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Te vagy talán az egyetlen idegen
Jeruzsálemben, aki nem tudja, mi történt

ott ezekben a napokban? (Lk 24,18)

Április hónapban is kitartó, hi-
teles életre buzdítanak magyar
szentjeink, boldogaink életpél-
dájuk által. 

***

Boldog Magyar István
és Boldog Szász Konrád

vértanúk – Április 5.

A XIII.  században István  és
Konrád ferences szerzetesek és
misszionáriusok voltak a Feke-
te-tenger keleti partján.

Őket prédikálás közben ölték
meg, s így nyerték el a vértanú-
ság koronáját.

A ferences krónika szerint Boldog Magyar István Nagyvá-
radon született, s ferences lett. Fogságba esett, és egy Szentjá-
nos nevű helységben raboskodott. Szökése után Saray város-
ban talált menedéket. Itt megtagadta hitét és mohamedán lett. 

Hamarosan azonban rádöbbent vétkére és megbánta: meg-
tagadta mohamedán voltát, amiért máglyára ítélték. Mivel a
tűz kétszer is csodálatosan kialudt, karddal és lándzsával öl-
ték meg 1334. április 22-én. Ünnepük: április 5.

Vértanúsága helyén csodálatos gyógyulások történtek.   

Prágai Szent Adalbert – Április 23.

Adalbert  Kelet-Csehországban született  956 körül.  Szüle-
tésekor a Vojtech nevet kapta. Apja cseh fejedelem volt, anyja
szász származású; 972-től a magdeburgi dóm iskolájában ta-
nult. Bérmálásakor vette föl az Adalbert nevet pártfogója, a
magdeburgi érsek iránti tiszteletből. Prágában szentelték pap-
pá. A 980-as évek második felében a cseh város püspöke lett. 

Adalbert befelé forduló természete, kolostor csendjére vá-
gyódó lelke azonban nem volt fölkészülve a küzdelemre és
keménységre, melyet egy félig civilizált és megtért nép ve-
zetése igényelt. 

Az állandó sikertelenségek, a nép ellenállása megérlelték a
püspökben az elhatározást: 988-ban Rómába ment a pápához,
s kérte, engedje őt zarándokként Jeruzsálembe, hogy ott sze-
gényen és magányosan szolgálja az Urat. 

A Monte Cassinó-i apát tanácsára aztán megváltoztatta ter-
vét, Rómába ment, és 990-ben bencés szerzetes lett az aven-
tinusi Szent Alessziusz és Bonifác-kolostorban.

A csehek azonban hamarosan hazahívták. A pápa és az a-
pátja iránti engedelmességből Adalbert 993-ban ismét vissza-
tért Prágába. 

A római kolostorból magával vitte tizenkét társát, s mega-
lapította  velük  a  brevnovi  apátságot.  Ez  az  apátság  idővel
szellemi-lelki  középponttá  lett:  sok  püspököt,  apátot,  szer-
zetest adott Cseh-, Morva-, Lengyel- és Magyarországnak, és
számos misszionáriust küldött Oroszországba. 

Évszázadokon keresztül a keresztény vallás és kultúra su-

gárzó központja volt a nyugati szlávok számára. Adalbert már
ezzel az egyetlen alapításával is kitörölhetetlenül beírta nevét
Európa civilizációjának és hitterjesztésének történetébe.

A csehországi állapotok azonban nem javultak. A békére és
kiengesztelődésre  törekvő püspök  ismét  elhagyta  Prágát.
994–995-ben Magyarországon térített.  Ő keresztelte és bér-
málta meg többek között Szent Istvánt.

996-ban  visszatért  római  kolostorába.  Ez  év  májusában
koronázták német-római császárrá III. Ottót, akire mély be-
nyomást tett  Adalbert  őszinte és komoly vallásossága, jám-
borsága. Barátok lettek. A pápa, a császár, az érsek ekkor már
együtt sürgették Adalbertet, hogy folytassa prágai tevékeny-
ségét. 

A bencés szerzetes számára szent volt az engedelmesség.
Hazafelé  menet  elkísérte  III.  Ottót  Németországba,  és
hosszabb ideig nála maradt Mainzban. Jelentős része volt a
császár vallásos és politikai gondolkodásának formálásában;
megnyerte őt a keleti misszió ügyének is.

Útközben kapta a
hírt,  hogy legköze-
lebbi rokonait Cseh-
ország  hercege,  II.
Boleszláv kegyetle-
nül meggyilkoltatta.

Látva, hogy a csa-
ládja  nyújtotta  tá-
mogatás  semmivé
lett,  s  nemzetségé-
nek esküdt ellensé-
ge került hatalomra,
az eredményes mun-
kát teljesen remény-
telennek tartotta. 

Úgy látta,  hogy a
Prágába  vezető út
lezárult előtte.

Kovács Mihály festő (1818–1892): Szent Adalbert püspök (1855)

Ezért Lengyelországba ment, és megalapította Meseritz ko-
lostorát. 996–997-ben az északi balti törzsek között végzett
missziós munkát. Ezt követően a litvánok közé készült, azon-
ban 997. április 23-án a Visztula torkolatának vidékén pogány
poroszok megölték.

A lengyel herceg kiváltotta testét a gyilkosoktól, és Gniez-
nóban temette  el.  Már 999-ben a  szentek sorába  iktatta  II.
Szilveszter pápa,  s ezt követően, 1000-ben engedélyezte az
önálló, Gniezno székhelyű lengyel egyháztartomány létreho-
zását.  Istenünk, te vértanúdat, Szent Adalbert (Béla) püspököt
szenvedései jutalmául szentjeid sorába emelted. 

Add,  kérünk,  hogy példája  nyomán eljuthassunk az  örök
hazába. A mi Urunk, Jézus Krisztus, a te Fiad által, aki veled
él és uralkodik a Szentlélekkel egységben, Isten mindörökkön
örökké. Ámen.

Forrás: Diós István – A szentek élete
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Ferenc pápa katekézise – 
         Hagyaték és örökség: emlékezés és tanúságtétel

A Bibliában  az  öreg  Mózes  haláláról  szóló  beszámolót
megelőzi az  ő lelki végrendelete, melyet „Mózes énekének”
neveznek. Ez az ének mindenekelőtt egy gyönyörű hitvallás,
így szól: „Az Úr nevét hirdetem, dicsőítsétek Istenünket! Kő-
szikla! Amit csak tesz, tökéletes, mert igazság minden útja, i-
gaz és egyenes” (MTörv 32,3–4). 

Nemcsak hitvallás, de egyben emlékezés az Istennel megélt
történelemre, az Ábrahám, Izsák és Jákob Istenébe vetett hit-
ből formálódott nép változatos történetére. Mózes tehát meg-
emlékezik  Isten  keserűségeiről  és  csalódásairól  is:  hűségét
folyamatosan próbára teszik népe hűtlenségei. A hűséges Is-
ten és a hűtlen nép válasza: mintha a nép próbára akarná tenni
Isten hűségét. De ő mindig hű marad, közel marad népéhez.
Mózes énekének pontosan ez a lényege: Isten hűsége, mely
végigkíséri egész életünket.

Amikor Mózes elmondja ezt a hitvallást, az ígéret földjének
küszöbén áll,  egyben az életből való távozásának küszöbén
is. Az elbeszélés szerint százhúsz éves volt, de „a szeme nem
tört meg” (MTörv 34,7). Az a képesség, hogy lássunk, hogy
valóban lássunk, de szimbolikusan is,  mint az idősek,  akik
látják a dolgokat, a dolgok mélyebb értelmét. Mózes tekinte-
tének életereje értékes ajándék: lehetővé teszi számára, hogy
hosszú élet- és hittapasztalatának örökségét továbbadja, kellő
tisztánlátással. Mózes látja a történelmet és továbbadja a tör-
ténelmet; az öregek látják a történelmet és továbbadják a tör-
ténelmet.

Az öregkor, mely ezt a tisztánlátást kapja, értékes ajándék a
következő nemzedékek számára. Személyesen és közvetlenül
meghallgatni a megélt hit történetét, annak minden magassá-
gával és hullámvölgyével, pótolhatatlan dolog.

Ha könyvekben olvassuk, filmekben nézzük, vagy az inter-
neten  utánanézünk,  bármennyire  is  hasznos,  sosem lesz  u-
gyanaz. Ez az átadás – mely az igazi hagyomány,a konkrét
áthagyományozás  az  idősektől  a  fiataloknak!  –  nagyon  és
egyre jobban hiányzik manapság az új generációknak. Miért?
Mert ez az új civilizáció úgy gondolkodik, hogy az idős em-
ber hulladék, az időseket ki kell dobni. Ez embertelen! Nem,
ezt  nem szabad  megengedni!  A közvetlen,  személytől  sze-
mélyhez szóló történetmesélésnek olyan hangvétele és kom-
munikációs módja van, amelyet semmilyen más eszköz nem
tud helyettesíteni.

Az az idős ember, aki hosszú ideig élt, és akinek megada-
tik,  hogy élettörténetéről  világos és szenvedélyes tanúságot
tegyen, pótolhatatlan áldás. Képesek vagyunk-e felismerni és
megbecsülni ez öregeknek ezt az ajándékát?

Vajon a hitnek – és az élet értelmének – az átadása ma is az
öregek meghallgatásának ezt az útját követi? Személyes ta-
núságot tudok tenni. A háborúval szembeni gyűlöletet és ha-
ragot nagyapámtól tanultam, aki 1914-ben Piavénál harcolt.
Ő adta  át  nekem ezt  a  háborúval  szembeni  haragot.  Mert

mesélt  nekem  a  háború  szenvedéseiről.  És  ezt  nem  lehet
könyvekből  vagy más  módon megtanulni,  hanem csak  így,
nagyszülőktől  unokáknak  továbbadva.  És  ez  pótolhatatlan.
Az élettapasztalat átadása a nagyszülőktől az unokáknak. Ma
sajnos nem ez a helyzet, és azt gondolják az emberek, hogy a
nagyszülő hulladék: nem!

A nagyszülők egy nép élő emlékezetét jelentik, s a fiatalok-
nak és a gyerekeknek meg kell hallgatniuk nagyszüleiket.

Rudolf Alfred Höger: Szuronyroham Doberdónál (Wikipédia)

A mai, annyira „politikailag korrekt” kultúrában, úgy tűnik,
hogy ez az út sokféle akadályba ütközik: a családban, a társa-
dalomban, magában a keresztény közösségben. Egyesek még
a történelemtanítás eltörlését is javasolják, mivel azt már nem
fontos világokról  szóló felesleges információátadásnak tart-
ják, ami erőforrásokat von el a jelen megismerésétől. Mintha
csak tegnap születtünk volna!

A hit  átadása  viszont  gyakran  nélkülözi  a  „megélt  törté-
nelem” szenvedélyét. A hit átadása nem azt jelenti, hogy bla-
bla-blát mondunk, hanem a hit tapasztalatának az elmondását
jelenti! Különben aligha vonzza az embereket, hogy az örök-
re szóló szeretetet, az adott szóhoz való hűséget, az odaadás-
ban való állhatatosságot, a sérült és csüggedt arcok iránti e-
gyüttérzést válasszák. 

Természetesen az élettörténetet tanúságtétellé kell alakítani,
és a tanúságtételnek becsületesnek kell lennie. Természetesen
nem becsületes az ideológia, mely a történelmet a saját sémái-
hoz igazítja; nem becsületes a propaganda, mely a történelmet
saját csoportja népszerűsítésére megváltoztatja; nem becsüle-
tes  a  történelmet  olyan  bírósággá  alakítani,  ahol  az  egész
múltat elítélik, és minden jövőtől elriasztanak. Becsületesnek
lenni azt jelenti, hogy a történelmet úgy meséljük el, ahogy
van, és csak azok tudják jól elmesélni, akik átélték. Ezért na-
gyon fontos, hogy meghallgassuk az időseket, meghallgassuk a
nagyszülőket, fontos, hogy a gyerekek beszélgessenek velük.

Maguk az evangéliumok  őszintén beszélik el Jézus áldott
történetét anélkül, hogy elhallgatnák a tanítványok hibáit, ér-
tetlenségeit, sőt árulásait is. „Ez a történelem, ez az igazság”
– ez tanúságtétel. Ez az emlékezet ajándéka, amelyet az Egy-

– 2 –



XII. évfolyam 4. szám, XII. évfolyam 4. szám, 
2022. április 17.2022. április 17. Szentpéteri harangszóSzentpéteri harangszó

Te vagy talán az egyetlen idegen
Jeruzsálemben, aki nem tudja, mi történt

ott ezekben a napokban? (Lk 24,18)

ház „öregei” átadnak, kezdettől fogva, „kézről kézre” adva to-
vább a  következő nemzedéknek. Jót  fog tenni,  ha megkér-
dezzük magunktól: mennyire értékeljük a hit átadásának ezt a
módját, a közösség idős tagjai és a jövő felé nyitó fiatalok
közötti  stafétabot átadását?  És itt  eszembe jut valami, amit
már sokszor elmondtam, de szeretném megismételni. Hogyan
adjuk át a hitet? „Tessék, itt egy könyv, olvasd el!” – nem így!
Így nem lehet közvetíteni a hitet. A hit dialektusban, azaz a
családi beszélgetésben, a nagyszülők és az unokák, a szülők
és az unokák között öröklődik.

