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Simon Péter és András éppen hálót vetettek a tenger-
be. Jézus így szólt hozzájuk: ,,Kövessetek engem, és

én emberek halászává teszlek titeket! ” (Mt 4,18-20)

November  hónapban  olyan
szentekre, szent pápákra emlé-
keztünk,  akik  őseink,  népünk
hitének  fejlődésében,  az  eré-
nyek, a felebaráti szeretet szük-
ségszerű, építő gyakorlásában
jelentős szerepet játszottak. 

***
Nagy Szent Leó pápa –

November 10.

Nagy Szent  Leó,  aki  alapos
teológiai képzettséggel, speku-
latív  készséggel,  biztos  ítélő-
képességgel, érzékenységgel az
idők  jelei  iránt,  gyors  reagáló

képességgel, s mindehhez józan tekintélytudattal, belső dina-
mizmussal  teljes  jellemmmel,  mély  hivatástudattal  rendel-
kezett, i.sz. 390-ben született. Meghalt 461. november 10-én
Rómában. Nagy Szent Leo az V. század legjelentősebb római
püspöke volt. Teológusként tisztázta azt a kérdést, hogy Jézus
Isten vagy ember volt-e – diplomataként több ízben megmen-
tette Rómát az idegen támadóktól.

Latin nevének fordítása: „oroszlán”, s ez egy s mást elmond
erről a jelentős, V. századi egyházfőről. I. Leo ugyanis nem-
csak  az  egyház  ügyeit  irányította,  hanem  bátran  lépett  fel
akkor is, amikor a hunok és a vandálok Róma ellen vonultak.
Emléknapját  november  10-én  ünnepeljük.  Nagy Szent  Leó
pápa a hittudósok és a szónokok védőszentje.

Amikor  Leó  hivatalába  lépett,  így  prédikált:  ,,Reszketnem
kell a felelősség miatt, de a hitem vigasztal a kegyelem aján-
dékával, mert az Úr, aki e hivatal terhét reám rótta, segít majd
viselni  is.  Ha a hivatal  nagyságát és  a saját  gyengeségemet
nézem, megrettenek; de nem hátrálok meg, mert nem magam-
ban bízom, hanem abban, aki bennem működik! Minden, amit
hivatalomban helyesen teszek, Krisztus műve!”

A ,,Boldogságok” című beszédében így szólt:  Nagy a béké-
jük azoknak, akik törvényedet szeretik. Méltán kapja a boldo-
gító istenlátás ígéretét a tiszta szívű ember. Az igazi világosság
ragyogását ugyanis a tisztátalan szem nem is láthatja meg; és
ami élvezet a tiszta léleknek, az gyötrelme a bűntől szennye-
zettnek. El kell tehát fordulnunk e földi dolgok meddő káprá-
zatától,  és  a  lélek  szeméből  ki  kell  törölni  a  bűn  minden
szennyét, hogy lelkünk az Isten dicső látásában tiszta tekintettel
gyönyörködjék.

Jól tudjuk, hogy ennek kiérdemléséhez még hozzátartozik ez
a következő is: Boldogok a békességben élők, mert Isten fia-
inak hívják majd őket (Mt 5, 9). Szeretteim! Akármilyen egyet-
értésben és bármilyen összhangban nincs meg ez a boldogság,
egyedül  csak abban van meg,  amit  az  Apostol  tanít: Éljetek
békében az Istennel!  (Róm 5, 1) Erről  beszél  a  Zsoltáros is:
Virul a teljes béke, ahol szeretik törvényedet, és botránykő ott
nincsen (Zsolt 118, 165).

Ezt a békét a legbensőbb baráti viszonyban, illetve a legtel-
jesebb összhangban levő lelkek sem mondhatják magukénak,
ha az nem egyezik meg mindenben Isten akaratával. Ehhez a
tökéletes békéhez semmi köze sincs a gonosz szándékú egyes-
ségnek, sem a bűnös szövetkezésnek és vétkes összefogásnak.
Evilág szeretete nem fér össze Isten szeretetével; és nem jut be
Isten gyermekeinek a közösségébe az, aki nem szakad el ettől
az érzéki nemzedéktől. Akik viszont lélekben mindig kitartanak
Isten  mellett,  akik  arra  törekednek,  hogy a  béke  kötelékével
fenntartsák a lelki egységet (vö. Ef 4, 3), azok soha meg nem sér-
tik az örök törvényt, és hűséges szívvel így imádkoznak:  Legyen
meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is (Mt 6, 10).

A hunokkal kapcsolatos legenda szerint  452 tavaszán a  ré-
mülettől falfehér hírnök érkezett és jelentette a pápának: Attila,
akit mindenki csak ,,Isten ostora”-ként emleget, hunjaival be-
tört Itáliába, és úton van Róma felé. Valentinianus császár félel-
mében Ravenna falai mögé menekült. Van még idő, hogy a pá-
pa is kövesse őt! – Amikor a követ elhallgatott, a pápa egy cso-
dálatosan megmunkált arany karperecet emelt föl az asztalról,
ami egy ritka formájú állatot ábrázolt, amilyet Rómában még
soha nem láttak.

Raffaello Sanzio: Leó pápa találkozik Attilával (1503-1513)

,,Látod ezt? – kérdezte a hírhozótól, és odatartotta eléje az
ékszert.  Ez  a  hunok  munkája.  Egy  nép,  amelyik  ilyen  műal-
kotásokra képes, hajlandó lesz az Élet igéjének befogadására
is. Lehet, hogy Isten színe előtt máris bűnösök vagyunk, mert
még  nem  tettünk  kísérletet  arra,  hogy  Krisztus  keresztjét  e
nomádok sátrai közt is fölállítsuk. Eddig mi azon a véleményen
voltunk, hogy csak a mi birodalmunk létezik és semmi más a
világon,  most  pedig  félünk.  Nem,  én  nem  menekülök;
megvédem Rómát, és elmegyek a hunok táborába!” Leó három
nap és három éjjen át imádkozott.

Útra is kelt észak felé, és Mantova közelében találkozott a fé-
lelmetes lovasok királyával, akitől egész Itália reszketett. Fel-
szólította Attilát, hogy forduljon vissza, és vonuljon ki Rómá-
ból.  Megdöbbenésében Attila leugrott  lováról,  Leóhoz sietett,
letérdelt előtte, és megígérte, hogy csapatait visszavonja, és a
foglyokat szabadon ereszti. Kétségtelen, a körülmények is Leó
javára fordultak – a hunok seregében járvány tört ki, e sztyep-
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pei  lovasok  nem  voltak  hozzászokva  a  hegyvidékekhez,  és
Markianosz császár fölmentő hadműveleteket kezdett a hunok
saját területén –, mindazonáltal a pápa bátor föllépésének volt
köszönhető, hogy a hun támadás így végződött.

A legenda szerint  Attila  így mondta el  a  találkozást:  ,,Leó
mellett láttam egy másik valakit, aki papi ruhába volt öltözve,
tekintélyes öreg volt, és az arca tiszteletet parancsolt (ez Szent
Péter volt), és kivont karddal szörnyű fenyegetések közepette a
halált helyezte nekem kilátásba, ha nem teljesítem kívánságát.”
Raffaello egyik híres képe a vatikáni stanzákban ezt a pillanatot
ábrázolja: Péter a levegőben szállva jelenik meg Attilának Leó
feje fölött, és Attila halálra rémült.

Forrás: katolikus.hu, olvasmanyosimaora.wordpress.com

***

Nagy Szent Albert püspök – November 15.

Nagy Szent Albert domonkos szerzetes,  teológus, arisztote-
lészi kincsek meghonosítója,  régenszburgi  püspök, egyetemes
tudós, Krisztus titokzatos testét építő pásztor és tanító, aki  mint
,,Bocskoros  Testvér” gyalog járta  be egész  Európát  a  német-
országi Lauingenben, 1200 körül született. Meghalt  Kölnben,
1280. november 15-én.

Nagy Szent  Albert  püspöknek a  Lukács-evangéliumhoz  írt
magyarázatából:

Ezt  cselekedjétek  az  én emlékezetemre! (Lk 22,  19)  Ezzel
kapcsolatban két dolgot kell megjegyeznünk. Az első: ennek a
szentségnek a rendelése, amit így fejez ki: Ezt cselekedjétek! A
második:  hogy legyen ez az értünk halálba induló Urunknak
emlékezetére.

Tehát ő mondja: Ezt cselekedjétek! Nincs ehhez semmi olyan
hozzátenni való,  ami hasznosabbá,  édesebbé vagy üdvösebbé
tehetné; nincs, ami a szeretetet jobban kifejezhetné, nincs, ami
az  örök  életet  jobban biztosíthatná.  Mindezt  most  egyenként
vegyük sorra!

Alkalmas ez a szentség a bűnök bocsánatára, és főképpen a-
zért hasznos, mert megadja ebben az életben a kegyelem teljes-
ségét. Hiszen maga a lelkek Atyja nevel minket arra, ami hasz-
nunkra van, hogy szentségének részesévé legyünk (vö. Zsid 12,
10). Az ő megszentelődése a saját maga feláldozásában áll, az-
az amikor az Atyának feláldozza magát értünk ebben a szent-
ségben, akkor eledelül is nyújtja nekünk önmagát.  Értük szen-
telem magamat (Jn 17, 19). Krisztus, aki a Szentlélek által sa-
ját magát adta tiszta áldozatul az Istennek, majd megtisztítja a
mi lelkiismeretünket  is  a  holt  cselekedeteinktől,  hogy az  élő
Istennek szolgáljunk (vö. Zsid 9, 14).

Ennél  semmi más  édesebbet  sem tehetünk.  Hiszen  lehet-e
valami annál édesebb, mint amikor Isten a maga teljes édes-
ségét nyújtja nekünk?  Fáradtság nélkül készült kenyeret adtál
nekik  az  égből,  amelyben  minden  gyönyörűség  megvolt,  és
minden íz édessége. Ez az ajándékod megmutatta, hogy milyen
jóságos vagy fiaidhoz: népedet angyalok eledelével tápláltad,
és fáradtság nélkül készült kenyeret adtál nekik az égből, amely
megadott minden élvezetet, és minden ízlésnek megfelelt. Mert

ajándékod megmutatta  gyöngédségedet  gyermekeid  iránt,  hi-
szen alkalmazkodott annak ízléséhez, aki ette, és azzá változott,
amivé ki-ki óhajtotta. (Bölcs 16, 20-21).

Ennél  üdvösebbet  már  nem  lehetett  tenni.  Ez  a  szentség
ugyanis az élet fájának a gyümölcse. Aki ezt őszinte hittel eszi,
az az örök halált meg nem ízleli. Aki utána nyúl, annak az élet
fája lesz, boldog ember, aki belekapaszkodik (Péld 3, 18).  Aki
ezt a kenyeret eszi, az örökké él. (Jn 6, 58).

Prohászka Ottokár – Nagy Szent Adalbertről
Az isteni gondviselés a magyarokhoz vezette, hogy Krisztus

édes igája alá hajtván a  királyt,  meghódítsa népét is,  azzal a
hódítással, amelyekről írják: Non ferro, sed ligno! Nem vassal,
hanem (kereszt)fával! Most tűnt föl, mily nagy Adalbert, s hogy
mennyit bír,  aki előbb ingott,  panaszkodott  és sírt  tehetetlen-
sége és sikertelensége fölött.  Isten eltöltötte  őt,  miután meg-
törte!  Kiszemelte  őt  arra,  hogy a magyar népet  ő keresztelje
meg, s hogy ki előbb egyes lelkekkel is alig boldogult,  most
népeket hódítson meg Krisztusnak.

Benczúr Gyula: Vajk megkeresztelkedése - festményrészlet

Álmélkodva idézzük, s  alkalmazzuk Szent Ágoston szavait
Adalbertre:  Si  Adalbertus  non orasset,  Hungaria  Stephanum
non haberet! Ha Adalbert nem imádkozik, ha nem sír, nem szen-
ved, ha szíve alázatosságában meg nem törődik az Isten keze
alatt, Magyarországnak nincs Istvánja! Ha Adalbert nincs, hol
vagy, István király? Ne gondoljuk ezt túlzásnak: a lelkek, a ke-
gyelmek világában éppúgy vannak láncolatok és sorsok, örök-
lések és származások, mint a családokban. Vannak lelkiatyák és
lelki gyermekek.

Adalbertet, az Isten szentjét, kérve kérjük, hogy – amint Sirák
fia mondja – csontjaiból élet áradjon (vö. Sir 46, 14), s fölser-
kenjen az a hit, az az istenfélelem, az az erény, amelyet  ő kö-
ztünk áldásosan széthintett.

Forrás: nagyteteny.emecclesia.hu

Árpád-házi Szent Erzsébet – November 19.

A ferences harmadrend, a  ciszterciek,  a  Szent Erzsébetről
Nevezett  Betegápoló  Nővérek,  a  pékek,  a  koldusok,  az  öz-
vegyek, az árvák, az ártatlanul üldözöttek, a csipkeverők és a
fátyolkészítők védőszentje.

A ciszterci szerzetes, Heisterbachi Caesarius így kezdi Szent
Erzsébet életrajzát: ,,A tiszteletreméltó és Isten előtt oly kedves
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Erzsébet előkelő nemzetségből származott,  s e  világ ködében
úgy ragyogott föl, mint a hajnalcsillag.” 

***
Az 1207-1231 között élt hercegnő II. András magyar király és

Gertrúd lánya volt.  A csodálatos szépségű hercegnő férjének,
Lajos thüringiai hercegnek három gyermeket szült, s már akkor
is támogatta a szegényeket. Miután férje a keresztes háborúk-
ban meghalt,  távoznia kellett  az udvarból.  Ettől  kezdve célja
egy kolostori szabályok szerint élő, de fogadalmat nem tett apá-
cákból álló  jótékonyságot  és  betegápolást  gyakorló szervezet
létrehozása  volt.  A legenda  szerint  egyszer,  amikor  a  szegé-
nyeknek vitt élelmet és ezért felelősségre vonták, azt válaszol-
ta, hogy rózsát visz. S valóban, amikor belenéztek a kosarába
az rózsával volt tele. 1235-ben avatták szentté.

Ferenc pápa üzenete a XXXVI. ifjúsági világnapra,   
                       Krisztus Király ünnepére – November 21. 

Kedves Fiatalok!
Szeretnélek ismét kézen fogni benneteket, és veletek együtt

járni azon a lelki zarándokúton, ami a 2023-as lisszaboni ifjúsá-
gi világnaphoz vezet. A tavalyi üzenetnek, amelyet nem sokkal
a világjárvány kitörése előtt írtam alá, ez volt a témája: „Ifjú,
mondom neked, kelj fel!” (vö. Lk 7,14) Gondviselésében az Úr
már felkészített  minket  arra  a súlyos kihívásra,  amelyet  nem
sokkal később megtapasztaltunk.

