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Tehát nem vagy többé szolga,
hanem fiú, s ha fiú, akkor Isten
kegyelméből örökös is.. (Gal 4,7)

Kitartó, hiteles életre buzdítanak
magyar  vonatkozású  boldogaink,
szentjeink novemberben is, már a
hónap  első  napján,  Mindenszen-
tek ünnepén is. Ez utóbbiak, azok
a  lelkek,  kiknek  nem  maradtak
fenn neveik,  de akik a szeretetet
földi  életük  során  felsőfokon
megélték, ezért már a mennyei di-
csőségben vannak. Ismeretlenül is
tisztelet illeti őket.

***

Árpád-házi Szent Imre
herceg (1007-1031) –

November 5.
Szent István király és Boldog Gizella királyné másodszülött fiú

gyermeke a keresztségben apai nagybátyjától kapta a Henricus-
Emericus nevet, amiből magyarosan az Emreh lett, azaz Imre. A
szent  árpád-házi herceg  bátyja  (Ottó)  korai  halála  után,
trónörökös lett. Tanítóról szülei Szent Gellért személyében gon-
doskodtak, akitől a hét év szorgalmas tanulás alatt,  nemcsak a
középkori iskolafokozatokat (trivirum, quadrivirum) sajátította el,
de megtanult latinul és valószínűleg egy kicsit németül is. Szent
Gellért az ifjú hercegnek lelki vezetője is volt, így joggal mond-
hatták róla már életében, hogy ő volt az ,,akit szeretett Isten és
tiszteltek az emberek”. Isten, Imre imáit meghallgatva, a legked-
vesebb áldozatnak a szüzességet jelölte meg, amelyet neki adhat
a herceg, s amelyet Imre boldogan ajánlott fel neki szíve oltárán.

A tanulás befejezése után a szülei a hercegi hitves után néz-
tek, amely minden bizonnyal meg is történt, de sajnos pontos
személyét és nemzetiségét nem ismerjük. Szent Imre a házassá-
ga után részt vett az ország dolgaiban, ő lett a parancsnoka az
ország nyugati részein letelepedett ruszoknak, valamint aktívan
részt vett apja hadjárataiban. Egyes történészek azt is valószí-
nűnek tartják, hogy ő nyerte meg II. Konrád ellen a győri csatát.

Éjjelente gyakran kilesték, hogy amikor mindenki lefeküdt,
akkor ő még fennmaradt és odaadóan zsoltárokat énekelt az
Úrhoz, vagy sokáig a feszület előtt térdepelve áhítatosan i-
mádkozott. Apja egyetlen szeretett fiának, örökösének írta a
híres  Intelmeket,  melyben  a  nyugati  mintájú  királytükröket
követve uralkodási tanácsokkal látja el az ifjú Szent Imre her-
ceget. Szent István az itt írottak szerint is,  benne látta élet-
művének legjobb folytatóját amit az is biztosít, hogy 1031-
ben királlyá akarta  koronáztatni  őt.  A koronázási  előkészü-
letek közben jött a fájdalmas hír: Szent Imre herceget vadá-
szat közben egy vadkan halálra sebezte.

Imréről valószínűleg még apja életében elhíresült szentsé-
ge, amelyet a következő évtizedek csak egyre erősebben táp-
láltak, így 1083-ban Szent László király az apát és fiát együtt
helyezte  oltárra.  Tisztelete  a  mai  napig  töretlen,  örök  pél-
daképe  a  magyarságnak,  kiváltképp  a  magyar  ifjúságnak
a ,,liliomos szent herceg'”.

Náray György (1645-1699) – esztergomi kanonok, énekszerző
Szent Imre herceg, Magyarország éke

Szent Imre herceg, Magyarország éke,
Szűztiszta élet legszebb példaképe;
Serdülő ifjak pajzsa, menedéke. Kérd Istent értünk!

Gyöngy volt a lelked, tiszta mind a sírig,
Mint liliomszál, amely csak most nyílik;
Oly csillag voltál, mely csak égre illik. Kérd Istent értünk!

Jó magyar népünk alighogy megtére,
Már oly szép gyöngyöt termett Árpád vére,
Hogy még az ég is óhajtozott érte. Kérd Istent értünk!

Emberi testben angyalmódra éltél,
Térdeden lelt a hajnal és az éjfél,
Az igaz útról soha le nem tértél. Kérd Istent értünk!

