. Nagy é-
berségre,  sok-sok  erőbefektetésre  van  szükség  ahhoz,  hogy
határozottan védeni tudjuk azt, amit valóban védenünk kell,
és elengedni azt, amit el kell engednünk. (…) Szellemi harc-
ban állunk.” 

B. G. –  Mit kell megvédenünk pontosan?
M. Zs. –  Azokat az értékeket, amelyek minden korszakon

átívelnek. Az Ószövetségben már olvashatjuk, de Jézus is azt
mondta, hogy a házasság férfi és nő tiszta szerelmi kapcso-
lata. További értékeink a hűség, a kitartás, a gyermekek válla-
lása. Ezek minden korszakon átívelnek, mindenféle társadal-
mi  formációban megmaradnak.  Ez  az  egyházunk hite  és  a
Biblia tanítása, ami mindig aktuális, de nyilván az adott kor
nyelvén kell előadni. Ami isteni és Krisztustól jön, az most is
igaz, érvényes és korszerű.

B. G. – Milyen eszközeink vannak ma az értékeink vonzó
bemutatására?

M. Zs. –  Legfontosabb eszközünk a szeretet. Ez a legerő-
sebb fegyver és a legnagyobb hatalom. Ahogy Szent II. János
Pál pápa mondta, mi az evangéliumot bátran, határozottan, de
nem erőszakosan  hirdetjük.  A bátorság  abban  áll,  hogy ki
merjük  mondani  az  értékeinket,  de  ezt  nem  diktátumként
tesszük. Igazi fegyverünk lehet még, ha az örömünket meg-
mutatjuk! Tehát az egyház tanítását nem parancsként állítjuk
az emberek elé, amit csupán meg kell tartani, hanem bemu-
tatjuk azt is, hogy így élni öröm. Azért jó, azért igazi érték,
mert ez az igazi boldogság forrása. Ezáltal tesszük vonzóvá,
és  így tudunk az  emberek  felé  közelíteni.  Köztudott,  hogy
minden ember a boldogságot keresi, és aki mer igazán őszinte
lenni  önmagával,  mer  a  dolgok  mélyére  nézni,  annak  van
esélye arra,  hogy az igazi  boldogság útjára  rátaláljon és el
tudjon indulni rajta.

Ilyen módon kell bemutatni a házassági hűséget, a tiszta ké-
születet a házasságra, a családi élet örömeit, annak szépségét,

hogy mit jelent több gyermeket nevelni, nagycsaládban felnő-
ni. Ennél nagyobb vonzerő, ennél hatásosabb „fegyver” nem
szükséges. Nem harcolnunk kell, hanem az életünk szépségét
és örömét kell  felmutatnunk.  Ha ez valakinek nem tetszik,
nos, ez jogában áll, de nekünk is legyen jogunk ahhoz, hogy
– senkit nem támadva – világosan és tisztán megmutathassuk
értékeinket. Mindenkit, aki hozzánk jön, szeretettel fogadunk,
mert hiszen azt szeretnénk, hogy az igazi,  örök isteni érté-
keket minél többen megtalálják.

B. G. – Ehhez is kell ma már bátorság? Sokszor igaztalan
támadásokat kapunk akkor is, ha csupán bemutatjuk érté-
keinket:  ítélkezőnek,  intoleránsnak,  kirekesztőnek monda-
nak minket. Hogyan reagálhatunk ezekre a vádakra a jézu-
si lelkületnek megfelelően?

M.  Zs.  –  Az evangéliumban  azt  mondja  Jézus,  hogy ha
„gyűlöl titeket a világ, tudjátok meg, engem előbb gyűlölt”
(Jn 15,18). Minden korszakban fennáll a veszély, hogy a va-
lóban az evangélium szerint élő embereket támadások érik.
Pont azért, mert nem csak látszat szerint élik az  evangéliu-
mot,  hanem  ténylegesen  is  megvalósítják  életükben  annak
igéit. De azt gondolom, hogy ezt a világot nem visszagyűlölni
kell,  hanem  szeretni.  Nem  a  világ  rosszaságát,  hanem  az
evangélium  nélkül  élő,  vagy  azt  támadó  embereket  kell
szeretnünk, mint Isten teremtményeit. Bátran fel kell vállalni,
hogy bármit mondhatnak ránk, bármivel meg is támadhatnak.
De nekünk Krisztus a mérce, nem holmi világi hatalomnak a
definíciói,  akik  épp  kitalálták,  hogy  mihez  kell  aktuálisan
igazodni.  Nekünk  Krisztushoz  kell  igazodni,  akkor  is,  ha
üldöznek és akkor is, ha ünnepelnek.

Jézus azt mondja János evangéliumában, hogy „…bízzatok,
mert  legyőztem a  világot.” (Jn 16,33).  Tehát  Ő úrrá  lett  a
rossz fölött. Ő velünk van akkor is, ha támadás ér, akkor is,
ha öröm. Személyes életemben is az ad erőt, hogy a világ leg-
nagyobb hatalma, legnagyobb ereje van velem, de ez nem ka-
tonai  hatalom,  hanem  a  Lélek  hatalma  Krisztus  által.  Én
akkor is kimondom ezt, ha ezért támadnak, ha ezért nemtet-
szésüket fejezik ki, hiszen Krisztus tanítványa vagyok. De azt
gondolom, hogy mindig kárpótol az az öröm, amit egy-egy
megtérőt  látva  tapasztalhatunk,  ez  sokkal  nagyobb,  mint  a
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kritika vagy támadás, ami ezért érhet minket.
B. G. – Családreferensi programjában több területet is meg-

nevezett, ahol folytatná az elődje által megkezdett utat, ugyan-
akkor új elemek is felbukkannak az elképzelések között. Meg-
említi például, hogy „a meglévő értékekre egy új pasztorációs
modellt kell felépítenünk”. Mit ért ezalatt pontosan?

M. Zs. –  Megyéspüspök is vagyok, ezét pontosan tudom,
milyen  nagy kincsünk  a  népegyházi  struktúra  és  az  ennek
megfelelő lelkipásztorkodás: nagyon sok érték van ebben. De
emellett fel kell építenünk a kovász-egyház és missziós egy-
ház modelljét is! A népegyházban a társadalom döntő része
formálisan,  jelentős  része  ténylegesen  is  keresztény  volt.
Most nem ilyen világban élünk, így szükségessé vált,  hogy
kiépítsünk evangéliumi kiáradási pontokat, amelyek vonzóvá
teszik  az  emberek  számára  Krisztust  és  az  egyházat.  Ezt
próbáljuk a Váci Egyházmegyében. Láttuk, hogy nincs elég
pap, tehát a régi modell már nem működik, így visszatértünk
a kezdetekhez, megnéztük, hogy volt ez az ősegyház idejé-
ben. Mi az, ami akkor és ott jól működött? A II. Vatikáni Zsi-
nat  egyébként  útmutatást  ad  ebben,  hogyan  lehet  ezt  jól
csinálni:  állandó  diakónusok,  akolitusok,  hitoktatók,  világi
munkatársak bevonásával, akikkel együtt építjük az egyházat,
ki-ki a megfelelő helyen.

Együtt  építjük  Isten  országát.  Ez  ma  már  nem a  –  bár-
mennyire becsületes és lelkiismeretes – pap magánügye, aki-
vel szemben megjelennek a fogyasztói szemléletű hívek, ha-
nem egy evangéliumi közösségi mag áll a háttérben.

Ha ezt meg tudjuk tenni, akkor ennek a magnak kisugár-
zása lesz, azt fogják mondani, mint az első időkben: „Nézzé-
tek,  hogy  szeretik  egymást!”  Ez  az  álmunk,  hogy  vonzó,
kisugárzó, kovászként a társadalomra ható közösségeket tud-
junk létrehozni. Ez egyébként a II. Vatikáni Zsinat modellje,
de úgy látszik, hogy most jött el a megvalósítás ideje.

B. G. – Ez az új modell akkor a családok, hívők részéről
nagyobb bevonódást feltételez?

M. Zs. – A családokat szeretnénk az elköteleződés irányába
vinni. Legyen az egész család egy igazi család-egyház, ahogy
a zsinat nevezi őket. A gyermekek itt kapják az első hitélmé-
nyeket, hiszen a szülők az első hitre nevelők. A cél az, hogy
Krisztust befogadjuk az életünkbe, legyen ott a családjaink-
ban, mint a legalapvetőbb közösségben. Az elkötelezett csalá-
dok példája nagyon vonzó, még akkor is, ha nem tökéletes
emberekről van szó: döbbenetes kisugárzása van annak, ha az
evangélium szerint próbál élni egy család, ez mindenkire hat.
Azután sokszor van olyan, hogy ezen belül valaki még egy
plusz elhívást is kap, pl. sok családapa vállal állandó diakó-
nusi szolgálatot itt a Váci Egyházmegyében.

B. G. –  Tervez-e a Családügyi Bizottság segédanyagokat
kiadni,  így  támogatva  a  családokat,  például  a  közös  ima
megvalósításában?