A hitet mindig dialektusban adjuk át, az évek során meg-
tanult családias és tapasztalati dialektusban. Ezért olyan fon-
tos a családon belüli párbeszéd, a gyermekek és a nagyszülők
beszélgetése, akik a hit bölcsességével rendelkeznek.

Néha elgondolkodom ezen a furcsa anomálián. A keresz-
tény beavatás katekizmusa ma bőkezűen merít Isten igéjéből,
és  pontos információkat közöl a dogmákról,  a hitnek meg-
felelő erkölcsről és a szentségekről. De gyakran hiányzik az
Egyház megismerése, mely az egyházi közösség hite és élete
valós történelmének meghallgatásából és a róla szóló tanú-
ságtételből  származik,  a  kezdetektől  napjainkig.  Gyermek-
ként megtanuljuk Isten igéjét a hittanórákon; de az Egyházat
az osztályteremben és a globális információs médiából „ta-
nuljuk”.

A hit történetének az elbeszélése olyan kell, hogy legyen,
mint Mózes éneke, mint az evangéliumoknak és az Apostolok
cselekedeteinek a tanúságtétele. Más szóval, olyan történet,
amely képes Isten áldásait meghatottan, hiányosságainkat pe-
dig becsületesen felidézni. Jó lenne, ha a katekézis program-
jaiban kezdettől fogva benne lenne a meghallgatás szokása is,
az  idősek megélt  tapasztalatának meghallgatása,  az  Istentől
kapott áldások világos megvallása, melyeket meg kell  őriz-
nünk, és a saját hűtlenségeink becsületes megvallása, melye-
ket jóvá kell tennünk és ki kell javítanunk.

Az idősek akkor lépnek be az ígéret földjére, melyet Isten
minden nemzedéknek szán, amikor felajánlják a fiataloknak
tanúságtételük szép beavatását, és átadják a hit történetét, a
dialektusban megélt hitet, abban a családias dialektusban, ab-
ban az öregekről fiatalokra szálló dialektusban.

Akkor az Úr Jézus vezetésével az idősek és a fiatalok e-
gyütt  lépnek  be  az  ő életének  és  szeretetének  országába.
Mindnyájan együtt. Mindenki a családban, ezzel a nagyszerű
kinccsel, a dialektusban átadott hittel.

Fordította: Tőzsér Endre SP, Forrás: Magyar Kurír

A szentatya áprilisi imaszándéka

Imádkozzunk, hogy, különösen a legszegényebb országok-
ban, a beteg és idős emberek gondozását végző egészségügyi
dolgozók munkáját támogassák a kormányok és a helyi kö-
zösségek. 

Urunk  Jézus  Krisztus,  aki  gyengédségedben  annyi  beteg
embert gyógyítottál meg, akik gyógyulást és enyhülést keres-
ve, hozzád fordultak. Küldd el Szentlelkedet az egészségügyi

dolgozóknak, akik ma is gyógyítják és ápolják a betegségben
szenvedőket. Add, hogy vigasztalásodat és közelségedet érezve
gondoskodjanak a legszegényebbekről és az idősekről, hogy to-
vábbra  is  az  Isten  országát  gyarapítsák,  és  az  irgalmasság
küldetése virágozhasson a világban. Add, hogy a kormányok és
a helyi közösségek kellően támogassák őket. Ámen.

Felajánló ima: Jóságos Atyám, tudom, hogy velem vagy.
Itt vagyok ezen az új napon.  Helyezd el a szívemet újra a fi-
ad Jézus szíve mellé, amit nekem adsz, és amit az Eucharisz-
tiában kapok meg. A Szentlélek tegyen barátoddá és az apos-
toloddá, hogy elvégezhessem a küldetésem. A kezedbe teszem
örömeimet  és  reményeimet,  munkámat  és  szenvedéseimet,
mindent, ami én vagyok, közösségben testvéreimmel e világ-
méretű imahálózatban.  Máriával  az  egyház  missziójáért,  a
pápa  világméretű imahálózatának  szándékára   felajánlom
neked ezt a hónapot. Ámen

Forrás: jezsuita.hu

Exc., Ft. Tamás József – Az átváltoztatás 

Az átváltotatás szertartása bele van foglalva az utolsó va-
csora történetének elbeszélésébe, mellyel az Eucharisztia ala-
pítását mondja el. A konszekráció szavai nem ismétlik szóról-
szóra a Szentírást, hanem nagyon régi (de nem bibliai) hagyo-
mányokból való betoldást is kaptak. Így pl. ,,szent és tisztelet-
reméltó kezébe” – valószínűleg az Úr iránti tiszteletből toldot-
ták be. Vagy ,,fölemelte szemét az égre” szintén nincs a Szent-
írásban, de benne van az első kenyérszaporítás leírásában (Mt
14, 19). ,,A drága vagy csodálatos kehely” kifejezés a (Zsolt
22, 5) versből van. 

Az átváltoztatás szertartásának jelentősége. Krisztus, az
Örök Főpap ebben az akcióban jeleníti meg áldozatos önáta-
dását és halálát, amit a kereszten tett. Az átváltoztatás szavait
éppen ezért a pap nem a maga nevében mondja, hanem ma-
gának az Üdvözítőnek nevében. 

Jézus beszél a pap ajkai által. Megdöbbentő még elgondol-
ni is, hogy e szavakra Jézus leszáll az oltárra, a kenyér és a
bor valósággal Jézus testévé és vérévé lesz. Valóban misztéri-
um, isteni titkot őrző és rejtő valóság. Jézus szeretetének leg-
nagyobb műve ez. Mint ahogy szeretetének legnagyobb jelét
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adta, amikor magát halálra adta, úgy szeretetének újra jelét
adja most, amikor közénk száll és velünk marad. ,,Krisztus
újra földre szállott, vándorlásunk társa lett, mert szerette a
világot, kenyérszínben rejtőzött.” 

Egy amerikai író, J. H. Griffin hetekig tartó szívós és nem
éppen veszélytelen kúrával egész testét fekete színűvé változ-
tatta, azért, hogy így ,,négerré válva” jobban megismerhesse
az amerikai négerek helyzetét,  nehézségeit.  Tapasztalatait  a
Feketék, mint én (Black like me) című könyvében foglalta
össze. Itt  írta le,  hogy milyen veszélyekkel kellett  megküz-
denie, milyen megaláztatásokban volt része, mint négernek, a
fehérek között. 

Jézus nem holmi tudományos beszámoló miatt, és nem is
csak egy kis időre vette fel emberi természetünket, és most a
kenyér és bor színét, hanem ahogy ő mondotta: ,,Veletek va-
gyok a világ végezetéig.” Mert szeret, ezért mindenre képes
értünk, arra is, hogy a kenyér és a bor színébe rejtőzzön és a
kereszt áldozatában megmutatott szeretetét jelenvalóvá tegye
mindig az emberek számára. 

Az átváltozás, mely Krisztus szeretetének legnagyobb mű-
ve, arra tanít engem, hogy az én szeretetemnek is legszebb je-
le az legyen, hogy átváltozom, a bűnös emberből egyre job-
ban krisztusi emberré válok. Ezt az átváltozást mennyire sür-
geti a Szentírás szavai által tőlünk, emberektől. Ismerősek e-
zek a felszólítások.

Emanuel Béla festőnek van egy kiváló alkotása, melynek
címe:  Az  én testem.  Ezen  festményen Krisztus  háttal  ül  a
festményt néző embernek, az apostolok viszont szemben. Sö-
tét  félhomály takar  mindent.  Csak  az  asztalon  megtört  ke-
nyérből, melyre Krisztus kijelentette: ez az én testem – árad
vakító fény, melytől túlvilági ragyogásba olvad a csodálkozó
apostolok arca. 

Az átszellemült tanítványok egymástól különböznek, de az
átváltozott  kenyér  fényében  mégis  összeolvadnak,  mintha
Krisztus az átváltoztatott kenyérrel együtt róluk is kijelentette
volna: ez az én testem. Ez a festmény valahogy nagyon szé-
pen fejezi ki ezt az igazságot: nemcsak Jézusnak, de nekem is
és mindenkinek, aki közelében van és akar lenni, annak át
kell változnia, krisztusivá kell lennie. 

Mózes,  amikor  negyven  napig  a  hegyen  van  az  Úrral,
mennyire  átváltozik,  az  emberek  úgy  látják,  hogy  az  arca
fénytől sugárzik. Szent Pál ezt mondja: ,,Élek én, de már nem
én, hanem Krisztus él énbennem.” (Gal 2, 20)

Olier (†1657), a szulpiciánusok kongregációjának alapítója
írja: ,,Úgy érzem magam, hogy egészen Urunkká változtam,
mégpedig  oly  módon,  hogy  úgy  látszik,  mintha  egyáltalán
nem lennék az, ami voltam, hanem egészen valami más.” 

Ebben a tekintetben mit mondhatnék el?
Ide kellene eljutnom, hiszen az átváltoztatásnak mondani-

valóját  olyan szépen foglalja  össze Kis Szent Teréz: ,,Nem
azért  száll  ő naponta  a földre,  hogy  az  aranyból  való  ke-
helyben maradjon, hanem hogy egét egy másik éggel cserélje
fel: a mi szívünkkel, amelyben neki kedve telik.”

Uram, 
Legyek az újszövetség rajongó misése
Vihessem misebornak a vizemet,
Ostyának adhassam a testemet
S átváltoztasson szavad isteni zenéje.
Uram, 
Mikor már sokat miséztem, 
S felkent kezemben már sokat hordtalak, 
Életem a megélt Biblia keríti, 
A kosár, a bor, a kenyér és halak
S tiszta leszek a naponkénti csóktól, 
Mi ajkadról ajkamra hull:
Fogadj el élő, égő áldozatnak, 
Fogjon ostyának engem Isten-ujj, 
Rám vetve örök látó, tiszta mély szemed, 
Leheld rám a konszekrációt,
Uram, 
Változtass át, s legyek örökre a tied,
És én...
Állok a hegyen, a győztes szívem
A nap paténáján égig emelem.

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

Exc. Ft. Kerekes László püspök – 
   Nem én találtam meg Istent, hanem ő talált meg engem

Lelkipásztor  ismerősöm mondta  egy  alkalommal,  hogy az
egyik fiatal hívő megtért és megtalálta a közösségben a helyét.
Megtalálta Istent. Megkérdezték tőle, hogy mi volt az, ami ezt a
változást hozta életében? A fiatal így válaszolt: – Nem én talál-
tam meg Istent, hanem ő talált meg engem. Elgondolkodtató és
nagyon bölcs mondat ez. Valóban. Nem mi találjuk meg Istent,
hanem  ő bennünket.  Ő keres és talál meg minket. Amikor a
Szentírást kinyitjuk és olvassuk, akkor rájöhetünk, hogy az nem
más, mint az embert kereső Isten leírása. 

Kerekes László püspök, csíksomlyói áldás – Forrás: romkat.ro
Az Isten eljön, megtesz mindent: emberré lesz, emberi han-

gon szól, cselekszik. Példájával, félre nem érthető magatar-
tásával a tudtunkra akarja hozni, hogy ő mennyire keres. Ki
akarja mondani, hogy ,,úgy szerette Isten a világot, hogy egy-
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szülött Fiát adta oda, hogy aki hisz benne, az el ne vesszen,
hanem örökké éljen.” (Jn3,16)  

A nagyböjti olvasmányok (MTörv 4,1.5-9 és a Mt 5,17-19)
sajátos  módon  oktatnak.  Az  ószövetségi  szentírási  rész  el-
mondja, hogy vannak törvények, amiket be kell tartani, ami-
ket követni kell.

Az evangélium nem oldja fel a törvény szigorúságát, hanem
sokkal inkább mintha Jézus is ráerősítene arra, hogy be kell
tartani  azokat.  Ő maga is  teljesíti  a  törvényt és  tanácsolja,
hogy nem szabad belőle semmit sem kihagyni. A törvény szó
hallatán megborzongunk, hiszen tudjuk a következményét, ha
nem tartjuk be a civil törvényeket. Ilyenkor rosszul esik, hogy
még egyházi törvényekbe is ütközünk. 