A világ minden táján szenvedtünk számunkra kedves embe-
rek elvesztésétől,  és  megtapasztaltuk a társadalmi elszigetelt-
séget. Az egészségügyi vészhelyzet különösen nagy csapás volt
számotokra, fiatalok, mert az életetek természetszerűleg kifelé
irányul:  az  iskolára  vagy egyetemre,  a  munkára  és  a  társas
összejövetelekre.  Nehéz  helyzetekben  találtátok  magatokat,
amelyekhez nem voltatok hozzászokva. Azok, akik ezeket ne-
hezebben viselték, vagy támogatás nélkül maradtak, úgy érez-
hették, hogy elvesztették a fonalat.  Megszaporodtak a családi
problémák,  nőtt  a  munkanélküliség,  több  lett  a  depressziós
és/vagy magányos ember és nőtt a függőségtől szenvedők szá-
ma, hogy a növekvő stresszt, feszültséget, dühkitöréseket és a
növekvő erőszakot ne is említsük.

Mégis, hála Istennek, ez csak az érem egyik oldala volt. Ez a
tapasztalat megmutatta törékenységünket,  de megmutatta  eré-
nyeinket  is,  köztük a  szolidaritásra való készségünket is.  Vi-
lágszerte rengeteg embert láttunk – köztük sok fiatalt  –, akik
segítettek életeket menteni, elvetették a remény magvait, kiáll-
tak a szabadság és az igazságosság mellett, békét teremtettek és
hidakat építettek az emberek között. Amikor egy fiatal elbukik,
bizonyos értelemben az egész emberiség elbukik. De az is igaz,
hogy amikor egy fiatal felemelkedik, mintha az egész világ is
felemelkedne. Fiatalok, milyen nagyszerű lehetőség van a keze-
tekben! Milyen nagy erő van a szívetekben!

Isten ma is azt mondja mindannyiótoknak: „Kelj fel!” Szívből
remélem, hogy ez az üzenet segíthet felkészülni az új időkre és
arra, hogy az emberiség történelmének új lapját kezdjük írni.
Nélkületek  azonban,  kedves  fiatalok,  nincs  új  kezdet.  Ha  a

világunk fel akar emelkedni, szüksége van a ti erőtökre, a ti lel-
kesedésetekre és szenvedélyetekre.  Szeretnék tehát  veletek e-
gyütt elmélkedni az Apostolok cselekedeteinek arról a szaka-
száról,  amelyben  Jézus  azt  mondja  Szent  Pálnak:  „Kelj  fel!
Arra rendeltelek, hogy tanúságot tegyél arról, amit láttál.” (vö.
ApCsel 26,16)
Pál tanúságtétele a király előtt

A 2021-es ifjúsági világnap témáját ihlető vers Pál apostol ta-
núságtételéből származik, amelyet bebörtönzése után mondott
el Agrippa  király előtt. Pál, aki korábban ellensége és üldözője
volt a keresztényeknek, most éppen a Krisztusba vetett hitéért állt
bíróság  elé.  Körülbelül  huszonöt  évvel  később  az  apostol
elmesélte a Krisztussal való sorsdöntő találkozásának történetét.

Pál elmondja, hogy egészen addig üldözte a keresztényeket,
amíg egy napon, amikor Damaszkuszba utazott, hogy néhányu-
kat letartóztassa, „a napnál is fényesebb” fény ragyogta be őt és
társait (vö.  ApCsel 26,13).  Ő azonban a társaságból egyedüli-
ként hallott „egy hangot”: Jézus hangját, aki megszólította  őt,
és a nevén szólította.
Saul! Saul!

Nézzük meg közelebbről ezt az eseményt. Azzal, hogy az Úr
nevén szólította Sault, ráébresztette őt arra, hogy személyesen is-
meri.  Olyan  volt,  mintha azt  mondta  volna:  „Tudom,  hogy  ki
vagy, és mire készülsz; én ennek ellenére egyenesen hozzád szó-
lok.” Az Úr kétszer szólítja Pált a nevén, mintegy jelezve, hogy
fontos, különleges hivatása van számára – ahogy tette korábban
Mózessel  (vö.  2Móz 3,4) és  Sámuellel  (vö.  1Sám 3,10)  is.  A
földre borulva Saul felismeri, hogy egy teofániának, egy erőteljes
isteni kinyilatkoztatásnak a tanúja, ami zavarba hozza ugyan, de
nem pusztítja el. Ehelyett azt tapasztalja, hogy néven szólítják.

Luca Giordano: Pál apostol megtérése
Csak a Krisztussal való személyes és nem névtelen találkozás

változtatja meg az életet. Jézus megmutatja, hogy nagyon jól is-
meri Sault,  „kívülről-belülről”. Annak ellenére, hogy Saul ül-
dözi a keresztényeket, és szíve tele van gyűlölettel irántuk, Jé-
zus felismeri, hogy ez tudatlanságból fakad, és meg akarja mu-
tatni benne a kegyelmét. Ez a kegyelem, ez a ki nem érdemelt
és feltétel  nélküli szeretet  lesz az a fény, ami gyökeresen át-
alakítja Saul életét.
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Ki vagy te, Uram?

Az őt néven szólító titokzatos jelenlét fényében Saul megkér-
dezi:  „Ki vagy te,  Uram?” (ApCsel 26,15) Ez a kérdés döntő
fontosságú,  és  előbb-utóbb mindannyiunknak fel  kell  tennünk.
Nem elég hallani, hogy mások beszélnek Jézusról, nekünk ma-
gunknak  kell  beszélnünk  vele,  személyesen.  Mélyen,  legbelül
erről szól az imádság. Az ima azt jelenti, hogy közvetlenül Jézus-
sal beszélgetünk, még akkor is, ha a szívünk még mindig zava-
ros, és az elménk tele van kételyekkel vagy akár Krisztus és a ke-
resztények megvetésével. Imádkozom azért, hogy minden fiatal a
szíve mélyén egyszer feltegye a kérdést: „Ki vagy te, Uram?”

Nem gondolhatjuk többé, hogy mindenki ismeri Jézust, még
az internet  korában sem.  A kérdés,  amelyet  sokan feltesznek
Jézusnak és az Ő Egyházának, pontosan ez: „Ki vagy te?” Szent
Pál  egész  hivatásának  történetében  ez  az  egyetlen  alkalom,
amikor  ő, Pál szólal meg. És az Úr azonnal válaszol: „Jézus
vagyok, akit üldözöl.” (ApCsel 26,15)

„Jézus vagyok, akit üldözöl!”
Ezzel a válasszal Jézus egy nagy titkot tár fel Saul előtt: azt,

hogy egynek látja magát az Egyházzal, a keresztényekkel. Ad-
dig Saul semmit sem látott Krisztusból, csak a hívőket, akiket
börtönbe vetett (vö. ApCsel 26,10), és akiknek a megöléséhez
hozzájárult (uo.). Látta, hogy a keresztények hogyan feleltek a
rosszra jósággal,  a gyűlöletre szeretettel,  vállalva az igazság-
talanságot, erőszakot, rágalmakat és üldözéseket Krisztus nevé-
ért. Valamilyen módon, anélkül, hogy tudta volna, Saul már ta-
lálkozott Krisztussal. A keresztényekben találkozott vele!

Hányszor hallottuk már, hogy „Jézus igen, az Egyház nem!”,
mintha az egyik a másik alternatívája lehetne. Nem

ismerhetjük Jézust, ha nem ismerjük az Egyházat. Jézust nem
lehet megismerni a közösségében élő testvérek nélkül. Nem ne-
vezhetjük magunkat teljesen kereszténynek, ha nem tapasztal-
juk meg a hit egyházi dimenzióját.

„Hiába rugdalózol az ösztöke ellen!”
Ezekkel a szavakkal szól az Úr Saulhoz, miután az a földre

zuhant. Egy ideje – titokzatos módon – bizonyára ismételgette
már ezeket a szavakat Saulnak, hogy magához vonzza őt. Saul
azonban ellenállt. Urunk ugyanezt a szelíd „szemrehányást” in-
tézi minden fiatalhoz, aki elfordul tőle: „Meddig akarsz még
menekülni  előlem?  Miért  nem  hallod,  hogy  hívlak?  Várom,
hogy visszatérj hozzám.” Vannak idők, amikor mi is azt mond-
juk, amit Jeremiás próféta: „Nem gondolok többé rá.” (vö. Jer
20,9) Pedig minden ember szívében ég a tűz: ha megpróbáljuk
is elfojtani, nem fog sikerülni, mert erősebb nálunk.

Az  Úr  kiválasztott  valakit,  aki  üldözte  őt,  aki  mélyen
ellenséges volt vele és követőivel szemben. Láthatjuk hát, hogy
Isten  szemében  senki  sem  elveszett.  A vele  való  személyes
találkozásnak  köszönhetően mindig újrakezdhetünk.  Egyetlen
fiatal sincs Isten kegyelmének és irgalmának hatókörén kívül.
Senkire sem mondhatjuk, hogy „túl messzire ment” vagy „már
túl késő”. Hány fiatal lázad szenvedélyesen, és megy szembe az
árral,  miközben a szíve mélyén érzi,  szüksége van arra, hogy

elköteleződjön, hogy teljes szívéből szeressen, hogy küldetése
legyen az életben! Az ifjú Saulban Jézus pontosan ezt látta.

Vakságunk felismerése

Elképzelhetjük, hogy a Krisztussal való találkozása előtt Saul
bizonyos mértékig „el volt telve önmagával”, és azt gondolta,
hogy erkölcsi feddhetetlensége, buzgósága, háttere és művelt-
sége alapján „nagyszerű ember”. Minden bizonnyal meg volt
győződve arról, hogy igaza van. Amint az Úr kinyilatkoztatja
magát,  Saul  „a  földre  zuhan”,  megvakul.  Hirtelen  látáskép-
telenné válik, mind fizikailag, mind szellemileg. Bizonyosságai
megrendülnek. Szíve mélyén rájön, hogy a keresztények meg-
ölésére irányuló szenvedélyes buzgalma hiba volt. Rájön, hogy
nem birtokolja az abszolút igazságot, sőt: kifejezetten távol áll
tőle. Bizonyossága és büszkesége szertefoszlik, hirtelen zavart-
nak, gyengének és „kicsinek” érzi magát.

Az ilyen alázat – a korlátaink tudatosítása – elengedhetetlen!
Aki  meg van  győződve  arról,  hogy  mindent  tud  önmagáról,
másokról, sőt még a vallási igazságokról is, annak nehéz lesz
Krisztussal találkoznia. Saul, miután megvakult,  elvesztette a
viszonyítási  pontjait.  Egyedül  maradt  a  sötétségben,  és  az
egyetlen tiszta dolog a fény volt,  amit látott,  és a hang, amit
hallott. Micsoda paradoxon! Csak akkor kezdünk el látni, ami-
kor megvakulunk!

A damaszkuszi úton szerzett megrázó élménye után Saul in-
kább a Pál nevet választotta, ami azt jelenti, hogy „kicsi”.

Ez nem olyasmi, mint a manapság oly gyakori becenevek vagy
kitalált  nevek. A Krisztussal való találkozása megváltoztatta az
életét;  ettől  érezte  magát  igazán  kicsinek,  és  levetett  magáról
mindent,  ami  akadályozta  abban,  hogy igazán megismerje  ön-
magát. Ahogy ő maga fogalmazott: „Én ugyanis az utolsó vagyok
az apostolok közt, s arra sem méltó, hogy apostolnak hívjanak,
hiszen üldöztem az Isten egyházát.” (1Kor 15,9)

Lisieux-i Szent Teréz, mint oly sok más szent, gyakran mond-
ta, hogy az alázat az igazság. Manapság, különösen a közösségi
média területén, a napjainkat „történetekkel” fűszerezzük, ame-
lyeket  gyakran  gondosan  felépített  hátterek,  webkamerák  és
speciális  effektek  segítségével  állítunk  össze.  Egyre  jobban
szeretünk a reflektorfénybe állni, hogy tökéletes beállításaink-
kal  más  képet  mutassunk  magunkról  a  „barátainknak”  és
„követőinknek”, mint akik valójában vagyunk. Krisztus, a déli
ragyogás azért jön, hogy megvilágosítson minket, és helyreállít-
sa hitelességünket, megszabadítva minket álarcainktól. Világo-
san megmutatja  nekünk,  hogy kik vagyunk,  mert  ő ilyennek
szeret minket.

Változó perspektíva

Pál megtérése nem azt jelentette, hogy visszafordult, hanem
azt, hogy nyitottá vált egy teljesen új látásmódra. Folytatta útját
Damaszkuszba, de valami megváltozott, már más emberré vált
(vö.  ApCsel  22,10).  A  megtérés  megújíthatja  mindennapi
életünket. Továbbra is azt tesszük, amit korábban, de a szívünk
és az indítékaink megváltoznak. Pálnak Jézus azt mondta, hogy
menjen tovább Damaszkuszba, ahová eredetileg is tartott.  Pál

– 4 –



XI. évfolyam 11. szám, XI. évfolyam 11. szám, 
2021. november 30.2021. november 30. Szentpéteri harangszóSzentpéteri harangszó

Simon Péter és András éppen hálót vetettek a tenger-
be. Jézus így szólt hozzájuk: ,,Kövessetek engem, és

én emberek halászává teszlek titeket! ” (Mt 4,18-20)

engedelmeskedett, de útjának célja és oka gyökeresen megvál-
tozott.  Ettől kezdve Pál új szemmel nézi a dolgokat, már nem
üldözőként és hóhérként, hanem tanítványként és tanúként megy.
Damaszkuszban Anániás megkereszteli és bemutatja őt a keresz-
tény közösségnek. Pál csendben és imádságban mélyíti el tapasz-
talatait és az új személyiségét, amelyet az Úr Jézus adott neki.

Ne nyomjuk el a fiatalság erejét és szenvedélyét
Pálnak a feltámadt Jézussal való találkozása előtti magatartá-

sa  nem  ismeretlen  a  számunkra.  Mennyi  erő és  szenvedély
fakad  a  ti  szívetekben is,  kedves  fiatalok!  A körülöttetek  és
bennetek található sötétség mégis megakadályozhat benneteket
abban, hogy helyesen lássátok a dolgokat. Előfordul, hogy ér-
telmetlen, sőt  erőszakos csatákba merültök, aminek az elsőd-
leges áldozatai ti magatok és a hozzátok legközelebb állók lesz-
nek. Az is előfordulhat, hogy olyan ügyekért küzdötök, amelyek
az igazságos értékek fenntartásával kezdődnek, de ha egyszer
szélsőségessé válnak, romboló ideológiákká válnak. Hány poli-
tikai vagy vallási meggyőződés által inspirált vagy hajtott fiatal
válik végül az erőszak és a pusztítás eszközévé sok más ember
életében! Egyesek, akik otthonosan mozognak a digitális világ-
ban, a virtuális valóságot és a közösségi hálózatokat új csata-
térként használják, gátlástalanul alkalmazva az álhírek fegyve-
rét, hogy mérget terjesszenek és megsemmisítsék ellenfeleiket.

Amikor az Úr betört Pál  életébe,  nem nyomta el  a szemé-
lyiségét vagy szenvedélyes buzgalmát. Inkább kibontakoztatta
ezeket  az  adottságait,  azáltal,  hogy az evangélium nagyszerű
hírnökévé tette őt a föld végső határáig.

