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A Gyermek pedig növekedett és
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kedvét lelte benne. (Lk 2,40)

December hónapban a hajna-
li róráték idején mi magunk is
arra törekszünk, hogy az imaé-
letet minél jobban megéljük, e-
zért  olyan  szentekre  emléke-
zünk,  akik az imára és a Szent-
írásra fordítják figyelmünket. 

***
Keresztes Szent János –

December 14. 
Minden  szeretet  Istené!  Ne

szeressünk egy valakit jobban,
mint a többieket. Szeretetünkre
inkább méltó az, akit Isten job-
ban szeret, de azt nem tudhat-

juk, hogy Isten kit hogyan szeret.
Minden gond Istenért!
Mérsékeljük az anyagiakra való vágyódás túlzásait. Minden

gondunk legyen azé a másik, magasztosabb ügyé, amely az
Isten országának keresése; azaz, hogy el ne veszítsük Istent.
Maga az isteni  Fölség biztosít  erről  – bőségben megadatik
nekünk. Nem felejthet el minket az, aki még az esztelen álla-
tokra is gondot visel. Így nyerjük el az érzékek csöndjét és
békéjét.

Minden figyelem Istenre!
Mindig  lesznek  ördögök,  akik  megrontani  igyekeznek  a

szenteket. Isten ezt megengedi, hogy alakítsa s próbára tegye
szentjeit. Lehet szándékunk a legjobb, buzgóságunk a legiga-
zibb, ha nem vagyunk összeszedettek, akkor az ördög vagy
így, vagy úgy rá fog minket szedni, sőt már nagyon is rásze-
dett, amikor megengedtük, hogy elvonja lelkünket az össze-
szedettségtől. Gondoljunk Szent Jakab apostol szavaira: „Ha
pedig valaki vallásosnak tartja magát, nem fékezvén nyelvét,
annak hiábavaló a vallásossága.” (Jak 1,26) E szavak épp-
úgy vonatkoznak a belső beszédre, mint a külsőre.

Az ördög számos eljárása közt,  melyeket  felhasznál arra,
hogy a lelki embereket megtévesszen, a leggyakrabban azzal
él,  hogy a jónak látszatával csapja be  őket, tudván, hogy a
rossz látása, ha nyíltan mutatná, visszariasztana. Isten többre
becsüli az engedelmességet még áldozatainknál is.

Egyedül Istennek engedelmeskedjünk!
Az ördög ellensége az alázatnak. Annál hamisabb és med-

dőbb lesz az engedelmességünk, minél inkább terhünkre lesz
az elöljárónak velünk ellenkező természete,  vagy minél  in-
kább megörvendeztet az ő rokonszenves mivolta.

Keressük az utolsó helyet!
Szóban és tettben, megalázkodjunk, örüljünk mások javán,

mint  a  magunkén  és  keressük  azt,  hogy mindig  mindenkit
elébünk helyezzenek,  s  ezt  őszinte  szívből  kívánjuk  is.  Ily
módon le fogjuk győzni a rosszat a jó által, megszalasztjuk az
ördögöt és elnyerjük a szív vidámságát. Legyen mindig in-
kább kedvünkre, ha minket tanítanak, mintsem hogy mi akar-

juk tanítani a legkisebbet is az összesek között. 
Mindenkinek rendelkezésére állni!
Egyesek  szavaikkal  alakítanak,  mások  a  tetteikkel,  ismét

mások velünk ellentétes ítéleteik által. Minekünk mindezek-
ben olyanoknak kell lennünk, mint a szobornak, amely ren-
delkezésére áll hol annak, aki faragja, hol annak, aki festi, hol
annak, aki aranyozza.

A kellemes mit se számít!
Soha el ne mulasszunk valamit azért, mert nincs ínyünkre-

kedvünkre, ha Isten szolgálata annak teljesítését kívánja. És
ne is végezzünk semmit a kedvünk miatt és az örömért, me-
lyet magában a dologban találunk, ha nem kívánja azt Isten
szolgálata. Másképp nem lehetünk állhatatosak és a gyávasá-
gunkon sem leszünk úrrá.

Az ima gyakorlataiban a lelki ember ne figyelje azt, ami e-
zekben édes, és ne is hagyja, hogy ez őt lekösse, és ne is vé-
gezze az ima gyakorlatait egyedül ezért; viszont soha ne me-
neküljön attól, ami ott keserű. Inkább kell keresnünk azt, ami
fáradságos és kellemetlen. Nincs más útja annak, hogy lete-
gyünk az önszeretetről és szert tegyünk Isten szeretetére.

Forrás: ppek.hu

Boldog Brenner János vértanú, áldozópap – 
December 15.

A 2018.  május  1-jén  boldoggá  avatott  vértanú  lelkipász-
torra, Brenner Jánosra emlékezünk december 15-én. Kérjük
közbenjárását!

Brenner János boldoggá avatása Szombathelyen - Forrás: Magyar Kurír

Brenner János Szombathelyen született 1931. december 27-
én,  a  háromgyermekes  család  második  fiúgyermekeként.  A
szombathelyi Püspöki Elemi Iskolában kezdte meg tanulmá-
nyait. 1941 őszén a család Pécsre költözött, János a Gyakorló
Iskolában,  majd  a  Ciszterci  Gimnáziumban  folytatta  tanul-
mányait. 1946-tól pedig a Szombathelyi Premontrei Gimná-
zium diákja lett.

Gimnáziumi tanulmányait Zircen fejezte be oblátusként, és
1950-ben jelentkezett novíciusnak a ciszterci rendbe. Beöltö-
zésekor az Anasztáz nevet kapta. A nyugodt, Istennek szentelt
életet azonban csak néhány hétig tapasztalhatta meg, mert a
szerzetesrendek elleni támadás Zircet sem kímélte. Brenner
János így a budapesti Hittudományi Akadémia világi hallga-
tója lett két szemeszteren át, miközben titokban végezte no-
víciusi évét. 1951-ben tette le első fogadalmát.
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Miután a rendi vezetés már látta, hogy a kommunista dikta-
túrának egyhamar nem lesz vége, úgy próbálták biztosítani a
növendékek jövőjét, hogy felvételüket kérték egyházmegyei
szemináriumokba. Így került Brenner János 1951-ben a Szom-
bathelyi Egyházmegye kispapjai közé.

A következő évben a szemináriumok nagy részét feloszlat-
ták. Brenner Jánost társaival együtt 1952-ben átvették a győri
papneveldébe. Kovács Sándor püspök szentelte pappá 1955.
június 19-én a szombathelyi székesegyházban.  A város Szent
Norbert-templomában mutatta be újmiséjét. Jelmondata ez volt:
„Az Istent szeretőknek minden a javukra válik!” (Róm 8,28).

Rábakethelyen, a határ menti Szentgotthárd második kerü-
letében  lett  káplán.  A plébániához négy fília  tartozott:  Ma-
gyarlak, Máriaújfalu, Zsida és Farkasfa. Kozma Ferenc plé-
bános jó példát adott és sokat segített az ifjú papnak, János
atya pedig minden áldozatra készen állt a hívekért. Különö-
sen rajongott a gyermekekért és az ifjúságért. Tisztelte, sze-
rette az embereket, nem volt személyválogató.

Az egyik hívő így emlékezik a szent életű káplánra: „Volt
egy bizonyos kisugárzása, amit nem is lehet szóban elmon-
dani. Szerették az emberek, és igyekeztek odamenni, ahol  ő
volt, és hallgatni a szavát. Valami volt benne, ami vonzotta az
embereket. Ez volt az ő fő bűne: szerették a fiatalok, szerették
az öregek. Nagyon sok embert szerzett meg a hitnek, az Egy-
háznak.  Ő nem tudott elmenni ember mellett úgy, hogy meg
ne állt volna, és akár csak két szót ne szólt volna hozzá. Az az
örökös kedves mosoly az arcán... Komolyan hirdette Isten i-
géjét, tanúságot tett minden pillanatban a hitről. Jó volt nála
gyónni, mert tudott adni útravalót.”

Mindezt a kommunista hatalom rossz szemmel nézte, főleg
azt, hogy a káplán fiatalokkal is foglalkozott. Hittanosai, mi-
nistránsai elmondták, milyen komoly munkát végzett körük-
ben,  nemcsak hittanórát tartott  számukra, hanem játszott és
sportolt is velük.

Az  állami  egyházügyi  megbízott  el  akarta  helyeztetni  az
ifjú papot.  Miután ezt  a püspök Brenner János tudomására
hozta, ő csak ennyit szólt: „Nem félek, szívesen maradok.” A
püspök kiállt a káplán mellett, és úgy döntött, továbbra is Rá-
bakethelyen marad. Az egyházügyi megbízott erre azt mond-
ta: „Jó, akkor lássák a következményeit!”

Brenner János tisztában volt azzal, hogy a papi hivatás gya-
korlása ebben az időben még emberpróbálóbb feladat, mint
amikor a szerzetesrendeket szétverték. Lelki naplójának aláb-
bi gondolata is erre utal: „Uram, Te tudod azt, hogy boldog-
ságot itt  az  életben nem keresek,  hiszen mindenemet beléd
helyeztem... Uram, tudom, hogy tieidet nem kíméled a szenve-
déstől, mert mérhetetlen hasznuk van belőle.”

Egy  őszi este, amikor kismotorral hazafelé tartott  Farkas-
fáról, az erdőből ismeretlenek fahasábokat hajigáltak eléje, de
ő ügyes manőverezéssel kikerülte őket. Hazaérkezve azt mond-
ta: „Nem volt szerencséjük!” – és jót derült rajtuk.

Mind a mai napig nem lehet pontosan tudni, mi történt azon
az 1957. december 14-éről 15-ére virradó éjjelen. Csak moza-

ikdarabok állnak rendelkezésünkre – a gyanúsítottak, elítéltek
vallomása, valamint néhány szemtanú visszaemlékezése és a
nyomok –, melyek alapján Kahler Frigyes jogtörténész rekon-
struálta a történteket.

Szemtanúk elmondása szerint december 14-én nagy jövés-
menés volt Szentgotthárdon. A tanácstagok részére baráti es-
tet rendeztek, és ezzel egy időben volt a rendőrségi bál is. A
rábakethelyi sírásó, miközben másnapra, egy fiatal halott te-
metésére készítette a sírhelyet, egy bőrkabátos csoportot látott
a  templom és a temető körül.  A plébános pedig Farkasfára
ment,  karácsonyi  gyóntatásra,  és  az  éjszakát  egy családnál
töltötte, mert másnap reggel ő misézett ott.

Éjfél körül egy tizenhét éves fiatalember zörgetett be a plé-
bániára azzal a kéréssel, hogy súlyos beteg nagybátyját kelle-
ne ellátni a szentségekkel. Brenner János átment a templom-
ba, nyakába akasztotta betegellátó tarsolyát, amelyben az Ol-
táriszentséget vitte, és kísérőjével a dombtetőn keresztül ve-
zető koromsötét  gyalogúton  elindult  Zsida  felé.  Útközben
többször megtámadták, de sikerült elfutnia. Végül a feltéte-
lezett beteg háza közelében kapták el.  Ez is azt bizonyítja,
gyilkosai  tudták:  Brenner  János  komolyan  veszi  hivatását.
Ezért várták a megadott címen. És ott, nyakában az Oltári-
szentséggel, harminckét késszúrással megölték. A boncolási
jegyzőkönyvből azt is tudjuk, hogy a nyelvcsont és a gége-
porc  szarvainak  többszörös  törése volt  látható  a  holttesten.
Ezt fojtogatással nem lehet előidézni, a sérülés úgy keletke-
zett, hogy ráléptek a nyakára, megtaposták. A reverendához
tartozó fehér papi galléron talajnyomok voltak, és egy cipő-
talp körvonala is kirajzolódott rajta. Nemcsak megölni akar-
ták, hanem meggyalázni is.

A nyomozás színjáték volt csak, mindenki gyanúsított volt,
még a plébános is. Végül egy embert a járási és megyei bíró-
ság halálra ítélt,  majd a Legfelsőbb Bíróság felmentette  őt.
Később azt a fiút ítélték el, aki Brenner Jánost kihívta a plé-
bániáról.

„Az Istent szeretőknek minden a javukra válik”  (Róm 8,28)
– Brenner János újmisés jelmondata papi életének is vezér-
gondolata volt. Ezzel a lelkülettel élt és halt meg Krisztusért
és a rábízottakért. Rövid, de Istent szerető élete alatt minden a
javára vált, még (vagy legfőképpen) a halál is, hiszen az ő vé-
re is a kereszténység magvetése. „A jó pásztor életét adja ju-
haiért.” Brenner János ezt tette: életét adta egy nem létező
betegért, életét adta hivatásáért, Krisztusért. Minden áldozatra
képes volt. Nem félt a fenyegetéstől, az üldözéstől.

Keresve a gyilkosság okát több vádat is felhoztak a fiatal
lelkipásztor  ellen  a  nyomozás  során  (féltékenység,  ember-
csempészet),  amit  rábizonyíthatnak,  de nem találtak  senkit,
aki  rosszat  mondott  volna  róla.  A nyomozás  végén  valaki
megjegyezte: „Lefolytatták Brenner János szenttéavatási pe-
rét!” Mindenki előtt nyilvánvalóvá vált az Isten ügyét hűsé-
gesen szolgáló, tiszta lelkű, becsületes pap élete. Nem ember-
csempész volt, hanem emberhalász...

Brenner Jánost hívek tízezreinek jelenlétében avatták bol-
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doggá 2018. május 1-jén Szombathelyen, az Emlékmű-dom-
bon.  A szentmise   főcelebránsa  Angelo  Amato  bíboros,  a
Szentek Ügyeinek Kongregációja  prefektusa,  szónoka Erdő
Péter bíboros, prímás volt.

Istenünk, te a diadalmas vértanúság kegyelmét adtad Bol-
dog  Jánosnak,  hogy példája  ragyogó  fényként  tündököljön
Egyházadban. Add kegyelmedet, hogy amint ő követte Krisz-
tust a keresztúton, nyomában járva mi is eljussunk az örök
élet örömébe. A mi Urunk, Jézus Krisztus, a te Fiad által, aki
veled él és uralkodik a Szentlélekkel egységben, Isten mind-
örökkön örökké. Ámen. 

Forrás: Magyar Kurír

Szent János apostol – December 27.

 Az Úr tanítványai köréből János kiemelkedő személyiség:
Péter után ő a legfontosabb az apostolkollégiumban. Az apos-
tolok közül csak Szent Pál fogható hozzá fogékonyság és a
teológiai gondolkodás mélysége tekintetében. A négy evangé-
lista közül az ő szimbóluma a sas, melynek szárnyalása, ma-
gas röpte és napra figyelő tekintete jól kifejezi János saját-
ságait. A negyedik evangéliumban csak úgy szerepel, mint ,,a
tanítvány,  akit  Jézus szeretett”,  s  ez  olyan jelző,  amelyet  a
tanítványok közül senki más nem visel. A hagyomány azon-
ban azt mondja, hogy János Efezusban munkálkodott, és igen
magas korban halt meg.

