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Február és március  hónapokban
kitartó, hiteles életre buzdítanak
magyar  szentjeink,  boldogaink
életpéldájuk által. 

***

Boldog Bátori László 
– Február 27

Február 27-én Bátori  László
pálos rendi szerzetesre emléke-
zünk. A XV. század első felé-
ben élt, a budaszentlőrinci pá-
los kolostorban, majd a Nagy-
Hárs-hegy remetebarlangjában.

Ő készítette el az első, majd-
nem teljes, magyar nyelvű bib-

liafordítást.  Bátori  (egyes  források  szerint  Báthory)  László
gyermek- és ifjúkoráról keveset tudunk. A hagyomány szerint
a Szent István korabeli Gutkeled nemzetségből eredő főrangú
család, újabb kutatók szerint egy nyírbátori polgárcsalád sarja
volt.  Nyírcsászáriban született,  1420 táján.  Fiatal  éveit  Kö-
zép-Szolnok  és  Kraszna  vármegyében  töltötte.  Itáliában  és
Franciaországban  végezte  iskoláit.  Szilágysomlyó  birtokosa
volt. Mivel 1438-ban nem vonult hadba a török ellen, erdélyi
birtokait a vajda elkobozta, de Erzsébet királyné visszaadatta.

Szerzetesi életének java részét a rend anyaházában, Buda
mellett, a hatalmas és népes Szent Lőrinc-kolostorban élte le,
illetve 1437-től  1457-ig remeteként a Nagy-Hárs-hegy egyik
barlangjában  élt.  Mátyás  uralkodása  idején  a  rendház  és  a
hozzátartozó templom, valamint a gazdasági épületek tovább
bővültek, s a kolostor ebben az időben élte fénykorát. Az or-
szág  legnagyobb  rendháza  volt,  Mátyás  király  is  többször
fölkereste a kolostort.

László kitűnt buzgóságával, alázatosságával és aszketikus
életével. A hittudományoknak szentelte életét. Engedélyt kért,
hogy kiköltözhessen a közeli a Nagy-Hárshegy egy barlang-
jába. A kolostorral továbbra is kapcsolatot tartott, napjait a-
zonban a remeték életrendje szerint osztotta be: imádság, el-
mélkedés, kétkezi munka. Hunfalvy János szerint húsz évig
remetéskedett itt.

Elkészítette az első majdnem teljes magyar nyelvű biblia-
fordítást. A kötet Mátyás király saját könyvtárában, Corvinái
között  is  helyet  kapott,  később azonban,  a  török hódoltság
korában eltűnt,  akárcsak a  valószínűleg latinból fordított  A
szentek élete című munkája is.

A barlangban végzett bibliafordítási munka az életébe ke-
rült: a vezekléstől, böjtöléstől elgyengülve tért vissza a buda-
szentlőrinci pálos kolostorba. Megromlott egészsége ellenére
folytatta az aszketikus és áhítatos életet. Halála napján még
misézett. Egyes források szerint Budaszentlőrincen halt meg,
1456. február 27-én, más források 1484-re teszik halála idő-
pontját. A kolostor templomában, a Szent István-oltár előtt te-
mették el. Sírja a kolostorral és a templommal együtt elpusz-

tult a török időkben. A pálos rendben boldogként tisztelik.
Egykori barlangját 1911-ben, Bátori-barlang néven nyitották

meg. 1929-ben oltárt is építettek benne. Munkásságát megörö-
kítő fekete márványtáblát helyeztek el, a bejárata előtt kis fa-
házat létesítettek, majd 1931-ben Havran Imre iparművész ter-
vei alapján egy márványoltárt alakítottak ki, amiből mára már
csak a márványtábla összetört darabjai maradtak meg. Bátori
László pálos rendi szerzetesnek, az első magyar nyelvű Biblia
fordítójának nincs emléktáblája a helyen, és a barlangra is csu-
pán egy felirat nélküli vasajtó utal. Reményik Sándor Báthori
László barlangja előtt című versével emlékezik meg a bol-
dogként tisztelt pálos bibliafordítóról.

Reményik Sándor – Báthori László barlangja előtt
A barlang előtt ültem elmerengve.
Lassan leszállt az est.
Éreztem, a távolban hogy nyüzsög
Gigászi hangyabolyként Budapest.
S láttam a Csendet még nagyobbra nőni,
És a hiúság vására fölé
Aranyszegélyes szemfedelet szőni.
S láttam: a rég-holt remetének lába
Hogyan kél versenyre az esti széllel,
És a hangyabolyt hogy tapossa széjjel...
Ültem a barlang előtt elmerengve.

Pálos szentmise Budapesten a Sziklatemplomban

Itt ülhetett ő ötszáz év előtt,
Húsz hosszú éven át:
A pálosrendi remete-barát.
Öreg betűit rótta, egyre rótta,
Magyarra fordítván a bibliát.
Csillag-hulláson tán tűnődött néha,
De nem bántotta kétség, vak remény.
Mellette volt és vele volt az Isten -
És boldogabb volt biztosan, mint én.

Hárshegy, a budai hegyekben, 1924 május
Forrás: katolikus.hu, Magyar Kurír
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Boldog Csáki Mór – Március 20

Gyerekkorában Ugodon egy domonkos barát elmesélte neki
Szent Elek (Alexius) legendáját, már ekkor elhatározta, hogy
szerzetes lesz.

Móric 1301-ben Aba Amadé nádor lányát Katalint vette fe-
leségül. A házastársak közös megegyezéssel háromévi házas-
ság után kolostorba vonultak, Móric a budai, Katalin pedig a
Margit-szigeti Domonkos-rendi kolostorba. A birtokairól nem
rendelkező Móricot – szándékának megváltoztatása céljából
– apósa Amadé nádor Verner fia László budai rektorral a bu-
dai toronyba záratta. Mivel a házastársak nem voltak hajlan-
dók eredeti szándékukat feladni, a nádor félévi elzárás után
(1303–1304) Móric kolostorba való visszatérését megenged-
te. A hagyomány szerint ezt követően a szerzetesek Móricot
Bolognába küldték.  A bolognai képzését követően hazatérő
Móric különböző domonkos kolostorokban töltötte le életét.

1307-ben testvérével Pápocon a Rába melletti Csatabér fal-
vára vonatkozóan rokonaik részére birtok megerősítő  iratot
állított ki. 1309-ben győri káptalan előtt őseinek régi birtokát
Pápocot (Papuch) a budai szigeten lévő zárda két sororjának,
feleségének és rokona Csák (I.) bán özvegyének adta.

Ezen adományát 1323-ban I. Károly magyar király is meg-
erősítette.  1331-ben a zala  vármegyei Kamar és Golombuk
birtokokkal, 1332-ben pedig a fejér vármegyei Boclar birtok-
kal kapcsolatos iratokban szerepel.

A család két ősi urodalma közül Ugod vára 1332-ben már
Csenik  (Chenik)  mester  nevén  szerepel,  Pápocot  érintően
1357-ben felesége,  Katalin  – a szigeti apácakolostor  – 300
márka kielégítést kap az urodalmat (Pápoc, Ekl, Csatabér, a
Rábaközben lévő két Páli) 1325-től birtokló Köcski Sándor
utódaitól. Móric 1336. március 20-án a győri domonkos kon-
ventban halt meg.

Legendája szerint a békességszerzés és a vigasztalás mes-
tere volt, életében és halála után is csodás jelenségek kísérték.
1494-ben avatták boldoggá.

Forrás: Wikipédia

Szent II. János Pál pápa imája – Az emberiség fela-
jánlása a Szent Szűznek – Az irgalmas szeretet hatalma

Szent VI. Pál pápa 1964. november 21-én a II. Vatikáni Zsi-
naton  a  zsinati  atyák  jelenlétében  megújította  Oroszország
felajánlását, Szűz Mária Szeplőtelen Szívének, melyet először
XII. Piusz tett meg 1942-ben, október 31-én. 

Szent II. János Pál pápa pedig 1981. június 7-én, Pünkösd
ünnepén az általa „felajánlási aktusnak” nevezett imádságá-
ban a Santa Maria Maggiore bazilikában így fohászkodott: 

,,Ó emberek és népek Anyja, aki ismered minden szenvedé-
süket  és  reményüket,  anyai  szívvel  érzed  a  világban  folyó
összes harcot a jó és a rossz, a világosság és a sötétség kö-
zött, halld meg a Szentlélekben közvetlenül Szívedhez intézett
kiáltásunkat. »Öleld át az Anya és az Úr Szolgálóleánya sze-
retetével azokat, akik leginkább várják ezt a szeretetteljes le-

hajlást«,  és  azokat is,  akiknek odaadására te  különösen is
vársz. Vedd anyai oltalmadba az egész emberiséget, melyet, ó
Anyánk,  bizalommal fölajánlunk neked.  Jöjjön el  mindenki
számára a béke és a szabadság ideje, az igazság, az igazsá-
gosság és a remény ideje.“

Szent II. János Pál pápa Fatimában 1982. május 13-án meg-
ismételte a fölajánlást: ,,Íme, Krisztusnak Anyja, Szeplőtelen
Szíved színe előtt az egész Egyházzal együtt egyesülni aka-
runk azzal a felajánlással, melyet irántunk való szeretetből a
te Fiad tett, amikor önmagát ajánlotta föl az Atyának: »Értük
szentelem magam, hogy ők is megszenteltek legyenek az igaz-
ságban.« (Jn 17,19) Egyesülni akarunk Megváltónkkal a vi-
lágért és az emberekért tett fölajánlásban, melynek az Ő iste-
ni szívében van hatalma megbocsátani a bűnöket és megva-
lósítani a megváltást.

E fölajánlás hatalma minden időkben érvényes,  és  átölel
minden embert, népet és nemzetet, legyőz minden rosszat, a-
mit a sötétség szelleme tud föllobbantani az emberi szívben
és a történelemben, s ténylegesen föl is lobbantott a mi ko-
runkban. 

Minden teremtmény fölött légy áldott ebben a szent évben,
te,  az  Úr  szolgálóleánya,  aki  a  legtökéletesebben engedel-
meskedtél az isteni szónak! Üdvözlégy te, aki teljesen eggyé
lettél  Fiad megváltó fölajánlásával!  Egyház Anyja! Világo-
sítsd meg Isten népét  a  hit,  a  remény és a szeretet  útjain!
Különösen  azokat  a  népeket  világosítsd  meg,  akiknek  föl-
ajánlását  és  neked  szentelését  várod tőlünk.  Segíts  nekünk
annak a fölajánlásnak igazságában élnünk, melyet Krisztus a
mai világ egész emberi családjáért végez. Miként fölajánljuk
neked, ó Anyánk, a világot, minden embert és minden népet,
úgy e világfölajánlást is a te anyai szívedre bízzuk. Ó Szeplő-
telen Szív! Segíts legyőzni a fenyegető rosszat, mely oly köny-
nyen gyökeret ver a mai ember szívében, s melynek fölmérhe-
tetlen hatásai már ránehezednek jelen életünkre, s úgy tűnik,
elzárják a jövő útjait!

Az Angyali Üdvözlet pillanatában 1984. március 25-én a
Szent Péter téren, lelki egységben a világ összes püspökével,
Szent II. János Pál pápa ismét minden népet Mária Szeplőte-
len  Szívére  bízott:  ,,Öleld  át  az  Úr  Anyjának  és  Szolgáló-
lányának  a  szeretetével  ezt  az  emberi  világunkat,  amelyet
Rád bízunk és Neked szentelünk, telve az emberek és népek
földi és örök sorsa iránt érzett nyugtalansággal. Különleges
módon Rád bízzuk és Neked ajánljuk azokat az embereket és
nemzeteket,  akiknek  különösen  szükségük  van  erre  a ráha-
gyatkozásra és felajánlásra.”

Az éhségtől és a háborútól – ments meg minket! Az atomhá-
borútól – ments meg minket! A kiszámíthatatlan önpusztítás-
tól és mindenfajta háborútól – ments meg minket! A kezdődő
emberi élet ellen elkövetett bűnöktől – ments meg minket! A
gyűlölettől és Isten fiai méltóságának megvetésétől – ments
meg minket! A társadalmi, nemzeti és nemzetközi életben el-
követett igazságtalanságoktól – ments meg minket! Isten pa-
rancsolatainak könnyelmű megszegésétől – ments meg min-
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ket! A próbálkozástól, hogy az emberi szívekben elhomályo-
sítsák Isten igazságát – ments meg minket! A jót a rossztól
megkülönböztetni  képes  lelkiismeret  elvesztésétől  –  ments
meg minket! A Szentlélek elleni bűnöktől – ments meg min-
ket! Ments meg minket!

Hallgasd meg, ó Krisztus Anyja, minden ember szenvedésé-
nek e segélykiáltását! Egész társadalmak szenvedésének se-
gélykiáltását!  Segíts  nekünk  a  Szentlélek  erejével  legyőzni
minden bűnt: az ember bűneit és a “világ bűnét”, a bűnt min-
den formájában.

Nyilatkozzék  meg  még  egyszer  a  világ  történelmében  a
megváltás végtelen megmentő hatalma: az irgalmas Szeretet
hatalma! Parancsoljon megállást a rossznak! Alakítsa át a
lelkiismereteket! A te Szeplőtelen Szívedben mutatkozzék meg
»a remény fénye« mindenkinek.”

Ferenc pápa szívügyének tekinti a világ békéjét –
             szerkesztett változat a Magyar Kurír alapján 

Január 26.
„Imába mélyülve kérjük Ukrajna békéjét” – Gallagher ér-

sekkel fohászkodtak a hívek Rómában
Ferenc  pápa  felhívására  Paul  Richard  Gallagher  érsek,  a

szentszéki államközi kapcsolatok titkára január 26-án, szer-
dán este imádságot vezetett a római Santa Maria in Trastevere
bazilikában Ukrajna békéjéért. Felszólította a felelős politiku-
sokat: „Szívünk megújításával törődjünk!”

A Szentatya ugyanis arra kérte a világ keresztényeit, hogy
fohászkodjanak a békéért Európa szívében, hogy legyen vége
a  gyűlölködésnek,  és  a  testvériség kerekedjen  a  fenyegetés
fölé, múljon el a háborúk szele, és a gyermekeket, asszonyo-
kat és férfiakat kíméljék meg a konfliktusok szörnyűségeitől.
„A pápával szeretetközösségben vagyunk,  minden kezdemé-
nyezéssel  az  emberi  testvériességet  szolgáljuk”  –  mondta
Gallagher érsek.

„Isten testvéreknek teremtett minket, imádkozzunk az Úrhoz
azért, hogy megadja a békét nekünk, és kérjük, hogy a Szent-
lélek minden embert, de különösen a felelősöket a béke meg-
teremtőivé tegye” –  hangzott  Paul Gallagher érsek fohásza
Ukrajna békéjéért.

Február 9.
Ferenc pápa megismételte ukrajnai békefelhívását, „őrült-

ségnek” minősítette a háborút, és párbeszédre szólított fel, a-
mi az ukrajnai feszültségek és konfliktus leküzdésének egyik
módja lehet.

A Szentatya felhívást intézett Ukrajna békéjéért: „Szeretnék
köszönetet mondani mindazoknak az embereknek és közössé-
geknek, akik január 26-án csatlakoztak az ukrajnai békéért
végzett imához. Könyörögjünk továbbra is a béke Istenéhez,
hogy  a  feszültségeket  és  a  háborús  fenyegetéseket  komoly
párbeszéddel leküzdjék, és hogy a »normandiai formátumú«
tárgyalások is hozzá tudjanak járulni ehhez. Ne feledjük: a
háború őrültség!”

Február 23.
Ferenc pápa felhívása: Március 2-án, hamvazószerdán tart-

sunk böjti napot a békéért!
Szívemben nagy a fájdalom az ukrajnai helyzet romlása mi-

att. Az elmúlt hetek diplomáciai erőfeszítései ellenére egyre
aggasztóbb fejleményeknek vagyunk tanúi. Hozzám hasonló-
an a világon sokan éreznek szorongást és aggodalmat. Ismét
részérdekek fenyegetik mindenki békéjét. Szeretnék a politi-
kai vezetőkhöz fordulni, hogy végezzenek komoly lelkiisme-
ret-vizsgálatot Isten színe előtt, aki a béke, és nem a háború
Istene; aki mindenki Atyja, nem csak egyeseké, aki azt akarja,
hogy testvérek, és ne ellenségek legyünk. Kérem az érintett
feleket, hogy tartózkodjanak minden olyan cselekedettől, a-
mely még több szenvedést okozna a lakosságnak, mert desta-
bilizálná a nemzetek közötti együttélést, és kétségbe vonná a
nemzetközi jogot.