A népek apostola
Ettől kezdve Pált a „népek apostolának” is nevezték. Pált, aki

korábban farizeus volt, a törvény lelkiismeretes követője! Itt ú-
jabb paradoxonnal találkozunk: az Úr abba a személybe helyezi a
bizalmát,  aki  korábban  üldözte  őt.  Pálhoz  hasonlóan  mind-
annyian  hallhatjuk  a  hangot  a  szívünkben,  amely azt  mondja:
„Bízom benned. Ismerem a történetedet, és veled együtt azt is a
kezemben tartom. Még ha gyakran ellenem is voltál,  téged vá-
lasztalak és téged teszlek tanúmmá.” Isten gondolkodásmódja a
legelszántabb üldözőjét is elhivatott tanúságtevővé változtatja.

Krisztus tanítványai  arra hivatottak,  hogy „a világ világos-
sága” legyenek (Mt 5,14). Pálnak tehát tanúságot kellett tennie
arról,  amit  látott,  de  egyelőre  vak.  Egy  újabb  paradoxon!
Személyes  tapasztalatai  révén  Pál  azonban  teljes  mértékben
azonosulni  tud azokkal,  akikhez az Úr küldi  őt.  Éppen ezért
tette őt tanúvá: „hogy megnyissa szemüket, hogy a sötétségből
a világosságra térjenek” (ApCsel 26,18).

„Kelj fel és tegyél tanúságot!”
Amikor elfogadjuk a keresztségben ránk ruházott új életet, az

Úr  fontos  és  egész  életünket  megváltoztató  küldetést  ad ne-
künk: „Legyetek az én tanúim!”

Ma Krisztus ugyanazokat a szavakat mondja nektek, amelye-
ket  Pálnak  mondott:  Keljetek  fel!  Ne  maradjatok  a  földre
sújtva, ne forduljatok magatokba: küldetés vár rátok! Ti is tanú-
ságot tehettek arról, amit Jézus elkezdett az életetekben. Jézus

nevében kérlek benneteket:
– Keljetek fel! Tegyetek tanúságot róla, hogy ti is vakok vol-

tatok, és találkoztatok a világossággal. Ti is láttátok Isten jó-
ságát és szépségét önmagatokban, másokban és az Egyház kö-
zösségében, ahol véget ér a magány.

– Keljetek fel! Tegyetek tanúságot arról a szeretetről és tisz-
teletről, ami az emberi kapcsolatokban, a családok életében, a
szülők és gyermekek, a fiatalok és az idősek közötti párbeszéd-
ben megvalósulhat.

– Keljetek fel! Álljatok ki a társadalmi igazságosságért,  az
igazságért, a tisztességért, és az emberi jogokért. Védjétek az
üldözötteket, a szegényeket és a kiszolgáltatottakat, azokat, a-
kiknek nincs hangjuk a társadalomban, a bevándorlókat.

– Keljetek fel! Tegyetek tanúságot arról az új szemléletmód-
ról, ami által csodálattól fénylő szemmel tekinthettek a terem-
tett  világra,  ami a Földet  közös otthonunknak tekinti,  és  ami
bátorságot ad az integrált ökológia előmozdításához.

– Keljetek fel! Tegyetek bizonyságot arról, hogy a kudarcot
vallott életek újjáépülhetnek, hogy a lelkileg halottak újjáéled-
hetnek, hogy a rabságban lévők újra szabadok lehetnek, hogy a
szomorúsággal telt szívek újra felfedezhetik a reményt.

– Keljetek  fel!  Tegyetek  bizonyságot  örömmel  arról,  hogy
Krisztus él! Terjesszétek a szeretet és megváltás üzenetét kor-
társaitok között az iskolában és az egyetemen, a munkahelyen,
a digitális világban, mindenütt.

Ferenc pápa a XXXIII. Ifjúsági Világnapon 2018-ban 
Az Úr, az Egyház és a pápa bízik bennetek, és megbíz ben-

neteket, hogy tanúságot tegyetek mindazok előtt a fiatalok előtt,
akikkel a mai kor „damaszkuszi útjain” találkoztok. Soha ne fe-
lejtsétek  el,  „hogy  ha  valaki  valóságosan  megtapasztalta  az
üdvözítő Isten szeretetét, nem szorul hosszas felkészítésre, hogy
elmenjen és hirdesse azt, nem várhat arra, hogy sok előadásban
vagy  hosszas  oktatásban  legyen  része.  Minden  keresztény
annyira misszionárius, amennyire Jézus Krisztusban találkozott
Isten szeretetével.” (Evangelii gaudium, 120).

Keljetek fel és ünnepeljétek az ifjúsági világnapot a részegy-
házakban!  Ismét  meghívlak  benneteket,  fiatalok,  szerte  a
világon, hogy vegyetek részt ezen a lelki zarándoklaton, ami a
2023-as lisszaboni ifjúsági világnap megünnepléséhez vezet. A
következő eseményre a ti részegyházaitokban, a világ különböző
egyházmegyéiben és eparchiáiban kerül sor, amikor Krisztus Ki-
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rály ünnepén a 2021-es ifjúsági világnapot ünnepeljük.
Remélem,  hogy  mindannyian  igazi  zarándokként,  és  nem

csupán  „vallásos  turistaként”  járunk  ezen  az  úton.  Legyünk
egyre  nyitottabbak  Isten  meglepetéseire,  mert  ő meg  akarja
világítani  az  utunkat.  Legyünk egyre nyitottabbak arra,  hogy
meghalljuk az  ő hangját, testvéreink hangján keresztül is. Így
segíthetünk  egymásnak,  hogy  együtt  felemelkedve  történel-
münk e zavaros időszakában egy új és reményteljes jövő pró-
fétáivá  váljunk!  A Boldogságos  Szűz  Mária  járjon  közben
mindannyiunkért.

Forrás: Magyar Kurir

A szentatya novemberi imaszándéka

Imádkozzunk, hogy a depressziótól vagy a kiégéstől szenvedő
emberek másoktól  segítséget  kapjanak,  és  rátaláljanak a Fé-
nyre, amely megnyitja őket az életre.

Imádság

Jóságos Atyám, aki szeretettel tekintesz fiaidra és lányaidra,
tudjuk,  hogy  mélységesen  sajnálod  azokat,  akik  a  legtöbbet
szenvednek.  A  te  Fiad,  Jézus,  oly  sokakat  meggyógyított,
visszaadta a vakok látását,  a siketek hallását,  a némáknak a
beszédet, a mozgássérülteknek a járást.

Ma azokért imádkozunk, akiknek a szomorúság és a fájdalom
miatt elsötétült a szíve; Testvérek és nővérek, akik elvesztek a
depresszióban és a rendkívüli kimerültségben.

Küldd  meg  nekik  Lelkedet,  hogy  megnyugvást  és  vigaszt
találjanak.  Adj  nekünk  szívet,  hogy  szeressük  és  támogassuk
őket, megnyitva előttük, a remény és az új élet útjait. Ámen.

Felajánló ima

Jóságos Atyám, tudom, hogy velem vagy. Itt vagyok ezen az
új napon. Helyezd el a szívemet újra a fiad Jézus szíve mellé,
amit nekem adsz, és amit az Eucharisztiában kapok meg.

A Szentlélek tegyen barátoddá és az apostoloddá, hogy elvé-
gezhessem a küldetésem.

A kezedbe teszem örömeimet és reményeimet, munkámat és
szenvedéseimet,  mindent,  ami én vagyok,  közösségben testvé-
reimmel  e  világméretű imahálózatban.  Máriával  az  Egyház
missziójáért,  a  pápa világméretű imahálózatának szándékára
felajánlom neked ezt a hónapot. Ámen

Forrás: Vatikáni Rádió

Exc., Ft. Tamás József – Megemlékezés az Egyházról
Az eucharisztikus imádsággal kapcsolatban vezérfonalul a ró-

mai kánont vesszük, részben azért, mert az a leghosszabb és a
legtöbb mondanivalót  foglalja  magába.  Közben azonnal  kité-
rünk az olyan mozzanatokra is, amelyek ebben a kánonban nin-
csenek benne, de szerepelnek a többiekben. 

A római  kánon első jelentős  mozzanata:  az Egyházról
való megemlékezés.

Az Egyházat így nevezzük: Anyaszentegyház. Érdekes, hogy
az Egyház szó a különféle nyelveken nőnemű kifejezés: eccle-
sia, Biserica, die Kirche, l’Eglise stb. Mindezzel is azt fejezzük
ki, hogy az Egyház anya, akinek vannak gyermekei, és azok mi

vagyunk.  A II.  vatikáni  zsinat  különösen  kihangsúlyozta  az
Egyházról szóló konstitúciójában az Egyház családi jellegét a
Szentírás hasonlatai alapján. Igen, mert az Egyház hivatása u-
gyanaz, mint a család hivatása. 

Azért emlékezünk meg a szentmisében az Egyházról, hogy
mint az ő jó gyermekei, valamivel viszonozzuk szeretetét, gon-
dosságát. Mert amint a gyermeknek kötelessége szüleit szeret-
ni, megbecsülni, értük imádkozni, úgy nekünk is kötelességünk
ez az Egyházzal szemben. 

Mikor erről van szó, akkor eszembe jut az a tapasztalati tény,
ahogy a gyermekek viszonyulnak szüleikhez életük különféle
szakaszaiban. A kisgyermek általában nagyon kedves, nagyon
jó szüleihez, nagyon tudja szeretni őket, ragaszkodik hozzájuk.
A kamasz fiú nem ilyen.  Lázongó tud lenni.  Kikívánkozik a
szülői ház megkötöttségei közül, és sokszor tékozló fiúvá lesz. 

A felnőtt ember már megfontoltan cselekszik és már fel tudja
mérni azt, hogy mit köszönhet a szülőknek, hiszen már ő is azt
teszi gyermekeinek, amit  ő kapott, s ezért már e szemüvegen
keresztül értékeli szülei munkáját és a velük szembeni magatar-
tását. Ezek után mondhatjuk az Egyház iránt, akár a kisgyerek
lelkületével, akár a felnőtt ember érett magatartásával, csak épp
ne a lázadó, mindent elbíráló magatartásával, hogy édesanyánk.
A kisgyermek  szeretetével,  vagy  a  felnőtt  megfontolt  érett-
ségével, de legyünk hálásak és szívesen emlékezzünk meg róla
imádságainkban.

Imádunk Jézus az Oltáriszentségben - Forrás: romkat.ro

A római kánon imájában négy dolgot kérünk az Egyház
számára. Olyan dolgokat,  amelyek az  ő sokszor  veszélyben
forgó javai:  Tartsd meg  őt békében,  őrízd meg épségben, erő-
sítsd egységben, és kormányozd az egész földkerekségen...

Tartsd meg békében. Ennél a kérésnél  megelevenednek ben-
nünk az üldöztetések, konkrétan a háromszáz éves keresztényül-
dözés és attól kezdve a többiek is, amelyekkel az Egyház léte ke-
rült veszélybe. De megelevenednek a belső viszálykodások is, a-
melyeket akár a tanításban történt különbözőségek, akár a fegye-
lem ellen indított törekvések okoztak, és okoznak ma is. Nem-
csak jogos ez a kérés, de egyben kötelességünk is és ezért még a
Miatyánk utáni imában is visszatér a liturgia: Őrízd meg Egyhá-
zadat szándékod szerint békében és add meg teljes egységét.
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Őrízd meg épségben, erősítsd egységében. Ez a két kérés jó-
formán  ugyanazt  fejezi  ki.  Ennél  a  kérésél  megelevenednek
bennünk a kisebb-nagyobb szakadások, amelyek az Egyház ép-
ségét és egységét kikezdték (1054, 1517 stb.). Krisztus ruháját
már a katonák szétosztották négy részre (Jn 19, 23) Ugyanezt
tették a történelem folyamán rosszakaratból, jóakaratból sokan. 

Kormányozd az egész földkerekségen a te szolgáddal... Ennél
a kérésnél megelevenedik bennünk az a sok ambíció, uralom-
vágy, hatalomvágy, ami megmutatkozott még az Egyház veze-
tőiben is és amely sose szült jót az Egyház számára. Ezért kell
kérnünk, hogy Isten vezesse az Egyházat a látható vezetői által
és adjon olyan vezetőket, akiknek minden gondja Isten ügye. 

Ha máskor nem is, legalább a szentmisében kellene átélnünk
ezeket a kéréseket, mert a mi imádságainktól is függ az Egyház
békéje, egysége, épsége és jóléte.

Jézusom, köszönöm híveid közösségét, az Egyházat. Tu-
dom, hogy azért alapítottad, hogy általa szenteld meg első
lépésünket a világban, hogy általa tartsd fölöttünk védő ke-
zedet, általa zárd le szemünket, amikor eljön utolsó óránk
itt a földön és általa tedd sírunkra a feltámadás keresztjét.
Segíts, hogy küldetését jól betöltse mindannyiunk javára!

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

Sík Sándor – Ketten a Mesterrel

Fehér fényben, fehér ruhában,
Egy férfi jár előttem egyre.
Vezet, vezet, kezem kezében,
Föl a magányos, nagy hegyekre.
Az emberarcok ködbe vesztek,
Ketten vagyunk a hegyeken.
Kézen fogva vezet a Mester,
S én követem.

Megláboltam a pusztaságot,
Homokviharos, sívó tengert.
Szürke porát szívemre szórta,
Szörnyű magánya majd hogy elnyelt.
De tikkadt lelkem felüdítve
A Mester arca járt velem.
Kezem meleg kezébe fogta,
S én követem.

Lehevertem illatos fűre
Oázisok mézes szelében,
Elálmodoztam rózsás felhőn,
Távol dalon, zsongó levélen.
De kezét homlokomra tette
S megnyitva álmodó szemem,
Előre mutatott a Mester,
S én követem.

Elértem a hegyek tövébe
S indultam fölfelé nyomában.
Dideregtem a szirti szélben,

A szikla megvérezte lábam.
Ha megálltam, szemembe nézett
És rám mosolygott csendesen.
S belém szállott a Mester lelke.
És követem.

Mikor az első csúcsra értem,
Verejtékes nap estelén,
Megkísértett a nagy Kísértő,
És egy világot tárt elém.
De a Mester szemembe nézett,
Szomorú szemmel, könnyesen,
S rajta kívül nem láttam semmit.
És követem.

Járok magányos hegytetőkön,
A magasságos szirthazában.
S egy férfi jár előttem egyre,
Fehér fényben, fehér ruhában.
Léptünk alatt meleg virágok
Serkednek a vad köveken.
Kézen fogva vezet a Mester,
S én követem.

Sebestyén Péter – Felejteni jó

A  tevenyakbőr  nagyon  erős.  Szorosan  tartja  a  testrészt.
Annyira szorosan, hogy szorít. Ha fejre teszik, valósággal szét-
feszíti. Főleg ha egy kicsit még szárad is a napon. 