M. Zs. –  Sok álmunk és célunk van, többek között ezt is
tervezzük. Egy konkrét példa: Mervai Miklós, a Pázmány Pé-
ter Katolikus Egyetem tanára írt a családi imáról egy könyvet,

ezt most újra kiadjuk. De egyéb más területeken is szeretnénk
a családoknak könyveket, kurzusokat, módszereket felkínál-
ni, tanúságtevők tapasztalatait közreadni.

B. G. – A Fokoláre Mozgalom régóta elkötelezetten dolgo-
zik a családokért. Hozzájárulhat az ő tapasztalatuk a csa-
ládreferensi szolgálatához?

M. Zs. – Mindaz a kincs, ami a Fokoláre Mozgalom lelki-
ségében  benne  van:  egy  családdá,  igazi  közösséggé  válni,
nos, ez egy nagyon fontos üzenet a mai ember számára. Nem
véletlen, hogy Chiara Lubichnak, a mozgalom alapítójának az
utolsó üzenete ez volt:  „Legyetek mindig család”. A legna-
gyobb kincsnek az egységet tartom a Fokoláre lelkiségben, s
mindenhol, ahol megfordulok, az egyházmegyében, a papne-
velésben, a családpasztorációban, ezt próbálom megvalósíta-
ni. A családban is lehetnek nézetkülönbségek, hiszen eltérő a
személyiségünk, ez természetes,  viszont hogy hogyan lehet
Krisztusban szeretet-egységet építeni, ez a Fokoláre lelkiség-
nek egy egészen egyedi kincse.

Az  egység  kultúráját  kellene  bevinni  a  mai  családokba.
Mert a családban nem jószándékú maszekok élnek együtt, ha-
nem a férfi és nő egységéről van szó, a szülők és a gyerekek
szeretet-egységéről van szó.

Ezek az kis „egységek” adják aztán a nagyobb egységet, az
egyházközséget, az egyházmegyét, a magyar egyházat, a vi-
lágegyházat. Az egység és az Ige élése a Fokoláre Mozgalom-
nak olyan értékei, amelyeket nagyon fontos lenne bemutatni a
világnak: ezek nélkül nem tud krisztusi család kialakulni és
boldogan élni.

B. G. – Püspök atya hogyan definiálná röviden az egységet?
M. Zs. – Ez egy ideál. Biztos, hogy nagyon nehéz az egy-

ség  megteremtése,  könnyebb  beszélni  róla,  mint  megtenni.
Ugyanakkor,  ha  valamit  Krisztusban  és  Krisztusért,  azaz
egységben hoznak létre, annak van egy többlete, van benne
egy olyan  plusz,  amit  nem lehet  akkor  megtapasztalni,  ha
csupán nagyon okos emberek külön-külön alkotnak valamit.
De az az igazság, hogy az egységhez meg kell „halni”, más-
képp nem megy: én ezt tartom az egységre törekvés sarok-
pontjának. Nekem azért nagy álmom az egység, mert azt lá-
tom, hogy minden nehézség ellenére, ez egy kikezdhetetlen
kincs.  Varga László kaposvári püspök atya mondta, hogy a
gonosz  minden karizmát  képes  utánozni,  de  az egység  ka-
rizmáját nem. A gonosz sose tud egységet teremteni, ezért tá-
madja. Ez a legnagyobb erőnk. Ha a család mindent megtesz,
hogy Krisztus közöttük legyen, minden nehézség mellett is,
akkor ez egy óriási kincs lehet.

B. G. – Egyik nyilatkozatában úgy fogalmazott, hogy többet
kéne beszélnünk az örömeinkről,  boldogságunkról és  mind-
arról, ami miatt jó családban élnünk. Kiknek szól pontosan ez
a felhívás? A papoknak, a családpasztorációval foglalkozó kü-
lönböző szervezeteknek vagy minden keresztény családnak?

M. Zs. – Mindenkinek. Azt látom, hogy először hajlamosak
vagyunk a kötelességekről, parancsokról beszélni, de ez nem
vonzó.  Ehelyett  azzal  kellene  kezdenünk,  hogy  „Krisztus
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nagyon szeret téged! Nézd meg, hogy élnek ezek a családok,
milyen boldogok!” Minden ember boldogságra vágyik, és ha
azt látja, hogy egy adott családban vagy közösségben erre a
boldogságra rátalálhat, akkor bekapcsolódik.

B.G. –  Minden közösségnek vannak struktúrái, törvényei,
Krisztusnak is, de ha valakit először a paragrafusokkal szem-
besítünk, akkor az inkább riaszt,  mint  vonz.  Azt  gondolom,
hogy először azt kell megmutatni, hogy miért jó ez?

M. Zs. – Ha az evangéliumot hirdetjük, akkor jó lenne, ha
az örömhír látszana is rajtunk. Ha szomorú szívvel és arccal
járkálunk, akkor megkérdezhetik tőlünk, hol van itt az öröm,
mi  ebben  az  örömhír?  Nem  sminkelt  mosolyra  gondolok,
hanem arra a kisugárzásra, ami a küzdelmeken, megpróbál-
tatásokon keresztül  is  megmutatja  magát.  Áradjon az adott
családból vagy közösségből,  hogy itt  öröm és szeretet van,
jaj,  de  jó  lenne  oda tartozni!  Én ezt  gondolom hangsúlyo-
sabbnak. Sokszor az a vád ér minket, hogy nem látják örülni
a keresztényeket.

B.G. – Manapság már nem ritka sajnos a keresztény há-
zasságokban sem a válás, ezzel mindkét félben és a gyere-
kekben is mély sebeket hagyva hátra. Van valamilyen terve
a  Családügyi  Bizottságnak  az  elváltak  lelki  gondozására,
egyházban tartására?

M.  Zs.  –  Nincsen  kész  receptünk,  mert  ez  egy  nagyon
összetett  dolog.  Szeretettel  kell  fogadni  és  gyógyítani  az
elváltakat,  hiszen ők  is  szeretett  tagjai  a  közösségnek.  Be-
fogadásra van szükség, nem kirekesztésre. Nem ítélkezhetünk
fölöttük, mert Isten látja csak a lelkeket. Nincs általános re-
cept, a lelkipásztor egyéni bölcsességén múlik, hogy hogyan
áll a sérült családok mellé. Igazságos és irgalmas szeretetre
van szükség, ennek a kettőnek kéz a kézben kell járnia. Az a-
zonban egészen biztos, hogy a házassági felkészítést már kis-
kamasz korban el kell kezdeni. Ez ugyanis annak a reményét
hordja, hogy nem a válás lesz majd később a megoldás. Arra
kell nevelni a gyerekeket,  hogy ne ijedjenek meg a nehéz-
ségektől, kihívásoktól, mert mindig van megoldás.

B.G. –  A fiataloké a jövő: a jegyesek házasságra, családi
életre való felkészítésével kapcsolatban melyek a tervek? So-
kan kérnek úgy egyházi házasságot, hogy nem aktív tagjai az
egyháznak. Hogyan lehet megszólítani, felkészíteni őket, hogy
az esküvő ne csak a szép ruháról és a papírról szóljon?

M. Zs. –  Ez komplex dolog, aki messziről jön, azt a kate-
kumenátus  módszerével  kellene  megközelíteni.  A házasság
nem csak egy szertartás, hanem egy életre szóló elkötelező-
dés, egy olyan kincs, ami beágyazódik egy sokkal tágabb kin-
csestárba. Legalább láttassuk meg, hogy mi az egyháznak ez
a nagy gazdagsága és szépsége! Sok olyan konkrét példa van,
hogy pl. egy egyháztól távoli vőlegény a menyasszony és a
közösség szeretete hatására maga is aktívan bekapcsolódott a
helyi  plébánia  életébe.  Ez  nem kényszer volt,  hanem látta,
hogy jó ide tartozni,  és  önként,  örömmel csatlakozott.  Sok
értékes mozaikból kell a teljes képet összerakni. Ebben segít-
het a referensek hálózata is, képzésekkel, lelkigyakorlatokkal,

konferenciák  megszervezésével,  anyagok  készítésével  és
terjesztésével. Ötleteket adunk az egyházmegyei családrefe-
renseknek, de kötelező érvénnyel nem írunk elő semmit.  A
Családügyi Bizottság forrás kell legyen mindazok számára,
akik a családokért dolgoznak az egyházban.

B. G. –  A családok, közösségek mit tehetnek azért, hogy
papjaink ne magányosodjanak el, ők is közösségben, „csa-
ládban” érezhessék magukat a plébánián?

M. Zs. – Minden tőlük telhető erővel szeressék a papjukat!
Ez nem mindig könnyű, de ki lehet szeretni a papokból a bel-
ső kincseket. Erre láttam már sok jó példát. A pap is ember,
neki is vannak érzelmei, és egyre nehezebb a sokasodó kihí-
vásoknak megfelelni. Rengeteg kérés, kívánság, elvárás érke-
zik be papjainkhoz, akik értelemszerűen nem tudnak minden
igénynek megfelelni. Ebben kellene segíteni nekik, tapinta-
tos, de szívós szeretettel, még akkor is, ha az atya bezárkózik.
Nem szabad feladni a szeretetet, mert előbb-utóbb megnyíl-
nak.  Kérjük  ehhez  a  Szentlélek segítségét,  ő  biztosan  nem
hagy cserben. Én ezt kívánom a papjaimnak, és ezt kérem a
hívektől.  Szerencsére  láttam már  sok  csodát  ezzel  kapcso-
latban. Csak egy példa: még gödi plébános voltam, amikor va-
laki megkeresett, hogy a családok beosztották egymás között,
melyik vasárnap ki fog megvendégelni ebédre. Óriási ajándék
volt ez számomra, minden vasárnap családlátogatásra mentem,
de ugyanakkor nagy örömöt is jelentett mindez. Ehhez persze
kell egy olyan pap is, aki ezt elfogadja, de ha a családok nem
adják fel, akkor előbb-utóbb mindenki beadja a derekát.