Jézus azt tanította nekünk, hogy az erőszak ördögi értelmet-
lenségére Isten fegyvereivel, az imával és a böjttel válaszol-
junk. Mindenkit arra kérek, hogy március 2-án, hamvazószer-
dán tartsunk böjti napot a békéért. Külön biztatom a hívőket,
hogy azon a napon buzgón szenteljék magukat az imádság-
nak és a böjtnek. A Béke Királynője óvja meg a világot a há-
ború őrültségétől!

Tőzsér Endre SP fordításának szerkesztett
változata a Magyar Kurír alapján

Bocsásd meg nekünk a háborút, Uram! – 
                 Ferenc pápa felhívása és imája Ukrajnáért

Kedves  testvéreim  és  nővéreim!  E  háború  fájdalmában
mondjunk el egy imát együtt, kérve az Úrtól a megbocsátást
és a békét. Egy olasz püspök által írt imát mondunk el. Bo-
csásd meg nekünk a háborút, Uram!

Uram, Jézus Krisztus,  Isten Fia,  könyörülj  rajtunk, bűnö-
sökön! Úr Jézus, aki Kijev bombái alatt születtél, könyörülj
rajtunk! Úr Jézus, aki egy anya karjában haltál meg egy har-
kivi bunkerben, könyörülj rajtunk!

Úr Jézus, akit húszévesen a frontra küldtek, könyörülj raj-
tunk! Úr Jézus, aki még mindig fegyvert fogó kezeket látsz
kereszted árnyékában, könyörülj rajtunk!
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Bocsáss meg nekünk, Uram! Bocsásd meg, hogy nem elég-
szünk meg a szögekkel, amelyekkel átszúrtuk kezedet, hanem
fegyverek által szétszaggatott halottak vérét isszuk!

Bocsásd meg, hogy ezek a kezek, melyeket védelmezni te-
remtettél, a halál eszközeivé váltak! Bocsásd meg, Uram, hogy
továbbra is megöljük testvérünket, bocsásd meg, hogy Káinhoz
hasonlóan továbbra is követ ragadunk a földről, hogy megöljük
Ábelt!

Bocsásd meg, Urunk, hogy továbbra is fáradtságunkkal iga-
zoljuk  a  kegyetlenséget,  fájdalmunkkal  legitimáljuk  tetteink
embertelenségét!  Bocsásd meg nekünk a háborút, Uram! Bo-
csásd meg nekünk a háborút, Uram!

Uram, Jézus Krisztus, Isten Fia, könyörgünk hozzád: állítsd
meg Káin kezét! Világosítsd meg lelkiismeretünket, ne a mi a-
karatunk legyen meg, ne hagyj magunkra saját tetteinkkel!

Állíts meg bennünket, Uram, állíts meg! És ha már megállí-
tottad Káin kezét,  vigyázz rá is! Ő testvérünk. Uram, fékezd
meg az erőszakot! Állíts meg bennünket, Uram!Ámen.

Fordította: Tőzsér Endre SP, Forrás: Magyar Kurír

Március 25-én Ferenc pápa felajánlja Oroszországot 
               és Ukrajnát Szűz Mária Szeplőtelen Szívének

Március  15-én  kedden  késő  délután  tette  közzé  a  hírt  a
Szentszék Sajtóterme, hogy Ferenc pápa március 25-én, Gyü-
mölcsoltó Boldogasszony napján Oroszországot és Ukrajnát
felajánlja Szűz Mária Szeplőtelen Szívének. A vatikáni Szent
Péter bazilikában tartott pápai szertartással egy időben Kon-
rad Krajewski bíboros, a Szentatya főalamizsnása Fatimában
ugyanezt a felajánlást végzi el, mint Ferenc pápa küldötte.

A Szűzanya az 1917. július 13-i fatimai jelenésében kérte,
hogy „Oroszországot szenteljék az ő Szeplőtelen Szívének”,
hozzátéve, „hogy ha ezt a kérést nem fogadják el, Oroszor-
szág elterjeszti eltévelyedéseit az egész világon, háborúkat és
üldöztetéseket  mozdítva  elő  az  egyház  ellen.  A jók  mártír-
halált szenvednek, a Szentatyának sokat kell szenvednie, kü-
lönféle nemzetek pusztulnak el” – szól az üzenet. A fatimai
jelenések után különféle felajánlásokat  tettek a pápák Szűz
Mária Szeplőtelen Szívének. 

2000 júniusában a Szentszék felfedte Fatima titkának har-
madik részét, és Tarcisio Bertone érsek, a Hittani Kongregá-
ció akkori titkára hangsúlyozta, hogy Lucia nővér egy 1989-
es levelében személyesen megerősítette: „az ünnepélyes és e-
gyetemes felajánlásnak ez az aktusa megfelelt annak, amit a
Szűzanya akart”. „Igen, 1984. március 25-én úgy történt  –
mondta a látnok –, ahogy egykor a Szűzanya kérte”.

Fordította: P. Vértesaljai László SJ, Forrás: Vatican News

Ferenc pápa katekézise – A világnak erős 
                     fiatalokra és bölcs öregekre van szüksége

Harmadik alkalommal elmélkedett a pápa az időskorról a
szerdai audiencián. A gondoskodás, a korrupció felismerése,
az önzetlen szeretet az, amit az öregek adhatnak a világnak.
Erre a próféciára ma nagy szükség van a pandémia és a hábo-

rú okozta szenvedés közepette.

Az erkölcsi romlás a Bibliában
Amikor az Úr látta, hogy nagy az emberek gonoszsága a földön

és  szívük  állandóan  a  rosszra  irányul,  megbánta  az  Úr,  hogy
embert teremtett a földön és bánkódott szívében. Ezt mondta az
Úr: „Eltörlöm a föld színéről az embert, akit a földön teremtet-
tem: az embert az állatokkal, a csúszómászókkal és az ég mada-
raival  együtt,  mivel  megbántam,  hogy  teremtettem  őket.”  Noé
azonban kegyelmet talált az Úr szemében. (Ter 6,5-8)

Örök ifjúság és végítélet között
A Teremtés könyvéből felolvasott történet a kor szimboli-

kus  nyelvezetével  a  radikális  megoldás  lehetőségét  tárja  e-
lénk. Nincs többé ember, történelem, nincs több ítélet, mint a-
hogy a korrupció, az erőszak és az igazságtalanság sem szed
több áldozatot. Olykor velünk is megesik, hogy a rossz erők
elleni  tehetetlenségünkben  arra  gondolunk,  jobb  lett  volna
meg sem születnünk. Ellentétes nyomás hat ránk: egyfelől az
örök ifjúság optimizmusát sugallja a rendkívüli technikai fej-
lődés: egyre hatékonyabb és intelligensebb gépeket találnak
föl,  amelyek  meggyógyítanak  minket  és  minden megoldást
kitalálnak, hogy ne kelljen meghalnunk, ez a robotok világa.
Másfelől képzeletünk egyre jobban a végső katasztrófát vetíti
elénk, ami kipusztít minket - ez egy esetleges atomháborúban
bekövetkezhet. Azután, ha még marad időnk, újra kell kez-
deni mindent elölről. Anélkül, hogy leegyszerűsítenénk a fej-
lődés témáját úgy tűnik,  hogy a vízözön szimbóluma belo-
pódzik a tudatalattinkba. A pandémia amúgy is átértékelt ben-
nünk sok mindent az élet és a sors fontos dolgairól.

A korrupció gyökere és térnyerése
A bibliai történetben, amikor arról van szó, hogy megóvja a

korrupciótól és az özönvíztől a földi létet, Isten a feladatot
hűséges szolgájára,  az  öreg Noéra bízza.  Az öregség fogja
megmenteni a világot? – teszi fel a kérdést a pápa, majd Jé-
zus szavait elemzi, aki Lukács evangéliumában így szól: „És
amint Noé napjaiban történt, úgy lesz az Emberfia napjaiban
is: ettek, ittak, házasodtak, férjhez mentek, egészen addig a
napig, amíg Noé be nem ment a bárkába. Azután jött az özön-
víz,  és  elpusztított  mindenkit.”  (Lk 17,26-27)  Hol volt  itt  a
korrupció?  Az ember,  ha  csak  az  élet  élvezetére  koncentrál,
nem is érzékeli a korrupciót, ami tönkreteszi az élet méltóságát
és  megmérgezi  értelmét.  Amikor  már  nem érzékeljük  a  kor-
rupciót, akkor az normálissá válik. Mindennek megvan az ára,
minden eladó, megvehető, legyen az vélemény, igazság; beszü-
remkedik a mindennapokba és az emberi jólét részének látjuk.
Gondtalanul éljük kellemes életünket, és nem akarjuk észreven-
ni a másikat, aki szenved, nem látjuk a szeretet és az igazsá-
gosság hiányát. Úgy fogyasztjuk a javakat, hogy nem törődünk
az élet lelki minőségével, közös életterünk megóvásával.

Ferenc pápa tehát figyelmeztet: a korrupció normálissá vál-
hat, de ez ellen küzdeni kell. Ha csak magunkkal vagyunk el-
foglalva, nemtörődömségünk kedvez a korrupció kialakulásá-
nak: megpuhítja védelmi vonalainkat, elhomályosítja lelkiis-
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meretünket és akaratlanul is cinkossá tesz minket. A korrup-
ció pedig egyre terjed.

Az öregkor bölcsessége segíthet megfékezni a korrupciót
Az idősek különösen fogékonyak az odafigyelésre, az em-

beri gondolatokra és érzelmekre, ezért tetten érhetik a korrup-
ciót,  átlátnak az üres, felszínes életen, amelyből hiányzik a
mélység, az önfeláldozás, a szépség, igazság és a szeretet. Ez-
zel segíthetik a fiatal nemzedéket, mert figyelmeztetik őket:
Vigyázzatok, ez korrupció, ami sehova nem vezet! Ma nagy
szükség van az öregek bölcsességére, hogy leküzdjük a kor-
rupciót. 

Az időseknek kell gondjaikba vennük a fiatalokat és a gyer-
mekeket, akik veszélyben vannak. Ferenc pápa ezért felhívást
intéz minden éltes korú emberhez: az ő felelősségük szóvá
tenni az emberi korrupciót, amellyel találkozunk és amiben a
relativizmus  uralkodik,  ami  mindent  viszonylagossá  tesz,
mintha minden megengedhető volna.  A világnak erős fiata-
lokra és bölcs öregekre van szüksége. Kérjük az Úrtól a böl-
csesség kegyelmét!

Fordítás: Gedő Ágnes, Forrás: Vatican News

A szentatya februári imaszándéka

Ebben a hónapban különösen is imádkozunk a szerzetesnő-
vérekért és a megszentelt  élet más formáját élő nőkért. Mi
lenne az Egyházzal, ha ők nem lennének? Az Egyházat nem
lehet értelmezni nélkülük – mondja Ferenc pápa a videóban.

„Minden megszentelt életet élő nőt arra bátorítok, hogy kü-
lönböztesse meg, és válassza azt a jót, ami leginkább meg-
felel a küldetésének ebben a világban, ahol oly sok a kihívás.
Arra buzdítom őket, hogy folytassák munkájukat a szegények
között, a társadalom peremén élőkkel, mindazokkal, akik az
emberkereskedelem áldozatai. Nagyon kérem őket, hogy rá-
juk különösen is figyeljenek.

Imádkozzunk  azért,  hogy  a  szeretet  szépségét  és  Isten  e-
gyüttérzését hitoktatóként, teológusként, lelki kísérőként is je-
lenvalóvá tudják tenni.

Arra hívom őket, hogy lépjenek fel, álljanak ki önmagukért,
amikor igazságtalanul bánnak velük, akár az Egyházon belül
is.  Álljanak  ki  önmagukért,  amikor  a  szolgálatuk,  ami  oly
nagyszerű,  szolgasággá zsugorodik.  Ezért időnként az Egy-
ház emberei felelősek.

Ne veszítsék el a bátorságukat! Apostoli munkájukon keresz-
tül  fáradhatatlanul  mutassák  meg  Isten  jóságát!  Különösen
megszentelt életük tanúságtételével.

Imádkozzunk ezekért a megszentelt életet élő nőkért, és kö-
szönjük meg nekik a küldetésüket és a bátorságukat, azt, a-
hogy korunk kihívásaira szüntelenül keresik a válaszokat! Ta-
láljanak rá ezekre!  Köszönöm, azt,  akik  vagytok,  azt,  amit
tesztek, és azt, ahogy teszitek!

Ferenc pápa márciusi imaszándéka 

Imádkozzunk, hogy sikerüljön keresztény válaszokat találni a
bioetika kihívásaira. A tudomány egyértelműen előrehaladt, és

a bioetika ma sok problémát vet fel, amire válaszolnunk kell.
Nem dughatjuk a homokba a fejünket, mint valami strucc.

A biotechnológiai eljárásoknak mindig az emberi méltóság
tiszteletén kell alapulniuk. Például az embriókkal nem lehet
úgy bánni, mintha egyszerűen nyersanyagok lennének, amit
használnak és eldobnak. Ők is részesei ennek a kultúrának,
amely felhasznál és eldob: ez nem lehetséges, hogy így ter-
jesszük ezt a kultúrát, amely oly sok kárt okoz!

Nem engedhetjük  meg,  hogy  a  gazdasági  profit  határozza
meg a bio orvostudományi kutatásokat. Egy még mélyebb és fi-
nomabb megkülönböztetés  segítségével  kell  megértenünk azo-
kat a mélyreható változásokat, amelyek történnek. 

Nem arról  van szó, hogy fékezzük a technológiai  fejlődést,
hanem  hogy  elkísérjük  azt!  Arról  van  szó,  hogy  megvédjük
mind az emberi méltóságot, mind a fejlődést. Vagyis nem fizet-
hetjük meg a fejlődés árát az emberi méltósággal! Nem! Ezek
együtt járnak, harmonikus egységben.

A bioetika ezen új kihívásai előtt állva imádkozzunk, hogy a
keresztények imáikon és társadalmi aktivitásukon keresztül e-
lőmozdítsák az élet védelmét.

Forrás: jezsuita.hu

Főpásztoraink imára és böjtre hívnak a békéért

Kovács Gergely érsek és Kerekes László segédpüspök, va-
lamint Pál József Csaba megyés püspök arra kéri a híveket,
hogy csatlakozzanak a Ferenc pápa által hirdetett böjti nap-
hoz hamvazószerdán. Böcskei László megyés püspök emel-
lett még elrendelte, hogy a Nagyváradi Egyházmegye minden
templomában nagyböjt első és második vasárnapján, március
6-án és 13-án hirdessenek és tartsanak gyűjtést a háborús me-
nekültek megsegítésére.

A média által tanúi vagyunk egy borzalmas, háború okozta
szenvedésnek, amely sajnos nem rossz álom vagy filmdráma,
hanem valóság. Emberek halnak meg, családok veszítik el ott-
honukat, szakadnak el egymástól, gyermekek és nők, idősek és
védtelenek sérülnek meg, velük együtt a társadalom és az egész
világ. Szent Pál apostol írja a korintusi híveknek „ha szenved
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az egyik tag, vele együtt szenved valamennyi” (1Kor 12,26).
Minket is mélyen érint a háború okozta szenvedés, és segíteni

akarunk az áldozatoknak.
Mindenekelőtt  csatlakozzunk  Ferenc  pápához,  aki  mind-

annyiunkat imádságra és böjtre szólít fel: „Jézus azt tanította
nekünk, hogy az erőszak ördögi értelmetlenségére Isten fegy-
vereivel, az imával és a böjttel válaszoljunk. Mindenkit arra
kérek, hogy március 2-án, hamvazószerdán tartsunk böjti na-
pot a békéért. Külön biztatom a hívőket, hogy azon a napon
buzgón szenteljék  magukat  az  imádságnak és a  böjtnek.  A
Béke Királynője óvja meg a világot a háború őrültségétől!”.
Nagyon kérjük  kedves híveinket,  kövessék  a  szentatya fel-
szólítását, és ne csak hamvazószerdán, hanem minden nap a-
jánljanak fel valamit a békéért!

