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Bizony, bizony, mondom nektek: 
Bármit kértek majd az én nevemben az

Atyától, megadja nektek. (Jn 16,23)

Májusban, a Szűzanya hónap-
jában kitartó  és  hiteles  életre
buzdítanak  magyar  szentjeink,
boldogaink életpéldájuk által. 

***

Boldog Gizella királyné –
Május 7.

Szent István király hitvesére,
első koronás királynénkra, Szent
Imre herceg édesanyjára emlé-
kezünk liturgikus emléknapján,
május 7-én.

Gizella,  bajor  hercegnő,  II.
Henrik bajor  herceg és  Gizella
burgundiai  hercegnő leánya,  II.

Henrik német-római császár húga, 980 körül született Passau-
ban. A mélyen hívő Gizella kolostorba akart lépni, ám amikor
Géza fejedelem 995-ben megkérte kezét fia számára, Szent Adal-
bert  püspök biztatására beleegyezett  a házasságba. A főpásztor
megértette vele, hogy jobban tetszik Istennek, ha közreműködik
egy nép megtérésében, mint ha kolostori elvonultságban él.

A tervezett házasságot a bajor hercegnő nagynénje, Gerber-
ga apátnő ellenezte: helytelenítette, hogy unokahúgát politi-
kai okok miatt veszélynek tegyék ki a „barbár herceg” olda-
lán; hiába utaltak arra, hogy István már jó keresztény, és ígé-
retet tett egész népe megtérésére. Végül Henrik meghívta Ist-
vánt Bajorországba, aki már az első találkozásnál lefegyve-
rezte az apátnőt előkelő, udvarias és őszinte viselkedésével.
Gerberga azonban a krónikás szerint még egy utolsó próba e-
lé állította őt: hosszú ideig halogatta a találkozást István és
Gizella között, majd úgy rendezte, hogy István a kolostorkert-
ben lássa meg először Gizellát, aki éppen térden állva imád-
kozott  egy szobor  előtt.  Tudni  akarta,  hogyan viselkedik  a
„barbár”.  István  félretette  fegyverét,  észrevétlenül  Gizella
mögé lopózott, meghajolt a szobor előtt, és mozdulatlan ma-
radt,  míg Gizella  be nem fejezte  ájtatosságát.  Önuralmával
Gerberga utolsó ellenállását is megtörte.

István és Gizella esküvőjét 996-ban tartották német földön,
ezt követően Gizella követte urát Magyarországra. Gyerme-
keik közül csak Imre herceg érte meg a felnőttkort.

Korabeli  források szerint  kölcsönös  tisztelet,  megértés  és
tapintat  jellemezte  a  királyi  pár  kapcsolatát.  Gizella  Vesz-
prémben élt, itt székesegyházat és apácazárdát is alapított, de
sokszor  elkísérte  férjét  nehéz  útjaira.  Közreműködött  az
esztergomi és somlyóvásárhelyi zárdák alapításában is, a jó-
tettek gyakorlásában fáradhatatlan volt, segítő kezet nyújtott a
szükséget szenvedőknek.

Szent István törvényei szerint az országos ügyek mellett a
magyar  királyné  kötelességei  közé  tartozott  a  liturgikus
textíliák elkészítése is. Ha minden templomnak csak egy-egy
rend öltözetet juttattak is az öt liturgikus színben, csupán ez
körülbelül kétezer miseruhát jelentett. Gizellától, illetve szo-

ros környezetéből származik az a székesfehérvári Szűz Má-
ria-templomnak adományozott aranyfonallal hímzett selyem-
szövet miseruha, melyből a 12. században elkészült a koro-
názási palást. A paláston István király, Imre herceg és Gizella
királyné is szerepel – ez az egyetlen, hímzés formájában fenn-
maradt, hitelesnek minősíthető ábrázolás a királyi családról.

A koronázási palást (Magyar Nemzeti Múzeum), Forrás: Magyar Kurír 
A királyné István király halála után összetűzésbe került az

új királlyal, Orseolo Péterrel annak kormányzati hibái miatt.
Péter megfosztotta Gizellát hatalmától, elvette javait, és házi
őrízetben tartotta, ahonnan végül sikerült megszöknie. Visz-
szatért Bajorországba, és szerzetes, később apátnő lett a pas-
saui  bencés nővérek kolostorában.  Itt  hunyt el  május 7-én,
valószínűleg 1059-ben. A zárda templomában helyezték örök
nyugalomra. Sírja búcsújáró hely. Tisztelete Magyarországon
már a 12. századtól kimutatható. A veszprémi Szent Mihály-
bazilikában  és  a  budapesti  Szent  István-bazilikában  őrzik
egy-egy csontereklyéjét.

Gizellát hivatalosan nem avatták boldoggá. A passaui püs-
pökség 1975 áprilisában beadott kérésére a Szentszék enge-
délyezte emléknapján a saját könyörgés használatát. A Rítus-
kongregáció elnöke az engedélyt megadó okmányban „Sanc-
ta Gisela” néven említi királynénkat.

Urunk,  Istenünk,  te  megtanítottad  Boldog  Gizellát,  hogy
már itt a földön országodat keresse és az élet különféle útjain
neked szolgáljon. Közbenjárására engedd, hogy hivatásunk-
ban hűségesek maradjunk és egykor beléphessünk a megígért
országba. A mi Urunk, Jézus Krisztus, a te Fiad által, aki ve-
led él és uralkodik a Szentlélekkel egységben, Isten mindö-
rökkön örökké. Ámen.

Forrás: Magyar Kurír

Boldog Scheffler János püspök és vértanú – Május 17.

A Szatmári Római Katolikus Egyházmegye vértanú püspö-
ke, Boldog Scheffler János életútját idézzük fel. Liturgikus em-
léknapja május 17-én ünnepeljük.

Scheffler  János  tízgyermekes  zsellércsaládban  született
1887. október 29-én Kálmándon. Az elemi iskolát szülőfalu-
jában, a középiskolát a Szatmárnémeti Királyi Katolikus Fő-
gimnáziumban végezte. A Pázmány Péter Tudományegyetem
Hittudományi Karán tanult tovább.
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1910-ben szentelték pappá. Segédlelkészként szolgált Cso-
maközön, majd Rómában, a Pápai Gergely Egyetemen dok-
torált  egyházjogból  1912-ben.  Teológiai  tanár  és  prefektus
lett Szatmáron, illetve segédlelkész Ungváron. Közben a Páz-
mány Péter  Tudományegyetemen doktorált.  Ezt  követően a
Szatmárnémeti  Római  Katolikus  Főgimnázium hittanára  és
első igazgatója  volt  1917 és  1923 között.  Nagymajtényban
plébánosként szolgált, majd teológiai tanár volt Szatmáron és
Nagyváradon, 1939-től pedig spirituális is.

Számos kánonjogi tanulmánya jelent meg, illetve írásaiban
foglalkozott  az  egyházi  autonómia  kérdésével,  valamint  az
Egyház és az állam viszonyának jogi vonatkozásaival.

Elkészítette a Páli Szent Vincéről nevezett Szatmári Irgal-
mas Nővérek átdolgozott szerzetesi szabályzatát és a Szatmá-
ri Római Katolikus Egyházmegye statútumait.  Ő fogalmazta
meg és szerkesztette az egyházmegyei zsinat összefoglalását.
Hittankönyveket és lelkigyakorlatos könyveket is írt.

1940-től  a  Kolozsvári  Magyar  Ferenc  József  Tudomány-
egyetem egyházjogi tanszékének rendes tanárává nevezték ki.
Élethivatásának tekintette a papnevelést és a szerzetesek lelki
nevelését. Ezt a munkát végezte a szatmári, majd a nagyvá-
radi  szeminárium lelki  igazgatójaként,  a  szatmári  irgalmas
nővérek és a nagyváradi ferences nővérek gyóntatójaként és
számos lelkigyakorlata során is.

1942-ben kinevezték a szatmári egyházmegye püspökévé,
majd nagyváradi apostoli kormányzóvá. 1948-tól az újraegye-
sített Szatmár–Nagyváradi Egyházmegye közös püspöke lett.

Kezdeményezte a hivatásgondozás megszervezését, s a fel-
nőttek világnézeti és lelki nevelése is foglalkoztatta,  magyar-
ra fordíttatta Franz Spirago – Felnőttek katekizmusa című mun-
kájának  harmadik  kötetét,  a  Kegyelemtant és  Eymard  P.
Iulian  –  Az isteni nagy Szentség, Jézus valóságos jelenléte,
valamint Szentáldozás – Életforrás című munkáit. Egész élet-
útján végigkísérte szociális érzékenysége, az elnyomottak és
az üldözöttek védelme. 

A világháború idején a magyar kormány az ő közbenjárásá-
ra szüntette meg Alexandru Rusu nagybányai román görög-
katolikus  püspök  internálását.  Gyűjtőtáborba  hurcoltakon,
főként zsidó embereken próbált segíteni. A hatóságok megfe-
nyegették, hogy őt is elviszik. Kimentette az SS által erőszak-
kal  elhurcolt  papjait,  1945-ben  személyesen  járt  közben  a
román megyei főispánnál és  a szovjet  parancsnoknál,  hogy
megakadályozza a  német-sváb  származású hívek deportálá-
sát; sajnos eredménytelenül.

1945 novemberében XII. Piusz kinevezte a Győri Egyház-
megye  püspökévé,  a  vértanúhalált  halt  Apor  Vilmos  győri
püspök helyére. Kijelentette, hogy aláveti magát a pápa aka-
ratának, azonban kérte, hogy tekintettel a nehéz helyzetre sze-
retett egyházmegyéjében maradhasson. A Szentszék elfogadta
kérelmét. Mindennemű pártpolitikától óvta papjait. Az állam-
mal való szembekerülést azonban sem az Egyház, sem ő sze-
mélyesen nem kerülhette el. A román kormány 1948-ban fel-
mondta  a  Szentszékkel  kötött  konkordátumot,  az  új  állami

kultusztörvény pedig megszüntette a Szatmár–Nagyváradi Egy-
házmegyét. A püspököt a kormány nyugdíjassá nyilvánította.

Scheffler János titokban megszervezte a kispapok úgyneve-
zett földalatti teológiai oktatását az egyházmegye különböző
plébániáin.  1949-ben letartóztatták titkárát  és  püspöki taná-
csosát, a titokban püspökké szentelt Bogdánffy Szilárdot, fél
év múltán pedig általános helynökét, Pakocs Károlyt.

Szembeszegült a romániai katolikus egyházat a pápától el-
szakítani akaró kommunista törekvésekkel. Elvi kérdésekben
semmilyen alkudozásra nem volt hajlandó. 1950-ben Körös-
bányára,  a  ferences kolostorba,  kényszerlakhelyre vitték,  a-
melyet tilos volt elhagynia. A román kommunista hatalom őt
nézte ki a Rómától függetleníteni akart, Erdélyben egyedüli-
nek elismert egyházmegye vezetésére, Márton Áron helyére. 

Az állami érdekeket kiszolgáló, az egyház átalakítására fel-
használt gyulafehérvári egyházi vezetők mellé egy bábként i-
rányított  püspököt  akartak.  Scheffler  János  nem  vállalta  a
neki szánt szerepet, ezért letartóztatták, és 1952-ben fél évig a
bukaresti belügyminisztériumban tartották fogva. Onnan szál-
lították át Jilava földalatti börtönébe. Koncepciós pert kezde-
ményeztek ellene, a Vatikánnak való kémkedéssel és hazaáru-
lással  vádolták.  A tárgyalására  nem kerülhetett  sor,  mert  a
kínzások  és  a  börtön  embertelen  körülményei  miatt  1952.
december 6-án meghalt.

Ezek  voltak  csendes  nyugalommal  kiejtett  utolsó  szavai:
„Ibi vacabimus...” azaz „Ott időzünk…” Cellatársa, Dan Miz-
rahy zsidó származású zeneszerző negyven év múltán is pon-
tosan idézni tudta latinul Szent Ágoston ezen sorait, a püspök
kedvelt idézetét, amelyre megtanította a börtönben, s amelyet
meg is magyarázott neki: „Ott időzünk és látunk majd, látunk
és szeretünk, szeretünk és dicsőítünk. Íme, mi lesz végül vég
nélkül. Mert mi más a mi végcélunk, ha nem eljutni az or-
szágba, melynek nincs vége?”

A kommunista rendszer bukását követően a szatmári egy-
házmegye 1990-ben kinevezett és felszentelt püspöke, Reizer
Pál, a papok és a hívek kérésére kezdeményezte a boldoggá
avatási  eljárás megindítását.  Szatmárnémetiben 2011. július
3-án avatták boldoggá a vértanú püspököt.

Mindenható örök Isten, te megadtad Boldog Scheffler Já-
nos püspöknek, hogy haláláig küzdjön az igazságért, és így
az Egyház iránti hűség és engedelmesség példaképe legyen.
Add,  hogy  hű odaadását  követni  tudjuk,  és  a  mennyei  ha-
zában örök otthonra leljünk. A mi Urunk Jézus Krisztus, a te
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Fiad által, aki veled él és uralkodik a Szentlélekkel egység-
ben, Isten mindörökkön-örökké. Ámen.

Forrás: Szatmári Római Katolikus Egyházmegye; Mindszenty Alapítvány

Ferenc pápa homíliája – 
       Nincs fénymásolt életszentség, az mindig egyedi!

Május 15-én délelőtt a Szentatya ünnepélyes szentmise ke-
retében tíz új szentet avatott, köztük – talán a legismertebb
számunkra – Charles de Foucauld-t, vagyis Károly testvért, a-
kit Jézus kistestvérei és kisnővérei lelki atyjukként tisztelnek.

Olyan mondatokat hallottunk, amelyeket Jézus övéihez in-
téz,  mielőtt  átmenne  ebből  a  világból  az  Atyához.  Ezek  a
mondatok  arról  szólnak,  mit  jelent  kereszténynek  lenni:
„Amint én szerettelek titeket, úgy szeressétek ti is egymást”
(Jn 13,34). Ez a Krisztus által ránk hagyott végrendelet, az
alapvető kritérium, amely alapján eldönthetjük, valóban tanít-
ványai vagyunk-e vagy sem: a szeretet parancsa. Álljunk meg
e parancs két lényegi összetevőjénél: az egyik Jézus irántunk
érzett szeretete – amint én szerettelek titeket –, a másik az a
szeretet, amelyet ő kér tőlünk: szeressétek egymást.