A kirgizeknél  az elfogott  ellenséges harcosok fejét leborot-
válták, és frissen nyúzott tevenyakbőrt (siri*) húztak rá. A bőr,
mint  egy  tapasz,  pillanatok  alatt  ráragadt,  az  úszósapkához
hasonlóan.  Az  illetőt  nyakkalodába  zárták,  majd  elvitték  jó
messze a közösségtől, lakott területen kívülre, a puszta mezőre
és otthagyták. Étel, víz nélkül koplalt, és az egyre zsugorodó,
száradó tevebőr abroncsként szorította a fejét. Ám haja hama-
rosan nőni kezdett, és néha befúródott a nyers tevebőrbe, majd
visszahajlott, visszanőtt a fejbőrbe, így még szörnyűbb szenve-
dést okozva. Kezdve azzal, hogy ítélőképessége teljesen meg-
zavarodott. A törzs tagjai az ötödik napon megnézték az áldo-
zatot, életben van-e még a fogoly. Ha legalább egy megmaradt,
azt megetették, megitatták, megszabadították kalodájától, talpra
segítették, hogy visszanyerje erejét. 

Ő volt  a mankurt.  Aki már nem tudta sem a nevét, sem a
nyelvét, sem a nemzetiségét. Nem emlékezett gyermekkorára,
apjára,  anyjára,  egyszóval már azt sem tudta,  hogy  ő emberi
lény. Csak, mint a kutya, kenyéradó gazdáját ismerte, a rábízott
feladatot  vakbuzgón  elvégezte,  lehetett  idomítani.  Ez  a  rab-
szolga többet ért tíz rendes szolgánál.

Valami ilyesmi történik ma. A médián, a fejvesztett gyorsa-
sággal ránk zúduló információzuhatagon keresztül lassan a mi
agyunkat is  mossák.  Sőt azt  érzékeljük,  mintha tudatos kam-
pány, propaganda célpontjai lennénk. Hogy felejtsünk.  A króni-
kus memóriazavar, a szisztematikus szellemi leépülésünk lenne
a cél. Ne gondolkozz, ne kérdezz, ne vacillálj, hogy ez jó vagy
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nem, igaz vagy hazug. Hisz csak azt „ehetjük”, amit elénk ad-
nak. Képben-szóban, hírek és tudományos információk látszata
mögött.  Az  evangéliumnak itt  helye  nincs.  Az van,  amit  mi
adunk neked, s az legyen elég, megbízható.

Mintha  egy  tudományos-fantasztikus  regényből,  egy  szcifi
filmből  léptünk  volna  elő valósággá.  Ne  gondolkodj,  mert
bélyeget kapsz a homlokodra. De már emberi méltóságod sincs.
Csak a fogyasztó tömeg arctalan része vagy, kinek a pénzére
van  szükség.  Ne  emlékezz  múltadra,  kultúrádra.  Felejtsd  el
hitbeli, nemzeti karakteredet, anyanyelvedet.

Felejtsd  el,  kikhez  tartozol,  hol  az  otthonod,  te  csak tedd,
amit  sugallunk.  Ne  énekelj,  ne  imádkozz,  csak  úgy  táncolj,
ahogy mi zenélünk. Mi majd helyettesítjük a szépet csicsással,
giccsel, az ütődött sztárok majd influenszerként megmondják,
miben  higgy,  hogyan  élj.  Mi  majd  adunk  a  múltad  helyébe
ígéretes fejlődést, kényelmet, csevegős, foto shopos, műanya-
gos, bankkártyás civilizációt, amely minden igényedet kielégíti.

Ne higyj a régi könyvtáraknak, az  évezredes bölcsességek-
nek, a Kinyilatkoztatásnak. Adunk mi jobbat helyette.

Nyugodtan lehetsz megalkuvó, nyugodtan hidd magad kisis-
tennek, nyugodtan keverjed az identitásaidat, a vallásaidat, vál-
togassad a hazádat, a hitedet, akárcsak a zoknidat. Ahogy neked
tetszik, s ahogy mi felkínáljuk, mint lehetőséget. Ki kell gom-
bolni az inget, mert igen szolidan begombolkoztál.  Engedd el
magad. Ne gyökerezz meg sehol, légy világpolgár. S mindenütt
vegyülj el, hígulj fel a nagyvárosi, arctalan katyvaszba. 

Így könnyebb lesz elbánni veled. A herkentyűkön keresztül
úgyis tudjuk hol vagy, mit csinálsz, mik a vágyaid, hol tankolsz.
Az igazságot, életed célját ne keresd a Szentírásban, az Egyház
közösségben.  Mi  majd  adunk leszárított  áron  üdvösséget,  itt
helyben, a földi falanszterben. Ha meg elmélyülni akarsz egy
témában, ne kérdezd meg  őseidet, a lelkiélet nagymestereit, a
benned lakó Istent, mi majd küldünk egy linket.

Annyira  érzékeny  leszel  mindenre,  hogy  alig  várod,  hogy
beoltsanak.  Hogy  egy  új  életre  kiképezzenek.  Annyira  meg-
szokod az újat, hogy már nem vágyódsz a régire. Már a sejtjeid
is kicserélődnek. Átállsz majd erre a mélabús, zombi, bambulós
ábrázatra. És az sem fog zavarni, ha mosolyodat teljesen be-
nőtte a szőr… Azt fogod hinni: ilyen a kedély.

De  még  nincs  veszve  minden.  Nem  késő lerántani  ezt  a
műskalpot. Azt hiszem, van még bennünk annyi Lélek-jelenlét.
Még van annyi saját erőnk.

Rorate, coeli, desuper! Jöjj Uram, onnan felülről, az egekből!
Harmatozd  ránk  Igazságodat!  Frissítsd  emlékezetünket,  hogy
ne felejtsük el szeretetedet. Hisz ajándékaid is Téged igazolnak.
Ne engedd, hogy bármi is elhomályosítsa Jelenlétedet!

*v.ö. Csingiz Ajtmatov: Az évszázadnál hosszabb ez a nap c. regénye
Forrás: peterpater.com

990 éve hunyt el Szent Imre herceg

Szent István fia volt, első királyunk hozzá intézte híres Intel-
meit. Természetesen gondos nevelést kapott, Szent Gellért püs-
pök tanította, aki nemcsak a keresztény hit alapjaival ismertette

meg, de a világi erényektől sem tiltotta el. Hiszen apja utódjául
szánta,  s  egy királynak nemcsak istenfélőnek,  de bátor  kato-
nának is kellett  lennie. István terve azonban nem vált valóra,
Imre herceg ugyanis egy vadászaton baleset áldozata lett. Ezért
lett István utódja Orseolo Péter. Imrét 1083-ban avatták szentté.

Tóth Tihamér – Szent Imre nyomdokain
Krisztus követésében előtted járt  már a legelső magyar ki-

rályfi: Szent Imre herceg. Helyezd kezedet az ő kezébe, állítsd
lelkedet az  ő tüzes lelke mellé s kövesd vele együtt Krisztust.
Ó,  bár  lenne  minden  fiatal,  magyar  lélek  egy-egy  zsendülő
szentimrés hajtás az ezeréves magyar tölgyön!

Szent Gellért tanitja Szent Imrét – Sepsiszentgyörgyi szobor

Ki volt Szent Imre? Egy ifjú, akinek attól a perctől kezdve,
hogy a keresztségben homlokon csókolta az Úr Jézus és elje-
gyezte magának, csak egy ideálja volt, ami után törtetett, csak
egy eszménye, ami után életét berendezte: mi módon lehetne ő
minél méltóbb követője ennek az Üdvözítőnek, mi módon tud-
ná ő egyre hívebben lemintázni az Üdvözítő alakját az ő szép-
séges szép, tiszta lelkébe.

Szent Imre herceg csak 24 évig élt  és mégis több érdemet
szerzett, több esztendő munkáját töltötte be a földön, mint akár-
hány 80 éves ember. Mert ő hős volt, a léleknek hős harcosa.

«Hős volt? Hogy lehetett  ő hős, mikor sohasem volt csatá-
ban! Igen: ha ment volna a pogányok ellen, küzdött volna az el-
lenséggel, akkor hős lett volna. De így, hogy lehetett ő hős?»...

Hát  ki mondja,  hogy Szent Imre nem volt  csatában? Igen:
nem lőtt ágyúval, nem vívott kardokkal, nem harcolt törökkel,
nem küzdött tatárral, de – vívott, harcolt, küzdött olyan ellen-
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séggel, amelyik veszélyesebb ezeknél! Vívott, harcolt, küzdött
nem egy évig, hanem haláláig önmagával. Ha valaki az ellen-
séget legyőzi, hős dolgot tett, de sokkal többre becsülöm, aki
egyetlen egy bűnös hajlamot legyőzött lelkében. Ha valaki az
ellenséget kiűzi hazájából, hős dolgot tett, de sokkal többre be-
csülöm, aki fejéből a léha s erkölcstelén gondolatokat kiűzi. 

A háborúban foglyokat ejteni nagy dolog; de sokkal nagyobb,
ha valaki csak egyszer is meg tudja fékezni a nyelvét, mikor
egy társa meglökte, kigúnyolta s a harag elönti, már-már kisza-
lad ajkán a szidás, káromkodás, de: nem, nekem nem szabad
durvának lennem! Ha valaki a csatában győz, hős; de sokkal-
sokkal nagyobb hős, aki önmagát legyőzi; akiben a lélek az úr;
aki a testének parancsolni tud; aki, mikor – mondjuk – játék u-
tán szomjasan megy haza, s ott áll előtte egy pohár hideg víz és
a teste csak úgy kiáltoz utána, de: «nem, vársz egy negyedórát»,
és ha ezt meg tudja tenni, hát azt mondom: ez az igazi hős! Aki,
mikor reggel felébred és jaj, de hideg van a szobában, aludjál
még egy kicsit, pihenj még az ágyban; de: nem, kiugrom, felöl-
tözöm, nem leszek lusta, – hát ez az igazi hős! 

Aki, mikor elmegy a cukrászda előtt, és zsebében elkezd mo-
zogni az 1 Pengő, amit névnapjára kapott: te, nézd azt a csoko-
ládét, hogyan mosolyog rád, és erre azért is azt mondja: nem,
meglátom  ma,  tudok-e  parancsolni  magamnak!  s  odaadja  a
pénzt egy didergő koldusnak, – hát ez hős s ez előtt leveszem a
kalapomat. Fiam! Önmagunkkal küzdeni a legnagyobb küzde-
lem, önmagunkat legyőzni a legszebb győzelem!

És ezt tanulhatod Szent Imrétől: a diadalt önmagunk fölött.
Szent Imre nem halt ugyan hősi halált, de élt hősi életet – s ez
nehezebb. Nem volt ugyan harctéren, de a legszebb győzelmi
pálmák nem is a csatatéren, hanem a lélek harcterén teremnek.
És ebben a lelki harcban akarjuk Szent Imrét vezérünknek. 

Mert a török ellen nekünk sem kell harcolnunk, a némettel se
kell csatára kelnünk; hanem igenis, mindnyájunknak, nekem is,
nektek is csatára kell kelnünk azok ellen a rossz hajlamok ellen,
amik lelkünkben akarnak lábra kapni, gyökeret verni. Harcolni
a  bűnre-vivő hajlamok  ellen,  hogy  mihelyt  valami  baj  van,
mindjárt  hazudni  akarunk;  mihelyt  valaki  megbánt,  mindjárt
szitkozódni  akarunk;  mihelyt  a  gyomrunk  elkezd  beszélni,
mindjárt enni akarunk adni. Odaállani éles karddal s erős karral
a szemünk elé, hogy az semmire ne nézzen, a fülünk elé, hogy
az semmi oly beszédet meg ne hallgasson, ami lelkünket be-
piszkolná; az eszünk elé, hogy az ne tűrjön oly gondolatokat,
amelyek lelkünk tiszta liliomát bemocskolnák.

Szent akarok lenni! S ne gondold, fiam, hogy Szent Imrének
nem kellett harcolnia önmaga ellen. Ne mondd: «Neki könnyű
volt. De mikor én olyan heves vagyok! Mikor én belőlem olyan
hamar kitör a harag! Mikor véremmel, vágyammal alig bírok!
Hát hogy győzzek ily körülmények között?!...»

Nem,  édes  fiam! Szent  Imre  ugyanolyan  testből  és  lélekből
állott, mint te. Éppúgy vert a szíve, éppúgy lüktetett a vére, mint
a tied. Ó is hazudhatott volna,  ő is lehetett  volna mérges,  ő is
bepiszkolhatta  volna  lelke  liliomát  erkölcstelen  gondolatokkal,
beszédekkel, tettekkel – de mondtam, hogy ő hős volt, hős, aki

kiadta magának a parancsot: Nekem pedig bűnt elkövetnem nem
szabad; ha törik, ha szakad, de bűnt nem teszek, – és nem tett!

Neked is ilyen szentnek kell lenned. Szentnek lenni? Erre sok
fiú megijed. Hogy most már vége a vígságnak! Hogy egész nap
csak sírnia kell, nem lehet játszani, nem lehet jókedvűnek lenni,
csak  szomorkodni.  No,  vigyázz  csak!  Ki  mondta,  hogy  ez  a
szentség! Ki mondta, hogy nem lehet vígnak lenni, örülni? Lehet
örülni, lehet vigadni, lehet játszani, mindent lehet tenni, csak –
csak bűnt nem. Fiam! Ha mi örülünk, mint a pillangó a májusi
napsugárban, annak a jó Isten is örül. Ha mi vígak vagyunk, mint
a dalos pacsirták,  annak a jó Isten is örül.  Csak amit teszünk,
csak amit játszunk, csak amit beszélünk, amit gondolunk, min-
det-mindet ajánljuk fel Istennek, mindent Istenért tegyünk és ak-
kor minden tettünk imádsággá lesz, s életünk Szent Imre életévé.

Ez a szentség útja: mindent Istenért! Valahányszor kezedbe
veszed a trigonometriát, s elkezded sin α cos β + cos α sin β... s
így gondolod: Uram, ezt én azért tanulom, mert Te parancsol-
tad, hogy műveljük magunkat, én Teérted tanulok, – hát akkor
az a trigonometriatanulás is imádsággá lesz. 

És ha kezedbe veszed a francia nyelvtant és elkezded: Je vais,
tu vas, il va, nous allons, vous allez, ils vont... és így mondod:
Uram, én most azért tanulok, mert Te rendelted; Uram, ezt is a
te  dicsőségedre  teszem,  hát  –  akkor  az  a  francia  tanulás  is
imádsággá lesz! És ha kimentek a gyakorlótérre s elkezditek
rúgni azt a futballt vagy futtok, mint a nyúl, vagy korcsolyával
lábatokon repültök,  mint  a  madár,  és  magatokban ezt  mond-
játok: Uram, Te akarod, hogy testünket is gondozzuk, én Teér-
ted játszom, futballozom, futok, korcsolyázom, – hát akkor az a
játék, futball, korcsolyázás is imádsággá lesz!

Csak bűnt ne, csak bűnt ne, édes fiam! És akkor a hideg élet
kemény  fagyába  ti  fogjátok  beleállítani  a  diadalos,  kikeletes,
szentimrés magyar lelkek melegítő harmóniáját, s a ti álmoktól
izzó, ragyogó szemetekből tiszta, hófehér, Krisztust szerető, bűn-
től irtózó, liliomos szentimrés lelkek fognak tükröződni. Olyan
lelkek, amelyekből egyedül hajthat ki a szebb magyar jövendő.