Kövessük az európai püspökök és keresztény közösségek
példáját, akik imádkoznak a véres konfliktus áldozataiért és
azok családtagjaiért, az erőszakos cselekedetek elszenvedői-
ért.  Kapcsolódjunk be Lucsok Miklós püspök, munkácsi a-
postoli kormányzó kezdeményezésébe, mely szerint nap mint
nap  hozzájárulhatunk  tetteinkkel  a  béke  visszaállításához
(szentmisén való részvétel,  szentáldozás, a teljes rózsafüzér
vagy az irgalmasság rózsafüzérének elimádkozása).

Főegyházmegyénk segélyszervezete, a Gyulafehérvári Cari-
tas munkatársai az országbeli és nemzetközi Caritas-szerve-
zetek képviselőivel együtt jelen vannak a történések helyszí-
nén, folyamatosan értesítenek bennünket az elkeserítő állapo-
tokról, miközben azon dolgoznak, hogy felmérjék a segély-
nyújtási lehetőségeket. 

Hamarosan  közlik,  milyen  konkrét  eszközökkel,  tettekkel
tudunk hozzájárulni a szenvedés és a nélkülözés enyhítésé-
hez,  hogy  az  imádságunk,  mindennapi  böjti  lemondásaink
mellett a szeretetcselekedet konkrét formái által is segíthes-
sünk szenvedő embertársainknak.

„Egyesüljünk  közös  imában,  nyissuk  meg szívünket  Isten
irgalmára és békéjére, Szűz Máriának, Isten Anyjának párt-
fogására, Szent Mihály főangyal és minden szent védelmére.”
(Lucsok Miklós ukrajnai püspök)

Kovács Gergely érsek, apostoli kormányzó 
és Kerekes László segédpüspök 

Kedves testvéreim!

Az  emberiség  történelmének  évezredei  azt  bizonyítják,
hogy fejlődés és boldogulás csak akkor lehetséges, ha min-
denki számára biztosítjuk a békét, az egyéni és közösségi jo-
gokat, illetve az emberi méltóságot tiszteletben tartjuk. Mind-
az, ami ezen értékek ellen irányul megosztást,  pusztítást és
sok szenvedést okozó erőszak. 

A Római Martyrológium leírása szerint Isten akkor ajándé-
kozta  önmagát  az emberiség számára,  akkor testesült  meg,
„amikor  béke  honolt  a  földkerekségen”.  Az  ő  érkezése  új
fénybe helyezte a béke ajándékát, amely az elfogadás, a meg-
bocsájtás és a kölcsönös tisztelet megélésében teremhet gyü-
mölcsöt az emberiség számára. A hegyi beszédben Jézus egy-

értelműen  a  boldogság  birtokosának  nevezi  a  béketeremtő
embert, hiszen az erőszak, a gyűlölet és az elnyomás boldog-
talansághoz vezet.

Nagy aggodalommal értesülünk az egyre fokozódó háborús
fejleményekről a szomszédos Ukrajnában, és eszünkbe jut Jé-
zus  idézett  tanítása,  illetve  felfedezzük  felelősségvállalásunk
lehetőségeit és útjait. Ismételgessük Jézus szavait, hogy meg-
erősödjön bennünk a béketeremtés vágya most, amikor ismét
háború fenyegeti Európát és az egész világot. 

Ne ragadjunk le  a  szomorú megállapításnál,  hogy a  népek
nem tanulnak az elmúlt évszázad szörnyűségeiből, vagy hogy
könnyen elfelejtjük  a  megszállások és  diktatúrák  borzalmait.
Szembesülve a legújabb kor veszélyeivel, keresztény emberhez
illően kövessük Jézus tanítását, és legyünk a béke eszközei a
megpróbáltatás idején.

Kedves testvéreim! Keresztény felelősségünk tudatában arra
kérek mindenkit, hogy a háború veszélyeitől sújtott kárpátal-
jai és egész ukrajnai testvéreinkkel vállalt szolidaritás jegyé-
ben tegyük meg részünkről is azokat a lépéseket, amelyeken
keresztül a béke ügyét és a menekültek megsegítését szolgál-
hatjuk. Ennek értelmében mindenkitől azt kérem, hogy kap-
csolódjunk be szentatyánk, Ferenc pápa által meghirdetett i-
ma és böjti napba, amelyet ez év hamvazószerdáján, március
2-án a béke és kiengesztelődés ajándékáért ajánljuk fel. 

Imádkozzunk mindennap a béke ajándékáért, a népek veze-
tőiért, kérve számukra a bölcsességet és az erős lelket a béke
megteremtése érdekében. Nem utolsó sorban elrendelem, hogy
egyházmegyénk minden templomában, nagyböjt első és máso-
dik vasárnapján, március 6-án és 13-án hirdessünk és tartsunk
gyűjtést  a  háborús  menekültek  megsegítésére.  Az  összegyűlt
pénzbeli  adományokat  hivatalunkhoz  kell  eljuttatni  nagyböjt
III. vasárnapjáig, hogy majd az egyházmegyei karitásszal meg
tudjuk szervezni azok megfelelő elosztását.

A Boldogságos Szűz Mária, a Béke királynője oltalmazza
népeinket a háború veszedelmeitől, szerető jóságával vigasz-
talja a szenvedőket, az árvákat, az özvegyeket, és esdje ki az
örök boldogságot a háborúban elesettek számára.

Nagyvárad, 2022. február 24-én. †Böcskei László, megyés püspök

Ima és böjt a békéért – 
   Pál József Csaba temesvári megyés püspök körlevele

Kedves testvéreim! A szomszédunkban kitört háború még in-
kább sürget az imádságra és a böjtre. Szentatyánk, Ferenc pápa
meghirdette a hamvazószerdai ima és böjti napot a világ béké-
jéért. Arra kérem testvéreimet, hogy vegyük komolyan ezt a na-
pot, tegyük meg a magunk részét, használjuk az ima és a böjt
fegyverét a rossz megállítására. 

A hamvazószerdai különleges ima és böjti napon kívül imád-
kozzunk minden nap,  hogy szűnjön meg a háború.  Imádkoz-
zunk a halottakért és a menekülni kényszerülő testvéreinkért!
Ugyanakkor a szeretet és irgalmasság tetteire is szükség van. 

Arra kérem paptestvéreimet, hogy az egyházmegye minden
templomában nagyböjt első két vasárnapján, március 6-án és
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13-án, rendezzenek gyűjtést a háborús menekültek megsegí-
tésére.  Az összegyűlt  pénzbeli  adományokat a  püspökségre
kell átutalni vagy fizikailag befizetni nagyböjt 3. vasárnapjáig,
hogy majd az egyházmegyei Caritas-szal meg tudjuk szervezni
a segítséget.  A jó Isten oltalmazzon mindannyiunkat! A Bol-
dogságos Szűz Mária és Szent Gellért közbenjárását kérjük
népeinkért és a béke helyreállításáért.

Temesvár, 2022. február 25.
† József megyés püspök, Forrás: romkat.ro

Exc., Ft. Tamás József – Az epiklézis 

Az epiklézis görög szó, azt jelenti:  valami fölé hívni. A li-
turgiában azt a könyörgést hívjuk epiklézisnek, amelyben a
Szentlelket hívjuk, kérjük az Atyától, hogy küldje el nekünk. 

A szentmisében az epiklézis kifejezést tágabb és szűkebb ér-
telemben is  értelmezték.  Tágabb értelemben az  egész eucha-
risztikus imát jelenti.  Odo Casel nagy liturgikus szerint Szent
Iréneusz az Adversus  Heresis könyvében, Szent Vazul a De Spi-
ritu Sancto könyvében, Szent Jusztin az Apológiájában a szent-
mise egészét, s különösen annak kánonját ilyen invocationak, a
Szentlélek lehívásának tekintik. 

Szűkebb értelemben az eucharisztikus imádságnak azt a ré-
szét  jelenti,  amelyben  kifejezetten  imádkozik  az  Egyház  a
Szentlélek eljöveteléért. Ilyen imádságból kettő van: átválto-
zás előtt és átváltozás után egy. Ezek az imák a II, III, IV. eu-
charisztikus imában szerepelnek kifejezetten. 

Az I. eucharisztikus imában csak hasonló tartalmú imák sze-
repelnek.  A liturgikusok úgy tartják,  hogy valamikor  ezek is
ilyen epiklézisek voltak, de sajnálatos módon a Szentlélek neve
az idők folyamán kimaradt. Az újabb liturgikus irányzat éppen
ezért ezeket az imákat ebben a kánonban is epiklézisnek tekinti.
A keleti liturgiában a IV. századtól inkább ilyen szűkebb érte-
lemben értelmezték az epiklézist. 

Az epiklézis teológiailag igen fontos a liturgiában, mert azt
fejezi ki, hogy az Egyház szolgai függésben van Krisztustól,
vagyis  sohasem rendelkezik  önálló  módon  Isten  ajándékai
fölött. Az Egyháznak mindig könyörögnie kell a Szentlélek
eljöveteléért és ajándékaiért, és sohasem tekinti őket magától
értetődőnek.  Bármennyire  is  megvan az  Egyháznak a  kon-
szekráló, megbocsátó és egyéb hatalma, mégis minden litur-
gikus cselekményben meg kell nyilvánulnia alapvető könyör-
gő,  esdő,  alázatosan függő magatartása,  amely által  kiesdi,
kikönyörgi az Atyától a Szentlélek ajándékát. 

Nagyon szépen utal erre a tényre Jézusnak a meghagyása
is, amelyben az apostoloknak tíz napon át kellett  imádkoz-
niuk  a  Szentlélek  eljöveteléért.  Sőt  ahogy az  ApCsel több
leírásában látjuk, az apostolok később is így tettek. Pl. amikor
Szamaria  befogadja  Isten  igéjét,  és  eljön  Péter  és  János,
imádkoznak azért, hogy szálljon le rájuk a Szentlélek. Rájuk
tették aztán kezüket és elnyerték a Lelket (ApCsel 8, 14). 

A szentmisében  a  Lélekhívás  két  cél  érdekében történik:
átváltozás előtt az adományok fölé tárt kézzel azért kérjük a
Lelket, hogy az áldozati adományokat Krisztus testévé és vé-

révé tegye. A II. eucharisztikus imában ,,Kérünk tehát, szen-
teld meg ezt az adományt Szentlelked harmatával, hogy le-
gyen ez számunkra a mi Urunk Jézus Krisztus teste és vére.” A
többi eucharisztikus imában is hasonló megfogalmazás van. 

Ebben az imában tehát  arra  kérjük a  Lelket,  hogy amint
egykor végrehajtotta a megtestesülés nagy csodáját,  amikor
beárnyékolta a Szűzanyát, és termékennyé téve lehetővé tette,
hogy Isten fia emberré legyen, ugyanígy változtassa át ezeket
a földi ajándékokat Jézus testévé és vérévé. 

A másik cél, amiért kérjük az, hogy bennünk is végezze el
szentségi működését,  szenteljen meg minket is.  A III. eucha-
risztikus ima így fogalmazza meg ezt: ,,Mi, akik Fiadnak testét
és vérét magunkhoz vesszük, Szentlelkével eltelve egy test – egy
lélek lehessünk Krisztusban.” Vagy a IV. eucharisztikus imában
mégszebben: ,,A Szentlélek által egy testbe összegyűlve,  Föl-
séged dicséretére Krisztusban élő áldozattá váljanak.”

Mind a két cél olyan, amely miatt buzgón kell kérnünk a
Szentlelket. Kérjük az Atyát máskor is, de főleg a szentmisé-
ben, hogy küldje el a Lelket, aki adományainkat előtte ked-
vessé teszi, Fia áldozatává, és minket is megszentel és Isten
előtt kedvessé tesz. 

Fakaszd  fel  lelkemben,  Uram, a  Lélek  élő  vízforrásait,
amit híveidnek ígértél, Uram! (Jn7, 38). Ébressz vágyakat
és szent sóvárgásokat országod után, szent Valód után, és
add,  hogy csatlakozzam a szavakba nem önthető sóhajtá-
sokkal, könyörgően, a Szentlélek esdekléséhez. (Róm 8, 27).
Nyisd meg szívem, – szavad szerint – mely ,,megtanít benne-
teket mindenre, és eszetekbe juttat mindent, amit mondtam
nektek.” (Jn 14, 26). 

Szítsd fel Általa lelkem viharát megdicsőítésedre – hiszen
ez a Lélekemésztő vágyódás (Jn 16, 14), és avass olyanná,
mint a szél – mely – ott fúj, ahol akar.” (Jn 3, 8). És ments
meg attól, hogy a Lélek ellen szóljak, indításait elfojtsam,
mert  az  ,,nem  nyer  bocsánatot  sem  ezen,  sem  a  más-
világon.” (Mt 12, 32) – mondottad. Segíts, hogy a Lélek pe-
csétjét  úgy hordozzam, hogy kenete rajta  ragyogjon imái-
mon, tetteimen, életemen.  

Forrás:  –  Exc., Ft. Tamás József püspök – Csúcs és forrás
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Mindenkinek személyre szabott hivatása van – 
           Interjú Kovács Gergely gyulafehérvári érsekkel

Február  22-én,  közvetlenül  Miguel  Maury  Buendía  pápai
nuncius  gyulafehérvári  látogatása  után  jártunk Gyulafehérvá-
ron,  Ferencz  Antal  kolozsvári  plébános,  a  Verbum Katolikus
Kulturális Egyesület igazgatója és Bodó Márta, a kiadó főszer-
kesztője, a RomKat.ro portál felelős szerkesztője. Kovács Ger-
gely érseket püspökké szentelése második évfordulóján a mun-
kaközösség és az olvasók nevében is köszöntötte. Bár a mege-
lőző program felelősségteljes, azért kimerítő volt, a velünk való
beszélgetésen teljes figyelmével volt jelen. Mesélt a pápai nun-
cius látogatásáról, az elmúlt két főpásztori év nehézségeiről, de
még inkább örömeiről, megvalósításáról, és munkánkra vonat-
kozó észrevételeivel számunkra is feladatot adott. Itt olvashat-
ják Kovács Gergely érsekkel folytatott beszélgetésünket.

Bodó Márta: Gyulafehérváron járt a nuncius…
Kovács Gergely: A nuncius nagyon komolyan veszi a meg-

bízatását,  gyakran látogatja  az egyházmegyéket.  A gyulafe-
hérvári  látogatást  már  tavaly  óta  szerveztük,  de  nem  volt
könnyű olyan  időpontot  találni,  amely  mindenkinek  meg-
felelt. Végül február 21-22-én került rá sor. Megérkezése után
az  érseki  hivatal  klerikusaival  találkozott:  érsek,  segédpüs-
pök, általános helynök, irodaigazgató, gazdasági igazgató és
érseki  titkár.  Nagyon  jó  találkozó  volt,  nyitottan,  őszintén
lehetett  kommunikálni.  Meghallgatott  minket,  mindent  elé
tárhattunk, amit el szerettünk volna mondani, ugyanakkor ne-
ki is voltak kérdései.

Visszatekintettünk az elmúlt két évre onnan kezdve, hogy
mit  jelentett  nekem a váltás,  hazajönni Rómából.  Nehézsé-
gekről, gondokról, kihívásokról beszélgettünk, de elsősorban
az elért eredményeket, megvalósításokat értékeltük. Legfon-
tosabbnak  tartom,  hogy  a  jövőbe  tekintve  irányvonalakat,
súlypontokat igyekeztünk meghatározni. Számos jó tanácsot
kaptam, kaptunk, bátorítást és megerősítést.  Ezt követően a
szemináriumi elöljárókkal való megbeszélésre került sor, akik
részletes és pontos képet nyújtottak a papképzésről, kezdve
attól, hogy melyik egyházmegyéből hány kispap van jelenleg
a  szemináriumban,  a  kihívásokon  keresztül  egészen  addig,
hogy a 2016. december 8-án megjelent Ratio Fundamentalis
Institutionis  Sacerdotalis  miként  valósul  meg  a  papképzés-
ben.  A napot  a  teológia  fakultásunk  gyulafehérvári  intéze-
tének tanári karával való találkozás zárta. Olyan konkrét kér-
dések  hangzottak  el,  hogy a  tanárok  egy év  alatt  összesen
mennyi tudományos cikket, írást publikálnak, milyen a kap-
csolat a tanárok között.