B.G. – Mi most a legnagyobb reménye Püspök atyának a
családokkal kapcsolatban?

M. Zs. –  Óriási erő lehet a család. Olyan alapvető kincs,
ami az emberek örömét, biztonságát, jövőjét adja, mint egy
forrás. A család mindig aktuális lesz, sose fog kimenni a di-
vatól. Bármilyen nehezen is alakul valakinek az élete, ha volt
egy nem tökéletes, de szerető családja, akkor ez egy örök és
eltörölhetetlen erőforrás marad. Ez a reményem. Ha lesznek
nem tökéletes,  de jó családjaink,  akkor lesznek boldog,  ki-
egyensúlyozott emberek. A család egy olyan valóság, ahova
mindig vissza lehet térni.

Forrás: ujvarosonline.hu
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„Szeresd Uradat, Istenedet teljes szívedből, teljes
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Tóth Tihamér – Mennem kell, az Úr hívott!

Kedves, Jó Barátom!
Ha  láttad  volna  tükörben  magadat,  hogy  milyen  tágra-

meredt, csodálkozó szemmel tekintettél reám az óra végén!...
Mikor az osztályfőnök úr ma, néhány héttel az érettségi előtt
sorba kérdezett mindnyájunkat, hogy ki minő pályára készül,
és a fiúk egymásután álltak fel: orvos, mérnök, orvos, jogász,
gazdász, még nem tudom, mérnök, kereskedelmi, még nem
tudom, orvos... és akkor reám jött a sor.

– Egyházi pályára megyek, pap leszek – csak ennyit szóltam
s leültem. Te ekkor hátranéztél reám. Nohát azt az ijedt tekin-
tetet! Úgy néztél, mintha villám csapott volna le melletted!

A tíz perc alatt félrehívtál az egyik ablakmélyedésbe és ala-
posan kipakoltál előttem:

– Látod, Gida, ez nem szép tőled. Legjobb barátodnak sem
szóltál végső döntésedről. Azt hittem, hogy mégsem komoly
az, amire készülődtél. Dehát most már igazán döntöttél? Jól
fontold meg, Gida, mire vállalkozol. Az osztály első tanulója
vagy, életrevaló ifjú. Előtted nyitva áll az élet beláthatatlan ér-
vényesülési lehetősége. Fényes tehetségeddel, ki tudja, mi le-
hetne belőled! Miért mégy te papnak?...

Ezt  mondtad  nekem  s  oly  szomorúan  néztél  szemembe,
mintha temetésemre jöttél volna.

– Nézd, Imre, valóban te vagy a legjobb barátom, neked
igazán szeretném elmondani választásom okát. De a tíz perc-
nyi szünet nem megfelelő keret ehhez. Holnapra inkább le-
írom neked.

És most este fél tízkor írom e sorokat. Az egész család már
alszik, csak az én kis szobámban ég az asztali villany. Ünnepi
csönd virraszt  körülöttem,  amikor felelek neked,  kedves jó
barátom, hogy hát miért is megyek én a papi pályára.

Emlékezzél csak vissza, kedves Imrém, azokra a meghitt,
benső melegséggel telt sétákra, amiket annyiszor tettünk ket-
tesben tavaszi estéken a budai Duna parton. A tiszta égen né-
mán ragyogtak a csillagok, a csendes víztükrön ezüstös kí-
gyóként úszott a parti lámpák fénye és mi fel-alá járkálva be-
szélgettünk.

Nagyon komoly dolgokról folyt a szó. A mai világ feneket-
len romlottságáról. Bármerre nézünk, mindenütt önzés, tüle-
kedés, gerinctelenség, megalkuvás, elvtagadás s az ifjak közt
is  eszmények  lemosolygása,  léhaság,  kötelesség  elől  való
kibújás és erkölcstelenség... S aztán eszünkbe jutott az ima,
amelyet  minden  tanítás  előtt  elmondunk  az  iskolában:  «...
hiszek Magyarország feltámadásában», és kérdően egymásra
néztünk: Hát igazán hisszük-e, hihetjük-e, hogy ez a mai ma-
gyarság s az így növekvő új nemzedék vissza tudja szerezni
az elveszett hazát?

És Imre, emlékezzél csak vissza, hogy én akkor már sok-
szor mondtam:

Te,  pajtás,  én  érzem, hogy valamit  tenni kellene.  Sopán-
kodás  azonban  itt  mitsem segít!  Itt  acélos  karral  bele  kell
nyúlni az idők kerekébe és nekifeszíteni mellűnkét az árnak...

A ma délelőtti  beszélgetésben  szemrehánytad,  hogy soha
nem szóltam, hogy a papi pályára készülök. Pedig íme, mégis
szóltam, legalább annyira, amily világosan akkor magam is
láttam jövőmet. Hiszen csak lassan érlelődött bennem meg-
dönthetetlenné a hivatásom, míg aztán ma már tisztán érzem:
az Úr hív, mennem kell!

Pár éve még csak ingadozó, félénk gondolat volt ez ben-
nem, nem több, mint valami bizonytalan kopogtatás az ajtón;
tömérdek nehézséggel, aggodalommal, kétellyel kellett leszá-
molnom és mégis hétről-hétre világosabban hallottam az Úr
hívó szavát.

Mennyit kellett  küzdenem először is saját érveimmel, ne-
hézségeimmel szemben! Hogy meg tudok-e majd felelni az
óriási feladatnak?  Hogy nem roppanok-e össze? Hogy nem
lesz-e túlsók a pálya által követeit lemondás a világról? Ma
már mindezzel rendben vagyok. Érdekes, talán el sem hiszed:
a cserkész-nagytáborozások adták meg a feleletet töprengé-
seimre.  Négy vakációban voltam táborban hittanár-parancs-
nokunkkal,  ott  heteken  át  közelről  láttam  egy  pap  életét.
Édesapámhoz tömérdek  vendég jár,  mindenféle  állású;  leg-
nagyobb részétől csak lemondó reménytelenséget, örökös pa-
naszt,  savanyú elkeseredést hallottam. Viszont a tisztelendő
urunk arcáról soha el nem tűnik a szelíd derű, a nyugodt sze-
lídség,  a  csendes  megelégedés.  Ekkor  villant  fel  előttem,
hogy mégsem lehet  oly roppant  nehéz  a  papi  hivatás  által
követelt áldozatos az Úr az érte hozott lemondást bizonyára
sok, előttem még ismeretlen lelki örömmel bőven kárpótolja.
Hát  rosszak  az  emberek!  Önzők,  ridegek,  anyagiasak,  er-
kölcstelenek! Vajon lesznek-e valaha jobbak, hacsak panasz-
kodunk,  sopánkodunk?  Nem,  ez  nem  segít!  Egyik  meleg-
hangulatú  szentáldozásom után  úgy éreztem,  mintha  nagy,
kérdő tekintettel nézne reám az Úr s panaszkodnék: «Látod,
fiam, mily sok lenne a termés, de nincs arató»...

Névtelen fájdalom sajgott  fel  bennem: Uram, Uram! Hát
oly kevés a  nagylelkű  ember,  aki  Érted dolgoznék! Igazán
olyan kevés magyar fiú élne e hazában, akiben nagyot dob-
banna az áldozatos szeretet: Ecce ego, mitte me, ime, itt va-
gyok én, fogadj be aratónak! Mennyit dolgoznak, fáradnak,
verítékeznek az emberek – mindenért, csak Érted nem! Az a
bankár hogyan kalkulál, rohan, töri magát! Miért? A pénzért.
Az a mérnök hogyan tervez, számít, mér! Miért? A család-
jáért. Az a kereskedő – miért fárad, nincs éjjele-nappala! Mi-
ért?  Az üzletért.  Körülöttem az emberek az  utcán  micsoda
ideges  zűrzavarban  morzsolják  életüket!  Miért?  A minden-
napi kenyérért. De ki dolgozik Érted, Úr Jézus? Érted és az
emberi lelkekért, a tiszta erkölcsökért, az örök életükért, így,
ezzel a szenvedélyes energiával! Oly fáradhatatlan ambíció-
val, mint a bankár, de – Érted. Oly tervező számítással, mint a
mérnök, de – Érted. Éjjelt úgy nappallá téve, mint a keres-
kedő, de – Érted.