XVI. Benedek pápa lép be az efezusi Szűz Mária ház Szentélyébe, a
Szűzanya hajdani hálószobája felől 

A hagyomány azt is elbeszéli, hogy János egy alkalommal
megtérített egy vadóc ifjút, és nevelését egy presbiterre bízta.
Az ifjú azonban hamarosan föllázadt, otthagyta védnökét és
rablók közé állt.  János nem sokkal ezután keresni kezdte a
presbiternél, akire eleven kincs gyanánt rábízta, s annak szo-
morúan meg kellett  vallania,  hogy a  kincs  elveszett.  János
megdorgálta hanyagságáért, majd lóra pattant és a hegyek kö-
zé  vágtatott,  hogy megkeresse  elveszett  gyermekét.  Rablók
közé került, akik a vezérük elé vitték. Mikor a vezér meglátta

Jánost, szégyenében futni kezdett előle, mert ő volt a keresett
ifjú. János azonban, az  ősz öreg,  utána futott,  és kiáltozott
neki: ,,Fiam, miért menekülsz atyád elől, aki öreg is, fegyver-
telen is? Ne félj! Nekem rólad is számot kell adnom Krisztus
előtt. Térj meg, édes fiam, mert Isten küldött hozzád! '' Ez szí-
ven találta az elvadult embert, és bánattal a szívében vissza-
jött.  János a  kiengesztelődés csókjával  fogadta,  sőt  később
püspökké is szentelte.

Egyszer az öreg János apostolnak valaki egy eleven fogoly-
madarat  ajándékozott,  s  ő szeretettel  simogatta és  becézte az
állatot. Meglátta ezt egyik tanítványa, nevetett rajta, és így szólt
a társához: ,,Nézd csak, az öreg úgy játszik ezzel a madárral,
mint egy gyermek!” János akkor odafordult hozzá: ,,Mit viszel
a kezedben, fiam?” ,,Egy íjat.” ,,És mit művelsz vele?” – hang-
zott az újabb kérdés. ,,Madarakra és vadakra vadászom vele!”
– mondta a tanítvány. ,,Hogyan csinálod?” – kérdezte János.
Akkor a tanítvány megfeszítette az íjat, kis ideig feszesen tar-
totta, majd ellazította. János megkérdezte tőle, miért nem tartja
állandóan feszesen. Azt felelte rá, hogy azért, mert elfáradna, s
mikor lőnie kellene, nem volna erő a karjában. Az apostol akkor
így tanította: ,,Látod, így van ez az emberrel is. Nem nézheti ál-
landóan Istent, hanem néha pihennie is kell. A sas ugyan min-
den madárnál magasabban szárnyal, de neki is le kell szállnia
a földre. Ha az emberi lélek kipihente magát, új lángolással tud
fölemelkedni az égbe.”

Mikor  már  nagyon  öreg  volt,  egyre  csak  ezt  ismételget-
te: ,,Gyermekeim, szeressétek egymást!” Aki ezt teszi – bizto-
sította tanítványait –, megtette, amit tennie kellett. 

Forrás: Szentek élete, Diós István 

Ferenc pápa Mária-tisztelete

Idén szeplőtelen fogantatás ünnepén a pápa egyedül kereste
föl a Róma belvárosában álló Szűz Mária-szobrot. Kora reg-
gel, negyed 7-kor egy kosár fehér rózsát helyezett a Szűzanya
lába elé, és imádkozott a szenvedőkért. Utána a Santa Maria
Maggiore-bazilikában folytatta az imát a Salus Populi Roma-
ni-kegykép előtt. Köztudott, hogy Ferenc pápát jezsuitaként
különleges szálak fűzik Szűz Máriához, hiszen a jezsuita lel-
kiségben különösen kitüntetett helyet foglal el a Mária-tisz-
telet, Szűz Mária Jézus Társasága védőszentje. Ezen felül né-
metországi  tanulmányai  nyomán  Ferenc  pápa  Szűz  Mária
tiszteletének bizonyítéka, hogy Argentínában és egész Latin-
Amerikában egy új máriás mozgalmat indított el: Maria Kno-
tenlöserin (csomókat feloldó Mária) augsburgi kegyképet ter-
jesztette el. 

A jezsuiták számos Mária-képet tisztelnek, közülük a leghí-
resebb, a ma, a jezsuiták anyatemplomában, a római Il Gesú-
ban látható Madonna della Strada (Úti Boldogasszony) kegy-
kép, amelyet Loyolai Szent Ignác és az első társak fedeztek
fel Rómában.

A jezsuita  Mária-tisztelet  egyik  folytatója,  Ferenc  pápa,
buzgó  Szűz  Mária  tisztelő,  papszentelése  előtt  írt  hitvallá-
sában  fogalmazta  meg  személyes  meggyőződését:  „Hiszek
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Máriában, anyámban, aki szeret engem, és soha nem fog ma-
gamra hagyni.”

Madonna della Strada – Úti Boldogasszony - ismeretlen festő 14.
századi kegyképe Rómában – mely előtt imádkozva, Loyolai Szent

Ignác a jezsuita rend alapítására kapott sugallatot

Ferenc pápa 1986-ban, frankfurti teológiai tanulmányai so-
rán találkozott az augsburgi Sankt Peter am Perlach-i temp-
lomban található kegyképpel. A képről készült képeslapokat
vitt haza, az egyikről dr. Ana de Berti Betta Buenos Aires-i
festőművésznő elkészítette  a  festmény másolatát  négy pél-
dányban, amelyet  ma Nuestra  Senora desatatadora a  nudos
néven tisztelnek,  és az egyik másolatot az argentin főváros
Villa Devoto nevű városrészében, a jezsuita noviciátus köze-
lében fekvő San José del Talar templomában helyezték el ün-
nepélyesen 1996. december 8-án. A kegykép rendkívül nép-
szerű lett a hívek körében, sok imameghallgatás hatására, az-
óta minden hónap nyolcadik napján: a csomót feloldó Mária
napján, zarándokok tömegei – nemegyszer 40-60 ezer hívő –,
keresik fel. A kegykép másolata megtalálható a perui főváros,
Lima egyik templomában és a texasi Del Rio városában is.

Ez a Ferenc pápa által kedvelt ábrázolás Szűz Máriát a föld
és az ég között ábrázolja: egy holdsarlón áll. A Szentlélek is-
teni fényében ragyog, a fején tizenkét csillag, Isten ajándékai
díszítik. A feje feletti galamb jelzi, hogy Szűz Mária a Szent-
lélek mennyasszonya.

Az eredeti kegykép az augsburgi templom déli apszisában ta-

lálható, a Beatae Virginis de Bono Consilio (A Jótanács Szűz
Nővérei),  oltárnál,  Szent Ulrich és Szent Afra szobrai  között
függ. Németországban is, valamint Latin-Amerikában is, első-
sorban a házassági, párkapcsolati problémákkal küzdő emberek
fordulnak  nagy  bizalommal  Szűz  Máriához  a  kegykép  előtt,
hogy hozza rendbe házasságukat, állítsa helyre a családi békét,
adjon gyermekáldást, vagy segítsen megtalálni szerető párjukat.
A kép tiszteletének eredeténél ugyanis egy ilyen párkapcsolati
probléma megoldása  áll,  a  megoldást  kereső férfi  ezt  imád-
kozta: „Ebben a vallási cselekedetben megerősítem a házasság
kötelékét, feloldom és elsimítom a csomókat.”

Ferenc pápa kiemelt  Mária-tiszteletének másik jele,  hogy
minden utazása előtt a római Santa Maria Maggiore-bazilika
kegyképe előtt imádkozik.

Szeplőtelen  fogantatás  ünnepén idén  is  felkereste  a  Spa-
nyol-lépcsőnél álló szobrot. Még pirkadat előtt érkezett a ki-
halt lépcsőkhöz a szentatya, hogy a tavalyi évhez hasonlóan
elkerülje a csoportosulást.

Lehajtott fejjel, lassan odasétált a szoborhoz, karján egy ko-
sár fehér rózsával, melyet a Szűzanya lába elé helyezett. Né-
hány percre csöndes imába mélyedt, azért fohászkodott Má-
riához, hogy adja meg a gyógyítás és a gyógyulás csodáját a
betegeknek, segítse a háborúk és a klímaváltozás miatt szen-
vedő népeket. Hozza el a megtérést azoknak a szívébe, akik
falakat emelnek, hogy távol tartsák maguktól mások fájdal-
mát. Ezt követően a spanyol nagykövetség épülete előtt üdvö-
zölte a nagykövetet. Ezután a Santa Maria Maggiore-bazili-
kába  ment,  ahol  szintén  elhelyezett  egy kosár  fehér  rózsát
kedves kegyképe, a Salus Populi Romani-ikon előtt, és imád-
kozott a Szűzanyához a szenvedő emberekért. Reggel hét óra-
kor visszatért a Vatikánba.

Forrás: romkat.ro

A szentatya decemberi imaszándéka

Imádkozzunk a férfi és női katekétákért, hogy belső lelkese-
déssel, egész életükkel tanúskodjanak az evangélium erejéről.

A katekétáknak pótolhatatlan küldetése van a hit közvetíté-
sében és elmélyítésében. A katekéta világi szolgálata hivatás,
küldetés. Katekétának lenni azt jelenti, hogy egész élete „ka-
tekéta”, nem pedig azt, hogy „katétaként dolgozik”.

Ez egy egész létmód, és jó katekétákra van szükség, akik
egyszerre  kísérő társak  és  pedagógusok.  Alkotó  emberekre
van szükség, akik hirdetik az evangéliumot, de nem némán
hirdetik azt, nem is harsonázva, hanem életükkel, szelídség-
gel,  újféle  nyelvezettel  és  új  utakat  nyitva.  Sok  egyházme-
gyében és földrészen az evangelizáció alapvetően a katekéta
kezében van.

Köszönjük a férfi és női katekétáknak a belső lelkesedést,
amellyel ezt a küldetést az egyház szolgálatában élik  meg.
Imádkozzunk együtt az Isten Igéjének hirdetésére hívott kate-
kétákért, hogy bátran, kreativitással, a Szentlélek erejével, ö-
römmel és nagy békességgel tegyenek tanúságot róla.

 Forrás: Vatikáni Rádió
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Exc., Ft. Tamás József – Megemlékezés az élőkről

Az 1Makk 12, 11-ben olvasunk arról, hogy Jonatán szövet-
ségeseinek ezt írja Spártába: ,,Mindig rátok gondolunk, min-
den ünnepen és olyan napokon, amikor áldozatot mutatunk
be és minden imánkban, mert méltó és illő, hogy testvéreinket
el ne felejtsük.”

Ez a mondat utal arra, hogy már a zsidóknál is, az Ószö-
vetségben szokás volt az áldozatok bemutatásakor megemlé-
kezni a testvérekről és imádkozni értük. 

Az utolsó vacsorán, amelyet az első szentmisének is tekint-
hetünk, azt látjuk, hogy Jézus is megemlékezett sokakról. I-
mádkozott előbb önmagáért: ,,Atyám, eljött az óra, dicsőítsd
meg  fiadat,  hogy  fiad  is  megdicsőíthessen  téged.”  Aztán
imádkozott apostolaiért: ,,Szentatyám tartsd meg őket nevem-
ben.”  Imádkozott  azokért,  akik  az  apostolok  szavára  hinni
fognak benne (Jn 17). 

A IV-X. századig az a szokás dívott, – ahogy a fennmaradt
liturgikus emlékek tükrözik, – hogy a szentmise e részében a
diakónus  hangosan  felolvasta  azok  nevét,  akikről  a  szent-
misében megemlékeztek. Ezek a nevek egy kétoldalú táblács-
kára voltak felírva, amit diptichonnak neveztek. A mai mise-
könyvben levő NN betűk is a régi diptichonra emlékeztetnek.

A mai liturgikus szövegekben ez a megemlékező imádság
kétféle csoportot különböztet meg.
Azok csoportját, akikért az áldozatot bemutatjuk.

Emlékezzél meg szolgáidról és szolgálóidról, akikért ezt a
dicsőítő áldozatot felajánljuk. A pap minden szentmisét vala-
milyen szándékra végez, akkor is, ha kérik azt tőle, akkor is,
ha nem, hiszen neki ki is vannak szándékai, s ha nincsenek
külön, akkor van az Egyháznak. 

Nemcsak a pap, hanem én magam is minden szentmisét va-
lakiért, vagy valamilyen szándékra felajánlhatok. Szokjam is
meg, hiszen mennyi mindenért és mennyi emberért tartozom
imádkozni. 

Krisztus követésében, a IV. könyv 9. részében találunk egy
szép mintát, hogy hogyan tegyük ezt. Érdemes átolvasni az e-
gész részt. Most csak egy részt idézek belőle: ,,Fölajánlom
neked az istenfélő emberek minden igyekezetét, szüleim gond-
ját,  barátaimét,  testvéreimét,  nővéreimét  és  minden  nekem
kedves emberét, azokét is, akik velem vagy másokkal irántad
való szeretetből jót tettek, akik itt élnek a földön, akár kimúl-
tak már ebből a világból, hogy mindnyájan érezzék kegyel-
med segítségét, vigasztalásod bátorítását, veszedelemből ol-
talmat,  büntetésből  szabadulást  nyerjenek  és  hogy  minden
rossztól megmenekülvén jókedvűen hálát adjanak neked.”
A másik csoportot a jelenlevők képezik. 

Emlékezzél  meg  minden  jelenlevőről  is,  akiknek  hitét  és
buzgóságát  jól  ismered.  Azokért  is  imádkozik  a  pap  és  a
pappal együtt a közösség, akik részt vesznek a szentmisén,
hogy bőven részesüljenek annak kegyelmeiből. 

E  csoporttal  kapcsolatban  érdemes  felfigyelni  arra  a  két
jelzőre, amivel az Egyház illeti a jelenlevőket:  akiknek hitét

és buzgóságát jól ismered. Igen, mert a liturgiában való rész-
vételnek  nélkülözhetetlen  jellegzetessége  mindkettő.  Azok
nélkül a kegyelem nem árad. Jézus hitet kíván mindig, mielőtt
a  kérést  teljesítette  volna,  és csodát  tett  volna.  A buzgóság
pedig a részesedés mértékét szabja meg. Annyira részesülünk
a kegyelmi forrásokból,  amennyire  egyénileg belekapcsoló-
dunk a szentmisébe. 

Amikor a pap a résztvevőkért imádkozik, akkor éppen azt
kéri, hogy a résztvevők hite és buzgósága szerint adja meg az
Úr, részesítse a szentmise kegyelmeiben. 

A pap mindennap imádkozik értem is, aki jelen vagyok a
szentmisén, de a szentmise kegyelmeiben hitem és buzgósá-
gom értéke szerint részesedem. 

Két meggondolnivalót vet fel most ez az ima: imádkozok-e
a  szentmisében  azokért,  akikért  köteles  vagyok imádkozni,
próbálom-e mindennap valamilyen szándékra felajánlani? És
milyen  bennem  a  hit  és  a  buzgóság,  amelyek  feltételei  a
kegyelmekben való részesedésnek?

Jonatán nemes magatartása legyen az enyém is: ,,Méltó és
illő,  hogy  testvéreinket  el  ne  felejtsük,  ezért  mindig
gondolunk  rátok,  amikor  áldozatot  mutatunk be  és amikor
imádkozunk.”

Jézusom, én is gondolni akarok testvéreimre és imádkoz-
ni akarok értük. Fogadd el imámat, és benne testvéreimet.
Tekints szándékukra és jóakaratukra, és áldásod bőségével
töltsd el őket. 

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

Milyen a nyugdíjas püspök élete?