Kedd reggel  felemelő  és  szép  közös  szentmisét  ünnepel-
tünk a  szeminárium kápolnájában.  Szentbeszédében a  nun-
cius  tolmácsolta  a  szentatya  üdvözletét  és  bátorító  szavait,
majd arra kérte a szeminaristákat, hogy örömmel szenteljék
életüket mások szolgálatára és így egy napon papként szent
tanítói legyenek a rájuk bízottoknak. A reggeli után a nuncius
az Aula Magnában találkozott a szeminaristákkal. Az elején

jelen voltunk a rektorral. Egy rövid bemutatkozó kör után két
dolgot kötött kiemelten a kispapok lelkére.

Az egyik az ima fontossága – ami nem unalmas időpocsé-
kolás, hanem az Isten jelenlétében a saját magadra fordított
idő. Mindenkinek személyre szabott hivatása van, és minden-
ki imádkozzon azért, hogy felismerje, mi az ő konkrét fela-
data.  A másik  a  testvériség  –  a  szemináriumban  kössenek
mély és tartós barátságokat, mert később a papi életben ez a
paptestvéri kapcsolat fogja megtartani őket. Ezt követően mi
a rektorral elköszöntünk, hogy a beszélgetés szabadon foly-
hasson, így arról nem tudok beszámolni. Egyik kispap fordí-
tott. Az biztos, hogy hosszasan beszélgettek, mert a társalgás-
nak csak az vetett véget, hogy a következő program időpontja
közeledett. A nuncius annyit mondott nekem, sok jó kérdés
elhangzott, nem is tudták mindet feltenni a kispapok időszűke
miatt. A találkozásnak örült, és mondta, hogy jó kispapjaink
vannak.  Utána  tisztelgő  látogatás  következett  Irineu  gyula-
fehérvári ortodox érseknél, majd a szemináriumi ünnepi ebéd
után indult is vissza Bukarestbe.

B. M.: Jövőre vonatkozó tervekről esett szó a találkozón?
K. G.: Fontos volt visszatekinteni az elmúlt két évre, szám-

ba venni a nehézségeket, a megoldandó feladatokat, de öröm-
mel konstatálni a megtett lépéseket, a megvalósításokat, és az
ennél sokkal több kezdeményezést megannyi területen. Ebből
van a legtöbb, de még oly kevés látszik belőle, mert sem a
már elvégzett talajelőkészítés nem látható, sem az elültetett
mag, még az sem, hogy már esetleg kicsírázott és kész kibúj-
ni a föld alól. Legfontosabbnak épp a jövőbe tekintést tartom.
A nunciussal  nagyon konkrét  és  lényeges tervekről  beszél-
tünk, több elképzeléshez kikértem a véleményét. Volt, amire
azt mondta, érdemes, sőt meg kell próbálni, volt, amire azt,
hogy dolgozzak még rajta, és beszéljünk róla jövőre. Bátorí-
tott, buzdított, mindegyikünkhöz volt egy biztató szava.

B. M.:  Szabad rákérdezni az elültetett,  de még nem lát-
ható magvakra?

K. G.: Az érsekségi munka nagy hányada úgymond a falak
között/mögött történik, kintről oly sok esetben semmi nem ér-
zékelhető, látható belőle. A rengeteg irodai munka,  megbe-
szélés, tárgyalás, egyeztetés mellett szinte nem jut időnk sem
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nekem, sem a segédpüspöknek arra, ami annyira lényeges: a
plébániák látogatására (fontos és szívügyem, de a járvány mi-
att elmaradt a visitatio canonica), a paptestvérekkel és hívek-
kel való találkozásra. Ez pedig azt is jelenti, hogy az érseki
hivatal pörgő életéből is kevés jut a paptestvérek tudomására.
Valójában már a tavaly is készültünk a segédpüspökkel, hogy
rekollekciós  körút  keretében  beszámoljunk,  tájékoztassunk,
de nem sikerült megvalósítani. Reméljük, hogy az idén, már-
cius végén összejön. Ez azt jelenti, hogy négy nap alatt elmé-
letileg főegyházmegyénk valamennyi papjával találkozunk –
felével  én,  felével  László  püspök.  Tudjuk,  hogy nem lehet
mindenről  kimerítően  beszélni,  a  minden  bizonnyal  meg-
fogalmazódó kérdésekre válaszolni, de bár vázolni szeretnénk
az eddig megtett utat és ismertetni a terveket, az irányt, a-
merre közösen, együtt szeretnénk haladni.

Ferencz Antal: Említette a papi közösség fontosságát, en-
nek megtartó erejét én is csak megerősíthetem. Ön hogy ta-
pasztalja ezt a kérdést?

K. G.: Nagyon fontos a papi közösség, a testvéri kapcsolat.
Római évtizedeim alatt is megtapasztalhattam, de most, az ér-
seki hivatalban is. Nemcsak erőt ad az, hogy egy megbízható
papi közösség van körülöttem, hanem érzem annak gondos-
kodó, odafigyelő szeretetét is.  Megosztjuk a munkát, egyre
olajazottabban és összehangoltabban dolgozunk, de összetart
a közösen bemutatott szentmise, a közös ima, közös lelkigya-
korlat,  közös  kikapcsolódás.  Jó  érezni  a  megtartó  erőt.  Én
például bűnösen hajlamos vagyok folyton dolgozni: ha nem
cipelnek magukkal, akkor napi öt perc séta sincs, nemhogy
félórányi. Kimozdulás, kirándulás, sport meg egyenesen nul-
la. Sajnos.

B. M.: Akkor mondhatjuk, az ő ráhatásuk nélkül „pihen-
ni” leül a számítógép elé dolgozni?

K. G.: Egyszerűen annyi a munka, hogy soha nem érek a
végére.  Ez  talán  a  legnagyobb  keresztem,  hogy  fizikailag
nincs időm maradéktalanul eleget tenni mindennek. Számom-
ra fájdalmas,  hogy naponta azt  a  döntést  kell  meghoznom,
hogy mi lesz az a 20-30%, amit – bár kellene – nem fogok el-
végezni. Olyan vagyok, mint a hóeke: megannyi dolgot, mun-
kát tehetetlenül tolok magam előtt nemegyszer hetekig, hóna-
pokig. Amikor a nap úgy telt el, hogy egyik tárgyalásról a má-
sik megbeszélésre  rohanok,  és  jól  esne késő  délután  végre
megpihenni,  mert  az  agyam már  alig  fog,  ehelyett  az  idő-
közben nem fogadott  telefonhívásokat  kell  intézni,  érkezett
üzeneteket elolvasni és megválaszolni,  miközben az íróasz-
talon már harmadik napja tornyosul a felbontatlan posta, két
interjút és egy előszó megírását már másodszor halasztom el,
sőt a körlevél sincs kész, miközben a 31 kispap várja, hogy
mikor lesz az érseknek ideje, hogy egyenként elbeszélgessen
velük,  és  több  paptestvér  kérdezi,  mikor  tudja  az  érsek  az
orgonát  megáldani,  a  templomot  felszentelni,  és  csak  éjfél
utánra sikerül a sürgősebb e-mailekre válaszolni… Akkor már
csak a lelkiismeretfurdalás marad, hogy úgy fekszem le, nem
volt mikor elolvassam a szentatya legújabb motu proprioját,

bele  se  néztem  az  asztal  sarkára  előkészített  elolvasandó
könyvekbe, amelyekkel a napokban ajándékoztak meg. Más-
nap  meg,  3-4  óra  alvás  után,  kezdődik  elölről  minden.  S
mindeközben tartani  kell  a  kapcsolatot  a Szentszékkel,  mi-
nisztériumokkal, polgármesterekkel, iskolaigazgatókkal, más
felekezetek, vallások vezetőivel, lehetőleg minden plébániára
eljutni, találkozni paptestvérekkel, hívekkel, egyháztanáccsal,
különféle  társulatokkal  és  egyesületekkel,  leülni  és  együtt
tervezni a Pasztorális tanáccsal, Ifjúsági főlelkészséggel, Csa-
ládpasztorációs irodával,  Caritasszal,  KALOT-tal,  de találni
időt  megoldásokat  keresni  és  kidolgozni  a  paphiány miatt
üresen maradó plébániák kérdésére, odafigyelni egyházi al-
kalmazottainkra,  kántorok,  hitoktatók,  lelkipásztori  munka-
társak képzésére… A folyamatosan váratlanul jelentkező, a-
zonnal megoldandó problémákról már nem is szólok.

F. A.: Szokatlan a kérdés, de volt-e humoros esete a két év
alatt?

K. G.: Váratlanul ér, ilyen kérdésre nem készültem… Ami
beugrik,  az  néhány eset  a  bérmakörúton.  A plébános  bár-
mennyire felkészíti a bérmálandót arra, hogy mi fog történni,
s mit kell válaszolni, abba szinte teljesen biztos, hogy valami
becsúszik. Volt például eset, hogy mondtam: „Vedd a Szent-
lélek  ajándékának  jelét”,  mire  a  bérmálkozó:  „Köszönöm
szépen”. Vagy mondom „békesség veled”, mire ő: „békesség
Istentől”. Hála Istennek a derű nem hiányzik az életemből, é-
letünkből.  László  segédpüspöknek  hihetetlenül  jó  humora
van. Minden beszélgetésbe belelop valami jó kis humort, po-
ént, még a feszült légkört is tréfásan fel tudja oldani.

B. M.: Akkor ez segít a közös munkában is.
K. G.: Így igaz. Én csakis csapatmunkában tudok gondol-

kodni.  A nunciusnak  is  mondtam,  beszélhetünk  négyszem-
közt, de amit el szeretnék mondani, azt a munkatársaim mind
tudják. Együtt dolgoztunk a közösen megtett úton, a jövőbeni
körvonalazódó tervek is ismertek előttük. Persze, volt pár do-
log, amit kettesben beszéltünk meg az ügy természete miatt.

F. A.: Régen a Magyar Kurír számára írt elmélkedéseket.
Lelki irodalom iránt lenne igény, vajon csokorba gyűjthet-
nénk ezeket az írásokat, hogy könyv formájában kiadjuk?

K. G.: Nem tartom magamat jó szónoknak, még kevésbé
lelki  szerzőnek.  Szerintem ami szavaimból,  gondolataimból
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interneten,  Facebookon meg közösségi felületeken elérhető,
az elégséges. Könyvben kiadni nem tartom fontosnak. Azt vi-
szont igen, hogy híveink lelki irodalom iránti igényére meg-
felelő választ adjunk. Biztatom és kérem a Verbumot, hogy –
akár magyar tollból, akár fordítás által – igyekezzünk híve-
inknek elérhető áron minőségi lelki irodalmat nyújtani.

F. A.: Mit gondol a könyvkiadás mai helyzetéről? Számos
értékes doktori dolgozat van, amit érdemes lenne kiadni.

K. G.: Doktori dolgozatok kiadásáról csak római tapaszta-
latom alapján  tudok  véleményt  mondani.  Ezek  kifejezetten
szakdolgozatok, tehát a hívek, az átlag olvasó számára érdek-
telenek, ezért csak kis példányszámban, egyetemek, könyv-
tárak számára érdemes kiadni. Ezt ki kell fizettetni a szerző-
vel, az ő érdekéről van szó. Egy katolikus kiadónak, konkré-
tan a Verbumnak, az én meglátásomban lelki irodalmat, a hi-
tet ismertető, terjesztő kiadványokra kellene fókuszálnia. Le-
hetne, sőt kellene egy felmérést készíteni, például plébániáin-
kon keresztül, hogy mire van igény. Az ilyen kiadvány legyen
minőségi és olcsó, nem szabad elmenni a pénzhajhászás irányá-
ba. Ugyanakkor hiába van egy jó kiadvány, ha nincs megfele-
lően promoválva. A raktárban felhalmozott többszázezer lej ér-
tékű könyv csak egy leltári szám, ha nem jut el az olvasóhoz.

B. M.:  Még lenne néhány kérdés, de a többször említett
időhiány most is arra kényszerít, hogy elköszönjünk, mert
pár  perce  maradt  a  következő  programig.  Pár  szóban
hogyan foglalná össze a nunciusi látogatást?

K. G.: Intenzív, tartalmas és pozitív. A nuncius éleslátású és
egyenes ember. Ismer és szeret bennünket. Tudom, hogy atyai
gondja van ránk. Érzem általa a szentatya ránkmosolygását.

Fotók: Bodó Márta, seminarium.ro, Forrás: romkat.ro

Részletek Kovács Gergely érsek Körleveléből 
                                 2022/IV. Március 11.

Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Főtisztelendő Paptestvéreim, kedves Híveim!

Március 14-én elkezdődik a romániai népszámlálás. A tét
óriási, felelősségünk nagy. A népszámlálás eredményei alap-
ján határozzák meg a – következő tíz esztendőre – nemzeti és
egyházi  közösségeink  létszámát  a  romániai  társadalmon
belül, ennek függvényében lesz tervezhető a jövőnk, ezek a-
lapján érvényesíthetjük kisebbségi jogainkat, részesülnek ál-
lami  támogatásban  településeink,  egyházi  és  civil  intézmé-
nyeink,  szervezeteink.  Vállaljuk  nemzetiségi,  anyanyelvi  és
felekezeti hovatartozásunkat!

A 2022. március 14. és május 15. között zajló, úgynevezett
önálló kitöltési szakasz egyszerre kihívás és nagyszerű lehe-
tőség. Kihívás, hiszen a járvány, az energia-krízis, a háborús
fenyegetés szülte mindennapi gondok miatt sokan talán nem
veszik komolyan, vagy elmulasztják e feladat teljesítését. 

Sajnálatos tény továbbá, hogy statisztika alapján a lakosság
mindössze 15%-a rendelkezik az online-részvételhez szükséges
számítógépes ismeretekkel. Az önálló kitöltés viszont nagyszerű

lehetőség arra,  hogy országszerte megélénküljön a segítő szán-
dék. Egyházi közösségeinkben nagy számban kapcsolhatunk be
olyan személyeket, akik jól kezelik az internetet, hogy segítsenek
közösségeink tagjainak megszámláltatásunk ezen szakaszában.

Az online térben történő kitöltés során minden romániai ál-
lampolgár –  bárhol is  él  –  saját  anyanyelvén válaszolhat  a
népszámlálási kérdésekre. Nagyon fontos, hogy közösségünk
minden egyes tagja mellett legyen egy családtag, rokon, kö-
zeli ismerős, aki az online térben történő kitöltésnél segít. En-
nek érdekében arra kérem és buzdítom híveimet, hogy vállal-
ják a segítségnyújtást. A közösségi feladatvállalás nem mellé-
kes, hanem az egyik legfontosabb szolgálat, hiszen az egyház
csak közösségként képes teljesíteni küldetését.

A népszámlálás  első  napjaiban  feltehetően  túlterhelt  lesz  a
rendszer, ekkor fognak kiderülni esetleges rendszerhibák és fo-
galmazódnak meg a kitöltéssel kapcsolatos kérdések. Ezért az tű-
nik tanácsosnak, hogy az első napokban mindössze olvassuk el a
kérdéseket figyelmesen, de a kitöltéssel várjunk áprilisig. Az első
napok tapasztalatainak fényében érseki hivatalunk újabb tájékoz-
tatással fog segíteni az önálló kitöltés szakaszában.

