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Boldog vagy, Simon, Jónás fia, mert nem
a test és vér nyilatkoztatta ki ezt neked,

hanem az én mennyei Atyám. (Mt 16,17)

Júniusban is a kitartó és hite-
les  életre  buzdítanak  magyar
szentjeink, boldogaink életpéldá-
juk által. 

***

Árpád-házi Boldog Jolán –
Június 15.

Árpád-házi Boldog Jolán kirá-
lyi és szent család sarja. Apja IV.
Béla,  anyja  a  konstantinápolyi
császári  családból  való  Laszka-
risz Mária.

Nagynénje  Árpád-házi  Szent
Erzsébet és Prágai Szent Ágnes,
nővére Szent Kinga, húga Szent

Margit, unokatestvére Boldog Gertrúd és Boldog Szalóme.
A szülői házban mindössze öt évet tölthetett, amely öt évbe be-

leesik a tatárjárás is.  Szülei  ekkor Krakkóba vitték, és  nővére,
Kinga, Boleszláv lengyel király felesége gondjaira bízták. Szent
életű nővérében Jolán megtalálta példaképét és a keresztény nő
eszményét.

1256-ban felesége lett a kaliszi és gnieznói hercegnek, Bo-
leszlávnak, akit a nép a Jámbor névvel illetett. A krakkói szé-
kesegyházban tartott esküvői szertartás után a fiatal pár a férj
hazájába, Nyugat-Lengyelországba költözött.

Jolán 23 évet élt példás keresztény házasságban. Nemcsak
származása, hanem erényei szerint is királyi lélek volt, ezért
nem esett nehezére, hogy úgy engedelmeskedjék férjének, a-
kárcsak az Úrnak, tudván, hogy ,,a férfi éppúgy feje az asz-
szonybak, mint Krisztus az Egyháznak” (Ef 5,22).

Véleményét, akaratát soha nem akarta ráerőszakolni urára.
Nem vitatkozott és nem védekezett akkor sem, amikor a rossz
tanácsadók férjét ellene és az Egyház ellen hangolták. Imád-
kozott, tűrt és várt.

Isten pedig – aki csak azért engedte meg egy időre férje el-
hidegülését, hogy próbára tegye és megtisztítsa szeretetét –
amikor a hamis tanácsadók gonoszságára fény derült, kétsze-
resen visszaadott neki mindent: ura szeretetét, tiszteletét, el-
ismerését.

Jolán napjai a három gyermek (Hedvig, Anna, Erzsébet) ne-
velése mellett állandó imádságban, vezeklésben és jó csele-
kedetekben teltek. Segített a templomokban, kórházakban, sa-
ját kezűleg gondozta a betegeket, árvákat, szegényeket nagy-
nénje, Árpád-házi Szent Erzsébet példája szerint.

Abban a nyughatatlan korban a lengyel fejedelem sokszor
volt kénytelen harcba indulni hol a németek, hol a litvánok
ellen.  Jolán  ilyenkor  megsokszorozta  imádságait;  férje-ura
testi és lelki épségéért egyaránt könyörgött.

Nemcsak  azt  kérte  Istentől,  hogy hozza  haza  hitvesét  és
gyermekei atyját, hanem azt is, hogy a csatában is őrizze meg
férje  szívét  a  kegyetlenkedés és  a bosszú indulatától,  hogy
csak hazája java vezesse.

S  amikor Boleszláv az  egyik  csatából  halálos  sebbel  tért
vissza, Jolán – éjjel és nappal el nem távozva a betegágytól –
egyszerre tartotta önmagában is, és férjében is a reményt, s
készítette  hitvesét  az  elköltözésre,  arra  ,,a  kis  időre”  amíg
nem látják egymást (Jn 16,16).

1279-ben halt  meg Boleszláv.  Jolán ekkor fölosztotta  va-
gyonát az Egyház és a rokonai között, s visszatért a krakkói
udvarba, Kingához. Hamarosan azonban Kinga is özvegy lett,
s ekkor a két nővér az ószandeci klarissza kolostorba vonult,
ahol 12 évet töltöttek egészen Istennek szentelt életben.

Kinga  halála  után,
1292-ben Jolán átment a
gnieznói kolostorba, me-
lyet férje alapított. Apát-
nővé  választották,  de
úgy élt,  mint  mindenki
szolgálója.  Alázata,  rej-
tetten viselt szenvedései
tökéletesen  egyesítették
a  megfeszített  Krisztus-
sal,  aki  gyakran  megje-
lent neki és kinyilatkoz-
tatásokban  részesítette.
Így halála napját is előre
megmondta.

Árpádházi Boldog Jo-
lánt a gnieznói klarissza
kolostor  kápolnájában  temették  el.  Tisztelete  a  halála  után
azonnal  megindult,  sírját  zarándokok  látogatták,  és  sokan
nyertek rendkívüli kegyelmeket. Boldoggá avatását 1631-ben
indították el. XII. Leó 1827. szeptember 22-én engedélyezte
ünnepét  a  konventuális  minoriták  és  a  klarisszák  számára.
XIII. Leó kiterjesztette egész Lengyelországra.

Mindenható, örök Isten, ki Boldog Jolánt irgalmasan meg-
óvtad  attól,  hogy  foglyul  ejtse  a  világ  és  a  gazdagság,  és
megszerettetted  vele  Fiad  keresztjét  és  az  önmegtagadást,
kérünk, érdemeiért és közbenjárására add meg, hogy merjük
elveszíteni a földieket, és őszinte szívvel keressük a mennyek
országát!

Forrás: www.katolikus.hu

Szent László király – Június 27.

Szent  királyunkra,  Lászlóra  emlékezünk  liturgikus  ünne-
pén, június 27-én, akit 830 éve, 1192-ben avattak szentté.

„Boldog László király  kiragyogva kimagaslott  Magyaror-
szág királyainak fényes nemzetségéből. Kétségtelen édesatyja
a nevezetes első Béla, a hírneves András király öccseura; al-
kotóereje szorgalmából azon években, midőn uralkodott, az
állam, sőt az egész Pannónia annyira rendezetten s meggya-
rapodva virágzott, hogy boldog István király ideje óta törvé-
nyek, szabadság és bőség tekintetében soha még ily csodála-
tosan nem csillogott. Minden korábbi állapotánál gazdagab-
ban Magyarország azidétt kezdte szabadságának fejét a bő-
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ség telt szaruival az egekig emelni, s gazdagságában, rang-
ban  és  dicsőségben  szinte  valamennyi  vidéket  legyőzni”  –
olvassuk Szent László 1192 után keletkezett legendájában.

A belső viszályok okozták, hogy László nem magyar föl-
dön, hanem Lengyelországban látta meg a napvilágot. Szüle-
tésének  éve  1046-ra  tehető.  Atyja  I.  Béla  magyar  király
(1060–1063) volt, anyja Richéza, II. Miciszláv lengyel király
leánya,  nőágon II.  Ottó  császár  dédunokája.  László  bátyja,
Géza 1074 és 1077 között uralkodott.

László kétszer házasodott. Első felesége, akinek nevét nem
ismerjük, valószínűleg magyar főnemesi családból származó
leány volt.  Ebből  a  házasságból  született  leányát  Jaroszláv
orosz herceg vette feleségül. Majd özvegységre jutva Rhein-
feldi  Rudolf  német ellenkirály leánya,  Adelhaid lett  a  fele-
sége, akitől Piroska nevű leánya született, akit János bizánci
császár vett el feleségül, és Iréne néven bizánci császárné lett.
Keleten szentként tisztelik.

Az ország védelmében László még mint fiatal herceg kitün-
tette  magát.  1068-ban,  Salamon uralkodása  idején  az  úzok
(fekete  kunok)  betörtek  az  ország  keleti  részébe.  A Kerlés
melletti ütközetben László döntő szerepet játszott a győzelem
kivívásában. Emellett üldözőbe vette az egyik menekülő kun
vezért, aki egy magyar leányt vitt magával. 

Kiszabadította a  lányt,  jóllehet  előzőleg már súlyos sebet
kapott a csatában. E hőstette legendává vált, a következő szá-
zadokban  számtalan  magyar  templom  falán  megfestették.
László ugyancsak döntő szerepet játszott a Salamon király és
Géza  bátyja  közötti  testvérharcban:  a  mogyoródi  csatában
(1074) bátyját győzelemre segítette, s uralmát biztosította.

A Képes  krónika  szerint  1077-ben,  „amikor  a  magyarok
meghallották, hogy Magnus (Géza) király meghalt, egész so-
kaságuk öccséhez, Lászlóhoz gyűlt, és egy értelemmel, közös
szóval és egyetértő akarattal őt választották az ország kor-
mányzására, vagyis helyesebben buzgó és állhatatos kéréssel
rákényszerítették. 

Mindnyájan tudták ugyanis, hogy föl van ruházva a töké-
letes virtusokkal, hite szerint katolikus, kiváltképpen kegyes,
bőkezű  adakozó,  szeretettel  teljes.  Úgy ragyogott  föl,  mint
köd közepette a hajnali csillag, mely elűzi a homályt; és mi-
képpen a telihold világol a maga napjaiban, vagy amiképpen
a nap ragyog: fény lett népének közepette.”

László egész életét sok küzdelem és megpróbáltatás kísérte.
Vallásos lelkületét anyjától, a vitézséget atyjától örökölte. Még
jóformán fel sem serdült,  máris viszontagságos időket  kellett
átélnie: a testvérharcot András király és apja, Béla herceg, majd
az évekig húzódó viszályt Salamon király és Géza bátyja kö-
zött. Így korán megedződött az élet iskolájában, s korán előké-
szült küzdelmes uralkodói éveire. Az ő feladata lett ugyanis a
belső rend megszilárdítása és a külső határok biztosítása.

„Mikor pedig a királyi méltóság feladatát méltó módon el-
vállalta, szavakkal nem lehet kifejteni, mennyire s miképpen
látta el.  Mert nem hajlott szíve a felé áramló gazdagságra
(vö. Zsolt 61,11) vagy más földi javakra: lelke mélyén mindig

az örök jóra gondolt, arra vágyott kielégíthetetlen kívánság-
gal, azt kutatta, szüntelen nagylelkű munkálkodással. Hiszen
nem kételkedett, hogy minden, ami számára kívánatos: Isten,
s minden lelki erénye az ő felségére irányult; megőrizte a ki-
rályi  méltóságot,  kinek-kinek  megadta  a  magáét,  Istent
magáért szerette, a világi hívságokat Isten kedvéért. 

Hűséges és odaadó volt tehát a Teremtőhöz fogadalmakban
és felajánlásokban, jóakaratú a népével, bőkezű a külföldiek-
kel, adakozott az alattvalóknak, irgalmazott a megkínzottak-
nak, s az elnyomottak hatalmas megszabadítója volt. 

Jóságos hát indulatában, megfontolt a tanácskozásban, igaz-
mondó a beszédben, állhatatos az ígéretben, igazságos az íté-
letben, derűs a korholásban, s az ítéletek mérlegelésekor nem
annyira ítélni félt, mint megítéltetni: úgy hitte, őt magát inkább
fenyegeti rettenetes ítélet, mint azokat, akiket ő ítélt meg. 