És – látod, kedves, jó barátom – amikor így felsírt bennem
a modern élet erkölcsi elárvultságának tragikuma, ugyanak-
kor  lobbant  fel  szívemben  a  döntő  elhatározás  lángja  is:
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Uram,  mennyi  töméntelen  jót  tehet  egy  buzgó  pap  a  mai
fenekestől felfordult világban is! De kevés a pap! Elfogadnál-
e engemet egynek munkásaid közé? Megtennél-e engemet is
«emberek halászaivá?» Tudom, nehéz feladat elé megyek, de
megyek. Tele van halakkal a világ: az autók, villamosok, fal-
vak, gyárak, iskolák, mozik, templomok, utcák telve halakkal,
és én leszek a háló és a hálónak erősnek kell lennie és nem
szabad elszakadnia. De, te Uram, úgyse, megerősítesz majd!

Nem lesz  gondolatom s  vágyam, mely nem Érted  lenne.
Nem lesz  törekvésem és  munkám,  sem éjjelem,  sem nap-
palom, nem lesz szavam s tollvonásom, nem dobban egyet
szívem, nem lüktet egyet vérem, csak Érted, elfeledett, nem
ismert, mellőzött Jézusom! Csak Érted – és a lelkekért.  De
mihi animas, cetera tolle!

Kedves Barátom! Hogy ily mélyre engedtelek pillantani lel-
kem szentélyébe, ezzel – azt hiszem – már meg is feleltem
minden délelőtti kérdésedre Karrier?  Hát lehet annál fönsé-
gesebb hivatás, mint az embereket jobbakká tenni! Te, Imre,
orvos  leszel.  Jól  teszed.  Nemes  feladat  gyógyítani  a  beteg
testet. De nem százszor inkább az-e gyógyítani a beteg lelket?
A többi társunkból mérnök, kereskedő, gazdász stb. lesz. Mind
fontos  feladat  hazánk  számára.  De  ítéld  meg  magad,  Vajon
túlzok-e, ha úgy gondolkodom, hogy az én munkámnak pusztán
a földi haza szempontjából is lesz legalább olyan jelentősége,
mint az övékének. Mert egy nemzetnek minden gyártelepénél,
kereskedelmi hálózatánál s gazdasági berendezéseinél – amiket
ők fognak építeni – nagyobb kincse polgárainak jellemes lelke,
acélos gerince, pontos kötelességteljesítése, megbízható becsü-
letessége, amin meg én szeretnék dolgozni.

És hogy, mindig tiszta jeles voltam? Hát azt hiszed, hogy az
Urnák adhatjuk a termés alját, az ocsút, a szemetet?

És hogy olyan eleven, életrevaló, jókedvű fiú vagyok? Hát
talán a maflák, az ügyefogyottak álljanak be a lélekmentésnek
nagyszerű,  de  a  mai  korban  hihetetlenül  bonyolult,  nehéz
munkájába?

Nem, nem, kedves barátom! Ami értéket az Isten lelkembe
helyezett, én mindazt oda akarom szentelni az ő nagy ügyé-
nek. Nem töprengeni akarok azon, hogy «rossz időket élünk»,
hanem elszánt lendülettel szembefeszülni az áradatnak. Amit
teszek, amerre járok, boldogság, vigasz, erő, szelídség ömöl-
jék szét lábam nyomán. Napsugaras, életet árasztó lélek aka-
rok lenni a lelkeket fojtogató mai ködben, elvetni az igazság
magvát ebbe a csalóka földi világba, a kegyelem harmatával
permétezni a száraz emberi szíveket s összetört lelkeket talpra
állítani.  Ez lesz az én életpályám. Úgy akarok élni,  mint a
másoknak  világító  s  magát  felemésztő  égő  gyertya.  Ti  a
családnak fogtok élni, oltárotok a családi tűzhely lesz. Szent
dolog  az!  De  mennyivel  szentebb  hivatás  az  Úr  oltáránál
állni,  keresztre  feszíteni  bennünk az embert,  hogy másokat
megváltsunk a bűn, a nyomor, a tehetetlenség átkától.

Én tele vagyok hivatásom szent ihletével s ez az ihlet ellen-
állhatatlan erővel visz a cél felé. Nincs hatalom, amely engem
visszatartson.

Odaállok illatozó kis égő gyertyának az Úr oltárára, hogy
elmondhassam embertársaimnak:

Az Isten küld, testvéreim, tinéktek, 
Hogy sugarai eleven tüzet, 
Amik arcáról a szívembe égtek, 
Sugározzam csendesen szerteszét. 
A testvéreknek, kik az éjben járnak,
Az Isten küldött szentjánosbogárnak. 

– Sík Sándor –

Őszi csendélet... – Fotó: Szabó Mátyás

Kedves  Barátom!  Azt  kérdezted,  miért  megyek  papnak?
Íme a válaszom: Szeretem földi hazámat és szeretem Istene-
met,  azért  megyek  papnak.  Azért,  mert  meggyőződésem,
hogy munkámmal megalázott magyar hazánknak a feltáma-
dást építő új nemzedéket, örök hazánknak s mennyei Atyánk-
nak pedig hűséges fiakat fogok nevelni.

Nekem mennem kell: az Úr hívott!
Ne csodálkozzál rajtam! Ne szánj engem! Hanem örvendj

együtt a te örvendező, igaz barátoddal, Gedeonnal.
Forrás: Tóth Tihamér – Krisztus és az ifjú

Kempis Tamás – Krisztus követése – gondolatok

Fiam, most megtanítalak téged a békességnek és az igaz sza-
badságnak útjára. Tedd, Uram, amit mondasz, mert jól esik azt
hallanom.

Azon légy, fiam, hogy inkább más akaratát kövesd, mint a
magadét.  Válaszd  inkább azt,  hogy kevesebbed legyen,  ne
többed. Keresd mindig a lentebb való helyet, és a mások alá
rendelt állapotot.

Azt  óhajtsd,  azért  fohászkodj  mindig,  hogy Isten  akarata
maradéktalanul beteljesedjék tebenned. Íme, az ilyen ember
lép be a béke és a nyugalom földjére.

Uram, rövid a mondandód, de nagy tökéletességgel teljes.
Kevés szóba belefér, de értelme gazdag, gyümölcse bő. Bi-
zony,  ha  hűségesen  meg  tudnám tartani,  nem kellene  egy-
könnyen megháborodnom.

Mert valahányszor nyugtalannak és teher alatt sínylődőnek
érzem magam, mindig úgy találom, hogy ettől a tanítástól el-
távolodtam.
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De te, aki mindenható vagy, és a lélek előrehaladását min-
dig jó néven veszed, növeld bennem kegyelmedet, hogy valóra
válthassam, amit ajánlasz, és véghez vihessem üdvösségemet.

Bíró Jolán-Ilona –  A lélek útja

Isten akaratából lélek vagyok.
Kicsi porszem, körülöttem angyalok,
S az én csillagom az égben ragyog.
Létezem! Élek! Itt a földön még!

Ó add meg nekem, kérlek jó Uram 
Szívem, ha tíz hetesen feldobban 
Jelezzem létem, a földi létben.
Habár még nem láthattok engem térden.

Ó adj áldott, szerető szülőket, 
Ne terhes, dühöngő ötleteket, 
Melyek elnémítják gyermeküket,
És kárhozatra viszik lelküket.

Fenntről figyelem majd életüket:
Összeteszem nemlétező kezemet,
Ó, bánjátok meg nagy-nagy bűnötöket!
Vállaljatok helyettem kisdedeket!
Mentsétek meg örök életeteket!

Ha elfogadtak, én boldogítok:
Kezemmel, lábammal simogatok,
Szeretetből szeretetté válhatok.
Már akkor is, míg még nem láthattok!

S, ha eljön a várva-várt napom,
Adj jó Uram, anyát kit a fájdalom
Hozzád kovácsol, de nagyon-nagyon:
Imádva áld, s várja magzatát. 

Adj jó Uram, apát, ki hozzád kiált
S örömében nem felejti el az imát.
Majd a keresztvízzel lemosatja
Ősszüleink édeni botlását.

De így már szépen cseperedhetek,
Főleg, ha megmutatják: ilyenek
Az imára kulcsolt, könyörgő kezek!
És az ostyában elérhetlek téged.
De elmondhatják, ha rossz is leszek,
Bűnbocsátásodban mégis szeretsz!
Bérmálással hitben felnőtté tehetsz!
S ezzel már tieid közt nézhetsz.

Szerelem lángja gyúlhat szívemben,
De tisztaságom a házasságig megélem.
Szelíden otthonossá érlelem,
Legyen ez nekem titkos életem!

A házasságom mindig szent legyen,
Hűség ellen soha sem vétkezzem!
Áldásodnak gyümölcsét átvegyem,
És ne feledjem, én is így lettem!

Ha felhők, szelek, viharok zúgnak,
Legyek én erős és lépést tegyek:
Hitvestársam, megbocsátok neked!
Ha vétettem, bocsáss meg te nekem!

Kicsinyeimnek legyek segítője,
A mély hitben hozzád vezetője.
Ne szégyelljek előttük meghajolni,
Ha általuk akarsz Te üzenni!

Mikor helyettem már mást szeretnek,
Vezessem boldogan színed elé őket.
Vegyem le róluk az én terheimet,
Vele együtt összes terveimet.