Először  is,  amint  én  szerettelek  titeket.  Hogyan szeretett
minket Jézus? A végsőkig, a teljes önátadásig. Szíven üt ben-
nünket, hogy ezeket a szavakat egy sötét éjszakán mondja ki,
amikor az utolsó vacsora termében a légkör tele van érzel-
mekkel és aggodalommal: érzelmekkel, mert a Mester éppen
búcsút készül venni tanítványaitól, aggodalommal, mert beje-
lenti, hogy egyikük el fogja árulni őt. El tudjuk képzelni, mi-
lyen  fájdalmat  hordozott  Jézus  a  lelkében,  milyen  sötétség
borult az apostolok szívére, és milyen keserűen néztek Júdás-
ra, aki, miután átvette a Mester által neki szánt, bemártott fa-
latot, kiment a szobából, hogy belépjen az árulás éjszakájába.

És éppen ekkor, az árulás órájában Jézus megerősíti az övéi
iránt tanúsított szeretetét. Mert az élet sötétségében és viha-
raiban ez a lényeg: Isten szeret bennünket.

Testvéreim, nővéreim, ez a kijelentés legyen központi he-
lyen hitünk megvallásában és kifejezésében: „Nem mi szeret-
tük Istent, hanem ő szeretett minket” (1Jn 4,10). Ezt sose fe-
lejtsük el! A középpontban nem a mi teljesítményünk, nem a
mi érdemünk áll, hanem Isten feltétlen és ingyenes szeretete,
melyet  nem  érdemeltünk  ki.  Keresztény  létünk  kezdeténél
nem tanok és  cselekedetek  állnak,  hanem az  a  csodálkozó
felfedezés,  hogy szeretve  vagyunk,  még  mielőtt  bármilyen
választ  adnánk.  Míg a  világ gyakran arról  akar meggyőzni
bennünket, hogy csak akkor vagyunk értékesek, ha eredmé-
nyeket produkálunk, az evangélium emlékeztet bennünket az
élet igazságára: szeretve vagyunk! Ez adja meg az értékünket:
szeretve vagyunk! Korunk egyik lelki tanítómestere ezt így
írja le: „Már jóval azelőtt, hogy egy emberi lény megpillan-
tana, Isten szerető szemei már látnak bennünket. Még mielőtt
bárki hallana bennünket sírni vagy nevetni, Isten csupa fül, s
meghall  minket.  Sokkal  előbb,  mint  hogy  bárki  is  megszó-
lítana ezen a világon, az örök szeretet hangja szól hozzánk”
(Henri Nouwen: Te vagy a Szeretett, Ursus Libris, Buda-

pest, 2004, 42). Ő szeretett bennünket elsőként, ő várt ránk!
Ő szeret  bennünket,  ő folyamatosan  szeret  bennünket.  Ez
adja meg identitásunkat: szeretve vagyunk. Ebből fakad a mi
erőnk: Isten szeret bennünket!

Ez az igazság azt kéri tőlünk, hogy változtassunk az élet-
szentségről alkotott elképzelésünkön. Néha azzal, hogy túlsá-
gosan a saját, jó cselekedetekre irányuló törekvésünket hang-
súlyoztuk, az életszentség olyan eszményét alakítottuk ki, a-
mely túlságosan rajtunk, a személyes hősiességen, a lemon-
dás képességén, a jutalom elnyerésére irányuló önfeláldozá-
son alapul.  Ez az életnek, az életszentségnek meglehetősen
pelagiánus elképzelése. Így az életszentségből egy elérhetet-
len  célt  csináltunk,  elszakítottuk  a  mindennapi  élettől  ahe-
lyett, hogy a mindennapokban, az út porában, a konkrét élet
fáradalmaiban és – ahogy Avilai Teréz mondta nővéreinek –
„a konyha fazekai között” kerestük és fogadtuk volna el.

Jézus  tanítványának  lenni  és  az  életszentség  útján  járni
mindenekelőtt  annak  engedését  jelenti,  hogy Isten  szerete-
tének ereje átalakítson bennünket. Ne felejtsük el, hogy Isten
megelőz bennünket,  a  Lélek megelőzi  a  testet,  a  kegyelem
megelőzi a cselekedeteket! Mi nemegyszer nagyobb súlyt a-
dunk, nagyobb fontosságot tulajdonítunk az énnek, a testnek
és a cselekedeteknek. Nem!

Isten megelőz bennünket, a Lélek megelőzi a testet, a ke-
gyelem megelőzi a cselekedeteket!

Az Úrtól kapott szeretet az az erő, amely átalakítja életünket:
kitágítja  a  szívünket  és  alkalmassá  tesz  a  szeretetre.  Ezért
mondja Jézus – itt a második szempont –, hogy „amint én sze-
rettelek titeket, úgy szeressétek ti is egymást”. Ez az „úgy” nem
csupán felhívás arra, hogy utánozzuk Jézus szeretetét;  ez  azt
jelenti, hogy csak azért tudunk szeretni, mert  ő szeretett ben-
nünket, mert  ő szívünkbe árasztja saját Lelkét, az életszentség
Lelkét,  azt  a szeretetet,  amely gyógyít  és  átalakít  bennünket.
Ezért tudunk minden helyzetben és minden testvér irányában,
akivel találkozunk, döntéseket hozni, és ezért tudjuk a szeretet
cselekedeteit  végrehajtani.  Mert szeretve vagyunk és erőt ka-
punk ahhoz,  hogy szeressünk. Azáltal,  hogy szeretve vagyok,
én is képes vagyok szeretni. Az a szeretet, amelyet én végbe-
viszek, mindig összekapcsolódik Jézusnak az irántam tanúsított
szeretetével: „úgy”. Amint  ő szeretett engem, úgy szerethetek
én is. Ilyen egyszerű a keresztény élet, ilyen egyszerű! Mi sok
mindennel bonyolultabbá tesszük, pedig ilyen egyszerű!

Mit jelent konkrétan megélni ezt a szeretetet? Mielőtt ezt a
parancsot ránk hagyta volna, Jézus megmosta tanítványainak
a lábát; miután elmondta ezt a parancsot, Jézus életét adta a
keresztfán.  Szeretni  ezt  jelenti:  szolgálni  és  életünket  adni.
Szolgálni, vagyis nem a saját érdekeinket helyezni előtérbe;
méregteleníteni magunkat a kapzsiság és a versengés mérgei-
től; harcolni a közöny rákos daganatával és az önmagunk kö-
rül forgás mételyével szemben; megosztani az Istentől kapott
karizmákat és ajándékokat.

Konkrétan azt jelenti, hogy megkérdezzük magunktól, „mit
teszek másokért?”.  Ez  a  szeretet:  a  mindennapi  dolgokat  a
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szolgálat szellemében, szeretettel és hangoskodás nélkül éljük
meg, anélkül, hogy bármit is követelnénk érte.

És oda kell adnunk életünket, ami nem csak azt jelenti, hogy
felajánlunk valamit, például saját javaink egy részét másoknak,
hanem azt, hogy önmagunkat adjuk oda. Szeretem megkérdezni
azokat, akik tanácsot kérnek tőlem: „Mondd, szoktál alamizsnát
adni?” – „Igen, atyám, adok alamizsnát a szegényeknek.” – „És
amikor alamizsnát adsz, megérinted az illető kezét, vagy eléje
dobod az alamizsnát, és így csinálsz, hogy megtisztítsd maga-
dat?” Erre elpirulnak: „Nem, nem érintem meg.” „Amikor ala-
mizsnát  adsz,  belenézel-e  a  szemébe  annak,  akinek  segítesz,
vagy elfordulsz tőle?” – „Nem nézek rá.” Érintsük meg és néz-
zünk rá! Érintsük meg Krisztus testét és nézzünk Krisztus tes-
tére,  aki  testvéreinkben és nővéreinkben szenved. Ez nagyon
fontos. Életünket odaadni ezt jelenti.

Május 3-án lett volna 31 éves Isten influenszere, Boldog Carlo Acutis

Az életszentség nem néhány hősies gesztusból áll, hanem
sok  mindennapi  szeretetből.  „Szerzetesnő vagy?  Szerzetes
vagy? – Sokan vannak ma itt. – Úgy légy szent, hogy öröm-
mel éled meg önátadásodat.  Házas ember vagy? Úgy légy
szent,  hogy  szereted  és  gondozod a férjedet  vagy a  felesé-
gedet, ahogyan Krisztus törődik az Egyházzal. Munkás em-
ber vagy? Úgy légy szent, hogy becsülettel és szakértelemmel
végzed a munkádat a testvérek szolgálatában, és harcolsz az
igazságosságért  társaid  érdekében,  hogy  ne  maradjanak
munka nélkül, hogy mindig igazságos bért kapjanak. Szülő,
nagymama vagy nagypapa vagy? Úgy légy szent,  hogy tü-
relemmel tanítod a kicsiket Jézus követésére. Mondd, vezető
tisztséget töltesz be? – Sok vezető van jelen. – Kérdezem: ve-
zető vagy? Úgy légy szent,  hogy küzdesz a közjóért,  és  le-
mondasz  egyéni  érdekeidről”  (vö.  Gaudete  et  exsultate
apostoli  buzdítás,  14).  Ez  az  életszentség  útja,  ilyen  egy-
szerű! Mindig meglátni Jézust másokban.

Az evangéliumot és a testvéreket szolgálni, odaadni az éle-
tet számítás nélkül – ez a titok: odaadni számítás nélkül –, vi-
lági dicsőség keresése nélkül felajánlani: mi is erre kaptunk
meghívást! Ma szentté avatott útitársaink így élték meg az é-

letszentséget: papi, szerzetesi, világi hivatásuk lelkes felválla-
lásával az evangéliumért áldozták magukat, páratlan örömöt
fedeztek fel,  és az Úr tündöklő tükörképei lettek a történe-
lemben. Ez a szent személy: az Úr tündöklő tükörképe a tör-
ténelemben. Próbáljuk meg mi is: nincs lezárva előttünk az é-
letszentség útja!  Az életszentség útja egyetemes,  mindenki-
nek szóló meghívás, a keresztséggel kezdődik, nincs lezárva!

Próbáljuk meg mi is, mert mindannyian életszentségre, egye-
di és megismételhetetlen életszentségre kaptunk meghívást!

Az életszentség mindig eredeti, ahogyan Boldog Carlo Acutis
mondta:  nincs fénymásolt  életszentség,  az  életszentség ere-
deti, az én életszentségem, a te életszentséged, kinek-kinek az
életszentsége. Egyedi és megismételhetetlen. Igen, az Úrnak
mindannyiunkról van egy szeretetterve, mindannyiunk életé-
ről van egy álma. Van álma a te életedről és az én életemről!
Próbáljuk örömmel kibontakoztatni! Köszönöm!

Az ünnepi szentmisén magyar zarándokok is részt vettek. Urr
Zsolt Ipoly monori plébános egy tizenöt fős csoporttal érkezett
Rómába. A plébániához tartozik Vasad filia is, ahol Charles de
Foucauld egyetlen magyarországi emlékhelye található.

Fordította: Tőzsér Endre SP, Forrás: Magyar Kurír

A szentatya májusi imaszándéka

„Amikor a családról beszélek, akkor először is a fiatalokhoz
akarok fordulni. Amikor egy olyan példaképre gondolok, akivel
azonosulni tudtok, mindig Mária jut eszembe, égi édesanyánk;
az ő bátorsága, az a képessége, ahogy meg tud hallgatni és az ő
odaadottsága a szolgálatban. Nem félt igent mondani az Úrnak.

Ti, fiatalok, akik valami újat szeretnétek alkotni, egy jobb
világot, kövessétek az ő példáját, kockáztassatok! Ne felejtsé-
tek el: ahhoz, hogy tudjátok Máriát követni, nem kitalálni kell
valamit, hanem képesnek kell lennetek megkülönböztetni és
felfedezni,  hogy  Jézus  mit  kíván  tőletek!  Ezt  a  folyamatot
nagyban tudja segíteni, ha meghallgatjátok a nagyszülőket. 

Az ő szavaikban olyan bölcsességre találtok, amely túlvisz
benneteket a pillanatnyi problémákon. Mindaz, ami nyugtala-
nító, segítségükkel egy teljesebb meglátás részévé válik.

Imádkozzunk testvéreim, hogy a fiatalok, akik az élet teljes-
ségére vannak meghívva, felfedezzék Máriában a meghallga-
tás képességét, a megkülönböztetés mélységét, a hit bátorsá-
gát és az odaadottságot a szolgálatban!”

Forrás: jezsuita.hu

Interjú Tamás József nyugalmazott püspökkel – 
                  „József vagyok, embertestvéreim testvére”

Tamás József, a gyulafehérvári egyházmegye segédpüspöke
idén ünnepli pappá szentelésének ötvenedik évfordulóját.  E
jeles alkalomból kerestük meg székhelyén egy beszélgetésre. 
• Mi vezette a papi hivatás irányába?

Hivatásommal kapcsolatban elmondhatom, semmi rendkívüli
nem volt benne. Az Úr Jézus példabeszédében kétfajta kincske-
resőről beszél: az egyik, aki minden keresés nélkül rátalál a
kincsre, és azt igyekszik magáévá tenni, a másik pedig, aki
tudatosan keresi a kincset, és így talál rá. Én az első csoport-
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ba tartozom: egyszerűen rátaláltam. Ahogy Arany János a Csa-
ládi körben megfogalmazta: „E fiúból pap lesz, akárki meglás-
sa!”, így egész kicsi koromtól bennem volt, a templom tövében
laktunk, Csíkszentsimonban, szüleim is vallásos emberek vol-
tak – édesanyám még él, ő máig az –, minden nap küldtek min-
ket  a  templomba,  ministráltunk.  A környezet,  amiben éltünk,
vallásos környezet volt, annak ellenére, hogy kommunista világ
volt.  Mégis  ez  olyan  termőtalajt  jelentett  a  hivatás  számára,
hogy minden  különlegesség  nélkül  is  az  ember  pappá  neve-
lődött. El is mondhatom azt, hogy töretlen volt, soha meg nem
ingott bennem a papi hivatás elkötelezettsége, csupán diakónus-
szentelés előtt volt bennem némi kétely. Gondolom, a gonosz-
nak minden munkálkodása vagy erőlködése benne van, hogy az
embert eltérítse útjától. Bennem is kételkedést próbált támasz-
tani, vajon meg tudok-e felelni, vajon jó lesz-e számomra, nem
lenne-e jobb, hogyha családot alapítanék. De nem volt ez olyan
kísértés, amit vérrel verejtékezve kellett volna  leküzdeni.