Huszonöt évvel ezelőtt, 1996. december 18-án nevezte ki
Szent II. János Pál pápa a gyulafehérvári szeminárium spiritu-
álisát, Tamás Józsefet, Valabria címzetes püspökévé és a gyu-
lafehérvári főegyházmegye segédpüspökévé. A jeles évfordu-
lón főpásztoraink levélben köszöntötték a jubiláló püspököt.
Megköszönték a hittel és hűséges szolgálattal eltelt  negyed
évszázadot  és  hogy  továbbra  is  szívén  viseli  főegyházme-
gyénket, imádkozik értünk és igény szerint rendelkezésre áll.
A főegyházmegye minden hívének és klerikusának nevében
kívánunk Tamás József püspök atyának jó egészséget, és kér-
jük életére Isten áldását, írták a Gyulafehérvári Főegyházme-
gye közösségi oldalán, e jókívánságokhoz mi is csatlakozunk.
Szerkesztőségünk arról kérdezte  őt, nyugdíjas napjai hogyan
telnek, és hogy mit üzen karácsonyra, az új évre készülődve
olvasóinknak.

Az  Egyházi  Törvénykönyv 411.  kánonja  előírása  alapján
betöltve  a  hetvenötödik  életévemet,  benyújtottam a  hivata-
lomról való lemondásomat a szentatyának. 2019 augusztus 9-
én a megírt levelemet postára téve küldtem el Miguel Maury
Buendía nuncius úrnak, hogy továbbítsa azt a Szentszék felé.
Szeptember 16-i keltezéssel megérkezett a válasz, miszerint a
szentatya lemondásomat elfogadta, amit majd megfelelő idő-
pontban közölni fognak. Lemondásom nyilvánosságra hoza-
tala 2019. december 24-én történt meg, együtt dr. Jakubinyi
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György érsek úr lemondásának elfogadásával, és utódjának,
dr. Kovács Gergely érsek úr kinevezésének bejelentésével.

Végleges  nyugdíjba  vonulásom  2020.  február  22-én  lépett
érvénybe,  mert  az  új  érsek  felszenteléséig  György  érsek  úr
vezette még a főegyházmegyét administrator apostolicus címen
és engem is megtartott vicarius generalis-i megbízatásomban.

Nyugdíjba  vonulásom  nem  jelentett  meglepetést.  Lelkileg
nagyon készültem rá, hisz már belefáradtam abba az intenzív
munkába,  amit  az  élet  nap mint  nap diktált.  Ennek ellenére,
mint minden változás az ember életében, úgy az enyémben sem
volt ez zökkenőmentes.  Tudomásul venni és hozzászokni ah-
hoz, hogy egyik napról a másikra már nem az vagyok, aki vol-
tam, ezzel nekem is meg kellett küzdenem. Hála Istennek ha-
mar túltettem magam rajta. Nagy könnyebbséget okozott az a
tudat, hogy már nincs olyan felelősségem, mint amilyen volt.

A nyugdíjba vonulásomnak legnagyobb kihívása a „hogyan
tovább” kérdése volt. Elsősorban az, hogy hol verjen föl sát-
ramat, hova húzódjak vissza, ha utódomnak szüksége lesz ar-
ra az épületre, amelyben huszonhárom évig éltem, ahol a Se-
gédpüspöki  Hivatal  is  működött.  Több  lehetőség  is  kínál-
kozott. A székelyudvarhelyi Papi Otthonba is mehettem vol-
na.  Voltak  püspökök,  volt  tanítványaim,  akik  meghívtak,
hogy költözzek hozzájuk.  Voltak  papok is,  akik  kifejezték,
hogy szívesen adnak szállást. Nagyon hálás vagyok ezekért a
felajánlásokért. Mivel egyelőre felszámolódott a csíkszeredai
Segédpüspöki Hivatal, mert utódomnak Gyulafehérvár lett a
szállása,  nem kellett  kiköltöznöm a megszokott  helyemből,
annál  is  inkább,  mert  az  épületet  birtokoló  Szent  Kereszt
plébánia plébánosa ragaszkodott ahhoz, hogy itt maradjak és
besegítsek a plébániai munkába. Ezt teszem is azzal, hogy a
hozzájuk tartozó Szent József-kápolnában mindennap misé-
zek, kiszolgálva az idejáró híveket. Ezenkívül minden vasár-
nap, amikor máshová nem kell mennem, a millenniumi temp-
lomban is szentmisét mutatok be.

Úgy mint régebb,  szolgálatomra most  is  mások is  igényt
tartanak.  Eleddig  elég  sok  meghívást  kaptam,  néhányszor
igénybe vett a Főegyházmegyei Hatóság is, besegítettem egy
néhány helyen a bérmálás szentségének kiszolgáltatásába, két
ravatalozó megáldásába, egy új kápolna felszentelésébe. Pap-
jaink pedig leginkább búcsúünnepeikre hívnak meg.

Nyugdíjas napjaimat egyre inkább befelé fordulással élem
meg. Ez azt jelenti, hogy sokkal több időt töltök a lelki dol-
gokkal, mint korábban. Korábban is igyekeztem azoknak ele-
get tenni, de most hatványozottabban teszem. Nagyon sokat
foglalkoztat a halál gondolata, az, hogy már nem sok időm
van hátra. Ezért próbálom rendbe rakni dolgaimat, mindentől
megszabadulni, ami nem feltétlenül szükséges. 

Könyveimet  folyamatosan  válogatom és  adományozom a
Segítő Mária csíkszeredai gimnáziumnak, a gyimesfelsőloki
Szent Erzsébet iskolának és a Sapientia egyetem csíkszeredai
részlege könyvtárainak.

Prédikációimat kezdettől fogva leírtam, hol kézzel írva, hol
géppel. Ezeket is próbálom átnézni és rendszerezni. Kiválo-

gatom belőlük azokat, amiket nem tartok érdemesnek meg-
őrizni. Ebben az évben egy könyvre valót válogattam össze,
amit  szeretnék  kinyomtatni,  nem  árusítás  céljából,  hanem
ajándékba adni azoknak, akiknek valamiért hálával tartozom,
és akik tanítványaim voltak. Bár úgy érzem, hogy nincs kü-
lönlegesebb írói vénám, mégis közbe-közbe vállalok egy-egy
cikket megírni. Karácsonyra készülőben is írtam egyet a Har-
gita Népe napilapnak, a Krisztus világa folyóiratnak, az Egy-
házközségi  apostolnak.  Próbálom emlékeimet  is  megörökí-
teni, nem kimondott önéletrajzot írva. Nincs is szándékomban
egyelőre, hogy azt megjelentessem, de úgy érzem, mégis jó
lenne, ha nem vinném azokat a sírba.

Nyugdíjas  napjaim napirend  szerintiek,  vagyis  megvan  a
váza, ami hol így, hol úgy, megtelik tevékenységgel. Minden
reggel  6  órakor  felkelek.  A szokásos  tisztálkodás  után  el-
végzem lelki programjaimnak egy részét. 7:30 órakor misé-
zek a Szent József-kápolnában. Reggeli után átnézem a napi
sajtót. Délelőtti programom többrétű szokott lenni: válaszo-
lok a  levelekre,  készülök prédikációkra,  fogadom a látoga-
tókat, rendezem régi dolgaimat. Ebéd után rendszeresen nem
szoktam sziesztázni, csak ha nagyon fáradt vagyok. Délután 3
órakor bekapcsolódom a Mária Rádió által közvetített irgal-
masság rózsafüzérébe, legalább egy félórás sétát szoktam ten-
ni a szabadban. Amikor úgy van szükség rá, még a kertben fi-
zikai munkát is végzek. Az esti órákat olvasásra, lelki dolga-
im intézésére használom. Meg szoktam nézni az esti híradót.
Ha olyan folytatásos film van, ami elnyeri tetszésemet, meg-
nézem. Van amikor kikapcsolódásként keresztrejtvényt is fej-
tek. Rendszeresen 22:30 órakor térek nyugovóra. Van olyan
férfi  csoport,  amellyel  időközönként  találkozni  szoktam,  a
velük  való  beszélgetésben  hallok  sok  olyan  dologról,  ami
foglalkoztatja az embereket, és amik sajátságos problémáik.

A nyugdíjba való vonulás nem jelentette számomra a mun-
kától való elszakadást. Amíg a jó Isten erőt és egészséget ad,
addig amire még képes vagyok, szívesen teszem. Nem futa-
modom meg a munkától. S ha majd az öregséggel járó szen-
vedéseket, betegségeket is vállalni kell, azt is szeretném vál-
lalni.  Karácsonyra  és  az  újévre  készülődve mit  üzenjek  az
embereknek?

Jelenlegi legnagyobb problémánk ez a világméretűvé vált
járványhelyzet, amely nagy félelmet és bizonytalanságot ger-

– 6 –



XI. évfolyam 12. szám, XI. évfolyam 12. szám, 
2021. december 30.2021. december 30. Szentpéteri harangszóSzentpéteri harangszó

A Gyermek pedig növekedett és
erősödött; eltelt bölcsességgel, és Isten

kedvét lelte benne. (Lk 2,40)

jesztett bennünk. Véget nem érőnek tűnik, hisz már második
éve gyötör bennünket. Alig csendesedik el az egyik variánsa,
már is fenyeget az újabb. Ebben a megpróbáltatásban sok em-
bertestvérünk elveszítette a talajt lába alól, a félelem rettegé-
sével él, megüli a depresszió sűrű köde.

Szeretném Jézus szavait idézni: „Bátorság…, ne féljetek!”
Apostolainak mondta ezt, amikor  ők az éjszakai hajózásban
viharba  kerültek,  s  az  Úr  a  vízen  járva  közeledett  feléjük.
Ezeket a szavakat az Úr üzeni most nekünk is. Ő, aki értünk
megtestesült és közénk jött, hogy részt vegyen emberi életünk
minden vonatkozásában. Ő mondja, akit Pilátus ítélőszéke elé
idéztek és jogot formáltak arra, hogy minden hamis, hazug
vád alapján kimondják rá a halálos ítéletet. Ő mondja, akivel
azóta is így viselkedik a világ, mert veszi a jogot, hogy újból
és újból elítélje, a lelkek feletti jogát elvitassa, s még létezését
is tagadásba vegye. De  ő túlélt mindent, legyőzte a világot,
ezért kiálthatja ma is felénk: „Bízzatok, mert én legyőztem a
világot” (Jn 16,33).

Ezért a hívő ember nem esik kétségbe, nem roppan össze a
megpróbáltatásokban. Az Úrba kapaszkodik, hozzá menekül.
Ezt  tegyük  e  szent  napokon  is,  hogy karácsony békéje  és
öröme töltse el szívünket.

Forrás: romkat.ro

Szabó István – Próbatétel az út

Próbára tette Isten a lelkemet.
Adott számomra testet, szellemet.
Adott szülőt, földi életet.
Szólt az Úr, s útnak engedett

Tiéd a vágy, a gondolat!
,,Szeresd felebarátodat, mint magadat!”
Tiéd a sorsod, tégy amit akarsz,
szabad vagy, jó s rossz közül választhatsz.
De vigyázz, mert egyszer mindenről számot adsz!

Foghatod a kezem. S ha jót kérsz, kaphatsz,
De el is engedhetsz, nélkülem is haladhatsz.
Segíthetsz azon, ki porba hullt,
ki feléd kiállt, mert nyomorult.

De ott is hagyhatod, kikerülheted.
Adtam széles utat és keskenyet.
De az Ítéletre minden ,,út”- Hozzám vezet!

P. Vértesaljai László SJ interjúja Kovács Gergely
               érsekkel Rómában – Csodálatos csere 

Kovács Gergely érsek közel két év után újra Rómába láto-
gatott, találkozott és beszélt Ferenc pápával a napokban, ennek
apropóján készített interjút vele P. Vértesaljai László SJ a Vati-
káni Rádió stúdiójában: a Vasárnap katolikus hetilap kérdéseit
ő tolmácsolta érsekünk felé, barátságos hangvételű beszélgetést
kaptunk eredményül. Az alábbiakban ezt olvashatják.

Milyen érzés itt lenni újra, pár év után?

Az az igazság, hogy a szentszéki szolgálat után számomra
tudatos, hogy a kapcsolatot mindenképpen kell tartani Rómá-
val, én úgy is képzeltem el, hogy legalább fél évente egyszer
Rómába utazom, legalább a legfontosabb ügyek intézésére,
de ezeket a terveket a járvány áthúzta, hiszen aki Romániából
érkezett,  az karanténköteles volt két hétig, ami nekem nem
fért  bele:  most  végre  sikerült  kiutazni,  de  autóval  jöttünk,
ezért a kétség is ott volt, hogy utolsó percben lefújják az egé-
szet. Ugyanakkor nagyon jó érzés visszatérni Rómába, itt is
itthon vagyok, és találkozva régi munkatársakkal, régi isme-
rősökkel, az ember úgy érzi, mintha el sem ment volna.  Vi-
szont  benne  van  az  is,  hogy  én  most  már  érsekként  jöttem
vissza.  Nagy különbség,  hiszen  nagyon komoly  kérdésekkel,
ügyekkel,  megbeszélnivalókkal  érkeztem  ide,  igazából  ez  a
látogatás  célja,  erre  épül  rá  az a  kellemes  velejáró,  hogy az
ember futtában megiszik egy finom kapucsínót, tud köszönni
egy kedves ismerősének, de igazából kongregációk, tanácsok,
intézményi látogatások, papírmunkák, kérések okán vagyok itt.

Mennyi ideig tart a római látogatás?
Az utazással együtt nagyjából tíz nap.
Gondolom, sűrű a napirend…
Sűrű, mert az ember kihallgatásokat kér és gyakran előfor-

dul, hogy nem megfelelő az időpont, akkor újat kell kérni,
közben kimarad két-három óra, amiket azért igyekszik az em-
ber tartalmasan kitölteni.

Advent második hetébe léptünk, pár napos római tartóz-
kodás után mit tudsz üzenni, érsek atya, az otthoniaknak?

Ugyanazt  üzenem  innen  is,  mint  amit  otthonról  tennék:
készülődjünk. Készítsük az Úr útját, hiszen erről szól az ad-
vent, és azt hiszem, egy picit mi elvesztettük ennek a vará-
zsát. Ha visszagondolok, gyerekkoromban a készülődés vala-
hogy fontosabb volt, számoltam a napokat, mindennek meg-
volt a helye, ideje, most már november végén minden fel van
díszítve, a karácsonyfa is. Egyszerűen mintha felfordult volna
minden, az egészséges, jó készülődés elveszett volna. Ahogy
itt látom Rómában is, hogy minden csillog-villog, hazagon-
dolva ezt mondanám: tartsuk be a ritmust,  az időt, tudjunk
várakozni,  tudjunk  készülődni,  különben  összefolyik  az  e-
gész, elveszítjük az ünnep szépségét.

Minden téren kihívásokkal találkozik az ember: politikai,
anyagi téren, mindennek a tetejébe pedig itt a járvány, mi
mégis Üdvözítőt várunk. Képes ez a kisgyermek, a Megváltó
fölülírni a világ összes viszontagságát?