Ezért az igazság szigorát az irgalom szelídségével mérsé-
kelve olyannak mutatkozott, hagy alattvalói inkább szerették,
mint félték. Mert az ország kormányzása néki nemcsak ran-
got adott: gondot is. Nem a maga, hanem – az apostol szerint
– Jézus Krisztus javát kereste (vö. Fil 2,21) kesergés nélkül.
Ezért a tények s elnevezésük sajátságai miatt mintegy nevét
változtatva,  minden  népe  kegyes  királynak  hívta.”  (Részlet
Szent László király legendájából)

László nevéhez fűződik Horvátország és Szlavónia meghódí-
tása is. Az úz, kun és besenyő betörések tapasztalatai pedig arra
bírták, hogy a végeket megerősítse. Az elnéptelenedett terüle-
tekre új telepeseket hozott, kiépítette e keleti részeken a köz-
igazgatási szervezetet, ily módon politikai egységgé formálva a
későbbi Magyarországot. Ezt a munkát az északnyugati része-
ken is ő kezdte meg, de Kálmán király fejezte be. Ők ketten é-
pítették ki a 72 vármegyéből álló vármegyei rendszert.

A politikai szervezés munkájával párhuzamosan haladt az
egyházi  élet  megújítása,  intézményeinek  újjászervezése,  to-
vábbfejlesztése.  A meglévő  székesegyházakat,  káptalanokat
és kolostorokat nagy birtokokkal gazdagította, a megkezdett
templomépítéseket befejezte, ahogy a váci székesegyházat is,
újakat  épített  Váradon és Gyulafehérváron,  valamint kolos-
torok egész sorát alapította. A kalocsai érseki egyházmegyét
átszervezte,  székhelyét  Bácsra  helyezve  át,  ahol  1091-ben
megalapította az új, zágrábi püspökséget Szent István tiszte-
letére, de a kalocsai érseknek alárendelve.

László nevéhez fűződik az igazságszolgáltatás újjászerve-
zése is. Az évtizedes testvérharcban és az egyéb belső küzdel-
mekben erősen megrendült a törvények kötelező ereje. Külö-
nösen elhatalmasodott a tolvajlás, és meglazultak az erkölcsi
életet szabályozó törvények. Ezért uralkodása második évé-
ben, 1078-ban Pannonhalmán a papság és előkelők jelenlété-
ben szigorú törvényeket hoztak a megrendült vagyonbizton-
ság megerősítésére. 

Nem kímélték az előkelő és gazdag embereket  sem. Aki
egy tyúk értékénél többet lopott vagy elorzott, fölakasztották.
Az emberölést  sem torolták  meg ilyen  szigorúan.  Az 1085
táján keletkezett újabb törvénykönyvből az tűnik ki, hogy a
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szigorú  rendszabályok  hatásosak  voltak,  s  egyiket-másikat
enyhíteni lehetett.

László király az egyházi személyek életviszonyait is szabá-
lyozta.  Az 1092-ben Szabolcsba összehívott  zsinaton intéz-
kedtek a  papok házassága  ügyében,  tilalmazták  az egyházi
javak elidegenítését, s rendezték az ünnepek és böjtök meg-
tartását. Ugyanez a zsinat büntetéssel sújtotta a pogány szo-
kásoknak hódolókat, és szabályokat léptetett életbe az erköl-
csi élet védelmére, mind a házasságon belül, mind azon kívül.

Közismert volt László vendégszeretete is. Nem egy királyi
vagy fejedelmi sarj talált nála menedékre. Udvarában nevel-
tette fivére, Géza két fiát, Kálmánt és Álmost, valamint And-
rás király Dávid nevű fiát, s egy ideig Salamont is udvarában
tartotta, mindennel ellátva őt rangjához mérten, amíg csak ön-
ként el nem távozott az országból.

A magyar nemzet és az Egyház szolgálata nyilvánult meg
abban is,  amikor  a  király 1083-ban  saját  nemzetéből  adott
szent példaképeket a magyar népnek: júliusban szentté avat-
tatta András és Benedek zoborhegyi remetéket, majd Gellért
püspököt, augusztus 20-án István királyt, november 5-én pe-
dig Imre herceget.

Amikor tehette, László szeretett félrevonulni és imádkozni.
Imáinak hatásossága nyilvánul meg az alakját körülfonó le-
gendákban  is:  az  üldöző  ellenség  előtt  a  szikla  meghasad,
éhező katonái táplálására szarvascsordák jelennek meg, imá-
jára víz fakad a sziklából, az ellenség elé dobott pénzei kővé
változnak.  Nem csoda,  hogy híre  a határon túl  is  elterjedt,
benne látták a kor egyik legszebb lovageszményét, s kisze-
melték a keresztes hadak vezérének. Ez azonban nem valósult
meg, mert a király 1095. július 29-én az örökkévalóságba köl-
tözött. Egy ideig a somogyvári monostorban nyugodott, ké-
sőbb Váradon helyezték végső nyugalomra.

„Siratta  az  egyetemes  magyarság,  a  papság  és  a  nép,
együtt a gazdag és a szegény (Zsolt 48,3), a gyászoló ifjak és
szűzek (Zsolt 148,12), sötét ruhában, három éven át nem tán-
coltak, és mindenféle hangszer elnémult a gyász ideje alatt.
Míglen a hívek a nyári napok hősége s a hosszú út miatt ha-
boztak, hogy testét Váradra vigyék-e (ugyanis az ő megha-
gyása szerint ide kellett volna temetni, de úgy látszott, oko-
sabb a  fehérvári  egyház  mellett  dönteni,  minthogy  az  volt
közelebb),  egy  fogadóhoz  értek,  ahol  a  fáradtságtól  és  a
szomorúságtól elaludtak. 

Miután elnyomta őket az álom, a kocsi,  amelyre a testet
rakták, mindenféle állati vonóerő nélkül magától indult Vá-
radra a helyes úton. Felébredvén nem találták a kocsit, és vi-
gasztalhatatlanul futkostak szerte a vidéken, amíg meg nem
találták a Várad felé magától futó szekeret, s a ráhelyezett
szent testet.” (Részlet Szent László király legendájából)

Tulajdonképpen maga a nép avatta szentté László királyt,
mielőtt az Egyház hivatalosan megtette volna. Seregestől ke-
resték föl sírját, nemcsak a gyógyulást, vigasztalást óhajtók,
hanem a vitában álló peres felek is.  A csodás gyógyulások
híre gyorsan terjedt. 

A szent király ereklyéibe vetett bizalom egyre növekedett;
szokássá vált, hogy sírjánál döntsenek el nagy fontosságú pe-
reket,  és  László oltára  előtt  tegyenek esküt.  Itt  tartották az
1134. évi nemzeti zsinatot, s itt döntötték el egy alkalommal a
zágrábi püspök perét is. Ezek után az Egyház hivatalos lépése
sem váratott soká magára. III. Béla király sürgetésére III. Ce-
lesztin pápa 1192-ben László királyt a szentek sorába iktatta.

Szent László hermája a győri székesegyház Héderváry-kápolnájában

A szent lovagkirály kultusza népe körében az idők folya-
mán csak növekedett, egyesek szerint még Szent Istvánét is
felülmúlta.  A  nagyváradi  székesegyház  előtt  állították  föl
híres lovasszobrát, a Kolozsvári testvérek alkotását; a győri
székesegyházban  őrzött  hermája  fenséget,  erőt,  s  egyúttal
nyájasságot is sugároz – ez volna a szent király igazi arca. 

A mindig győzelmes „Bátor László” lett a katonák védő-
szentje, nevének oltalma alatt vonultak a csatába, s ez volt a
csatakiáltásuk:  „Szent  László,  segíts!”  1684-ben,  a  törökök
elleni  fölszabadító háború idején egy külföldi  fültanú elbe-
szélése nyomán följegyezték,  hogy a katonák a tábortűznél
„fél óráig zenéltek és magyar víg dalokat mondottak Szent
László tiszteletére, kinek épp aznap ünnepe volt”. 

Tisztelete tehát még akkor is elevenen élt. Arany János két
költeményben idézte és örökítette meg szent királyunk csodás
tetteit:  a  Szent László című legendában és a  Szent László
füve című népmondában.

Istenünk, te sokféle csodával dicsőítetted meg Szent László
királyt. Érdemeiért és közbenjárására őrizz meg minket min-
den rossztól, és vezess a boldog örök életre. A mi Urunk, Jé-
zus Krisztus, a te Fiad által, aki veled él és uralkodik a Szent-
lélekkel egységben, Isten mindörökkön örökké. Ámen.

Forrás: Diós István: A szentek élete,
Magyar katolikus lexikon, Magyar Kurír
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Ferenc pápa homíliája Szent Péter és Pál ünnepén – 

          A Krisztussal való találkozás tette szabaddá őket

Ma két nagy Apostolt ünnepelünk, az evangélium két nagy
Apostolát, az egyház két tartóoszlopát: Pétert és Pált – kezdte
homíliáját Ferenc pápa, megállapítva, hogy a hit e két tanúja
történetének középpontjában nem az ő ügyességük, hanem a
Krisztussal való találkozás áll, amely megváltoztatta életüket.
Megtapasztaltak egy szeretetet, amely meggyógyította és meg-
szabadította őket és ezért lettek apostolok és a megszabadítás
szolgái  mások  számára.  Péter  és  Pál  csak  azért  szabadok,
mert meg lettek szabadítva – mondta a pápa, majd homíliája e
vezérfonalához fűzte a gondolatait.

Péter kész volt életét adni a Mesterért, mégis megtagadta. A
galileai halászt, mindenekelőtt megszabadította az alkalmat-
lanság és a kudarc keserűségétől, és ez Krisztus feltétel nél-
küli szeretetének köszönhetően valósult meg. Bár tapasztalt
halász volt, több ízben is átélte az éjszaka közepén a vereség
keserű ízét,  mivel  nem akadt hálójára  hal  (vö.  Lk 5,5;  Jn
21,5). Látván az üres hálókat megkísértette a gondolat, hogy
visszahúzza az evezőket a csónakba; bár erős és heves indula-
tú volt, gyakran hagyta, hogy félelem töltse el (vö. Mt 14,30);
bár az Úr szenvedélyes tanítványa volt,  továbbra is a világ
szerint gondolkodott, nem sikerült neki megértenie és befo-
gadnia Krisztus Keresztjének jelentését (vö. Mt 16,22); bár
azt állította, hogy kész életét adni az Úrért, amikor gyanúsí-
tották, hogy egy Jézus tanítványai közül, elég volt, hogy meg-
ijedjen és megtagadja a Mestert (vö. Mk 14,66-72).