Egyébként olyan személy, hála Istennek, több is volt, aki a hi-
vatásom megerősítésében közreműködött. Annak idején Szent-
simon és Csatószeg egy plébániát alkotott, és káplános hely is
volt. Márton József, a Kápolnásfaluból származó fiatal pap volt
a káplán. Ő észrevette rajtam az egyházunk szeretetét, és előbb
próbált harmóniumon zenét tanítani. Annyira meg is tanultam
az egyházi  énekeknek a kísérését, hogy később is,  kispapko-
romban egy másik helyen nyáron, vakációban így szolgáltam,
kántori teendőket végeztem. Márton József nemcsak zenére ta-
nított. Látva azt, hogy nagy családból származom, hiszen nyol-
can voltunk testvérek, gyermekkoromban anyagilag is támoga-
tott, ilyen szempontból is segítette, támogatta ezt a célkitűzé-
semet. Aztán később ő börtönbe került. 1957-ben új káplán jött.
Szabó Sándor. Később ő volt Márton Áron püspökünk sofőrje
és  egyben gazdasági  igazgató  is  Gyulafehérváron.  Ő nagyon
szeretett a fiatalokkal foglalkozni káplánként, s én már éppen
abban a korban voltam, amikor odakerült hozzánk, hogy utolsó
éves,  vagyis  hetedikes  voltam  az  elemi  iskolában.  Az  ő
hozzáállása miatt nyitott volt a plébánia előttünk, mi, fiatalok
mehettünk oda, nagyon sokszor együtt étkeztünk és ez azt ered-
ményezte, hogy nemcsak én, hanem többen is a faluból elmen-
tünk Gyulafehérvárra, az úgynevezett kántoriskolába. Rajta kí-
vül pedig az öreg plébános úr, akit Barabás Mártonnak hívtak, ő
is nagy hatással volt rám. Ő is nagyszerű hitoktató volt, nagyon
szerettük,  ahogy időskorban is  a gyerekekkel foglalkozott,  o-
lyan jószívű és jólelkű volt. Nagyon sokszor Csatószegről gya-
log tette meg az egy kilométert, úgy jött. Sokszor bejött hoz-
zánk, és  meglátogatott  minket,  ott  laktunk a vasút  mellett,  a
templomnál, épp útba esett a házunk. Tehát ezek a kapcsolatok
erősítették nagyon az emberben az elhatározását, a hivatást.
• A papi majd püspöki jelmondata mennyiben volt megha-
tározó, erőt adó az elmúlt évtizedekben?

Én eredetileg Assisi Szent Ferencnek egy mondását választot-
tam: „A nagy király követe vagyok”. Akkoriban elég nehezen
intéződött az emlékszentképek dolga. Egyrészt külföldről pró-
báltuk becsempészni a szentképeket, amikor nem lehetett, ak-

kor fényképszentképet csináltattak a papszentelés emlékére, és
amikor sikerült elintézni, a nyomda vállalta, hogy a szöveget
ráírják a szentkép hátára. Az enyémet nem engedték, cenzúrán
ment át a szöveg. Azt mondták, király nincsen már, mit képze-
lek én, milyen királynak akarok a követe lenni? Úgyhogy meg
kellett változtassam. Hogy egyszerűbb legyen és ne legyen kü-
lönlegesebb probléma, akkor azt írattam rá: „Legyen meg a te
akaratod!” Elfogadtam, hogy nem engedték azt, amit akartam
volna, hát akkor legyen meg a jó Isten akarata ebben is. A jel-
mondat önmagába véve is nagyon szép és sokatmondó, Isten a-
karatára rámondani az igent, különösen akkor, amikor megpró-
báltatásokban van az ember, nem olyan egyszerű és nem olyan
könnyű. Persze ez mindig ösztönző volt arra, hogy akár jó sor-
ban, akár rossz sorsban, de ez a hozzáállás a helyes, a jó Isten
tudja, hogy mit miért, és ahogy Szent Pál mondja, Isten min-
dent a javunkra fordít, legyen ezért meg az  ő akarata. Amikor
püspökké  szenteltek,  akkor  is  jelmondatot  kellett  választani.
Sokat  gondolkoztam,  hogy  vegyem-e  vissza  az  Assisi  Szent
Ferencét, vagy maradjon a „Legyen meg a te akaratod!”. 

Abban az időben, amikor püspökké lettem – az újdonsült de-
mokráciában és itt, a mi körülményeink között, ahol a naciona-
lizmus újra és újra föllángolt és föllángol a mai napig is –, úgy
gondoltam egyszerű és rövid is legyen, a jelmondatom, ezért a
szeretethimnuszból választottam: „Legnagyobb a szeretet”. Az
egyiptomi Józsefet eladták a testvérei, s később nagyon megré-
mültek, hogy kezdődik a bosszú, de nem lett bosszúállás belőle,
hozzá hasonlóan én is  vallottam magammal kapcsolatban,  és
ezt próbáltam elmélyíteni: József vagyok, az embertestvéreim
testvére, így ez illett ehhez a képhez a legjobban, és így lett az-
tán a püspöki jelmondatom: „Legnagyobb a szeretet.”
• Hogyan fogadta a püspöki kinevezését?

Szent Pál apostol megtérését felidézve, én is elmondhatom,
hogy  „rugdalóztam”,  ezért  is  húzódott  a  püspöki  kinevezés
szinte két éven keresztül. Úgy éreztem, nem vagyok alkalmas
erre  a  feladatra,  persze  az  is  engedelmesség  alapján  történt,
hogy elfogadtam. Anno a kispapok lelki vezetője voltam tizen-
kilenc éven keresztül, azt úgy éreztem, hogy nagyon szerettem
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végezni. Ez a tizenkilenc év is mutatja azt, hogy meg tudtam ta-
lálni velük a hangulatot, és  ők is elfogadtak, így tudtam velük
dolgozni. A püspöki kinevezéstől vonakodtam, s mivel az érsek
úr, úgy éreztem, nagyon akarta, hogy én legyek a munkatársa, vé-
gül is beadtam a derekamat, így vállaltam el. De ezt a feladatot
nem tudtam annyira magamévá tenni, mint ahogy a korábbiakat.
• Miért tartja fontosnak, hogy jelen legyen különböző kö-
zösségek, lelkiségek találkozóin?

Az érsek úr döntött abban, hogy nincs értelme mind a két
püspöknek Gyulafehérváron lennie, amikor a híveinknek nagy
része itt  van,  a Székelyföldön,  tehát  legyek itt,  ahol  a hívek
többségben vannak. Gazdasági dolgokkal a segédpüspöki hiva-
talban nem foglalkozunk, az eredeti elgondolás szerint nekem
elsőrendű feladatom, hogy jelen legyek az emberek között. Ép-
pen ezért minden olyan alkalmat felhasználok, ami a velük való
kapcsolatot ápolja.

Amikor itthon vagyok, minden reggel én végzem a szentmi-
sét itt, a kápolnában, illetve vasárnap is egy szentmisét. Gyak-
ran mondják az idősek,  milyen nagy kegyelem a jó Istentől,
hogy minden nap látják a püspököt, hisz régebb csak kétéven-
ként egyszer láthatták. Számomra ez is egy visszajelzés arról,
hogy az emberek jó  néven veszik,  ha köztük  vagyok.  Fel  is
használok erre minden alkalmat, és amikor csak lehet, minden
rendezvényen szívesen ott vagyok, búcsúk alkalmával, felújított
templomok, de ravatalozók megáldásakor, a lelkiségi találkozó-
kon is részt veszek. Fontos ez, hogy az ember jelen legyen, és
lássák a hívek, így minél jobban lelkesíthetjük őket hitükben, és
megtarthatjuk egyházunk mellett.
• Hogy  tudja  a  leginkább  megtalálni  a  hívekkel  a  közös
hangot?

Szalézi Szent Ferenc a szelídségre építette a maga lelkiségét,
és azt a közmondást tette alapjává, hogy egy kanál mézzel több
legyet  lehet  megfogni,  mint  egy hordó ecettel.  Valóban ez a
helyzet. Ha az ember szeretettel van, szeretettel közeledik, és
szeretettel fogadja az embereket, akkor meg lehet nyerni  őket.
Nem kell tudós legyen, vagy különleges adottságokkal rendel-
kezzen.  A szeretet  az,  ami  mindent  legyőz,  mert  mindennél
nagyobb. Én régóta megtapasztaltam ennek kapcsán valamit, és
szoktam is mondani: a mi székelyeinknek ha a pap a szívükbe
be tudta lopni magát, akkor mindenre képesek érte, de ha nem,
akkor is mindenre képesek… hogy elmarják  őt. Ez is mutatja
azt, hogy szeretettel lehet az emberekkel bánni, hogy érezzék
azt, hogy a pap hozzájuk tartozik, az övék, az  ő gondjukat vi-
seli, az ő problémájukat próbálja megoldani, nekik akarja adni
egészen magát.
• Van olyan pasztorációs terület,  amelyre  nagyobb figyel-
met kellene mindenkinek fordítania, amit esetleg kissé elha-
nyagoltnak tart?

Két dolgot említenék eddigi tapasztalatom alapján. Az egyik
a szekták kérdése. Nagyon erőteljesen működnek, itt, Csíksze-
redában is. A postaládáink igencsak megtelnek szóróanyagaik-
kal, azon kívül pedig kihasználnak minden lehetőséget az irá-
saik terjesztésére, például a csíksomlyói búcsút is. Tehát ez az

egyik  dolog,  amire  nagyon  oda  kell  mindenkinek  figyelnie,
mert könnyen el tudják vinni az embereket.

A másik kérdés pedig a romapasztorációé. Szinte nincsen o-
lyan egyházközség, ahol romák ne lennének. Ha tényleg nem
próbál meg minden pap és minden ember ebben a vonatkozás-
ban valami megoldást találni, az ő fölemelésükön, hitbeli neve-
lésükön fáradozni, sőt munkahely szempontjából is segíteni  ő-
ket, akkor elveszettek számunkra. Másoké lesznek, akik felpár-
tolják őket, és nálunk nagyobb gondot fordítanak rájuk. Nagyon
sok mindent le kellene küzdenünk ebben a tekintetben, főleg a
papjainknak. Legtöbben azt mondják, hogy nem érdemes a ro-
ma  közösségekkel  foglalkozni,  mert  nem  biztos,  hogy  lehet
eredményt  elérni,  főleg  látványosat.  Sepsiszentgyörgyön  ko-
moly háttértapasztalat van, külön plébániájuk is van, ott vannak
a Szeretet  Misszionáriusai is,  akik foglalkoznak velük. Most,
hála Istennek, vannak roma kispapjaink is, bár állítólag az a vé-
lemény,  hogy nem nagyon tudnak az  övéik  között  dolgozni.
Ugye, az Úr Jézus is azt mondta, senki sem próféta a saját ha-
zájában. Az igazság e tekintetben az, hogy az idő majd eldönti,
mi lehetséges, viszont tény, hogy valamilyen formában kell a
roma közösségekkel foglalkozni, s ez pedig olyan kihívás, ami-
hez át kell törni az előítéleteinket.
• Mit jelent a püspök úr számára Márton Áron hagyatéka?

Hála a jó Istennek, ez is egy külön kegyelem, hogy az ő ide-
jében voltam kispap, és bár  ő szobafogságban volt, nem sokat
láttuk, és nem sokszor találkoztunk vele, de beosztva ministrál-
hattunk minden nap a kápolnában, meg aztán ötöd-, hatodéves
korunkban már a teológián tanított is. Átjártunk hozzá, és tanít-
hatott is bennünket. Így találkozhattunk vele. 1967-ben, amikor
a szobafogságát feloldották, és átjött a teológiára, a kispapjait
meglátogatni,  felejthetetlen élmény volt  az a  kitörő öröm, a-
hogy a szűnni nem akaró taps fogadta őt… Nemcsak a papszen-
telésemet köszönhetem neki, hanem a papi kinevezéseket, illet-
ve a kihelyezéseket is, meg aztán a Fehérvárra való behívást is.
Az a nagy kegyelem is megadatott, hogy halála után nemcsak a
ceremónia szervezőbizottságában voltam benne, hanem két este
a virrasztás alkalmával az igét én hirdettem. Ezt is kitüntetés-
nek éltem meg, hogy egy ilyen nagy püspöknek a ravatalánál
kétszer beszélhettem. Számomra azért nagy példakép a püspök
úr,  mert  elveihez  következetesen  hűséges  volt,  nem  lehetett
megtörni őt sem a börtönévek alatt, sem a házi őrizet alatt. Ez-
zel a jellemes ember igazi képét adta mindannyiunk számára,
akire minden idők embere feltekinthet. Ebben próbálom én is
követni – még ha nem is olyan időket élünk most, amilyeneket
ő élt végig –, hogy minden feladatban következetes legyek, és
próbáljam az elveimet, a jelmondatomat megvalósítani. Persze,
a mai időknek is megvannak a maguk kihívásai, és ezek között
kell  mi is megmaradjunk igazi Isten-szolgának.
• Véleménye szerint milyen kihívások állnak ma az ember
útjába, akár a hivatás kérdését illetően, illetve kik lehetnek
ma a példaképek?