Mert imáimmal követhetem őket,
De öncélúan ne bogozzam ügyeiket.
Mert elronthatom kis életüket!
Nagyok ők már, tegyék oda fejüket!

S ha egyszer én ismét csak lélek leszek,
Itt a földön többé már nem leszek,
Imámmal  az égben mindent megteszek,
Szent családdá váljatok Istennel, emberek.

Emlékezzünk nagyjainkról

260 éve halt meg Mikes Kelemen író

Zágoni Mikes Kelemen székely nemesi család sarja volt. Ap-
ja Thököly híve,  akit a császáriak elfognak és kivégeznek. A
protestáns fiúnak a család egyik katolikus barátja lesz a gyámja,
ennek hatására maga is katolizál, a jezsuiták kolozsvári gimná-
ziumában tanul. Rákóczi Ferenc fejedelmi udvarába kerül. Ti-
zenhét éves korában a fejedelem apródja lesz. Példaképe, esz-
ményképe Rákóczi,  akit  híven szolgál mindhalálig.  S amikor
már a bujdosó fejedelem nem él, a hűséges Mikes az emlékét
szolgálja mind a maga haláláig.

A bukás után Rákóczival megy a számkivettetésbe. Párizsban
és Versaillesban már a hontalan fejedelem bizalmas titkára, az
is  marad mindvégig.  Öt évig élnek Franciaországban. Ez idő
alatt Mikes nemcsak jól megtanul franciául, hanem megismer-
kedik a kor francia, sőt némiképpen angol irodalmával is. Mi-
kes leveleskönyvet ír.

Amikor Rákóczi  csalódott a francia udvar külpolitikájában,
nem volt  mit keresnie  tovább Versailles-ban. A szultán pedig
meghívta. Biztonságos otthont találhattak Törökországban, ahol
Rodostóban  telepedtek  le.  1717-től  1761-ben  bekövetkezett
haláláig, tehát negyvennégy évig, élt Mikes Kelemen Török-
országban.

Egyetlen nagy szerelme reménytelennek bizonyult: Zsuzsika
inkább az idős és kopasz, de gróf és gazdag Bercsényi Miklós-
hoz ment feleségül, s el is költöztek Rodostóból. Az emigrán-
sok lassanként kihaltak, 1735-ben meghalt a fejedelem is. Mi-
kes egy ízben Moldvában járt követségben, és távolból látta az
erdélyi  hegyeket.  Fellángolt  újra  a  szüntelen  parázsló  hon-
vágya. Később kérelmezte, hogy hazamehessen, de nem kapott
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rá engedélyt. Idővel már csak ő élt a Rákóczival elindultak kö-
zül, de jöttek közébük új hontalanok, ekkor ő a magyar emig-
ránsok hivatalos elöljárója. Mikes Kelemen, II. Rákóczi Ferenc
fejedelem hűséges híve 1761. október 2-án hunyt el pestisben a
törökországi Rodostóban (ma Tekirdag). 

A rodostói kakukk – Gulácsi népmonda

A rodostói  bujdosókat  erősen  kínozta  a  honvágy,  ébren  is
csak álmodoztak, mindig Magyarországon jártak.

A fejedelem ebben is példát mutatott híveinek, sohasem pa-
naszkodott  honvágyról,  nem keserítette  őket  a  múlt  emlege-
tésével.. Egyszer mégis felsóhajtott:

– Csak még egyszer hallanék egy kis hazai kakukkszót!
Meghallotta ezt a sóhajtást Mikes Kelemen, a fejedelem hű-

séges kísérője. Mindjárt azon kezdett töprengeni hogyan szólal-
tassa meg a kakukkot a rodostói kertben.

Nem  sokáig  töprengett,  másnap  reggel  titokban  kiosont  a
kertbe, ott egy fa alatt a fűbe hasalt, tenyerét a szájához tette, és
elkezdte a kakukk szavát utánozni.

Meghallja Rákóczi fejedelem a rodostói kakukkszót, és igen
elcsodálkozik rajta. Keresni kezdi a kertben, ugyan merre lehet
a kakukkmadár? Ahogy keresi, ott látja hűséges íródeákját, Mi-
kes Kelement a fűben.

Mindjárt tudta, hogy ő a rodostói kakukk, s hű emberét köny-
nyes szemmel megölelte.

Forrás: hedifarkas.blogspot.com

A tizenhárom aradi vértanú  – 1849. Október 6.

Alig két hónappal a világosi fegyverletétel után, 1849. októ-
ber  6-án  Aradon kivégezték  a  szabadságharc  tizenhárom ka-
tonai vezetőjét. Míg helyre nem állt az alkotmányos rend, nem
lehetett  megemlékezni a forradalomról. A szabadság mártírjai
évekig jeltelen sírokban feküdtek. Az aradi vértanúk kivégzésé-
nek napját 2001-ben nemzeti gyásznappá nyilvánították.

Lehullott a rezgő nyárfa...

Nem. Nem ezüstszínű most a levele.
Feketén hull a fákról a levél,
S a föld, amelyre hull,
Kemény, mint a koporsó fedele. 

Hallottátok: így szól a rendelet:
Gyászolni ne merjen ma senki sem,
Senki ne merjen ülni ünnepet,
Mert a nép, melynek e nap ünnepe volt:
Csak volt...!

Halottnak – hallgatás;
De a hamu alatt,
Valahol mélyen – izzik a parázs!
            Arany János: Magányban (részlet)

1849.  október  6-án,  az  orosz segítséggel  levert  szabadság-
harcot követő császári megtorlás során Pesten kivégezték gróf
Batthyány Lajost, az első magyar miniszterelnököt. Ugyanezen
a napon a  szabadságharc  tizenkét  tábornoka  – Aulich Lajos,

Damjanich  János,  Dessewffy  Arisztid,  Kiss  Ernő,  Knézich
Károly,  Lahner György, Leiningen-Westerburg Károly,  Nagy-
sándor József, Poeltenberg Ernő, Schweidel József, Török Ignác
és Vécsey Károly – és egy főtisztje, Lázár Vilmos ezredes szen-
vedett vértanúhalált Aradon.

A véres megtorlásnak összesen 157 hazafi esett áldozatul, és
a szabadságharc számos résztvevője kényszerült hosszú évekre
belső vagy külső emigrációba.

„Dies irae. Borzasztó nap. Az 1849-i október 6-a minden em-
berséges ember mély gyászának a napja volt Aradon” – szere-
pel Oláh Gyula visszaemlékezésében. „Aradon laktam, tizenhá-
rom éves fiú voltam... Megmaradt emlékezetemben. Mintha most
is látnám a kilenc tábornokot egy sorban a bitófán függeni, és a
négy agyonlőtt vértanút az aradi vár sáncában holtan feküdni.”

A nagysallói ütközet. Fehér lovon Damjanich János vezérőrnagy

Damjanich János, kivégzése előtt, e szavakat írta Damjanich
Emíliának vigasztalásul:

Ima kivégeztetésem előtt, 1849. október 5-ről 6-ra virradóra:
Mindenség ura! Hozzád fohászkodom! Te erősítettél engem a

nőmtől való elválás borzasztó óráiban, adj  erőt  továbbra is,
hogy a kemény próbát: a becstelen, gyalázatos halált erősen és
férfiasan állhassam ki. Hallgasd meg, ó, Legfőbb Jó, vágyteli
kérésemet! Te vezettél, Atyám, a csatákban és ütközetekben – Te
engedted, hogy azokat kiállhassam, és a Te védelmező karod se-
gített némely kétes küzdelemből sértetlenül kilábolni – dicsér-
tessék a Te neved mindörökké!

Oltalmazd meg, Mindenható, az én különben is szerencsétlen
hazámat a további veszedelemtől! Hajlítsad az uralkodó szívét
kegyességre a hátramaradó bajtársak iránt, és vezéreld akara-
tát a népek javára! Adj erőt, ó, Atyám, az én szegény Emíliám-
nak, hogy beválthassa nékem adott ígéretét: hogy sorsát hité-
nek erejével fogja elviselni.

Áldd meg Aradot!  Áldd meg a szegény,  szerencsétlenségbe
süllyedt Magyarországot! Te ismered, ó, Uram, az én szívemet,
és egyetlen lépésem sem ismeretlen előtted: azok szerint ítélj
fölöttem kegyesen, s engedj a túlvilágon kegyes elfogadást ta-
lálnom. Ámen.

Forrás: Magyar Kurír
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„Szeresd Uradat, Istenedet teljes szívedből, teljes
lelkedből, teljes elmédből és minden erődből! Szeresd

felebarátodat, mint önmagadat! ” (Mk 12,29-31)

80 éve halt meg Reményik Sándor 

Reményik Sándor (Kolozsvár, 1890. augusztus 30. – Kolozs-
vár, 1941. október 24.) költő, a két világháború közötti erdélyi
magyar líra kiemelkedő alakja. Írói álneve: Végvári.

Az életében több neves díjjal és elismeréssel kitüntetett Remé-
nyik  a  legutóbbi  időkig  viszonylag  ismeretlen  volt  Magyaror-
szágon, mert őt és költészetét 1945 után – jórészt politikai meg-
fontolásokból – évtizedekre száműzték a magyar irodalomból.