Jézus megszabadította Péter apostolt a világi aggodalmak-
tól, mert korlátlanul szerette és számított rá. Bátorította, hogy
ne adja fel, dobja be újra a hálót a tengerbe, járjon a vízen,
szemlélje  bátran  saját  gyengeségét,  kövesse  őt  a  Kereszt
útján, adja életét testvéreiért, legeltesse nyáját. Így megszaba-
dította a félelemtől, a pusztán emberi bizonyosságokon ala-
puló számításoktól, a világi aggodalmaktól, bátorságot öntött
belé, hogy mindent kockáztasson és örömet, hogy az emberek
halászának érezze magát. Éppen őt hívta meg, hogy erősítse
meg testvéreit a hitben (vö. Lk 22,32). Neki adta a kulcsokat,
hogy kinyissa a kapukat, amelyek az Úrral való találkozáshoz
vezetnek és a hatalmat a kötésre és az oldásra: kösse a test-
véreket Krisztushoz és oldja fel a csomókat és életük láncait
(vö. Mt 16,19).

Péter apostol megtapasztalta a Húsvétot, az Úr kiszabadí-
totta  fogságából.  Mindez  csak  azért  volt  lehetséges,  mert,
ahogy az első olvasmány elbeszéli,  Pétert az Úr megszaba-
dította. Széttörték a láncokat, amelyek fogságban tartották, és
pontosan úgy, mint ahogy a zsidók egyiptomi fogságból való
kiszabadításának  éjszakáján  történt,  azt  kérték  tőle,  hogy
gyorsan keljen fel, csatolja fel övét, vegye fel saruját és tá-
vozzon. És az Úr kitárja előtte a kapukat (vö. ApCsel 12,7-10).
A megnyitás, a megszabadítás, a széttört láncok, a börtönből
való kijutás új története ez. Péter megtapasztalja Húsvétot: az
Úr megszabadította.

Pál apostolt Jézus megszabadította a merev fundamentaliz-
mustól, mert megszabadította a legelnyomóbb rabszolgaság-
tól, saját énjétől és az Izrael első királyának nevét viselő Saul-
ból Pál lett, ami „kicsit” jelent. Megszabadult a vallási buzgó-
ságtól  is,  amely könyörtelenné tette  a  kapott  hagyományok
fenntartásában (vö. Gal 1,14) és erőszakosan üldözte a ke-
resztényeket. Megszabadult ettől. A vallás formális megtartá-
sa  és  a  hagyomány kivont  karddal  való  védelme,  ahelyett,
hogy megnyitotta volna Isten és a testvérek szeretetének, me-
revvé tette: fundamentalista volt – mondta Szent Pálról Fe-
renc pápa.  Isten megszabadította ettől; azonban nem kímélte
meg  olyan  sok  gyengeségtől  és  nehézségtől,  amelyek  még
termékenyebbé tették evangelizáló küldetését, mint az apos-
tolkodás fáradalmai, a fizikai gyengeség (vö. Gal 4,13-14);
az erőszak és az üldöztetések, a hajótörések, éhség és szom-
júság és mint ahogy ő maga elbeszéli, egy tövis a testében,
amely szüntelenül zaklatta (vö. 2 Kor 12,7-10).

Valentin de Boulogne – Pál levelet ír – Blaffer Foundation Collection

Pál megértette, hogy „Isten azt választotta ki, ami a világ
szemében gyönge, hogy megszégyenítse az erőseket” (1 Kor
1,27),  hogy Őbenne mindent tudunk, mert  erőt  ad (vö.  Fil
4,13), hogy soha semmi sem választhat el az Ő szeretetétől
(vö. Róm 8,35-39). Ezért élete végén – ahogy a szentlecke
elbeszéli – Pál mondhatja: „az Úr pártomra állt” és „megsza-
badít minden gonosz cselvetéstől” (2 Tim 4,17-18). Pál meg-
tapasztalta Húsvétot: az Úr megszabadította őt.

A két Apostol felszabadította az evangélium hatalmát a vi-
lágban. Az egyház a hitnek erre a két óriására tekint és két A-
postolt lát, akik felszabadították az evangélium hatalmát a vi-
lágban,  pusztán  azért,  mert  előzőleg  őket  tette  szabaddá  a
Krisztussal való találkozás. Krisztus nem ítélkezett felettük,
nem alázta meg őket, hanem szeretettel és közelséggel oszto-
zott életükben, támaszt nyújtva nekik imájával és olykor intet-
te őket, hogy felrázza és megváltoztassa őket. Péternek Jézus
gyengéden  mondja:  „Én  azonban  imádkoztam  érted,  hogy
meg ne fogyatkozzék a hited” (Lk 22,32); Páltól megkérdezi:
„Saul, Saul, miért üldözöl engem?” (ApCsel 9,4). Jézus ve-

– 4 –



XII. évfolyam 6. szám, XII. évfolyam 6. szám, 
2022. június 29.2022. június 29. Szentpéteri harangszóSzentpéteri harangszó

Boldog vagy, Simon, Jónás fia, mert nem
a test és vér nyilatkoztatta ki ezt neked,

hanem az én mennyei Atyám. (Mt 16,17)

lünk is így tesz: biztosít bennünket közelségéről, imádkozva
értünk és közbenjárva az Atyánál; és kedvesen szemrehányást
tesz, amikor tévedünk, hogy ismét megtaláljuk az erőt, hogy
talpra álljunk és folytassuk utunkat.

Csak egy szabad,  képmutatásoktól  mentes egyház lehet hi-
teles.  Az Úrtól  megérintve  mi  is  megszabadulunk – hangsú-
lyozta  homíliájában Ferenc pápa.  És mindig szükségünk van
arra,  hogy megszabadítson  bennünket,  mert  csak  egy  szabad
egyház lehet hiteles egyház. Péterhez hasonlóan, mi is arra kap-
tunk meghívást,  hogy szabadok legyünk a  vereség  érzésétől,
amikor olykor sikertelen a halfogásunk; hogy szabadok legyünk
a félelemtől, amely lebénít és félelemmel tölt el, bezárva ben-
nünket  bizonyosságainkba  és  megfosztva  a  prófétálás  bátor-
ságától. Pálhoz hasonlóan mi is arra kaptunk meghívást, hogy
megszabaduljunk a külsőségek képmutatásaitól; hogy szabaddá
váljunk attól a kísértéstől, hogy a világ erejével kényszerítsük
rá magunkat másokra a gyengeség helyett, amely helyet készít
Istennek; hogy szabadok legyünk egy olyan vallásgyakorlástól,
amely merevvé és hajthatatlanná tesz bennünket;  szabadok a
hatalommal  való  kétes  kapcsolatoktól  és  a  félelemtől,  hogy
nem értenek meg és megtámadnak bennünket.

Az Úr az Apostolokra bízza, de Ő maga vezeti egyházát.
Péter és Pál olyan egyháznak a képét adják át nekünk, ame-
lyet a mi kezeinkre bíznak, de amelyet az Úr vezet hűséggel
és gyöngéden – Ő az, aki az egyházat vezeti – mondta nyo-
matékkal Ferenc pápa. A kép egy gyenge egyházé, amelyet
azonban Isten jelenléte tesz erőssé; egy megszabadított egy-
ház képét nyújtják át, amely fel tudja kínálni a világnak azt a
megszabadítást, amelyet egyedül nem tud magának megsze-
rezni: megszabadítást a bűntől, a haláltól, a beletörődéstől, az
igazságtalanság érzésétől, a remény elveszítésétől, amely el-
csúfítja korunk nőinek és férfiainak az életét.  Tegyük fel a
kérdést ma, ezen a szentmisén és utána – buzdította a híveket
Ferenc  pápa:  városainknak,  társadalmainknak,  világunknak
mennyire van szükségük a megszabadításra? Mennyi láncot
kell széttörni, hány bezárt ajtót kell kinyitni! Mi közreműköd-
hetünk ebben a megszabadításban, de csak akkor, ha elsőként
hagyjuk, hogy minket megszabadítson Jézus újdonsága és a

Szentlélek szabadságában haladjunk előre.
Botrányosak a Krisztus-hívőket megosztó távolságok. Ma,

érsek testvéreink megkapják a palliumot – mondta a pápa, u-
talva rá, hogy a Péterrel való egységnek ez a jele emlékeztet a
pásztor küldetésére, aki életét adja nyájáért. És életét adva, a
Főpásztor,  megszabadulva önmagától,  a  megszabadítás  esz-
közévé válik testvérei számára. A pápa ezután köszöntötte az
Ökumenikus  Patriarchátus  küldöttségének  a  tagjait,  akiket
kedves testvére, Bartolomaiosz küldött az ünnepi szertartásra.
Örömmel fogadott jelenlétük az egység értékes jele az úton,
amely megszabadít a távolságoktól, amelyek még botrányo-
san megosztják a Krisztus-hívőket.

Megszabadítva Krisztus által, legyünk a megszabadítás a-
postolai.  Köszönöm jelenléteteket  –  ismételte  meg  a  pápa,
majd a következő szavakkal zárta homíliáját Szent Péter és
Szent  Pál  apostolok  liturgikus  emléknapján:  „Imádkozzunk
értetek,  a  Főpásztorokért,  az  egyházért,  mindnyájunkért,
hogy Krisztus által megszabadítva az egész világon a meg-
szabadítás apostolai lehessünk”. 

Forrás: Vatican News

A szentatya júniusi imaszándéka

„A család az a hely, ahol megtanulunk együtt élni: együtt élni
a legkisebbekkel és a legidősebbekkel. Az együttlétben fiatalok,
idősek,  felnőttek,  gyerekek  közösen,  a  különbözőségekben  is
egységben maradva, életpéldánkkal evangelizálunk.

Nyilvánvaló, hogy nincs tökéletes család. Mindig van azon-
ban egy „de”. De ez nem baj. Ne féljünk a hibáktól; tanul-
junk  belőlük  a  továbblépéshez!  Ne  felejtsük  el,  hogy  Isten
velünk van – a családban, a környékünkön, a városban, ahol
élünk. Velünk van, és törődik velünk, mindig velünk marad a
tengertől hánykolódó bárka imbolygásában:  ha veszekszünk,
ha szenvedünk, ha boldogok vagyunk, az Úr ott van, és elkí-
sér, segít, helyreigazít minket.

A szeretet a családban mindannyiunk számára az életszent-
ség személyes útja. Ezért választottam az ebben a hónapban
megrendezendő Családok Világtalálkozója témájául.

Imádkozzunk a világ minden keresztény családjáért! Kér-
jük, hogy minden egyes család megtestesítse és megtapasztal-
ja a feltétel nélküli szeretetet, és haladjon előre az életszent-
ség terén a mindennapi életben!”

Forrás: Jezsuita.hu

Cserkészfogadalmat tettek a kispapok

Az 1997-ben  alapított,  96.  számú Pongrácz  Szent  István
cserkészcsapat kötelekében 13 kispap tett fogadalmat Kere-
kes  László  segédpüspök,  csapatvezető  jelenlétében  Páduai
Szent Antal emléknapján, június 13-án, a papnevelő intézet
kápolnájában.