A mai életnek elég sokféle kihívása van, de a legnagyobbnak
én az elanyagiasodott világot, a globalizációnak ezt a vonását
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látom.  Ez  sokféle  tekintetben  és  formában  fertőzi  meg  az
embert,  és  még az Istennek szentelt  emberek is  csak nagyon
nagy erővel tudják visszaverni saját életükben is. Biztos, hogy
szükségünk van eszközként mindenre, autóra, pénzre, nem lehet
egy  egyházközséget  csak úgy vezetni  és  irányítani,  hogy ne
legyenek meg a megfelelő feltételek. De sajnos olyan könnyen
és hamar el tud csúszni az ember, ezért nagy kontrollra és oda-
figyelésre van szükség ebben a tekintetben, hogy senki ne men-
jen el az elanyagiasodottság irányába. A másik nagy kihívás –
különösképpen  a  fiatalokra  vonatkozóan  –  az  internetezés.
Olyan könnyen el tud csúszni az ember, erkölcsi szempontból is
könnyen a mélyre jut. Ebben a világban újra és újra hangossá
válik ez a nagy szabadosság, hogy bármit lehet. Hogy ez hova
viszi az emberiséget? A nagy Római Birodalom összeomlott,
mert  erkölcsileg nullává vált,  és  valószínű,  ha mi,  idősebbek
nem is érjük meg, de a világ most is errefelé halad… Ezeket lá-
tom én olyan kihívásnak, amelynek a következménye lehet az,
hogy megcsappan a hivatások száma. Az elkötelezettség, a hű-
ség,  a kitartás  egyre „halványabb” fogalmak, bomlanak fel  a
házasságok, nagyon kevés lett  a kitartó, egy életre hűségesen
vállalt, megélt család. Ez megint olyan dolog, ami nem jó felé
visz. Ezért próbáljuk hangsúlyozni az elkötelezettség, a hűség,
a kitartás fontosságát.
• Ha visszagondol az elmúlt ötven év történéseire, van-e va-
lami olyan kiemelkedő élmény, amit szívesen megosztana az
olvasókkal?

Emberileg nézve is elég hosszú a hetvennégy év, és ebből öt-
ven év a papi élet szolgálatában. Sok mindent tartogatott és tar-
togat  az élet az ember számára. Biztos, hogy nagyon sok él-
ményt lehetne kiemelni,  de én a legfontosabbaknak azokat a
vallásos élményeket tartom, amelyek meghatározóak voltak az
életemben: az elsőáldozás vagy bérmálkozás, ami mély nyomot
hagyott, s ugyanúgy a papszentelés is. Ezen kívül, hála Isten-
nek,  a  `89-es  fordulat  után  megadatott  az  a  nagy  lehetőség,
hogy az ember sok felé eljuthatott. Annak idején még a kom-
munista időben, fogalmazódott  meg bennem a gondolat  vagy
vágy, mint  a mesékben,  hogy három helyre szeretnék eljutni
életemben: elsősorban a  Szentöldre,  ahol  az  Úr Jézus élt,  és
ahol vállalta  értünk a megváltás  nagy művét,  aztán Rómába,
ahol az egyházunk szíve dobog, és nem utolsósorban egy Má-
ria-kegyhelyre. Ez annak idején utópiának tűnt, mert kétéven-
ként lehetett útlevelet kérni, és akkor sem volt biztos, hogy az
ember azt megkapja. Én a kommunista időben nem is igen vol-
tam külföldön. Éppen ezért jelentett óriási nagy élményt, hogy
a jó Isten mégis megadta azt a nagy lehetőséget és kegyelmet,
hogy a `89-es fordulat után ez a vágyam beteljesedett. Két alka-
lommal jártam már a Szentföldön, 1992-ben először és 2009-
ben másodszor. Rómában, mióta püspök lettem, azóta már hi-
vatalból is több alkalommal, ad limina látogatásokkor, szentté
vagy boldoggá avatásokon, például Apor Vilmos püspök bol-
doggá avatásán vagy Szent II. János Pál pápa és Szent XXIII.
János pápa szentté avatásán. Ezen kívül hívekkel zarándokúton
is voltam Rómában, úgyhogy már nem is tartom számon, hány-

szor jártam ott. Elég sok Mária-kegyhelyre is eljutottam zarán-
dokként: Fatimába már háromszor is, egyszer Lourdes-ba, aztán
Częstochowába is – idén hetedszer fogok vezetni vonatos za-
rándoklatot innen, Erdélyből –, illetve voltam még a németor-
szági Altöttingben is. Talán ezek a legjellegzetesebb élménye-
im, amelyek ezeknek a kívánságoknak, vágyaknak a nyomán
teljesedtek be életemben.
• Vannak-e  olyan  álmok  a  szívében,  amelyeket  szeretne
megvalósítani, vannak-e olyan helyek, ahová még szeretne
eljutni?

Nekem már  különlegesebben  nincsenek ilyen  vágyaim.  E-
gyetlen dolog foglalkoztat most már,  az hogy készülni kell a
legnagyobb vágyunk megvalósítására, hogy az ember eljusson a
mennyországba. Ezért nagyon sokat foglalkoztat az, vajon hogy
lesz a vég, mi vár az emberre, és ezért minden este úgy fekszem
le, ott a kérdés, vajon reggel fölkelek-e, és minden este az utol-
só imádságomba is azt kérem, hogy adja meg a jó Isten a jó ha-
lál kegyelmét. Ez foglalkoztat most a leginkább, már különle-
gesebben nem vágyódok sehova. Persze elmegyek még zarán-
doklatokra,  ha  meghívnak vagy óhajtják,  és  a  programomba
belefér, de már ilyen vonatkozású vágyaim nincsenek. Minden
nap, amikor jönnek az újságok, megnézem, kik haltak meg, és
nemcsak azért, hogy van-e közöttük ismerős, hanem hogy hány
évesek voltak. És ugye nagyon sok 60-70 éves ember távozik
nap mint nap a földi életből, éppen ezért mondtam, hogy nekem
már erre is kell gondolnom, és ezt is szem előtt kell tartanom.
• Mit üzen az olvasóknak?

Érdekes, hogy nem rég olvastam Frankl egyetemisták köré-
ben végzett felmérésének eredményét.  Ő arról kérdezve  őket,
mit tartanak a legfontosabbnak az emberi életükben. Azt írja,
hogy nem a nemi ösztön, nem a vagyonszerzés, hanem sokkal
inkább az élet értelme és célja érdekli most a fiatalságot a leg-
jobban. Tény és igazság az, hogy ha az ember életének értelmét
és  célját  nem találja  meg,  akkor  fölösleges  élni,  mert  akkor
csak céltalanul bolyong a világban, és értelmetlenné válik min-
den. Nem tud megvalósítani értékes és szép dolgokat, amikkel
magának és embertársainak javára is lehetne. Én ezt szeretném
kihangsúlyozni, a prédikációimnak a gondolatmenete is mindig
ez, hogy az ember találjon rá a jó Istenre, mint életének értel-
mére és céljára. Amit Isten értünk tett és tesz, hogy vagyunk és
gyermekeivé fogadott minket, ennek legyen gyümölcsöző ha-
tása az emberiségre, és végül pedig az ember eljusson oda, ahol
a jó Isten várja őt.

Kérdezett: Serbán Mária és Dénes Gabriella, Forrás: romkat.ro

Sebestyén Péter – Báránybőrben 

Harminc éves papi pályafutásom alatt már sokféle zaklatás-
ban volt részem. Mindegyik más volt, de mindegyikük ugyan-
azt akarta. Hízelegtek már boldogtalan, elvált nők, akik kegyei-
met  keresték,  leendő munkatársak akartak  jópofizással  bevá-
gódni  nálam,  de eme „jóindulat”  mellé  sokszor társult  rossz
szándék, irigység is.

Elég,  ha  csak azokra gondolok,  akiknek szúrta  a  szemét  a
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közeli  templom,  a  magyar  harangozás,  vagy  egyszerűen  az,
hogy mertem számon kérni, amiért a kapum elé parkolt és nem
engedett kijutni. Kerülgetett már futóbolond, aki tanulmányai-
val és közös ismerősünkkel hencegett,  fenyegetett  már szom-
széd feljelentéssel  és  próbált  zsarolni  aláírásgyűjtéssel,  hátha
megtörnék akaratomat, és engednék nekik.

Átverő mindig akad, csak vevő rá...  Mert a megelőlegezett
bizalmat könnyű kihasználni. A jellemgyengeség, a sötétbe bo-
rult  személyiség  mindig  talál  magának  egy  rést,  hogy  élős-
ködjék, mint a fagyöngy, mely bőszen zöldell még a téli hideg-
ben is, gyógynövényként reklámozva magát, miközben a kiöre-
gedő fák téli álmukat alusszák.

Isten megengedi a szabad akaratot, mert az felelősséggel jár,
felnőtté  tesz.  Úgy  is  megengedi,  hogy  szembe  jön  veled  a
próbatétel. Letesztel, kihívást ad, provokál és edzésben tartja a
lelkiismeretet. Mert a döntés a tiéd. Viszont ő ott is veled van.
Nem hagyja, hogy bepárásodjék lelki szemüveged.

Kerekes László atya a bűnbánat szentségét szolgáltatja ki
a 2007-es Csíksomlyói búcsún

Ilyenkor még élesebben szól, sugall, késztet, sarkall. Az ad-
dig nyugis, ’sztendbáj’, takaréklángon működő, alapjáratú belső
megérzésedet hirtelen mozgásba hozza. A belső vészjelző fel-
gyúl.  Mint  az  adrenalin  azoknál,  akik  veszélyt  érzékelnek.
Hogy meddig feszíted a húrt, az már istenkapcsolat, belső tar-
tás, lelki érettség függvénye.

A minap szentmise végén vettem észre, hogy valaki csak úgy
félmaszkosan besuvadt a hátsó padba.  Nézelődik,  jár a szeme,
mint  a  jojó,  majd  előveszi  okos  telefonját  és  pittyegteti.  Épp
szentségimádás volt. A szentmise után felteszem a maszkot, szó-
ba állok vele a templom előtt. Erre románul kezdi darálni, hogy
de hát ő is teológiát végzett, és különben is nem jól van kiírva a
honlapra az időpont, de hát nekem csak segíteni akart, mert va-
lamit látott a főtéren. Mikor tudomására, hoztam, hogy nem oda
tartozom, és különben is illene viselkedni egy templomban, hosz-
szasan hadart valamiket, miközben én már rég elköszöntem tőle.

Igyekeztem higgadt  maradni.  Azt  hittem,  megunja,  és  nem
kell leráznom. Ért a jó szóból. De az üldözés nem ért véget.
Hazaérve beforrósodott a telefonom üzenetrögzítője is, hiszen,
felkutatta a számomat, és sorozatban kezdte küldeni a kioktató,
számon kérő,  magyarázkodó, vagyis  semmitmondó üzeneteit.
Egyikre fel is figyeltem. Tulajdonképpen én nem is  csinálom
jól, hiszen nincs meg román nyelven is a honlapom és elérhe-

tőségem, milyen dolog ez.
A többit már nem olvastam el. Kinyomtam: törlés végleg.
A nyulak az idén is kezdenek kiugrani a bokorból. A farkasok

is néha levedlik a báránybőrt… 
Biztos a „vírusos” szenteltvíztől.

Forrás: peterpater.com

Baricz Lajos – Tudod, hogy szeretlek – Jn. 21, 15-17

„Simon, Jónás fia, szeretsz te engem,
ahogy szerettél, mikor meghívtalak,

akkor hagytál mindent, hogy velem lehess,
nem is hiányoztak akkor a szavak.

Aztán éjszaka háromszor tagadtad,
hogy ismersz engem és hozzám tartozol;

jóváteheted, amit elkövettél,
hogyha megígéred, hogy megváltozol.”

„Uram, te tudod, mily nagyon szeretlek,
könnyeim most is patakban erednek,

hidd el a szavam, és bocsáss meg nekem,
hisz te vagy az én megváltó Istenem.”

„Legeltesd nyájam, szent egyházamat,
mert te a Kőszikla, az alapja vagy.”

2022. április 27.                        

Baranyai Béla – A hivatás és az életszentség útja –
      Beszélgetés Marton Zsolt családreferens püspökkel

A Családok X. Világtalálkozóját június 22. és 26. között tart-
ják Rómában. Az eseményről  Marton Zsolt  váci  megyéspüs-
pökkel, a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia Családügyi
Bizottságának elnökével beszélgettünk.

B.B. – A férfi és a nő biológiai neme, társadalmi szerepe és
a család egyre gyakrabban válnak támadás célpontjává. Mit
tehet az Egyház azért, hogy tisztán lássunk ezen a területen?

M. Zs. – Az Egyháznak világos tanítása van a családról, és
fontos, hogy ezt minél szélesebb körben megismertessük a tár-
sadalommal. Ez csak úgy lehetséges, ha nem egy fegyelmező
szervezet szigorával lépünk fel, hanem a mai ember nyelvén,
szeretettel fogalmazzuk meg az üzenetünket. A társadalom fi-
gyel arra, hogy mit mond az Egyház, csak nem mindegy, mi-
ként találkozik ezzel a tanítással. A szeretet dialógusában meg-
fogalmazott válaszok előbb-utóbb mindenkire hatni fognak.

B.B.  –  Mi lehet e támadások oka? Ez már csak azért is
kérdés lehet, mert elsőre azt gondolnánk, hogy mindenki egy
jól működő, szeretetre épülő családot szeretne magának.

M. Zs. – Valóban azt látjuk, hogy Magyarországon is sok ol-
dalról  éri  kritika  a  családot,  a  család  intézményét.  Az  Egy-
háznak erre úgy kell reagálnia, hogy közben ne bocsátkozzon
politikai  vitákba.  Világossá kell  tenni,  hogy az  Egyház  azért
mondja ki a családdal kapcsolatos álláspontját,  mert Krisztus
tanítását képviseli. A genderfelfogás világszerte át- meg átjárja
a médiát, ezt mindannyian tapasztalhatjuk. Napjainkban a gen-
derideológiának olyan szerepe van, mint az ókorban a gnózis-
nak. Mintha valamiféle új, mindenre alkalmas tudás lenne az
ezt követők birtokában, amely választ ad a család, a férfi és a
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nő szerepét firtató kérdésekre. A hitoktatóknak és a pedagógu-
soknak nagy szerepük van abban, hogy a fiatalok pontosan ért-
sék, mit és miért állít az Egyház a férfiról és a nőről. 

Nyilvánvalóvá kell tennünk, hogy ez az üzenet a Szentíráson
alapul, a Bibliában pedig a természettörvényre ismerhetünk rá.
Valóban mindenki szerető családra vágyik, ám a számtalan be-
hatás miatt korunk embere eltér a természettörvénytől, és in-
kább  az  ösztöneire  hallgat.  Ez  a  külső nyomás  olyan  nagy
erővel  hat,  hogy elnyomja azokat  a  tiszta belső hangokat,  a-
melyek a valódi természete felé vezérelnék.

Ha valamit sokan és sokszor mondanak, azt még akkor is el-
hisszük, ha ellentétes a belső világunkkal. A mai ember azt hi-
szi, hogy boldogsága sokkal inkább a fogyasztástól és a birtok-
lástól függ. Ez ellen tudatosan kell fellépni.