Mint rózsát, melyet koszorúba törnek,
A halál téged olyan hamar tört meg,
Hogy ne légy éke sokáig a földnek! Kérd Istent értünk!

Szent Imre herceg, magyar ifjak pajzsa,
A veszélyt tőlünk karod távol tartsa;
Ne engedj jutnunk kísértésbe, bajba. Kérd Istent értünk!

Skóciai Szent Margit (1047-1093) – November 16.

Margit származását találgatások övezik. A sok történeti vi-
tában egy kis ösvényt vágva, az tűnik biztosnak, hogy atyja
Eduárd, Szent István király udvarában volt vendég, s itt első
királyunk rokonságából választotta ki feleségét árpád-házi Á-
gotát, aki lehet hogy szent István király leánya volt, de elkép-
zelhető az is, hogy Boldog Gizella királyné rokona volt.

Nicolas de Largillière (1656-1746) festménye skóciai szent Margitról
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Margit 1047. június 10-én született a Reska nevű települé-
sen, Magyarországon. Születési helye azonban a Hosszúhe-
tény és Pécsvárad közt fekvő Mecseknádasd, Kószavár is le-
hetett. Atyját, a száműzött trónörököst 1057-ben hazahívták.

Eduárd a feleségével, s gyermekeivel: Margittal, Krisztiná-
val és Edgárral 1057-ben vagy valamivel korábban érkezett
Anglia földjére. A hastingsi csatavesztés után a Bölcsek Taná-
csa,  utolsó  kísérletként  Anglia  függetlenségének  megvédé-
sére, a fiatal Edgárt,  Eduárd és Ágota fiát, Margit testvérét
választotta  királlyá.  Hódító  Vilmossal  szemben  a  gyermek
Edgárnak nem volt semmi esélye, már csak azért sem, mert a
legfontosabb  állami  hivatalok  normannok  kezében  voltak,
akik Vilmost ujjongva ünnepelték mint új királyt. 

Edgár  anyjával  és  nővérével  Margittal  együtt  Skóciába
menekült,  ahol  akkor  III.  Malcolm uralkodott  és  ebben  az
időben, aki kegyetlen írtóhadjáratot folytatott atyja gyilkosa,
Macbeth hívei ellen. Malcolm megkérte Margit kezét, amire
ő anyja bíztatására igen mondott.

Margit királyné megváltoztatta az udvar durva szokásait. Ő
hivatta össze a skót egyház zsinatát, ahol a teológiai kérdé-
sekhez is hozzászólt. Sok templomot és kolostort emeltetett, s
nevéhez fűzik az irtóhadjárat befejezésének tényét is.

Szent Margit  minden angol királynő anyja  is  lett  azáltal,
hogy leánya Matild, Hódító Vilmos fiához I. Henrikhez ment
feleségül.  Halála  után  szinte  azonnal  szentként  kezdték  el
tisztelni, ünnepélyes szentté avatása 1261-ben történt. Marad-
ványait a reformáció alatt Spanyolországba menekítették, ma
az Escorialban nyugszanak.

Árpád-házi Szent Erzsébet (1207-1231) – November 19. 

Árpád-házi Szent Erzsébet
Jó szívéről szól az ének.
Betegeket gondoz, ápol
Eltart szorgos munkájából.

Kenyerét is mind megosztja,
Kötényébe rejtve hozza.
Éhezőket jókkal tölt be,
S vigasztalást hoz a földre.

       – népi ének –

Szent Erzsébet Sárospatakon született 1207-ben. Szülei II.
András  magyar  király  és  Meráni  Gertrúd.  Apja  Moráviai
Hermann thüringiai grófnak szánta feleségül, ezért gyermek-
korától Türingiában nevelkedett, ahol sok negatív élmény ér-
te. 1216-ban meghalt a még gyermek jegyese, s ezért a má-
sodszülött Lajossal kelt egybe 1221-ben,  aki jól viselte Er-
zsébet  hosszú  és  szigorú  böjtjeit,  élénk  temperamentumát,
önmegtartóztatását és a gyakori jótékonykodásait. 