Kerekes László segédpüspök, korábbi szemináriumi prefek-
tus, teológiai tanár alapította 1997-ben a 96. számú Pongrácz
Szent István cserkészcsapatot, amely 2003-ig a gyulafehérvá-
ri szeminaristákat szervezte egy csapatba. A csapat névválasz-
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tása nem véletlen, hiszen a jezsuita szerzetes vértanú a közeli
Alvinc szülöttje, aki példakép a papok és kispapok számára
egyaránt.  A közel  két  évtizedig szünetelő csapatot  Kerekes
László segédpüspök élesztette újra, amikor egy éve toborzót
tartott a kispapoknak, akik 2021 őszétől kezdték el a foglal-
kozásokat két őrsbe szerveződve.

Június 13-án, a szeminárium kápolnájában tartott rövid és
bensőséges ünnepség keretében 13 kispap tette le a cserkész-
fogadalmat, amellyel vállalták, hogy hűségesen teljesítik kö-
telességeiket, amelyekkel Istennek, a hazának, a nemzetnek
és embertársaiknak tartoznak; mindent megtesznek, hogy má-
sokon  segítsenek,  a  cserkésztörvények  ismeretében,  azokat
mindenkor betartva. A csapatvezető püspök arra buzdította a
kispapokat, hogy bárhová is kerüljenek későbbi szolgálatuk
által, mindvégig maradjanak hűségesek a fogadalmukhoz, é-
letüknek legyenek útjelző  táblái  a  cserkésztörvények,  ame-
lyek utat mutatnak a mindennapokban.

A fogadalomtétel keretében felolvasták az alapító, Robert
Stephenson Smyth Baden-Powell, Bi-Pi üzenetét, majd közös
imádság után a cserkészvezető átadta a nyakkendőket, általa
cserkésztestvérévé fogadva az új fogadalmas kispap-cserké-
szeket.

Forrás: Seminarium Incarnatae Sapientiae

Imádkozzunk a szentelés előtt álló kispapjainkért 

Úr Jézus Krisztus, az Atyának Fia, örök főpap, te hívtad ő-
ket szolgálatodba. Te szóltál hozzájuk: Kövess engem! Saját
papságoddal akarod megajándékozni őket. Kérünk téged, add
nekik  Szentlelkedet,  hogy  igazi  papi  emberekké  legyenek.
Add, hogy legyenek vidámak és bátrak. Adj nekik jósággal,
önzetlenséggel, alázattal teli szívet. Legyenek józanok és ébe-
rek, egyenesek és fegyelmezettek, kitartók és dolgosak, szeré-
nyek és nagylelkűek. 

Adj nekik nagy szeretetet Irántad. Te élj bennük, légy szívük
középpontja  és  életük egyedüli  törvénye.  Veled és  benned i-
mádkozzanak. Jézus, örök pap, Isten könyörülete, emberré lett
szeretete, bíránk és életünk ura: te hívtad el  őket. És te nem
bánod meg adományaidat: minden szavad igen. Add, hogy szol-
gáid nyitott szívvel kövessék parancsolataidat, hogy kezüket az

ekére tegyék, és ne nézzenek hátra, hogy a te erődben célhoz
érjenek, rád találjanak, és mint papok szolgálhassanak. Hálából
pedig szívüket  adják neked és  mindazokat  a  lelkeket,  akiket
örök szereteted országába juttatnak. Ámen.

Sebestyén Péter – Térdkopás

A második vonalbeli svájci reformátor, a puritánságáról hí-
res Kálvin nem volt ugyan pap, de épp így, jogászként jobban
tudott hatni az értelmiségre, és valóban erős hite volt. Éjsza-
kánként  sokat  imádkozott.  Halála  után,  amikor  szerény
vagyonát elárverezték, a becsüs – állítólag krajcárokért – egy
szőnyegdarabot is ajánlott az érdeklődőknek. A vevő már-már
meg is egyezett volna, de észrevette, hogy a szőnyeg lyukas.
És visszadobta. Az értékbecslő is szabadkozni kezdett, így a
szőnyeg nem kelt el. A becsüs később tudta meg a reformátor
szűk környezetétől, hogy az a két lyuk a sok térdelés miatt
keletkezett a szőnyegen. Kálvin szerint senki más előtt nem
térdelünk le, csak Isten előtt. Mert „nem az a kálvinista, aki
sosem térdel, hanem, aki egyedül Isten előtt hajt térdet…”

Karl Rahner teológus mondja: az igazi teológia az, ha el-
jutsz a gondolkodásból az imádásba. Így tett Aquinói Szent
Tamás is, aki abbahagyta az istenérvek megfogalmazását, mi-
után órákat térdelt a Szentségi Jézus előtt.

Ordas  Lajos  református  püspök,  amikor  a  kommunisták
börtönében együtt volt katolikus és más felekezetű hittestvé-
reivel, állítólag ezt mondta egyszer nekik: „milyen jó nekünk,
hogy most már nem Istenről, hanem Istennel beszélhetünk, és
több időt tölthetünk vele.”

Jézus jó pásztornak nevezi magát, és úgy küldi tanítványait
a világba, mint bárányokat a farkasok közé.

Június vége a papoké. Ekkor szentelik őket, vagy ekkor kap-
ják az áthelyezést, ekkor primiciáznak. Amíg mások a szabad-
ságolással, a vakáció tervezésével, a nagy utazásokkal vannak
elfoglalva,  addig  a  papok  összegeznek,  szerveznek,  táboroz-
tatnak, búcsúkat tartanak, vagy költöznek. Átadják és átveszik
az új munkaterepet.

Egy „menő” kegyhelyen jártam nemrég, többedmagammal,
ahol milliárdos kormánypénzekből felújított barokk templom,
altemplom, kegytárgyüzlet, kripta és urnatemető, vendégház,
csodaforrás, kerengő, orgona, értékes kegykép látható, turis-
tacsoportok, zarándokok tömege nyüzsög egész nap, és főleg
ilyenkor, nyáron, telt ház van. A páterek, a személyzet alig
győzik kiszolgálni az igényeket. Órára leosztva, ki-kit fogad,
kiket kalauzol, kivel egyeztet a következő programról, a cate-
ringről, a szállásról. Minket is körbevezettek. Azokon a köve-
ken jártunk, amelyeken Szent István is járt a családjával. De
az „idegenvezetőnek” folyton csörgött a maroktelefonja, foly-
ton keresték a kapunál, egyszerre húsz programot kellett szá-
mon tartania, hogy eligazíthassa az érdeklődőket, a világhálós
pittyegésekre is reagálva. Nem tudott ránk figyelni. Lélekte-
lenül loholt, mi néha pluszban is voltunk. Egy órába telt –,
addig a kávéra vártunk – míg ráért jelen lenni. Társaim ez alatt
fellélegezhettek, hogy egy-egy fotót készíthessenek, üzenetet
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váltsanak az otthon maradottakkal. Egyikük meg is jegyezte:
– emlékeztek mit mondott Amerikából hazatérő tanárunk? –
Fiúk, úgy kell felkészülni és nekilátni a munkának, hogy ha
kikerülök, „szitává pasztorálom az egyházmegyét”…!

Templomok és kolostorok, közösségi házak szépülnek, ú-
julnak, kapnak friss vakolatot vagy cserepet. Gyűjtjük a kre-
ditpontokat, konstatáljuk a realitás relevanciáját,  pályázunk,
teljesítünk, keressük a világ kegyeit, mert az egyik fészbukos
kritikusom szerint, az egyház annyira diszkreditálta magát, a
valós problémáktól  annyira  elidegenedett,  hogy az új  világ
építésére összeállt versenyből már ki is zárták. Sőt egyenesen
élvezik, ahogy a papok azon szomorkodnak, hogy középkori
hatalmuknak véget vetett az elvilágiasodás korszaka. Miköz-
ben  az  ő  haladó  gondolkodása  még „középkoribb”,  hiszen
úgy beszél, mintha ő kívülálló lenne. Eleve kettős mércével
gondolkodik, szerinte ott az egyház, ahol a pap. Az egyházba
nem érti bele saját magát. S milyen jó, hogy van, akit lehet
sárral dobálni. Addig én nem vagyok bűnös, csak ő, a pap.
Addig jó az egyház, amíg valami látványosat fölmutat, amíg
teljesít, amíg hasznom van belőle. De milyen jó, hogy lesza-
kadtam róla, szabad vagyok. Így is kétszáz évvel visszama-
radt Európa a fejlődés terén, a papok és az egyház miatt.

S azzal, hogy mi papok is vesszük a lapot, akkor inkább a
világ, az elvilágiasodott hívek, a közvélemény, a korszellem
elvárásait akarjuk folyton lereagálni, folyton azoknak szeret-
nénk megfelelni, beállunk a táncba, s elszakadunk a lényeg-
től, ami nem más, mint a küldetés.

„Úgy küldelek titeket, mint bárányokat a farkasok közé.” –
hallom Urunk szavát.

De ha a pap letérdel Mestere előtt,  és az imában táplálja
személyes barátságát Küldőjével és Megbízójával, akkor nem
kell félnie a farkastól. Hadd kóstolgasson.

„Aki titeket megvet, engem vet meg!”
Pásztorként meg, ha nem is kilencvenkilenc maradt az akol-

ban,  de most  mintha hirtelen  csak a  kívül  rekedt egyre fi-
gyelnénk…

Mintha a hívek, a világ, a keresztények saját papságukat bi-
zonyítási kényszerbe hajszolnák. Mert egyébként is okosak,
sokszor képzettebbeknek tűnnek, ügyesebbek, „szakembereb-

bek”, mint a papjaik. Így hát, ha sapka van a papon, vagy ha
nincs füstszűrős cigije, akkor már csak bűnbak lehet. Könnyű
préda. Akivel mehetünk sörözni, szelfizni, haverkodni, aztán
ha kiismertük – ejteni. Patikusra, jogi tanácsadóra, személyi
edzőre,  pszichiáterre  szükségünk van,  üdvözülni  meg lehet
pap nélkül is. Őt már szitává pasztorálta a modern kor…

De azért adjunk kihívást a papnak, csináljunk belőle me-
nedzsert,  jófej-jutubert,  hadd  lájkoltassa  magát,  és  akkor
bizonyít, hogy igenis közénk való, felvette velünk a versenyt.
Nem baj,  ha  trendi,  ha  ez  szánalmas  aktivizmus,  már-már
nevetséges  megfelelési  kényszer,  legalább  elhitettük  vele,
hogy persze, szükségünk van rá… de csak így.

Egyébként is hogy fogja meg a fiatalokat? Ha meg megfog-
ja, jöhet a kivizsgálás… Bezzeg a jó pásztor nem esett bele
ebbe a csapdába. Szerintem a jó pap se.

De hogy ki a jó pap, azt hadd ne a közvélemény múló di-
vatja döntse el.

Hanem Krisztus, Akiért a térdét koptatja.
Még ha ki is lyukad a szőnyeg, a zsámoly.