Jézus mit mondana? Jézus életét tekintve azt látjuk, hogy ő
hatalmas szabadsággal, mintha elsöpörné az ószövetségi tör-
vényt,  mintha  be  sem  tartaná.  Például  szombaton,  amikor
gyógyít, belekötnek az írástudók és farizeusok. 

Mi az, ami teljessé teszi a törvényt? Jézus életében inkább a
szeretet parancsához ragaszkodik, mintsem a törvényhez. De
mégis mi jobban szeretnénk egy olyan Jézust, aki kőbe vésné
az ,,i” betűt és az ,,i” betűn a pontot is, mert akkor tudnánk
pontosan mit jelent a bűn.  Ő inkább bizonytalanságban ha-
gyott bennüket. 

A mi jóságos Jézusunk a törvényt, ha kellett  nagy szere-
tettel, szabadsággal módosítva teljesítette. Szent Ágoston is
megfogalmazta, hogy ,,Szeress és tégy, amit akarsz!” Ezzel a
lelkülettel és szívvel nem eltávolított bennünket a törvénytől
és Istentől, hanem éppen ezzel a szabadsággal vitt bennünket
Istenhez, mert a törvény célja ez. 

Láthatjuk a Szentírásban, hogy: ,,Mert hát hol van olyan
nagy nép, amelyhez istenei oly közel volnának, mint hozzánk
az  Úr,  a  mi  Istenünk,  amikor  csak  hozzá  folyamodunk?.
(Mtörv 7, 4) 

A választott nép, ha betartja a törvényt, akkor ki tudja mon-
dani, hogy milyen közel van hozzá az Isten. Jézus beteljesíti
magát a törvényt, a szeretet nagy törvényét, amikor mindent
odaad,  amikor  el  akarja  mondani,  hogy  ez  kell  vezessen
bennünket a további életben. 

A törvényt  Jézus  nem  a  magyarázattal,  nem  a  relativiz-
mussal, nem azzal, amit mi elképzelünk a bűnről, vagy amit
szeretnénk tudni róla, hanem nagy lélekkel, szeretettel teszi
teljessé.  Ő közel  lép hozzánk. Úgy kerülünk  mi  hozzá kö-
zelebb, hogy előbb ő megmutatja szeretetét, jóságát, irgalmát
egyszer és végérvényesen, majd újra és újra megbocsát ne-
künk. 

Azért imádkozom és azt kívánom, hogy ne az ószövetségi
pontot keressük az i betűre, ne a kőtáblát, hanem annak a be-
teljesítését, ahogyan a mi Urunk, Jézus Krisztus beteljesítette.
Tudjunk azzal a hatalmas szabadsággal, lendülettel, örömmel
élni a mindennapokban, hogy örömmel, szabadon, szeretettel
járjunk a krisztuskövetés útján. Ámen. 

Elhangzott Kolozsváron, a 2022-es nagyböjti rekollekciós papi
lelkinapon a Szentháromság templomban

Exc. Ft. Kovács Gergely érsek –
                        ,,Beteljesedett!” – Nagypéntek

Jézus Krisztus szenvedéstörténete után mindig úgy éreztem,
hogy a legalkalmasabb szentbeszéd a csend lenne. Hallgatni
és engedni,  hogy a mélységes csendben átjárjanak Krisztus
szavai. 

„El vele! Feszítsd meg  őt! Talán te is a tanítványai közül
vagy? Nem vagyok! Beteljesedett!” 

Évről  évre  átéljük  Jézus  Krisztus  szenvedéstörténetét,  de
most  valamiképpen  mindennapjaink  része  lett.  Amit  eddig
talán jámborsági  gyakorlatnak tekintettünk az most  a  maga
teljes, könyörtelen valóságaként költözött otthonainkba. Hir-
telen ott találjuk magunkat Jézus passiójának szereplőjeként.
Szembesülünk  a  ténnyel,  hogy nemcsak  mások,  hanem mi
magunk is meghalhatunk. [...] 

Barkaszentelés Gyulafehérváron - Forrás: seminarium.ro

Virágvasárnap még királyként ünneplik, pár nap múlva kö-
vetkezett a ,,keresztre  vele”. Nagypénteken úgy tűnik, hogy
mindennek vége. Jézussal együtt meghalnak a Hozzá fűzött
reményeink. Hogyan tovább? Mindennapjaink keresztútja va-
lóságos és kézzel fogható. [...] 

Hogyan  tovább?  Honnan  merítsünk  erőt?  Jézus  Krisztus
nagypéntekéből,  hiszen  Jézus  szenvedéstörténetének  van
folytatása. Tudjuk, hogy nem a halálé az utolsó szó, hanem a
feltámadásé,  az  örök  életé.  Mi,  hitünkből  élő keresztények
nem feledkezhetünk meg arról, hogy a mi reményünk nem a
földi életről szól, hanem túlmutat a halálon. 

Nagypénteki gondolataimat egy kérdéssel zárnám: Isten fia
ott függ a kereszten. [...] A halál egyikünket sem kerülheti el.
[…] Vajon kész lennék föláldozni életemet a többi emberért?
„Mert nagyobb szeretete senkinek sincs annál, mint aki életét
adja barátaiért” (Jn 15,13).

Forrás: seminarium.ro

Sebestyén Péter – Az elhengerített kő – 2022. Húsvétján 

Várnánk a tavaszt, de nem jő.
Legalábbis nem látszik. Mert kő fedi a gyepet. Elzárja az

életet. Elfojtja a lélegző, élni akaró zöldet. Beszorítja a holtat
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a föld koporsójába. Az élőt is, az élősködőt is. Nincs sár a kö-
vön. De virág sem nyílik. Sziklák hasadékaiban azonban föl-
föl tűnik egy meggyökerezett mag. Ami aztán évek, évtizedek
alatt szétfeszíti a követ. Esőcseppek, viharok, villámok mos-
sák, koptatják, törik az évmilliós sziklákat és a víz lassan utat
talál magának. 

Nem kell  ahhoz bomba,  becsapódó rakéta,  hogy a  követ
porrá zúzza. Csak egy vízcseppnek kell paskolnia rendesen,
ütemesen, következetesen, megállás nélkül. És a kő enged. E-
lőtör közüle-mögüle az élet, és áramlik. A forrástól az óceán-
ig. Mert az élet nem nyughat. Hiába útjában az akadály, hiába
tornyosulnak kőgörgetegek a patak mentén. A víz szalad, a kő
marad. Némán, fehéren, szótlanul, de beszédesen állja az év-
milliók viharát. Beszél. Tanít.

A piramis köve, a Stonehenge, a Parnasszus, az Egyeskő
Sziklája,  a Csomolungma hófödte  bérce, a  Nagykőhavas,  a
Királykő, a Kecskekő, a Likas-kő, az Ünőkő, a Szarvaskő, a
kővári rom mind-mind beszél. Emberről, múltról, vérről, ha-
lálról, győzelemről. Andezitek, mészkők és gránitok, márvá-
nyok  és  travertinek.  Faragott  obeliszkek  és  emberfaragta-
stukkók,  angyal és  ördögfióka figurák katedrálisok ormain.
Ahová emberi szem alig ér fel, de ahol a középkori kőfaragó
mester minden apró részletet kidolgozott, mert az örökkéva-
lóságnak alkotott.  Ahogyan a  mester,  Michelangelo is  csak
annyit sejtetett a titokból: lefaragom róla a fölösleget. Mert
benne van a kőben az istenarc, vagy az örök pusztulás. És
nálad a véső, tőled függ, hogy mit faragsz ki belőle.

És ott az elhengerített kő Jézus sírjának bejáratánál. Mert
feltámadt harmadnapra.

Ki  tudja  elhengeríteni  a  követ?  – kérdezték  még  Lázár
feltámasztása  előtt.  Bizony  mondom  nektek,  ha  ezek  nem
beszélnek, a kövek szólalnak meg! (Lk 19, 40)/Jönnek majd
idők, amikor abból, amit most láttok, kő kövön nem marad….
(Lk 21, 6) /Te vagy a kőszikla, és én erre a sziklára építem
egyházamat s a pokol kapui nem vesznek erőt rajta.(Mt 16,
18)/ Az vesse rá az első követ, aki közületek bűn nélkül van.
(Jn 8, 7)/ Melyiketek az az édesapa, aki ha fia kenyeret kér,
követ adna neki?  (Mk 11, 11) /Ha Isten Fia vagy, mondd,
hogy ezek a kövek változzanak kenyérré. (Mt 4, 3)/ Nemcsak
kenyérrel él az ember, hanem minden tanítással is, amely az
Isten szájából származik. (Mt 4, 4)

Ő az a kő, akit az emberek elvetettek, de Isten szegletkővé
tette.  Mert angyalok hordoznak tenyerükön, hogy kőbe ne
üsd lábadat! Mert aki botránykő lesz, ellenem szegülve, aki
megbotránkoztat egyet is a kicsinyek közül, jobb lett volna,
ha  malomkövet  kötöttek  volna  a  nyakába  és  a  tengerbe
dobták volna…

Hej, mi a kő, terméskő?
Ami még a  szekér tengelyét  is  arrébb tolja.  Mert  védi  a

határt,  hogy a  gazda  birtokon belül  maradjon,  s  az  idegen
megtanulja tisztelni a másét. Melyik jócselekedetemért akar-
tok megkövezni? Erre köveket ragadtak, de  ő kiszabadította
magát közülük, és eltávozott…

Jákob párnája egy kő volt, amiből másnap oltárt épített. Dá-
vid parittyájában egy kis kő volt, ami homlokon sújtotta a ret-
tegett, hatalmas Góliátot. Jézus, ahogy az élő vízről beszélt,
leült  egy  kőre,  a  kút  kávájára,  amíg  a  szamariai  asszony
felhúzta a vizet. A kő tartja a házat. Ezért fontos, milyen alap-
ra építjük azt. Aki hallgatja szavaimat és tettekre is váltja, ha-
sonló ahhoz az emberhez, aki házát sziklára építette. Szakadt
a zápor,  ömlött az ár,  süvített  a  szél,  de a ház nem omlott
össze, mert sziklára épült,- mondja a mi Urunk.

Az élet Ura elhengerítette a követ.
Nem  állhat  útjában  semmi,  ami  üdvösségünk  akadályát

képezné. Ráhullott a halál bilincsére és széttörte azt, amivel
mostanig a sátán fogva tartotta az emberi nemet. A kőbe vé-
sett  parancsokat  tökéletesítette  és  beteljesítette.  Új  életet
lehelt belénk. Mert ő a kövekből is tud fiakat támasztani ma-
gának. Mi is az elhengerített kő tanúi vagyunk. A Szegletkő
ott áll életünk ormán. Mutatja a határt, a szakadék és a kes-
keny út között. Ő üdvösségünk sziklája, akiben megkapaszkod-
hatunk, aki jelzi, az utat. Aki maga az Út, az Igazság, a Feltá-
madás és az Élet.

Forrás: peterpater.com

Sevcsuk érsek – Ne hagyjuk, hogy egyes hírek 
                           foglyul ejtsék az elménket, érzéseinket

Az Ukrán Görögkatolikus Egyház vezetője arra biztatta a
keresztényeket, ne engedjék, hogy a jelen hírei átvegyék az
uralmat az elméjük, akaratuk és érzéseik felett.

„Folytassunk láthatatlan hadviselést a valótlanságok ellen,
és minden ellen, ami meg akarja bénítani az akaratunkat, és
foglyul akarja ejteni a belső világunkat, a lelkünket” – fogal-
mazott Sevcsuk érsek április 1-jei videoüzenetében.

„Azt látjuk, hogy Ukrajna harca, az ukrán nép küzdelme az
orosz agresszor ellen egy lelki harcnak a jegyeit viseli ma-
gán. Minden nagy háború egy nagy hazugsággal jár együtt.
Hasonlóan is  zajlik:  az elménk és szívünk foglyul  ejtésére,
bebörtönzésére, megszállására, az akaratunk megbénítására
irányul. A lelki harcra jellemző, hogy az ördög először a gon-
dolatait, a propagandáját, a megfélemlítést próbálja belénk
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táplálni  különféle  módokon.  A következő stádium,  hogy  az
ember dialógusba bocsátkozik a bűnös javaslattal,  a bűnös
ajánlattal. És innentől kezdve zajlik a küzdelem az elménk-
ben,  szívünkben; az utcai harcok egy emberen belül, a go-
nosszal,  aki  fogságba akar ejteni.  És ha még jobban meg-
adjuk neki magunkat, akkor akaratunk beleegyezik a rosszba,
és  jön  a  belső,  bűnös  megszállás,  rabszolgasorba  döntés,
szenvedély és bűn.