Házasságukból  három  gyermek  is  született:  Hermann,
Zsófia  és Gertrúd.  1227-ben meghalt Lajos az V.  keresztes
hadjáratban: járvány áldozata lett.  Erzsébet ekkor visszavo-
nult Eisenbachba, ahol a ferences szerzetes Marburgi Konrád
lett a lelki vezetője. Ahogy a legendája mondja: ,,Itt lemon-

dott a saját akaratáról és a világ minden pompájáról...”, ma-
radék vagyonából egy menhelyet alapított a szegényeknek, a-
hol társaival ápolta őket nagy odaadással egészen a haláláig.

1235-ben megtörtént szentté avatása, hiszen még életében
elhíresült szentsége. Az elevatio után maga II. Frigyes tette rá
saját császári koronáját, amikor az oltárra helyezték. Tiszte-
lete és kultuszhelye a világ minden részén hamar elterjedt és
azóta is töretlen, Kassától Bogotáig.

Forrás: Magyar Szentek és Boldogok

Ferenc pápa katekézise – 
       Amikor sötétség borul a szívünkre, 
                  keressük Jézust, a válasz mindig érkezik!

Mennyire  fontos,  hogy felfedezzük,  mi  mozog  bennünk,
hogy  ne  hozzunk  elhamarkodott  döntéseket,  a  pillanatnyi
érzelmek hullámain, hogy aztán megbánjuk, amikor már túl
késő.  Vagyis látnunk, olvasnunk kell,  mi történik bennünk,
hogy aztán döntéseket hozzunk.

Ebben az értelemben az a lelki állapot is, amelyet vigasz-
talanságnak nevezünk – amikor a szívünkre sötétség borul, a
szívünk szomorú –, tehát a vigasztalanságnak ez az állapota
is lehet  alkalom a növekedésre.  Ha ugyanis  nincs bennünk
egy kis elégedetlenség, egy kis üdvös szomorúság, egy egész-
séges képesség a magányban való tartózkodásra és az önma-
gunkkal való, menekülés nélküli együttlétre, akkor azt koc-
káztatjuk, hogy mindig a dolgok felszínén maradunk, és so-
sem lépünk kapcsolatba létünk középpontjával. 

A vigasztalanság a „lélek megrázkódtatását” okozza – ami-
kor valaki szomorú, olyan, mintha a lélek megrázkódna –; éb-
ren tart, virrasztásra és alázatra nevel, megvéd a szeszélyek
szelétől. Ezek elengedhetetlen feltételei az életben való előre-
haladásnak, és így a lelki életben való előrehaladásnak is. 

Egy tökéletes, de „aszeptikus” – érzelmek nélküli – nyuga-
lom, amikor döntések és viselkedésformák kritériumává vá-
lik, embertelenné tesz bennünket. Nem hagyhatjuk figyelmen
kívül az érzelmeket: emberek vagyunk, és az érzelem ember-
voltunk  része;  az  érzelmek  megértése  nélkül  embertelenek
lennénk, az érzelmek átélése nélkül közömbösek lennénk má-
sok szenvedése iránt, és képtelenek lennénk elfogadni a saját
szenvedésünket is. 

Ráadásul egy ilyen „tökéletes nyugalom” nem érhető el a
közömbösségnek ezen  az útján.  Ez  az aszeptikus távolság-
tartás: „Nem keveredek a dolgokba, távolságot tartok” – ez
nem élet, ez olyan, mintha egy laboratóriumban élnénk, elzár-
va, nehogy megfertőződjünk, nehogy megbetegedjünk.

Sok szent férfi és nő számára a nyugtalanság döntő lökést
adott ahhoz, hogy megfordítsák az életüket. Ez a mesterséges
nyugalom nem működik, míg az egészséges nyugtalanság, a
nyugtalan szív, az útkereső szív rendben van. Ilyen volt Szent
Ágoston, Szent Edith Stein, Szent Giuseppe Benedetto Cotto-
lengo vagy Szent Charles de Foucauld. 

A fontos döntéseknek ára van, olyan ár, amelyet az élet hoz,
olyan ár,  amelyet  mindenki  meg tud fizetni:  vagyis  a  fontos
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döntéseket nem lottón nyerjük, nem; áruk van, és ezt az árat
meg kell fizetnünk. Ezt az árat a szíveddel kell megfizetned, ez
a döntés ára, olyan ár, amelyhez egy kis erőfeszítés kell. Nem
ingyenes, de mindenki által megfizethető ár. Mindannyiunknak
meg kell fizetnünk ezt a döntést, azt, hogy kilépünk a közöm-
bösség állapotából, amely mindig elcsüggeszt bennünket.