B.B.  –  Hogyan működik a magyar Egyházban a család-
pasztoráció?

M. Zs. – A hazai családpasztoráció alapja a stabil és össze-
szokott családreferens közösség. Szinte valamennyi egyházme-
gyében van kinevezett referens házaspár és egy családreferens
pap, akik mögött gyakran egy önkéntes csapat áll. Püspökükkel
együttműködve készítik  elő az  adott  év pasztorális  tervét,  e-
gyütt szervezik az egyházmegye családpasztorációs eseménye-
it,  elkötelezetten vesznek részt  a  Családügyi  Bizottság prog-
ramjain és adott esetben a munkájában is.

Mindenkori célunk, hogy elmélyítsük, és a mai ember szá-
mára érthető, világos módon kommunikáljuk a Katolikus Egy-
ház  házassággal,  családdal  kapcsolatos  hivatalos  megnyilat-
kozásait,  tanítását.  A hiteles  keresztény  családoknak  kiemelt
szerepük van az evangelizálásban. Ez a szolgálat azonban csak
akkor  hatékony,  ha  a  szentmisén  túl  más  egyházi  rendezvé-
nyeken, imaalkalmakon is meg tudjuk szólítani a család minden
egyes tagját, korosztályának vagy érdeklődési körének megfe-
lelően. Az általános iskolás gyerekeket és a középiskolásokat a
nekik megfelelő módon kell bevonni az egyházi életbe. A fér-
fiakat férfikörbe lehet hívni; a legutóbbi papi családpasztoráci-
ós nap egyik fő témája is ez volt. Természetesen az idősek szá-
mára is szervezni kell nekik való programokat.

B.B. – Patris corde (Apai szívvel) kezdetű apostoli buzdí-
tásában Ferenc pápa azt írja, hogy „a világnak apákra van
szüksége”. Milyen a jó apa?

M. Zs. – A férfi a biztonságot adó, az erőt képviselő a csa-
ládban is. Inkább lélektanilag, szellemi értelemben, hiszen nem
kell minden férfinak súlyemelőnek lennie. Legtöbbször az apa
felelőssége, hogy a család anyagi értelemben is biztonságban é-
rezhesse magát. De az is fontos, hogy az apa játsszon a gyere-
keivel, legyen jelen a mindennapokban, hiszen csak így látják a
gyerekei, milyen a férfi, ez pedig elengedhetetlen a helyes nemi
szerepek elsajátításához. Leginkább az apának kell mintát mu-
tatnia a világos szellemi tartás tekintetében is.

B.B. – Milyen a jó anya?
M. Zs. – Az anya a befogadó és az otthonteremtő,  ő az, aki

melegséget áraszt, akihez oda lehet bújni. Nem véletlen, hogy a
gyermek első néhány évében rendkívül fontos az anya jelenléte.

A dajkáló, kitartó, töretlen anyai szeretet nélkül nem működhet
jól egy család.  Ez még akkor is  érvényes,  ha az anya fontos
beosztásban dolgozik.

B.B.  –  Milyen szerepük  van  Ön szerint  a  családban  a
nagyszülőknek?

M. Zs. –  A szülők állnak a nevelés frontvonalában, ezért  ők
sokszor szigorúbbak, míg a nagyszülők feladata inkább a kényez-
tetés. A papnevelés hasonlatát használva: a szülő a fegyelmi elöl-
járó, a nagyszülő pedig inkább egy bölcs spirituálisra hasonlít.

Ferenc pápa tavaly a nagyszülők és idősek első világnapja al-
kalmából nagyon világos feladatot adott a nagyszülőknek: vál-
lalják az álmaikat, hogy a fiatalok tovább tudják vinni azokat.
Legyenek a szövetségeseik, adják át  nekik az emlékezetüket,
hogy az tanítás lehessen, és imádkozzanak, mert ezzel erőfor-
rást nyújtanak a családjuknak.

B.B. – Rómában rendezik meg idén a Családok X. Világ-
találkozóját. Mit kell tudnunk erről az eseményről?

M. Zs. – Ferenc pápa szándéka szerint ez nem egy találkozó
lesz, hanem sok. Ennek nem csak az az oka, hogy a tervezés
során még javában tombolt a koronavírus-járvány, hanem az is,
hogy a Szentatya fontosnak tartja az egyházmegyei szintű pasz-
torális szolgálatot. Vagyis a rómaival párhuzamosan több helyi
találkozó valósulhat meg. A június 22. és 26. között Rómában
tartandó eseményre – melynek mottója Családi szeretet: hivatás
és az életszentség útja – országonként egy püspök, egy pap és
három-négy házaspár mehet. A programban szerepel egy csalá-
di fesztivál, egy kétnapos teológiai, pasztorális kongresszus ta-
núságtételekkel, a negyedik napon pedig lehetőség lesz a talál-
kozásra római plébániák híveivel. Az esemény a Szentatya An-
gelus imádságával ér majd véget, melynek során Ferenc pápa
meghatározza a találkozón részt vevők küldetését. Az egyház-
megyei családi találkozók nem feltétlenül ebben az időpontban
lesznek. Az időtartamuk is  változó, lehetnek egy- vagy több-
naposak is. A Váci Egyházmegye találkozójára július 2-án kerül
sor Veresegyházon. Az egyházmegyei találkozókon lesz tanú-
ságtétel,  érthető és  világos tanító alkalmak,  művészi  produk-
ciók, sport- és gyermekprogramok is, vagyis minden, ami a csa-
ládokat érinti.

B.B.  –  Az Új Ember mellékleteként jelent meg a Felké-
szítő katekézisek a Családok X. Világtalálkozójára. Mit tar-
talmaz ez a kiadvány?

M. Zs. – Ebben hét téma köré csoportosítva találunk gondo-
latokat. Ez a katekézis abból indul ki, hogy a meghívást mind-
annyian Istentől kapjuk. Szó esik benne az életszentségről és a
bibliai  Názáret  példájáról,  amely arra hív,  hogy tegyük meg-
szokottá a szeretetet. Azt is megtanulhatjuk, hogy miért fontos
a családban a testvériség. Ezzel kapcsolatban a katekézis hang-
súlyozza, hogy a családban megtanult testvériséget kell tovább-
vinnünk a társadalomba. A fejezetek főbb gondolatai után né-
hány kérdés segíti az elmélyülést, a végén pedig további elmél-
kedésre javasolt olvasmányokat ajánl a kiadvány.

B.B.  –  Ebben a katekézisben azt  olvassuk,  hogy  a Sza-
bad?,  Köszönöm!,  Bocsánat!  kifejezések  „nyitják  meg  az
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utat afelé, hogy a családban jól és békésen tudjunk élni”.
Hogyan nyilvánul meg ez a gyakorlatban?

M. Zs. – A Szentatya világossá akarja tenni, hogy a szeretetet
is  tanulni  kell.  A jót  természetesnek vesszük,  míg a  rosszért
reklamálunk. Sokszor illetéktelenül avatkozunk be a másik éle-
tébe, köszönetet mondani pedig elfelejtünk. Sem Istennek, sem
egymásnak nem adunk hálát. De a legnehezebb a bocsánatké-
rés. Ennek kultúrája azt jelenti, hogy a bocsánatkérésnél nem-
csak az értelmemet kell aktivizálnom, hanem az érzelmeimet is
ebbe az irányba kell terelnem.

Forrás: Magyar Kurír, Új Ember

Szőcs Csaba – Interjú – 
      Fagyitól az oltárig – Ferencz Antal emberközelben

Ő a kolozsvár-szentpéteri plébánia új lelkipásztora nyártól. Min-
den bizonnyal ez így önmagában sem kis váltás számára,  hiszen
Gyergyócsomafalvától huszonhárom évnyi szolgálat után köszönt
el. De nagy váltás számára minden bizonnyal a kiadóigazgatói meg-
bízás is, amelyet Kovács Gergely érsektől kapott, és amely hama-
rosan konkrét  feladat-  és jogkörökkel jár számára.  Kollégáimmal
mi is kíváncsiak vagyunk rá és válaszaira, szeretnénk jobban meg-
ismerni  őt.  A lapunkat megjelentető Verbum kiadó új igazgatója,
Ferencz Antal plébános válaszol elődje kérdéseire, emberközelben.

F. A. – Kedves Csaba, kedves igazgató úr, legyen szabad eleve
bocsánatot kérnem válaszaim közvetlenebb hangneméért tőled és az
olvasóktól, mert mi mint régi ismerősök, jó barátok, paptestvérek
kérdezünk és válaszolunk egymásnak.

E beszélgetés után elmondhatom: volt „pár interjúm”, de valójá-
ban ez lesz a második. Az első nem sikerült. Remélem e beszélge-
tésünk jobban sikerül. A „pár interjú” kifejezés szépen mutatja a
magyar nyelv gazdagságát. A pár lehet sok, több. Itt „kettő”-t értek
alatta. A mindennapi életben csak annyit szabad mondani, ami igaz,
amit el lehet mondani és van értelme. „Ki mivel vétkezik, előbb-u-
tóbb azzal bűnhődik”, mondja a mondásunk. Az, ami elől  mene-
kültem, most valóság lett. Könnyen lehet, válhat gyakori pillanatává
életemnek az interjúadás, -készítés. Meg kell ezt is tanulnom. Ma-
gamnak és mindazoknak, akivel az élet összehoz, sok türelmet kí-
vánok. Az efféle „váltás” mindig fáj. Eltelt két bő hónap, de ha azt
mondanám, végre elbúcsúztam, csak nagyot mondanék. Ez folya-
mat. Úton vagyunk, állandóan. Ott és akkor, amikor Kerekes László
segédpüspök megkérdezett, továbbítva főpásztorunk akaratát, nem
tudtam, hogy mire mondok igent. Mára valamivel közelebb kerül-
tem igenem tartalmához.

Sz. Cs. – Kisiskolásként ismerkedtél meg Kolozsvárral, aho-
vá papként most másodszor térsz vissza. Hogyan alakult az  é-
letutad első szolgálati helyeden töltött öt éveddel bezárólag?

F. A. – Szüleimnek hála, megvolt életemben a sokat emlegetett
„hét év”. Legyen szabad ezt itt is megköszönnöm. Szülőfalum, Je-
genye közössége színkatolikus és magyar.

Fábián Mihály volt életem első papja. Jól emlékszem arra a pilla-
natra,  amikor  édesanyámat  kísértem el  áldozáskor,  nekem akkor
nem lehetett áldoznom, mert kicsi voltam. Letérdeltem édesanyám
mellé az áldoztató rácsnál, és Mihály plébános úr, bár már tova-
haladt, visszalépett. Megáldott. Ez az áldás ma is kísér, ott maradt
bennem.  Az  volt  az  utolsó  szentmiséje  otthon  a  szülőfalumban.
Utána  költözött  ide  a  kolozsvár-szentpéteri  plébániára.  Valamit

láthatott akkor, ott bent a lelke mélyén. Gyermekkorom következő
papja  Aba  atya.  Kedvességével  szinte  ferencest  nevelt  belőlem.
Rövid ideig Tamás József volt a plébánosom. 

Gyermek  voltam,  úgy  viselkedtem,  mint  egy  gyermek,  sokat
bosszantottam József  papbácsit.  Trucza  Sándor  plébános  úr  hite,
munkaszeretete hosszú ideig nevelt, kísért a kántoriskolás, kispapi,
majd papi életutamon. Szüleim, a jó jegenyeiek, az otthoni tanáraim
mellett szerettem meg az oltárt, ministrálást. Édesanyámat azokban
az években sokszor becsaptam. Kérdésére:  „Mi szeretnél lenni?”,
szemrebbenés nélkül válaszoltam: „pap”. Ez akkor fagylaltot jelen-
tett… A fagyi  pedig az akkori  olvasatomban nem volt  mellékes.
Most restellem és nevetek egyik szememmel, ha a hittanosok közt
látom az ehhez hasonló akkori magatartásomat…

A korosztályunk volt az utolsó, akik elkerültük az ingázás keser-
veit. Otthon végeztem el a nyolc osztályt. Ez nagy dolog, mára már
a vidéki gyerekek közül sokan az úton végzik az általános iskolai
éveiket. Családi örökség volt nálunk, generációk alatt, hogy a szü-
lők valamelyik gyermeküket a Báthory-gimnáziumba küldték, ré-
gebb nagyobb áldozatot is vállalva. Így kerültem először Kolozs-
várra. A Báthoryban töltött két év középiskola meggondolkoztatott
(kilenc és tizedik osztály).  Az otthoni  fényes ellenőrző lecsende-
sedett. Ez nem volt ínyemre. Most már látom azokban az években is
a gondviselés útját. Jó volt az akkori Kolozsvár. Tanáraim és osz-
tálytársaim megértését  most is köszönöm. Itt  a városban ért meg
édesanyám kérdése: „Mi leszel?”

Ferencz Antal papszentelése – Forrás: romkat.ro

A gyulafehérvári kántorképző évei nehezek voltak. Távol lenni,
messze mindentől, ami addig közel volt hozzám. Nagy lecke volt.
Gyulafehérváron tanítottak és neveltek. Egyedül,  önerőből talpon
kellett maradnunk. Kellett ez a tapasztalat. Ott ismertem meg azt,
amit később nem kerülhettem el. A szeretetünk akkor igazi, amikor
valamit megismerve, kiismerve valamilyen szempontból, tovább tu-
dunk szeretni, vagy legalább elfogadni. Érettségi után katona vol-
tam kilenc hónapig.

A teológiai évek elrepültek. Imádkoztunk és tanultunk. Nem volt
„rendkívüli látomásom”, hivatásom csendesen alakult, tudatosult és
ért, érett. Negyvenegyen kezdtük a teológiai tanulmányokat. Hat év
után tizenhaton álltunk szentelő püspökünk elé. Néhai Jakab Antal
püspök  szentelő kézföltételéért  nyugalma legyen  csendes,  jusson
oda, amit vallott, hirdetett, és ami mellett letette az életét.
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Valójában fagyitól az oltárig, nem volt könnyű és ilyen egyszerű.
Sok szeretet, megértés és imádság volt és van mögötte. Mindazok-
nak, akik ezen az utamon segítettek, köszönöm szépen.