Különösen  nagyböjtben  fontos  a  belső,  lelki  küzdelem  –
hangsúlyozta az érsek; a keresztényeknek meg kell fontolniuk,
hogy  a  hírek,  amiket  olvasnak  vagy  a  televízióban  látnak,
nem akarják-e foglyul ejteni az elméjüket, akaratukat vagy
érzéseiket, nem próbálnak-e meg a személyiségük belső meg-
szállójává válni.

Ha igen, akkor „tudnotok kell, hogy ezt a propagandát a
gonosz sugallja – tette hozzá. – Ezért álljunk ellen. Fontos
tisztában  lenni  ezzel,  hogy  le  tudjuk  győzni,  nem  saját
erőnkből, hanem a Szentlélek erejéből és kegyelméből.

Töröljük ki a gonoszt a szívünkből. Legyünk keresztények
és emberek, még a háborús körülmények között is”– mondta
az 51 éves főpásztor, aki Kijevben, a hívek mellett maradt a
háború ellenére, és aki videoüzenetekkel bátorítja őket, litur-
giákat mutat be, egyházközségeket látogat.

Fordította: Verestói Nárcisz, 
Forrás: Catholic News Agency; UGCC.ua

Tóth Tihamér – Krisztus éltető vére

Norvégia szirtes partjai s égbemeredő fjordjai mellett rette-
netes vihar ért utól egy hajót. Sokáig küszködött a tomboló
orkánnal, míg az egyik roham a tengerben alattomosan meg-
lapuló zátonyhoz csapta. A parti lakosok jól látták a szörnyű
küszködést,  de  nyolc  napon  át  senki  sem  gondolhatott  a
mentésre. A nyolcadik napon végre elült a vihar s a mentő-
csónakok nekivágtak a tengernek a hajóroncs felé. Mentésről
azonban szó sem lehetett. Halott volt mindenki. 

De  íme...  az  egyik  kiálló  sziklán  ott  fekszik  egy  anya
gyermekével! Az asszony halott már, – a gyermek azonban
él! Anyja mellén fekszik s a szivárgó vért szívja magába! A
hajótörés  után  az  anyát  és  gyermekét  a  hullám a  sziklára
dobta; a tengertől megszabadultak ugyan, de új rém vigyor-
gott szemükbe: az éhhalál. 

Mikor az anya érezte, hogy már végét járja, még akkor is
szegény gyermeke járt az eszében: mi lesz vele, ha én is el-
hagyom?  Az  anyai  szeretet  hihetetlenül  találékony:  éles
kődarabbal megsebezte mellét és saját vérét adta gyermeké-
nek,  hogy el  ne  pusztuljon,  míg  elül  a  vihar  és  megjön  a
segítség.

Az életet  sokszor hasonlítják háborgó tengerhez.  Viharok
dúlnak, alattomos szirtek lapulnak utunkban, lelki éhhalál fe-
nyeget; de íme, az Úr Jézus megnyitja  saját szívét és saját
szent vérével táplál, erősít minden küzdelemben. Ez a szent-
áldozás fönséges jelentősége s értéke a kísértések viharában
küzdő lélek számára.

Sajnos,  sok  ifjú  nincs  azonban  tisztában  azzal  az  óriási
ténnyel, hogy az áldozás a jellemes élet legelső forrása. Az ő
szemükben csak valami ragaszték a gyónáshoz, annak utolsó
mozzanata. Pedig mennyire egészen más az!

Az áldozásban elsősorban is erőt nyerünk. Mihez kell nekünk
erő? A lélek nagy küzdelméhez. Az ember sorsa katonáskodás a
földön, örökös harc dúl bennünk. Ki nem tapasztalta már közü-
letek is az emberi élet nagy tragikumát: látjuk a jót, akarjuk is,
de bűnre hajló természetünk mégis a rossz felé húz!

A fővezérnek egyik legnagyobb gondja, hogyan etesse a se-
reget.  Kiéhezett  katonákkal  nem  lehet  győzni.  Hát,  fiam,
szeretném elevenné váltani benned azt a tudatot, hogy a hősi-
es élet ereje s a győzelem forrása az Oltáriszentségben van
számodra elrejtve.

Az Oltáriszentség a győzelem szentsége!
Olvastad-e, hogyan foglalták el a világháborúban az oroszok

Przemyslt,  legerősebb  várunkat?  Egyszerűen  kiéheztették.  A
várost lelkes magyar csapatok védték ugyan, bőven volt ágyú-
juk és muníciójuk is,  erősen állottak a  páncéltornyok is  – és
mindez nem használt: elfogyott az ennivaló s a vitéz, de kiéhe-
zett s elernyedt katonáknak meg kellett magukat adniuk.

Lelkünk hófehér vára körül is ott tanyáz az ellenség, és bi-
zony sok  lélekfeladásnak  oka az  éhség,  a  lelki  elernyedés.
Csoda-e, ha az olyan lélek, amelyik nem kapja meg a rend-
szeres táplálékát, erőtlenné ernyed s nem tud ellenállni a kí-
sértés ostromainak?

És tudod-e, mi a lélek legfőbb tápláléka? «Én vagyok az élő
kenyér, mely az égből szállottam alá... Aki e kenyérből eszik,
örökké él; és a kenyér, melyet én adandó vagyok, az én testem.»
(Jn.  6,  51–52)  Fiam,  győzni  akarsz  a  bűnkísértés  tömérdek
támadása között? Ne felejtsd el az Úr Jézus fönti szavait és ne
engedd, hogy éhség sápassza halványra lelked erejét!

Hiszen olvasd csak el elgondolkozva az Úr félre nem ért-
hető tanítását:

«Nisi manducaveritis carnem filii hominis et biberitis eius
sanguinem, non habebitis vitam in vobis»; «ha nem eszitek az
ember Fia testét s nem isszátok az ő vérét, nem lesz élet ben-
netek.» (Jn 6, 59) «Qui manducat me, et ipse vivet propter
me», «aki engem eszik, értem fog élni is.» (Jn 6, 58) «Qui
manducat  tneam carnem et  bibit  meum sanguinem,  habet
Vitam aeternam, et ego resuscitabo eum in novissimo die;»
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«aki eszi az én testemet és issza az én véremet, annak örök
élete vagyon és én föltámasztom őt az utolsó napon.» (Jn 6,
54) «Qui manducat hunc panem, vivet in aetemum»; «aki e
kenyérből  eszik,  örökké  él.«  (Jn  6,  55)  Micsoda  fönséges
szavak! Mily fönséges ígéretek!

Mikor a szaracénok Assisi várát ostromolták és már győzel-
mi mámorban kúsztak fel a várfalakra,  Szent Klára kezébe
vette a monstranciát,  az oltáriszentség-tartót és megjelent a
falakon. Az Oltáriszentségből vakító sugár tört elő, amelytől a
falra kúszó szaracénok megszédülve hulltak a mélybe. Meg-
futamodott az egész támadó sereg, s az Assisi kis kolostor, a
buzgó vallásos élet kis vára megszabadult.

Minden tiszta lélek ilyen kedves vára, lakóhelye az Úristen-
nek. Miben kereshetnél segítséget, fiam, ha rendetlen ösztö-
neid s a világ kísértéseinek vad szaracénjai tombolnak a vár-
falak előtt? Mi másban, mint az Oltáriszentségben!

Forrás: Tóth Tihamér – Krisztus és az ifjú

Kempis Tamás – Krisztus követése – gondolatok

Szükségem van  a  te  kegyelmedre  kiváltképpenvaló  nagy
kegyelmedre,  hogy legyőzzem a természetemet,  amely ifjú-
ságától fogva mindig a rosszra hajlik.

Ebbinghaus Vilmos: Kiűzetés a paradicsomból (1Mózes 3.24)
A Klasszikus Aranybiblia illusztrációja (1897)

Hiszen ez a természet az első emberben,  Ádámban elbu-
kott,  a  bűnbeesés  következtében  megromlott,  s  az  ősi
szennynek bélyege  minden emberre  átszármazik,  úgy hogy
maga a természetünk, amelyet te jónak, igaznak alkottál, most
már vétket  jelent és  a  romlott  természetnek gyarlóságát,  és
önkéntelen  mozdulása,  ha  magára  marad,  a  rosszra  indul,
lefelé tart. A maradék kicsiny jóakarat csak mint a hamuban
rejtőző szikra.

Ilyen maga a természetes ész, amelyet nagy köd vesz körül,
de még különbséget tud tenni a jó és a rossz között, el tudja
választani az igazat a hamistól, viszont képtelen valóra vál-
tani mindazt, amit jónak lát,  az igazság fénye egészen nem
otthonos benne, s a hajlamoknak egészséges összhangját sem

képes megteremteni.
Ezért van az, én Istenem, hogy a bennem élő belső ember

örömét leli a te törvényedben, tudván tudja, hogy parancsod
jó, igaz és szent, elítél minden rosszat és kerülendőnek tartja
a bűnt; test szerint mégis a bűn törvényének szolgaságában
élek, mert inkább érzéki kívánságaimnak engedelmeskedem,
nem az értelmemnek.

Ezért van, hogy akarni még csak akarom a jót, de megva-
lósítani sehogy sem tudom.

Ezért, hogy sokszor sok jót elhatározok, de kegyelem híján,
amely segítene gyarlóságomon, a kicsiny ellenállás is megfu-
tamít, és hamar elfogyatkozom.

Ez az oka annak, hogy a tökéletességre vezető utat isme-
rem, eléggé tisztán látom, mit kellene tennem, de saját rom-
lottságomnak terhe alatt megnyomorodva nem szedem össze
magam a tökéletesebbre.

Varró Szilvia interúja Böjte Csaba ferences szerzetessel:
 A férfi nem léphet a nő nélkül, egyikük sem előbbre való

Amint a virág a fény felé hajlik

Csaba testvér arra biztat minden férfit, hogy merje kinyúj-
tani a kezét ez után az isteni öröm után. Merjen Szent József
útján  elindulni.  „Neki  is  döntenie  kellett,  mikor  az  angyal
szólt, hogy Heródesnek elgurult a pirulája. Egyfelől ott volt
Józsefnek Názáret, a műhely, a megrendelés, másfelől viszont
ott a család, a gyermek, az élet. És ő minden további nélkül a
család  mellett  döntött.  Minden  férfit  arra  bátorítok,  hogy
merjen az élet mellett dönteni, vállalja, hordozza az életet.”

Persze a férfi nem léphet a nő nélkül, egyikük sem előbbre
való a családban. „Nem mondhatom, hogy csak a jobb, vagy
csak  a bal  lábammal  lépek,  mindkettőre  egyforma szükség
van a járáshoz. Ha a májam, vesém nem működik, az egész
test szenved. Nem szorulhat háttérbe sem a nő, sem a férfi,
sem a gyermek a családban.”

A gyermeknevelés kihívásait Csaba testvér higgadtan látja.
Több mint hatezer gyereket fogadtak be eddig a Dévai Szent
Ferenc Alapítvány otthonaiba, de egyikről se mondaná, hogy
megbánta.  Alapaxióma,  hogy  Isten  nem  teremtett  selejtet.
„Nem végterméket  ad,  hanem magokat;  a  gyerek,  amint  a
virág,  a  fény  felé  hajlik.  Ha  a  maga  természete  szerint
hagyjuk kibontakozni és segítjük, nagyra nő.”

Gyönyörködni a rá bízott életben

Nincs kedvenc korosztálya. A nehézségeket a dalban sze-
replő gyűrűhöz hasonlítja, ami kézből kézbe vándorol. „Ma
egy kicsit  ez nehezebb, holnap amaz lesz,  dehát nekünk se
egyforma minden napunk.”

Az édesapának nagy felelőssége van, hisz a gyermek Istent
sokáig úgy képzeli el, mint az apját, ezért fontos, hogy a fér-
fiakban meglegyen a felelősségtudat, és az is, hogy gyönyör-
ködni tudjanak a rájuk bízott életben.

Csaba testvérnek kevés közös idő adatott meg édesapjával,
akit még születése előtt politikai okok miatt letartóztattak, és
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hét évet kapott. Habár Sztálin halálakor, két és fél évvel ko-
rábban kiszabadult, hamar meghalt, és kevés időt töltött fiá-
val. A nagyszülők, valamint édesanyjának három fiútestvére
azonban apja helyett kitűnő apai mintát adtak.

A kérdésre, hogy milyen lett volna, ha saját gyermekei let-
tek volna, Csaba testvér azt mondja: Szent József-i értelem-
ben abszolút apának érzi magát. „Ő nem test és vér szerint
lett a kis Jézus apja, hanem a Mennyei Atya akaratából.”