Ez a mi hitünk, a meggyőződésünk. Én igazából karácsonyi
üzenetként  is  ezt  igyekszem  most  minél  hangsúlyosabban,
minél többrétűbben megfogalmazni: ne féljünk, mert van egy
biztos  pont  minden  bizonytalanság,  bizalmatlanság  megta-
pasztalása mellett. De ott van az Üdvözítő: az Isten, aki em-
berré lesz, ő jelenti nekünk a biztonságot, bizonyosságot. Ha
félünk, elbizonytalanodunk, az valahol azért is történhet meg,
mert a hitünk nem elég erős. Azt mondom: ne féljetek, gyer-
tek, menjünk együtt a jászolhoz, ahol a törékeny gyermek vár,
a mi Üdvözítőnk. Ez számomra most a legfontosabb üzenet,

– 7 –



A Gyermek pedig növekedett és 
erősödött; eltelt bölcsességgel, és Isten 
kedvét lelte benne. (Lk 2,40)

Szentpéteri harangszóSzentpéteri harangszó XI. évfolyam 12. szám, XI. évfolyam 12. szám, 
2021. december 30.2021. december 30.

nem az elvont fogalmak, mint a megváltás, az üdvösség, hi-
szen ha megkérdezek egy nénit, bácsit, lehet, ezekre nem tud
mit mondani, de ha azt mondom nekik, hogy ez a megoldás,
ez a végérvényes boldogság, akkor megértik.

Ismerősökkel, régi munkatársakkal is találkozol, de újabb
vezetőkkel is a különböző vatikáni hivatalokban: milyen segít-
séget vársz tőlük most mint érsek, illetve mit tudsz adni nekik
az eddigi két éves tapasztalat után? Európa egyik jelentősen
más részéből érkeztél, mint amilyen a római valóság…

Inkább  úgy  fogalmaznék,  hogy  a  Szentszéknél  töltött  hu-
szonkét év megtanított arra, hogy nekünk beszélnünk kell ma-
gunkról. El kell mondanunk azt a valóságot, amelyben élünk,
mert sokszor úgy gondoljuk, hogy ó, ezt úgyis tudják, ó, ez ké-
zenfekvő, pedig nincs így. Például ma (december 6.-i – szerk.)
egyik kongregációnál arra döbbentem rá, hogy már elküldtük a
papírokat két éve, még kiegészítést kértek, és amikor leülünk
beszélgetni, kiderül, hogy valójában ugyanarról a dologról be-
szélünk, de nem ugyanazt értjük alatta. És akkor egyszer csak
elmosolyodunk: ó, hát erről van szó. És akkor jövök rá, hogy a
probléma nem is sejtett helyen gyökerezik. Ennek a hazaláto-
gatásnak a részemről ez az igazi feladata: a személyes találko-
zás, elhozni az egyházmegyét a Szentszékhez, elhozni problé-
máinkat, nehézségeinket, gondjainkat azzal a meggyőződéssel,
hogy erre  itt  kíváncsiak,  és  igenis  várhatunk segítséget,  vár-
hatunk megoldást. Nekem ez ad erőt, ez bátorít: meg kell osz-
tani, el kell mondani újra és újra,  mert magától nem érkezik
meg a  megoldás.  Először  meg kell  értenünk egymást,  ehhez
pedig a találkozás nagyon fontos. Akivel nem találkozom, arról
legföljebb csak hiszem, hogy ismerem, tudok róla valamit, de a
találkozáskor látom a másik arcát, látom a reakcióját, tördeli-e
a kezét közben vagy sem.

Gondolom, ha egyszer az otthoniak azt érzik, hogy őket el-
hozod ide, az ő érdekeiket püspökükként képviseled Rómá-
ban, akkor a másik oldalról is könnyebb elfogadni talán,
hogy te meg majd hazatérvén a szentatyát, a világegyházat,
a római hivatalokat képviseled helyi szinten…

Ez valóban így van, és ismét csak a mai két találkozóra uta-
lok vissza: valóban ezt tapasztaltam meg. Mintha most ben-
nem olvastál volna. Valóban úgy éreztem, hogy miután be-
szélgettünk, a bíborostól kaptam feladatot, amit hazavihetek.
Ez gyakorlatilag kétirányú, olyan szépen kiegészíti egymást,
egymást  megerősítjük.  Egyáltalán  nem  érzem  azt,  hogy
engem most helyreraktak, utasítottak vagy kioktattak, hanem
rájöttünk, hogy mind ugyanazt akarjuk, és én a célhoz segít-
séget kaptam. Igazából nagyon várom, hogy hazamenjek, és
ezeket megoszthassam a közvetlen munkatársakkal, a szemi-
nárium vezetőivel, azokkal, akiknek az ügyében eljárok. Szép
üzenettel és bátorítással megyek haza.

A latin teológia szépen fogalmaz a szentmiséről meg az
Isten-ember kapcsolatról: Admirabilis commercium. Csodá-
latos csere. Amiről beszélgettünk, ez az oda-vissza kapcsolat
a helyi egyház és a központ között mutatja, hogy egy ilyen
csodálatos csere történik meg hittel-bizalommal, személyes-

séggel. Adja a jó Isten, hogy ebben örömöd legyen, és ezt a
jóféle vásárfiát vidd haza a szívedben az otthoniaknak, akik
szeretettel várnak.

Forrás: romkat.ro

Sebestyén Péter – Atyaság és apaság
A szent József-év végén – (2021. december 8.- szerző megj.)

– érdemes eltöprengenünk e két  szó értelmén. Azért  is,  mert
felhígították (apának lenni  és  lelki  atyának nem ugyanaz…),
azért is, mert szeretik összevegyíteni (nem szinonimák), vagy
úgy összehasonlítani és használni, mintha egyik a másik fedő-
neve lenne. Mintha felcserélhető lenne az apaság az atyasággal.
Mintha a befogadás és elfogadás címszó alatt, nyugodtan össze
lehetne mosni a természetes, biológiai apaságot a gyámsággal,
örökbefogadással vagy lelki atyasággal.

Figyelem a  progresszív  mozgalmak  erőlködését  és  kínos
nyomulását,  akik  azért  „harcolnak”,  hogy a  homoszexuális
pároknak  is  legyen  joguk  örökbe  fogadni  egy  gyermeket,
hogy ők is kiélhessék az apaságot, ne legyenek „kirekesztve”
a  törvény  adta  lehetőségek  közül.  Más  részről  meg  mily
könnyen  dobálóznak  a  pedofília  vádjával…  Pál  atya  vagy
Böjte Csaba árváira hivatkoznak, meg egyáltalán a papokra,
akiket lelki atyáknak hívnak, akik sok gyermeket nevelnek,
pedig nincs is vér szerinti gyermekük. Holott Istennek nem
kell meggondolnia magát, s megváltoztatnia a teremtés rend-
jét, látva a nyugati világ erkölcsi züllését…

„Látta Isten, hogy ez jó”… – írja a Teremtés könyve. Krisz-
tus Urunk meg azt mondja: „Mózes a ti keményszívűségetek
miatt engedte meg, de kezdetben nem így volt…”

De  olvashatjuk  a  statisztikákat  is,  amelyek  azt  mutatják,
hogy csaknem százezer gyermek ül itthon árván és félárván,
mert szüleik külföldön dolgoznak. Nagyon sok csonka csa-
ládban  az  anyukák  nevelik  gyermekeiket,  így aztán  már  a
szemünk előtt nő fel néhány nemzedék, akiknek nincs kap-
csolódásuk az apához, nincs apa- és férfiképük, mert a femi-
nizmus erőltetett fejlődése odajutott, hogy a férfiakat minden
szinten háttérbe szorítanák.

Figyelem  a  nagy  művészeket,  sztárokat,  de  az  egyszerű
fiatalembereket: mennyire megváltoztatja őket az a tény, hogy
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édesapák lettek. Egy újfajta lángolás jelenik meg a szemük-
ben, egy többlet-biztonságérzet, felelősségtudat, és a vele járó
öröm, hogy egy új életet bíztak rá, aki az ő véréből is van, –
de akinek személyiségét, lelkét, életét maga Isten adta, – így
mostantól már a teremtő Isten munkatársává lett. Olyan vál-
tozás figyelhető meg a „friss” apákban, ami külön energiák
megjelenését  és  mozgósítását  feltételezi.  Képesek  többlet-
munkát vállalni, áldozatokat hozni, ha kell, képesek felhagyni
a karrierrel, munkahelyet váltani, és teljes mellszélességgel az
édesapai  feladatokra és szerepkörre összpontosítani. A kegye-
lem munkája válik érzékelhetővé. Ez eddig idegen, vagy lega-
lábbis távolinak tűnt. Hirtelen felnőtté, férfiassá váltak.

Szent Pál írja, hogy „az evangélium által én adtam nektek
életet Jézus Krisztusban”. Bár Urunk azt mondja apostolai-
nak,  „csak egy Atyátok van,  a  mennyei,”  az  első századok
keresztényei mégis atyáknak merik nevezni lelki tanítóikat, a
bölcs  remetéket,  hiszen  hozzuk  zarándokoltak  ki  a  városi
emberek, a sivatagba, kérve  őket: „Atyám, mondj egy szót,
hogy üdvözüljek”. Ezért hívják nálunk felé is sok helyen a
papokat  lelki  atyáknak.  És  ebben  az  atyaságban  mi  is
hasonlítunk Szent Józsefre.

Ugyanakkor  Szent  József  testi-lelki  atyasága  mégis  más,
mint  a  miénk,  mert  ő nem Jézus  mostohaapja.  Teljes  jogú
atyaság és apaság a küldetése, hiszen Isten az  Ő szent Fiát
bízta rá, aki évtizedekig engedelmes volt neki. Tudta, hogy
egy egészséges gyermeknek nemcsak édesapja, édesanyja is
kell, hogy legyen. Túl kellett lépnie emberi gondolkodásán,
férfiúi önérzetén, sértett büszkeségén. Isten egy olyan kaland-
ba hívta meg, – mintegy három évtizedig, – ami tiszta és ke-
mény hitet követelt  tőle.  S ezzel az apa-szereppel Mária is
tisztában volt. („Atyád és én bánkódva kerestünk…” – mondja
kisfiának a jeruzsálemi templomban…)

A Mindenható tudta, hogy az anyai és az apai szeretet egy-
formán szükséges a gyermek egészséges fejlődéséhez. József-
nek még a Máriába vetett bizalmánál is erősebb volt az Isten-
be vetett bizalma. Bizonyos értelemben a kis Jézus a Mennyei
Atya iránti feltétlen engedelmességet Szent Józseftől tanulta
meg. Szent József apasága így a biológiai apaságot is felül-
múlja.

Barsi  Balázs  ferences  szerzetest  megkérdezték,  gondolt-e
arra, hogy novíciusmesterként megélheti a lelki apaságot?...
És  ő nemmel válaszolt. Azt mondja, a novíciusokat, a jelöl-
teket  ő mindig testvérnek érezte. De jólesett neki, ha megi-
dősödve, korábbi tanítványai bevallották: atyaként tekintettek
rá. Talán azért nem akart tudatosan erre az atyaságra fóku-
szálni, ne legyen semmi tudatalatti kivetítés, vagy kompen-
zálás amiatt, hogy ő nem lehetett biológiai apa. Hiszen ez a
különbség a pap atyasága és a nemi „eltévelyedések” modern
„vívmányai” között. Ezért nem lehet a kettőt sem egy kalap
alá  venni,  sem  összehasonlítani.  Mert  még  az  ún.  József-
házassághoz is legalább egy férfi és egy nő kell.

Isten akarata szerint.
Forrás: peterpater.com

Janicskó-Mihály Noémi Katalin – 
                                          Két gyermek és egy levél

Az idei  advent sokkal  korábban kezdődött  családunkban,
mint szokott. A lányom már tavasszal írt az Angyalnak, hogy
kistestvért kér karácsonyra.  Pedig akkor még nem is tudta,
hogy az ,,Angyal” már teljesítette is kívánságát. Csak gyanú-
san  összemosolyogtunk  a  férjemmel,  mert  akkor  a  család
többi része sem tudott még a hírről. Külön ajándék így várni
egy kisbabát. Félreéértések forrása is lett, mert aztán egyszer-
csak  elémállt  a  kislányom,  hogy neki  két  kistestvére  lesz,
amikor mondtam neki, hogy jó, csak ne egyszerre, akkor el-
magyarázta, hogy egy növekszik a pocakomban, egyet pedig
az angyal hoz.

Kisbabát várva, ráadásul december 23-ára, egészen átvál-
toztatja az adventet. Életem egyik legmeghatározóbb adventje
az volt, amikor első gyermekünket vártuk. De akkor tudtam,
hogy teljes meghittséggel, nyugalomban élhetem meg a kará-
csonyt, ugyanis csak február elejére volt várható  a nagy ese-
mény. Ezúttal sokkal közelebbinek érzem az első karácsony
hangulatát. A bizonytalanságot, mert tervezni ugyan lehet, de
a dolgok alakulása nem tőlünk függ.

József csendes, de tevékeny jelenléte felértékelődik ezek-
ben az időkben, amikor az apák legtöbb esetben nem lehetnek
jelen gyermekük születésénél, az anyák mellett, akik az egyik
legnagyobb  csodát  élhetik  át,  de  egyedül  bizonyára  ez  is
sokkal nehezebb. Elképzelni is nehéz, milyen lehet szamár-
háton a kilencedik hónapban hosszú utat megtenni. Akár ez is
elindíthatja a szülés folyamatát.

Mindig is sajnálkozva gondoltam arra a pillanatra, amikor
egy istállóban (ami talán lehet, hogy nem is az volt,  a tör-
téneti kutatás ezt is felvillantja) megszületett a kis Jézus, de
átélve  a  gyermekáldást,  most  inkább  az  villan  fel,  hogy a
háborítatlan,  meghitt  szülés  prototípusát  képzelhetjük  ma-
gunk elé. Mária bizonyára karjába vette a kisdedet, magához
ölelte, ahogy a Jóisten is magához ölel minket minden ilyen
kiszolgáltatott  helyzetünkben.  Mária  testével  táplálta  a  kis
Jézust, és Isten is magából ad, Szentlelkét is erősítésül küldi,
amikor szükségünk van rá, s azt hiszem, akkor is, amikor mi
ezt még nem is tudjuk. 

Nem mondhatom, hogy a második gyermekünk hordozásá-
nak minden pillanata Isten-élmény volt. Ott búvott meg végig
az aggódás, amiatt hogy nem növekszik a megfelelő tempó-
ban. De emellett bennem volt egyfajta nyugalom is, hisz én
egészségesnek  éreztem magam, és  a  kisbabán sem találtak
semmi rendellenességet. Aztán a kilencedik hónap beköszön-
tével béke költözött az én szívembe is. Valahogy úgy éreztem,
hogy most már minden rendben lesz. Ezt a fajta bizonyossá-
got, hiszem, hogy csak Isten adhatja. 

Aztán valahogy a második legnagyobb félelmem is testet
öltött: lányom hazahozta a koronavírust. Az elsődleges félel-
mem ugyanis az volt, hogy közvetlen szülés előtt kapom el a
betegséget,  s  a  hazai  protokoll  szerint  több  hétre  elválasz-
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tanak az újszülöttől. De mintha ebben a nehézségben is Isten
tenyerén hordozott volna. Viszonylag könnyen átvészeltük, a
levertségen kívül más nem okozott nehézséget, a család többi
részénél  még meghűlés tünetei  is  alig jelentkeztek.  Így, re-
ményeink szerint a kis új családtag is nagyobb biztonságban
lesz.  Arról nem is  beszélve,  hogy számos segítőnk akadt a
bezártság időszakában.