Forrás: peterpater.com

Dr. Gál László - Szent Péter és Szent Pál munkássága

A Jeruzsálemből elmenekült zsidók kezdetben csak a zsidók
között  terjesztették az  evangéliumot.  A pogányoknak először
Antióchiában (Szíria) kezdték hirdetni Jézus tanítását. Az ered-
mény meglepő volt:  nagyon sokan csatlakoztak hozzájuk. Az
apostolok Barnabást küldték oda, ő meg Pált hívta segítségül.

Egy éven át tanítottak Antióchiában. Nem kényszerítették a
megtért görögöket a zsidó vallási szokások megtartására. Eb-
ből nagy vita keletkezett. Az addigi keresztények ugyanis zsi-
dók voltak. Ezek úgy gondolták, hogy az Isten Országába a
zsidó valláson keresztül vezet az út.

Péter  Joppe városában egy ház lapos tetején  imádkozott.
Közben elragadtatásba esett. Megnyílt az ég, és valami lepe-
dőféle ereszkedett le. A zsidók számára vallásilag tisztátalan
állatok voltak rajta. Egy hang bíztatta:

„Péter, öld meg és edd!” – „Szó sem lehet róla, Uram! Sose
ettem én semmi tisztátalant!” – felelte Péter. „Amit Isten tisz-
tává tett, azt te ne tartsd tisztátalannak!” – válaszolta az égi
hang. Ez a látomás háromszor ismétlődött. Miközben Péter a
látomás értelmén gondolkozott, Kornéliusz pogány százados
küldöttei jelentkeztek. 

Tőlük megtudta, hogy Kornéliusznak angyal jelent meg, s
bíztatta őt, hogy hívassa Pétert.  Péter most megértette a je-
lenést: a zsidókon kívüli népek nem tisztátalanok Isten előtt.
Elment  Kornéliuszhoz  és  megkeresztelte  őt  családjával  e-
gyütt. Jézus egyháza katolikus.

Péter látomása nem vetett véget minden vitának. Ezért ké-
sőbb Jeruzsálemben összejöttek az apostolok meg az Egyház
többi  vezetői.  Péter  javaslatára  úgy döntöttek,  hogy a  nem
zsidó keresztényeket nem kényszerítik a zsidó vallási szoká-
sok megtartására. Ez volt az első, a jeruzsálemi zsinat. Ezzel
eldőlt, hogy a keresztény vallás nem kötődik semmiféle nép-
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hez, hanem „általános”, görögül „katolikus” vallás.
Közben a  gyermekgyilkos  Heródes  unokája  lett  a  zsidók

királya.  Őt  is  Heródesnek  hívták.  Börtönbe  záratta  Pétert.
Négyszeres őrséggel őriztette, és húsvét után ki akarta végez-
tetni.  A hívek  imádkoztak  érte.  A kivégzés  előtti  éjszakán
Péter két katona között aludt kettős lánccal megbilincselve.
Az Úr angyala fölkeltette:

– Kelj föl gyorsan! – A láncok ekkor lehullottak lábáról.
Péter sietve fölvette ruháját és követte az angyalt. A vaskapu
magától kinyílt előttük, az őrök nem láttak semmit. Kinn az
utcán  az  angyal  eltűnt.  Péter  ekkor  vette  észre,  hogy nem
látomásban van része, hanem mindez valóság. Sietve ahhoz a
házhoz ment, ahol a keresztények gyülekezni szoktak.

Amikor Péter zörgetett, a szolgáló óvatosan kitekintett, és
örömében elfelejtett ajtót nyitni. Csak ismételt zörgetésre en-
gedték be Pétert. Miután elbeszélte, mi történt vele, más hely-
re távozott (Vö. ApCsel 12,1–18). Később Péter Róma püs-
pöke lett – az első római pápa.

Az apostolok szétszéledtek, hogy különböző országokban
hirdessék Krisztust. Sajnos kevés feljegyzés maradt működé-
sükről.  Szent Pál  apostol  életéről  tudunk a  legtöbbet,  mert
egyik munkatársa, Szent Lukács, az Apostolok Cselekedetei-
ben elbeszéli térítő útjait.

Szent Pál apostol – három térítő útja során – városról város-
ra vándorolt, térített Kisázsiában, Görögországban és Make-
dóniában. Közben többször megvesszőzték, bebörtönözték. Ő
semmitől sem riadt vissza, bátran hirdette Isten Országát.

Első útján Szent Barnabás is vele volt. Az egyik városban
(Lisztra) élt egy születése óta béna ember. Ő is hallgatta Szent
Pál beszédét. Az apostol rászólt:

– Állj rá egyenesen a lábadra! – Az talpra ugrott, és tudott
járni. Amikor az emberek ezt látták, felkiáltottak:

– Az istenek leszálltak hozzánk emberi alakban! Papjuk fel-
koszorúzott bikát vezetett elő, hogy a néppel együtt áldozatot
mutasson be a két apostolnak. Pál és Barnabás fölháborodva
szólt a tömeghez:

– Emberek, mit tesztek? Mi is emberek vagyunk, akárcsak ti.
Éppen azt hirdetjük, hogy ezektől a bálványoktól forduljatok el!

Később idevetődtek Szent Pál ellenségei, és annyira föllází-
tották a népet, hogy Pált megkövezték. Azt hitték, meghalt,
de később magához tért és tovább folytatta térítő útját.

Harmadik apostoli körútja után Szent Pál a jeruzsálemi tem-
plomba ment imádkozni. A kisázsiai zsidók fölismerték és lází-
tottak ellene. A tömeg majdnem megölte. A római őrség szaba-
dította ki kezükből. Két évig volt börtönben (58–60). Amikor
úgy látta, hogy élete veszélyben forog, a császárhoz föllebbe-
zett. Ezért más foglyokkal együtt hajón Rómába szállították.

Útközben hajótörést  szenvedtek egy viharban.  Megmene-
külésük után Málta szigetén tűz mellett szárítkoztak. Pál is
összeszedett egy csomó rőzsét. Amikor a tűzre dobta, a me-
legtől  egy vipera  mászott  elő  és  a  kezére  csavarodott.  Ezt
látva a bennszülöttek így szóltak egymáshoz:

– Biztosan gyilkos ez az ember. Kimenekült a tengerből, de

az Igazság nem hagyja életben.
Ő azonban lerázta a kígyót a tűzbe, és semmi baja sem tör-

tént. Várták, mikor esik össze. Mivel semmi baj sem érte, is-
tennek nézték. Szent Pál római fogsága könnyű házi őrizet volt.
Látogatókat is fogadhatott, téríthetett. Később kiszabadult.

Szent Pál megtérése a Damaszkuszba vezető úton

A zsidó  nép  túlnyomó többsége  olyan  Messiást  várt,  aki
Izraelt felszabadítja a római uralom alól, és gazdag földi biro-
dalmat alapít. Azért fordultak Jézus ellen, mert Ő nem akart
ilyen földi messiás lenni. Jézus halála után támadtak hamis
messiások, akik a zsidók fölszabadító harcát hirdették.

Lelkesedésük ereje elsöpörte a római katonaságot. A róma-
iak erre nagy hadsereget küldtek a zsidók ellen. Ezek a jól
védhető Jeruzsálembe húzódtak. Jeruzsálem zsúfolt volt a sok
menekülőtől. A rómaiak sánccal vették körül a várost, hogy
senki se tudjon onnan megszökni.

A védők közt hamarosan nagy éhínség tört ki. A különböző
pártok egymás ellen is hadakoztak, egymást ölték. Aki mene-
külni próbált, a rómaiak kezébe került, ezek pedig keresztre
feszítették  őket.  Akkor  pusztultak  ki  az  Olajfák  Hegyének
olajfái. Közel kétévi háború után – Kr. u. 70-ben – sikerült a
rómaiaknak behatolniok a városba. Egy katona tűzcsóvát ve-
tett a templomra. A sok faragott fa könnyen égett, minden el-
hamvadt. Az életben maradottak rabszíjra kerültek.

Titusz,  a  római  vezér  velük  vonult  be  Rómába  a  diadalív
alatt,  amelyet  ennek a  győzelemnek emlékére emeltek.  Ez a
diadalív  ma  is  látható.  Oldalára  rávésték  a  diadalmenetet  a
zsákmánnyal; világosan felismerhető a hétágú áldozati mécses.
Azóta a zsidóknak nincs sem templomuk, sem áldozatuk.

Szent Péter és Szent Pál apostolok Kr. u. 67-ben szenvedtek
vértanúságot. „Mindenkinek mindene lettem, hogy mindenkit
üdvözítsek!” – mondta Szent Pál. És ma? Ma is felelősséget
kell  éreznünk embertársaink  lelkéért!  Hátha  éppen mi  tud-
nánk valakit Jézushoz vezetni. Talán van valaki, aki nagyon
hallgat  ránk,  aki  annyira  szeret  minket,  hogy  kedvünkért
megtenne valamit. Biztassuk, hogy misére menjen, Szentírást
olvasson, segítsen társain…

Forrás: Dr.Gál László – Katolikus Egyháztörténelem
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Körössy László – Hivatás az emberekért, a
    házasságokért – Beszélgetés Bíró László püspökkel

A Szent István Könyvhéten mutatták be a Bíró László püs-
pökkel készült  Osztatlan szívvel című beszélgetőkönyvet,  a
Stephanus Könyvesházban. Az Osztatlan szívvel című könyv
a Szent  István Társulat  kiadásában jelent  meg,  benne  Bíró
László püspök és Karikó Éva beszélgetését olvashatják hitről,
szerelemről, hitvestársi szeretetről.

A harmincadik házassági évfordulóját ünneplő Karikó Éva
nem tudott  jelen  lenni  a  könyvbemutatón,  az  alkalomra  írt
üzenetében, üdvözletében visszaemlékezett a püspökkel foly-
tatott beszélgetésekre, Bíró Lászlót méltatta a következő sza-
vakkal: „Közvetlen, derűs, józan személyiség, a hivatásához
hűen, osztatlan szívvel szolgál ott, ahova Isten helyezte.”

Bíró László püspök, a Magyar Katolikus Püspöki Konfe-
rencia korábbi családreferense országosan ismert lelkipásztor,
házaspárok, családok százai kötődnek hozzá, barátai, ismerői
közül sokan eljöttek a könyvbemutatóra, szeretettel, örömmel
vették körül. A Stephanus Könyvesházban Kindelmann Győ-
ző, a Szent István Társulat szerkesztője kérdezte a püspököt,
aki  a  több  éven  át  tartó  kórházi  kezelés  után  is  megőrizte
közvetlenségét, szellemességét, derűjét.

Bíró László a kórházban is szolgált, misézett, lelkipásztora
volt a hozzá fordulóknak, esketett, keresztelt.

Kinelmann Győző kérdésére válaszolva erről a szolgálatról,
aktivitásról azt mondta: „Semmi érdemem nincsen ebben. Az
érdem sokaké, akik imádkoztak értem; ezeknek az imáknak a
gyümölcse  az,  hogy  a  kórházban  is  cselekvő  lelkipásztor
lehettem. A papságom pedig hozzám nőtt, soha nem éreztem
tehernek, sokkal inkább ajándéknak.”