Lemondani több milliárd nőről

Szent József a biztos háttér Mária és gyermeke mögött, de
nincs előtérben, Csaba testvér szerint József a jobbik részt vá-
lasztotta. „Aki elveszi álmai asszonyát, az lemond vagy három-
milliárd nőről. De József nagyon is jó vásárt csinált: ott van a
szobra minden templomban, Egyházunk védőszentje – ilyen kar-
riert nem futott volna be sima asztalosként. Egy szülő számára
gyermeke dicsősége, diadala a legtöbb, amit elérhet.”

Az apaság útján voltak persze nehéz pillanatok. Az egyik
fiú szívét kellett műteni, Csaba testvér ott ült az orvos mellett,
aki részletesen ecsetelte, hogyan kell kibontani a fiú mellka-
sát, kivenni a szívét, új billentyűt beépíteni, majd az egészet
visszavarrni.  Jaj  –  szabadkozott  Csaba  testvér  –,  ne  rész-
letezze, doktor úr, nem bírom az ilyen naturális dolgokat. Mu-
száj – válaszolta az orvos –, mert magának alá kell írnia, hogy
mindenbe beleegyezik, és tudnia kell, miről dönt.

De sokkal több volt persze az örömből

Egy másik alkalommal lakodalomba hívták,  egyik lányuk
ment  férjhez  egy  református  templomban.  Csaba  testvér
megizzadva  futott  a  sekrestyébe,  ahol  a  tiszteletes  a  kezeit
tördelte, hogy sajnos itt  ő fog istentiszteletet bemutatni, nem
Böjte Csaba. „Hát akkor minek rohantam, minek vagyok én
itt?”  –  dohogott  Csaba  testvér.  Kiment  a  szépséges  meny-
asszonyhoz, aki rögtön belé is karolt: „Hát maga lesz az ö-
römapa.”

,,Olyan élmény volt, amit nem adnék semmiért. Nézegettem
is a fiút, micsoda gyanús alak vagy, vajon odaadhatom-e ne-
ked a lányom kezét?” Végül mégiscsak rábízta a menyasz-
szonyt a jövendőbeli vejére, s mint jól nevelt örömapa, visz-
szahúzódott a násznép közé.

Forrás: Magyar Kurír

XVI. Benedek gondolatai a római Szent Kereszt
              Egyetem tanulmányi napja középpontjában

Bemutatták  a  római  egyetemen  a  Vatikáni  Könyvkiadó
gondozásában megjelent Az egyház: jel a népek között című
kötetet,  mely az emeritus pápa ekkleziológiai témájú írásait
gyűjti egybe. „Egy teológiai út, amelyet botrányok és bűnök,
de  az életszentség  és a kiengesztelődés történetei  is  fémje-
leznek” – hangsúlyozta Pietro Luca Azzaro, a könyv társszer-
kesztője és társfordítója.

Joseph Ratzinger teológus írásai továbbra is olvasók száz-
ezreit nyűgözik le  szerte a világon. A római Szent Kereszt
Pápai Egyetemen március 31-én, Az egyház Joseph Ratzinger

– XVI. Benedek ekkleziológiájában címmel tartott konferen-
cián foglalkoztak az emeritus pápa műveivel. A kiindulópon-
tot a Vatikáni Könyvkiadó (LEV) által kiadott Opera Omnia
sorozat VIII. kötetének első része jelentette. Az egyház: jel a
népek között című kötet számos egyházi témájú írást gyűjt
össze, amelyek fél évszázados tudományos kutatás, tanulás és
tanítás eredményét jelentik.

„Bár szisztematikusan rendszerezett könyvről van szó, min-
den olvasót, és nem csak a hivatásos teológust, lenyűgöz a
szerző által feldolgozott tartalmak aktualitása” – fogalmazott
Pietro  Luca  Azzaro  professzor,  a  kötet  társszerkesztője  és
társfordítója. Kiváltképpen a szeretet témája időszerű, amely
„az a nap, amely körül Joseph Ratzinger minden gondolata
forog,  intellektuális  utazásának  első lépéseitől  a  legutolsó
enciklikájáig”.  Az Egyház „egyrészt  Isten végtelen és túlá-
radó, ember iránti szeretetének kifejeződése, másrészt azon-
ban a bűn által beszennyezett kifejezése”. Az emeritus pápa
szerint: „igaz, hogy létezik a bűnösök Egyháza, amelyet bot-
rányok szennyeztek be, de van egy másik történet is: a nagy
szentek  története  és  az  Egyház  nagy  kiengesztelő ereje”  –
hívta fel a figyelmet a professzor.

Szabó Mátyás – Tavaszi feltámadás

A kötet másik fontos mozzanata a II. Vatikáni Zsinat, ame-
lyen a fiatal Joseph Ratzinger először Josef Frings kölni bíbo-
ros érsek teológiai tanácsadójaként, majd a zsinat szakértője-
ként vett részt. Sőt 1965 után az ő hozzájárulása alapvetőnek
bizonyult a teológia és az ekkleziológia megújításában. „Az
emeritus pápa életrajzírója, Peter Seewald egyszer azt mond-
ta, hogy Joseph Ratzinger egyik legfontosabb munkája egy
kis cikk, amelyet káplánként írt, Az új pogányok és az egyház
címmel” – idézte fel Azzaro. Ez 1959-ben volt, és csaknem
három évvel a II. Vatikáni Zsinat megnyitása előtt a fiatal teo-
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lógus rájött, hogy „a templomok megteltek a nagy ünnepek
alkalmával, de Jézus Krisztus már nem élt annyira a hívek
szívében”. Ezért a következő ötven évben a hit mindennapi
életben való átadásának és hatékonyságának kérdése állt gon-
dolatainak középpontjában.

A Joseph  Ratzinger  gondolatairól  szóló  könyvsorozat  az
emeritus pápa anyanyelvén, németül íródott. „A német kiadás
lehetővé  teszi,  hogy  felfedezzék,  mit  mondott  valójában  a
pápa, amelynek gazdagságát az értékes és soha nem banális
stílusban is  felfedezhetik”  –  mutatott  rá  Paul  Josef  Cordes
bíboros, a Cor Unum Pápai Tanács nyugalmazott elnöke. Ez a
nyelvezet olasz fordításban sem veszít erejéből. A kérdéssel
kapcsolatban  Azzaro  professzor  megjegyezte,  hogy Joseph
Ratzinger „görögből és latinból is fordít németre. Ez pedig
máris  rávilágít  arra,  amit  egy  fordítótól  elvárunk:  hogy
vissza  tudja  állítani  a  szövegekben  azt  a  megtestesülési
módot  és  konkrétságot,  amely  a  hit  történetére  és  átörökí-
tésére jellemző, és amely egy nagyon pontos és fényes nyelve-
zetből  épül  fel,  tükrözve  Krisztus  példáját,  aki  egy  fényes
ösvény az Egyház történetében.” [...] 

Forrás: Magyar Kurír

T. Varga Vince – A szent három nap

Nagycsütörtök 

Az Egyház ünneplésének középpontjában a Szent Három
Nap áll. Hitünk titkának, a megváltásnak ünnepe. Az egész
teremtett világ és a történelem belemerül Isten szeretetének
mélységébe. Nagycsütörtök az utolsó vacsora, az első szent-
mise, az első papszentelés emlékünnepe. A testvéri szeretet-
nek, a közösségnek és az egységnek az estéje. Templomunk
ma az utolsó vacsorának a terme, ahol a pap Jézust jeleníti
meg, a hívek pedig az apostolokat. Az ősegyházban a mai nap
volt a bűnbánók visszafogadásának időpontja. Jézus megmos-
sa lelkünket és kész arra, hogy testének és vérének vételével
végleg beköltözzön hozzánk.

Az a húsvéti lakoma – a Pászka, – melyet Jézus is megün-
nepelt tanítványaival a szabadulás feletti örömben telt. Szent-
misénken ezt az örömöt idézik fel:  a liturgia fehér színe; a
virág; az orgonaszó; a felcsendülő Dicsőség, melyet a csen-
gők hangja kísér.

Egyben megjelennek a fájdalom jelei is. Megrázó ellentétek
feszülnek. Jézust azon az éjjelen fogják el, amikor szereteté-
nek legnagyobb jelét adja. Elnémulnak a harangok, a csen-
gők,  nem szólal  meg az orgona sem a  feltámadásig.  Mint  a
leölésre szánt bárány – úgy némulunk el mi is. Jézus elbúcsúzik
barátaitól, feltárja előttük a szenvedés és a szeretet összefüggé-
sének titkát. Megígéri a  vigasztaló Szentlelket,  aki  Egyházzá
alakítja a tanítványokat és minket is megtanít mindenre.

Tartsátok emlékezetben ezt a napot, és ünnepeljétek meg!
Nagycsütörtök az utolsó vacsora, az első szentmise, az első

szentáldozás, az első papszentelés emléknapja: a testvéri sze-
retetnek, a közösségnek és az egység parancsának estéje. Jé-
zus tetteiben a szeretet Lelkének kiáradását tapasztaljuk meg. 

Ma a templom az Utolsó Vacsora terme. A szentmisét be-
mutató pap Jézust képviseli, a hívek az apostolokat. Jézus ma
mondja: ,,Vegyétek és egyétek, ez az én testem.” Vegyük hát
örvendező lélekkel.

Nagypéntek

Urunk kínszenvedésének és halálának napján nincsen szent-
mise. A mai napon a keresztáldozatra, az Újszövetség egyetlen
áldozatára emlékezünk. Ma nem az öröm kerül előtérbe, hanem
az a drága ár, amivel megszerezte nekünk az üdvösséget. Ezért
hallgatnak a harangok, ezért ölt piros színt a liturgia.

A mai  nap  szertartása  erőteljes,  a  lényegre  figyelmeztető
jelképeket  használ.  A csendes  bevonulás  után  a  pap  arcra
borul a nyitott, kifosztott tabernákulum előtt a hódolatnak, a
mindenek felett  álló  tiszteletnek a  jeleként,  miközben vala-
mennyien letérdelünk. A szertartás elején elmarad a kereszt-
vetés, nincsen köszöntés sem. Egy rövid könyörgésben Isten
irgalmasságáért folyamodunk.

Nagypéntek  hozta  el  számunkra  a  szentségeket,  hozta  el
bűneink bocsánatát. Így ír erről Aranyszájú Szent János, IV.
századi egyházatya : ,,Jézus meghalt, de még a kereszten füg-
gött,  odalépett egy katona és lándzsával átdöfte oldalát, és
abból víz és vér folyt ki. Az egyik a keresztség jelképe, a má-
sik  az  Eucharisztiáé.  Szentséges  templomának  falába  rést
ütött, én pedig drága kincset fedeztem fel ott. Krisztus tehát
tulajdon oldalából építette az egyházat.” Ma az áldást a záró-
könyörgés helyettesíti. Nagypéntek és Nagyszombat számunk-
ra  a  belső csend,  az  elmélkedés  és  a  halott  Jézus  melletti
virrasztás napjai. Legyen ez az esztendő egyetlen olyan napja
melyet együtt ünneplünk a választott zsidó néppel: a nyuga-
lom, a várakozás napja.

Nagyszombat

Nagyszombaton  az  Egyház  nem ünnepel.  Urunk  sírjánál
időzik, az  Ő szenvedéséről és haláláról elmélkedik. A taber-
nákulum és  az  oltár  egész  nap  megfosztva áll.  A nagycsü-
törtökön  elhallgatott  csengők  és  harangok,  a  néma  orgona
mind a világ megváltásáért életét adó Jézust gyászolja. Aki az
utolsó elveszettet is meg akarja menteni és elmegy érte a ha-
lálba.
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Te vagy talán az egyetlen idegen
Jeruzsálemben, aki nem tudja, mi történt

ott ezekben a napokban? (Lk 24,18)

A mostani  szertartás  már  Húsvéthoz  tartozik.  Húsvét  vigí-
liája a Szent Három Nap csúcsa. A legrégebbi – közel négy-
ezer éves – hagyományok szerint a húsvéti vigília az Úrért
átvirrasztott éjszaka.  A választott nép Egyiptomból való ki-
vonulásának várakozásában telik el. A keresztények számára
az éjszakai virrasztás, emlékezés arra a szent éjszakára, ame-
lyen  az  Úr  feltámadt  és  ,,ezért  minden  éjszakai  virrasztás
anyjának tekintjük". (Szent Ágoston: Sermo 219) Természete
szerint  csak  a  sötétség  beállta  után  kezdődik,  abban  a  sö-
tétségben, amely Krisztus halálával borult a világra. Az Egyház
imádkozva várja az Úr feltámadását. Őt ünnepli meg a kereszt-
ség, a bérmálás és az eucharisztia szentségeiben.