Forrás: Tóth Tihamér – Krisztus és az ifjú

Wilhelm Nakatenus SJ – Egy meghallgatott imádság

Erőt kértem az Úrtól,
s Ő nehézségeket adott,
melyeken megedződtem.
Bölcsességért imádkoztam,
és problémákat adott,
melyeket megtanultam megoldani.
Előmenetelt óhajtottam,
gondolkodó agyat adott
és testi erőt kaptam, hogy dolgozzam.
Kértem bátorságot,
és Isten veszélyeket adott,
melyeket legyőztem.
Áhítottam, hogy szeretni tudjak, és kaptam 
az Úrtól bajba jutott embereket, akiken segítsek.
Kegyes jóindulata helyett alkalmat kaptam a jóra,
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és mindent megkaptam, amire szükségem volt.
Imádságom meghallgatásra talált. 
                                               – Aachen, 1682 –

Wilhelm Nakatenus (Gladbach, 1617. október 18., † Aachen,
1682.  június  23.)  író,  Maximilian  Heinrich  bajor  választófe-
jedelem udvari teológusa. A modern idők egyik legjelentősebb
imakönyv-írójaként tartják számon.

Nakatenust  1628 és  1636 között  a  neussi  és  kölni  jezsuita
gimnáziumokban képezték. 1635-ben csatlakozott a Jézus Tár-
sasághoz, és 1644-től 1648-ig Münsterben tanult teológiát, ahol
1647-ben szentelték pappá.  1649-től  1651-ig Coesfeldben ta-
nulmányi prefektus, majd 1652-től 1655-ig a münsteri jezsuita
kollégium professzora, ahol filozófiát tanított.  Később a reto-
rikának szentelte magát, és prédikátor volt Jülichben, Bonnban,
Düsseldorfban  és  Aachenben.  1675-ben  Maximilian  Heinrich
bajor  választófejedelem  udvari  prédikátora  lett.  Itt  alapozta
meg írói hírnevét.

Imagyűjteménye és meditációs útmutatója, a Das Himmlisch
Palm-Gärtlein (Mennyei Pálmakert), amelyet 1660-ban nyom-
tattak,  majd  1667-ben  a  Coeleste  Palmetum latin  változata
követte, különösen sikeresek voltak. Ezekből a művekből állí-
tólag csak 1660 és 1668 között 14 000 példányt adtak el. A két
műnek több mint 670 új kiadása és fordítása jelent meg, leg-
utóbb  1947-ben  Utrechtben.  Állítólag  Elisabeth  Amalia  von
Hessen-Darmstadtnak ajánlotta őket. 

Amint az alcím is mutatja, a Coeleste Palmetum kifejezetten
Ludovicus  Blosiusra,  a  Devotio  moderna  késői  képviselőjére
utal. Formálisan és fogalmilag is szorosan közel áll Friedrich
Spee (1591–1635) barátja verseihez, akinek versgyűjteményé-
hez (Trutznachtigall) Nakatenus írta a dedikációs költeményt,
amelyet posztumusz, 1649-ben nyomtattak ki. 

Kempis Tamás – Krisztus követése – gondolatok

Két szárny emeli az embert a föld fölé: a meg nem osztott
egyszerűség és a tisztaság. Az egyszerűségnek a szándékot, a
tisztaságnak a cselekvést kell jellemeznie.

Az egyszerűség Istenre irányít, a tisztaság birtokba veszi őt és
örömét leli benne. Semmi jótett nem lesz haladásod gátja, ha
bensődben szabad vagy minden rendezetlen érzéstől.

Ha semmi másra nem törekszel, csak Isten tetszésére és fele-
barátod javára,  belső szabadságnak örvendezhetsz.  Ha helyén
volna a szíved, akkor számodra minden teremtmény az isteni
élet tükre és a szent tanítás könyve volna.

Nincs olyan kicsiny és semmit érő teremtmény, amely Isten
jóságát ne tükrözné. Ha szívedben jó és tiszta volnál, mindent
akadály nélkül látnál és helyesen fölfognál.

A tiszta szív előtt megnyílik az ég is, a pokol is. Ki-ki úgy
ítéli meg a kívüle valót, amilyen belül ő maga. Ha van öröm a
földön, az a tisztaszívű emberé.

S ha valahol van kátyú, zaklattatás, azt legjobban a rossz lel-
kiismeretű ember ismeri. Amint a tűzbe rakott vas megtisztul a
rozsdától, és egészen ragyogóra izzik, úgy az ember is, ha szíve
mélyéből Istenhez tér, leveti restségét, és új emberré változik.

Mihelyt az ember buzgósága meghűlik, mindjárt megriad a
legkisebb  tehertől  is,  és  keresi  a  külső vigasztalást.  De  ha
mindenben erőt vesz  önmagán, és  férfias elszántsággal  Isten
útjára tér, akkor kevésbe veszi, ami azelőtt nehezére esett.

A négy gyertya története
Egyszer volt, hol nem volt, volt egyszer négy gyertya.
Annyira nagy volt körülöttük a csend, hogy tisztán lehetett

hallani amint beszélgetnek. Azt mondta az első:
– Én vagyok a BÉKE. De az emberek nem képesek életben

tartani. Azt hiszem el fogok aludni.
Néhány pillanat múlva már csak egy füstölgő kanóc emlékez-

tetett a hajdanán fényesen tündöklő lángra.

Azt mondta a második:
– Én vagyok a  HIT.  Sajnos  az emberek fölöslegesnek  tar-

tanak, nincs értelme tovább égnem...
A következő pillanatban egy enyhe fuvallat kioltotta a lángot.
Szomorúan így szólt a harmadik gyertya:
– Én a SZERETET vagyok! Nincs már erőm tovább égni. Az

emberek nem törődnek velem, semmibe veszik,  hogy milyen
nagy szükségük lenne rám...

Ezzel  ki  is  aludt.  Hirtelen  belépett  egy  gyerek  és  amikor
meglátta a három kialudt gyertyát felkiáltott:

– De hiszen nektek égnetek kéne MINDÖRÖKKÉ!
Elkeseredésében sírva fakadt.  Ekkor megszólalt  a negyedik

gyertya:
– Ne félj  amíg  nekem van lángom meg tudjuk  gyújtani  a

többi gyertyát. Én vagyok a REMÉNY!
A gyermek szeme felragyogott! Megragadta a még égő gyer-

tyát és lángjával ÉLETRE keltette vele a többit.
Add Uram, hogy soha ki ne aludjon bennünk a Remény!
Hadd legyünk eszköz a kezedben, amely segít megőrízni ben-

nünk és gyermekeink szívében a HIT, REMÉNY, SZERETET
és BÉKE lángját!

Forrás: katolikusválasz.blog.hu
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Simon Péter és András éppen hálót vetettek a tenger-
be. Jézus így szólt hozzájuk: ,,Kövessetek engem, és

én emberek halászává teszlek titeket! ” (Mt 4,18-20)

Bíró Jolán-Ilona – Istenben bízzunk rendületlenül

Az adventi időszak várakozást, éberséget, készülődést jelent,
olyat, mint amilyent egy áldott állapotban levő leendő édesanya
él át. Tudja mi vár rá, még azt is belátja: a fájdalom számára
elkerülhetetlen és mégis örömmel, bizakodással, Istenre hagyat-
kozással várja a születés pillanatát, eseményét, mert tudja ebből
a várakozásból élet fakad. 

Ilyenkor kifejezetten kutatjuk az Istennnel, Jézussal való ta-
lálkozás lehetőségeit, melyet a mindennapok forgataga előtt a
hajnali órákban az advent sajátos rórátés szentmiséin kivilágí-
tott templomban vagy más megfogalmazásban és másként meg-
élve  a  sötét,  de  gyertyalángokkal  derengően  megvilágított
templomban bemutatott  angyalos miséken keresünk. Mindkét
formában megünnepelt  szentmiséink Üdvözítő-várásunkat ké-
szítik elő, mert: töltődésünket segítik, Isten különleges kegyel-
meit közvetítik és hirdetik, hogy az ott megjelenített Jézusban
velünk marad az Isten, aki a világ végén újra valóságosan eljön
közénk. A templomokban gondolatébresztőket, lelkiismeret fel-
rázókat hallhatunk, azaz most már online felületen, vagy mobil-
telefonon,  akár  otthonainkban  is  élhetünk  a  lehetőséggel,
melyek  alakíthatják  lelkünk  fejlődését,  egyengethetik  az  Úr
útját, az ő zökkenőmentes közeledését. 

Útbaigazítást  kaphatunk  a  szentmisék  alatt  életünk  össze-
visszaságainak kibogozásához. Ezek akkor lesznek számunkra
hasznosak, ha engedjük, hogy átjárjanak és hagyjuk, hogy saját
elképzeléseinken változtassanak, mert Isten szolgáin keresztül
ő maga szól hozzánk.  Ő az, aki jön, közeledik, irányít,  meg-
érint,  vigasztal,  erőt  ad.  Ő az,  aki elküldte a Megváltót.  Ő a
megmentő. Ő az üdvösségre vezető. Ő az aki küld, de ő az aki
visszatart. Ő az, aki mindenkiben működik és mindenben jelen
van. Fedezzük fel őt a mellettünk levőben. De Isten azt szeret-
né, ha észre is vennénk üzeneteit, mert ő törődik velünk, érdekli
mindaz,  ami  velünk  történik,  segíteni  szeretne  nehézségeink
láttán, megoldásokat kínál.  

A neki szánt időt soha ne sajnáljuk tőle. Vegyük komolyan a
rórátékat, szentmiséket, amikor arra lehetőségünk adatik elmen-
ni. Papjain keresztül ő szól hozzánk. Legyünk éberek. Szánjunk
rá időt, hogy meghalljuk őt. Hagyjuk, hogy alakítsa életünket,
hisz az is csak tőle származik. Kutassuk mikor mit kér, mire hív
meg. Kérjük tőle ezt a látást, mert megadja, ha ráfigyelünk. Így
tartalmas  lesz  életünk,  mert  mindaz,  amit  belőle  megtapasz-
talunk Isten ismeretével teszi értékessé napjainkat. Képesek le-
szünk helyesen szeretni, mert megtapasztaljuk, észrevesszük Is-
ten  gondviselését  keresztjeink  hordozásakor.  Ő bőségesen  á-
rasztja kegyelmét, bátorítását, vigasztalását csak legyen ki fel-
fogja. Aki ilyenkor mélységesen ráhagyatkozik Istenre és szo-
rosan fogja az ő kezét,  az csatát nyer. A győzelem pedig életet
ad úgy a győztesnek, mint szerettének. A legnagyobb győzelem
pedig az Isten akaratának elfogadása akár kedvező, akár nem.

Krisztus születésére várunk, vágyunk, azaz az Ő születésnap-
jának megünneplésére  készülünk.  A Megváltó  születéséért  a-
dunk hálát. Arra vágyunk, hogy ő otthonra leljen bennünk. E-
zért,  ha  igazán  az  Úr  útját  óhajtjuk  előkészíteni  lelkünkben,

akkor ne utasítsuk el a szeretetben közeledő Istent.  Ő megpró-
bálja  békességgel  megáldani  emberi  kapcsolatainkat,  még
azokat  is,  ahol  sértődések árnyékolják be  a  teret.  Engedjünk
neki.  Legyen erőnk túltenni  magunkat  sérelmeinken  és  az  ő
fényét meglátni, mely eltűnteti még az árnyékokat is. 

Feladatunk élni a jelent szeretettel, de ugyanakkor rendezzük
és  értékeljük a  múltat.  Tekintsünk vissza  és  táplálkozzunk a
múltból a mostot helyesen megélve. Nem a múlt visszasírása a
megoldás,  hanem  ennek  a  jelenbe  való  szeretetteljes  bekap-
csolása  a  járható  út.  Ha ezen  az  úton megtapasztaljuk  Isten
irgalmas szeretetét ne felejtsünk el hálát adni a múltért,  mert
aki keresi Istent, visszatekintve felismeri az Ő jelenlétét. 

Adventi koszorú megáldása a plébánia udvarán

Lássunk túl a jelentéktelenen és engedjük el emberi kicsinyes
érdekeinket. Inkább Jézust kövessük, mert vele széppé válnak
cselekedeteink és értelmessé válik jellemünk. Ha az imán ke-
resztül, megbocsátó szeretettel tekintünk vissza, csak azt éljük
meg, mint amikor szeretteinket, rokonainkat, barátainkat láto-
gatjuk meg.  Elfogadjuk a  jelent.  Megnyugszunk Isten akara-
tában, mely békességet szül. Az ilyen találkozások, vagy eset-
leg beszélgetések lendületet adnak a jelenben és pozitívan ala-
kítják  azt.  Feloldják  a  fölösleges  feszültségeket  és  így  össz-
hangba kerülünk a valósággal. Képesek leszünk a jót tenni, azt
amit  Isten is elismer,  de csak akkor, ha mindenféle  gonoszs-
ágot, rosszindulatot  száműzünk, mert ezek akadályoznák a jó
megvalósulását, sőt összeegyeztethetetlenek a jóval.

A környezetünkben levőket  Isten  féltő gonddal  ránk  bízta.
Törődésünk, bátorításunk, helyes szeretetünk Isten szeretetéből
éreztet meg valamit, mert ekkor  ő a cselekvő, mi csak a köz-
vetítők, a futárok vagyunk. Hiszem, hogy ha ilyenkor az irá-
nyítást átengedjük Istennek, akkor ő ezeket az odafordulásokat
termékennyé,  gyümölcsözővé  teszi.  Ha  sorsunkat  is  Isten
kezébe helyezzük, akkor kevesebb csalódás fog érni. Ne féljünk
Istentől, mert ilyenkor Jézus hiába közeledik hozzánk, mi csak
a kételyeinkkel leszünk elfoglalva. Így nem tud hozzáférni lel-
künkhöz, hogy azt igazán megérintse. Tegyük a jót tehettségünk
szerint, de előtte kérdezzük meg Jézust, hogy ő is jónak látja,
amit meg szeretnénk valósítani? A megtett jó hozzájárul meg-
szentelődésünkhöz, de a Szentlélek lesz az, aki kihozza belő-
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lünk a lelkesedést, adja hozzá az erőt. 
A megpróbáltatások idején az ember Istenhez nagyon közel

tud kerülni, ha benne bízik. Tartsunk ki ilyenkor is a lehető leg-
jobb megoldás mellett és válasszuk a jót, hogy érvényre juthas-
son Isten jósága. A cselekedetet ugyan látszólag mi hajtjuk vég-
re, mégis a cselekvő az maga az Isten. Mi legfennebb a hit ré-
vén cselekvőkké válunk a szeretetben. Sokszor elég egy jó szó,
ahhoz akinek erre nagy szüksége van s ezzel már Isten szerete-
tét tettük jelenvalóvá, mely által a reményt élesztettük fel ben-
ne.  Isten bizalmunkra választ  ad,  mert  jelenlétét  valóságosan
megtapasztaltatja.  Feladatunk:  gondoskodni  szeretteinkről,  a
szükségben levőkről. Törődnünk kell azzal, aki szenved, akinek
nincs kivel megosztania bánatát vagy örömét. Ez olyan termé-
szetes. Ez belülről fakad. Ha Istennel jó a kacsolatunk, megért-
jük Őt és megtesszük, amit kér. Így a szeretet nem csak puszta
ábránd marad,  hanem segítő valóság.  Ebből  pedig élet  fakad
úgy annak, aki megéli, mint annak, akit érint a szeretetcseleke-
det. Megtapasztalhatóvá válik Isten gondviselése és az ő határ-
talan szeretete. Őt vegyük észre a történésben és láttassuk más-
sal is, mert ő az, aki segít. Ő az, aki biztonságot ad. Akkor már
jöhetnek a mélységek és magasságok, mert az ember már meg-
erősödött és meg nem inog. Megpróbál Isten szemével rátekin-
tenti a történésre és az ő segítségét kérve értelmezni azt.  