Imádságos szeretettel,

Gyulafehérvár, 2022. március 2.
† Gergely érsek, örmény apostoli kormányzó

Főpásztori rendelkezés a járványügyi 
                korlátozások feloldásával kapcsolatban

Az állami rendelkezésekkel összhangban – tekintettel a ja-
vuló járványhelyzetre – 2022. március 13-ától a templomok-
ban  és  más,  zárt  terekben  tartandó  mindennemű közösségi
eseményre vonatkozóan az alábbi módon rendelkezem:

Nem kötelező a maszk viselése és a nagyobb távolság tar-
tása. Engedélyezett a szenteltvíztartók feltöltése. A kiengesz-
telődéskor  a  kézfogás  vagy  békecsók  egyelőre  nem  kerül
visszavezetésre. Áldoztatáskor a kézfertőtlenítést továbbra is
ajánlom.  Visszatérünk  a  nyelvre  történő  áldoztatás  gyakor-
latához, viszont ha valaki kézbe kéri a szentostyát, nem sza-
bad ezt megtagadni. Ahol jól bevált a perselyadományok mise
végén történő gyűjtése, javasoljuk ennek megtartását, másutt
visszatérhetnek a felajánláskor való gyűjtéshez.

Buzdítom a  híveket,  hogy személyesen  vegyenek részt  a
szentmiséken és egyéb liturgikus alkalmakon.

Akik koronavírussal fertőzöttek, ne vegyenek részt templomi
imaalkalmakon. Ebben az esetben rájuk is, mint minden más
betegre, érvényes a felmentés a vasárnapi szentmisén való rész-
vétel kötelezettsége alól.

Kérem azokat, akik szociális és egészségügyi intézmények-
ben látnak el szolgálatot, hogy továbbra is tartsák meg a vé-
dekezést szolgáló helyi előírásokat.

Továbbra is  felelősen  és  körültekintően járjunk el,  figye-
lembe véve az esetleges újabb járványügyi előírásokat.

Gyulafehérvár, 2022. március 11. † Gergely érsek s.k.
Forrás: ersekseg.ro
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Sebestyén Péter – Háború és erkölcs

Blinken amerikai külügyminiszter nem érti, mi van Putyin
fejében, Klicsko kijevi polgármester szerint az oroszok hábo-
rújának semmi értelme, Zelenszkij kész a párbeszédre Putyin-
nal. Csak néhány szalagcím, ami a lényegen nem változtat.
Háború volt és lesz. Ilyen az emberi természet. A hatalmasabb
maga alá akarja gyűrni a gyengébbet. A pénz meg mindket-
tőnek jól jön. Abból jut háborúra is, békére is. Fegyverekre is,
a kényelmes jólét szinten tartására is. Közben megy a diver-
zió keményen. A média az ördögi karmester.  Mert  csak az
alapján szentenciázunk, amit elénk tol.

Haditudósító a helyszínen alig. Minden fél a maga szem-
pontjai szerint vágja össze a képsorokat, legtöbbször csak na-
pokkal a megtörtént vagy meg nem történt események után.
Utólag mindenki okosabb. De csodák csodája: pontosan ak-
kor állt meg a vírus terjedése is. A liberális porhintés maga-
sabb fokozatba kapcsolt. Mostantól egyéb rettegés kell a tö-
megnek. Eddig a bolygó halt ki a fosszilis energiafogyasztás
miatt,  most  hirtelen  a  zöldek  átalakultak  energiabiztonsági
szakértővé, átstartoltak a szankciókhoz, hadd ijesszük meg az
orosz medvét, ha már nem merjük megtámadni. És bőszen ki-
vonulunk kólástól, adidászostól, mesterkártyástól, hátha térd-
re kényszerítjük az agresszort.  A fészbukterror pedig egyből
fel is osztja a tömeget putyinpincsikre és ukránpártoló nyu-
gati hazafiakra.  Egy hete még mindenki oltáspárti  szeretett
volna lenni, nehogy kilógjon a sorból.

Igazságos  háborúról,  szent  háborúról  most  nincs  értelme
beszélni.  Annál  is  inkább,  mert  keresztények között  zajlik.
Keletiek  mindketten. Az  ukrán  és  az  orosz  testvérnép.  A
kozákok voltak az oroszok legkíméletlenebb hadra  fogható
partnerei mindig is. Igaz, önálló országlás nem nagyon ment
nekik  a  nagy  testvér  árnyékában.  De  hagyjuk  a  politikát.
Vagyis mégse. Pszichológusok teli szájjal hangoztatják, hogy
a fenyegetés, a büntetés, a szeretetelvonás nem jó eszköz a
gyermeknevelésben.  De  még  a  felnőttében  sem.  A  rossz
rosszat szül. Hessel nem lehet verebet fogni. Csak közben az
emberi természet ma is ugyanolyan befolyásolható, kiállhatat-
lan, mint évezredekkel ezelőtt.

A Paradicsomból  kiűzettünk. Van  szenvedés,  halál.  Nem
vagyunk patyolattiszták. Szükségünk van az önfegyelmezés-
re, az aszkézisre, vágyaink, indulataink kordában tartására…
Szükségünk van az irgalmas szeretetre. Könnyű a billentyűk
mögül ítélkezni,  de legalább most szembesültünk azzal: bi-
zony nyugati  kereszténységünk is  kudarcot  vallott,  ha  nem
sikerült megelőznünk, megakadályoznunk a mélyben eddig is
dúló orosz-ukrán szembefeszülést. Arról már szót sem érde-
mes ejteni, mennyivel egyszerűbb lett volna a háború máso-
dik napján minden felelős vezető, – még Zelenszkij számára
is –, hogy elmenjen Putyinhoz s jussanak egyezségre. Őszin-
tén, keménykedés, kémkedés, fenyegetőzés, alakoskodás nél-
kül. Ha igazi hazafiak, miért nem merték bőrüket a vásárra
vinni népükért? Nem ez lenne egy államférfi feladata? Úgy

tűnik, ebben a demokráciát mímelő világban a sátánnak is és
Jézusnak is ugyanannyi szavazata van. És nem is biztos, hogy
mindkettőét egyformán veszi figyelembe az ember…

Keresztény kultúránk, lelkiségünk meg egyenesen a hősies,
önfeláldozó szeretetre sarkall. A katonaszentek pedig az egy-
háztörténelem pozitív példái, még akkor is, ha harcoltak. A
misztikusok szerint pedig az igazi harc önmagunkban van. A
sátán csapdáit, a bennünk levő gonoszságot kellene legyőz-
nünk a Lélek fegyverzetében. A francia forradalom után a há-
ború már a civil társadalom törvényes eszközévé vált, most
már nemcsak az elitkatonáké, hanem mindenkié. A képernyő-
kön keresztül is. Élőben. Még élvezzük is. Feldobja az adre-
nalint, kizökkent a béke nyomasztó, puhány és sivár unalmá-
ból. Mai technologizált világunkban sokak számára már csak
ez a kiút a békéből, hogy kibírhassák a jólétet. Még hivatásos
katonákat is megkísértett, lásd az angol hadsereg tagjait vagy
a horvát, ukrán idegenlégiósokat, akik elszöktek jó zsoldot fi-
zető hadseregükből, hogy önkéntesként jelentkezzenek az uk-
ránok oldalán. Hirtelen a haza védelme is fontos lett sokak-
nak, és morális igazolásként is helytálló volt. Mindez ideig.

Szabó Mátyás – Fény-árny játék 

De Jézus azt mondja: „senkinek sincs nagyobb szeretete, mint
aki életét adja barátaiért.” (Jn 15, 15) A háborúban az erőszak,
az erő dominál. Lám az igazságosság helyreállításához, a rend
fenntartásához,  a  béke megteremtéséhez,  az önvédelemhez,  a
jog igazának kivívásához is erőszak kell. De: „aki kardot ránt
kard által  vész  el.”;  „Boldogok  a szelídek,  mert  övék lesz  a
föld.”;  „Nem veheti  el  tőlem senki  az életemet,  önként adom
oda” – mondja a mi Urunk. (Mt 26, 52; Mt 5, 5; Jn 10, 17)

Ami két katonát összeköt, az nem mindig az ügy, a hova-
tartozás, hanem a bajtársias emberi kötelék izgalma és ereje.
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Egymást erősítik még a vér láttán, a veszélyérzet megnöveke-
dése idején is.

Nagyböjt elején járunk, az orosz-ukrán háború végkifejleté-
re várva. Talán nem is annyira a drukkolás, a másik fél gyűlö-
lete kellene, hogy foglalkoztasson, mint inkább az a fájdal-
mas  valóság,  amire  minket,  posztmodern  nyugati  kereszté-
nyeket  is  ráébresztett  ez  a  dráma:  még mindig  ott  tartunk,
hogy sem a technika, sem a pénz, sem a túlharsogott média-
nyilvánosság  hatalma  nem  pótolja  a  személyes  kibékülést,
megbocsájtást, a gonoszságaink okainak felszámolását. A go-
noszságot nem lehet még több gonoszsággal elrettenteni.  A
béke hiányát pedig nem pótolja az a megelégedettség, hogy a
fegyvergyárak munkásainak megélhetése megoldódott… 

Mint látjuk,  ha a  szép szó nem használ,  a diplomácia,  a
szankciók, az üzengetés, de a sunyi lapulás tévútja sem jár-
ható, mert az ösztönös, nyers erő megmutatkozása még min-
dig azt jelzi: nem tudtuk gyakorlatba ültetni a megváltás ha-
tásait. Holott csak ez lenne a megoldás.

Balázs Zoltán professzor szerint:[in.  Balázs Zoltán -  Ho-
mérosz napja, Bp. Gondolat, 2018] az erőszak és a háború
nem ugyanaz, de mindkettő az emberi természetben gyöke-
rezik: „az egyik, mint bűn, a másik, mint büntetés. A büntetés
azonban igazolásra szorul, a háborút szabad és kell is szá-
mon kérni… Az erkölcsi igazolás fáradságos és távolról sem
hibamentes folyamat, maga a büntetés része, az az út, ame-
lyen a jóért is fizetnünk kell, s amelyet a rosszal való folya-
matos hadakozás során érhetünk csak el. Erre azonban sem
az ész, sem a filozófia sem a teológia nem ad garanciát. Arra
csak a kegyelem képes.”

A youtube videomegosztón, az egyik háborús beszélgetés
alatti hozzászóló pedig így fogalmaz:

„Fiatal Ukrán, és Orosz katonák véres háborúja dúl, ölni
mennek, és mindkét fél ismeri az igazságot. Az igaz gazságot.
Ki, kik is a világ ura, urai? Hát a hatalmasok erősek, hiszen
ez a világunk törvénye: az erősebb, erősebbek eltapossák a
gyengéket.  Ez  az igazság  a  világ igazsága.  Mostanában i-
mádkozni  szoktam  Szent  Brigitta  imáját  minden  szenvedő
gyermekért, feleségért, anyáért, apáért, testvérért… és önma-
gamért, a lelkemért, amiben lépten-nyomon felvélni találom
a bűn, gyűlölet csíráját. Miért?  Hát, mert az igazságom sér-
tették. Imádkozom, hogy soha ne kerüljön a kezembe úgy fegy-
ver, hogy jogosnak, igaznak véljem a használatát. Helyette bíz-
zak Istenben és higgyek.  Higgyek,  hogy egyetlen és leghatal-
masabb diadalmas királyunk az Úr Jézus Krisztus.”

Forrás: peterpater.com

Bilibók Géza – A pusztulás bennünk rombol…

„Annyi idős vagy mint akiket szeretsz / hiszen bennük öreg-
szel… annyi idős vagy mint a hó / mely törékeny és ragyogó /
ha felnézel egy csillagra / annyi éves vagy mint ő / hiszen
hogy a szemedbe érjen / átkelt a végtelen időn” (Jean-Pierre
Siméon: Életkor. Lackfi János fordítása)

Tömérdek dolgot fel lehet vásárolni, azonban túlzásunk a

szükség  rablása.  Amikor  baj  van,  kevés,  hogy nekem van,
mert annak semmi ereje nincs, hanem kell a szív és a kegye-
lem, vagyis a hírhedt válságban embernek maradni és bízni a
lélek csodájában. A pusztulás még az „ellenséggel” szemben
is bennünk rombol, velünk és rajtunk növeli a gonoszság a
saját maga erejét.

Jó lenne ezt látni és így élni, hogy nem annyira felvásárolni
a szükségtelent is a másik elől, hanem megálljt mondani saját
kiraboltságunk tébolyának, hiszen ebben mind elveszítjük azt
a csodát, ami által embernek lenni jó és élni ajándék.

Milyen megható, amikor érzed magadban és abban a sze-
mélyben, aki neked fontos, hogy készek vagyunk a szívünk-
ben  változni,  feladni  valamit,  ami  annyira  bántó  bennünk.
Mindezt azért, mert rájövünk: ezért élünk, hogy áldás legyen,
valami szebb legyen bennünk és velünk. Kész és készséges
emberré válni, akkor, amikor a gonosz üvölt, mert régóta han-
gos, és mi úgy tettünk, mint akik süketek, aludtunk a saját áb-
rándos jólétünkben. 

Némák voltunk, amikor beszédünk támaszt, bátorságot je-
lentett volna valakinek az életében, és túl hangosak akkor, a-
mikor valaki mellettünk zuhant, nagyot koppant a szíve, és
ebben a tébolyban képtelenek voltunk észlelni a horzsoláso-
kat, a töréseket, az elhagyatottságokat.

Ha az Istennek emberszíve volna, kibírhatatlanul magányos
lenne közöttünk. Volt neki és van, ahányszor a Golgota újból
jelenné válik. Mi csak üvöltünk rá és azokra, akik keresztje
alá teszik vállukat, szívüket, mert hiszik, hogy az élet, a meg-
váltott élet a csoda mindenkiben. Túl gyakran van túloldal, de
ott is a másik ember a csoda, láthatnánk, hogy ő valakinek a
gyermeke, édesapja, lánya, édesanyja…

Annyi idős vagy mint akiket szeretsz
hiszen bennük öregszel…
annyi idős vagy mint a hó
mely törékeny és ragyogó
ha felnézel egy csillagra
annyi éves vagy mint ő
hiszen hogy a szemedbe érjen
átkelt a végtelen időn
(Jean-Pierre Siméon: Életkor. Lackfi János fordítása)

Forrás: romkat.ro

Tóth Tihamér – «Ő tudta, mi van az emberben...»

A milánói dóm tetején fehér márványból faragva a  szent
szobrok óriási  tömege áll.  A szobrásztól  fáradságos munkája
közepén ezt kérdezte egyik barátja: Nem értem, miért pazarlod
művészetedet ilyen munkára? Hiszen ott fenn, a templom tete-
jén senki sem fogja közelről megnézni s értékelni munkádat!

– Nekem elég, ha te elismered értéküket – felelte a művész.
– Nos, és ha én sem láttam volna?
– Barátom: akkor is látta volna Isten és én!
Valóban keresztény felelet! Ha senki sem látja jótettemet,

kötelességteljesítésemet, bűnelleni keserves harcomat, – látja
Isten és látja saját lelkiismeretem s ez elég jutalmam! És ha
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senki sem volt tanúja bűnbebukásomnak s eszményeim eláru-
lásának, tanúja volt Isten s a lelkiismeretem s ez éppen elég
büntetésem.

Szent János apostol írja egy alkalommal az Úr Jézusról, hogy
sokan lelkesedtek érte, «de Jézus nem bízta magát rájuk, mert ő
ismerte mindnyájukat és mert nem szorult rá, hogy valaki bi-
zonyságot tegyen az ember felől; mert Ő tudta, mi van az em-
berben». (Jn. 2,24-25)

Az Úr Krisztust nem szedi rá semmiféle elegáns ruha, jól
fésült haj, bájos arc. Krisztus szemei mélyre néznek s az egy-
szerű külső mögött is észreveszik a szép lelket. Mert hiszen,
ha jelentéktelen is kívül a kagyló, mégis lehet benne gyöngy s
ha érdes is kívül a kvarc, rejthet magában aranyat.

Igen, az Úr Jézus mindent tud. Mindent? Elrejtett gondola-
tainkat is?  Igen, azokat is! «Ante Dei vultum clausum nihil
est vel inultum.» Isten előtt nincs rejtve semmi, és nem marad
felelősség nélkül semmi.

Szegény Jézus! Mi mindent kell neked megtudnod pl. csak
egy diákmise alatt is!

Néhány perce kezdődött a vasárnapi szentmise... Több mint
300 fiú ül a padokban, a kóruson is van közülük vagy 50 éne-
kes... Folyik a szent cselekmény s az Úr Jézus láthatatlanul
végigmegy szeretett fiai közt a padokban... Az első sorokban
ülnek  a  kicsinyek...  Mégcsak  ájtatoskodnak,  ahogy tudnak.
De itt is van már, aki széttekintget, fecseg...