A szertartás a templom előtti térségben rakott tűz megáldásá-
val veszi kezdetét. A megáldott tűzről lobban fel a húsvéti gyer-
tya lángja. A prózában mondott könyörgés Isten teremtő szavát
idézi: ,,Legyen világosság”. A húsvéti gyertya és a keresztalak-
ba  beletűzött  tömjéncsomók  Krisztus  öt  sebét  jelképezik.  A
közben elhangzó imádság: ,,Jézus Krisztus a tegnap és a ma Ő
a kezdet és a vég, az alfa és az ómega, övé az idő és az örökké-
valóság, a dicsőség és a hatalom” – valamint az évszám jelzi,
hogy a megváltásnak mi itt és most mi vagyunk a részesei.

Az ünnepélyes bevonulással bevitt húsvéti gyertya lángjáról
majd az utolsó felmutatást  követően  vesszük le  saját  gyer-
tyánkra a lángot. Jelezve ezzel, hogy Krisztus feltámadásának
fénye, mint igazság és megbocsátás mindenkihez eljut. A fény
a  Krisztust  jelképező húsvéti  gyertyáról  indul  és  egymás
közvetítésével jut el mindenkihez.

A húsvéti örömöt egy köszöntés hirdeti meg: ,,Békesség ve-
letek.  Én  vagyok  ne  féljetek.  Feltámadt  Krisztus  e  napon.
Alleluja” A hívők öröme nem képes bent maradni a  temp-
lomban. Az utcákra, terekre kitóduló körmenetben minden –
a tűz, a víz, a fény, a kereszt, a felcsendülő énekek – ezt az
egyetlen igazságot hirdetik:  ,,Krisztus feltámadt és  megnyi-
totta nekünk az Örök élet kapuját”.

Ezekkel a gondolatokkal kívánok mindenkinek Isten áldotta
Húsvéti ünnepeket!

T. Varga Vince – Kiskapus

Emlékezzünk nagyjainkról

215 éve hunyt el Révai Miklós 

Révai  Mátyás  Miklós  János  (Német-Nagy-Szent-Miklós,
1750. február 24. – Pest, 1807. április 1.) piarista szerzetes,
nyelvész, egyetemi tanár, a magyar történeti nyelvészet meg-
alapítója.  Máig  élő helyesírási  alapelvünket,  a  szóelemző
elvet képviselte. Új nyelvészeti szakszavakat is alkotott, így
például a helyesírás és a nyelvtudós szavunkat.

Csanádon kezdett tanulni, a gimnáziumot pedig Szegeden, a
kegyesrendiek (piaristák) iskolájában, végezte, akiknek a rend-
jébe 1769. október 14-én, Kecskeméten belépett. A keresztség-
ben kapott Mátyás neve mellé ekkor vette fel a Miklós nevet.
1771-ben elemi iskolai tanító volt Tatán, 1772-ben Veszprém-
ben a II. grammatikai osztály tanára. 1773–74-ben Nagykároly-
ban  bölcseletet  tanult,  és  1775-ben  ugyanott  a  grammatikai

osztályokban tanított. 1776-ban Nyitrán teológiát tanult.
1777-ben Károlyi Antal gróf támogatásával Bécsbe ment,

ahol hajlamát követve rajzot  és  műépítészetet  tanult.  1778.
június  14-én  Nagyváradon pappá  szentelte  gróf  Kornis  Fe-
renc püspök. 1778–1780 között Nagyváradon a nemzeti isko-
láknál  rajztanár,  1780-ban  ugyanott  a  királyi  akadémián  a
bölcselet rendkívüli tanára volt. Az állásáról 1781 márciusá-
ban lemondott, és nyomorban élt. Nagykárolyból Pozsonyba,
majd Bécsbe s Grazba vándorolt. Grófoknál gyermekek neve-
lésével foglalkozott. 1784. május 1-jéig a Magyar Hírmondót
szerkesztette  Pozsonyban.  A  pápa  engedélyével  1794-ben
felveszik a győri egyházmegyébe. Ekkor vette fel a Miklós
mellé a János nevet. Az 1790. évi országgyűlés alatt buzdító
előszóval kiadta Bessenyei György művét.

1796-ban Bécsbe ment, ahol az esztergomi gimnázium köl-
tői osztályának tanárává nevezték ki. Azonban erről a tiszt-
ségéről is lemondott 1799-ben, és Komáromba költözött. Itt
megromlott  egészsége  miatt  1800  júniusa  végén  nyugdíja-
zását kérte. Ő oktatta Gróf Széchenyi Istvánt rajzra.

Révai Miklós – Budapest, V. kerület, Roosevelt tér – A főhomlokzat keleti sarka

A pesti egyetemen a magyar nyelv és irodalom tanára 1802.
augusztus 16-tól. 1803-ban  Antiquitates címmel latin nyel-
ven kiadta már korábban elkészített művét a Halotti beszéd-
ről.  A legfontosabb,  és  nyelvtudományunkban új  korszakot
alkotó munkája azonban az  Elaboratior grammatica Hun-
garica (1803–06). Révai nyelvtudományi rendszerét már ak-
kor  is  a  tekintélyesebb  magyar  írók  a  legalaposabbnak  is-
merték el. 

1805-ben befejezett  Magyar deákság című munkájában a
magyarokat és hunokat azonos eredetűnek határozta meg, de
a magyar nyelvet rokonította a zsidó, káldeus, szír és arab, to-
vábbá a török és perzsa nyelvekkel is. A legközelebbi nyelv-
rokonokként azonban felsorolta az összes akkor ismert finn-
ugor nyelvet (lapp, finn, észt, szirán, permi, vogul, vót, csere-
misz, mordva, osztják). Beszélte a magyar, német, francia, o-
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lasz, latin, görög és héber nyelveket. 
Forrás: Wikipédia

100 éve hunyt el Boldog IV. Károly király

1922. április 1-én hunyt el madeirai száműzetésben IV. Ká-
roly király, akit II. János Pál pápa 2004-ben emelt a boldogok
sorába. Halálának 100. évfordulója alkalmából április 1-jén
püspöki szentmisét mutattak be Madeirán, a funchali székes-
egyházban, melyen Erdő Péter bíboros is részt vett. Az ese-
ményről Nagy Norbert teológus, Zita királyné boldoggáava-
tási ügyének viceposztulátora írt beszámolót.

A tragikus sorsú, de a keresztény erényeket hősiesen gya-
korló uralkodó halálának 100.  évfordulójára  népes nemzet-
közi zarándokcsoport érkezett a Portugáliához tartozó sziget-
re, hogy hálát adjon a szentéletű király példamutatásáért és i-
mádkozzon mielőbbi szentté avatásáért. 

A magyar zarándokok között jelen voltak a Károly Imaliga
magyarországi képviselői, Kovács Gergely elnök kíséretében,
továbbá a Máltai Lovagrend képviselői, Szabadhegy Kristóf,
valamint a Zita királyné boldoggá avatásáért alakult magyar
egyesület képviselői Erőss Réka Mária vezetésével.

IV. Károly családja körében

A megemlékezés a rózsafüzér elimádkozásával vette kezde-
tét március 31-én, melynek keretében Habsburg-Lotharingiai
János szerzetespap, Károly és Zita dédunokája, tartott szívhez
szóló és személyes hangvételű tanúságtételt. Ebből idézünk:
„16 évesen került a kezembe Jean Sévillia – Zita, a bátor csá-
szárné című könyve, melynek elolvasása egy kegyelmi fordu-
latot jelentett  addigi életemhez képest. Így szóltam magam-
hoz: Te János! Károly és Zita egész életükben embertársaik
boldogulásáért küzdöttek. Ezért a nemes célért még a szen-
vedést is vállalták. És te mit teszel? Te egy egoista, egy jól-
nevelt egoista vagy! Nem annyira önvád, sokkal inkább az
ébredés pillanata volt ez  számomra.” A dédunoka tanúság-
tételében arra biztatta a jelenlévőket, hogy kövessék Károly
és Zita áldozatos példáját, és vállalják a keresztet embertár-
saikért.  […]  A zarándoklat csúcspontja az április 1-én meg-
tartott püspöki szentmise volt, amelyre a funchali székesegy-

ház ismét teljesen megtelt zarándokokkal és helyi hívekkel.
A szentmise főcelebránsa Nuno Brás da Silva Martins helyi

püspök volt, aki szentbeszédében Károly példamutató életéről
és az első világháborúban tanúsított béketörekvéseiről elmél-
kedett. Károly királyt a nemzetek közötti béke és kiengeszte-
lődés szelíd harcosaként írta le, akinek példája a mai háborús
időkben különösen is nagy jelentőséggel bír.

A szentmisén koncelebrált Erdő Péter bíboros, prímás, esz-
tergom-budapesti érsek, valamint számos püspök és pap.

Semjén Zsolt miniszterelnök-helyettes a Magyar Kormány
képviseletében vett részt az ünnepségen.

A zarándoklat a montei templomban elmondott ünnepélyes
hálaadással ért véget.[...]

Zita királynéval együtt világító példái  ők a családi hűség-
nek és az áldozatos  szeretetnek,  amely mindenkit  megillet,
még az ellenséget is.

Károly királyunk liturgikus ünnepe Zitával való házasság-
kötésük  napja  (október  21).  Ez  arra  ösztönöz  bennünket,
hogy imáinkkal Zita királyné boldoggá avatásáért is fohász-
kodjunk,  aki  hosszú  földi  élete  során  hitvestársként,  édes-
anyaként és nagymamaként a házasélet szentségét, a család
fontosságát  és  hit  megtartó  erejét  hagyta  ránk  követendő
örökségül. Ha Isten is úgy akarja, akkor talán egyszer Károlyt
és  Zitát  házastársként  együtt  tisztelhetjük  majd  az  Egyház
oltárán, és kérhetjük támogató közbenjárásukat azokért a fia-
talokért, édesanyaként és édesapaként a házasság szentségé-
ben szeretnék megélni Istentől kapott hivatásukat.

Szerző: Nagy Norbert teológus, viceposztulátor, 
Forrás: Magyar Kurír

95 éve hunyt el Prohászka Ottokár püspök
Prohászka Ottokár (Nyitra, 1858. október 10 – Budapest,

1927. április 2) magyar római katolikus pap, egyházi író, két-
szeres, filozófiai és teológiai doktor, politikus, egyetemi ta-
nár, a Magyar Tudományos Akadémia rendes tagja, ország-
gyűlési képviselő, 1905-től haláláig Székesfehérvár tizenötö-
dik megyés püspöke. 

A magyar  keresztényszocializmus legjelentősebb képvise-
lője, az 1920-as évek Magyarországának egyik legbefolyáso-
sabb embere, a magyar egyháztörténet egyik legismertebb a-
lakja, egyben a 20. századi magyar történelem egyik legvita-
tottabb személyisége is. 1905-ben kapta meg Székesfehérvár
püspöki székét. Spányi Antal, székesfehérvári megyésüspök
így beszél  róla: Prohászka Ottokár  püspök a csendes szen-
vedést nagy istentiszteletnek tekintette és a legragyogóbb, a
napnál ragyogóbb ténynek írta le a feltámadott Krisztus meg-
jelenését, aki teljesen átalakította, megváltoztatta az aposto-
lok minden érzését, gondolkodását.

Prohászka Ottokár egy fénylő, ragyogó csillag, egy olyan
ember,  aki  Istentől  megáldott  tehetségével  az  Egyházat  ki-
magaslóan szolgálta, és az emberek felé a Jóisten szeretetét
hitelesen tudta közvetíteni. A hitnek lángoló szónoka és hir-
detője volt, aki nemcsak szép szavakkal beszélt a hitről, ha-
nem igazán meg is élte azt. 
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Prohászka püspök a hit embere volt, az egész életét odaadta
az  Istennek,  nem csak  félig-meddig  és  nem csak  bizonyos
alkalmakkor. Ez a hit irányított mindent benne, az egész gon-
dolkodásmódját, amikor a természettudományokkal, teológiai
kérdésekkel  vagy  filozófiával  foglalkozott.  Mindenben  az
Istent kereste és Istent próbálta meg felmutatni. Mindent úgy
szemlélt, és úgy beszélt az adott tárgyról, hogy az abban jelen
levő Istenhez közelebb vigye az embereket. Csodálatos adott-
sága volt ehhez, de a maga egyéni életében is ez az istenkere-
sés, az Isten szolgálata határozott meg mindent.