És jött Kolozsvár másodszor. Öt év.
Káplán voltam. Czirják Árpád prelátus úr volt segítségünkre a te-

ológián megkezdett, elsajátított képességek, készségek finomhango-
lásában, ahogyan a székely mondja, a „pászításban”. Hol három, de
legalább két káplán munkaközösségének élén szigorú, következetes
emberként állt principálisunk, akkor a kanonok úr. Mindennapi is-
kolát jelentett. A régi átkosban kezdtük (1988), átéltük az utcai lö-
völdözést (1989 karácsonyán), és tanúi voltunk a vért, fájdalmat ho-
zó idő utáni könyöklő emberi magatartásnak.

Sz. Cs. – Első plébánosi helyednek utolsó helyben lakó papja
voltál.  Milyen  emlékeket  őrzöl  a  mezőségi  lelkipásztori  mű-
ködésedből?

F. A. – Közben az idő szaladt. 1993-at írtunk. Katonában (me-
zőségi falu) már akkor látszott az, amit most nagyon sok helyen át
kell élnünk. Ez az emberi jó szándék vergődése, megmaradni a szü-
lők hitében és nyelvében, amely szinte tehetetlen abban az esetben
és küzdelemben, amikor elindul a lavinához hasonló, feltartóztatha-
tatlannak tűnő események sorozata.  Beolvadás.  Amikor mindenki
más és másképpen akarja, mint ahogyan az valamikor volt. Amikor
a madár is másképpen fütyöl, mint régen. Rövid idő alatt átéltem azt,
ahogyan Jánosból estére vagy reggelre Ioan lett, de fordítva soha.

Milyen érzés „utolsó helyben lakó papja” lenni egy közösségnek,
kérded. Égbe kiáltó, fájdalmas, szívcsavaró… nincs rá szó… mind-
mind kevés. Ilyen az a búcsú, elköszönés egy közösségtől, amikor
nehéz szemébe nézni annak, ahonnan költöznünk kell. Egyéni és
közösségi hibák, mondjuk meg, nevezzük néven a bajt: bűn miatt.
Ennek a bűnnek a neve emberi gyengeségből elkövetett identitás-
váltás. Részem volt benne? Hozzájárultam? Itt, a földön sohasem
fogom megtudni. Odaát, azt mondják, nem fog érdekelni. Most nem
vagyok efelől meggyőződve.

Másfelől: az emberek szíve-lelke ott volt a templomban. Ott nem
lehetett befedett fővel állni az előtt a hívem előtt, aki levette papja
előtt a kalapját.

Volt  egy  kedvessége,  szépsége a plébániának,  közösségnek,  és
nem csak azért, mert fiatal voltam, alig harminc után. Más oka is
volt ennek a varázsnak, amit csak az tud, érez át, aki benne volt. Ezt
neked, kedves elődöm, nem kell magyaráznom, mert te is tudod,
személyes  tapasztalatból.  Ott  elődöd  voltam,  itt  utódod  leszek.
Forog a kocka. Kedves Csaba barátom, megtörténhet, hogy utódom
légy itt a Szent Péter-plébánián. Ilyen az élet fintora? Mi minden
megtörténhet! Ilyen a gondviselés.

Sz. Cs. – Huszonhat évig a Gyergyói Főesperesi Kerületben
voltál lelkipásztor, két helyen is. Mi volt számodra meghatáro-
zó e székelyföldi plébániákon töltött éveid során?

F. A. – 1995 írtunk. Gyergyótölgyesre küldött Jakubinyi György
érsek. Most is  előttem van a táj. A fenyőkig leereszkedő felhők,
vagy a köd titokzatos volta. Feledhetetlen a kertek alatti rengeteg
virág. Az emberek lelki gazdagságát mutatták illatukkal és pompá-
jukkal. Akkor egy kicsit úgy éreztem, engem is befogadnak. Nem
csalódtam.  A plébánián  elődöm,  Pálfi  János  elegáns  öltözetben,
most is látom a habfehér inget, lajbit, és az  ő örök mosolyát, így
fogadott. A plébánia átadása, átvétele után merészen és határozottan
léptem.  Nem  kellett  volna.  Az  örökölt,  ügyvéd  nélkül  megnyert

perek lezárása után – a békesség kedvéért – kértem áthelyezésem.
Jól tettem. Utódom talpraesett emberként, fele erővel haladt tovább.
Jólesett mondata: utánad szívesen megyek, amikor helyezni fognak.
Levontam a következtetést.  A székely emberek közül van olyan,
akivel csínján kell bánni. Többet lehet elérni egy kanál mézzel, mint
egy hordó ecettel. Ez tanulságnak, leckének meghatározó volt.

Évközben, 1998. április elsejével kaptam a kinevezést Gyergyó-
csomafalvára. Elődöm az évek alatt tornyosuló gondok, előrehaladt
kora, nehéz életútja következtében agyvérzést kapott. A főpásztor
jónak látta levenni válláról a terhet. Emlékezetes az idős, jeles pap-
bácsival történt első találkozásom. Bakos Sándor papbácsinak volt
arcéle, tartása. Betegen, időskora ellenére égett benne egyházunk i-
ránt a szeretet. Jó volt vele kezet fogni. Átmentünk a templomba, a
hátsó padban letérdelve mondtuk el a Miatyánk imát. Majd rövid
csend után mondta: „Fiam, szeresd ezt a templomot és híveidet”, kis
idő múlva: „Legalább tizennyolc évet, vagy többet.” 

A prelátus urat  a jó csomafalvi emberek egyszerűen csak pap-
bácsinak szólították. Ez a kedves megszólítás így öröklődött rám is.
Érdem nélkül. Van a főegyházmegyénknek emberekben bőven szép
példaértékű erőforrása.

Papi életem jelszavát Kis Szent Teréztől kölcsönöztem: „Minden
kegyelem”. Akkor, ott Gyergyócsomafalván visszaköszönt a „kisút”
szentje. A szentelési emlékképre nem ezt írtam. Hadd ne mondjam
el az okot. Oda Ózeás prófétától választottam a következő szavakat:
„Eljegyezlek magamnak örökre, eljegyezlek igazsággal, törvénnyel,
jósággal  és szeretettel.  Eljegyezlek hűséggel,  hogy megismerd az
Urat” (Óz 2,21–22). Örvendek, hogy elődöm kérését sikerült telje-
sítenem Isten és a jó hívek segítségével. Utódommal, Bartos Károly
plébános úrral is elimádkoztuk a Miatyánk imánkat. Neki is azt kér-
tem az Úrtól, amit elődöm kívánt nekem. „Tudja megszeretni a hí-
veit és a templomot becsülje meg.”

Ez a gondolkodásmód volt a meghatározó, irányt jelentő az évek
alatt. Gyergyótölgyesen két és fél év, valamint Gyergyócsomafal-
ván a megkezdett huszonnegyedik év alatt. Ha letértem róla, hoz-
zám is legyen irgalmas az Úr!

Sz.  Cs. – Hogy  látod  a  katolikus  életet  Székelyföldön,  a
demográfiai tényezők árnyékában, a hagyomány és útkeresés
között hogyan alakul, merre tart?

F. A. – A „Youkat” katekizmusunkban olvastam a szép hasonlatot.
A hit világa olyan, mint egy szabályos kör. Katolikus hitünk ebből a
körből a legszebb szelet. Az előbbi hasonlatból kiindulva, mondha-
tom, sok plébánia ilyen, akár a hitünk világa, gyönyörű kör. Ezek a
plébániák a körön belül olyanok felépítésükben, mint a katolikus
hitünk. Egyházunkhoz hasonlóan van bennük egy szép szeletet al-
kotó hagyományt, útkeresést szépen egybeolvasztó, lejtőn levő de-
mográfiai tényezők mellett is életerős magot képező szelet, hívek,
családok közössége, ami jelenleg képes az egész kört életben tarta-
ni, látszat és valóság szempontjaiból.

Sz. Cs. – Talán korai a kérdés, de felteszem: mennyire sike-
rült ismerkedned új egyházközségeddel e rövid idő alatt? Mi-
lyen benyomásaid vannak?

F. A. – Nagyon nagy ajándék volt a gyönyörű plébánia épülete.
Elődöm a maga idejében a helyén volt. Az eltelt két és fél hónap
alatt fellélegezhettem. A plébánia épületén kívülre is jutott időm. Az
emberek közé tudtam menni. Itt  mások lesznek az örömök, de a
gondok is. A ma emberét is szereti Isten, olvastam a Keresztény Szó
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egyik cikkében. Szépen indítottad az interjút: „a kolozsvár-szentpé-
teri plébánia új lelkipásztora lettél” – mondtad, igen. Ez a felada-
tom. Ez akarok lenni Isten és híveim segítségével.

Sz. Cs. – A plébánosi kinevezés mellé más feladatkört is kap-
tál: hamarosan átveszed a Verbum kiadó igazgatását, a hivata-
los procedúrák lezárultával. Meglepett a felkérés?

F. A. – Igen, megdöbbentett és meglepett. Gyergyócsomafalván
„papbácsi” voltam, vagy „plébánosuk, Antal”,  vigasztal a tudata,
örvendek annak, nem kell felednem a „papbácsi” szót. A papbácsi
és igazgató tartalmas szolgálatot jelentő feladatkört kell egymásba
olvasztanom úgy, hogy egyik segítse a másikat.

Ebben az új helyzetben is köszönöm érsek atyánk bizalmát.
Sz. Cs. – Hogyan látod a katolikus sajtó szerepét Erdélyben,

2021-ben? Mi a feladata és mit kell képviselnie?
F. A. – A katolikus sajtó 2021-ben nehéz helyzetben van. Lelki és

anyagi szempontból egyaránt. Azt, aki a szépet, szentet, igazat hiva-
tásszerűen képviseli, azt szakavatott módon próbálja vakvágányra
vezetni mindaz, ami híveink életét is ellehetetleníti. Feladata és ren-
deltetése? – kérded, merjen lenni az, ami: katolikus.

Sz. Cs. – A hamarosan igazgatásod alá kerülő kiadó ezen a
területen működik bő másfél évtizede: a lapok mellett négy éve
működteti  az egyetlen erdélyi  napi  frissítésű hírportált.  Mire
szeretnél ezekben hangsúlyt fektetni?

Bérmálás Gyergyócsomafalván 2021 – Forrás: romkat.ro

F. A. – Nyújtjuk a kezünk és elfogadjuk a felénk nyújtott kart, az
örömhírt hozó embert szívesen látjuk, mert nem tudunk, nem látom,
hogy el tudjunk jutni mindenhova, ahol élet van, ahol csírában van
a történet. Segítségre szorulunk. Közösségi munkáról kell szólnia
az  életünknek.  Az  irány  jó,  szaporább  léptekkel  kell  haladnunk,
részletkérdésben nem szabad fennakadnunk. Valamiért és nem vala-
mi ellen kell küzdenünk. 

A rossz három napig hír. A szép, igaz, szent csendesen, ahogyan a
csillag megy az égen, akár az esőcsepp földbe jutva, meghozza a
hatását. Hogy mire szeretnék figyelni? Arra, hogy egy percig se fe-
ledjem: nem vagyok egyedül, ez közösségi munka.

Sz. Cs. – A lapok mellett könyvkiadás és könyvkereskedés is
szerepel a palettán. Ehhez hogy viszonyulsz, mit tartanál fon-
tosnak  a  jövőre  nézve?  Az elmúlt  években számos  könyvbe-
mutatót  és más rendezvényt tartottunk Brassótól  Budapestig.

Szeretnéd-e ezeknek a járványhelyzet miatt megszakadt rendez-
vényeknek sorát gyarapítani a jövőben?

F. A. – Ezek az utóbbi kérdések olyan dolgok, amiket egészen
biztosan tanulnom kell. Helyesebben: ezt is. Jó lenne egyetlen lehe-
tőséget sem elengedni, elcsapni. Könyvkereskedés, könyvbemutató,
igaziból  az  emberről  szólnak,  így  titok  és  ajándék,  lehetőség  és
szolgálat. Üdvösségünk múlhat rajta. Ezért fontos. Köszönöm szé-
pen kérdéseid. Nincs jó kérdés vagy rossz válasz, csak őszinte szó.

A kérdéseken kívül: legyen szabad neked személyesen minden ál-
dozatodat megköszönni, de nem csak neked, hanem mindazoknak,
akik szívügyüknek tekintették a Verbum Keresztény Kulturális Egye-
sület  munkálatait,  eddigi  igazgatóként,  szerkesztőként,  terjesztő
vagy hűséges olvasóként szívből köszönetet mondanom. Kérésem
is van, adja az Úr, legyen mindannyiunk feltöltődésére és örömére a
Vasárnap,  Keresztény Szó,  valamint  hírportálunk,  minden kiadott
könyvünk. A szó az író tollából és az olvasó szívéből születik.

Forrás: romkat.ro, 2021.11.08.

Tóth Tihamér – Légy résen!

«Én vagyok az út, az igazság és az élet.» (Jn 14,6)
«Ha valaki utánam akar jönni, tagadja meg magát, vegye fel

keresztjét mindennap és kövessen engem.» (Lk 9,23)
«Mit használ az embernek, ha az egész világot megnyeri is,

lelkének pedig kárát vallja?» (Mt 16,26)
«Én vagyok a világ világossága; aki engem követ, nem jár sö-

tétben, hanem övé lesz az élet világossága.» (Jn 8,12)

A magányban

Ütött a Megváltó nyilvános szereplésének órája. Vajon mivel
kezdi működését? Nagy reklámot fejt ki maga mellett? Világgá
kürtöli,  hogy most  lesz  valami,  ami  még nem volt?...  Nem!
Csendben elvonul a puszta szótlan magányába, hogy nagy élet-
feladatához  a  mennyei  Atyával  folytatott  meleg  társalgásból
nyerjen erőt. (vö. Mt 4,1)

A legtevékenyebb ember lelke is megkívánja olykor-olykor a
csendet, a magányos elmélkedést, a világ forgatagából kimene-
külést. Valahányszor tehát fontos elhatározás előtt fogsz az élet-
ben állani vagy pedig érezni fogod, hogy ezernyi teendőd mel-
lett lelked kezd sekélyesedni, kiürülni, egészen a földi érdekek-
hez tapadni, biztosíts magadnak legalább 3-4 évenként három na-
pot, amelyre – az Úr példája gyanánt – kiszakítod magadat mun-
kád, ismerőseid, családod köréből s elmégy... hová? a pusztába?
– no, nem, hanem a «Manrézába», a lelkigyakorlatos házba.