A könyvbemutatón  a  SZIT  szerkesztőjének  kérdésére  a
püspök arról is beszélt, hogy papságának kezdeti éveiben, a
kommunizmus idején – amikor az államhatalom spiclijei még
a székesegyház ajtajánál is ott álltak, hogy megfigyeljék őt és
hittanosait – az olcsó ateista propaganda nem tudta teljesen
kikezdeni az emberekben a hitet: „Akkor is jól éreztük ma-
gunkat, miközben tudtuk, hogy a spiclik tették a dolgukat” –
idézte fel.

„Más idők jártak, például akkor még a házasság természe-
tes volt, nem kérdőjelezte meg senki; a fiatalok huszonévesen
már jegyben jártak, esküvőre készültek. Napjainkban sokan
szinte félnek a házasságtól, a gyermekvállalástól, az elkötele-
ződéstől;  párkapcsolatokban  tengődnek,  s  ha  annak  véget
vetnek, az a fájdalmasan szomorú mondás járja, hogy ennyi
volt, ebből több nem jön ki”.

Nem véletlen, hogy a prófétai látással megáldott Szent II.
János Pál pápa a kommunizmus bukása, a rendszerváltozás
után  a  magyar  fiatalokat  így  figyelmeztette:  „Vigyázzatok,
nehogy belekerüljetek a Nyugat rabságába!”

A papi hivatásról  szólva Bíró László,  a Központi  Szemi-
nárium egykori rektora rámutatott, „napjainkban divat szidni
a papnevelést”,  de gondoljuk meg azt  is,  hogy a  kispapok
olyan közegből érkeznek a szemináriumba, ahol – jelképesen

is szólva – a lakások falán már nincsenek szentképek.

„Valahogy  elfelejtettük  az  egyházi  anyanyelvünket,  a  ha-
gyományainkat, a gesztusainkat, a kultúránkat.” A főpásztor
ezután felidézte azt a kort, amikor még a szeminaristák ha-
zulról  hozták  a  hitet,  amelyet  a  szülők,  nagyszülők  „mély
szenvedéllyel” adtak át.

A mai házasságokról szólva Bíró László leszögezte: a kap-
csolatainkat ápolni kell. Anyaszentegyházunkban mindennek
kereszt-struktúrája  van: a horizontális  és a vertikális  együtt
adja ki a valóságot, a megoldást.

Az egyedül vagy közösen végzett ima és a házassági taná-
csokat tartalmazó könyv, vagy a pszichológus, vagy pszichi-
áter szakember tanácsa megfér egymás mellett, olykor szük-
séges is; az egyiket meg kell tenni, a másikat nem szabad el-
hagyni. A püspök hangsúlyozta, hogy a szentségimádásnak –
amelyet országszerte egyre több helyen végeznek – nem sza-
bad felszínessé válnia, hiszen mint XVI. Benedek tanítja, ez a
cselekvés  az  Isten  jelenlétében  való  időzés  azért,  hogy  a
Jelenlét betöltsön minket.

„A szerelmesek is örülnek, ha egy szobában tanulhatnak” –
mondta Bíró László. A házaspároknak időt kell szakítaniuk
egymásra, „ezt már sok mai fiatal házas tudja”. Nem csupán
egymással vagy egymásért, hanem egymásban kell élniük, ne-
hogy „a család felfalja a házasságot”.

A püspök ismét XVI. Benedek pápát idézte, aki azt mondta:
minden ember Isten logosza, üzenete, s a házasság alapkér-
dése nem más, mint hogy miként éri el egymást a két üzenet.
„A dialogosz nem lehet luxus a házasságban.”

A házassági évfordulókon éppen azt ünnepeljük, hogy két
ember különféle – olykor nehéz – helyzetekben igent mondott
egymásra. A szentség pedig nem más, mint az, hogy velünk
az  Isten.  A jövő  feladata,  hogy megvalósuljon  a  házasság
szentségében  jelen  lévő  Jézus  iránti  tisztelet  –  tette  hozzá
Bíró László püspök az Osztatlan szívvel című beszélgetőkötet
bemutatóján a Stephanus Könyvesházban.

Forrás: Magyar Kurír

Bíró Jolán-Ilona – Első szentáldozás
Isten ajándéka a gyermek, nemcsak a szülők, a család ré-

szére, ahová beleszületik, hanem a nagyobb család, az egy-
házközség és így az Egyház számára is. 

Hetek, hónapok teltek el úgy, hogy szombatonként találkoz-
tak a kicsi hittanosok és a gyermekeket kedvelő lelkipásztor,
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Ferencz Antal plébános. Tanultak egymástól, csiszolták egy-
mást, különösen a helyes, Istenhez vezető szeretet terén. 

Közösségünk hét tagjának, három fiúnak és négy lánynak e
készületek komolyabbra fordultak, mert ők már a keresztségi
fogadalmuk  megújítására,  és  az  ezt  követő  első  szentáldo-
zásra  készültek.  Próbák  sokasága,  készülés,  a  típarancsolat
gyakorlatias, a gyermek nyelvére fordított meséken keresztüli
tanítása után eljutottak a főpróbához, de ugyanakkor életük
első szentgyónásához is. Izgalmas percek után megkönnyeb-
bült lélekkel és mosolygós arccal Istenhez fohászkodva tér-
deltek le rendre az elégtételt elvégezni, Szűz Mária közben-
járását és segítségét kérve a további jóban való kitartáshoz. 

Másnap az ünnepi szentmisére, a feszület után felsorakozva
vonultak be hófehér ruhában a lányok, fehér-feketében a fiúk.
Csemetéik után a szülők kísérete következett az oltár fele ve-
zető úton, megvallva ezzel, hogy e fontos eseményben támo-
gatják, bátorítják őket. A bevonulók sorát a plébános zárta. 

A bevezető gondolatok után a szentély megtelt a szülőkkel,
kik az oltárasztal melett felsorakozott ünneplő gyerekekre Is-
tentől földi és mennyei áldást kértek, hogy hűségesen kitart-
sanak a keresztény hit szép és áldozatos életté váltásásában,
védelmet kapjanak a bűnöktől, betegségektől az Atya, a Fiú
és a Szentlélek segítségével.

Az igeliturgiában meghallgattuk Isten üzeneteit, mely sza-
vak áthatók,  elevenek és minden kétélű kardnál  élesebbek,
mert arra tanítottak, hogy maradjunk meg a szeretetben, mert
csak akkor maradunk meg Istenben. A szeretet által juthatunk
el az egységre, melyet az evangéliumban a Főpapi ima mege-
rősített az Atya, Fiú és a Szentlélek szoros egységének elénk
tárt mély példája által. 

A szentbeszédben plébánosunk, mint olyan ki ő maga is 51
évvel ezelőtt átélte az elsőáldozás izgalmait, legendás törté-
nettel szólt elsősorban a gyermekekhez. Szent Ágoston embe-
reivel  az  ország királya elé  vitt  bennünket,  ahol a  terembe
szállt madár hasonlatával Jézus Krisztus működésére irányí-
totta a figyelmet. 

Arra  kért,  hogy hagyjuk  Isten  Fiát  működni  életünkben,
szívünkben, mert csak ekkor tudunk ráérezni az örök igazsá-
gokra.  Ha  már  ez  megtörtént,  akkor  haladhatunk  tovább,
hogy  megérintettségünkben  engedjük  meg  Istennek,  hogy
hatni  tudjon  értelmünkre  is.  A mellettünk  levő  Isten  segít-
ségünkre siet erőt adva küzdelmeinkben. 

A szülők is, ha feladatot kaptak gyermekük felnevelésére,
akkor ehhez erőt is kapnak, főleg ha kérik a mennyei Atya
segítségét. Ő aggódó szeretettel támogatja az édesanyát és az
édesapát  míg  gyermeküket  elvezetik  a  nagykorúságra.  A
lelkipásztor  is  ezt  teszi,  ha engedik,  imáival,  nevelésével  a
hittranórákon, a szentmiséken, a találkozásokban, de mindezt
nem a maga erejéből. A világba az Úr Jézus küld bennünket,
hogy mindnyájan kik megkeresztelkedtünk hirdessük Jézust a
megszentelő kegyelem által. A gyerekekre való tekintettel a
plébános újabb mesével szemléltette a boldog élet titkát.  A
mese szerint a király lusta fia állandóan elégedetlen volt. Azt

tanácsolták apjának, hogy keressen egy boldog embert, akitől
a fiú ellesheti a boldogságot. A királyfi végkövetkeztetése ál-
tal a plébános elénk tárta, hogy a boldogságot nem lehet meg-
vásárolni, mert az belülről származik, egyik szívtől a másikig.
A szeretet  által  pedig  eljuthatunk  a  szeretet  fő  forrásához,
Jézus jóságos és szerető szívéhez, mely mindenkivel törődik. 

A szentbeszéd után a gyerekek megújították keresztségi fo-
gadalmukat,  majd  megerősítésképpen  rendre  a  szülők  és
végül a keresztszülők is ezt tették. A hívek, mint befogadó
közösség, támogatták ebben az ünneplőket, hozzájuk csatla-
kozva válaszaikkal. 

Krisztus békéjét az elsőáldozók az oltártól, a plébános köz-
vetítésével a jelenlevőknek kézfogással továbbították a tem-
plom hét különböző részén. 

Az áhítatos áldozás ideje is elkövetkezett. Erre készülve az
elsőáldozni akarók közös imát mondtak, majd szép sorban a
szentséget tartó plébános elé járultak, kinek segítségével az
első szentáldozásban találkoztak az Úrral. Mosolyuk, felsza-
badultságuk, fegyelmezettségük elárulta a bensőséges találko-
zás mélységét.

A szentmisét  különösebbé,  ünnepibbé  tette  a  gyermekek
szavalata a fontosabb mozzanatok előtt és után. Az ünnepet
Muresán Mária kántornő tette szebbé orgonajátékával és az
énekek vezetésével, hogy a jelenlevők is bátran énekelhesse-
nek és így kétszeresen imádkozzanak. 

A szentmise a záró áldással befejeződött. A plébános kikí-
sérte az elsőáldozókat. A templom előtti tér még sokáig ün-
neplőkkel, hozzátartozóikkal, kíváncsiskodókkal volt megtel-
ve, majd a plébánián folytatódott a hagyományos kakaóskávé
és kalács lakomájával, agapéjával. Közös beszélgetések, elé-
gedett  és  felszabadult  arcok,  megnyugodott  lelkek  népesí-
tették be a  plébániát.  Reméljük ez a szeretetteljes  együttlét
meghozza a jövőben is Isten segítsége által a jó gyümölcsöt.  

A szentáldozásban Jézust vettük magunkhoz, de a megélt
ünnepben, a szeretetben is maga Isten volt jelen és lesz jelen
ezután is templomunkban. Éljünk sokszor e lehetőséggel, mi
mindannyian, elsőáldozóinkkal együtt gyakran a templomba
jőve a közösségi szentmisékben, a gyakori szentáldozásban, s
ha szükséges, szentgyónásainkban is. 
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Arany János – Szent László füve – Népmonda 

I.