Már hátrább, a nagyok közt jár az Úr: a VI, VII-esek padjai-
ban. Mily ritka itt az imakönyv! Az egyik ásító fiúnak valami
gyanús füzet van a kezében imakönyv helyett... Némelyik már
alig várja, hogy vége legyen a szentmisének... Szegény Krisz-
tus, aki mindent látsz!

De jaj, micsoda megdöbbentő léha gondolatokkal foglalko-
zik ez a VII-es! Még itt is? A templomban? A szentmise alatt?
Szegény Krisztus, aki mindent látsz!

Marbot francia tábornok beszéli emlékirataiban, hogy Na-
póleon, a nagy hadvezér vérfagyasztó feladatot bízott egyszer
reá még kapitány korában. Arról volt szó, hogy egy kis kém-
csapatnak  sötét  éjszaka  át  kellett  volna  kelnie  a  megáradt,
széles Dunán s a túlparton táborozó osztrák csapatból valakit
fogolyként áthozni, akitől aztán majd kivallatják az ellenség
hadállásait. A Dunán hatalmas fatönkök úszkáltak s a megá-
radt víz. Sodra oly erős volt, hogy még Napóleon sem merte a
vállalkozást parancsban kiadni, hanem önkéntes jelentkezők-
re bízta.

A fiatal  kapitány nekivágott  a  feladatnak.  Hihetetlen  küsz-
ködéssel végre átkelt a kis csapat, három osztrákot el is fogott
és már vigyázva, nesztelenül el is taszították a csónakot a part-
tól, hogy visszaevezzenek, mikor... a rohanó folyam a csónak-
nak nekivágott egy fatömböt s a gyanús reccsenésre az osztrák
őrség riadót adott... Örült puskatűz következett... A hold is ép-
pen ebben a pillanatban bújt ki a hegyek mögül, mintegy gyö-
nyörködni a félelmetes látványban: mint hull a golyózápor az
emberfeletti erővel küzdő francia csónakosok körül.

És ebben a vérfagyasztó pillanatban – írja Marbot tábornok

– egy messzi hegyoldalon, ahol a mi táborunk feküdt, halvány
fénysugár tűnt szemembe: a császár kivilágított ablaka! 

Nézem a messzi, bátorító, erőt adó fényt... és íme egyszerre
csak sokkal erősebben kezd világítani! Ah! Napóleon meg-
hallotta a csatazajt,  a nagy lövöldözést s kinyitotta ablakát!
Ah, a császár ott  áll  az  ablakban s  aggódva figyel a folyó
felé!  Ott  van  előtte  kétszázezer katonája  s  most  mindezzel
nem törődik... csak velem! Sasszeme birkózik a sötéttel, hogy
megpillantson engem s egy bátorító tekintetet vethessen re-
ám. Ez a gondolat – írja a tábornok – hogy «a hatalmas csá-
szár lát», új erőt öntött tagjaimba. Végső erőfeszítéssel bíz-
tattam embereimet, ezek nekifeszültek az áradatnak s végre
is... kikötöttünk a saját partunkon.

Napóleon a borogyinói csatában 1812 szeptember 7.
Louis Lejeune festménye, 1822

Édes fiam! Ily megáradt folyam az élet is, amely a küzdel-
mek s nehézségek veszélyes fatönkjeivel döngeti kis sajkádat,
mialatt, az ezernyi kísértés sortüzei peregnek reád. De fiam,
az Úr Krisztus mindent lát és mindent tud, soha le nem veszi
rólad bátorító, erősítő tekintetét és megjegyzi magának senki
által nem ismert lelki küzdelmeidet. Marbot kapitány életét
kockáztatta egy kitüntetésért. Úgy-e, te sem fogod sokallani a
kitartó lelki harcot egy örök életért!

Forrás: Tóth Tihamér – Krisztus és az ifjú

Kempis Tamás – Krisztus követése – gondolatok

Kerülni kell a vakmerő ítélkezést. Vizsgálódó tekintetedet
magadra fordítsd, tartózkodjál mások tetteinek megítélésétől.

Amikor másokat megítél az ember, hiábavaló munkát vé-
gez; gyakran téved, és könnyen vétkezik: amikor viszont ma-
gát ítéli és rostálgatja meg, mindig hasznosan munkálkodik.

Gyakran elfogultságaink szerint ítélünk a dolgokról, mert í-
télőképességünket könnyen megrontja a rendetlen ellenszenv
vagy rokonszenv.

Ha  minden  vágyódásunk  mindig  tisztán  Istenre  irányulna,
nem olyan könnyen zavarodnánk meg érzéki természetünk el-
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lenállása miatt.
De sokszor rejtőzik valami bennünk, vagy fölbukkan vala-

mi odakint, ami eltérít Istentől.
Titokban sokan önmagukat keresik mindabban, amit vég-

hez visznek, és maguk sem tudják.
Úgy látszik, mintha nyugodt békében élnének, mindaddig,

amíg az ügyek szándékuk és kedvük szerint alakulnak.
Ha pedig másképp fordulnak, mint ahogyan óhajtják, egy-

kettőre megrendülnek és elszomorodnak.
Hangulatok  és  vélemények különbsége  miatt  gyakran  tá-

mad nézeteltérés barátok és polgártársak, szerzetesek és isten-
félő emberek között is.

A régi megszokást nehéz elhagyni, és saját korlátai közül
senki sem lép ki szívesen.

Ha saját belátásodra és igyekezetedre támaszkodol inkább s
nem Jézus Krisztusnak magához vonzó erejére, aligha válsz
megvilágosodott emberré: mert Isten azt akarja, hogy teljesen
őtőle függjünk, és a szeretet ihletében minden emberi belátás
mértékén túllépjünk.
Február 6-13 – A házasság hete 
                            A jó házasság tízparancsolata

Íme a jó házasság ,,tízparancsolata”, azaz tíz pont és inte-
lem, amelyek segíthetik a létező, vagy jövőbeli házasságodat!

1) Isten azt mondta, hogy „legyen megbecsült a házasság”,
tehát maradjatok hűségesek egymáshoz. Mindenki másról le-
mondva házastársad legyen az első helyen – nem az édes-
anyád, nem az édesapád, nem a fiad vagy a lányod. A házas-
társad az életre szóló társad.

2) Ne feledjétek, hogy „ti Isten temploma vagytok, és az Is-
ten Lelke bennetek lakik” (1Kor 3, 16). Ne tegyétek tönkre az
egészségeteket mértéktelen evéssel, dohányzással, alkohollal,
kábítószer-fogyasztással, így remélhetőleg hosszú, egészséges
életetek lehet szeretteitek körében.

3) Soha ne engedjétek, hogy munkátok vagy hobbitok eli-
degenítsen a családotoktól. „Bizony, az Úr ajándéka a gyer-
mek, az anyaméh gyümölcse jutalom” (Zsolt 127, 3), és a leg-
értékesebb ajándék, amit te nekik adhatsz, az időd.

4) Ne felejtsétek el, hogy a tisztaság erény.
5) Készségesen osszátok meg földi  javaitokat egymással!

Ne  kényszerítsétek  egymást  alamizsnáért  könyörgő  koldus
szerepébe.

6) Ne felejtsétek egymásnak mondani: „Szeretlek!” Ha tud-
játok is egymásról, hogy szerelmetek állhatatos, akkor is jól-
esik újra és újra hallani ezt a szót.

7)  Ne  felejtsétek,  hogy a  házastárs  elismerése  többet  ér,
mint száz idegen csodáló pillantása.

8) Őrizzétek otthonotok békéjét és rendjét, mert így boldog
időskorotok lehet.

9) Mindig bocsássatok meg nagylelkűen, hiszen közülünk
kinek  ne  lenne  szüksége  bocsánatra?  „Legyetek  egymáshoz
jóságosak, irgalmasak, bocsássatok meg egymásnak, ahogyan
Isten is megbocsátott nektek a Krisztusban” (Ef 4, 32).

10) Tiszteljétek Istent, így a gyermekeitek sokkal nagyobb
valószínűséggel fognak titeket tisztelni, ha felnőnek (ld. Péld
22, 6).

Forrás: Mai Ige

Ferencz Emese – Házasság hete: körön belül és kívül

Ferenc pápa nemegyszer hangsúlyozza: a peremre szorul-
taknak, kiszorítottaknak, bármely hibából a „belső körön kí-
vül” levőknek is el kell vinni az örömhírt: Jézus a bűnt ugyan
elutasítja, de az elbotló, a tévedő, a szenvedő, a bűnös embert
szereti, szívére öleli. A társas kapcsolatok éltetik az embert,
annál is fájdalmasabb, ha ezen a téren fut zátonyra valaki éle-
te… A körön kívülre kerültnek ahhoz, hogy talpra tudjon áll-
ni, a boldog társas kapcsolatban élők szolidaritására is szük-
sége van. 

Éppen ezért adjuk közre Ferencz Emese rádiós műsorszer-
kesztő és aktív szociális munkás jegyzetét, hogy a házasság
hetében  a  boldog kapcsolatukat  ünneplők  ne  felejtsenek  el
még egy szempontból hálát adni, és ugyanakkor imádkozni,
megértéssel kísérni azokat, akiknek nehezebb sors jutott, akik
nem tudtak együtt maradni.

Deák Ébner Lajos – Esküvői menet – 1888.

A tavaly is írtam a házasság hetéről, most is fogok, vállalva,
hogy nem mindenkinek fog ez most tetszeni, nem mindenki
fog egyet érteni velem. Nem is kell. Csupán néhány gondolat
arról, ami engem foglalkoztat, megérint…

Ma kora reggel, a rádió fele tartva, egy zokogó nőre lettem
figyelmes,  aki  a  tömbház  mellett  üldögélt.  Nem sok  időm
volt, de beszélgettünk. A férje ittas állapotban kitette otthon-
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ról. A többit nem is mondom…
Maradjunk együtt! Ez az idei év mottója. Ha napi szinten

bántalmaz a házastársam, akkor is maradjak vele? Ha üt, ver,
kék és zöld mindenem, akkor is maradjak vele? Ha megaláz-
za a gyermeket, akkor is maradjak vele? El sem hiszitek hány
hívásom van napi szinten, ami arról szól, hogy mi történik a
négy fal között. Benne maradnak a mérgező kapcsolatokban
csupán amiatt, mert megszólja a falu, ha kilépnek. 

Legtöbben nem is mernek beszélni arról, hogy mit élnek át,
mert  szégyellik,  mert  úgy érzik,  nem értik  meg őket,  mert
úgyis csak annyi lesz a hozzászólás: ki kell bírd, fel a fejjel,
szedd össze magad. Panaszkodunk, hogy a gyermekek kül-
földre költöznek és keveset jönnek haza. De vajon a gyermek,
aki terrorban nő fel, azt látja, hogy a szülei verekednek, or-
dibálnak, isznak, annak lesz kedve hazajönni? Nem nagyon
hiszem.

A másik téma,  ami többször előjön,  hogy a  mai  fiatalok
nem akarnak elköteleződni. Ha azt látta gyermekként, hogy a
házasság bántalmazás, nem lesz kedve házasságot kötni. Ha
azt élte át, hogy az ital rabjává vált szülőt neki kell hazahozni
a kocsmából, nem nagyon fogja felnőttként vállalni ezt a sze-
repet.  Vannak  ellenpéldák  is  természetesen.  Mindenképpen
érdemes elgondolkodni, megérteni és nem elítélni egymást.

Én azt gondolom, hogy a házasság hetében figyelni kellene
azokra is, akik nem tudtak együtt maradni. Akik ki kellett lép-
jenek a kapcsolatból.  Akik egyedül nevelik a gyermeküket.
Akik önmaguk és mások védelmének érdekében elköltöztek
otthonról. Akik egyedül maradtak, mert a házastársuk öngyil-
kosságot követett el. Akikre jó lenne figyelni, akikkel jó len-
ne beszélgetni, és nem közömbösen elmenni mellettük!

Forrás: romkat.ro

Janicskó-Mihály Noémi Katalin – 
                                       A magzat Jézus védelme

Hogyan is  védhetnénk a  magzatokat?  Semmiképpen sem
egymás méhében kotorászva.

Mária  adventje  valójában  Gyümölcsoltó  Boldogasszony
ünnepén kezdődik, ami nyilván anakronisztikus kijelentés, de
azt hiszem, attól a perctől kezdve várta kisbabája megszüle-
tését, hogy az angyal hírül adta:  Íme, méhedben fogansz és
fiút szülsz, és Jézusnak fogod nevezni (Lk 1,31). Nem tudom
mennyire foghatta fel – egy mai szemmel tinilány –, hogy mit
is  jelent  Isten  gyermekét  szíve  alatt  hordani,  de  legalább
annyira fordulhatott feje tetejére az élete, mint minden leendő
anyának, aki váratlanul szembesül az (öröm)hírrel. 

Zárójeles  öröm,  mert  a  legmélyebb  vágyaknál  is  vegyül
bele egy kis félelem, ha mástól nem, hát a szüléstől, az is-
meretlentől,  s  legtöbb esetben túlcsorduló izgalom is.  Isten
módszere  nem  túl  demokratikus:  nem  kérdezte  Máriától,
hogy készen  áll-e  az  anyaságra  (talán  cinikusnak  is  hatott
volna egy ilyen kérdés egy még hajadon lány esetében, akit
emiatt  akár halálbüntetéssel  is  sújthattak volna),  hogy nem
fenyegeti-e súlyos válsághelyzet magzata születésével (ahogy

a magyar jog nevezte azt az indokolt esetet, amelyben enge-
délyezi az abortuszt), sőt még a gyermek nevéről sem dönt-
hetett, hiszen nem is teljesen az övé. Mégis, alázatos egysze-
rűséggel ennyit válaszol: legyen nekem a te igéd szerint.

Az angyali hírüladás kicsit másképp történik manapság. A
bizonyosság, hogy valóban ott van az embrió, s jól fejlődik,
egy fehér, köpenyes világban történik (esetleg egy kis színt
visz ebbe a maszkok vidám mintája). Aztán néha jön a húsba-
vágó mondat: ez abortusz. Vagy: meg szeretné tartani? Eset-
leg egy papír, írja alá, mert veszélyezteti az anya életét a mag-
zat. Más esetben pedig az örömteli gratuláció, hiszen ebből is
van jócskán, de nőgyógyászként sem lehet könnyű a kismama
arcát fürkészve a megfelelő mondatot kiejteni. 

Ha egyértelműen egyik vagy másik oldalt képviseljük, talán
az. Március 25-e a magzatgyermek világnapja, ami azért is
érdekes, mert a várandósság nyolcadik hete előtt embriónak
nevezik a megfogant életet,  viszont a gyermekjogok a szü-
letése előtt álló gyermeket is megilletik. S miközben a pontos
biológiai  megnevezéseket  kerestem,  felvillant  nőgyógyászom
hangja, aki mintegy megelőlegezve a „bizalmat”, az első vizs-
gálattól kezdve magzatnak nevezte gyermekemet.

Hogyan is védhetnénk a magzatokat? – merült fel bennem
többször, erről olvasgatva. Semmiképpen sem egymás méhé-
ben kotorászva. Valahogy úgy képzelem, ahogy nemrégiben
egy riportfilmben láttam: egy Izraelbe költözött magyar zsidó
család  édesanyja  mesélt  arról,  hogy Magyarországon  való-
színűleg nem született volna négy gyermekük. Izrael ugyanis
családcentrikus: a szülői értekezleten például nemcsak hogy
nem zavar senkit a picik sírása, gügyögése, hanem a fáradt,
feszült anyától önként átveszik a nyűgös babát, spontán gye-
rekfelügyelet alakul ki a nagyobbak számára az udvaron.

Talán rémtörténetekkel sem riogatják a szülés előtt álló kis-
mamát. Hiszen tudunk szülni. Nem azért, mert olyan ügyesek
vagyunk, hanem mert így vagyunk megalkotva. S gyereket is
tudunk nevelni, mert kapunk erőt, bölcsességet hozzá. Nem,
nem hinném, hogy az első kilenc hónap lenne a kritikus. In-
kább az azt követő húsz-harminc év. Én mit tehetek a meg-
fogant magzatokért?