Lelkigyakorlatot tartsak? Igen, azt, mégpedig nemcsak olyat,
aminőt diákkorodban tartottál 3-4 szentbeszéd meghallgatásá-
val, hanem ú. n. «zárt lelkigyakorlatot», amelyben a három nap
minden percét lelkednek szentelheted. Talán különösnek találod
a gondolatot és nem világi intelligens férfiaknak való, túlzott
vallásosságot,  női  érzelmességet,  stb.  fogsz  mögötte  sejte-
ni...vagy talán félsz a három nap unalmától is ... Hát hiába is
magyarázgatnám az ellenkezőjét.  Csak egy szavam van: Pró-
báld meg! Csak egyszer! És ha hazajöttél a három nap csend-
jéből;  és  ha az  egyetemes gyónásban jóvátett  múlt  adóssága
nem nyomja többé lelkedet, és ha a csendes istentársalgásban
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nyert erőtől felvillanyozva érzed munkakedvedet s kétszeresen
kedvesnek családi otthonodat, s elviselhetőbbnek az életet, tűr-
hetőbbnek az emberekét, – meg vagyok róla győződve, hogy ez
lesz ítéleted: «Mégis csak nagyszerű dolog az a lelkigyakorlat;
kár, hogy nem hamarább ismertem meg!» Az Úr is elment a
puszta magányába s ott erősítette lelkét élete nagy feladatára.

A kísértés tüzében

Pusztai böjtölésében az Úr megéhezett s a gonosz lélek há-
romszor kísértette meg Őt. (Mt 4,1-11.) Az Úr Jézus életének ez
az eseménye is telve van számunkra vigasztaló s erősítő voná-
sokkal. Hiszen éppen ezért engedte meg, hogy megtörténjék.

Először is vigasztaló tudat, hogy maga a kísértés még nem
bűn, annak mindnyájan ki vagyunk téve. Ha a kísértő odame-
részkedett a Hadvezér elé, vajon minket, közkatonákat nyugton
fog-e hagyni? Maga Szent Pál is, aki pedig annyit dolgozott és
annyit szenvedett az Isten ügyéért, mint senki más,  ő is kínzó
kísértéseket állott ki, úgy, hogy szinte lemondó keserűséggel ki-
áltott  Istenhez,  hogy vegye el róla a kísértéseket. És elvette?
Nem. De biztosította, hogy erőt, segítő kegyelmet ad azok le-
győzésére. (Róm. 7,15. s. köv.)

Jaj, mily megilletődött tisztelettel tudom nézni azokat a 16-
18-20 éves hős ifjakat, akik a mai nagyvárosi élet romlottságá-
ban, egy erkölcstelenséget és léhaságot lehelő romlott társadal-
mi élet közepén is vértverítékező elszántsággal és örökös harci
készséggel tudják védeni lelkük hófehér tisztaságát! Itt járnak-
kelnek köztünk ezek a csillagszemű, égbeemelt homlokú fiatal
fiúk, mint az Istentől megsegített, emberi akarat győzelmének
szent bizonyságai, s ahová lábuk lép, nyomukban liliomok fa-
kadnak s lekonyult virágok emelik magasba fáradt fejüket.

Hát ezek a tiszta életű győztes ifjak nem küzdenek-e? Nekik
mindez egész könnyen megy? Nincsenek kísértéseik? De bi-
zony nekik is vannak! Némelyiknek oly égetőek és szédítően
kínzóak, mint Szent Pálnak voltak. De mindegy! Győznek! Ho-
gyan? Úgy, hogy Krisztusba kapaszkodnak. Fiam, ha szakadat-
lan kísértések forrongó lávája hömpölyögne is ereidben, el ne
keseredjél! Vigasztaljon a pusztában megkísértett Krisztus pél-
dája. A kísértés még nem bűn, annak minden ember ki van téve.
Lehet, hogy ösztönös véred oly követelőén lángol, mint valami
pokoli vulkán; lehet, hogy gondolataidban úgy rajzik a csábító
kísértés, mint tó partján a szúnyogfelhő, – mindegy; ha nem a-
karod, sohasem fog győzni benned az állat az ember fölött!

Az  Úr  megkísértéséből  azonban  még mást  is  tanulhatunk.
Megtanulhatjuk, hogy a kísértés mindig ott indítja meg a táma-
dást, ahol leggyöngébbek, legsebezhetőbbek vagyunk. Az urat a
negyvennapos böjt elgyöngítette, megéhezett, s íme, az első kí-
sértés itt akarja megfogni: kenyeret ígér neki.

Fiam, neked is ott lesz legtöbb küzdelmed, ahol a legsebez-
hetőbb vagy.  Egyiketeknek  a  hiúság,  másiknak  a  kényelem-
szeretet, a hazugság, ínyenckedés, igen soknak az érzékiség a
sebezhető oldala, és a kísértés el nem fog mulasztani egyetlen
kínálkozó alkalmat  sem,  hogy bűnbe  vigyen.  Ebből  azonban
vonj  le  egy  fontos  tanulságot:  Igyekezzél  megismerni  minél

előbb legfőbb hibádat és az ellen küzdj legerősebben. 
Légy résen!

A kísértő azonban nem tágít még az Úr mellől sem: ha nem
sikerült az első kísértés, sikerül talán a második – gondolta. Nem
tudta falánksággal megfogni az urat,  megpróbálja most hiúság-
gal.  A templom tetején ezt  mondja Neki:  «Ha Isten Fia vagy,
vesd le magadat» (Mt 4,6). De az Úr itt is győztes maradt.

A kísértőnek nem sikerült az urat megfognia hiúsággal, de az
ifjakat bizony sokszor sikerül. Az egyik fiú csak úgy dönti ma-
gából «nyári élményeit» s May Károlyt megszégyenítő «kaland-
jait», amelyek vele mind megtörténtek a nagy vakációban («ha
nem hiszitek, mindjárt megesküszöm rá!»).  A másik meg nem
győz napjában háromszor öltözködni, hatszor parfümözni magát
s tizenhatszor fésülni simára brillantinozott, költői dús hajat... 

Szóval azt akarom, hogy úgy járj, mint egy cigány gyerek? Szó
sincs róla! Törődj külsőddel is, és légy mindig tiszta, rendbesze-
dett,  elegáns,  de  – ne  túlozz!  Különösen  pedig  el  ne  felejtsd,
hogy a kísértő a túlzott csinoskodás, örökös piperkőzés, parfümö-
zés, tetszeni vágyás apró kis horgait csak azért veti ki a serdülő
fiúkra, hogyha elnyelték azokat, akkor aztán annál biztosabban
vezethesse őket a nagyobb botlások s bűnök felé: előbb a köteles-
ségmulasztás, a lelki kiüresedés zátonyai, majd a léhaság és er-
kölcstelen  élet  tátongó  szakadekai  felé.  A hiúság,  mely  sok
fiatalembernek előbb csak hibája volt, később vesztévé lett.

Kétszeres kudarc után sem lankad a kísértés: kettő nem sike-
rült, talán fog sikerülni a harmadik. «Igen magas hegyre vivé őt
az ördög és megmutatta neki a világ minden országait és azok
dicsőségét, és monda neki: Mindezeket neked adom, ha lebo-
rulván imádsz engem. Akkor monda neki Jézus: Távozz sátán!...
Akkor elhagyá  őt az ördög, és íme angyalok jövének és szol-
gálának  neki.»  (Mt  4,8-11)  Édes  fiam!  Úgy  16-18-20  éved
körül  mennyi  hazugságot  súg a  te  füledbe is,  mennyi izgató
képet rajzol a te szemed elé is a ravasz csábító! 

Megmutatja  csalóka  örömeit,  s  főleg  az  érzés  klisés  bűne
által ígérgeti az élvezetek teljességét: Neked adom a világ min-
den gyönyörét, csak kövesd el ezt a bűnt!... Jaj, édes fiam, gyön-
gének ne mutatkozzál! Nehogy elhidd, hogy örömödet az Isten
törvényeinek áthágásával kell szerezned. Tömérdek fiú hitt már
az ördög csábító szavának, s csak akkor jött rá rettenetes hazug-
ságára, amikor az ígért élvezet pillanatnyi gyönyöre elszaladt és
összetört lélek s életunt ifjúság roncsai maradtak utána.

Mi segített az Úrnak a győzelemben? Az, hogy böjtölt és i-
mádkozott. Hogyan fogsz te is győzni minden kísértésed fölött?
Ha «böjtölsz», vagyis az önmegtagadás gyakorlatai által férfias
fegyelemben tartod s el nem kényezteted testedet; és ha «imád-
kozol», vagyis vallási gyakorlataid által Istentől erőt nyersz az
ellenálláshoz. Nos és természetesen: ha – amennyire az a mai
világban lehetséges – kitérsz a kísértés elől és minden kísértő-
nek, minden bűnre vivő barátodnak, minden érzékies követe-
lőzésnek,  minden lelkedet  rontó mozinak,  színdarabnak, kép-
nek, folyóiratnak, könyvnek szemébe vágod a krisztusi szava-
kat: «Távozzál sátán!»

Forrás: Tóth Tihamér – Krisztus és az ifjú
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Kempis Tamás – Krisztus követése – gondolatok

A természet rendje, hogy minden ember törekszik a tudásra,
de mi haszna a tudománynak Isten félelme nélkül? Bizony töb-
bet ér az alázatos földművelő, aki Istennek szolgál, mint a föl-
fuvalkodott tudós, aki magáról megfeledkezve az egek forgásán
töri  a  fejét.  Aki  jól  ismeri  magát,  belátja:  nincs mivel  büsz-
kélkednie, s nem leli kedvét az emberek dicséretében.

Ha a világnak minden titkát ismerném is, de nem élnék sze-
retetben, mi hasznomra volna Isten előtt, aki tetteim szerint fog
megítélni? Hagyj fel a tudásnak mértéktelen keresésével, mert
az önmagadtól igen messze szakíthat, s nagy csalódásnak kez-
dete lehet. Akik sokat tudnak, azokon könnyen úrrá lesz a kí-
vánság, hogy bölcsnek lássák és nevezzék őket az emberek.

Sokminden van, aminek tudása kevés vagy éppen semmi lelki
hasznot nem jelent. S nagyon nem bölcs az, aki olyasmire fi-
gyel, ami nem válik üdvösségére. Hiába a sok szó: nem tölti be
a lelket, az igaz élet viszont békességet szerez a szívnek, a tisz-
ta lelkiismeret megnöveli az Istenbe vetett bizalmat.

Szabó Mátyás – Pillantásnyi pihenés

Minél többet tudsz, minél műveltebb vagy, annál szigorúbb
ítélet vár rád, ha szentebbül nem élsz. Ne bízd hát el magad
ügyességedben vagy tudományodban, inkább érezd felelősnek
magad minden tudásért, amit kaptál.

Mécs László – Májusi legenda

Zöld vetések ringó tengerében
gyalogösvény ment, oly keskeny éppen,

mintha Mózes vágta volna széjjel
világhírű varázsvesszejével.

Léha tücskök dáridója zengett,
s csiklandozta a mosolygó csendet.

Bár szívemben régi tüske égett,
megáldottam a nagy midenséget.

Az utacskán lábom hetykén ment át,
orrom mesét szimatolt, legendát.

S íme jött is szembe az ösvényen
egy szakállas koldus lassan, vénen.

Úgy mutatta félkarját, a csonkát,
pőrén, mint pénz-kölykező vagyonkát.

Másik karja felém nyúlva pénzt kért.
Belenyúltam a zsebembe pénzért.

Számolgattam, aprópénzt kerestem
bosszankodva és fukarka-resten.

S míg pirulva pénzt böngészve álltam,
hirtelen lúdbőrös lett a hátam,

különleges túlvilági csend lett,
harangvirág hallhatóan csengett,

s bár lehunytam mindkét szempillámat:
mintha Jézus nézett volna rám ott,

borzongások leptek el, mint hangyák,
s meghallottam Jézus titkos hangját:

,,Mit számolgatsz olyan kínos-bölcsen?
Mikor kértél, hogy szíved megtöltsem

boldogsággal, s balzsam kellett, kegyszer:
anyád csókját számoltam csak egyszer?

Megszámoltam álmaid vetését,
gyermekek, fák, fecskék nevetését,

holdas esték néma titkú báját,
lepkék, rétek tarka karneválját?

Megszámoltam a sok szívet, ember,
mely feléd nyílt mint tulipán-tenger?

Számoltam az égből rádszalasztott
napsugarat, jóságot, malasztot?

Megszámoltam csöppenként a vérem,
mely kifolyt, hogy élhess hófehéren,

s boldogsággal szívedet megtöltse?
– Te meg számolsz mint garaskák bölcse!''

... E szavakra pillám fölnyitottam,
de nem láttam csak a koldust ottan.

Pénzt várt. Én meg zavaromban nyomban
pénztárcámat a markába nyomtam.

Ő rámnézett félve, megindultan,
s azt gondolva, hogy megbolondultam:

futni kezdett. Nagy jókedvem támadt,
zöld kalászok csókolták ruhámat,

tust vonózott a föld minden tücske,
s a szívemből önmagától kihullott egy régi rozsdás tüske.

Emlékezzünk nagyjainkról

80 éve született Bujtor István színész
Bujtor István (született Frenreisz, Budapest, 1942. május 5. –

Budapest,  2009.  szeptember  25.)  Balázs  Béla-díjas  magyar
színművész, filmrendező, forgatókönyvíró, producer. 

Három évig a budapesti Piarista Gimnáziumba járt, majd a
József Attila Gimnáziumban érettségizett kitűnő eredménnyel,
mégsem vették fel az orvosi egyetemre. Egy évig segédmunkás,
pincér volt, majd a Marx Károly Közgazdaságtudományi Egye-
tem külkereskedelmi szakára iratkozott be, ahol többek között
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Bizony, bizony, mondom nektek: 
Bármit kértek majd az én nevemben az

Atyától, megadja nektek. (Jn 16,23)

Medgyessy Péter későbbi miniszterelnök is évfolyamtársa volt.
1966-ban szerzett  diplomát,  de nem dolgozott azon a pályán.
Már másodéves egyetemistaként szerepet kapott Máriássy Félix
Karambol című filmjében.

Színészként dolgozott a győri  és a budapesti színházaknál,
majd 1978-ban került a  Mafilmhez, kilenc éven át a székesfe-
hérvári színházhoz szerződött, majd 1993-tól a Mahir Film Kft.
vezetője volt. Öt évet a Veszprémi Petőfi Színház igazgatója.