Ezer év után még nem irtak nyolcszázat,
Hanem legfölebb csak nyolcvan-egynehányat,
Mikor László király, magyarok királya,
Pogány kun hadakkal háborúba szálla.

Nagy volt a vérontás, folyt a vér, mint patak,
Tőle a vizek is mind megáradtanak,
A mező sik-vér lett, mint valamely tenger,
Sziget benne a sok halomra ölt ember.

Kivel sebje nem bírt, az vérbe fúladott,
A félig elevent megfojtá a halott.
Elveszett a kun mind, vagy esett rabságba,
Egy maradt hirvinni messze Kunországba.

Fényes győzödelem, zsákmány sok és gazdag:
A magyar vitézek ezeken osztoztak;
Osztoztak, lakoztak, nagy vígan valának,
Itták áldomását a nehéz csatának.

A király ellenben csöndes sátorában
Buzgón imádkozva térdepelt magában,
Fényes győzedelmét nem tartá övének,
Hálát adva érte Ura-Istenének.

De nem hallgatá meg a felséges Isten,
Véres háborúkban mivel kedve nincsen,
Véres háborúkban, emberáldozatban
Hogy gyönyörködhetnék a jó Isten abban?

Hiába, hogy a vért szomjas föld felissza,
Bosszúért kiált az az egekre vissza,
S jaj annak a népnek, vétkezett az sokat,
Kit a bosszuálló Isten meglátogat!

Akkor is elküldte öldöklő angyalát,
Széles e hazában támaszta döghalált,
Rendre hullott a nép, mint midőn kaszálnak,
Hull a fű előtte az éles kaszának.

A vérnek mezején büszhödöző testek
Fojtó páráikkal lettek a győztesek,
A magyarok pedig omlottak szüntelen,
Keserű lett nékik a szép győzödelem.

Minden utca és ház telve döghalottal,
De, hogy eltemetné, nincsen ember ottan,
Másszor a holt-testet hordták a mezőre,
Most az élő ember futott oda tőle.

Szomszédnak a szomszéd bajához nincs köze,
Hamvából kialudt a barátság tüze,
Megszünt a rokonság, nincs testvér, atyafi,
Elhagyták az apát fölnevelt magzati.

Édes anya, látván hogy ajaka kékül,
Sikoltva szaladt el beteg gyermekétül:
De futósabb lőn a halál sárga lába:

Elfogá s leverte az anyát futtába.

A reménység is, mely fogytig ki nem fárad,
Rövidebbre fogta most a kantárszárat:
Másszor az esztendőt hatvanával mérte,
Most, ha volt egy napja, azzal is beérte.

Kiki mit gyakorlott, arra ment a szája:
Vagy imádkozásra, vagy káromkodásra, -
Mindegy, akármelyik haljon meg hamarabb;
Mi öröme annak, aki élve marad? -

II.

A király pedig űlt a földnek porában,
Bűnbánatot tartván néma sátorában;
Megszaggatta szárnyát gyászos köntösének,
Koronája helyét hamuval hinté meg.

Fennszóval könyörge: ,,Én uram Istenem!
Könyörűlj, könyörűlj veszendő népemen;
Ontsd ki rám, ha tetszik, méltó haragodat:
Csak népemről vedd le sujtoló karodat.”

Így könyörge László, magyarok királya,
Hát ime! tömérdek nép tolong hozzája:
Férfiak, asszonyok, vének és gyermekek,
Mint sirból kijáró halvány kisértetek.

Zúgó mormolásuk hallik már előre,
Mintha messzi földről sáskafelleg jőne,
Vagy mintha föld alól mennydörgést hallani,
S mond a pásztor: no lesz az éjjel valami!

Ahogy közeledtek, nőttön nőtt a lárma,
A király felállott, a népet bevárva;
Nem ijedt ugyan meg, nem szokása félni,
De mégsem tudá a dolgot mire vélni.

Hiába tolultak a király elébe,
Hiába volt mindnek hangos a beszéde,
És hiába hallott a király oly sokat:
Egy csöppet sem érti zajos panaszukat.

Végre egy kiállott s telt torokkal szóla:
,,Atyafiak, mondá, hallgassunk a szóra,
Ne beszéljünk ezren, ugy sosem lesz vége,
Nem figyelhet mindre király ő felsége.

Egy a kivánságunk, egy az akaratunk:
Egy is elbeszéli, mi pedig hallgatunk,
Vagy, ha más nem volna, én is elmondhatom,
Szóljatok, ha úgy nincs, ahogy előadom.”

Helybehagyta a nép és elcsöndesedett,
Akkor amaz egyik ily beszédet kezdett:
,,Uram király, László, azt kérdem, tudod-e,
Hogy mi végett jöttünk most ennyien ide?”

Oh jaj! tekints végig széles országodban,
Meglátod a szörnyű romlást, ami ott van:
Ide s tova elhull néped egész nyája
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És vadállatoknak lészesz a királya.

Hiába parancsolsz böjtöt, imádságot,
Azzal meg nem óvod haldokló országod,
Könyörögtünk untig, de a böjt, az éhség
Csak öregbité a pestis dühöngését.

Mi az oka ennek? ismerjük el végre:
A mi bolondságunk és apáink vétke:
Elhagytuk az Istent, elpártoltunk tőle,
Ki Szittyaországból kihozott e földre.

Sovány puszták helyett szép országot adott,
Jó baromtenyésztőt, tágast és gazdagot,
Nagy széles folyókat, halat bennök sokat,
Vadas erdőt, hegyet, tiszta forrásokat.

„De többet akaránk tudni az őseknél:
Megszüntünk áldozni buzgó kútfejeknél,
Rátettük kezünket sok áldozó kőre
S új Istennek raktunk templomot belőle.

Ezért, hogy az Isten, magyarok Istene,
Nagy haragra gerjedt népének ellene
És monda: erőmet rajtok megmutatom,
Elsepervén őket, földjük másnak adom.

Amit elmondott, azt meg is cselekedte,
A szép kútfejeket mind kiürítette,
A folyóvizeknek elszelé futását,
Zöld méreggel vonta be a tavak hátát.

Hiába könyörgünk most az uj Istennek,
Hogy szakassza végét a veszedelemnek;
Erősebb a régi, az ősek Istene:
Jaj nekünk! mert nagyot vétkeztünk ellene.

Azért, uram király, kérjük felségedet:
Töröld el közűlünk az új tiszteletet,
Régi Istenünkhöz folyamodjunk vissza,
Áldozzunk a kutnál, hadd legyen az tiszta.

Ezt kell tenni, uram, s ezt fogjuk mi tenni.
Mert nem akarunk mind egy lábig elveszni.
És ez egész néped kivánsága pedig,
Csak a papoké nem, kik a bárányt szedik.”

Így beszélt az ember, akkor félre álla;
Nagy kiáltozás lett utolsó szavára,
Ráhagyá a népség, de a kegyes király
Felháborodék a pogány beszéd miá.

Összetette kezét, hogy reszketett belé
És nagy indulattal az égre emelé,
Maga is felnézett; mindenik láthatta,
Mert egész fejével őket meghaladta.

És mint szózatot, mely a pusztában kiált,
Hallák imádkozni a felséges királyt:
,,Hatalmas Uristen! seregeknek ura!
Haragod e népre ne gerjedjen ujra.

Oh, ne vond el tőlük lelkednek világát,
Inkább orvosold meg elméik vakságát;
Nagy Isten! mutasd meg erejét csudádnak:
Teremts csodát nekik: hisznek, mikor látnak.”

Még soká könyörge, mert mozgott a szája
Nézvén a magas ég domboru boltjára:
Megnyitá azt Isten és látást mutatott,
De amit a király csak maga láthatott.

A nép pedig bámul a kegyes királyra,
Hamutól megőszült fedetlen hajára,
Nézi, nézi, hát csak azon veszi észre,
Hogy világosság száll a király fejére.

Megdöbbent a mellök, hajuk felborzadott,
Egy szilaj hidegség a szivükhöz futott,
Térdre hulladoztak és úgy könyörgének
A nagyhitű király erős Istenének.

III.

A király, végezve buzgó könyörgését,
Vissza sátorába intézte menését,
Elvonult a sátor benső rejtekébe,
Künn maradt ellenben térdepelő népe.

Ott letette a gyászt, bibor köntöst vett fel.
Szög haját megkente illatos kenettel,
Arany koronáját a fejére tette,
Aranyos kéziját balkezébe vette.

És kiment a néphez, és hirdette annak:
,,Örvendj, népem, örvendj! adj hálát Uradnak!
Adj hálát az élő, egy, igaz Istennek;
Mert megadta végét a veszedelemnek.

Gyönge szolgájának mert látást mutatott,
Népem orvosává engem felavatott:
Jertek el! lássátok s higyetek nevében:
A keresztyén népek igaz Istenében.”

Szóla s ment előre, a csoport követte,
Pázsitos szép helyre a népet vezette,
Tegzéből nyilat tön a felvont idegre,
S inte mindnyájoknak: térdepeljenek le.

Megfogadta a nép. Akkor a fejdelem
Ment tovább s megálla egy dombosabb helyen,
Kézivét koronás feje fölé tartá, -
Pendűlt a feszes hur, mikor elpattantá.

A nyil meg süvöltött a levegő égben,
Mint egy futó csillag tündökölt reptében,
Majd leszállt a földre szárnyasuhogtatva,
Szigonyáig fúrta fényes hegyét abba.

A király pedig ment fölvenni a nyilat,
S ím egy fűlevél van kopótyuja alatt:
Ismeretes fűnek volt az a levele,
Melynek a nép száján keresztfű a neve.
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S monda László: ,,Ime gazdag kegyelmében
Füvet adott Isten csodálatosképen,
Melytől enyhülést vesz a dühös nyavalya
S megszűn öldökölni a halál angyala.”

Szabó Mátyás – Nyári csend

Adta kézről kézre, hadd ismerje minden,
Ismeré azt a nép, szedett abból menten,
Szájról-szájra terjed híre a csodának:
A sir szélin állók visszafordulának.

Megszállt a halálnak vészes áradása,
Régi medre közzé visszatért folyása,
Házakban az élők folyvást szaporodtak,
Megsiratva mentek földbe a halottak.

A nép is e dolgot megtartá eszében,
Hite megerősült igaz istenében,
Nem sovárga többé pogány áldozatra,
Lelketlen kövekre, vagy forrás-patakra.

A fűnek pedig, hogy lenne emlékezet,
A „keresztfű” helyett ada másik nevet:
Felragadt az uj név s a füvet ma is még
Szent László füvének híja a magyar nép. (1847)

Tóth Tihamér – Krisztus istensége

Földi életünk harmóniája s örök életünk boldogsága egyaránt
attól függ, kinek tartjuk az Úr Jézus Krisztust. Ki az Úr Jézus?
Isten és ember. Honnan tudjuk ezt? Az evangéliumok telve van-
nak az úr csodásnál-csodásabb kijelentéseivel, melyekben saját
istensége mellett  tanúskodik. S az Úr Krisztus élete, tettei és
fönséges  jelleme  megerősítik  ez  állítások  erejét.  Számunkra
csak egy szent kötelesség marad: imádsággal borulni le Krisz-
tus isteni szent, személye előtt.