Evangélikus elemi után középiskolai tanulmányait a kolozs-
vári református főgimnáziumban végezte.  Felsőfokú tanulmá-
nyait  ugyancsak Erdély fővárosában, a  Ferenc József   Tudo-
mányegyetem jogi fakultásán kezdte  meg. Négy éven át  volt
hallgatója, azonban utolsó szigorlatát már nem tette le. A refor-
mátus kollégiumban, de főképp az egyetemen szövődtek kedves
barátságai, többek között Olosz Lajossal és a későbbi híres író-
val, Makkai Sándor református püspökkel. 

Velük később a kisebbségi életben újra  találkozott,  komoly
nemzetépítő munkában. Költeményt először az  Új Idők című
újság közölt  tőle 1916-ban. Az  Erdélyi  Szemle állandó mun-
katársa 1918-tól. 1921-ben az ő szerkesztésében indult meg az
Erdélyi  Szemlé-ből  átalakult  Pásztortűz,  amelyet  a  legnehe-
zebb időben szerkesztett. Körülötte és a  Pásztortűz körül ala-
kult ki az erdélyi irodalom. Életét egymásra hatóan két tényező
határozta  meg:  kereszténysége  és  magyarsága.  Az  iskolában
tanult történelmi és irodalomtörténeti anyaghoz járult a családi
környezet, amelyben jellemet formálóan élt a negyvennyolcas
szabadságharc eleven emléke. Édesanyja nemcsak szerette az
irodalmat, hanem finom értője is volt annak.

A trianoni békediktátum kihirdetése után elhallgatott. A ma-
gányosság szigetére vonult vissza. Ez a Reményik – a Végvári
versek után – szenvedő, törődő, halk hangú ember. Belső töp-
rengéseit, legbensőbb érzéseit is a nagy megrendülés élménye
színezi.  Testi  szenvedésekben is  része volt,  hónapokat  töltött
szanatóriumokban, és a húszas évek derekától úgy érezte, hogy
népe felmorzsolódása is elkerülhetetlen.

Mégis mindig az életet hirdette. Emberileg is nagy tett volt az
élete: reménytelenül is csillagokkal népesítette be az erdélyi éj-
szakákat.  Ha nem lesz többé iskolánk című verse több mint
illusztráció,  egy  nép  élniakarás-vágyának  szimbóluma.  Ez  a
Reményik már a transzilvanizmus lírai  képviselője volt.  Szá-
mot  vetett  a  kisebbségi  létezéssel,  amely  mindig  lesz,  amíg
lesznek államok amelyekben jelentős számmal élnek más nem-
zeti  hagyományú népek.  Verseiért  és  szenvedésekben tisztult
életéért szerették őt értő kortársai. A formának tán nála nagyobb
mesterei is voltak a magyar lírában, de nem volt senki aki nála
több gondolatot, érzést pendített volna meg. S túl a költészeten,
magatartást  is  jelentett  Reményik  Sándor.  Sorsvállaló  volt.
Hazája  elvesztése súlyos  depresszióba ejtette,  amiből a  mor-
fium csapdájába  esett.  A kor szintjének megfelelően elektro-
sokkal  felérő  inzulinsokkal  kezelték.  Egy  ilyen  alkalommal
ötvenegy éves korában, 1941. október 24-én Kolozsvárott halt
meg. Városa mint a magyar nemzet halottját temette az evan-

gélikus templomból. A Házsongárdi temetőben nyugszik. Sírkö-
vén ez áll: „Egy lángot adok, ápold, add tovább.” 

Reményik Sándor – Csendes  csodák

Ne várd, hogy a föld meghasadjon
És tűz nyelje el Sodomát.
A mindennap kicsiny csodái
Nagyobb és titkosabb csodák.

Tedd a kezedet a szívedre
Hallgasd, figyeld, hogy mit dobog,
Ez a finom kis kalapálás
Nem a legcsodásabb dolog?

Nézz a sötétkék végtelenbe,
Nézd a kis ezüstpontokat:
Nem csoda-e, hogy árva lelked
Feléjük szárnyat bontogat?

Nézd, árnyékod hogy fut előled,
Hogy nő, hogy törpül el veled.
Nem csoda ez? – s hogy tükröződni
Látod a vízben az eget?

Ne várj nagy dolgot életedbe,
Kis hópelyhek az örömök,
Szitáló, halk szirom-csodák.
Rajtuk át Isten szól: jövök.

Az 1956-os forradalom erdélyi vonatkozásai

Az 1956-os forradalom és szabadságharc,  vagy az 1956-os
népfelkelés  Magyarország  népének  a  sztálinista  terror  elleni
forradalma és a szovjet megszállás ellen folytatott szabadság-
harca, amely a 20. századi magyar történelem egyik legmegha-
tározóbb eseménye volt. 

A budapesti diákoknak az egyetemekről kiinduló békés tün-
tetésével  kezdődött  1956.  október  23-án,  és  a  fegyveres  fel-
kelők ellenállásának  felmorzsolásával  fejeződött  be Csepelen
november 11-én.

Október 30-án a román egyetemisták mintegy 2500 diák rész-
vételével nagygyűlést tartottak a temesvári Műegyetemen, ahol
a szolidaritásukat fejezték ki a magyar forradalommal, a szovjet
csapatok kivonását  és demokratikus reformokat követeltek.  A
hadsereg és a Securitate azonban bekerítette a diákokat, majd
valamennyiüket gyűjtőtáborba hurcolták. 

November 1-jén, halottak napján a kolozsvári magyar Bolyai
Tudományegyetem hallgatói a Házsongárdi Temetőben tartot-
tak tömeges rokonszenvtüntetést a magyar forradalom mellett. 

Megemlékező  beszédet  mondtak,  egy  diák  elszavalta
Reményik  Sándor  Eredj,  ha  tudsz című  versét,  majd  eléne-
kelték a  Himnuszt. Sok résztvevő nemzeti színű kokárdát és
gyászszalagot tűzött ki. 

A bukaresti  egyetemisták november  4-én  próbáltak  tömeg-
tüntetést szervezni, de a szervezőket letartóztatták. 

Forrás: Wikipédia
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Zelk Zoltán – A tölgyfa születésnapja

Az erdő közepén állott az öreg tölgyfa. Ő volt az erdő leg-
tiszteletreméltóbb lakója, ha a madaraknak kalapjuk lett volna,
bizonyára  megemelték volna,  mielőtt  rászállnak.  Mert  többet
tudott ő a madarak életéről, mint maguk a rigók és mátyásma-
darak. Hiszen száz év alatt ezer és ezer fészket ringatott az ágain,
ezer és ezer madárfióka röppent először világgá a lombjai közül.

Egyik nap a bagoly elővette falevelekből készült kalendáriu-
mát, és kiszámította, hogy másnap lesz a tölgyfa születésnapja.
Össze is hívta a madarakat, és azt indítványozta, hogy lepjék
meg valami ajándékkal a jóságos tölgyfát. 

Persze mindnyájan örültek a bagoly indítványának s annak,
hogy  a  tudós  madárnak  kalendáriuma  van,  s  így  megünne-
pelhetik  a  tölgyfa  születésnapját.  Törték is  fejüket,  hogy mi
lenne a legalkalmasabb ajándék, de a bagoly ezt is tudta:

– Mi lenne más, mint valami szép dal? Madarak vagytok, hát
énekelni fogtok a tölgyfának. De nem akárhogyan! Megalakít-
juk az első erdei dalárdát, tanulunk valami szép dalt,  és egy-
szerre elénekeljük holnap hajnalban.

Megkezdődött a tanulás, de bizony nem sokra mentek vele. A
rigó csak fújta, hogy „tillió”, a szarka csak azt, hogy „csörgő-
csörgő”, a varjú csak azt, hogy „kár Pál, kár Pál”. Végül össze
is vesztek, s elszálltak, ki merre látott.  De azért másnap haj-
nalban mind odalopóztak a tölgyfa ágaira, és mind elfújta kü-
lön-külön a maga nótáját.

Így is volt jó ez, mert így tetszett a százéves tölgyfának, s
meghatottságában azt ígérte, hogy még száz évig fogja ringatni
a rigó-, szarka- meg harkályfészkeket.

Bilibók Géza – Vírus-bizalom….

Gyönyörűséges  hatása  van  annak  a  szónak,  hogy bizalom.
Amikor valami nehéz az életünkben kitartásunkhoz elég az, ha
van bizalmunk.

Ez  nemcsak  egy  gyönyörű  szó,  hanem  az  élet  alapértéke.
Amikor ezt  a  szót  kimondom, bennem mintha nosztalgia íze
lenne, mert eszembe jut a szülőföldem, a hegyeim, az alázattal
élő egyszerű emberek, és miközben majdnem minden megvan,
azt érzem, mégsincs minden a helyén, valószínűleg, bennem és
bennünk. Mert minden adott, hogy a bizalmunkat ne veszítsük
el, különösen abban, aki megtart, abban, akiért érdemes változni,
abban, akiért érdemes egy nehézségben, betegségben kitartani.