Fiatal korában kosarazott, az ifiválogatottal országos bajnok-
ságot is nyert, emellett teniszezett is. Életre szóló szenvedélye a
vitorlázás volt, hatszoros magyar bajnok lett. Az 1990-es évektől
művészi munkája során is inkább a stúdióvezetéssel foglalkozott,
mert – mint mondta – jobban tetszik neki a csapatszervezés és a
kormányosság – nem csak a vitorláson. 2009. szeptember 24-én
visszaadta lelkét teremtőjének. 2013. május 5-én Balatonfüreden,
a Vitorlás téren felavatták egész alakos szobrát. 

Forrás: Wikipédia

130 éve született Zita, magyar királyné
Százharminc évvel ezelőtt, 1892. május 9-én született Toszkáná-

ban Bourbon-Pármai Zita hercegnő, a későbbi IV. Károly, az utolsó
magyar király és osztrák császár hitvese, akinek 2008-ban indult el
boldoggáavatási eljárása. 

Nagy Norbert viceposztulátor Zita királynéról így beszél:
Egy huszonnégy gyermekes, a Bourbon-házból származó, pármai

család  gyermeke volt.  Az Osztrák–Magyar  Monarchiával  Károly
révén került kapcsolatba, fiatal lányként, egy külföldi nyaralás al-
kalmával találkoztak, Franzesbadban. Azonnal egymásba szerettek,
nem családi érdekek mentén történt a házasság, hanem őszinte sze-
relemből. Kettejük kapcsolatában nagyon erős volt a vallásos szál. 

Zita gyermekkorától kezdve mélyen hívő, katolikus családban ne-
velkedett. Ez abban is megmutatkozott, hogy számos testvére lépett
be  szerzetesrendbe.  Zita  és  Károly  még  az  I.  világháború  előtt,
1911-ben összeházasodott. Ekkor már feszült volt a helyzet Európá-
ban. A jegygyűrűjükbe bevésették házasságuk mottóját: „Egymást
segítsük a mennyországba”. Túl minden hatalmi és politikai játsz-
mán, ez a fajta vallásos elköteleződés, istenkeresés jellemezte nem-
csak a személyes kegyességüket, hanem a házasságukat is. A hábo-
rú közepén, 1916-ban meghalt Ferenc József császár, és mivel e-
gyenes  ági  örököse,  Rudolf  főherceg  1889-ban hunyt  el,  Ferenc
Ferdinándot pedig 1914-ben lőtte agyon Gavrilo Princip, az utód-
lásban következő Károly lett az új osztrák császár és magyar apos-
toli király. Budapesti megkoronázásukra a Mátyás-templomban ke-
rült sor 1916. december 30-án.

Károly  és Zita mindketten azért  szálltak síkra,  hogy minél ha-
marabb legyen vége a vérontásnak, és létrejöjjön a béke. A németek
viszont nem támogatták őket ebben. A háborús években Károly és
Zita is rendszeresen látogatták a fronton harcoló katonákat, karitatív
egyesületeknek  voltak  fővédnökei,  támogatták  az elesett  katonák
özvegyeit, gyermekeit. Ekkor még nem sejtették, hogy néhány év
múlva  ők maguk is támogatásra szorulnak majd. Elveszítették az
uralkodást,  országot,  vagyont,  földönfutó  menekültekké  váltak.
Kénytelenek voltak elhagyni Magyarország területét, és különböző
európai  stációkat  érintve,  végül  a  portugáliai  Madeira  szigetén
kötöttek  ki,  Funchal  városában.  Itt  éppenhogy  megtelepedtek,
amikor  Károly  király  a  spanyol  nátha  szövődményeként  fellépő

betegségben, 1922. április elsején, tehát száz évvel ezelőtt, elhunyt.
Zita királyné csaknem hetven évvel élte túl Károlyt, 1989. március
14-én adta vissza lelkét Teremtőjének. Zita utána soha nem ment
férjhez, egyedül nevelte fel nyolc gyermeküket.

Az utolsó gyermek, Erzsébet akkor érkezett, amikor Károly már
meghalt.  Az özvegység úgy érte  Zitát,  hogy várandós állapotban
volt. Képzeljük el ezt a megrázkódtatást. Károly harmincöt évesen
halt meg, Zita harmincéves volt akkor. Nagyon fiatalon, súlyos ka-
taklizmák után érte még ez a személyes sorscsapás is, hogy a rajon-
gásig szeretett férjét is elveszítette.

Az európai uralkodó házak, és a magyar állam is, anyagilag segí-
tették a gyermekek iskoláztatását. A pannonhalmi bencések tanítot-
ták  őket  magyarra,  történelemre,  és  egyéb  tantárgyakra  is.  Ottó
trónörökös magyarul érettségizett, és önmagát élete végéig pannon-
halmi diáknak tartotta, és bár nem az ősi monostor falai között ta-
nult, hanem ottani szerzetestanárok jártak ki hozzá a száműzetésbe,
nevelői  életre szóló ajándékot adtak neki.  Amikor Ottó 2011-ben
meghalt,  a  testét  a  hagyományokhoz  híven  a  bécsi  kapucinus
templomban helyezték el, a szívét viszont Pannonhalmán, jelezve
azt a hálát és kötődést, amit Ottó élete végéig érzett, nemcsak Pan-
nonhalma, hanem az ezeréves Magyarország iránt is.

Özvegysége első éveiben Madeirán ott élt a halászokkal, parasz-
tokkal, ugyanazt ette, mint ők, örült egy kiló krumplinak, ha kapott,
mosogatott, főzött, takarított. Naponta tapasztalta meg az özvegy-
ségnek és  a  számkivetettségnek a keserű érzését.  Nem arról  van
szó, hogy éhezett volna, de messze nem azt a fajta életet élte a gyer-
mekeivel, amihez kiskorától kezdve hozzászokott. Később Funchal-
ból elköltöztek a baszkföldi Lekiotóba, ahol szintén szerény körül-
mények között éltek. Mégis a Madeirán és Lekiotóban töltött évek
voltak számára a legszebbek. Közel kerülhetett az egyszerű embe-
rekhez,  megismerhette  kérdéseiket,  problémáikat,  nehézségeiket,
sorsközösséget vállalt velük. Ez nagyon szociálissá tette  őt. Hálát
érzett, hogy ezek az egyszerű emberek befogadták, segítették. Ezt
soha  nem  felejtette  el,  és  egész  későbbi  élete  során  igyekezett
segíteni a bajbajutottakon. Zitát az átélt, tragikus események – első
világháború, száműzetés, Károly halála – nem megkeserítették, nem
önsajnálattal töltötték el, hanem szívét nyitottá tették a nélkülözők
és szenvedők előtt. Élete végéig számtalan levelet kapott, viceposz-
tulátorként feladatom, hogy ezeket elolvassam, értékeljem, és elhe-
lyezzem őket egy adott kontextusban. Több száz olyan levelet ol-
vastam el, amelyben kéréssel fordultak hozzá. Nem hagyott válasz
nélkül egyetlen levelet  sem, egy külön személyt foglalkoztatott a
feladatra,  hogy nevében válaszoljon  a levelekre.  Ez  óriási  dolog
volt abban a korban. Gondoljunk csak arra, akkor még nem volt e-
mail, minden egyes levelet postázni kellett.

Zita királyné rendkívül erős és bátor  személyiség volt, nagyon
nehéz élethelyzetekben mert ráhagyatkozni az isteni gondviselésre.
Sziklaszilárdsággal ragaszkodott a hithez és az Egyházhoz. Nem-
csak a mindenkori pápákkal ápolt személyes jó kapcsolatot, hanem
papokkal, püspökökkel is. Naponta járt szentmisére, rendszeresen
gyónt, áldozott, hatalmas volt benne az élni- és a tenni akarás. Ke-
vesen tudják Zitáról, hogy bencés obláta volt, a franciaországi So-
lesmes női bencés apátságában. A bencés regula előírja: Ora et la-
bora – imádkozz és dolgozz! Zitának ez a kettősség határozta meg a
mindennapjait.  Spártai  szigorral  hajnalonként  kelt,  szentmisére
ment,  majd  szentírásolvasás  és  lelkiismeret-vizsgálat  következett.
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Utána reggeli. Délelőtt a levelekre válaszolt, ebéd után rövid pihe-
nő, majd családi ügyekkel foglalkozott, vagy további levelekre vá-
laszolt, írógépe folyamatosan kattogott, melyet utazásaira is mindig
magával vitt. Visszavonult, diszkrét, de nagyon aktív életet élt. Ha
ma élne, biztos az internetet is használná kommunikációra.

1962-ben  Svácba költözött,  és egészen 1989-ben bekövetkezett
haláláig itt élt. Sokan nem is tudták róla, hogy ő az utolsó magyar
királyné és osztrák császárné, hiszen egy korábbi kolostorban kiala-
kított kis lakosztályban élte mindennapjait a svájci hegyek tövében
elhelyezkedő Zizersben. Gyermekeit, unokáit sokszor ő vitte el vo-
nattal iskolai táborba, másodosztályon utazott, a kofferját is maga
vitte,  amíg bírta.  Ezeket azoktól  az emberektől tudom, akik még
ismerték  őt.  Rendszeresen  ellátogatott  Muriba,  ahol  a  Habsburg
család egyik ősi alapítású bencés apátsága működik még ma is. Az
apátság templomának kriptájában őrzik számos Habsburg uralkodó
szívét, így Károlyét és ma már Zitáét is. Zita nagyon sokszor elláto-
gatott ide imádkozni és elcsendesedni. Rendszerint a helyi vendég-
lőben ebédelt, ahol volt egy kislány, aki segített az anyukájának fel-
szolgálni. Elmesélte nekem a ma már középkorú hölgy, hogy Zita
királyné mindig vitt neki csokoládét, és megkérdezte, milyen jegyei
vannak az iskolában.  Emlékezett  mindenre,  legközelebb  megkér-
dezte, sikerült-e javítania, vagy még mindig jól tanul-e? Ennyire tö-
rődő és gondoskodó volt Zita a mindennapokban.

A boldoggáavatási eljárásnak mindig két szakasza van, egy egy-
házmegyei és egy római. Mi még az egyházmegyei szakasznál tar-
tunk. 2008-ban indult be hivatalosan a boldoggáavatási eljárás, a Le
Mans-i  egyházmegyében,  a helyi  püspök jóváhagyásával.  Felme-
rülhet a kérdés, miért egy francia egyházmegyében kezdődött ez el,
és miért nem egy svájciban, hiszen Zita ott halt meg, és a boldoggá
avatás rendszerint abban az országban indul be, amelyben a boldog-
gá avatandó személy meghal. Ennek több oka van. Az egyik, hogy a
demokráciájára és függetlenségére joggal oly büszke svájciak szá-
mára furcsa lett volna elindítani egy királyné boldoggáavatási eljá-
rását. Az osztrákok is megosztottak voltak ebben a kérdésben. Így
aztán, mivel Zita solesmes-i bencés obláta volt, amely a Le Mans-i
egyházmegye területén helyezkedik el, adta magát, hogy ez az egy-
házmegye indítsa el a boldoggáavatási eljárást, amelynek püspöke,
Yves Le Saux atya nagy szeretettel felkarolta ezt az ügyet, és eleget
téve a hívek kérésének, útjára indította  a boldoggáavatási  eljárás
egyházmegyei szakaszát. Nagyon fontos: a kívánság, hogy valakit
az Egyház oltárán tiszteljünk, mindig Isten népétől jön. Ebben az
esetben sem egy püspök, vagy valamilyen szűk körű társaság sze-
rette volna, hogy Zitát boldoggá avassák, hanem Isten népében, az
emberekben volt meg ez a kérés és kívánság, hogy Károlyhoz ha-
sonlóan feleségét is az Egyház oltárán tisztelhessük mint szentéletű
édesanyát és hitvestársat. Ez a vágy egyébként már Károly boldog-
gá avatásánál is megvolt. 

II. János Pál 2004. október 3-án emelte oltárra őt, ez volt az utol-
só boldoggá avatás, amelyet még személyesen végzett el a Szent
Péter téren. Az egyházi ünnepnapok a boldogok és szentek esetében
legtöbbször az illető halálának a napja. IV. Károlynál viszont a Zitá-
val kötött házasságuk dátumát választotta a pápa liturgikus emlék-
napnak, mégpedig azért, mert már akkor is ott volt a remény, hogy
az Egyház egyszer majd Zitát is oltárra emeli, ha ennek a feltételei
teljesülnek. Így nemcsak külön-külön tisztelhetjük őket, hanem hit-
vestársakként a házasság patrónusaiként is tekinthetünk rájuk. Az ő

házasságuk legmélyebb üzenete ugyanis az, hogy hűségesen kitart-
va, egymásért imádkozva a legnehezebb időben is Isten tervét való-
sították meg életükben. Isten terve mindannyiunk számára az, hogy
eljussunk az örök boldogságba. Az üdvösség útján elindulni nem
életkor,  hanem  elhatározás  és  kitartás  kérdése.  Zita  ebben  több.
mint  példakép:  életpályája  biztatás,  hogy  Isten  a  legnehezebb
pillanatokban is velünk van, és a Tőle kapott kegyelem átsegít a
legnagyobb megpróbáltatásokon is.

Forrás: Magyar Kurír

Dsida Jenő feleségével Imbery Melindával

115 éve, május 17-én született Dsida Jenő
Dsida Jenő – Egyszerű vers a kegyelemről

Csodákat próbáltam: arannyal, ezüsttel
hívtam a népeket, jöjjenek énhozzám!

Hiába, hiába, az arany nem kellett,
az ezüst nem kellett, nem jöttek énhozzám.

Elmondtam naponta tíz hegyibeszédet,
gyönyörű szavakat, igéző szavakat,

hiába, hiába: egy fül sem fülelte,
egy szív sem szívelte a hegyibeszédet.

Tüzet is akartam rakni az erdőben:
nyulacska ne fázzék, őzike ne fázzék, –

hiába, hiába! Gyújtófám kilobbant
és a tűz nem akart gyúlni az erdőben.

...S egyszer csak maguktól gyűlnek az emberek,
együgyű szavamtól sírásra fakadnak,

ránéznem alig kell s a tűz is felszökken, 
– az Úr áll mögöttem.

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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