Karácsonyhoz közeledve, attól függetlenül hogy végül 23-
án  vagy más napon születik  meg ez  a  gyermek,  ennél  na-
gyobb  ajándékot  nem  tudok  elképzelni  kis  családunknak.
Kívánom mindenkinek, hogy idén lássa meg családtagjaiban,
az együtt ünneplőkben Isten nekünk küldött ajándékát. Áldott
várakozást, meghitt, boldog karácsonyt! 

Bilibók Géza – Csoda készül bennünk

Ahányszor magunkról  beszélünk,  a  fáradság ül  ki  a  sze-
münk  és  szívünk  tornácára,  mert  visszük  és  takarjuk  vi-
szályainkat, mint a kincset a kereskedő, holott el kellene dob-
juk minél távolabb magunktól.

A tükörbe  vagy egymás  szemébe nézve  felfedezni,  hogy
mégis többet érsz nekem, hogy látlak és hozzád szólok, mint
az a kicsinyes bántódás, amely dagad a bensőmben.

Advent egy csodára készül, a legnagyobbra, amelyet nem
vettünk észre idejében sosem és olyan gyakran utólag mond-
juk, amikor már vesztesekké kapkodtuk magunkat: ha tudtam
volna, másképpen, mindent másképpen tettem vagy szóltam
volna. Azonban ez a „másképpen” nem egy ünnepi asztaldísz,
melyet kinézünk magunknak és majd egyszer,  egyetlenegy-
szer az asztalunkra tesszük. Nem, ez a mindennapi eledelünk,
hogy legyen miért ébrednünk csillogó szemmel és legyen ki-
ért újrakezdenünk.

Advent egy csodára készül bennünk, habár csillogó fények
veszik körül,  amelyek mind elvakítanak tőle  és  hajlamosak
vagyunk azt gondolni, ez egy bemutató, mely hozzásegít egy
kicsit feledni azt, ami nehéz, azt, ami sötét bennünk. Advent
nem feledtet, hanem csodát akar bennem, egy enyhe érzést,
rádöbbenést arra, hogy a kivétel én vagyok és a csodára nem
érek rá várni, mert valamelyik minősítésem elrabolná tőlem.

A csodát, az értem megszületett Életet az enyhülésemben
ismerhetem fel, hogy a terveimet, a hitemet a változásomat ne
eltaszítsam az ismeretlenbe, hanem ajándékként fogadjam. Ez
pedig attól kivételes, hogy most akarom.

 Forrás: romkat

Tóth Tihamér – «Hogy életük legyen»...

Én azért jöttem, hogy életük legyen és bőségben legyen.  –
mondotta egy alkalommal az Úr. (Jn 10,10)

Korunk  embere  bámulatos  munkát  fejt  ki  a  földi  tevé-
kenységben – kifelé; bárcsak félannyit is dolgoznék befelé,
lelke javításán, akarata erősítésén! A gép megbecsülhetetlen
munkatársa,  segítője az embernek; de zsarnokává is válhat,
amikor aztán megállás nélkül hajszolja előre, folyton új re-
kordok után tüzeli, nem engedi többé embernek lenni s a földi

célokon túl lelkére is gondolni. 
Az embernek sohasem volt égetőbb szüksége az Úr Jézus

fönti szavaira, mint a mai agyonhajszolt földi munka lázas o-
kán. Kell, hogy a lélek igényei minden földi határokat szét-
feszítsenek. «Ad maiora natus sum!» Többre születtem, mint,
amit  a  föld  szűkes  keretei  adhatnak.  Minden  nép  hősi  epo-
szaiból kiérzik az emberi természetnek ez a veleszületett len-
dülete, vágya: Excelsior! Fölfelé! Ez kell, hogy jelszava legyen
az  emberiségnek;  de nemcsak  a  földi  kultúrában  (hiszen  ezt
megtesszük  alaposan!),  hanem  a  lelki  kultúrában  is!  Az  Úr
Jézus ezért jött; azért, hogy életünk legyen, igazi lelki életünk.

Tudod: mikor jusson főleg eszedbe az Úrnak ez a fönséges
mondása?  Amikor  majd  hivalkodni  fognak  előtted,  a  lélek
harcát  verítékezve  álló  ifjú  előtt  léha  barátaid,  könnyűvérű
osztálytársaid: «Nézz reánk, mi éljük az életet! Mi, a bohé-
mek, a korlátot nem ismerők! Te folyton küszködsz azért a
bizonyos  ideális  életért...  harc...  résen  állás...  önmegtaga-
dás... brr! Látod: nekünk áll az élet!»

Édes fiam, te csak higgy az Úr Jézus szavának! Harcolj, állj
résen, légy önfegyelmezett – és hidd el az Úrnak, hogy ez a
munkás, szigorú, ideális élet az igazi élet, a hozzád méltó é-
let. S nem a lumpolás! És nem a züllés! És nem a léháskodás!
És nem a flörtölés!

Sőt: ne csak hidd el, hanem meleg, vidám, férfias, lendületes
lelki életed legyen tanúságtétele is annak, hogy csak Krisztus
mellett  nyílik  a  virág,  Krisztus  mellett  csattog a  madárének,
Krisztus mellett  lüktet  éltető öröm az emberi  szívekben,  – a
Krisztustól  elszakadt  lelkekben  pedig  a  sötétség  baglyai
huhognak és levéletlenül száradnak az élettelen fák.
Fiam: el ne hagyd útszéli dögért a krisztusi magaslatokat!

Nemrégiben igen különös hírt hoztak a külföldi újságok. A
svájci  égbemeredő hegyek  alján,  gyönyörű hegyi  úton
száguldott egy autó. Az egyik hirtelen kanyarulatnál valami
irdatlan tömeg állott az úton... fékezéshez már nem volt idő...
az autó átrohant az akadályon, majd fékezett s megállott. Az
utasok kiszálltak. Tudjátok, mit gázolt el az autó? Egy óriási
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sas  madarat!  A magas  fellegekben  keringő királyi  madarat
elgázolta a földön futó gép! Miért? Mert a sas az országúton
dögöt vett észre, leszállt rá s a lakmározásban elfelejtett min-
dent: nem látta a földön reá leselkedő veszedelmet, nem kí-
vánta  többé a  tiszta  magasságokat,  megfelejtkezett  az  égen
fénylő, magasba hívogató Napról...

Jaj, édes fiam! Hány emberi sas lelket gázol halálba a föl-
dies gondolkodás rohanó tempója! Hány fiú vesz észre úgy
16-18. éve körül egy dögöt a földön: az érzékies, erkölcstelen
életet; dögöt, amit eddig nem látott, de ami most csalogatja
lefelé  és  nem érzi  jól magát többé a  tiszta  magaslatokon...
Fiam, meg ne tántorodjál! Útszéli dögért el ne hagyd a krisz-
tusi magaslatokat!

És csak ne félj: Krisztust híven követő életed nem lesz azért
sivár, üres, örömtelen. Hát nem igaz, hogy a következetes ke-
resztény élet komorrá tesz? Nem igaz, hogy elveszi az élet-
kedvet,  lefokozza  munkaképességünket,  borulttá  sötétíti  te-
kintetünket? Ó nem! Ezerszer nem!

Krisztus is azt akarja, hogy a komolyan vallásos ifjak egy-
úttal a legjobb kedvűek is legyenek. Ne fejlógatóak! Ne ü-
gyetlenek! Ne gyámoltalanok! Ne sarokban ülők! És ne túl-
zottan aggályosak! Ezt külön is kiemelem, mert néha éppen a
legfinomabb lelkű fiúk esnek ebbe a  betegségbe:  jaj,  ez  is
bűn volt, az is, – pedig dehogyis volt! Nem, nem! Az Úr azért
jött,  hogy  életünkké  legyen,  nem  pedig  hóhérunkká,  kín-
zónkká, rendőrünkké! Szeresd forró, éltető szeretettel az Urat
és mondd el neki sokszor:

«Te vagy a fészek,
Puha vagy, édes és meleg.
S én oly keveset gondolok veled.
És oly sokszor máshová nézek.
...
És te vagy az anyamadár
És én vagyok pelyhes fiókád,
...
És én nyugalmat nem találok
Sehol a végtelen világon.
Mert ott sír bennem, bárhol járok,
Aggódó, fájó csipogásod
Hívogató, síró zenéje.
És mindenhonnan visszavágyom
Szerelmes szíved melegére.»
(Sík Sándor)
Hiszen maga az Úr mondta, hogy azért jött, «hogy életünk

legyen és minél több legyen!»
Forrás: Tóth Tihamér – Krisztus és az ifjú

Kempis Tamás – Krisztus követése – gondolatok

Fiam, én a te üdvösségedért lejöttem az égből, magamra vál-
laltam emberi  léted nyomorúságát,  nem kénytelenségből,  ha-
nem szeretetből, hogy türelmet tanulj, és az ideigtartó bajokat
méltatlankodás nélkül elviseld.

Mert születésem órájától fogva kereszten holtomig minden-

hová elkísért a szenvedés.
Evilági javakban nagy szükséget láttam, gyakran kellett hal-

lanom, hogy sok panaszt emelnek ellenem, szégyent és gyalá-
zatot békével tűrtem, jótéteményeimet hálátlansággal, csodatet-
teimet káromlással, tanításomat feddéssel viszonozták.

Uram, te a türelem útját jártad életedben, és kiváltképpen
ezzel  teljesítetted Atyád akaratát,  méltó hát,  hogy én,  sem-
micske bűnös ember is akaratod szerint türelembe foglaljam
magam,  és  amíg  akarod,  üdvösségemért  békén  hordozzam
romlandó életem terhét.

Mert ha terhesnek mutatkozik is a jelen élet, a te kegyelmed
nagyon érdemszerzővé  teszi,  a  te  példád  meg szentjeidnek
emléke a gyarlók számára is elviselhetőbbé s fényesebbé ala-
kítja,  sokkal vigasztalóbb, mint volt az ószövetségi törvény
idején, amikor zár függött a menny kapuján, és homályosabb-
nak is látszott a mennybe vezető út, amikor olyan kevesen igye-
keztek azon, hogy a mennyek országát keressék, de még az iga-
zak és az üdvösségre indulók sem léphettek a mennyei biroda-
lomba kínszenvedésed s halálod szent adójának lerovása előtt.

Ó,  mekkora  hálával  tartozom neked,  hogy kegyes  voltál
megmutatni nekem és minden hívőnek az igaz és jó utat, a-
mely országodba elvezet.

Mert a te életed a mi utunk, és a szent türelemben veled for-
runk össze, aki koronánk vagy.

Ha  előttünk  utat  nem nyitottál,  ha  minket  nem tanítottál
volna, ki igyekeznék arra, hogy kövessen?

Jaj, hányan messze hátul maradnának, ha a te tündöklő pél-
dádra nem tekinthetnének.

Íme még mindig lankadunk, még annyi csodádat láttuk, ta-
nításodat hallottuk, mi volna, ha ily nagy világosság a te kö-
vetésedre nem indítana?

Emlékezzünk nagyjainkról

120 éve született és 55 éve halt meg Walt Disney

Walter  Elias  „Walt”  Disney (Chicago,  Illinois,  1901.  de-
cember 5.  – Los Angeles,  Kalifornia,  1966.  december 15.)
amerikai rajzfilmrendező, producer, és forgatókönyvíró. A vi-
lág leghíresebb rajzfilmkészítője és egyik legnagyobb produ-
cere. Ő hozta létre a Disneyland vidámparkot, és fivére, Roy
O. Disney segítségével a Walt Disney Companyt.  Ő és cso-
portja alkotta meg a világon ma legsikeresebb rajzfilmfigurák
többségét, köztük Disney saját figuráját, Mickey egeret.

Walter Elias Disney-ként látta meg a napvilágot az Illinois
állambeli Chicago városában, Elias Disney (1859–1941), Ka-
nadából áttelepült farmer, és Flora Call (1868–1938) negye-
dik gyermekeként. A család megélhetése nagyon nehéz volt,
ezért szüleivel együtt 1906-ban egy Marceline melletti farm-
ra, Missouriba költözött. A farmon a munka kemény volt, e-
miatt Disney két bátyja (Herbert és Raymond) visszaszökött a
városba.  A gyerekek  nem  kaptak  semmi  kedvezményt,  de
még  játékokat  sem.  Karácsonyi  ajándékuk  mindig  valami
használati tárgy volt. Bátyja, Roy látta el testvéreit játékokkal,
és később szerzett külön munkát neki. 
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Már akkor is  rajzolgatott.  Egyik alkalommal spaklival  és
egy kátránnyal teli hordóval a kezében a házuk fehér falait
kidekorálta, rá rajzolva különböző állatokat. Emiatt megbün-
tették,  de később Maggie  nénje  hozott  neki  ajándékba  egy
csomag rajzpapírt és pár ceruzát, aminek nagyon örült. A csa-
ládtól nem sok biztatást kapott a rajzoláshoz, de más embe-
rektől igen.

Gyermekkorában rendszeresen járt iskolai rajztanfolyamok-
ra. 14 éves korában rábeszélte apját, hogy írassa be a Kansas
City-i művészeti intézet szombat délelőtti osztályába. Mielőtt
viszont  ez  megtörténhetett  volna,  a  család  megindult  az  a-
nyagi hanyatlás felé. 1910 nyarán az apa eladta a farmot, és
elárverezte a készleteit.

Ezután a családdal együtt Kansas Citybe költözött. Itt meg-
vásároltak  egy kis  lapterjesztő vállalatot.  Disney 9  évesen,
bátyjával  együtt  hajnali  fél  négykor  kelt,  hogy  segítsen  a
lapok kihordásában. Az apja más fiúkat is alkalmazott, nekik
három  dollárt  fizetett  hetente,  a  fiai  ingyen  dolgoztak.  A
munka kegyetlenül nehéz volt, a lapokat be kellett vinni az
ajtóhoz  télen,  akár  fél  méteres  hóban  is.  Disney,  hogy kis
keresethez jusson saját maga rendelt lapokat, és árulta őket az
utcasarkon, illetve egy cukorkaüzletben dolgozott a déli isko-
laszünetben. Az apja szokása az volt, hogy ha rájött egy tur-
pisságra, akkor levitte őt az alagsorba és jól elverte egy nad-
rágszíjjal. A következő alkalommal beleharapott apja karjába,
de úgy, hogy az nem bírta lerázni magáról. Ezután soha többé
nem bántotta  őt.  Tanulmányait  a Kansas  City Public  School
Districtben (1907–1910) kezdte, és a Benton Grammar School-
ban (1910–1911) folytatta.

Disney akkor élte legboldogabb pillanatait Kansas Cityben,
amikor rajzolni tanult, és színházi élményei voltak. Szombat
reggelente szökött el a művészeti intézet festő és rajztanfolya-
mára, de ennek ellenére az apja elnéző volt. Disney a helyi
moziban működő műkedvelő színházi csoportban is szerepelt,
és pár dollárt keresett Charlie Chaplin-utánzásaiért, aki akkor
aratta első sikereit. 1917-ben látta a Hófehérke és a Hét Törpe
némafilm változatát a helyi moziban, amely mély nyomot ha-
gyott benne.

Apja eladta a terjesztői vállalatot és a pénzt befektette egy
chicagói konzervgyárba.

Disney Kansasben maradt, hogy befejezze az iskolát. Nyá-
ron a vasútvonalon dolgozott mint cukorkaárus. Nyár végén
Chicagóba utazott a családhoz. Beiratkozott a McKinley főis-
kolára, ahol az iskolai újságnak rajzolt, fotózott, persze emel-
lett apja konzervgyárában is dolgozott.