A vigasztalanság  egyben  felhívás  az  ingyenességre,  arra,
hogy ne  mindig  és  ne  kizárólag  az  érzelmi  kielégülés  ér-
dekében cselekedjünk. Az elhagyatottság lehetőséget ad arra,
hogy növekedjünk,  hogy érettebb,  szebb  kapcsolatot  kezd-
jünk az Úrral és szeretteinkkel, olyan kapcsolatot, amely nem
merül ki a puszta „adok–kapok”-ban. 

Gondoljunk például a gyerekkorunkra: gyerekként gyakran
keressük szüleinket, hogy kapjunk tőlük valamit, egy játékot,
pénzt fagyira, engedélyt valamihez… 

Tehát nem önmagukért, hanem érdek miatt keressük őket. A
legnagyobb ajándék mégis ők, a szülők, és ezt fokozatosan,
felnőve értjük meg.

Sok imánk is kicsit ilyen jellegű, szívességeket kérünk az
Úrtól, és nem igazán figyelünk az ő érdekeire. Elmegyünk, és
kérünk, kérünk, kérünk az Úrtól. Az evangélium megjegyzi,
hogy Jézust gyakran tengernyi ember vette körül, akik keres-
ték  őt  valamiért,  gyógyulásért,  anyagi  segítségért,  de  nem
egyszerűen  azért,  hogy  vele  lehessenek.  Tömegek  szoron-
gatták, mégis egyedül volt. 

Voltak  szentek,  sőt,  művészek  is,  akik  átelmélkedték  Jé-
zusnak ezt  az  állapotát.  Furcsának,  valószerűtlennek tűnhet
megkérdezni  az  Úrtól:  „Hogy  vagy?”  Mégis  nagyon  szép
módja annak, hogy valódi, őszinte kapcsolatba kerüljünk az ő
emberségével,  szenvedésével,  sőt,  egyedülálló  magányossá-
gával.  Vele,  az  Úrral,  aki  a  végsőkig  meg  akarta  osztani
velünk az életét.

Nagy jót tesz nekünk, ha megtanulunk vele lenni, az Úrral
lenni, minden más cél nélkül, pontosan úgy, ahogyan olyan
emberekkel,  akiket  szeretünk: egyre jobban és jobban meg
akarjuk ismerni őket, mert jó velük lenni.

Kedves testvéreim, a lelki élet nem egy rendelkezésünkre
álló technika, nem egy program a belső „jólét”-hez, melyet
nekünk kell beállítanunk. Nem. A lelki  élet az  Élővel való
kapcsolat, Istennel, az Élővel való kapcsolat, melyet nem szű-
kíthetünk saját kategóriáinkra. A vigasztalanság tehát a leg-
egyértelműbb  válasz  arra  az  ellenvetésre,  hogy  az  istenta-
pasztalat egyfajta szuggesztió, vágyaink puszta kivetítése. A
vigasztalanság az, amikor semmit sem érzünk, minden sötét:
de ebben az elhagyatottságban is keressük Istent. Ebben az
esetben, ha azt gondoljuk, hogy az vágyaink kivetítése, akkor
mindig  mi  állítanánk  be,  mindig  boldogok  és  elégedettek
lennénk, mint egy lemez, mely ugyanazt a zenét ismétli. 

Ezzel szemben azok, akik imádkoznak, rájönnek, hogy az e-
redmények kiszámíthatatlanok: azok a tapasztalatok és szent-
írási szakaszok, amelyek gyakran lelkesítettek bennünket,  ma
furcsa módon semmilyen elragadtatással nem járnak. És ugyan-
ilyen váratlanul olyan élmények, találkozások és olvasmányok,

amelyekre az ember sosem figyelt oda, vagy amelyeket legszí-
vesebben elkerülne – mint például a kereszt megtapasztalása –,
végtelen nagy békét  hoznak. Ne féljetek a  vigasztalanságtól,
maradjatok állhatatosan benne, ne meneküljetek előle! Az elha-
gyatottságban próbáljatok rátalálni Krisztus szívére, rátalálni az
Úrra! És a válasz érkezik, mindig!

A milenniumi év nyítószentmiséje Csíksomlyón 2008. szeptember 13.