Amitől  napjainkban  hangosak  vagyunk,  az  nem  az  igazat
szolgálja,  hanem a bizalmatlanságot.  Ez a  „víruskorszak”,  az
oltások több táborra szakítottak bennünket. 

Anélkül,  hogy  a  tudomány  alapvető  igazságait  ismernénk,
hangzatos  és  markáns  véleményünk van  arról,  hogy jó  vagy
rossz az oltás, létezik vagy nem létezik a vírus, miközben sze-
münk előtt a tragédiák, naponta szirénázó mentők, és a növekvő
halottszámok.

Ismerem  ezt  a  tragédiát,  hogy  amíg  nem  érint  bennünket,
ezek csak számok. Ami számomra megdöbbentő és fontos, az
nem annyira a mi véleményünk vagy hangos szavunk, hanem
annak lecsapódása. Az nem más,  mint  a bizalmatlanság egy-

mással szemben.
Olyan furcsa, hogy nem gyógyulunk, az sem, aki oltott már,

és  az  sem,  aki  nem oltott,  mert  magunk elől  és  magunkban
égetjük fel  a bizalmat.  Fontosabb lenne a hangos ilyen vagy
olyan  véleményünk  helyett  vigyázni  arra,  hogy  az  élet
alapállása a bizalom nehogy kivesszen belőlem vagy belőled!

Egy dolgot szeretnék mindannyiunk lelkére kötni: az élet
védelme a legfontosabb, és minden, ami az élet ellen irányul,
az bűn. Nem a kommentek és háttérmagyarázatok védik meg
az életet, hanem azok a cselekedetek, amelyek az életet szol-
gálják. 

Ebben az összevisszasságban a legfontosabb számunkra meg-
őrizni a bizalmat egymás iránt. És ami ránk tartozik, ami tőlünk
függ, arra figyeljünk, hiszen a bizalmam megtartása vagy el-
veszítése tőlem függ.

Ezért  amíg  élünk,  sosem  késő,  hogy  a  bensőnkben,  az
életünkben  gyönyörűséges  íze  legyen  a  bizalomnak.  Mert
egyikünk sem úgy született,  hogy elvehetetlen  bizalom az  ő
kincse, hanem azt tanultuk a hozzánk legközelebb állóktól, és
ez az élet bennünk való nagy harca, hogy a bizalmat hol egy
kissé elveszítjük, hol visszaszerezzük. 

Ezért nem sóvárogni kell, hanem bizalommal élni, különösen
egy olyan korban,  amikor ez kincs, melyet  alig lehet  tapasz-
talni.

Testvéri ölelés... – Fotó: Szabó Mátyás

A bizalom nem kívülről jön, megérinthet a szépsége, de ezt
magunkban alakítjuk, magunk alakulunk a bizalom emberévé a
családunkban, környezetünkben. Ezért nem várni kell rá, hanem
alkalmasnak kell lenni rá. Ezért van inkább szükségünk a vál-
tozásunkra, mint az ítéletünkre vagy elvárásunkra. 

Őszintén, nem tudom, mi taníthat meg bennünket magunkban
jobban becsülni az életet, miközben látjuk, hogy sok drága em-
bertestvérünknek egyszerűen elfogy a levegője, tönkremegy a
tüdeje. Vegyünk mély levegőt, ne simuljunk bele olyan helyze-
tekbe, amelyeket nem akarunk, amelyeknek csupán a látványát
szeretjük. A kitartáshoz pedig elég, ha megvan a bizalom.

Forrás: romkat.ro
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„Szeresd Uradat, Istenedet teljes szívedből, teljes
lelkedből, teljes elmédből és minden erődből! Szeresd

felebarátodat, mint önmagadat! ” (Mk 12,29-31)

Fűben, fában orvosság az egészségünkért

A fügefa  levelei
A fügelevél antidiabetikus, daganatellenes, hörgőcsillapító tulaj-

donságokkal rendelkezik, és képes stabilizálni a vérnyomást a szer-
vezetben! Hogyan készítsünk fügeteát?

Szedj néhány fügelevelet, mosd meg langyos vízben, és szárítsd
meg, ha tudod kint a napon, ha nem, akkor tedd sütőbe 30 fokra!
Amikor megszárad, ropogós és ráncos lesz. Ezután törd le a levél-
nyeleket, és tárold egy üvegedényben.

Tea készítése: Forrásban lévő vízbe tegyél egy evőkanál fügele-
velet,  és főzd 15 percig!  Öntsd egy teáskannába vagy kancsóba,
tegyél  bele  stíviát  vagy  juharszirupot  és  hagyd  állni  egy  napot!
Enyhén fermentálódik és ettől még finomabb füge íze lesz!

A kökény, mint gyógynövény
Ez a gyógynövény a rózsafélék családjához tartozik, azon belül

pedig  a  szilvafélékhez.  Minderre  könnyedén  lehet  következtetni,
hiszen termése kékes, lilás színű, mely nem nagyobb, mint egy ü-
veg golyó. Kevesen tudják, de a kökénynek rengeteg jótékony ha-
tása van, így nem csak remek íze miatt érdemes használni. A kö-
kény különböző részeit többek között a gasztronómiában, a gyógyá-
szatban, valamint a fa iparban alkalmazzák előszeretettel.
A kökény gasztronómiában betöltött szerepe

Amellett, hogy a kökény tökéletes alapanyagául szolgál az egyes
gyógyászati krémeknek, és egyéb készítményeknek, az íze miatt is
rendkívül kedvelik. A bogyójából isteni szószokat, valamint lekvárt
készítenek,  de  manapság  már  az  sem  ritka,  hogy  gyümölcsbort
állítanak elő a vállalkozó szelleműek. Ezeket első sorban vad húsok
mellé  szokták  felszolgálni,  hiszen  ezeket  tökéletesen  kiegészíti  a
kökény savanykás  íze.  Leveléből  ízletes  teát  lehet  készíteni,  sőt,
akár nyersen is fogyasztható.
A kökény jótékony hatásai

Azonkívül,  hogy  a  kökényt  rengetegen  szeretik  teaként,  vagy
esetleg  magában fogyasztani  a  kissé fanyar,  kesernyés íze  miatt,
remek  hatással  lehet  a  szervezetünkre.  Első  sorban  azok közé  a
gyógynövények közé sorolható,  amelyek ideálisak  a  szív-  és  ér-
rendszeri  problémák  kezelésére.  Emellett  zsírcsökkentő  szernek
számít, és rendelkezik egy enyhe vizelethajtó hatással. Ebből kifo-
lyólag remek méregtelenítőnek  számít  és,  ha ez nem lenne elég,
még bőrünkre is jótékony hatással van. Nagyon ritka esetekben, de
idegnyugtatóként is szokták alkalmazni a kökényt.
A szív- és érrendszeri betegségek gyógyítója

A kökénynek rengeteg jótékony szerepe van, azonban minden-
képpen a szívre gyakorolt hatása az elsődleges.

A növény óvja az ér  falakat,  és magukat az ereket,  ezáltal ke-
vesebb keringési probléma lép fel. Ezért felhasználása akkor is ja-
vasolt, ha nincsen semmilyen tünet, csupán hasonló betegség elő-
fordult már a családban. Aki nem szereti a kissé kesernyés ízét, an-
nak érdemes tealevélként vásárolnia, és meleg italként fogyasztania.
A kökény, a fogyitabletták elsődleges alapanyaga! Mivel a kökény
egyaránt  zsírcsökkentő,  valamint  vizelethajtó  is  egyben,  így
tökéletes alapanyagává vált a fogyasztó szereknek.

Ez főleg annak is köszönhető, hogy rengeteg C-vitamin található
a bogyós növényben. Mindezek értelmében pedig remekül funkcio-
nál  méregtelenítés  gyanánt.  A  természetes  méregtelenítő  pedig
nagyon ritka, ezért érdemes megbecsülni.

A kökény bőrgyógyító hatásai
A kökényben azon vitaminok találhatóak meg nagy számban, a-

melyek a bőrünkért, valamint a hajunk egészségéért felelősek. Így
akik ódzkodnak attól, hogy olyan készítményt használjanak, mely-
nek nem ismerik pontos összetevőit, azoknak mindenképp érdemes
kipróbálniuk.  Már  pár  hét  után  látványos  eredményt  érhetünk el
vele: Ebben az esetben az a legjobb döntés, ha nyersen fogyasztjuk
a bogyókat.  A reggeli  joghurtunkba,  vagy müzlinkbe például  tö-
kéletesen illeni fog.

A kökény kérge, mint idegnyugtató
A túlzott  stresszre  gyakran  írnak  fel  az  orvosok  természetes

gyógynövényeket, vagy abból készült gyógyszereket. Ezeknek nem
is kell túl sok idő, hogy kifejtsék hatásukat. A kökény kérge is re-
mek segítség lehet  a túlterhelt idegekre.  A reszelt  kökény kérget
bármelyik gyógynövényekkel foglalkozó boltban be lehet szerezni.
Nincs más dolgunk vele, mint egy szűrőn keresztül teának lefőzni,
és napi rendszerességgel fogyasztani.