Legendák  jártak  arról,  ahogyan  imádkozott.  Akik  annak
idején Prohászkát látták imádkozni, azt mondták, az a látvány
egy lelkigyakorlattal felért, amelynek emléke egész életükben
elkísérte őket. 

Forrás: Magyar Kurír

85 éve hunyt el Juhász Gyula költő

Juhász Gyula (Szeged, 1883. április 4. – Szeged, 1937. április
6.) magyar költő. A 20. század első felében Magyarország egyik
legelismertebb költője, József Attila előtt a magyarság sorsának
egyik legjelentősebb magyar lírai kifejezője.

1883-ban  született  Szegeden.  Élete  végéig  nosztalgikus
szeretet fűzte e városhoz.  Iskoláit  szülővárosában és a váci
piaristáknál végezte.

Magyar–latin szakon tanult a pesti egyetemen, ahol a diák-
élet egyik vezéralakja volt. Egyedül Nagyváradon érezte iga-
zán jól magát (1908–11 között élt itt). 

A háborús évek alatt 1917-ben fölhagyott a tanítással, hazaköl-
tözött szülővárosába,  majd különböző helyi lapoknál újság-
íróskodott, és bekapcsolódott a szegedi irodalmi élet szerve-
zésébe. Juhász segítette József Attila első verseinek megjele-
nését, szellemisége, költészete hatott a fiatal költőre.

A költészet napja – április 11.

117 éve született 1905. április 11-én József Attila költő

József Attila – Isten

Én az Istenem úgy szeretem,
Hogy a szívemet földbe vetem,
Megérik, akkor learatom,
Fölösét pedig másnak adom.

Meg is köszöni, akárki az,
Akárha huncut, akár igaz,
Ha mindörökre, ha csak percre,
De az Isten fölébred benne.

Ha lány az, hozzákomolyodva
Rongyos kabátom megfoltozza,
Hogyha meg ember, csak megállít,
Ki is kisér az ajtajáig.

Ha éppen főzik az ebédet,
Ottan marasztnak várt vendégnek
S ahol az asszony sose hamis,
Meghínak ott még máskorra is.

Aztán csak amikor dolgoznak,
Rólam is el-elgondolkoznak.
S hogy munkaközben megpihennek,
Erejét érzik a szivemnek.

Nem csinálnak egymás közt mozit,
Bennük már Isten álmodozik,
Álmodik tágas, erős égről,
Kicsiny fiának nagy szivéről.
                                                      1925.

110 éve született Örkény István író

Örkény István – A beszélő hársfa

Volt egyszer egy falu, mely olyan szegény volt, hogy még
egerek sem voltak benne. Az emberek ugyanis a szalonnabőrt
is belefőzték a levesbe, s ha véletlenül odatévedt egy egér, hát
éhenpusztult hamarosan. De nemcsak egere, hanem még neve
sem volt ennek a falunak. 

Örkény István és felesége, Gönczi Flóra
Épp  akkoriban  adta  a

császár a falvaknak meg
a városoknak a neveket.
Hogy azonban  nevet  le-
hessen  kapni,  azért  fel
kellett  kocsiznia  a  bíró-
nak Bécsbe, ami nagy ú-
tiköltségbe került. 

És nem elég ám az úti-
költség! Pénzt kellett ad-
ni  az  ajtónállónak,  hogy
bebocsássa az érkezőt az
írnokhoz,  az  írnoknak,
hogy  továbbengedje  a
kancellárhoz,  a  kancel-
lárnak, hogy elővezesse a
császárhoz,  s  még a  csá-
szárnak is, hogy kijelentse: így vagy úgy hívják a szóban forgó
falut,  és  nem másképp.  Ennyi  pénz  azonban sohasem volt
együtt a faluban.

Így aztán  nem kapott  nevet,  ami  nagy baj,  mert  aminek
nincs neve, arról nem tudnak az emberek, és amiről nem tud-
nak az emberek, az nincs.

Tehát ez volt a legszegényebb faluja a világnak. Nem volt
temploma, mert nem talált oda a pap, nem volt iskolája, mert
nem tudták,  hová  küldjék  a  tanítót,  nem volt  orvosa,  sem
bábája, sem patikusa. Aki beteg lett, jajgatott, mert nem volt,
aki gyógyítsa, s ha már eleget jajgatott, akkor meghalt, és a-
zontúl csöndben maradt. Így éltek és így haltak meg az em-
berek a világ legszegényebb falujában.

Így  halt  meg  a  világ  legszegényebb  falujának  legszegé-
nyebb asszonya is. Két árva leány maradt utána, a harminc-
éves Veronika és a tízéves Marika. […]

Pipu, egy gazdátlan, bozontos, vad kinézésű kutya volt. Va-
kon született, és sohasem látott a világból semmit. Mégis ki-
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ismerte magát benne, jobban, mint az emberek. Valamilyen
titokzatos ösztönnel tájékozódott, megérezte, ki a jó ember, s
ki nem, melyik kutya harapós, s melyik háznál dobnának neki
egy kis vacsoramaradékot. […]

Amikor  látta,  hogy egy bozontos,  fekete  kutya fekszik  a
kecske helyén,  elfogta  a  keserűség.  Megértette,  hogy nincs
keresnivalója ebben a házban, ahol őt már nem szereti senki.
S már-már  sírva fakadt ezen  való szomorúságában,  amikor
Pipu fölkelt, nagyon nyújtózott, körbejárta Marikát s mindig
hozzányomta a hideg és nedves orrát a lába szárához, ami a
kutyáknál a legnagyobb rokonszenv jele.

– Mondok valamit, Marika – mondta barátságosan a Pipu. –
Menjünk mi ketten együtt világgá.

– Hová mehetnék  én,  te  buta  kutya?  –  kérdezte  Marika,
könnybe lábadó szemmel.

– Ahová én elvezetlek, ott jóra fordul a sorsod – mondta
Pipu.  – Hogy tudnál te engem vezetni, mikor vak vagy?  –
kérdezte Marika.

– Vaknak vak vagyok – mondta Pipu –, de tudok a virágok
nyelvén, és a fákkal is tudok beszélni.

– Ugyanúgy el tudsz beszélgetni a fákkal, mint velem? –
kérdezte meghökkenve Marika.

– Ha nem hiszed, majd meglátod – mondta Pipu, és hátra
sem nézve többé, nyílegyenesen elindult világgá. Marika is,
miután egy fájó sóhajjal visszanézett a szülői házra, szépen
elballagott utána.

Az persze nem volt egészen igaz, hogy Pipu tudott volna a
növények nyelvén. Értette, amit a szél susogott, s ez is nagy
szó, mert a szél gyorsan jön-megy, mindent lát és hall,  s  ő
persze érti, amit az ő susogására visszasusognak a fák lomb-
jai, a virágok szirmai és a füvek gyenge szára.

Pipu csak a szél tolmácsolásával értette a növények beszé-
dét, s így voltaképpen a szélnek köszönhető, hogy a két ván-
dor még ennek a napnak az estéjén elérkezett a Dunához.

Marika megállt a parton, s a csodálkozástól összecsapta a
kezét. Egy fa állt a parton.[…]

– Nohát, te buta kiskutya – mondta Marika Pipunak –, most
megmutathatod, mit tudsz. Szeretném tudni, mit mesél a fa.

– Sír szegényke – mondta Pipu –, mert letörött a legszebbik
ága. – Most látta csak Marika, hogy a fa egyik ága a földön
hever. – Mitől tört le az ága? – Pipu a szél közbenjárásával
megérdeklődte  a  dolgot.  Kiderült,  hogy  az  éjjel  zivatar
tombolt a Dunán, s a villám belecsapott a fába.

Marikának feldobogott a szíve, mert eszébe jutott, hogy mit
álmodott  az  éjjel.  Az is  eszébe jutott,  hogy álmában segít-
ségért kiabált a fa. Összeszedte hát a réten a legfinomabb és
legbársonyosabb füveket, virágokat és mohákat, s betapasz-
totta velük a fa sebeit.  A fa hálásan ingatta ágazatát,  aztán
szólt valamit a szélnek, a szél is szólt valamit Pipunak, Pipu
pedig ezt kérdezte Marikától:

– Akarod-e, hogy te légy a leggazdagabb az egész világon?
Marikának tágra nyílt a szeme a csodálkozástól.
– Hogy lehetnék én a leggazdagabb a világon, te buta kutya?

– Te jót tettél a fával, s ezt ő vissza akarja neked fizetni.
Alighogy ezt kimondta, odasúgta a szélnek a fa: Fújj. A szél

elkezdett fújni, olyan forrón és erősen, hogy a Duna lassan a-
padni kezdett, s véges-végig, ahol csak elpárolgott a víz, fé-
nyes ezüstpénzek csillogtak a homokban.

Ezt a sok pénzt szerelmespárok hajították a vízbe. Száz meg
száz év óta ezer meg ezer szerelmespár sétált  ki a folyóparti
fához, bedobtak egy ezüstpénzt a vízbe, s közben azt kívánták,
hogy boldogok legyenek házasságukban. A hit azt tartotta, hogy
amit a szerelmesek e fa alatt kívánnak, az teljesül.

Marika nézte-nézte az ezüstpénzeket, s az jutott eszébe, hogy
ha ő ezt a kincset hazaviszi, akkor a nénje biztosan elveszi tőle,
és még jobban fogja gyűlölni, mint idáig. S ezért így szólt Pipu-
hoz: – Nem akarom, hogy én legyek a leggazdagabb a világon.

Pipu meg a szél, meg a fa megint susogott egy darab ideig.
Aztán így szólt a kutya:

– Hát akarod-e, hogy te légy a legszebb lány a világon?
– Hogy lehetnék  én  a  legszebb a  világon?  –  csodálkozott

Marika.
Erre a fa azt súgta a szélnek: Hozz esőt!
A szél  pedig  fújni  kezdett,  és  hozott  egy  fekete  felhőt.  A

felhőből esni  kezdett  az eső, és amire ráhullottak a csöppjei,
azon  szempillantásban megszépült  általa.  Ha egy piros  virág
ázott meg tőle, még sokkal pirosabb lett a pirosa, egy rút va-
rangyos béka pedig úgy megszépült, hogy a legyek maguktól
berepültek a szájába, úgy megkótyagosodtak a látásától. De a
legnagyobb változás Pipun volt észrevehető.

Amikor az első csöppek ráhullottak, eltűntek csúf szőrcsim-
bókjai,  görbe lábai  kiegyenesedtek,  kajla  fülei  fölfelé  hegye-
ződtek, s olyan szemrevaló kutya lett belőle, hogy meg sem is-
merte, aki azelőtt látta. Marikát azonban megijesztette ez az át-
változás. Az jutott eszébe, hogy ha ő is így meg talál szépülni,
akkor ezt sohasem fogja neki megbocsátani az ő pártában szá-
radt testvérnénje. Éppen ezért nagyot kiáltott:

– Jaj, dehogyis akarok én a legszebb lány lenni a világon!
Abban a szempillantásban elállt az eső.
– Hát mit kívánsz, Marika? – kérdezte Pipu. – Akármit kí-

vánsz, ez a fa teljesíti. – Marika gondolkozott. Sokáig tartott,
míg elszánta magát valamire, mert hiszen erre a kérdésre senki
sem tud gyorsan válaszolni. Végezetül azt mondta: 

– Kívánom, hogy én legyek a legjobb a világon. Olyan jó
akarok lenni, hogy mindenki szeressen engem.

Ezt a kutya lefordította a szélnek, a szél a fának, s a válasz is
ugyanezen az úton jött visszafelé. A fa azt üzente, hogy Marika
feküdjön le szépen aludni, de ébredjen föl hajnali harmathullás-
kor. Akkor aztán rázza meg a fát, hogy a harmatcseppek lehull-
janak a fa virágáról. Ami víz összegyűlt a virágok kelyhén – ü-
zente a széllel a fa –, azzal meg lehet gyógyítani minden beteg-
ségét a világnak. Ez nagyon tetszett Marikának. Lefeküdt a fa
tövébe, de még mielőtt elaludt volna, azt kérdezte Piputól:

– Az irigységet is meggyógyítja ez a víz?
– Az irigység a lélek betegsége – vélte Pipu. – Ennélfogva jó

orvosság lesz rá a víz. – Hát a kevélység ellen használ-e? – ér-
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deklődött Marika. – Egészen biztosan.
– Jaj, de jó – örvendezett Marika. – Mondd, Pipu, hogy hívják

ezt a fát? – Ezt a fát hársfának hívják – mondta a megszépült
kutya, s egy perc múlva mindkettőjüket elnyomta az álom.

Az első harmatcsepp hullása ébresztette őket. Marika egy ké-
regpohárba gyűjtötte  össze a virágokon csillogó csöppeket,  s
legelőször Pipu szemét nedvesítette meg velük. A kutya vak-
sága azon nyomban elmúlt: – Milyen szép a világ – lelkende-
zett Pipu –, és milyen boldog vagyok, hogy látom!