A nehézségekkel szemben tehát sose csüggedjetek, hanem el-
szántan nézzetek szembe a megpróbáltatással, Isten kegyelmé-
nek segítségével, aki sosem hagy el bennünket! És ha hallunk
magunkban egy erőszakos hangot, mely el akar téríteni bennün-
ket az imádságtól, tanuljuk meg leleplezni a kísértő hangjaként;
és ne hagyjuk, hogy megijesszen bennünket: egyszerűen tegyük
az ellenkezőjét annak, amit mond! Köszönöm!

Fordította: Vértesaljai László SJ, Forrás: Vatican News

A szentatya novemberi imaszándéka

„Az elhagyott gyermek a mi hibánk”. Imádkozzunk azokért
a  gyermekekért,  akik  az  elutasítás,  a  nyomorúság,  a
szegénység és a  konfliktusok miatt  szenvednek világszerte.
„Még mindig kisfiúk és kislányok milliói szenvednek és élnek
a  rabszolgasághoz  nagyon  hasonló  körülmények  között”  –
mondja a pápa. Hangsúlyozza, hogy ezek a gyerekek „nem
számok, hanem emberek, akiknek nevük és identitásuk van,
amit Isten adott nekik.” „Minden peremre szorult gyermek,
aki iskoláztatás, család és egészségügyi ellátás nélkül él, egy
»kiáltás«, amely felemelkedik Istenhez, és megszégyeníti azt a
rendszert, amelyet mi, felnőttek építettünk.”

Minden  gyermeknek  biztosítani  kellene  a  jogot,  hogy
hozzáférjen  az  alapvető  szolgáltatásokhoz  és  érezhesse  a
család melegét és szeretetét. „Nem engedhetjük meg többé,
hogy  magányosnak  és  elhagyatottnak  érezzék  magukat!
Joguk  van  az  oktatáshoz  és  ahhoz,  hogy  érezzék  a  család
szeretetét, hogy tudják, Isten nem feledkezik meg róluk.” „A
közömbösség és a tehetetlenség láttán imádkoznunk kell.”

Forrás: Jezsuita.hu
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Tamás József – Az Úrfelmutatás

Az ősegyházban az  egész eucharisztikus  ima átváltoztató
ima volt, amit nem szakított félbe semmi cselekmény. Csak
annak végén mutatták fel a szent színeket e szavakkal: Íme az
Úr teste és vére!

A kenyér és a bor felemelése, felmutatása az átváltoztatás-
kor, melyet nagy felmutatásnak neveznek (megkülönbözteté-
sül a kicsitől, mely az eucharisztikus ima végén történik) csak
a XI-XIII. században jött szokásba. Akkor is eleinte csak az
ostyát emelték fel, majd később a kelyhet is. Szokásba jött a
csengetés,  harangozás,  tömjénezés,  térdhajtás.  Történelmi
hátterét azok az eretnek tanítások képezik, amelyek ebben a
korban indulnak el és tagadják Jézus valóságos jelenlétét az
Oltáriszentségben (Berengar toursi kanonok, aztán az albiak).

Tény az, hogy az Úrfelmutatással, s ezzel kapcsolatban a
színek imádásával idegen, addig nem ismert elem került bele
a szentmisébe, amely az áldozatjellegét egy kissé elnyomta,
és az imádási kultuszt előtérbe helyezte.

A liturgikus megújhodás nem iktatta ki ezt az aktust, de egy
kicsit tompította és egyszerűsítette. Kiiktatott belőle térdhajtá-
sokat a pap részéről. A csengetések számát csökkentette. Ki-
iktatta belőle a hívek részéről történő imákat (Ó édes Jézus).
Szigorúan megtiltotta az idegen imáknak a kánonba való be-
kapcsolását. Kiiktatta a keresztvetést és a mellverést, amely-
nek itt semmi értelme sincs. 

Az Úrfelmutatás jelentőségét azok a gesztusok és cseleke-
detek magyarázzák, amelyek körülveszik, mint a rátekintés,
térdhajtás, csengetés, harangozás, valamint a hit megvallása.