Mi itt a földön még homályosan látunk, tévesek lehetnek ér-
zéseink, hiányosak ismereteink, szűk a látókörünk, szomorúak
vagy  túl  pozitívak  tapasztalataink.  Ezek  mind-mind befolyá-
solják a jelen helyzetek megélését. Isten kegyelme és gondos-
kodása az, ami segít megmutatni a helyes utat. Figyeljünk rá.
Életünket tegyük neki tetszővé, mert akkor boldogok leszünk.
Nincs elvesztegetni való időnk. Ragadjuk meg a pillanatokat és
tegyük értékessé. 

Ha Istent szolgálja tettünk s eközben megaláztatás ér, ne tö-
rődjünk vele, mert ha áldás fakad nyomában, akkor azt érdemes
volt megtenni. Ilyenkor inkább kapaszkodjunk mélyen Istenbe,
aki mindig csak jóakarattal közeledik hozzánk, mert ő majd át-
segít a nehéz helyzeten. Életünk fontos vagy mély eseményeire
Isten előzetesen felkészít az értékes tapasztalatokon keresztül,
hogy amikor az bekövetkezik meg tudjuk állni helyünket. Isten
váratlanul és bőségesen megjutalmazza önzetlen, szívből jövő
cselekedeteinket,  éppen  akkor,  amikor  a  legnagyobb  szüksé-
günk van rá. Ennek ellenére Isten nem személyválogatóan, sőt
még egyéb feltételhez sem köti irántunk való szeretetét.  

A múlt  megalapozza,  előkészíti  a  jövőt.  A múltba  révedés
viszont  élhetetlenné  teszi  a  jelent.  Ha  a  múltat  életté,  akár
konkréttá, jelenvalóvá, aktualizálttá tesszük, akkor már nem a
múlt utáni sóvárgás él bennünk, hanem a valóság. Ez az ötvözet
már egy egyenes út, mely kiegyensúlyozottá tesz. Nem engedi,
hogy a  jelen  pozitívumok elkápráztassanak,  de a  negatív  ta-
pasztalatok sem sodornak az elkeseredésbe. Az életet úgy kell
elfogadni, ahogy van, de az embernek szüksége van megerő-
sítésre, mert önmagában gyenge. Szüksége van hiteles valós és
Istent  közlő kapaszkodókra.  Ha túl  sok  öröm éri  az  embert,
akkor tompulhat a helyes érték iránti érzéke. Ha nehézségekkel

találkozik, akkor gyengülhet állhatatossága a jóban.
Ilyenkor az ima, az Istennel való mély beszélgetések adhatnak

erőt és útbaigazítást a kusza helyzetek között, mert ő mindig iga-
zi jóbarátként szegődik mellénk. Jócselekedetekre indít, melyek
mellé kegyelmét bőven adja, s az élet újra örömforrássá érik. 

Minden nap új kihívást, megpróbáltatást, örömet, bánatot hoz
magával. Mindezeket jó Isten fényénél vizsgálni, hogy dönté-
seinket ne egyedül, hanem vele hozzuk meg. Ez meghozza a
békességet a lélekben és a körülöttünk levőkkel. Az élet csak
úgy lesz szép és élhető, ha szeretet van benne. Engedjük el az
értéktelent  és  vegyük  észre  a  maradandó  értéket.  Engedjük,
hogy  szívünk  Isten  szabadságával  szeressen.  Ne  a  sebeinket
szakítsuk fel újra és újra, hanem ingyen osszuk a szeretetet még
ezek okozóinak is. Boldogtalanságunknak mi magunk vagyunk
az okozói. Saját hibáinkat felismerhetjük, ha kérjük a látás a-
jándékát Istentől. Ezeket nem elég felismerni, hanem az  ő se-
gítségével és a mi szeretetünkkel javíthatjuk ki, tehetjük jóvá.
Ennek nyomán élet  fakad.  Ha a  kiigazítás  megtörténik talán
hasonlítani  fogunk  ahhoz  az  énünkhöz,  akit  Isten  elképzelt
rólunk. Fontos, hogy az ember felismerje mit hibázott. A kilá-
tástalan helyzetekben, a sivárságban kiéghet az egyén, mert tá-
volodik Istenétől. Ha a kegyelem állapotában vagyunk, akkor
éljünk a szentáldozás lehetőségeivel,  mert ebben valóságosan
találkozunk  a  bennünket  megerősítő és  földies  gondolkodá-
sunkból kijózanító Jézussal.  Ő az, aki eltölti  lelkünket, egész
lényünket   és  feloldja  fásultságunkat,  megrögzöttségünk gör-
cseit.  Belőle  táplálkozunk,  ha  megéljük  mindazokat  a  szere-
tetcsodákat, amire késztet. 

A szeretet nem maradhat csak nosztalgia, hanem valósággá
kell érlelődjön. Ha megértjük őt és elindulunk az általa mutatott
úton, akkor ő sokszor mentesít más, általunk vágyott jótett alól,
mert számunkra fontosabb munkát gondolt ki. Az embernek így
ideje lesz az Isten által eképzelt jóra. A reményt táplálja ben-
nünk, hogy táplálni tudjuk ezt másokban is.  Bizalmat olt be-
lénk, mely még szorosabban Istenhez köt. Hagyja,  hogy egé-
szen  rábízzuk  magunkat,  sorsunkat,  távoli  és  közeli  szeret-
teinket. Ő az Úr az élet felett. Ki máshoz fordulnánk a veszély-
ben? A helyes szeretetet hagyja, hogy megéljük, mert csak így
lesz hiteles Istenről tett tanuságtételünk. Ilyenkor ne csak adjuk
a szeretetet, hanem fogadjuk is annak legparányibb rezdüléseit
is. Isten így gyümölcsözővé teszi a szeretetet. Hagyjuk, hogy ő
cselekedjen, de ne akarjuk őt kényszeríteni erre. Ő átlátja gon-
dolatainkat. Rádöbbent saját kicsinységünkre. Lássuk be: az  ő
akarata a legkedvezőbb számunkra. Tanuljunk meg elengedni,
még a számunkra oly fontos dolgokat, szeretett személyeket, a-
kár közeli hozzátartozót is. Bízzuk Istenre azokat, akikért fo-
hászkodunk, de a megoldás kivitelezését is. Reményünket azért
ezután se adjuk fel, hanem mindezek ellenére kérjük őt rendü-
letlenül, mert ha ez javunkat, örök üdvösségünket szolgálja, ak-
kor megadja, amit kérünk, mely életet, új lehetőséget, új lendü-
letet biztosít nekünk is és védenceinknek is.  

Saját  akaratunkat  ne  csak  Istenre,  de  embertársainkra  se
kényszerítsük, mert másban is Isten lakozik. Másnak is lehet-
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nek jó ötletei. Vegyük észre másban is Isten működését. 
Törődjünk vele, mert ez szeretetcselekedeteket hoz ki belő-

lünk, olyat, amelyből még könnyebb lesz felismerni Isten üze-
netét.  Nem lehetünk másokkal szemben közömbösek. Fogjuk
meg a ránkbízottak kezét és vigyük közelebb Istenhez. Öntsünk
beléj-k bizalmat. Bíztassuk, hogy Istenre tekintsen, mert ő majd
szelíden visszatekint és még a veszni indulásnak látszót is jóra
tudja fordítani. Ha együtt, szeretetben könyörgünk, az megerő-
sít, sőt még inkább meghallgatásra talál az Úrnál. Ő jön, köze-
ledik  csendesen.  Amikor  mi  elengedjük  egészen  vágyainkat,
amikor képesek leszünk még arra is, hogy legközelebbi szeret-
teinket  őrá  bízzuk egészen,  azokat  is,  akikhez  ragaszkodunk
körömszakadtáig, akkor jön ő és ad megújult reményt, készsé-
get  az  engedelmességre,  a  teljes  elengedésre.  Ilyenkor  jön a
gyógyulás, elindul végre az Isten felé az ember és átalakul min-
den. Megnyugszik a lélek. 

Aggódhatunk a szeretet jegyében, de ne vádaskodva, mert az
bizalmatlanságot szül. Isten országát nem vagyunk képesek e-
gyedül  felépíteni.  Arra csakis  együtt  vagyunk képesek csalá-
dunkkal,  az  egyházzal,  környezetünkkel,  de  főleg  Jézussal
együtt. Főleg akkor fog ez sikerülni, ha mi, akik Isten arcát ke-
ressük, el is indulunk felé, mert  ő kegyelmeit bőven osztja a-
zoknak, akik szeretetben egymásra figyelnek. 

Adventi koszorú a plébánia udvarán

Az adventben Isten várakozásra, vágyakozásra, éberségre hív.
Kérdés az, hogy mi kire várunk, mi után vágyakozunk. A jö-
vőnk Isten kezében van, annak beteljesedése nem tőlünk, a mi
munkánktól függ. Üdvösségünk viszont függ a mi döntéseink-
től. Ne csak elméleteket szőjünk a jóról, hanem váltsuk is való-
ra azt. Űzzük messze a visszahúzó erőket, akár a harag tüzét is
oltsuk ki. Éljük meg az építő szeretetet. Akkor fogunk igazán
Istennek szolgálni, ha az  ő szeretetéért szabaddá válunk kicsi-
nyes, emberi, gondot okozó gondolatainktól. Igazítsuk lelkün-
ket Istenhez, mert akkor a belső rend meghozza a jóban való
állhatatosságot. Ilyenkor már nem mi, hanem ő él bennünk. Mi
pedig élünk általa, úgy ahogyan ő akarja: szelíden, szeretettel,
szabadsággal. Ekkor képesek leszünk őt keresni, fel is ismerjük
őt, meg is tesszük, amit igazán ő vár el. Így már az ő munkatár-
sai lehetünk: Isten szavát hordozó és közlő, életet adó forrássá

válhatunk. Ekkor érti meg az ember, hogy mi az, ami igazán
fontos, mi az ami igazán szükséges, mi az ami építő és képes
lesz a cselekvő szeretetre, de már nem úgy ahogy az ember ten-
né,  hanem ahogy az  Úr  várná  el.  Így  áldássá válunk mások
számára,  mert  merünk Isten szerint élni,  felismertük küldeté-
sünket és meg is éljük azt. 

Ha megaláztatás is ér a szeretet kis útján, akkor sem fáradha-
tunk bele a szeretetbe. A szeretetet ingyen kaptuk és ingyen is
osszuk, mert élet az a szenvedőnek, az elveszettnek, a testi-lelki
halálhoz közel állónak. Minden jóban Isten nap mint nap mel-
lénk szegődik. De mi sokszor csak önmagunkat, saját kérésein-
ket, földies gondolkodásunkat látjuk. Lássunk ennél messzebb-
re, mert Isten ismer bennünket úgy, ahogy vagyunk és mégis ö-
rök életre hív bennünket, aminek megvalósulását segíti is, mert
szeret. Ezért figyeljünk rá folyamatosan, ne csak néha. 

Kérdezzük, mert  ő megfelel a lelkiismeret szaván keresztül.
Ne legyünk közömbösek iránta. Vegyük észre mi az, ami hozzá
közelebb visz, mellette tart és jóra késztet. Figyeljünk rá, más-
kor is ne csak advent idején. Megújul, szebb lesz, élhetőbb lesz
az élet, ha igazán megértjük őt. Nem elég csak megérteni, ha-
nem tegyük is meg mindazt, amit  ő elvár, valósítsuk meg azt,
amit  ő elgondolt  rólunk és  akkor  mindnyájunk  öröme teljes
lesz. Még az övé is. 

Emlékezzünk nagyjainkról

115 éve született Horváth Imre erdélyi magyar költő

Horváth  Imre  (Margitta,  1906.  november  4.  –  Nagyvárad,
1993. április 11.) nemesi családból származott. 1927 szeptem-
berében  belép  a  nagyváradi  Estilap szerkesztőségébe.  1932
januárjától  az  Erdélyi  Lapok próbaidős  munkatársa.  Költővé
érése ennél a lapnál kezdődik. Sikátorok című versét követően
1932–33-ban sűrűn jelen van a lap irodalmi mellékletében, sőt
a Ki ez? első oldalra kerül.

Ezek  a  versek  képviselik  a  Szigligeti  Társaság  kiadásában
1932-ben napvilágot látott Tíz tűz című antológiában, amely az
Erdélyi Lapok köréhez tartozó szerzők (Árvay Árpád, Bélteky
László,  Bodnár  Mária,  Dévald  László,  Lőrinczy Lajos,  Papp
Lajos, Ruffy Péter, Sárközi Gerő, Sziklay Györgyike) verses és
prózai munkáit foglalja magába. A költő verseiben ugyan még a
dekadens  hangulatok,  világfájdalmas  érzések  uralkodnak,  de
már az Erdélyi Szemle, a Pásztortűz és a budapesti Új Idők
is el-elfogadja  őket. 1933 és 1937 között Aradon újságírósko-
dik, a Reggelnél töltött éveket gyakori versközlései mellett ri-
portok,  glosszák,  recenziók  jelzik.  A lap  megszűnése  (1937.
február 14.) után rövid ideig az  Aradi Közlönynek dolgozik.
1938–39-ben a nagyváradi Magyar Lapoknak (az Erdélyi La-
pok utódjának) alkalmazottja, ettől kezdve verseskönyvei ela-
dásából él, nehéz körülmények közt.

Első kötetei,  az  Örvény felett (Arad 1934) és a  Hangtalan
beszéd (Arad 1936). Írásai  megjelennek a  Korunkban,  Heli-
konban is. Költészete elismerésének a jele a Baumgarten-juta-
lom. Az 1940-es években lírája új csúcsokat hódít meg. Eseté-
ben a költői tehetség beérése a fasizmussal és a háborúval való
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szembefordulásban konkretizálódik. 1946-ban születik A sárga
ház, tizennégy remek lírai miniatűrbe foglaló ciklusa. 1951-ben
állami  díjjal  tüntetik  ki,  amit  1956-ban  újabb  kormánykitün-
tetések követnek. Válogatott versei 1954-ben magyarul és ro-
mánul is megjelennek. Verseinek újabb kiadása 1960-ban, majd
jóval  teljesebb válogatásban  a  Romániai  Magyar  Írók soro-
zatban 1965-ben olvasható. 

280 éve született és 223 éve halt meg
                     gróf  Batthyany Ignác, erdély püspöke 

Batthyány Ignác (1741–1798) püspökre emlékeztek Gyulafe-
hérváron, november 20-án. Kerekes László segédpüspök muta-
tott be szentmisét Batthyány Ignác születésének 280. évfordu-
lója alkalmából Jakubinyi György ny. gyulafehérvári érsek,  a
központi papság és a könyvtáralapító püspök buzgósága előtt
tisztelgők jelenlétében.