Forrás: romkat.ro
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Ima

Jóságos Atyánk, az élet bőséges forrása, tudjuk, hogy arra
hívtál minket, hogy őrizzük az élet ajándékát, amelyet tőled
kaptunk. Szentlelked adjon nekünk bátorságot és erőt, hogy
minden emberi lény életét cselekedeteink középpontjába he-
lyezzük a fogantatástól az elmúlásig.

Add, hogy a bioetika kihívásaival szembesülve, mindig és
minden  körülmények  között,  meg  tudjuk  védeni  ezt  az
ajándékot, ahogyan fiad, Jézus, a mi testvérünk és barátunk is
megvédte azt.  Adj nekünk bátorságot és elszántságot, hogy
elítéljük azt, ami kioltja az életet, és az együttérző szeretetet
gyakoroljuk, hogy életet adjunk másoknak. Ámen.

Emlékezzünk nagyjainkról
205 éve született Arany János a vallásos költő

Március 2-án éppen 205 éve született a magyar nemzet nagy
költője. A romantikus irodalom nagyjainak sorai között termé-
szetes az Istenhez fordulás, de talán nem mindenki ismeri vagy
ismerte fel  eddig Arany mély vallásosságát,  ami hol  a  sorok
között kacsintgat ki, hol egészen nyíltan, vallomásosan látszik
meg. Kicsit ezekből szemezgettünk az évforduló alkalmából.

Puritán  családban  nőtt  fel,  református  vallású  volt,  de  a
vallásos költeményei felekezettől független, erős hitet sugalló
hangnemben terelnek az Isten felé egyszerűen, mégis mélyen,
meggyőződéssel. Az életrajza nem olyan szenvedélyes, látvá-
nyos, mint Petőfié vagy Jókai Móré, de élettapasztalata sok-
kal mélyebb, sokoldalúbb, mint azt gondolnánk. Talán éppen
azért érzi a magyar ember sokszor közelebb magához Arany
szavait, mert nem egy már kultikussá vált, romantikus, túlfű-
tött történelmi figura életszavait kapja általa, hanem a hétköz-
napi élet nehézségei és örömei iránti finom érzékenységgel
teli költészetet. Petőfi idealizált képe mellett szükségünk van
a  hozzánk,  egyszerű  laikusokhoz  sokkal  jobban  hasonlító,
sokkal közelebb álló Arany János érzésvilágára.

1817. március 2-án született, a Bihar megyei Nagyszalon-
tán. Nemesi családból származott, szülei azonban idősek vol-
tak, elég hamar rászorultak fiúk anyagi támogatására, miután
nem sok sikert tapasztalt  a vándorszínészi életben,  hazatér-
tekor az idős szüleit nagybetegen látta viszont, el is kezdett
szorgalmasan hivatalnokként dolgozni, hogy segíthesse őket. 

A nővére akkora már férjhez ment, előtte született testvéreit
addigra  már  eltemette  a  család.  A szülei  igyekeztek  minél
több figyelmet fordítani, érthető módon egyetlen életben ma-
radt fiúkra, otthon tanították, hamar beléplántálták az olvasás,
a történelem, az irodalom iránti érdeklődést. Édesanyját ha-
mar elvesztette. Diákkorától próbálkozott verseléssel, ismert
költővé, mint tudjuk a Toldi című műve tette. Még az irodal-
mi pályafutása elején tanárként is dolgozott, aztán jött Petőfi
barátsága,  majd  lapszerkesztés,  a  Kisfaludy Társaság  igaz-
gatói pocíziója, majd a Magyar Tudományos Akadémia tagja
és főtitkára lett, végül az egész nemzeti irodalom egyik legje-
lentősebb alkotója, a legjelentősebb magyar Shakespeare-for-
dító,  kiváló  balladaíró.  Szülővárosában  hallgatag,  szerény,

magába forduló emberként ismerték. Az irodalomórák tana-
nyagának jelentős  hányadát  életútja,  költészete  teszi  ki,  de
vallásos ihletésű alkotásairól talán kevesebb szó esik. Az iro-
dalomtörténészek munkái közt sem találunk sűrűn olyat, ami
költészetének ezzel az ágával foglalkozik.

A  Protestáns  Szemle  folyóirat  egyik  múlt  század  eleji
(1907-es számában) olvasható egy hosszabb értekezés a té-
mában.  Ebben  mélyen  vallásos  költőként  írják  le  Aranyt
hangsúlyozva, hogy „nála a vallás soha nem külső dekórum,
hanem valóságos belső életszükség”. Nagyszalontán korrek-
torként és jegyzőként sokszor nélkülöz, de a nehéz időkben
sem veszti el a meggyőződését, miszerint:

„Hogy övéit el nem hagyja, 
Ki mindnyájunk édes atyja.”
Igyekszik gyermekének is át-

adni a vallásos, imádságos élet
erejét:

„Mert szegényeknek drága
kincs a hit,

Tűrni és remélni megtanít:
S néki, míg a sír ránem lehel,
Mindig tűrni és remélni kell!”
A  hétköznapok  nehézségei-

nek  lefestése  után  azért  meg-
nyugtató  hangnemben  zárja  le
a fiának írt költeményét:

„Lelj vigasztalást a szent
igében:

Bujdosunk a földi téreken.
Kis kacsóid összetéve szépen
Imádkozzál édes gyermekem.”
Az értekezés szerzője, dr. Márk Ferencz azt írja, hogy a költő

legalább annyira gyakran forgatta, olvasgatta a Bibliát, mint a
jeles irodalmi és  történelmi műveket. A magyar szabadság-
harc leverése utáni költészetéből is az tűnik ki, hogy a hitbe
kapaszkodik:

„Féljétek Istent, emberek!/ Az élet számvetése csal,
Reménybukott szív halni vágy, 
Koldus marad, meg még se’ hal.”
Az  istenkapcsolatot  az  emberi  élet  egyik  legfontosabb,

gyakorlatilag nélkülözhetetlen alapköveként írja le több köl-
teményében is, amibe mindig minden körülmények között le-
het kapaszkodni, ugyanakkor egy-egy verséből az a meggyő-
ződése  is  kiérződik,  hogy az  embernek  a  földi  élete  során
nem a  megérthetetlen  misztikum kifürkészése  kell,  hogy a
célja legyen, sokszor elég csak az Isten érzékelése, tisztelete:

„És mintha lábait szentegyházba tenné,
Imádva borul le, mert az Istent sejti.”
Irodalomórán  megtanultuk,  hogy  Arany költészetét  időn-

ként erős melankólia hatja át (például a levert szabadságharc
utáni időkben, de akkor is, amikor elkezdi az öregség jeleit
érezni magán és az Őszikéket írja), a vallásos ihletésű költe-
ményei azonban valahogy mindig a remény érzése felé terelik
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az olvasót. Hol inkább rejtettebben, hol egészen nyíltan. Ta-
lán Arany hitköltészetének szellemiségét az  Enyhülés című
költeménye visszhangozza a legtalálóbban:

„Ha nehéz bú és nehéz gond/ Rossz napokat szerze,
Kárpótolja a nyugalom/ Enyhülés percze.”

Kádár Hanga, Forrás: romkat.ro

55 éve halt meg Kodály Zoltán zeneszerző

1882. december 16-án született Kecskeméten. Zeneszerző,
népzenekutató  volt.  1905-ben  kezdte  el  népdalgyűjtő  mun-
kásságát,  1907-ben  a  Zeneakadémia  tanárává  nevezték  ki,
ahol zeneelméletet,  majd zeneszerzést tanított.  1910-ben lé-
pett saját műveivel a nyilvánosság elé. 1919-ben részt vett a
zenei direktórium munkájában, ezért később fegyelmi eljárás
indult ellene, kinevezését érvénytelenítették, nem taníthatott.
Elszigeteltségéből 1923-ban a  Psalmus Hungaricus nemzet-
közi sikere emelte ki, majd 1926-ban a Háry János daljátéka
világsikert aratott, 1932-ben mutatták be a Székelyfonó daljá-
tékát. Zeneelméleti tevékenysége is jelentős.  A magyar nép-
zene című monográfiája 1937-ben jelent meg.

A II. világháború alatt mentette az üldözötteket, majd neki
is bujkálnia kellett. 1945-ben alkotta a  Missa brevis-t. Részt
vett a demokratikus megújulásban, ő lett a Zeneakadémia i-
gazgató-tanácsának elnöke, 1946-1949 között pedig az Ma-
gyar Tudományos Akadémia elnöke. 1948-ban mutatták be a
Czinka Pannát, 1951-ben a  Kállai kettőst. 1951-1967 között
megjelent a Magyar Népzene Tára első kötete, és a zeneokta-
tásban is érvényesültek elképzelései.

1948-ban és 1952-ben Kossuth-díjjal ismerték el munkás-
ságát,  amely jelentős volt  mind a néprajz,  mind a  zenetör-
ténet, zeneesztétika, zenekritika, irodalomtörténet, a nyelvé-
szet  és  nyelvművelés  területén.  Egész  életén  át  küzdött  az
ifjúság zenei neveléséért, ideértve az iskolai énekoktatást, a
zenei írás-olvasás (szolfézs) alapvető funkcióját a tantervben,
valamint a kóruskultúra hazai elemekre építő ápolását. A Ko-
dály-módszer ma világszerte ismert és követett példa a zene-
pedagógiában. 1967. március 6-án, reggel, szívroham követ-
keztében hunyt el Budapesten.

További művei: Marosszéki táncok (1927-1930), Nyári este
(1927), Galántai táncok (1933), Budavári Te Deum – Buda
felszabadulásának  250.  évfordulójára  (1936),  Fölszállott  a
páva (1939), Concerto (1940).  

Forrás: people.inf.elte.hu

385 éve halt meg Pázmány Péter esztergomi érsek

1570. október 4-én született Váradon ősi nemesi családban,
amely ekkor református vallású volt. Anyja halála után apja,
Pázmány Miklós bihari alispán másodszor is megnősült, s mi-
vel  új  felesége  katolikus volt,  fiával  együtt  katolizált.  Páz-
mány 1583 és 1587 között a kolozsvári jezsuita gimnázium
növendéke volt, majd 1588-ban, miután elvégezte a filozófia
első évét, belépett a rendbe. Elöljárói hamar felismerték ki-
tűnő képességeit,  s a legjobb külföldi iskolákba küldték ta-
nulni. 1588-90-ben Krakkóban és Jaroslawban volt novícius,

innen Bécsbe került, ahol 1593-ig filozófiát hallgatott. Bécs-
ből Rómába küldték, s 1593-tól négy éven át a Collegio Ro-
mano teológusnövendéke volt. 1597-ben Grazba vezetett útja,
ahol  három  évig  filozófiát  oktatott.  1600-ban  Vágsellyére,
majd Kassára küldték gyóntatónak. 1603-ban visszatért Graz-
ba, ahol teológiát tanított, ekkoriban született meg  Imádsá-
goskönyve,  az  első  magyar  katolikus  imakönyv.  1606-ban
teológiai doktor lett, a rá következő évben visszatért Magyar-
országra, s Forgách Ferenc érsek mellett az ellenreformáció
irányítója lett. E tevékenységének köszönhetően számos főúri
család  tért  vissza  a  katolikus  hitre.  Részt  vett  az  1608-as
országgyűlésen, ahol tiltakozott a jezsuiták száműzetését ki-
mondó határozat ellen, s ugyanakkor állást foglalt a protes-
tánsoknak adható vallásszabadság mellett. 1613-ban hitvitái-
nak tanulságait leszűrve, korábbi műveinek tételeit összefog-
lalva és kiegészítve elkészítette a katolikus hitvédelem mo-
numentális  szintézisét,  amely  az  Isteni  igazságra  vezérlő
Kalauz címmel jelent meg. 

Pázmány Péter (Nagyvárad, 1570 – Pozsony, 1637) esztergomi érsek,
bíboros, a magyarországi ellenreformáció vezető alakja, író.

Művében jócselekedetekről, a szentségekről, az üdvözülés-
ről, a papi nőtlenségről, a pápaságról és a Biblia  értelmezé-
séről ír. 1615-ben Forgách érsek halála után az akkor már kül-
földön is elismert Pázmányt tartották a legesélyesebb jelölt-
nek az érseki székre. 1616-ban a pápa feloldotta jezsuita fo-
gadalma alól, s turóci préposttá, majd esztergomi érsekké ne-
vezte  ki.  E  tisztséggel  egyben az ország  főkancellárjává  is
vált, s a királyi tanácsban is jelentős szerephez jutott. Politi-
kusként  az  erdélyi  török-orientációval  szemben a  Habsbur-
gokra támaszkodva vélte kiűzhetőnek a törököket, s ezért erő-
teljes propagandát folytatott Ferdinánd főherceg magyar király-
lyá választása érdekében. 1618 júliusában aztán ő koronázta
meg az uralkodót, aki II. Ferdinánd néven lépett trónra. Írói
és politikusi tevékenysége mellett lankadatlan buzgalommal
dolgozott a katolikus egyházi kultúra fellendítésén is, s támo-
gatásával sorra létesültek a jezsuita rendházak, kollégiumok,
iskolák, könyvtárak, nyomdák. 

Felismerte azt is, hogy az oktatásnak rendkívüli nagy sze-
repe van a nemzet fejlődésében, s ennek érdekében 1623-ban
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Bécsben létrehozta a Pázmáneumot, a magyar papnevelő inté-
zetet,  majd 1635-ben megalapította a  nagyszombati  egyete-
met, amelynek jogutódja, az Eötvös Loránd Tudományegye-
tem, folyamatosan bővülve és átalakulva a mai napig fennáll.

,,Maga vallja, hogy ‘felmelegített tintával’ ír. Tollán forró
tinta, kalamárisában pedig tűz van, égi szikra, de a poklok
kénköves lángja is.  Füstölgő állapotban kotorja ki  szavait,
melyeken még érzik egy barbár élet nyersesége, s minden tő
és  gyök  messze-messze  időről  regél.”  (Kosztolányi  Dezső)
Műfordítóként is jeles személyisége volt irodalmunknak, neki
köszönhető  Kempis Tamás Imitatio Christi című művének
magyarra fordítása, a Kempis Tamásnak Krisztus követésé-
rül  négy  könyve,  amelynek  ajánlásában  megfogalmazta  a
műfordítás máig érvényes alapelvét, a tartalmi pontosságot és
a csiszolt, szép magyar stílust. 1636-ban az erdélyi fejedelmi
trónért  folyó  küzdelemben  sikeresen  közvetített  I.  Rákóczi
György  és  Bethlen  István  között,  s  addigi  Erdély-ellenes
álláspontját  feladva,  egy  Habsburgoktól  független,  erős  és
önálló Erdély szükségességét hangoztatta. 

1636-ban  jelent  meg  addig  hitszónoki  tevékenységének
összefoglalása,  a  több  mint  száz  prédikációját  tartalmazó
gyűjteménye, amelyet sokan legjelentékenyebb művének tar-
tanak.  Beszédeiben,  mint  a katolikus egyház erkölcsi veze-
tője, normát, útmutatást kívánt adni a mindennapok számára.
Etikájának központi eleme a szándék, amely tetteinket minő-
síti,  de  nagy  jelentőséget  tulajdonított  az  akaratnak  és  az
okosságnak is. ,,Nincs hamisabb dolog, mint mikor az ember
azt gyűlöli, amit nem ért, ha szinte gyűlölségre méltó volna
is. Mert akármi is akkor méltó gyűlölségre, mikor megismer-
jük méltó voltát: mely isméret nélkül nincs igaz mentsége az
gyűlölségnek. Ha jól megértenék, semmiképpen nem gyűlöl-
hetnék. De csak ebben restül meg az emberi elmének nyugha-
tatlan  volta;  érteni  sem  akarják,  amit  egyszer  mód  nélkül
meggyűlöltek.” (Pázmány Péter: Pázmány Péter művei) 

1636-ban utoljára prédikált hívei előtt, ezt követően romló
egészségi állapota visszavonulásra kényszerítette. 1637. már-
cius 19-én hunyt el Pozsonyban, végakaratához híven az itte-
ni Szent Márton székesegyház kriptájában temették el. 