Két szép szentírási kép elevenedik meg előttünk az Úrfel-
mutatás akciójában:

Szám 21, 9. Amikor a zsidó nép belefáradt a vándorlásba
és zúgolódni kezdett az Úr ellen és Mózes ellen a kenyér-
hiány és a vízhiány miatt, akkor Isten büntetésképpen tüzes
kígyókat küldött a népre, melyek megmarták őket és mará-
suktól meghaltak. Mózes közbenjárására azonban az Úr meg-
kegyelmezett.  Aki  feltekintett  a  felállított  rézkígyóra,  az
megmenekült még akkor is, ha már kígyómarásban szenve-
dett. Jn 3, 14 szerint ez a rézkígyó Jézusnak az előképe, mert
amint  Mózes  felállította  a  kígyót  a  pusztában,  úgy  fogják
fölmagasztani az Emberfiát is, hogy mindaz, aki hisz benne,
el ne vesszen, hanem örökké éljen. 

Zak  12,  10.  Dávid  házának  fölemelésével  kapcsolatban
mondja el ezt a gyönyörű mondást:  Föltekintenek arra, akit
keresztülszúrtak. Jn 19, 37 ennek beteljesedését hirdeti Jézus
keresztre feszítésében. 

Ezt a két szép szentírási hely adja meg az Úrfelmutatás ér-
telmét számukra: föl kell tekintenünk arra, aki értünk áldozat
lett, és aki számunkra a  megmenekülést, a gyógyulást jelenti.

Parsch  Pius  szerint  nagyon  helytelen  az  a  szokás,  hogy
ilyenkor az emberek lehajtják fejüket, szemüket lesütik. En-
nél az aktusnál a Jézus példabeszédében szereplő vámos nem
lehet példakép, aki szemét sem  merte az égre emelni, csak

mellét  verve könyörgött.  Ennek az  aktusnak lényege,  hogy
tekintetünk találkozzék az Úréval, úgy, amint a Péteré talál-
kozott a főpap udvarában (Lk 22, 6), amikor háromszor tagad-
ta meg az Urat. Vagy ahogy a jobb latoré találkozott Jézu-
séval (Lk 23, 42), vagy amint a Jánosé és a Szűzanyáé talál-
kozott a kereszt tövében (Jn 19, 26).

Tekintsünk fel tehát, ha kell, bűnbánóan, ha kell, esdekelve,
vagy pedig hálával és szeretettel, hogy ez a feltekintés, a te-
kintetek találkozása áldáshozó legyen a mi számunkra.

Kereszten függő Jézusom, igen nagy szeretettel tekintek
rád, hogy fájdalmad szemem előtt álljon, főleg amikor lel-
kem munkáját el akarom hagyni, amikor a világ vonzását
érzem, amikor unalmak és szárazságok ülnek rám, amikor
kétségek lepnek meg, amikor a bűn igézete szakad rám. Te
fájj nekem, gyógyító fájdalom! Te égj bennem, öt szent seb
úszító tüzeddel, megváltást és üdvösséget hozó szent kegyel-
meddel. Ámen. 

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

Tamás József – Ima a papságért

Miatyánk, aki a mennyekben vagy, 
Szenteltessék meg a te neved a te szolgáidban,
Jöjjön el hozzájuk a te országod.
Legyen meg bennük a te akaratod.
A te kegyelmedből álljanak oltárod előtt, 
és a te nagy irgalmad által fogadd el tőlük az áldozatot. 
A te testedet osszák a kenyérben a tieidnek. 
A te véredet adják nyájadnak a bor színében. Általuk
irgalomra találjon a te néped és nyerje el bűnei bocsánatát.
Áldozatukat fogadd szívesen, mint Ábelét, és legyen 
az tetszésedre, mint egykor Noéé is tetszésedre volt. 
A  te szolgálatodban legyenek állhatatosak, mint Melkizedek, 
szerezzenek dicsőséget nevednek, mint Péter és János apostol,
és tisztán töltsék be feladatukat életük minden napján. Ámen. 

Forrás: Exc., Ft. Tamás József – Amikor már huszonöt évet eveztem

Kerekes László – 
          Hogyan töltsük hasznosan az otthoni időt?

Nagyon szokatlan, hogy rohanó és felpezsdült világunk e-
gyik napról a másikra lelassul, és ami ehhez társul: a félelem,
az aggodalom, esetleg pánikszerű hangulat. Mégis sok pozitív
értéket tudunk kiemelni, felmutatni e nagyon nehéz, „lelkün-
ket roskadozva vivő” időszakban. Mindenekelőtt több idő jut
mindarra,  amire eddig kevesebb jutott.  Ilyen az imádság,  a
tanulás, az olvasás, a filmnézés, a klasszikus zene, vagy talán
a főzés, kapcsolataink ápolása akár az interneten keresztül.