A gyulafehérvári  székesegyház  oltára  előtt  az  érseki  palo-
tában található püspöki arcképcsarnokból egy, sokak számára
ismert kép köszöntött ma azokra, akik a gyulafehérvári székes-
egyházban tartott szentmisébe jelenlétükkel (akár a világhálón
keresztük is) bekapcsolódtak.

Németújvári  gróf  Batthyány  Ignác  1780-ban  nem  csupán
messziföldről, hanem a hit, a tudományok, a könyvek, az aszt-
ronómia,  az egyháztörténet,  a pecséttan, a  heraldika és a kor
számos tudományága iránt táplált szenvedélyével érkezett Gyu-
lafehérvárra,  abba  a  városba,  melynek  nevét  alapításával,  a
Batthyaneummal  évszázadokra  beírta  „a könyvek  fellegvárá-
nak” láthatatlan lajstromába.

Gróf  Batthyány  Ignác  (1741-1798)  egykori  erdélyi  püspök
(1780-1798) hitéért, buzgóságáért, a tudományok, a szép és a
könyvek iránti szeretetéért adtak hálát a püspöki székvárosban.

Az általa alapított intézetben a héten tisztelegtek alakja előtt
a világi  hatóságok, meglátogathatták azt  az  érdeklődők, akik
hosszú sorban várakoztak a bejutásra, és csak részben lehettek
elégedettek, mert csak keveset láthattak a kincsekből, a híres
Codex Aureust nem tekinthették meg, csupán az alkalomra ki-
állított tárgyakat, valamint a könyvtártermet.

A Batthyaneum visszaszolgáltatását, a gyulafehérvári érsek-
ség kérését, több évtizedes jogi huzavona után, az idén tavasz-
szal utasította el véglegesen a román legfelsőbb bíróság.

A szentmisét  követően dr. Marton József nagyprépost,  egy-
háztörténész, egyetemi tanár méltatta az egykori püspök alak-
ját.  Minden látogatónak megakad a  szeme a püspöki arckép-
csarnokban  Batthyány  Ignác  képén,  s  nemhiába,  mondotta.
Egyszerre alkotó történettudós és ugyanakkor híveinek jó pász-
tora volt Ignác püspök. Kora legkiválóbb, felvilágosult magyar
főpapja, aki nemcsak könyvekkel, hanem tudással és tervekkel
felvértezve  érkezett  az  annyi  megpróbáltatás  után  „romokba
került” Gyulafehérvárra. A püspök nem csupán székhelyére, ha-
nem kiterjedt  egyházmegyéjére  is  mindvégig  gondolt,  annak
felvirágoztatásán  fáradozott.  Csillagvizsgálót,  könyvtárat  és
nyomdát alapított  Gyulafehérváron, ahol a Societas Litteraria
Assiduorum-ot  akarta  létrehozni,  egy  olyan tudós  társaságot,

melynek tagjai nem csupán egyházi, hanem világi tudományok-
kal is foglalkoztak volna.

Marton József professzor kiemelte, hogy a róla szóló, hátra-
maradt történelmi dokumentumok egy józan főpapról árulkod-
nak: neki köszönhetjük a  gyulafehérvári  székesegyház beren-
dezésének kialakítását is. Kemény kézzel fellépett az egyház-
megyében terjedő babonás szokások ellen, de ugyanakkor neki
köszönhetjük azt is, hogy a csíksomlyói Szűzanya kegyszobrát,
alapos vizsgálatokat követően, csodásnak nyilvánította. Gondja
volt a papnevelésre, annak színvonalát emelte, s a könyvgyűjtés
iráni szenvedélyét kivetítette egyházmegyéje papságára. Szívén
viselte a Moldvába menekült csángó katolikus hívek sorsát, s
még VI. Piusz pápának is levelet írt érdekükben és anyanyelvük
megőrzéséért. Hátramaradt beszédei, prédikációi a szent tudo-
mányokban való  jártasságáról  és  pasztorális  érzékéről  tanús-
kodnak. Ennek szép példája a farkaslaki templom felszentelé-
sén mondott szentbeszéde is.

A szentírási könyveket nemcsak gyűjtötte (a Batthyaneumban
több mint 660 példányban található meg a Szentírásnak számos
kiadása), hanem buzgón tanulmányozta is. Beke Antal 19. szá-
zad végi  kanonok,  történetíró,  a  papnevelde  egykori  egyház-
történettanára  találóan  így  jellemezte  a  nagy püspököt:  élete
legjelesebb példája volt a papi jellemnek.

Doina Biro Hendre, egykori könyvtárvezetője a neves Batt-
hyaneumnak nemcsak Batthyány Ignác életéről, papi pályájáról
szólt a jelenlévőkhöz, hanem a püspök személyes élettörténetét
a család históriáján keresztül mutatta be. Batthyány Ignác a fel-
világosodás  viharos  századában  a  hit  és  a  tudomány  nehéz
összeegyeztetésére vállalkozott. Doina Hendre, egykori könyv-
tárvezető, aki  a  jeles  párizsi  Sorbonne egyetem történettudo-
mányi karán a család történetét kutatta felsőfokú tanulmányai
során,  a családnak a hit,  a tudományok, a  közszolgálat  iránti
mély  elköteleződését  vázolta  fel.  Batthyány  Ignác  életének
legfőbb állomásai, tettei családjának a tudományok iránti elkö-
teleződését  mutatják:  ő nemcsak  a  gyulafehérvári,  hanem az
egri könyvtár alapítója is. A Batthyány család előtte, háromszáz
esztendő alatt már nyolc könyvtárat alapított.
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Batthyány Ignácról több mindent el lehet mondani – jegyezte
meg Doina Biro Hendre – nemcsak könyvtáralapító volt, hanem
érdeklődött a csillagászat, a kertészet, a virágfajok iránt (több
kert alapítója), érdekelte a szőlőtermesztés, számos alkalommal
visszavonult Alvincre írni, felüdülni, tizenegy művéből három
jelent meg nyomtatásban is. Élete utolsó éveiben elhatalmasodó
betegsége sokat gyötörte,  amíg csonkig nem égett  a tudomá-
nyok és a hit iránt szó szerint éjjel-nappal buzgólkodó főpap.
Élete megvalósítója a család címerében található, önfeláldozó
pelikánnak a szimbólumához.

Forrás: romkat.ro

A román legfelsőbb bíróság elutasította a kolozsvári
                  Marianum leányiskola visszaszolgáltatását

Gazda Árpád, az MTI tudósítója jelenti: a román legfelsőbb
bíróság jogerősen elutasította az egykori kolozsvári Marianum
katolikus leánynevelő intézet épületeinek a visszaszolgáltatását.

A szerdán, november 10-én kimondott ítélet kivonatát csütör-
tökön tették közzé a legfelsőbb bíróság honlapján.  A bíróság
megalapozatlannak  találta  és  elutasította  a  kolozsvári  Szent
Mihály római katolikus plébánia fellebbezését az elsőfokú ha-
sonló ítélet ellen. A legfelsőbb bíróság azt is elutasította, hogy a
plébánia alkotmányossági kifogása alapján az alkotmánybíró-
sághoz forduljon az ügyben. 

Amint a plébánia az első fokú ítélet után közölte: a római ka-
tolikus  egyház  által  alapított  kolozsvári  leánynevelő intézet
központi  épülete  1910-11-ben  épült,  Mailáth  Gusztáv Károly
püspök szentelte fel 1911. december 10-én. A Marianumot a vi-
lágháború alatt és az impériumváltás után is bővítette az egy-
ház, így az erdélyi magyar közösség egyik legfontosabb iskolá-
jává vált. Az 1948-as államosítás előtt az épületegyüttesben ele-
mi és polgári leányiskola, kereskedelmi iskola, leánygimnázi-
um, tanítóképző, tanárképző intézet és zeneiskola is működött.

A Marianum épületeibe az  államosítás  után a  magyar  tan-
nyelvű Bolyai  Egyetem költözött  be,  majd az önálló magyar
egyetem 1959-es beolvasztása után ezeket a Babes-Bolyai Tu-
dományegyetem (BBTE) használta.  Jelenleg a BBTE Bölcsé-
szettudományi Kara működök az épületegyüttesben.

A rendszerváltás  után  Románia  törvényben  vállalta,  hogy
visszaszolgáltatja  a  kommunista  diktatúra  idején  államosított
egyházi javakat. A bukaresti restitúciós bizottság azonban 2017
augusztusában elutasította a Marianum visszaszolgáltatási ké-
rését. A határozatot az egyház megtámadta a bíróságon, ám ke-
resetét az első fokon eljáró Gyulafehérvári Táblabíróság 2018
májusában elutasította. A legfelsőbb bíróság szerdán a 2018-as
ítélet elleni fellebbezést utasította el.

A plébánia korábbi közleménye szerint a valódi jogállamban
nem fordulhatna elő, hogy az igazságszolgáltatás célja a kom-
munista diktatúra államosításainak megerősítése és megőrzése
legyen. ,,Az ilyen intézkedés egyszerre ellentétes a jogállam és
a vallásszabadság elveivel és sérti meg a kisebbségi jogokat.” –
vélekedett a visszaszolgáltatást elutasító 2018-as ítéletről a ko-
lozsvári Szent Mihály plébánia.

Forrás: romkat.ro

165 éve halt meg Bolyai Farkas matematikus

Bólyán, 1775. február 9-én született Bolyai Farkas (elhunyt
Marosvásárhelyen, 1856. november 20.) magyar matematikus,
1832-től a Magyar Tudós Társaság tagja.

A sokoldalú tudós más tudományterületekkel, illetve művé-
szetekkel is foglalkozott, és gyakorlati téren is tevékenykedett.
Saját korában művei csak szűk körben váltak ismertté, így több
kutatási  eredménye  más  matematikusok  nevén  került  be  a
matematika történetébe,  őt magát a nemeuklideszi geometriák
előfutáraként tartják számon. Majdnem fél évszázadig dolgo-
zott a marosvásárhelyi református kollégium matematika-, fizi-
ka- és kémiaprofesszoraként, ez idő alatt rengeteget tett a kor-
szerű természettudományos ismeretek elterjesztéséért. Leghíre-
sebb tanítványa saját fia, Bolyai János volt.

Bolyai Farkas arcképe és részlet egy általa 1810-ben írt levélből 

1781-től  a nagyenyedi kollégiumban tanult,  ahol kitűnt kü-
lönleges tehetségével. Rövid idő alatt megtanult latinul, görö-
gül,  héberül,  románul,  később németül,  angolul,  franciául  és
olaszul; kilencéves korában bármely témáról latin verset rög-
tönzött. Könnyedén szorzott, osztott 13-14-jegyű számokat fej-
ben, tudott belőlük négyzetet- és köbgyököt vonni – egy átlag-
ember számára csaknem érthetetlen módon.

Bolyai Farkas történelemtanára Herepei Ádám (1756–1814)
volt. Érdekesség, hogy Körösi Csoma Sándorral is Herepei Á-
dám szerettette meg a magyar múltat.

Felfigyelve tehetségére báró Kemény Simon fia mellé vette
tanulótársnak és oktatónak, így 1788-ban a fiú Marosvécsre ke-
rült  a  bárói  kastélyba.  Tanulótársában,  az  ifjabb Kemény Si-
monban élete végéig hűséges barátra talált,  aki később anya-
gilag is támogatta. 1790-től mindketten a kolozsvári református
kollégiumban tanultak. Kolozsvári tanulóévei alatt kipróbálta a
színészkedést, rajzolt és festett, de a festészetről gyenge szeme
miatt  orvosi tanácsra lemondott.  1795-ben Kemény Simonnal
külföldi tanulmányútra indultak, 1796-ban Jénában időztek egy
darabig. Itt anélkül, hogy beiratkozott volna az egyetemre, eljárt
néhány előadásra, többek között Johann Gottlieb Fichte filozófiai
előadásait hallgatta. 1796 októberében mindketten beiratkoztak a
göttingeni egyetemre, Kemény Simon jogot tanult, Bolyai Farkas
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pedig matematikát.  Göttingenben került baráti  kapcsolatba Ga-
uss-szal, akivel sokat beszélgettek a geometria alapjairól, és u-
tóbb, ha rendszertelenül is, de leveleztek egymással.

1799-ben tért vissza hazájába, ahol a Kemény család meg-
hívta Kolozsvárra, hogy az egyik fiú nevelője legyen. 1804-ben
a marosvásárhelyi kollégium matematika professzorának hívták
meg. Bolyai Farkas 1851-ben, 76 évesen ment nyugdíjba, hátra-
levő éveit visszavonultságban élte  le.  1856. november 20-án,
agyvérzésben hunyt el.

Forrás – Wikipedia

100 éve született Pilinszky János

Pilinszky János száz éve, 1921. november 27-én született. A
Kossuth-  és  József  Attila-díjas  költő,  a  20.  századi  magyar
költészet egyik legnagyobb alakja.

A budapesti piarista gimnáziumban tanult, ahol már költőnek
készült. Az egyetemen előbb jogot, majd művészettörténetet hall-
gatott, de diplomát nem szerzett. Első verseit a Napkelet, a Vigi-
lia és az Élet közölte, ez utóbbinak segédszerkesztője is volt.

Pilinszky János / Fotó: PIM Gyűjtemény – Balla Demeter felvétele, 1970

1946-tól az  Újhold című folyóirat társszerkesztője volt,  de
szoros szellemi és személyes kapcsolat fűzte a Vigiliához és a
Válaszhoz is. Első kötete, a  Trapéz és korlát a  Szent István
Társulat kiadásában jelent meg, és elnyerte érte a  Baumgar-
ten-díjat. 1947-48-ban ösztöndíjasként Rómában tartózkodott.

Hazatérve  ,,pesszimizmusa” miatt  kiszorították  az  irodalmi
életből, éveken keresztül kiadói korrektorként dolgozott, az iro-
dalomba az 1957-es Aranymadár című kötetével tért vissza, és
ekkor lett az Új Ember című katolikus hetilap belső munkatár-
sa is. Haláláig nagyrészt itt jelentek meg tárcái, művészetkriti-
kai írásai, filozófiai mélységű vallásos és bölcseleti elmélkedé-
sei. A hetvenes évektől itthoni népszerűsége is nőtt, 1971-ben
József Attila-, 1980-ban Kossuth-díjat kapott. 

Sorra jelentek meg kötetei. Utolsó évei nagy részét Velemben
és Székesfehérváron töltötte.  Halála  váratlan volt,  szívinfark-
tusban hunyt el Budapesten 1981. május 27-én. Művei jelentős
hányada csak halála után jelent meg kötetbe gyűjtve, 1998-ban

a Digitális Irodalmi Akadémia posztumusz tagja lett.
Forrás: origo.hu

Pilinszky János – Mielőtt

A jövőről nem sokat tudok,
de a végítéletet magam előtt látom.
Az a nap, az az óra
mezítelenségünk fölmagasztalása lesz.

A sokaságban senki se keresi egymást.
Az Atya, mint egy szálkát
visszaveszi a keresztet,
s az angyalok, a mennyek állatai
fölütik a világ utolsó lapját.