A kökényben hemzsegnek a rákellenes anyagok
Az orvosok rámutattak, hogy a kökényben megtalálhatóak olyan

anyagok, amelyek lényegében a rák kialakulását meggátolhatják. A
vizsgálatok során az is igaznak bizonyult, hogy a rendszeres kökény
fogyasztók körében kevesebb eséllyel alakul ki  rosszindulatú da-
ganat. Így akinél már előfordult a családon belül rákos betegség,
vagy esetleg már kigyógyult a kórból, annak érdemes kipróbálnia.

Bónusz: Hol őshonos, és hogyan termesszük a kökényt?
Főleg Európában őshonos, ezért lehet az, hogy Magyarországon

és Erdélyben az egyik olyan növény, amit szinte mindenki ismer.
Érdekessége viszont,  hogy még az afrikai területeken is  remekül
megél, és termésbe tud borulni.

A kökény termesztése: Mint azt a fentiekben említettük, a kökény
szinte a legtöbb éghajlaton remekül érzi magát. Ez lehet hatással ar-
ra,  hogy  a  termesztéséhez  lényegében  nincs  szükség  semmilyen
kertészeti fondorlatosságra.

A növényről  mindössze  annyit  kell  tudni,  hogy késő  tavasszal
kezd csak virágozni,  és körülbelül  őszre érleli  be a termést.  Lé-
nyegében semmilyen ápolásra nem szorul, ezért fordul elő az, hogy
mélységesen kedveli az erdős, gondozatlan, elvadult helyeket.

A fokhagyma 
Eredeti hazája Közép-Ázsia. Központi főhagymája körül hosszú-

kás mellékhagymák (gerezdek) sorakoznak, minden egyes gerezdet
selyempaírszerű, vékony hártya vesz körül. Termőhelytől függően a
hagymák külső héja fehér, rózsaszín vagy lilás árnyalatú lehet.

A fokhagymaszár 20-70 cm magas, és körülbelül a feléig leveles.
A  levelek  laposak,  recés  pereműek,  és  úgy  néznek  ki,  mintha
hosszában félbe lennének hajtva. A szárak csúcsán június-augusztus
folyamán  jelennek  meg  a  gömbölyű,  hosszú  csőrös  burokkal
körbevett  virágzatok.  Ebben  többnyire  terméketlen  virágok talál-
hatók, illetve 20-25 tojásdad sarjhagyma.
A fokhagyma hatóanyagai

Alin, kéntartalmú peptidek, flavonoidok, vitaminok, illóolajok.
Hogyan termesszünk fokhagymát?

A fokhagymát jó vizáteresztő, meleg, homokos vagy vályogos ta-
lajba ültessük, tűző napra. Ha savanyú a kertünk talaja, akkor kő-
zet- vagy algaliszttel javítsuk fel. A tápanyag-utánpótlásra a kom-
poszt  a  legjobb.  A nitrogéntrágyázás  hátrányosan  befolyásolja  a
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hagymák tárolhatóságát.
Március-április folyamán ültetjük, de a melegebb tájegységekben

az őszi, októberi ültetés is sikerrel szokott járni. A tavaszi fokhagy-
ma augusztusra érik be, az őszi ültetésből a következő év május-
júniusában szedhetjük a friss fejeket. Ültetéshez először is bontsuk
gerezdjeire  a  fokhagymafejet  (kertészetből  vásároljunk,  és  ne  a
szupermarketekben kapható étkezési fokhagymával próbálkozzunk,
mert az többnyire más éghajlatú tájakról származik). A gerezdeket
ültessük el egymástól kb. 10-15 cm távolságra, és 5 cm mélyre. A
sortáv 20-30 cm legyen.

Botanikai értelemben évelő növény a fokhagyma, nálunk azon-
ban egy- vagy kétéves kultúrában termesztjük. Még a nyári hóna-
pokban sem muszály öntözni. Távol tartja a kósza pockot, sőt egyes
kórokozó gombák ellen is  hatékony,  például a szamóca közé ül-
tetve. Még a rózsát is megóvja a levéltetvektől, nyugodtan dugdos-
sunk tehát el egy-két gerezdet a rózsa ágyásokban.

Néhány éve már a metélőhagymával (Allium tuberosum) is talál-
kozni a boltokban, ennek elsősorban a lombját fogyasztják. Köny-
nyen szaporítható magvetéssel,  bár  érdemes ládába vetve elkülő-
níteni a többi növénytől, mert a fűszerű levelet egyébként rendkívül
könnyű összekeverni a pázsitfűfajokéval.
Fokhagyma szedése

Amint megsárgultak a levelek, óvatosan ássuk ki a fokhagymát a
földből,  és  szellős  helyen  szárítsuk  meg.  Ne vágjuk le  a  szárait,
mert később annál fogva készíthetjük el a fonatokat a tároláshoz.
Alkalmazása

Évezredek  óta  termesztik,  illetve  alkalmazzák  fűszerként  és
gyógynövényként.  A legkorábbi  leletek  a kőkorszakból  származ-
nak, az első ismert fokhagymás receptet i.e. 3000 körül, ékírással
jegyezték  le.  I.e.  1600-ból  származó  óegyiptomi  papiruszteker-
csekből pedig az derült ki, hogy sztrájk tört ki a piramisépítéseknél,
mert nem állt rendelkezésre elegendő vörös- és fokhagyma. A gö-
rög és a római katonák is napi szinten fogyasztották a fokhagymát.
Akkoriban általános nézet volt, hogy növeli a testi erőt, és fokozza
a harcosok teljesítőképességét.

A néphit  ezen  kívül  olyan  képességeket  is  tulajdonított  a  fok-
hagymának,  hogy  megvéd  az  ártó  pillantásoktól.  A felakasztott
fokhagymagerezd idővel megfeketedik   – úgy tartották ez annak a
jele, hogy magához vonzotta a gonoszt. A pestisjárványok idején az
orvosok fokhagymával átitatott maszkot hordtak, úgy tudván, hogy
ha azon át veszik a levegőt, akkor nem fertőződnek meg.

Cékla termesztése és jótékony hatásai
A hagymafélék és a fokhagyma jó szómszédja: a cékla. A vörös,

édes-földes  izű  gumó  sokáig  eláll,  így  télen  a  jótékony  hatású
zöldségek kínálatát gazdagítja.

Készítésekor a cékla (Beta vulgaris var. vulgaris) hajlamos befes-
teni a környezetét – különösen az ujjainkat. Ráadásul vörösre, a vér
és az élet (és a szeretet) színére. Még a székletben is láthatjuk, hogy
céklát fogyasztottunk. Ez a jelenség a betamin nevű polifenolnak
köszönhető, és teljesen ártalmatlan.
A cékla termesztése és felhasználása, ültetése és gondozása

A vetőmagot április közepétől júniusig vethetjük 30 cm sortávol-
ságra, közvetlenül az ágyásba, 3-4 cm mélyre; később kiegyeljük,
hogy a növények közti távolság ne legyen több 12 cm-nél; szinte
minden talajon megél, napos helyet kedvel, igénytelen.

Gumóját júlistól novemberig, leveleit folyamatosan lehet begyüj-
teni. Felhasználható növényi rész a gumója és a levele.
Felhasználási lehetőségek

Nyersen, főzelék, leves, saláta, lé, smoothie és püré formájában.

A céklát nyersen vagy főzve is fogyaszthatjuk, nyersen erősebb a
hatása. Az ízéhez persze hozzá kell szokni. A nyers céklasaláta (a
gumója reszelve, a levele apróra vágva) alma vagy répa és egy kis
tejszín hozzáadásával finomabbá tehetjük.

Főzéskor mindenképpen hagyjuk rajta a héját, különben az össze-
tevők a főzővízben végzik, és úgy elvész a gyógyhatásuk.
A cékla gyógy- és egészségre gyakorolt hatásai

Újabban ismét reflektorfénybe került, mert segíti a zsírlebontást,
és csökkenti a vérnyomást. Mindkettő a mai ember jellegzetes e-
gészségügyi problémája, amely lelki kimerültséggel és rossz vér-
képpel jár.

Sokaknak az immunrendszere is gyenge, egyre gyakrabban for-
dulnak  elő  gyulladásos  megbetegedések.  Ezekre  a  panaszokra  a
cékla nagyon hatásos. Ezért különösen szomorú, hogy sokan nem
tudják, mihez kezdjenek vele, sőt vannak, akik nem is ismerik.
Tulajdonságai

Értágító,  regeneráló, gyulladáscsökkentő,  immunerősítő,  hangu-
latjavító, vitalizáló hatású.

Figyelem: a cukorbetegséget és a magas vérnyomást ne kezeljük
orvosi segítség nélkül!
Összetevői

Nátrium, kálium, kálcium, B6-, A- és C-vitamin, folsav, vas, nit-
rát, antocián, polifenol, betanin (a flavonoidokhoz tartozik)

A cékla a következő panaszokon segíthet: zsíranyagcsere-zavar,
máj-  és  epebetegségek,  cukorbetegség,  magas  vérnyomás,  ízületi
porckopás, gyulladások.

Forrás: darfu.hu

Az értesítőt készítik: Ft. Ferencz Antal plébános,
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: 0744-523-023, 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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