A családra  fordított  több  idő  egy  fantasztikus  lehetőség.
Nagy-nagy segítség,  ha  Istenre  tudunk  hangolódni,  több  i-
dőnk van imádkozni, elcsendesedni, meglátni, mi az örök és
mi a mulandó életünkben. Lelkünk csöndje most, a nagyböjti
időben,  egy fantasztikus lehetőség,  mert  rácsodálkozhatunk
arra a nagy szeretetre, mellyel Isten szerette és szereti a vilá-
got. Ennek a nagy szeretetnek a tükrében tudjuk feldolgozni
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mindazt, ami most történik velünk és a világgal. A lelki tisz-
tulás és rendrakás mellett a környezetünkben is rendet teremt-
hetünk, amire eddig nem volt idő. Feleleveníteni a régi ked-
ves emlékeket, melyek felemelnek, házasok, családok, gyer-
mekek,  nagyszülők  élete  mindegyik  külön  szép  történet.  A
szabadban való  séta,  túra,  közös  játék  ugyancsak  egy fan-
tasztikus lehetőség, nemcsak azért, mert egészséges is, hanem
mert rácsodálkozhatunk a teremtett világ szépségére.

Forrás: hirmondo.ro

Sebestyén Péter – Kinek a forgatókönyve?

Putyin ma esti beszéde tarolt [kronikaonline.ro]. Államfér-
fihoz illő,  higgadt,  kemény, magvas beszéd.  Arra  minta,  a-
hogy érdemes látni és láttatni világunkat. S ez még akkor is,
ha ő a kinevezett agresszor. Hiszen kiugrasztotta a nyulat, a
nyulakat a bokorból. Felsorakoztak ellene mind, akik pénze-
sek, akik irányítanák a világot, úgy is, hogy eltörlik (emlék-
szünk: „kenszöl kultúr”), eltörölnék a keletet, levennék az o-
roszokat az élők listájáról, mint ahogy az ukrán népet is fel-
áldoznák a nyugat hatalmi őrületének oltárán. Elhallgattatnák
médiájukkal a velük egyet nem értőket, a másképp/jézusi mó-
don gondolkodókat. A koviddal elpazarolt két év után hipp-
hopp, került egy új alibi, ami feljogosítaná őket, hogy beáll-
janak a sátán csatlósai közé, már-már azt hitetve el a rezignált
világgal, hogy itt már csak egy forgatókönyv létezik: a pusz-
tulásé. Vége Európának, vége a nyugatnak.

Nem ezt a lovat akartuk.
Egyik vitapartneremnek finoman fel is hívtam a figyelmét,

hogy egy aprócska  láncszemet  kifelejtettél  az  egész  baljós
szcenárióból. Felsoroltál minden adatot, érvet, ami erősíti a
világ pusztulásának közeli jövőképét. De valamit kihagytál a
lajstromból.  Mondom  neki,  hát  a  gondviselés!  Erre  kérdi,
hogy az mi?...

Nos, az a minden. Jézus Krisztus, a történelem ura. Innen
kell kiindulni. Ha őt kihagyod, a többi nélküle szecska. „Én
vagyok az Alfa és az Omega, a kezdet és a vég, az első és az
utolsó”. Nehogy már pont mi, keresztények ne vegyük komo-
lyan a  legfontosabb láncszemet.  A legnagyobb közös több-
szöröst. A legfőbb játékost. Az élet legfőbb okát. A Gondvi-
selő Istent. Nagyon beszűkültek és korlátoltak lennénk min-
den tudományinkkal, olajunkkal és fegyver-arzenálunkkal e-
gyütt,  ha  pont  Őt  hagynánk ki  a  számításainkból.  S ehhez
még a Vatikán közvetítésére sincs szükség. Csak az élet titka
előtt  meghódoló  értelmünkre,  alázatunkra,  tiszta  szívünkre.
Bizakodó reményünkre.