Olvasd csak az Urnák néhány idevágó nyilatkozatát: «Az én
Atyám mindezideig munkálkodik, én is munkálkodom. Ezért a
zsidók méginkább életére törének,  mivel...  az  Istent  atyjának
mondotta, egyenlővé tévén magát az Istennel». (Jn 5,17) 

«Amiket az (Atya) cselekszik, azokat cselekszi hasonlókép a
Fiú is.» (Jn 5,19) «Valamint az Atya föltámasztja a halottakat
és életre kelti, úgy a Fiú is, akiket akar, életre kelt. Nem is ítél
az Atya senkit, hanem az ítéletet egészen a Fiúnak adta, hogy
mindenki tisztelje a Fiút, amint tiszteli az Atyát.» (Jn 5,21-23)
«Én és az Atya egy vagyunk.» (Jn 10,30) 

«Ha nem cselekszem Atyám tetteit,  ne higgyetek nekem; ha
pedig cselekszem, és ha nekem nem hisztek, higgyetek a tettek-
nek, hogy megtudjátok és belássátok, hogy az Atya énbennem
vagyon és  én  az  Atyában.» (Jn 10,37)  «Én és  az  Atya  egy
vagyunk!» «Az Atya énbennem van és én az Atyában!» Lehetett
volna-e  Krisztusnak  világosabb  szavakkal  tenni  bizonyságot
saját istenségéről?

És – íme – a farizeusok mégsem hittek benne! Szomorú ki-
váltsága az emberi akaratnak, ha megköti magát, a legerősebb
érvek is hatástalanul pattannak le róla. Vigyázz, fiam, te is a
farizeusok sorsára ne juss! Némelyik ifjú – főleg nagyobb ko-
rában  –  szinte  megmagyarázhatatlan  makacssággal  köti  meg
magát:  Nem és nem! Akármilyen érvet  hoz fel neki  az esze,
akárhogy is  sír  benne  elsorvadással  küszködő lelke,  mégsem
akarja meghajtani homlokát az Úr Jézus előtt. Szegény, össze-
tört lélek, reménytelen emberi élet, ki elvesztetted erősítő, bíz-
tató, reményt adó célpontodat: Krisztusodat!

Forrás: Tóth Tihamér – Krisztus és az ifjú

Emlékezzünk nagyjainkról
       540 éve született Fráter György, a fehér barát

Ötszáznegyven  éve,  1482.  június  18-án  született  Fráter
György erdélyi vajda, bíboros, a 16. századi magyar történe-
lem  egyik  legellentmondásosabb  figurája,  akiről  Jókai  re-
gényt írt, és akinek alakja feltűnik Gárdonyi Géza Egri csil-
lagok című regényében is.

Horvátországban, a Krka folyó menti Kamicak várában szü-
letett Juraj Utjesinovity néven, elmagyarosodó köznemesi csa-
ládban (velencei származású édesanyja eltorzított neve után a
magyar  történelemben  Martinuzzi  Györgyként  is  ismert).  A
György barát,  avagy Fráter  György elnevezést  a  pálos  szer-
zetesrendbe való belépését követően kezdte használni.

Fiatalon, nyolcéves kora körül került Mátyás király törvény-
telen  fia,  Corvin  János  udvarába,  s  bár  apródként  megtanult
fegyverrel  bánni,  oktatására  nem jutott  sok figyelem.  Corvin
halála után Szapolyai István nádor özvegyét szolgálta, de kép-
zetlensége  miatt  csak  alantasabb  munkákat  végezhetett.  A
becsvágyó  fiatalember  mielőbb  pótolni  akarta  hiányosságait,
ezért belépett a magyar alapítású pálos rendbe, fehér öltözete
után nevezték aztán Fehér Barátnak is. Rövid idő alatt az egyik
legtudósabb szerzetes lett, aki betölthette a híres lengyelországi
czestochowai kolostor perjeli méltóságát is.

György barát a sajóládi monostor perjeleként 1528-ban ke-
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Boldog vagy, Simon, Jónás fia, mert nem a test
és vér nyilatkoztatta ki ezt neked, hanem az én 
mennyei Atyám. (Mt 16,17)

Szentpéteri harangszóSzentpéteri harangszó XII. évfolyam 6. szám, XII. évfolyam 6. szám, 
2022. június 29.2022. június 29.

rült újra kapcsolatba a Szapolyai családdal, amikor a mohácsi
csata után királlyá választott, egy vesztes csata után menekülő
Szapolyai  János az ő monostorában szállt  meg. Martinuzzi
végül a királlyal tartott Lengyelországba, ahonnan rendszere-
sen járt Magyarországra, hogy támogatókat szerezzen számá-
ra Habsburg Ferdinánddal szemben. Az erős akaratú és kiváló
diplomáciai érzékű szerzetes hamar a király legbizalmasabb
tanácsadójává  vált,  1534-ben  váradi  püspökké  nevezték  ki,
így tovább nőtt befolyása.

Fráter György legfőbb politikai célja a mohácsi vészt követően
szétszakadt ország egyesítése volt, de ennek érdekében politikai
kötéltáncot kellett járnia a két világhatalom, a német-római csá-
szárság és az Oszmán Birodalom között. Tevékeny részt vállalt
az 1538-as váradi béke megkötésében, amely szerint János király
halála után a Habsburgok öröklik a magyar koronát. A szerződés
így biztosította volna az ország területi egységét és Erdély füg-
getlenségét is, amelyet György barát mentsvárnak tekintett a vi-
szályoktól sújtott ország számára. A titkos szerződés híre nyom-
ban eljutott a Portára is, de a szultán akkor még nem tett semmit.

A törékeny politikai helyzet alapjaiban változott meg, ami-
kor az öregedő Szapolyainak 1540 júliusában, halála előtt két
héttel fia született, akit a váradi békét felrúgva utódjának je-
lölt  ki.  Miután hívei  szeptemberben királlyá kiáltották ki  a
csecsemő János Zsigmondot, a szultán a politikai játszmákat
megelégelve  Buda  felé  indult.  A  nehéz  helyzetbe  került
György barát dolgát tovább nehezítette, hogy Izabella özvegy
királyné a maga elképzelése szerint kívánta az országot kor-
mányozni, és nem tartott igényt Martinuzzi tanácsaira. Vitá-
juk odáig fajult, hogy Izabella felkínálta Ferdinándnak az or-
szágot, akinek csapatai 1541 májusában körülzárták Budát. A
barát ezen a válságon még úrrá lett, bezáratta Izabellát és ki-
végeztette a vár átadásán munkálkodó összeesküvőket. Szu-
lejmán szultán augusztusban jelent meg a vár falainál, hogy
úgymond megvédje  János  Zsigmond érdekeit.  Ezt  azonban
saját szája íze szerint tette: csellel elfoglalta Budát, és meg-
ígérte, hogy gyámfia nagykorúságáig „megőrzi” azt.

Fráter György politikai tervei ezzel veszni látszottak, az e-
gyedüli lehetőség az maradt számára, hogy a János Zsigmond
tartózkodási helyéül kijelölt Erdélyből próbálja helyreállítani
az ország egységét, itteni szervezőmunkájával lényegében az
önálló  erdélyi  fejedelemséget  készítette  elő.  Ferdinánd  tá-
mogatását azzal akarta megnyerni, hogy a császár lányát, Jo-
hanna főhercegnőt szemelte ki János Zsigmond menyasszo-
nyául, de ellentétei állandósultak Izabellával. 1549-ben titkos
megállapodást kötött Ferdinánddal, amely szerint Izabella és
fia a sziléziai Oppeln és Ratibor hercegségek fejében lemon-
danak Erdélyről,  amelynek kormányzója a barát marad.  Az
özvegy  királyné  az  erőszaknak  engedve  1551-ben  aláírta
lemondását és fiával Lengyelországba távozott. Ferdinánd ju-
talmul erdélyi vajdának, esztergomi érseknek nevezte ki Frá-
ter Györgyöt és kijárta neki a bíborosi kalapot, de igazán soha
nem bízott meg benne.

A barát addig is, amíg a Habsburgok elegendő számú csapatot

küldenek  Magyarországra,  hintapolitikát  folytatott  és  gesztu-
sokat tett a törököknek. Tárgyalásai révén sikerült elkerülnie a
szultán haragját, noha Konstantinápolyban már várták „az áru-
ló barát fejét”.  Ezzel  azonban csak erősítette  Ferdinánd gya-
nakvását, amit tovább táplált  a barát javaira éhes Castoldo, a
császári hadak főparancsnoka. „A barát természetének és jelle-
mének kiismerésére az emberinél mélyebb értelem sem elegen-
dő. Ugyanazon pillanatban nevet és sír, ígér és tagad, szent szán-
dékot és ördögi cselekményeket nyilvánít. Egyik órában gyanút
kelt, a másikban mindent igazol. Inkább töröknek, mint keresz-
ténynek,  inkább Lucifernek,  mint  Jánosnak  hiszem őt”  – írta
Bécsbe Castoldo 1551. november végén, s azt a választ kapta:
ha a hűtlenség gyanúja felmerül, cselekedjék belátása szerint.

Vízkelety Béla – Eger vár ostroma 1552-ben

Castoldo nem habozott sokáig. 1551. december 17-én az al-
vinci kastélyába visszatérő Fráter György után küldte katonáit,
akik végeztek a baráttal. Teste hetven napig maradt temetetle-
nül, végül a gyulafehérvári káptalan papjai helyezték örök nyu-
galomra. „Omnibus moriendum est” – írták sírja fölé: Minden-
kinek meg kell  halnia.  A gyilkosságot  követően évekig  tartó
egyházi vizsgálat indult, amelynek végén a bűnbánatot gyakor-
ló Ferdinándot nem közösítették ki.                      Forrás: szon.hu

2022.06.30.  Szeretettel  várjuk  imaszándékaitokat  a  júniusi  ima-
szándékok távimaestjére 22 órától. Az imát a Dicsőséges rózsafüzér ti-
zedeinek titkai szerint végezzük: 1. Hogy társukat őszintén kereső test-
véreink megtalalják, akit nekik rendeltél! 2. Tettrekészséget és munka-
bírást papjainknak, hogy jó szolgálatukkal hirdessék Isten országát! 3.
Áldd meg, Urunk, családjainkat, tarts meg minket egészségben, tiszta-
ságban és erkölcsösségben! 4. Vezess, Urunk, hogy gyermekeink neve-
lésében jó példával járjunk elöl! 5. Imaszándékainkra! Gyógyítsd meg,
Urunk, a betegeket! Fogadd, Urunk, hálánkat a velünk történt minden
jóért! Dicsőség Neked!                                              Forrás: imalanc.ro

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