Következő nyáron a postán dolgozott (leveleket osztályo-
zott, kézbesített). Ha volt ideje, lerohant a magasvasút-állo-
másra, és a csúcsforgalomban segített a személyzetnek órán-
ként 40 centért.

16 évesen idősebbnek hazudta magát, hogy részt vehessen
az első világháborúban, a Vöröskereszt munkájában. Ezzel a
trükkel elérhette, hogy besorozzák katonának. A háború vé-
gén sikerült kijutnia Franciaországba ahol, sofőr volt,  és e-

gészségügyi holmikat kellett szállítania.

500 éve hunyt el X. Leó pápa

X. Leó pápa (eredeti nevén: Giovanni di Lorenzo de’ Me-
dici; Firenze, 1475. december 11. – Róma, 1521. december
1.) a 217. római pápa 1513-tól haláláig.

A firenzei Medici-család sarjaként, később annak fejeként
hatalmas befolyással rendelkezett már jóval egyházfővé vá-
lasztása  előtt  is.  Leó  pontifikátusát  a  történelem  minden-
képpen sorsfordítóként  jegyzi,  hiszen  az  ő idején  érte  el  a
reneszánsz pápaság hatalmának delelőjét. A hosszú évtizedek
óta  húzódó  egyházi  reformok  terve  1517-ben  végleg  meg-
pecsételte  a  katolikus  egyház  egységét,  és  a  dőzsölő,  elvi-
lágiasodott, világi hatalomra törő pápák ellen, Luther Márton
vezetésével, kezdetét vette a reformáció. X. Leóra jellemző
volt,  hogy  a  korszak  legjelentősebb  európai  eseményének
kezdetét átmeneti zavarként fogta fel, és nem is tett többet,
mint  hogy  néhány  bullában  rendelkezett  az  új  mozgalom
megszüntetéséről.

A reformáció elleni fellépés mindössze a Leóra váró fela-
datok egyike volt. Amikor elfoglalta a pápai trónt, még sok-
kal égetőbb volt a VI. Sándor és II. Gyula által létrehozott pá-
pai birodalom egységének megtartása, és Itália idegen befo-
lyásoltságának mérséklése. Mindezt megkoronázva a Szent-
széket terhelte a Balkán-félszigeten előre törő Oszmán Biro-
dalom elleni keresztes hadjárat megindítása is.

500 éve született V. Szixtusz pápa 
V. Szixtusz (Sixtus)  (eredeti  nevén: Felice Perretti;  Grot-

tammare, 1521. december 13. – Róma, 1590. augusztus 27.) a
227. római pápa 1585-től haláláig.

Uralkodása  alatt  megerősödött  pápaság  hatalma és  tekin-
télye csúcspontját érte el. Kemény, de zseniális egyházfő volt.
Öt és fél éves pontifikátusa alatt nyilvánvalóvá vált, hogy szi-
gorúan és magabiztosan, saját értékrendjét követve reformálja
meg az egyházat, és ezek alapján irányítja a Pápai Állam min-
den ügyét. A néha kissé makacs és önfejű gondolkodásmódot
igazoló  jelleme  néhány  esetben  csak  ellenségeket  szerzett,
vagy  elvétett  politikai  illetve  vallási  lépéseket  váltott  ki.
Mindemellett  ez  a  kitartása  és  rendületlen  hite  tette  őt  az
ellenreformáció egyik legnagyobb egyházfőjévé. Trónra lépé-
se után hamar megmutatta, hogy elődje, XIII. Gergely minden
gyenge pontjában sokkal erősebb és határozottabb. Sikerült
úrrá lenni a dél-itáliai és a pénzügyi káoszon, kiváló szerve-
zőképességét  pedig  a  pápai  kúria  átszervezésénél  bizonyít-
hatta be. A VII. Gergely pápa óta fönnálló hivatalokat, mint a
kancelláriát, a kamarát, a datáriát, a penitenciáriát és a rotát
meghagyta ugyan, de legtöbb feladatukat új bíborosi kongre-
gációk ügykörébe utalta. 1590-ben kiadta a Vulgata revízióját
is. Ez az elsietett munka és a becsúszott hibák miatt kevésbé
volt szerencsés. A belső reformok mellett hatalmas építkezé-
sekbe fogott, amelyek mind a mai napig Róma barokk arcá-
ban főszerepet játszanak.

Ő a szigorú reformok pápája. Miután Felice nagy ellenfele,
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XIII. Gergely bő tizenkét évnyi pontifikátus után meghalt, a
konklávé összeült és noha jelentős kérdések nyomasztották a
bíborosok vállát,  alig négy nap után egybehangzóan Peretti
bíborost  választották  pápává.  Mindenki  előtt  világos  volt,
hogy olyan utódot kell találniuk, aki képes gátat vetni a Pápai
Államot egyre jobban erőszakba fojtó banditák garázdálkodá-
sának, és ugyanakkor helyre tudja állítani a kincstár siralmas
helyzetét. A bíborosok pontosan ismerték Felice érdemeit, és
miután minden szempontból megvitatták személyének alkal-
masságát,  őt  választották  meg Szent  Péter  trónjára.  Felicét
május 1-jén koronázták meg, és ekkor vette fel az V. Szixtusz
uralkodói nevet, ezzel tisztelegve IV. Szixtusz pápa emléke
előtt, aki szintén ferences szerzetes volt.

225 éve született báró hadadi Wesselényi Miklós
Ifjabb  báró  hadadi  Wesselényi  Miklós  (Zsibó,  1796.

december 30. – Pest, 1850. április 21.) az országgyűlési fő-
rendiház vezére, a Magyar Tudományos Akadémia igazgató-
sági és tiszteleti tagja, az 1838-as pesti árvíz – árvízi hajósa.

Örökölte  édesapja  erős  testalkatát,  amelyet  rendszeres
lovaglással,  sportolással  tovább  erősített.  Tanulmányait  ott-
hon végezte, házitanítói Tőkés János és ifjabb Pataki Mózes
voltak. Közpályáját 1818-ban kezdte a vármegyegyűléseken.

1821–22-ben Széchenyi István társaságában hosszabb uta-
zást tett Franciaországban és Angliában. Visszatértük után az
országgyűlési főrendű ellenzék vezérei lettek.

Az 1825-ben hosszú szünet után ismét összehívott ország-
gyűlésen  –  nem  lévén  magyarországi  birtoka  –  csak
„hallgató”  lehetett.  Annál  tevékenyebb  volt  azonban  más
téren:  részt  vett  a  Kaszinó  megalapításában,  javaslatot  tett
magyar  színház  felállítására  és  létrehozta  az  első  vívókört
(Kolozsvári  Viadal  Iskola,  1824).  1831-ben  az  Akadémia
tiszteleti  taggá  választotta.  Miután  Szatmárban  birtokhoz
jutott, az 1830-as pozsonyi diétán már a felsőtábla tagjaként,
a reformmozgalom elismert vezetőjeként tündökölt.

Előtérbe kerülését Széchenyi is pártolta, mert úgy vélte: a
„hatalmas, méltóságos, királyi tekintetű magyar” alkalmasabb
nála erre a szerepre. Wesselényit felszólalásai, 1831-ben írott,
de csak két évvel később, külföldön megjelent Balítéletekről
című  műve  az  udvar,  a  jottányi  változtatást  sem  engedő
Metternich kancellár célpontjává tették.

Birtokát  képező  falvaiban,  példát  mutatva,  elengedte  a
robotot  és  a  dézsma  nagy  részét.  Ebben  Jósika  Miklós,
Újfalvi Sándor és mások is követték őt. Elsőként szabadította
fel  parasztjait  a  jobbágyság  alól,  saját  költségén  taníttatta
őket, tanfolyamokat tartott nekik a korszerű földművelésről,
állattenyésztésről. Kolozsváron, a Híd utcában nyomdája volt,
itt  nyomtatta  ki beszédeit,  tételeit,  naplóját.  1835-ben Estei
Ferdinánd osztrák császári herceg bezáratta a nyomdát.

1835 elején előbb az erdélyi, majd a magyarországi királyi
tábla is perbe fogta – előbbi az 1835–36-os erdélyi ország-
gyűlés  üléseiről  készített  naplónak  a  cenzúrát  megkerülő
terjesztése  miatt,  utóbbi  az  1834.  decemberi  nagykárolyi

megyegyűlésen elmondott beszéde miatt,  melyben igen éle-
sen bírálta a kormányzatot az úrbéri reformok elbuktatásáért.
A perben Kölcsey Ferenc volt a védője, 3 év börtönre ítélték,
a  büntetését  a budai  várban kezdte  tölteni.  Két hónap után
engedélyezték,  hogy súlyosbodó  szembaja  gyógykezelésére
az ismert morvaországi gyógyhelyre, Gräfenbergbe utazzék.
Innen 1843-ban tért haza és 1848-ig Zsibón élt mint Kolozs
vármegye alispánja. 1848-ban vakon s betegen jelentős része
volt  abban,  hogy  a  kolozsvári  országgyűlés  is  kimondta
Erdély unióját Magyarországgal.

A  zilahi  gimnázium  főgondviselője  és  több  vármegye
táblabírája volt. Érdemei vannak a kisdedóvás elterjesztése, a
selyemhernyó-tenyésztés  meghonosítása  és  a  földművelés,
állattenyésztés körül. 

Forrás: Wikipédia

Kovács Gergely érsek Karácsonyi üzenete 2021-ben

Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Főtisztelendő Paptestvérek, Krisztusban szeretett Hívek!
„Tutto andra bene” (minden rendben lesz), e rövid mondat

jelent meg tavaly március elején az olaszországi Lombardia
régió  néhány  települése  házának  ajtajára  ragasztott  cetlin,
majd  futótűzként  terjedt  el  nem  csak  teraszokra  kitűzött
transzparenseken, hanem a közösségi médiában is. „Minden
rendben lesz”.

Közel két év elteltével – látva a bizonytalanságot, a félel-
met,  a bizalmatlanságot,  a  megosztottságot – aligha sikerül
már e mondat bátorításába kapaszkodni. Úgy tűnik, hogy a
világ jelenlegi állapota és mindennapi életünk mintha nem a
megoldás felé haladna, hanem a még nagyobb zavarodottság
jeleit mutatná.

A politikában, a gazdasági életben, de társadalmi szinten is
egyre nagyobb a szakadás és az ellentét az emberek között,
mintegy kiszorítva, megfojtva az együttélés legfontosabb a-
lapját, a szeretetet. Világunk gyors változása felerősítette az
emberi gyöngeségeinket és bűneinket: a bizalmatlanságot, a
rágalmat, az előítéletet, az irigységet. Mindez aggodalommal
és félelemmel tölti el a szívünket.

„Ne féljetek!”. Így kezdi az angyal Jézus Krisztus születése
örömhírének közlését a pásztorokkal. „Ne féljetek! Íme, nagy
örömet adok tudtul nektek (…) ma megszületett a Megváltó
nektek” (Lk 2,10-11). Isten emberré lett. Ez Isten jelenlétének
csúcspontja  és  teljessége  népe  körében.  Az  Ószövetségben
Istent nem láthatta senki, mert életébe került – a felhő, a láng
jelezték jelenlétét, a próféták közvetítették üzenetét (Kiv 24;
Kiv 33,18-23; Iz 6,1-5). Az idők teljességében azonban meg-
jelent, felvette emberi természetünket, hogy félre nem érthető
nyelven elmondhassa és életének példájával megmutassa Is-
ten szeretetének a titkát.

Az első Karácsony ezt a reményt hozta a világba, az em-
berek szívébe: bármi is történjen, nincs okunk a félelemre, az
aggodalomra, mert Isten úgy szerette – és szereti ma is – a
világot,  hogy közénk jött,  megszületett  közöttünk. Istenünk
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szenvedélyesen szereti az embert, szeret bennünket: mindent
odaadó, önfeláldozó szeretettel.

Jézusban Isten személyesen jött közénk. Megtestesült, bele-
született  a világba. Nem eszmévé, nem ideológiává, hanem
testté lett. Isten, a mindenható, a végtelen, részese lesz a mi
emberi törékenységünknek, végességünknek. Megtanított he-
lyesen élni. Ezért tudunk bizakodóan tekinteni a jövőbe.

Szent  II.  János  Pál  pápa  így  bátorít  ma  is  minket:  „Ne
féljetek a jövőtől! Krisztus által hinni tudtok a jövőben, akkor
is, ha nem tudjátok felismerni még a körvonalait sem. Ti az
Úrra bízhatjátok magatokat a jövőben, és így felülkereked-
hettek a bátortalanságokon, amit a feladat nehézségével és a
jutalom értékével szemben éreztek (...) mert ti tudjátok, hogy
az Úr veletek van minden utatokon!” (Szent II. János Pál
pápa üzenete a Béke XVIII. Világnapjára)

Halljuk meg ma is a megerősítést: „Ne féljetek!” Isten ve-
lünk van minden utunkon, életünk minden eseményében és
mozzanatában.  Higgyünk  a  Megtestesültben.  Nem  a  világ
történései félelmetesek, hanem a hitünk kevés. Minden Kará-
csony megerősít bennünket abban a hitben, hogy Isten ma is
beleszületik ebbe a világba, mellettünk van emberi gyengesé-
geink  és  bűneink  ellenére,  általunk és  velünk akar  a  világ
megújulásán munkálkodni.

Tegyünk félre minden rossz gondolatot, minden hátsó szán-
dékot. A pásztorok lelkületével és tiszta szívével boruljunk le
lélekben az emberi alakban megjelent Isten Fia előtt. Kapasz-
kodjunk erős hittel a minket ma is szenvedélyes szeretetével
körülvevő Istenbe, hiszen  Ő erősíti meg gyönge hitünket,  Ő
adja vissza szívünk békéjét.

Kegyelemteljes  Karácsonyi  Ünnepet  és  áldott  boldog Új-
esztendőt  kívánok  Főtisztelendő Paptestvéreimnek,  kedves
Híveimnek és minden jóakaratú embernek!

Gyulafehérvár, 2021. december 25-én, 
Karácsony – Urunk születése főünnepén

  † Gergely érsek, apostoli kormányzó s.k.
Részlet a 2021/XI.  (2021. december 15.)

Ferenc pápa levele a házasokhoz – 
      Házastársatoknak szüksége van a mosolyotokra!

Az alábbiakban annak a levélnek a fordítását tesszük közzé,
amelyet a Szentatya december 26-án, a Szent Család ünnepén

küldött a házaspároknak az „Amoris laetitia családév” alkal-
mából,  melyet  Ferenc  pápa  az  apostoli  buzdítás  közzététe-
lének ötödik évfordulóján hirdetett meg, s amely 2021. már-
cius 19-én kezdődött és 2022. június 26-án ér véget a csalá-
dok tizedik világtalálkozójával Rómában.

Kedves férjek és feleségek a világ minden táján!
Az „Amoris laetitia családév” alkalmából fordulok hozzá-

tok, hogy kifejezzem szeretetemet és közelségemet ebben a
különleges időszakban, amelyben élünk. Mindig szem előtt
tartottam a családokat imáimban, de még inkább a világjár-
vány idején, amely mindenkit próbára tett, különösen a leg-
kiszolgáltatottabbakat.  Ez  az  időszak,  melyen  keresztülme-
gyünk, arra késztet, hogy alázattal, szeretettel és elfogadással
közeledjek minden emberhez, minden házaspárhoz és minden
családhoz, abban a helyzetben, amelyben éppen van.