Forrás: cultura.hu

320 éve hunyt el Misztótfalusi Kis Miklós nyomdász

Tótfalusi Kis Miklós  kolozsvári nyomdász és betűmetsző,
született 1650-ben Alsó-Misztótfaluban (Szatmár megye), hol
tanulni is kezdett; iskoláit 1662 tájától Nagybányán,  később
Nagyenyeden folytatta,  hol praeceptori,  contrascribai  és  se-
niori tisztet is viselt. 

1677-ben rektornak ment Fogarasra; innét három év multá-
val  ismereteinek  gyarapítása  és  egy  új  biblia  nyomásának
felügyelete végett külföldre ment.  Teológiai tanulmányainak
folytatása helyett azonban Amsterdamban kizárólag a könyv-
nyomtatás  mesterségét  kezdte  tanulni,  melyet  művészetté
fejlesztve sajátított el. 1686-ra az 1645. amsterdami kiadású
magyar bibliát adta ki, úgy a maga egészében (1684.), mint

belőle külön a zsoltárokat és külön az újszövetséget is. 
Betűmetszéssel  és  betű-

öntéssel foglalkozva, még
három évet töltött Amster-
damban,  míg  1689  őszén
visszaindult  hazájába,  hol
1690. Kolozsvárt megtele-
pedett és csaknem kezdet-
től fogva haláláig könyvek
kiadásával,  valamint  azok
javításával  és  bővítésével
foglalkozott; mint a refor-
mátus egyház nyomdáinak
kezelője,  sokat  fáradozott
a  latin  iskolai  tanítási
nyelvnek  magyarra  való
fordításán,  ami és  Apolo-
gia Bibliorum műve elle-
ne zúdította a papság meg
a  professzorok  nagyobb
részét.  Mivel  a  bibliában
ortographiai  meg  egyéb jelentéktelen  javításokat  tett,  azzal
vádolták, hogy annak a szövegét meghamisította. A folytonos
vádaskodások  1698.  «Mentsége»  című könyve  megírására
késztették; azonban még ebben az évben a zsinat elé idézték,
mely arra  kényszerítette  őt,  hogy  Apologiáját és  Mentségét
visszavonja. Mint betűmetsző tett nagy hírnévre szert; Európa
mindenik országából kapott megrendelést betűk metszésére.
Meghalt 1702. március  20-án Kolozsváron.

Forrás: arcanum.com

Arany János – Reg és est

Szeretem a reggelt,
Mikor a jegenyék sudarára
Legelébb esik a
Születő nap arany sugára
S kiderűl a vidék,
Szine, illata, hangja föléled:
Tova még, tova még!
Enyim a nap, enyém az élet…

Ah, az est!
Bágyad akkor elme, test;
Hazaszáll a megtört lélek;
Nő a lombárny… félek, félek.
Mit hozál ma, vándor szellem,
Hogy holnapra fölemeljen? …
Boldog, ha visszanéz a mára
Öntudatod nyájas sugára!

Bíró Jolán-Ilona – Alszik a város, de él/éled, ha hagyják

Isten életre teremtett, még akkor is, ha korlátokat szabott,
mert még azt is azért tette, hogy nekünk életünk legyen. ,,Én
azért jöttem, hogy életük legyen”, mondja a ,,jó pásztor”, ,,de
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más juhaim is vannak, amelyek nem ebből az akólból valók.
Ezeket is ide kell vezetnem. Hallgatni fognak szavamra, s egy
nyáj lesz”, olvassuk a  Jn10-ben. De az a jó, hogy éljük is,
éltük is 2022. március 15-én, amikor több éves kényszerki-
hagyás után elérkezett a szabadság napja. 

A betegség fegyverei alábbhagytak. A város aludt, de benne
élt, sőt nőtt az összetartozás, a szabadság, a magyarság, a hit,
a testvériség, az egyenlőség vágya, amit ha hagytak a körül-
mények, a törvények, az államférfiak, a világ, akkor éledt és
megtöltötte  a  szélesre  nyílt  kapukon keresztül  a  kolozsvári
Szent Mihály templomot, a benne levő padokat, de a szentélyt
is az együtt ünneplőkkel, felekezettől függetlenül. 

Rengeteg  a  fiatal.  A központban  levő  magyar  líceumok,
kollégiumok a város 9-12-es tanulóival és kórusosaival  telt
meg az oly sok történelmi eseménynek otthont adó Isten há-
za. A jövő, majdhogynem küszöbön álló zálogát, a diákhadat
rendre a Református Kollégiumból Kálló Zsuzsanna, a János
Zsigmond Unitárius Kollégiumból Ördög Ödön és a Báthory
István  Elméleti  Líceumból  Potyó  István  zenetanárok  vezé-
nyelték,  irányították,  hogy a  szép,  a  fiatalosan  felcsendülő
énekek egybehangzóan és felelmelően növeljék az ünnep mű-
vésziességét. A templomhajót is többnyire fiatalok; tanáraik;
az  RMDSZ,  a  városi  tanács képviselői,  politikai  szemé-
lyiségek és a hívek töltötték be. 

László Attila, a házigazda, a kolozsdobokai római-katolikus
főesperes, Istent hívva segítségül, keresztvetéssel megnyitotta
az  ökumenikus  jellegű  ünnepséget,  imádságot.  Elszántan,
szívvel-lélekkel csendült fel ifjaink ajkán az ,,Isten hazánkért
térdelünk elődbe”. Ezt követően László Attila, a Szent Mihály
templom plébánosa a világ azon részére fordította figyelmün-
ket, ahol háború dúl. 

A főesperes imájával végighaladt a Szentírás könyvein, a-
honnan rávilágított bizalmunk forrására, az Úrra, ki bennünk,
rajtunk keresztül, vagy mellettünk tevékenykedik, majd  meg-
nevezte őt úgy, ahogy az egyes könyvekben fel lehet ismerni:
az élőt, kinél a halál kulcsa van; a kígyóra törő szűz szülöttét,
a húsvéti bárányt;  a nappali felhőoszlopot és az éjjeli tűzosz-
lopot; a prófétát; üdvösségünk vezérét; bíránkat és törvény-
hozónkat; testvéri megváltónkat; igaz prófétánkat; ki újraépíti
életünk rombadőlt falait; ki bennünket is újraépít; az új élet
hírnökét; a gyengeséget, ki győzelemmé lesz; ki pártfogónk;
vezérünket  ki  meghal  Isten  törvényeiért;  örökké  élő  meg-
váltónkat; pásztorunkat; bölcsességünket; a feltámadás remé-
nyét; szerelmes vőlegényünket;  Isten gondolatának kiáradá-
sát; biztonságunkat; a szenvedő szolgát; az igaz sarjat; a síró
prófétát;  az  örökkévaló  irgalmat;  azt  ki  uralkodni  méltó;  a
negyedik férfit  a  tüzes kemencében; a  férjet  ki  örökké hű-
séges a bűnösökhöz; ki tűzzel és Szentlélekkel keresztel; az
igazságosság  helyreállítóját;  azt,  akinek  hatalma  van,  hogy
megmentsen; a nagy küldöttet; a jó hírt hozó lábat; ki erős-
ségünk a megpróbáltatásban; megváltó Istenünket; Izrael ki-
rályát;  mint  pecsétgyűrűt;  alázatos  királyunkat;  az  igazság
Fiát; a közöttünk élő Istent; Isten Fiát; Mária Fiát, aki hoz-

zánk hasonlóan érez; az Élet Kenyerét; a világ Megváltóját;
Isten igazságosságát; a vigasztalás Istenét; szabadságunkat és
szabadítónkat; az Egyház fejét; örömünket; kiteljesedésünket;
reménységünket;  hitünket;  biztos  állandóságunkat;  igazsá-
gunkat; jótevőnket; a tökéletességet; hitünkbe rejlő erőt; pél-
daképünket;  tisztaságunkat;  életünket;  mintaképünket;  ösz-
tönzőnket; hitünk alapját és az eljövendő királyt, ki megújítja
a Föld színét. Őt kértük az interaktív imában, hozzá fohász-
kodtunk kik jelen voltunk és kértük: ,,Adj békét, szabadságot
népeknek, nemzeteknek!”. 

Békéért esdekeltünk az énekben is, ahhoz akit a történelem
viharai sem tudtak elnémítani, megsemmisíteni, mert ő az élet
Ura, kinek útjai igazak, ,,szavaid örökké megmaradnak, tör-
vényeid soha sem változnak. Szellemed áthat minket. Életünk
ura, légy áldva!”, ,,Szent lelked vezet minket, mert elküldted”
– fejezte be imádságát a kolozsvári főesperes. 

Az ünnepséget Adorjáni Dezső Zoltán, a Romániai Luthe-
ránus Egyház püspöke folytatta imájával. A kétévi kényszer-
szabadság után hálásan köszönte,  hogy ilyen szép számban
szívvel-lélekkel együtt lehetünk. 

Könyörgött magyar nemzetünkért, annak jövőjéért, békéjé-
ért,  hogy épüljön ,,hitben, lélekben,  egyetértésben,  igazság-
ban és tőled jövő bölcsességben”. 

Fohászkodott  gyermekeink  jövőjéért;  a  hatalmat  gyakor-
lókért,  ,,akik  emberi  sorsok,  életek  felett  döntenek”,  akik-
től ,,függ az emberiség békéje, biztonsága, épsége és élete”.
Kérte ,,adj értelmes, bölcs szívet nekik”, mert ,,minket nem
egymás ellen,  hanem minket  egymásért,  egymás javára  te-
remtettél”.  Imádkozott,  hogy  gátoljon  meg  Isten  min-
den ,,háborút, gyűlöletet, a gonoszt, mindazt ami a teremtés
szépségét, harmóniáját, épségét, veszélyezteti”. 

Könyörgött  a  szenvedőkért,  az  Ukrán  nemzetért,  a  jog-
fosztottakért,  a  menekülőkért,  a  világért,  az  emberiségért,
hogy ,,Jézus Krisztusban minden nép, nemzet, minden kereső
ember megtalálja a reménység forrását, az üdvösség ajándé-
kozóját”, mert csak az ő szabadságával tudunk a világ békéjét
munkáló eszközévé válni. 
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Ehhez a lélek bölcsességére van szükségünk, hogy igazodni
tudjunk az ,,Atya, Fiú, Szentlélek, teljes Szentháromság, egy
örök  és  igaz  Isten”  valóságához  és  magasztaljuk  őt,  mint
teremtményei.

Kovács István, a Magyar Unitárius Egyház 32. püspöke, ki
nem rég beiktató beszédében Márton Áron püspökünk szava-
ival idézte és vele együtt vallja és éli azokat: „Uram, ha úgy,
hogy a krisztusi életeszménynek és lelke mélyén Feléd áhí-
tozó népemnek szüksége van rám, non recuso laborem. Válla-
lom  szándékodat,  nem  futok  meg  a  munkától.”,  most  is
derűsen,  vívódva  a  szavakkal,  de  mély imával  áthatva  be-
szédét a Szentírás szavaira alapozott, az (Iz 58, 6-12)-re és
Szent Pál levelére a (Gal 6, 1)-re. 

Emelkedett hangvétellel, szárnyalóan szólt a szabadságról,
mint Isten végtelen ajándékáról, párhuzamba állítva azt a je-
len  helyzettel,  hol  az  Istentől  elfordult  ember  a  háborúhoz
folyamodik és véres úton akar haladni a  szabadság felé.  A
nemzeti ünnepet, mint önmagunkra találást említi, hol a sza-
badság, béke, egyetértés a lelkesedésben csúcsosodik ki. Isten
magasztos dolgokra hívott, ahol megtalálhatjuk szívünk régi
ritmusát, mely ,,nem ágyúkról, hanem eszmékről, hitről, biza-
kodásról,  egyenlőségről,  a  szabadság  önzetlen  elajándéko-
zásáról szól ”. 

Az Istentől elfordult ember belebukik önzésébe. Ököllel a-
kar igazságot szolgáltatni, ahelyett hogy ,,Isten ölelésébe” fe-
ledkezne belé, mely meghozná a szabadság, testvériség gyü-
mölcsét, mert ha felé fordulok, akkor új reményre találok. 

,,Egyedül  ő  a  Gondviselő,  akinek  lelkéből  árad  az  igazi
szabadság”,  mert  ,,amikor feléje  fordultunk zengtek a him-
nuszok, a magasztos énekek,  születtek a versek, alkotott az
ember,  felfedezett,  ölelt,  menedéket adott,  bölcsőt  ringatott,
édes anyanyelvet tanított, fundamentumot rakott és betetőzött
építményt”. Most pedig ez a ,,csoda, Isten teremtménye, akit
a  jó  Isten  álmodott,  munkatársnak hívott  meg,  ez  a  csoda
Istentől elfordulva eltéveszti  küldetését” és a ,,szolgálat he-
lyett uralkodni akar, és zsarnokoskodni akar”. ,,Jármokat á-
csol, mert úgy hiszi, hogy ő akkor szabad, ha más rabszolga”.

,,Az a böjt ér valamit, amely az Isten akaratával megegyező
emberi életről szól”. Arra kérte a jelenlevőket, hogy az Isten-
hez fordulva teremtsük meg a lélek szabadságát és adjuk meg
a körülöttünk élőknek is a szabadságot, mert ez adja meg sa-
ját magunk szabadságát  is.  ,,A mástól  elvett  szabadság ben-
nünket semmisít meg”. ,,A szeretet hoz békét” a világba, mert az
,,ember csoda, teremteni akarni tudó csoda”.

Kató Béla, az Erdélyi Református Egyházkerület püspöke
sebzett emberekről, sérült nemzetekről beszélt, akik ,,újból és
újból  más  nemzeteket”  sebeznek  meg  és  viszik  át  sérülé-
seiket ,,egyik századból a másikba”, aminek úgy tűnik ,,soha
nem lesz vége”. Jézus Krisztust,  mint olyant állította elénk,
akiben  feloldódnak az  ellentétek.  ,,Minél  inkább elhagyjuk
tanítását a semmi nélkül maradunk és a történet folytatódik”. 

A református püspök kérte, hogy mondjuk el  az Úr imád-
ságát arra gondolva ,,hogy az orosz sztyeppéken az orosz a-

nyóka ugyan azt mondja; Ukrajnában, a romok alatt, a  pin-
cében az édesanya, vagy a gyermekét mogához szorító ugyan
azt az imádságot mondja”. 

Ugyan ahhoz az Úrhoz fohászkodik bárki a maga helyén a
világban, a maga nyelvén, mert ,,Jézus Krisztusban feloldód-
hat minden”. 

A közös Miatyánk után a megannyi fiatal a szentély kóru-
sában és az egybegyűltek együtt énekelték Vörösmarty Mi-
hály  Szózatát,  mert ,,hazádnak rendületlenül/  légy híve oh
magyar” a hittel, a szeretettel, a testvériességgel, az egyetér-
téssel, a szabadsággal, a tettekkel, és minden jóval, mely Isten
dicsőségét szolgálja és az ő tervével megegyezik, ott azon a
helyen, ahová Isten a bölcsőnket helyezte. Mindehhez kértük
Himnuszunk által Isten segítségét,  hogy életünket ,,jókedv-
vel”, az építő szeretetben ,,bőséggel” próbáljuk az üdvösség
felé munkálni. 

A templom lassan kiürült. A történelmi egyházak déli imád-
sága  a  testvériség  jegyében Istenhez,  mint  a  tömjénfüst  az
ünnepség elején, felszállt a magyar zászlóval leterített oltár-
asztal előtt. A sokaság hosszú sorban a diáktanács által tartott
nagyméretű, embermagasságot felülmúló kokárdával az élen
az egykori Biasini szálló felé vonult, hogy folytassa március
15-i ünnepségét. Ha aludt is a város az utóbbi években, e na-
pon most élt és éledt, ha hagyták, szépen Istennek tetszően,
testvériségben,  a  körülötte  élőkkel  szeretetben,  még e  szép
ünnepen is.

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

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

Kolozsvár, Szent Péter 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 7:30; Kedd, Csütörtök 18:00; 
Péntek 17:00 keresztút, utána szentmise; 

Szombat 18:00 előesti szentmise; Vasárnap 10:30; 
Szamosfalván a hónap első és harmadik vasárnapján 8:30 órától.
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