Szabó Mátyás – Harmatkönnyek

Búcsút mondtak a fának, és elindultak hazafelé. Még útköz-
ben találkoztak egy sántikáló csikóval, mely tüskébe lépett, és
azóta három lábon járt, de alig hogy megérintette patáját a hárs-
favirág csodálatos nedve, vágtatni kezdett, és úgy eltűnt a sze-
mük elől, mint egy kilőtt nyílvessző.

Őutána egy szekeres gazdával találkoztak. Ez a boldogtalan
még a lakodalmán egy akó bort ivott meg fogadásból. Akkor
úgy megutálta, hogy húsz éve egy csöpp bort sem bírt meginni.
Ha csak rá gondolt, tiszta libabőrös lett a háta.

– Ha engem meggyógyítasz, kicsi lányom – mondta a szeke-
res gazda –, neked adom ezt a kocsit lovastul.

Csak egy csöppet csöppentettek a torkába a hársfa könnyéből,
s a gazda tüstént felhajtotta a nála levő pint bort. Mindjárt el is
kezdett danolászni, s úgy megszédült a rég élvezett bortól, hogy
a szekérről fejjel lefelé akart lekászálódni.

Marika és Pipu tehát szekéren hajtottak be a faluvégi dülede-
ző ház udvarára. Veronika kiszaladt elébük, s a szeme is majd
hogy ki nem ugrott a csodálkozástól.

– Hol jártál, és mit adtál ezért a szekérért? – kérdezte.
– Egy csepp vizet adtam érte – mondta Marika –, de neked is

hoztam belőle.
Mindjárt  be is  kente nénje  szíve táját  a hársfa  harmatával.

Abban a  percben kiszökött  Veronika szívéből az irigység,  az
önzés meg a kevélység. Olyan jó testvére lett Marikának, hogy
a szegény özvegyasszony megnyugodva aludhatta álmát.

Még sok-sok beteget meggyógyított Marika. Nemcsak falu-
belieket,  hanem  máshonnan  jötteket  is,  akik  hírét  vették  a
viráguk csodatévő vizének. Akik meggyógyultak, hálás szívvel
voltak, s a világ legszegényebb faluja nemsokára a világ leg-
gazdagabb faluja lett, a bíró pedig fogta magát egy nap, és föl-
szekerezett Bécsbe, hogy nevet kérjen a császártól a faluja szá-
mára.  Azóta  nemcsak neve  van a  falunak,  hanem meghono-
sodtak benne a fák meg a bokrok, sőt a virágok is. 

Nem tudom, említettem-e, hogy amíg neve sem volt a falu-
nak, addig virágok sem nyíltak benne. De most minden csupa
virág lett, különösen a rétek a faluvégen. Ezen a virágos réten
sétálgatott Marika, itt játszadoztak az ő kislányai, aztán az uno-
kái meg a dédunokái, akik ma is élnek, míg meg nem halnak.

Bíró Jolán-Ilona – Ha Krisztus szeretete él bennünk

Isten  Jézus  Krisztus  által  minden embert  igazságra,  békes-
sége és a szeretet  tiszta  megélésére hívott  meg. Ami ezekkel
ellentkezik már nem tőle származik. Mi keresztények az ő em-
berei vagyunk, tehát megfontoltan csak neki tetszően cseleke-
dhetünk, megőrízve mások és magunk számára a békét. Óriási
kincs ez, melyet csak nagy lélekkel lehet megélni, s ebben se-
gítségünkre maga Jézus Krisztus siet tanításai által. 

A mi feladatunk  őt kérdezni minden élethelyzetben, mert  ő
mindig igazságosan megválaszol, ha igazán csak neki akarunk
szolgálni. Ne az emberi kiskapukat próbáljuk nyitogatni, hanem
inkább az isteni  kapuk felé tekintgessünk. Hagyjuk, hogy át-
hassa életünket, egész lelkünket. Engedjük meg neki, hogy éle-
tünk legsötétebb zugaiba is betekinthessen, hogy fényt tudjon
oda is vinni, mert csak így tud bennünket alakítani. 

Ne akarjuk őt a saját hasonlatosságunkra formálni, mert ő az,
aki előbb volt és van, nem pedig mi. Ő, a Mindenható, embert
alkotott az ő képmására. A magaslatra emelte, mert lelket adott
neki,  amit  ő maga  szeretne  irányítani,  ha  hagyjuk,  de  azért
szabad akaratot is adott nekünk. 

Az ember hasznára csak az válik, ha azt teszi, amit az Úr elvár
tőle. Ezért  kérdezgessük őt gyakran. A lélek csendjében az Úr
válaszol, csak vigyázzunk, hogy ne merüljünk bele nagyon a föl-
di  dolgokba.  Az elmélázó,  a  túlzott  örömben dúslakodó,  vagy
éppenséggel a feldúlt, a haragvó, a gőgös, a megalkuvó, az elva-
kult embernek állati ösztönei az útmutatói és mozgató rugói. 

Jézus nem erre tanított, hanem a szeretetre, mely minden kö-
rülmények között csak a jót teszi. Még a félelem sem jó tanács-
adó. Amikor túlzottan boldogak, haragosak, szomorúak, félel-
mekkel teltek vagyunk, nem vagyunk alkalmasak a helyes dön-
téshozatalra.  Ilyenkor  inkább az  addigi  döntéseinkre  alapoz-
zunk és semmiképpen sem arra, ami a pillanatnyi hatások alatt
fakadna.  Ez  utóbbiakat  igyekezzünk  idejében  felismerni  és
inkább  korábbi  értelmes  és  jó  döntéseinkre  alapozni,  mert
könnyen holt vágányra juthatunk miattuk, ami semmi jót nem
hoz sem mások, sem önmagunk részére. 

Maradjunk meg a jóban még akkor is, ha az teljesen ellent-
kezik érzéseinkkel. Ha jót akarok magamnak, ha Isten főparan-
csát be akarom tartani, akkor nem engedek meg magamnak sem
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negatív, sem túlzott pozitív érzéseket mások iránt táplálni, még
ha azok indulófélben is lennének. Igyekeznem kell tőlük még
idejében megszabadulni és a helyes középutat választani. 

Önmagamat is szeretnem kell, hogy másokat is szeretni tud-
jak. A keresztény magatartás nem érzésekre, hanem a krisztusi
szeretetre alapoz, mely Istenből meríti gyökereit. Megéri a jó
mellett  kitartani,  mert  az  saját  lelkünk épülésére szolgál,  sőt
mások lelki javát is elősegíti. 

Az Úr jósága a tiszta és negatív érzésektől mentesített helyes
szeretetet örömmel és békességgel jutalmazza, melyben elrejti,
belefonja az isteni jelenlétet, aki után őszintén vágyakoztunk.
Az ebből származó boldogság nem magánügy. Ezt elsősorban
Istennel kell megosszam és adjak hálát érte, majd felhasználva
a  belőle  fakadó  energiát  fordítsam  azt  másokra,  hogy  így
sokszoros öröm fakadhasson belőle. 

Ez visszahat  ránk s ezután már sokszorosan örvendhetünk,
mert a fékentartott, legyőzött kísértés nem tudott érvényesülni
és Istennel való közösségünk nem szenvedett kárt, hanem még
ráadásul a megélt szeretet  másokban is  megtermette gyümöl-
csét.  Akkor,  amikor  ellent  mondok  a  kísértéseknek  nem  én
határozom  meg  a  körülményeket,  hanem  bekapcsolódok  az
Isten által  felkínált lehetősé-gekbe,  amely által  megengedem,
hogy Teremtőm formáljon engem. A szenvedések idején  leg-
jobb hallgatni és csendben figyelni mit is akar Isten ezzel? Ez
már eleve imádság. Ilyenkor az Úr közel van. Próbáljam meg-
érteni őt. Ha kétségek gyötörnek kérjek az Úrtól elegendő hitet,
mely kilendít ebből az állapotból. 

Isten tud minden történésről, de az én gondolataimat is látja.
Ha ő bánik így velünk, akkor bele kell nyugodjunk ebbe, mert
ahogy  Szent  Pál  fogalmaz  a  rómaiakhoz  írott  levelében  az
Istent szeretőknek minden javukra válik. Szívük szeretete Isten
iránt soha ki nem alszik, mert az élet kútfejéből merítették ezt
és már értelmükhöz is eljutott. Az ésszel felfogott szeretet öröm
a  Jóistennek  is,  mert  az  ember  szabad  döntése  alapján  a
Mindenható  mellett  kötelezi  el  magát.  Már  nem  csak  belső
kényszerből, hanem szeretetből figyelünk oda Megváltónk irá-
nyításaira. Ez a mi legfőbb szerepünk a világon: teljesíteni azt,
amit az Úr elvár tőlünk, azaz főszereplőnek lenni, az ő tetszése
szerint saját életünk színpadán. 

Őrá alpozzuk reményünket, mert nem fogunk csalatkozni.  Ő
mindenkit  egyformán  szeret,  így  engem  is.  Ezért  ő az,  aki
igazságosan ítéli meg az eseményeket, a tetteket életemből. Ha
én ezeket igyekeztem szeretettel, szeretetből fakadóan megélni,
akkor  reménykedhetek  abban,  hogy majd  elnyerem  az  igazi
boldogság kulcsait. Ezért törekedjünk széppé, értékessé tenni a
jelen pillanatokat. 

A múltban turkálhatunk, a jövőbe pedig tervezhetünk, de ha a
mát nem éljük meg becsületesen, Istennek tetszően mit sem ér
fáradozásunk,  mert  csak  elméleti  emberekké  válunk,  melyre
nincs szükség. Törékeny cserépedényünket, lelkünket legalább
imádsággal  ápolgassuk.  Szívünket  irgalommal  puhítgassuk.
Gyakoroljuk az  erényes  életet  a  rejtekben is,  mert  ez  helyes
cselekedeteket eredményez a verőfényben is. Ne sajnáljuk az

időt ezekre fordítani, mert lelkünk javára szolgál. 
Az erények kiművelésében Istentől kapott keresztjeink segítsé-

günkre szolgálnak. Az ilyen kereszteket nem egyedül hordozzuk. 
Maga  Isten  siet  segítségünkre,  akár  földi  segítségeket  is

mellénk  rendelve.  De vigyázzunk,  nehogy tévútra  térjünk és
félrevezessenek  bennünket  a  képmutató  álnokságok,
megtévesztő  felületességek.  Istent  tartsuk  mindig  a  legjobb
barátnak, mert ő a legigazibb barátnál is igazibb. 

Szabó Mátyás – Életerő

A pillanatnyi  rossz  még  nem  jelenti  a  világ  végét,  de  a
türelem és a mély hit mindig meghozza az igazi gyümölcsöt.
Ha  tudunk  úgy  élni,  hogy  a  legkedvesebbet  is  bármikor
elengedjük  egy  kis  időre,  az  Isten  által  elképzeltre,  akkor
boldogak lehetünk, mert ennek termése előbb-utóbb beérik, de
csak akkor, amikor az Úr akarja, egy pillanattal sem hamarabb. 

Legyünk mindig éberek! Ne takarjuk el szemünket az Úr ta-
nítása, parancsai elől! Inkább szívleljük meg azokat. Alkalmaz-
zuk a helyzeteknek megfelelően. Minden cselekedetünk, mely-
ben a feltételek nélküli jó megvalósul, Isten szeretetének hordo-
zójává válik, mi magunk pedig az ő országának építőjévé. 

Isten rejtőző Isten, de a szeretetben illatozik és ebben ismer-
hető fel. Keltsük életre a szeretet értékes, Istennek tetsző, mara-
dandó virágait! Ezek drágagyöngyhöz hasonlóan fognak viríta-
ni, illatukat a szél messze, ingyen el fogja vinni s a lelkek sebe-
ire gyógyírként fogja hinteni, s a végtelen Istenről hírt hoz majd
oda,  ahová a  fény máskor talán  csak derengésként  szivárog,
vagy még úgy se.

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

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

Kolozsvár, Szent Péter plébánia, 
cím: 21 December 1989 sugárút, 136., Tel: Plébánia: 0364-405-955,

e-mail: kolozsvar.szentpeter@plebania.ro 
 Plébános: 0744-523-023, Kántornő: 0752-035-549; 

Szentmisék rendje: Szerda, Péntek 7:30; Kedd, Csütörtök 18:00; 
Szombat 18:00 előesti szentmise; Vasárnap 10:30; 

Szamosfalván a hónap első és harmadik vasárnapján 8:30 órától.
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