A különleges helyzet arra hív bennünket, hogy megéljük a
szavakat, amelyekkel az Úr arra hívja Ábrahámot, hogy hagy-
ja el földjét, atyja házát, és menjen egy ismeretlen földre, me-
lyet  ő maga fog mutatni neki (vö.  Ter 12,1). Mi is minden
eddiginél jobban megtapasztaltuk a bizonytalanságot, a ma-
gányt,  szeretteink elvesztését,  és  arra  kényszerültünk,  hogy
elhagyjuk biztonságunkat, az „irányításunk alatt tartott” tere-
ket, szokásainkat, ambícióinkat, hogy ne csak családunk javá-
val törődjünk, hanem a társadaloméval is, mely szintén sze-
mélyes viselkedésünktől függ.

Az Istennel való kapcsolat alakít,  kísér és  mozgásba hoz
bennünket mint személyeket, és végül segít, hogy „elhagyjuk
földünket”, sok esetben bizonyos tartózkodással, sőt az isme-
retlentől való félelemmel, de keresztény hitünknek köszönhe-
tően tudjuk, hogy nem vagyunk egyedül, mert Isten bennünk
van, velünk van és közöttünk van: családunkban, lakókörnye-
zetünkben, munkahelyünkön, iskolánkban, és a városban, a-
hol élünk.

Ábrahámhoz hasonlóan minden házastárs elhagyja földjét
attól a pillanattól kezdve, hogy meghallja a házastársi szere-
tetre szólító hívást, és úgy dönt, hogy fenntartás nélkül oda-
adja magát a másiknak. Tehát már az eljegyzés magában fog-
lalja a saját föld elhagyását, mivel a házassághoz vezető utat
együtt kell végigjárni. Az élet különböző helyzetei – a napok
múlása, a gyermekek érkezése, a munka, a betegség – olyan
körülmények,  amelyekben  az  egymás  iránti  elköteleződés
megkívánja, hogy mindenki maga mögött hagyja tétlenségét,
bizonyosságait, nyugalmat biztosító tereit, és elinduljon a felé
a föld felé, amelyet Isten ígér: ketten lenni Krisztusban, kettő
az egyben. Egyetlen életté, egy „mi”-vé válni a Jézussal való
szeretetközösségben,  aki  ott  él  és  jelen van létetek minden
pillanatában. Isten kísér benneteket, feltétel nélkül szeret ben-
neteket! Nem vagytok egyedül!

Kedves házaspárok,  tudjátok,  hogy gyermekeitek – külö-
nösen a kisebbek – nagyon figyelnek benneteket, és egy erős
és megbízható szeretet tanúságát keresik bennetek! „Milyen
fontos, hogy a fiatalok saját szemükkel lássák az élő és jelen
lévő Krisztus  szeretetét  a  házastársak  szeretetében,  akik
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konkrét  életükkel  tesznek  tanúságot  arról,  hogy  a  szeretet
örökké lehetséges!”

A gyermekek mindig ajándékot jelentenek, megváltoztatják
a család történetét. Szeretetre, elismerésre, megbecsülésre és
bizalomra szomjaznak.

Az apaság és az anyaság arra hív benneteket, hogy teremtő
módon  tudjatok  adni,  hogy  gyermekeiteknek  megadjátok
annak örömteli  felfedezését,  hogy  ők  Isten  gyermekei,  egy
olyan Atya gyermekei, aki az első pillanattól kezdve gyengé-
den szerette  őket, és mindennap kézen fogja  őket. Ez a fel-
fedezés hitet ébreszthet gyermekeitekben, és képessé teheti ő-
ket arra, hogy bízzanak Istenben.

Természetesen a  gyermeknevelés nem könnyű. De ne fe-
lejtsük el, hogy ők is nevelnek minket. Az első nevelési kör-
nyezet mindig a család marad, a szavaknál beszédesebb apró
gesztusokban. Nevelni mindenekelőtt azt jelenti, hogy kísér-
jük a növekedési folyamatokat, sokféleképpen jelen vagyunk,
hogy a gyermekek minden pillanatban számíthassanak szüle-
ikre.  A nevelő olyan személy,  aki  szellemi-lelki értelemben
„teremt”, és mindenekelőtt aki „kockára teszi magát” azáltal,
hogy kapcsolatot létesít. Apaként és anyaként fontos, hogy a
napról napra megszerzett tekintély révén kapcsolódjatok gyer-
mekeitekhez.

Biztonságra van szükségük, hogy legyen bizalmuk benne-
tek, életük szépségében, és az a bizonyosság töltse el  őket,
hogy sosincsenek egyedül, bármi történjék is.

Továbbá, ahogy már volt alkalmam megjegyezni, nőtt a vi-
lágiak identitásának és küldetésének a  tudatossága az Egy-
házban és a társadalomban. Az a küldetésetek, hogy a munka
világában való jelenlétetekkel átalakítsátok a társadalmat, és
elérjétek a családok igényeinek figyelembevételét.

A  házastársaknak  is  kezdeményező szerepet  (primerear)
kell vállalniuk a plébánián és az egyházmegyei közösségen
belül javaslataikkal és kreativitásukkal, követve a karizmák
és  hivatások  komplementaritását  mint  az  egyházi  közösség
(kommunió) kifejeződését; a „házastársaknak különösen fela-
datuk, hogy pásztoraikkal karöltve együtt járjanak más csalá-
dokkal,  hogy  segítsék  a  gyengébbeket,  és  hirdessék,  hogy
Krisztus a nehézségekben is jelenvalóvá teszi magát.”

Ezért arra buzdítalak benneteket, kedves házaspárok, hogy
vegyetek részt az Egyház életében, különösen a családpasz-
torációban.  Mert  „a küldetésért  való  közös  felelősség  arra
hívja […]  a házastársakat és  a  felszentelt  szolgálatevőket,
különösen a püspököket, hogy gyümölcsözően együttműköd-
jenek a családegyházak gondozásában és megőrzésében”. Ne
feledjük, hogy a család „a társadalom alapsejtje” (Evangelii
gaudium apostoli buzdítás,  66). A házasság valóban a „ta-
lálkozás  kultúrájának”  építésére  irányuló  projekt  (Fratelli
tutti enciklika, 216). Ezért a családok feladata, hogy hidakat
építsenek a nemzedékek között, hogy átadják az emberiséget
építő értékeket. Új kreativitásra van szükség ahhoz, hogy a mai
kihívások között kifejezzük azokat az értékeket, amelyek néppé
tesznek bennünket a mai társadalomban és az Egyházban, Isten

népében.
A hivatás a házasságra arra hív bennünket, hogy egy inga-

tag – de a szentség valósága miatt biztonságos – hajót kor-
mányozzunk egy néha viharos tengeren. Hányszor szerettétek
volna az apostolokhoz hasonlóan azt mondani, vagy inkább
kiáltani: „Mester, nem érdekel, hogy elveszünk?” (Mk 4,38).
Ne felejtsük el, hogy a házasság szentsége által Jézus jelen
van ebben a hajóban. Neki gondja van rátok, veletek marad
minden pillanatban, a hullámok verdeste hajó ringatózásában
is. Egy másik evangéliumi szakaszban a nehéz helyzetben lé-
vő tanítványok látják közeledni Jézust a viharban, és felve-
szik őt a csónakjukba; így ti is, amikor tombol a vihar, enged-
jétek be Jézust a csónakba, mert amikor „beszállt hozzájuk a
csónakba […] a szél elállt” (Mk 6,51).

Fontos,  hogy együtt  Jézusra szegezve tartsátok szemeteket.
Csak így lesz békétek, csak így kerekedtek felül a konfliktu-
sokon, és csak így találhattok megoldást sok problémátokra.

Nem úgy, hogy ezek eltűnnek, hanem úgy, hogy más szem-
szögből tudjátok nézni őket.

Csak akkor lesztek képesek arra, ami lehetetlennek tűnik,
ha az Úrra hagyatkoztok. A követendő út az, hogy elismer-
jétek a törékenységet és az erőtlenséget, melyet a körülöttetek
lévő sokféle helyzettel szemben tapasztaltok, ugyanakkor biz-
tosak legyetek abban, hogy ily módon Krisztus ereje nyilvá-
nul meg gyengeségeitekben (vö.  2Kor 12,9).  Az apostolok
épp a vihar közepén ismerték fel Jézus királyi és isteni voltát,
és akkor tanultak meg bízni benne.

E bibliai utalások fényében szeretném megragadni az alkal-
mat, hogy megemlítsek néhány nehézséget és kedvező lehető-
séget, melyeket a családok a mostani világjárvány idején ta-
pasztaltak.  Például megnőtt az idő arra, hogy együtt legyetek,
és ez egyedülálló lehetőséget nyújtott a családon belüli párbe-
széd ápolására.  Ez persze különleges  türelemgyakorlatot  igé-
nyel; nem könnyű egész nap együtt lenni, amikor ugyanabban a
házban kell dolgozni, tanulni, játszani és pihenni. 

Ne  hagyjátok,  hogy  a  fáradtság  legyőzzön  benneteket;  a
szeretet ereje tegyen képessé arra, hogy jobban tudjatok figyel-
ni  másokra  –  házastársatokra,  gyermekeitekre  –,  mint  saját
fáradtságotokra. Emlékeztetlek benneteket arra, amit az Amoris
laetitia apostoli buzdításban írtam (vö.  90–119. pontok),  fel-
idézve Szent Pál szeretethimnuszát (vö. 1Kor 13,1–13). Kitar-
tóan kérjétek  ezt  az  ajándékot  a  Szent  Családtól;  olvassátok
újra a szeretet dicséretét, hogy döntéseiteket és tetteiteket az in-
spirálja (vö. Róm 8,15; Gal 4,6).

Így az együttlét nem büntetés lesz, hanem menedék a viha-
rok közepette.

A család legyen a befogadás és a megértés helye!
Őrizzétek szívetekben a tanácsot, melyet a házaspároknak

adtam  a  három  szóval:  „szabad?”,  „köszönöm”,  „bocsáss
meg”.  És  ha  viszály támadna,  „sose  fejezzétek  be  a  napot
kibékülés nélkül”. Ne szégyelljetek együtt térdelni az eucha-
risztiában jelen lévő Jézus előtt,  hogy békés percekre talál-
jatok, és hogy gyengéd jósággal tudjatok egymásra tekinteni.
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Vagy fogd  meg  a  másik  kezét,  amikor  kicsit  dühös,  hogy
mosolyt  csalj  az  arcára!  És  ha  lehet,  este,  lefekvés  előtt
mondjatok el egy rövid imát közösen, hangosan, a köztetek
jelen lévő Jézus társaságában!

Igaz, egyes párok számára különösen nehéz volt a karantén
alatti kényszerű együttélés. A már meglévő problémák súlyos-
bodtak, és olyan konfliktusokat szítottak, amelyek sok eset-
ben  szinte  elviselhetetlenné  váltak.  Sokan  kapcsolatuk  fel-
bomlását is átélték, amikor már olyan súlyos válságot von-
szoltak  magukkal,  amelyet  nem tudtak leküzdeni.  Nekik  is
szeretném kifejezni közelségemet és szeretetemet.

A házastársi  kapcsolat  felbomlása  sok  szenvedést  okoz,
mert  látjuk  megannyi  várakozásunk  kudarcát;  a  meg  nem
értés vitákat és sebeket okoz, melyeken nem könnyű túllépni.
A gyerekeket  sem kíméli  a  fájdalom,  amikor  látják,  hogy
szüleik már nincsenek együtt. Még ezekben az esetekben se
hagyjátok  abba  a  segítségkérést,  hogy a  konfliktusok  vala-
hogy leküzdhetők legyenek, és ne okozzanak további szen-
vedést sem nektek, sem gyermekeiteknek. Az Úr Jézus, vég-
telen irgalmasságában, megmutatja majd, hogyan haladjatok
előre a sok nehézség és bánat közepette. Ne mulasszátok el
segítségül hívni  őt,  és  keressetek nála  menedéket,  fényt az
úthoz, a közösségben pedig „atyai házat, amelyben minden-
kinek  helye  van  a  maga  fáradságos  életével”  (Evangelii
gaudium, 47).

Ne  felejtsétek  el,  hogy a  megbocsátás  minden  sebet  be-
gyógyít.  Az  egymásnak  való  megbocsátás  egy olyan  belső
döntésnek az eredménye, amely az imádságban, az Istennel
való kapcsolatban születik meg; ajándék, mely abból a kegye-
lemből fakad, amellyel Krisztus tölti be a házaspárt, amikor
hagyják  őt cselekedni, amikor hozzá fordulnak. Krisztus ott
„lakik” a házasságotokban, és várja, hogy megnyissátok neki
szíveteket, hogy szeretetének erejével támogathasson bennete-
ket, mint a tanítványokat a csónakban. A mi emberi szeretetünk
gyenge, szüksége van Jézus hűséges szeretetének erejére. Vele
valóban „sziklára építhetitek házatokat” (vö. Mt 7,24).

Ezzel kapcsolatban hadd szóljak néhány szót a házasságra
készülő fiatalokhoz. Ha a világjárvány előtt a jegyespároknak
nehéz volt jövőt tervezniük, mert nehéz volt állandó munka-
helyet találni, most még nagyobb a munkahelyi bizonytalan-
ság. Ezért arra biztatom a jegyespárokat, hogy ne csügged-

jenek el, legyen meg bennük az a „teremtő bátorság”, amely
Szent  Józsefet  jellemezte,  akinek  emléke  előtt  szerettem
volna tisztelegni ebben a neki szentelt évben. Ti is, amikor el
kell  indulnotok  a  házasság  útján,  még  ha  kevés  eszközzel
rendelkeztek is, mindig bízzatok a Gondviselésben, mert „időn-
ként épp a nehézségek hozzák elő azokat az erőforrásainkat,
amelyekről  azt  se  gondoltuk,  hogy  vannak”  (Patris  corde
apostoli levél, 5). Támaszkodjatok bátran családotokra és bará-
taitokra,  az  egyházi  közösségre,  a  plébániára,  hogy jövőbeni
házas  és  családi  életeteket  azoktól  tanulva éljétek meg,  akik
már végigjárták az utat, amelyen ti most elkezdtek járni.

Mielőtt befejezném, szeretném külön üdvözölni a nagypa-
pákat  és  nagymamákat,  akik  az  elszigeteltség  idején  nem
láthatták unokáikat  és  nem lehettek velük; valamint szeret-
ném üdvözölni  az  időseket,  akik még inkább szenvedtek a
magánytól.

A család nem nélkülözheti a nagyszülőket, ők az emberiség
élő emlékezete, és „ez az emlékezet segíthet egy emberibb,
befogadóbb világ építésében”. 

Szent József inspiráljon minden családot arra a teremtő bá-
torságra, amelyre oly nagy szükség van ebben a korszakvál-
tásban,  amelyben  élünk,  és  a  Szűzanya  kísérje  házasélete-
tekben  a  találkozás  kultúrájának  megszületését,  mely  oly
sürgetően szükséges a korunkat elsötétítő viszontagságok és
ellentétek leküzdéséhez.

A sok kihívás nem foszthat meg bennünket annak tudatától
és örömétől, hogy az Úrral járunk! Intenzíven éljétek meg hi-
vatásotokat!