Akkor azt mondjuk: szeretlek. Azt mondjuk:
nagyon szeretlek. S a hirtelen támadt
tülekedésben
sírásunk mégegyszer fölszabadítja a tengert,
mielőtt asztalhoz ülnénk.

Fűben, fában orvosság az egészségünkért – Papsajt 

A mályvafélék (Malvaceae) csa-
ládjába  tartozik,  úton-útfélen,  er-
dei,  mezei  utak  mentén  elterjedt,
egyéves vagy évelő növény. 

A kereklevelű mályvához hason-
ló  gyógyhatású  ez  erdei  mályva
(Malva silvestris L.) is. A növény
virágzása a nyári hónapokra esik. 

A gyógyászati célra a növény le-
velét  a  virágzattal,  nyélrésszel
lecsípve gyűjtik nyár folyamán.

A növény nyálkát, flavonoidokat és cseranyagot tartalmaz.
A növény a  felső légutak  megbetegedéseinél  (köhögés,  re-

kedtség,  torokfájás)  hatékonyan  alkalmazható,  de  használják
gyomor- és bélhurutok esetén is.

Régen a gyerekek ezt a növényt ették, az árok szélén, és a
játszótereken.  Enyhén sós,  sajtos íze  miatt.  Az öregek pedig
gyógyhatása miatt teát főztek belőle.

Ma már kevesen tudják, de ez a növény, amit népiesen csak
"papsajtnak"  nevezünk rendkívül  erős  immunerősítő.  Európa
szerte  megterem, hiszen kicsi  a tápigénye,  és elviseli  a szél-
sőséges időjárást is.

Termését  a  régi  emberek  gyomorfájdalmakra  és  immun-
rendszer felerősítésére használták. De csonterősítő hatásáról is
ismerték. A régi emberek, jártukban-keletükben az út széléről
napi rendszerességgel fogyasztották.

A gyerekek is játék közben, ha a fűben papsajtra bukkantak,
rögtön  leszedték  és  megették.  Talán  ennek  is  betudható  az,
hogy bár mi sosem ettünk multivitaminokat, mégis majd kicsat-
tantunk az egészségtől.

Bizonyára sokan vannak még, akik gyerekkorukban ették a
papsajtot.
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Benedek Elek – A hazug legény

Volt egyszer egy szegény ember s ennek egy nagy kamasz
fia. Dolgozni nem dolgozott ez a legény, de annál többet hazu-
dott. Csak úgy folyt ki a száján a hazugság. Azt mondta egyszer
a szegény ember:

– Jobb volna, ha dolgoznál, fiam, mert hazugságból nem lehet
megélni.

– Nem-e? – vágott vissza a legény. – No, én megmutatom,
hogy urasan megélek a hazugságból!

Azzal fogta magát, még aznap elbúcsúzkodott az apjától, s
elment  szerencsét  próbálni.  Amint  ment,  mendegélt  az  úton,
találkozik  egy  magaszőrű kamaszlegénnyel.  Köszöntik  egy-
mást, szóba ereszkednek, s hát a másik legény egy úton jár ve-
le: ez is szerencsét próbálni indult.

Kérdi a hazug legény:
– No, pajtás, tudsz-e szót szóra mondani?
– Hogyne tudnék – mondja a másik.
– Hát akkor gyerünk együtt.
Egyszerre kezet csaptak, erős barátságot kötöttek, s mentek

tovább. Még egy puskalövésnyire sem haladtak, jön feléjük a
szolgabíró négylovas hintón. A szolgabíró csavargó betyárok-
nak nézte a legényeket, megállította a hintót, s magához intette
őket. Kérdi tőlük, hogy honnan jönnek.

– Mi egyenesen Budapestről – felelt a hazug legény.
– Hazudsz – rikkantott rá a szolgabíró –, hiszen Budapest felé

mentek!
De a hazug legény feltalálta magát, azt mondta, hogy valamit

Pesten feledtek, s azért fordultak meg.
– No, ha Pesten jártatok, mi újság van ott? – kérdezte a szol-

gabíró.
– Hej, tekintetes uram, nagy újság van ott. Egy talián akkora

madarat mutogat, hogy az egyik szárnya Pest s a másik Buda
fölött lebeg.

– Ejnye, ilyen-olyan füllentője – förmedt rá a szolgabíró –,
ezért a nagy hazugságért huszonötöt veretek rád.

Mindjárt  le  is  húzatta  a  legényt  a  tíz  körméről,  s  a  hajdú
olyan huszonötöt vert rá, hogy csillagot rúgott a hazug legény.

– Hiszen megálljon a szolgabíró úr – fenyegetőzött a legény
–, megyek egyenest a király színe elé, s bepanaszolom, hogy
ilyen ártatlanul megbotoztatott.

A szolgabíró  egy  kicsit  meghökkent,  s  kérdi  a  másik  le-
génytől:

– Hát csakugyan van Pesten olyan nagy madár, te?
Feleli a szót szóra mondó legény:
– Hát biz én akkora madarat nem láttam, de láttam akkora

madártojást,  hogy huszonnégy ember emelgette rettentő nagy
vasrudakkal.

,,Hm – gondolja a szolgabíró –, hátha mégis igaza van annak
a legénynek. Azt a nagy tojást csak olyan madár tojhatta, mely-
nek az egyik szárnya Pest s a másik Buda fölött lebeg.” – Adott
a hazug legénynek száz forintot csak álljon el a panaszától.

A két legény továbbment nagy vígan, s útközben megosztoz-

tak a száz forinton. A hazug legénynek volt már ötven forintja a
zsebében, huszonöt pálcaütés a hátán.

Hanem még két puskalövésnyire sem haladtak, jön szembe
velük egy másik négylovas hintó. A vicispán ült ezen a hintón, s
ez is megállította a legényeket.

– Honnan, merről, hé?
– Pestről – felelt a hazug legény.
– Hazudsz, te kapcabetyár, mert most éppen Pest felé mentek.
– Jaj, lelkem, tekintetes uram, ottfelejtettünk valamit – tol-

dotta meg a szót szóra mondó.
– Jól van, jól, hiszem, de hát mi újság Pesten?
– Hej, ne is kérdje, tekintetes uram, mert a Duna meggyúlt, s

fenékig kiégett a víz a medréből.
Szörnyű haragra  lobbant  a  vicispán!  Hogy így  a  szemébe

hazudjon  egy  kapcabetyár!  Nosza,  parancsolja  a  hajdúnak,
hogy húzza le a legényt a húsz körméről, s olyan huszonötöt
verjen rá, hogy holta napjáig vakarja a helyét.

No, ezt meg is kapta a legény, egy sem hiányzott a huszon-
ötből. De a legény a vicispánt is megfenyegette, hogy egyenest
a királyhoz megy panaszra, amiért őt ártatlanul megverette.

Meghökkent egy kicsit a vicispán, hátha mégis igaza van a
legénynek. Kérdi a másiktól:

– Hát csakugyan meggyúlt a Duna, hé, s elégett?
– Már azt nem láttam, ha mondanám, hogy láttam, hazudnék,

tekintetes uram – felelt a szóra szót mondó legény –, de láttam
az utcákon s a piacokon annyi sült  halat,  hogy a népek nem
tudnak kijönni a házakból.

,,Hm – gondolja a vicispán –, mégis igaza lehet a legénynek.
Bizonyosan az égő Dunában sült meg az a tenger sok hal.” –
Elkezdte kérlelni a hazug legényt, s adott neki háromszáz fo-
rintot, csak álljon el a panaszától. Megijedt erősen, hogy a ki-
rály elcsapja.

A hazug legény a háromszáz forintnak is a felét a szót szóra
mondó  legénynek  adta,  most  hát  volt  már  kétszáz  forint  a
zsebében s ötven pálca a hátán.

De ez éppen elég is volt neki. Azt mondta a pajtásának:
– No,  pajtás,  én  hazamegyek,  elég  nekem,  amit  kerestem.

Isten áldjon.
Azzal megfordult, s hazáig meg sem állott. A kétszáz forintot

az apjának adta, a hetvenöt pálcaütést szépen magának tartotta.
Aztán  mégis  meggondolta  magát,  s  elkezdett  dolgozni
keményen.

Így volt, vége volt, igaz volt. Aki nem hiszi, járjon utána.

Bíró Ernő – Zsuzsika néni
Zsuzsika néni Máramarosban született Hosszúfaluban, 1904-

ben, hétgyermekes családban, apja a Teleki család hosszúfalusi
uradalmának  udvarbírója,  megbízható  ember.  Innen,  messzi
földről került a falunkba, szolgálni a patikába. 

Ott ismerkedett meg a későbbi férje urával, Sándorral a nagy-
apámmal,  aki  fél  kezére  nyomorék  volt,  de  áldott  jó  ember.
Tízévesen törte el a karját, szánkózás közben, és a bába rosszul
tette sínbe.  Így forrott  össze a  karja,  a jobbik,  örökre derék-
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szögbe gémberedve, de azért serényen dolgozott vele, ácsmes-
ter lett, nyolc gyermek apja. 

Volt ebben a nyomorékságban valami öröm is, nem vitték el a
háborúba és megmenekült a frontszolgálattól, de nem a nyomo-
rúságtól, ami addig s azután is a nyakába szakadt. Korán meg-
halt. Nagyanyám egyedül maradt a nyolc gyermekkel, szeren-
csére addigra már négy kiszállva. 

Ahogy  meghalt  nagyapám,  rögtön  kikerültek  a  harangozó
házból, mert férfi kézre is szükség volt a szolgálathoz, s erre az
özvegyasszonynak erejéből már nem futotta. Következő évben
szervezték a termelő szövetkezetet, ahová mindenki jószántából
kellett belépjen, nappal. Azért nappal, mert aki nappal nem lé-
pett be, annak éjszaka megverték az ablakát, hogy: „nem árt
magának, ha holnap belép”. 

Hát nagyanyámat nem kelett  bíztatni, ő jelentkezett már az
első héten. Tél eleje volt akkor, közeledett a szenteste, amikor a
bizottság elé állt a községházán:

– Na, mi az Zsuzsika néni, jött beiratkozni?
– Jöttem, mert hívtak. Nem lehet az olyan rossz.
– Adja csak ide a papírjait, ide a listára felvesszük, aztán a

végleges választ megadjuk nemsokára...
Azzal, mint aki jól végezte dolgát Zsuzsika néni hazament.

Tapasztani kellett a kis vályog házban, hogy rend és tisztaság
legyen az  ünnepekre.  Segítettek a lányok. Eljegyzésre is  ké-
szültek, az ötödik gyermekét kérték férjhez, Szentlászlóra. 

Úgy volt,  hogy Karácsony vasárnapra esik,  s a  vőlegényre
menendő,  Géza,  szombat  délután  tud  jönni  a  szüleivel,  itt
alusznak, s aztán megülik az ünnepi ebéddel együtt a kézfogót
is. Lázas készülődésben volt az özvegyasszony és három lánya,
a  fia  meg miután  felvágta  a  fát,  felöltözött,  hogy  ő elmegy
udvarolni. Már indult ki a házból, amikor az utcaajtón lép be
Mitruj, a községháza szolgája. 

Azon a héten több helyen is hallattszott, hogy éjszaka verések
voltak.  Civil  ruhás  csendőrök  „léptették”  be  a  parasztokat  a
„kolektív”-be, így télvíz idején. 

Az elvtársak ünnep szombatján is dolgoztak, mert akkorra már
sor volt az iratkozó bizottság előtt, s azt hiszem Karácsony napján
is dolgoztak volna, ha az nem esik abban az évben éppen vasárnapra.

Hát így álltak, amikor közli Mitruj, hogy Zsuzsika néni azon-
nal jöjjön le a „Szfát”-hoz, a bizottság elejébe.

Mit volt mit tenni, lemosta hát a kezét, levetette a kötényét,
felöltötte  az  utcai  viselő  bekecsét,  a  keszkenyőt  a  fején
megigazította, s azzal ment is, mert a „tüstént”, az tüstént!

– Jó napot! – hagyta el az „adjon Isten”-t Zsuzsika néni – itt
vagyok, mert hivattak!

– Hát a bizottság végig nézte a maga papírjait és elutasította a
beiratkozási kérvényét. Nem léphet be a termelőszövetkezetbe.

– Ugyan bizony miért  nem, ha megkérdezhetem? – fordult
Zsuzsika néni a jelen levő párttitkár elvtárshoz.

– Hát az nagyon egyszerű. Magának nincs földje csak tizenöt
ár, meg egy négy áras szőlője. Ezeket a földeket majd máshol
mérjük ki magának, mert a földje beleesik a közösre tervezett
parcellába. Ha felvesszük, akkor rögtön ki kell utaljunk magá-

nak harminc ár kertet, a termelőszövetkezet szabályzata szerint,
mert ennyi minden szövetkezeti tagnak jár magánhasználatra.

– Van nekem két munkás kezem, s megdolgozom érte...
– Az a baj hogy kettő van, mert ahhoz, hogy felvegyük ebben

a korban azért mégis négy kéne. Az a baj, hogy maga özvegy-
asszony, ötvennyolc éves, s két év múlva esedékes a nyugdíjba
vonulása, több kár ez a szövetkezetnek, mint haszon.

Nagy odafigyeléssel szüretelik a szőlőt a Gyulafehérvári 
Érsekség szőlőjében - Forrás: liget.ro, Fotó: Pinti Attila

Így  lett  nagyanyám  kulák,  mert  a  kicsi  földparcelláját  ott
mérték ki egy félre eső tagba, ahol csak a gazda embereknek
mérték a harminc árakat. 

Szerencsére a gazdagabb birtokosok beálltak a termelőszö-
vetkezet traktorállomására gépészeknek, így megúszták a verést
és  a  felesleges  zaklatást,  miután  ,,önszántukból”  beadták:  a
cséplőgépjüket, szekerüket, ökreiket, teheneiket, lovaikat, trak-
toraikat,  ekéiket,  vetőgépjeiket és  többholdas földjeiket,  mert
ugye a szövetkezetnek nem lehetett csak több haszon, mint kár.

Zsuzsika  néni  hazament,  kiházasíttatta  a  még  megmaradt
négy gyermekét és Isten segedelmével a kicsi parcellából elél-
degélt még egy darabig. Túlélte három évvel a termelőszövet-
kezetet,  édesapám pedig,  a kis négyáras szőlőből a Mezőség
egyik legfinomabb borát készítette, több mint húsz éven keresz-
tül, édesanyja utáni jussaként a kicsi szőlőcskéből. 

Azóta sokszor elgondolkoztam rajta, hogy ha a Zsuzsika néni
földje  vagy a  kora a  belépéshez  elég lett  volna,  édesapám s
utánna én, soha borosgazdák nem lettünk volna... 

Az értesítőt készítik: Ft. Ferencz Antal plébános,
Bíró Jolán-Ilona, Bíró Ernő, Árvay Zsolt 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: Hétfő, Szerda, Péntek 6:30 Rorate; Kedd,
Csütörtök 18:00; Szombat 18:00 előesti szentmise; Vasárnap  9:30;

Szamosfalván a hónap első és harmadik vasárnapján déli 12:00 órától.
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