Ne hagyjátok, hogy a szomorúság megváltoztassa arcoto-
kat!  Házastársatoknak szüksége van a  mosolyotokra!  Gyer-
mekeiteknek szükségük van bátorító tekintetetekre! A lelki-
pásztoroknak  és  más  családoknak  szükségük  van  jelenlé-
tetekre és az örömötökre: arra az örömre, amely az Úrtól szár-
mazik!

Szeretettel köszöntelek, és arra buzdítalak benneteket, hogy
haladjatok előre a Jézus által ránk bízott küldetés teljesítésé-
ben, állhatatosan kitartva az imádságban és „a kenyértörés-
ben” (ApCsel 2,42).

És kérlek benneteket, ne feledkezzetek el imádkozni értem;
én mindennap imádkozom értetek!

Róma, Lateráni Szent János, 2021. december 26., 
a Szent Család ünnepe, Testvéri szeretettel: Ferenc
Fordította: Tőzsér Endre SP, forrás: Magyar Kurír

Bíró Jolán-Ilona –  A keresztény család

A keresztény család Isten terveire alapuló, szeretetből fa-
kadó megélt sajátos valóság, a társadalom számára pedig egy
természetes, alapvető egység. 

Családban élni jó, mert: Ahol ugyanis ketten, vagy hárman
összegyűlnek az én nevemben, ott vagyok köztük. – tanúsítja
Jézus  szavait  Szent  Máté.  A  házasság  szentség,  melynek
összetartó ereje éppen a jelenlevő Krisztus.  

Ezt a sajátos valóságot nem csak elvontan tapasztalhatjuk,

– 16 –



XI. évfolyam 12. szám, XI. évfolyam 12. szám, 
2021. december 30.2021. december 30. Szentpéteri harangszóSzentpéteri harangszó

A Gyermek pedig növekedett és
erősödött; eltelt bölcsességgel, és Isten

kedvét lelte benne. (Lk 2,40)

hanem valóra is válthatjuk, ha figyelembe vesszük Szent Ig-
nác szavait,  mely szerint  a szeretet inkább cselekedetekben
nyílvánuljon meg, mint szavakban, mert aki szeret, adja és közli
azt, amije van, azzal akit szeret. Mit jelent szeretni?: szolgálni a
másikat,  önszántadból,  kényszerűség  nélkül,  de  semmiképp
sem jelenti családtagjaid szolgává alacsonyítását, mert a család
nem egy rabszolgatartó társadalom kicsinyített mása.  

Szolgálhatod  társadat,  testvéredet  ráfigyeléseddel;  örömöd-
del, ha együtt örülsz az örülővel; vígasztalásoddal, ha a szen-
vedőben felismerted Krisztust; békességeddel, ha lehiggasztod
a mérgelődőt;  igazságosságoddal,  ha nem pártoskodsz;  türel-
meddel,  ha  meghallgatsz  másokat;  vagy  ha  megszívleled  a
jóirányú  figyelmeztetéseket;  alázatosságoddal,  ha  engedsz  a
saját igazadból; szelídségeddel, ha a család békéjére törekszel. 

A családban egymást szolgálni dicsőség és öröm. Ez egy-
másért tudatos áldozatvállalást jelent, de nem jelenti a tagok
áldozattá  válását,  hanem végtelen  szeretetből  fakadó tettre-
készséget. Isten legfőbb parancsát a szeretet parancsát csak
úgy tudjuk teljesíteni, ha megtanuljuk önmagunkat helyesen
szeretni, mert akkor, mint a gyertya fényt és melegséget tu-
dunk kisugározni magunkból. 

A jót tegyük, ne csak mondjuk. Teremtsünk csendet önma-
gunkban, mert akkor kis családunk is megnyugszik. A béke
látható jelekben is  megnyilvánul:  csend és fegyelem lesz a
körülötted  levő szemekben  és  lelkekben,  melyek  tükörként
játszák vissza azt, amit önmagadból kisugárzol. 

Áldás száll arra a családra, ahol a békében élő valóságként
megtapasztalható Isten közelsége, mert Isten békessége, mely
minden  értelmet  meghalad,  meg  fogja  őrízni  szíveteket  és
gondolataitokat Krisztus Jézusban írja Pál apostol a filippi-
ekhez írott levelében (Fil 4, 7). 

De az élet útja nem mindig sima, vannak rajta itt-ott görön-
gyök, gödrök, olykor mély vermek is. Gondjainkat, bajainkat
könnyebben  egyengethetjük,  ha  fülünkbe  csengenek  Jézus
szavai, ki mindenkit megbocsátó irgalmassága által hív:  Jöj-
jetek hozzám mindnyájan, akik megfáradtatok, és meg vagy-
tok terhelve, és én megnyugvást adok nektek.

Szilveszteri hangulatban

Derűs bölcsességek 
• Sokan akarnak Istennek szolgálni, de csak mint tanács-

adók.
• Könnyebb tíz szentbeszédet elmondani, mint egyet meg-

valósítani.
• Isten semmit sem teremtett értelmes cél nélkül, de azért a

szúnyog határeset…
• Furcsák az emberek: a buszban elől akarnak ülni, a mozi-

ban középen, a templomban hátul.
• Ne szidd az egyházat:  ha tökéletes volna,  nem lehetnél

tagja.
• Isten senkit sem ítél meg a halála előtt. Te miért tennéd?
• Ha  a  hívek  jobb  papot  szeretnének,  csak  imádkozniuk

kell a papjukért.

• A béke sokszor egy mosollyal kezdődik.
• Isten tanúnak hívott meg, nem ügyvédnek vagy bírónak.
• Ne tegyél kérdőjelet oda, ahová Isten pontot tett!
• Isten  nem a  tökéleteseket  hívja  meg,  hanem a  meghí-

vottakat tökéletesíti.
• Isten  nem zavartalan  utazást,  hanem biztos  célba  érést

ígér.
• Modern betegségek: nyomorfekély, lakbérgyulladás.
• Olyan  a  bukszám,  mint  a  hagyma:  ha  széjjelnyitom,  a

könnyem is kiesik…
• Hétezren követték a polgármestert. – Az utcán? – Nem,

fészbukon.
• Ma  reggel  a  hét  vezér  egyikének  képzeltem  magam:

ÁLMOS vagyok!
• Hány kiló vagy? – 110.  Ha behúzom a hasam. – És ha

nem? – Akkor nem látom a mérleget.

Apróhirdetések, reklámok:
– Önkiszolgáló masszázsszalont nyitottunk…;
– Memóriazavarai vannak? Felejtse el!...;
– Eladó kerékpár lakattal, lánccal, kerítéssel együtt…;
– Zongoraleckéket adok-veszek!...
…........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Apa, én kitől örököltem az eszemet?
– Ejsze anyádtól, mert az enyém még megvan…
…........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

A bölcs plébánostól megkérdezte egy idős hölgy:
– Mondja plébános úr, a mennyországban találkozni fogunk

azokkal, akiket itt a földön szerettünk? – De még mennyire!
Ám a többiekkel is…!

…........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Egy milliomos üzletembert faggat egy újságíró:
– Mondja, mi a sikeres üzlet titka? 
– Jó döntések.
– És mire alapozza ezeket a döntéseket?
– A tapasztalatokra. 
– És honnan szerzi a tapasztalatait?
– A rossz döntésekből…

 Forrás:  párKatt.hu

Zelk Zoltán – Decemberi mese
Milyen kár,  hogy télen nem nyílik  az  akác,  mert  ha nyílna,

olyan mesét mondhatnék, melynek minden szavát akácfáról tép-
ném. Szép, fehér, júniusi szavakat, vagy talán le se tépném, ma-
guktól is szólnának azok az ágakon, a virágporért induló méhek
és darazsak megállnának a levegőben, s velük együtt hallgatnák a
mesét.  Hogy miről  szólna  ez  a  mese?  Amiről  a  mesék  szólni
szoktak:  lámpaszemű baglyokról,  kutyáról,  amelyik kolbászból
font kerítést  őriz, kecskéről, amelyikre reábízták a káposztát, és
persze medvéről meg rókáról.

De hát, jut eszembe, ilyen mesét én is tudok akkor is, ha nem
nyílik az akác, akkor is, ha dér lepi a fákat, akkor is, ha egy néma
feketerigó ül az ágon. Hiába várnátok, hogy ez a rigó most meg-
szólaljon,  mert  egy  ősz végi  napon  elveszítette  az aranysípját,  a
sípot belepte a hó, hát meg se találja tavaszig. Addig pedig nem
várhatok a mesével,  el  tudom én kezdeni,  el  tudom én mondani

– 17 –



A Gyermek pedig növekedett és 
erősödött; eltelt bölcsességgel, és Isten 
kedvét lelte benne. (Lk 2,40)

Szentpéteri harangszóSzentpéteri harangszó XI. évfolyam 12. szám, XI. évfolyam 12. szám, 
2021. december 30.2021. december 30.

akkor is, ha nem kíséri füttyszóval a rigó. Kezdem is már, s tudom
is, hogy miről. Nem a lámpaszemű bagolyról, nem is a káposztára
vigyázó kecskéről, hanem a medvéről. S ha véletlenül arra tévedne
a róka, amerre mi járunk a mesében, hadd tartson velünk ő is.

Ez a ház itten, ennek a háznak mind a két szobája, verandával
és  kerttel  a  medve  otthona.  A dédapja  meg  a  nagyapja  még
barlangban lakott, de  ő már csak ilyen verandás, kertes házban
érzi jól magát. S ha a nagyapja átaludta is a telet, ő már télen is
csak éjszaka alszik. Teheti, teli mézesbödön van a kamrájában, s
teli  a  hűtőszekrénye,  mirelitmálnával.  Mégis  unatkozik éppen,
fölcsavarja,  kis  ideig hallgatja  a  rádiót,  aztán  lecsavarja,  nem
tetszik neki se a zene, se a hangjáték. Embernek való ez, nem
medvének!  Így  van  a  tévével  is,  arra  még  inkább  zsörtös  és
morgós, mert annak a képernyőjén minden este fogat mos, torkot
öblít egy mackó… Látni sem bírja ezt az állatkínzást!

Mit csináljon hát unalmában? Leemel a polcról egy könyvet,
éppen azt, amit dédapjáról, Dörmögő Dömötörről írt Sebők Zsig-
mond, de alighogy a könyvet kinyitja, hallja, hogy valaki kopog-
tat  az ajtón. A róka kopogtatott.  Belépve a szobába,  köszönés
helyett így kiáltott:

– Milyen szép lakásod van! – s meg se várva, hogy kínálják,
leült a medve karosszékébe.

– Eljöttem megnézni, mivel töltöd téli napjaidat.
– Ne is kérdezd, csupa unalom ilyenkor az élet. A téli alvásról

leszoktam, sétálni nem szeretek ilyen hidegben, mi mást tehet-
nék, olvasok.

A róka három percig,  de nem is három, hanem négy percig
elnémult a csodálkozástól. Mikor aztán másodperc híján letelt a
csodálkozás négy percnyi ideje, megkérdezte:

– Hát te olvasni is tudsz?
– Dehogy tudok! Dehogy tudok! Hiszen nem ember vagyok

én, hanem medve!
– Hát akkor miért olvasol?
– Mert tudni akarom, mi mindent írtak össze dédapámról, nagy-

apámról az emberek. Csupa szépet írtak, nem mondom, de ha nem
igaz belőle egy szó sem! Egyetlen ember volt, egy költő, aki igazán
ismerte a medvét, aki tudta, mit szoktunk mi mondani, ezt hogy:
„Brumma, brumma, brummadza!” Figyeld csak, most is mi min-
denről beszélek; alvásról, hidegről, könyvről, mégse mondok egye-
bet, csak azt, hogy: „Brumma, brumma, brummadza!” Aztán má-
sodszor is, tizedszer is, századszor is csak azt: „Brumma, brumma,
brummadza!”

– Igaz – mondta az okos szótól nekiokosodva a róka –, már
milyen régen beszélgetünk a dédapádról, az emberek írta köny-
vekről, meg sok egyébről, mégse hallok mást a te szádból, csak
azt, hogy: Brumma, brumma, brummadza!

Aztán keveset tűnődve, hogy mondja-e, ne mondja, így szólt:
– Rólam is mi mindent össze nem írtak az emberek! De rólam

aztán semmi szépet. Mindig csak azt, hogy így a ravasz róka, úgy
a ravasz  róka.  Méghogy én ravasz  vagyok! Hallgasd meg,  mi
történt velem ma is. Elindultam reggel valami eleséget keresni, s
alighogy harminchárom lépést mentem, egy cinke meg egy varjú
lábnyoma  közt,  jókora  darab  sajtot  találtam  a  hóban.  Már  a
fogam közt  tartottam, mikor  leszól  hozzám a  fáról  egy holló:
„Jaj, de jó, hogy erre jársz, jaj, de jó, hogy látlak! Tegnap hal-
lottam a szajkótól, hogy neked van a legszebb hangod az erdő-

ben. Te énekelsz a legszebben a világon. Ne haragudj, ha őszin-
tén megmondom, én ezt  nem hiszem…” Mondd, medve, te ezt
annyiban hagynád? Ugye, hogy nem! Én se hagytam annyiban,
kiejtettem a számból a sajtot, hogy énekelni kezdjek, de abban a
pillanatban lecsapott a holló az ágról, s csőrében a sajttal, meg
sem állt  a  szomszéd erdőig.  Ó,  ha  nekem is  szárnyam volna,
nemcsak az a négy földön futó lábam! Ó, ha én is olyan ravasz
volnék, mint a holló!

– Hát ez bizony szomorú dolog – mondta a medve. – Nekem
pedig se csirkém, se sajtom, csak egy bödön mézem, csak néhány
doboz mirelitmálnám, s tudom, te egyiket sem szereted.

– Tudom én, hogy így van. Megértek én már mindent. Csak
egyet nem értettem soha, s nem értek ezután sem.

– Mit nem értesz, vörös szőrű barátom?
–  Azt,  amiről  szóltál  már  egyszer,  hogy egyikünk  sem tud

beszélni,  mégis  milyen  szépen  diskurálunk  már  fél  órája.  Te
megérted az én szavamat, és én megértem a te szavadat.

– Bizony olyan csoda ez, amit senki sem tud megfejteni talán,
csak  a  mesét  olvasó  gyerekek,  talán  azok is,  akik majd  a  mi
beszélgetésünket elolvassák, mert hidd el, akad majd valaki, aki
ezt is megírja.

Ezen aztán  úgy elcsodálkoztak,  úgy eltűnődtek,  hogy egyetlen
szavuk sem volt  többé.  De nem, annyi szavuk mégis  volt,  hogy
elköszöntek egymástól. Aztán a róka kilépett az ajtón, ki a kapun is.
S mert már annyi mindenen csodálkozott, azon elfelejtett csodál-
kozni, hogy a decemberi tájon fehér szárnyakat bontott az akác, s a
rigó füttyszavára méhek és darazsak táncoltak a levegőben. Kár is
lenne csodálkozni ezen, hiszen valóban így volt, hiszen igaz volt,
hiszen azért mese, hogy minden szava igaz legyen.

Az értesítőt készítik: Ft. Ferencz Antal plébános,
Bíró Jolán-Ilona, Bíró Ernő és sokan mások. 

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

Kolozsvár, Szent Péter 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: Szerda, Péntek 7:30; Kedd, Csütörtök 18:00;
Szombat 18:00 előesti szentmise; Vasárnap 10:30; Szamosfalván a

hónap első és harmadik vasárnapján 9:00 órától.
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