Mert  hiába  szeretné elhitetni  a  sátán,  hogy ő osztja  a kár-
tyákat, a velejéig romlott elit közreműködésével, hogy a világot
gonosz szándéka szerint rángassa a szakadék felé. Azért a sátán
nem mindenható. Csak Isten az. A sátán Istennel szemben tehe-
tetlen, akárhányan is állnak be a seregébe. Ez nem mennyiségi
kérdés. És Istennek megvannak a maga eszközei, hogy a szen-
vedést,  a  bajt,  a  kríziseket,  a  háborút,  a  járványokat  is  fel-
használja üdvösségünk érdekében. Ezekben a hónapokban épp

az orosz elnök lehet a gondviselés eszköze.
Az imádságnak óriási ereje van, amin a sátán hatalma könnyen

megtörik.  S a gonoszság bumerángként fordul vissza kiötlőire.
Marad  a  jóság,  a  becsületes  béke,  mert  a  szelídek  öröklik  a
földet. Nem a torzók és hamisak. Azok inkább önkéntelenül is
leleplezik magukat, ahogy lépten, nyomon teszi ezt az alvó állam
is bűntársain keresztül.

Isten országa pedig megvalósul még úgy is, ha az Isten kö-
vekből teremt (újjá) fiakat magának. A lezüllött, lerongyolódott,
magát kereszténynek hazudó nyugati világ pedig meghasonlik
magával és saját gyerekét falja fel, ha nem tér meg. De minden
nemzedékben élnek itt is, ott is szívükre és józan eszükre hall-
gató józan emberek, prófétai lelkek, csendben, becsületesen élő
és imádkozó emberek milliói, akik átviszik a hátukon a többit is
a túlsó partra.

Csak hallgassanak a Lélekre, és kövessék a belső iránytűt.
Tegyük ezt mi is. A Gondviselés jelei napnál világosabbak.

 Azokra figyeljünk, ne a szankciókra. Engedjük, hogy Isten
általunk írja az üdvösségtörténet forgatókönyvét.

Forrás: peterpater.com

Tóth Tihamér – Szent akarok lenni!

S ne gondold, fiam, hogy Szent Imrének nem kellett harcol-
nia önmaga ellen. Ne mondd: «Neki könnyű volt. De mikor
én olyan heves vagyok! Mikor én belőlem olyan hamar kitör
a harag! Mikor véremmel, vágyammal alig bírok! Hát hogy
győzzek ily körülmények között?!...»

Zichy Mihály (1827-1906) - Szent Imre herceg szent Gellért püspökkel

Nem, édes fiam! Szent Imre ugyanolyan testből és lélekből
állott, mint te. Éppúgy vert a szíve, éppúgy lüktetett a vére,
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mint a tied. Ó is hazudhatott volna, ő is lehetett volna mérges,
ő is bepiszkolhatta volna lelke liliomát erkölcstelen gondola-
tokkal, beszédekkel, tettekkel – de mondtam, hogy ő hős volt,
hős, aki kiadta magának a parancsot: Nekem pedig bűnt elkö-
vetnem nem szabad; ha törik, ha szakad, de bűnt nem teszek,
– és nem tett!

Neked is ilyen szentnek kell lenned. Szentnek lenni? Erre
sok fiú megijed. Hogy most már vége a vígságnak! Hogy e-
gész nap csak sírnia kell, nem lehet játszani, nem lehet jóked-
vűnek lenni, csak szomorkodni. No, vigyázz csak! Ki mond-
ta,  hogy ez a szentség! Ki mondta,  hogy nem lehet vígnak
lenni, örülni? Lehet örülni, lehet vigadni, lehet játszani, min-
dent lehet tenni, csak – csak bűnt nem. Fiam! Ha mi örülünk,
mint a pillangó a májusi napsugárban, annak a jó Isten is örül.
Ha mi vígak vagyunk, mint a dalos pacsirták, annak a jó Isten
is örül. Csak amit teszünk, csak amit játszunk, csak amit be-
szélünk,  amit  gondolunk,  mindet-mindet  ajánljuk  fel  Isten-
nek, mindent Istenért tegyünk és akkor minden tettünk imád-
sággá lesz, s életünk Szent Imre életévé.

Ez a szentség útja: mindent Istenért! Valahányszor kezedbe
veszed a trigonometriát, s elkezded sin α cos β + cos α sin β...
s így gondolod: Uram, ezt én azért tanulom, mert Te paran-
csoltad, hogy műveljük magunkat, én Teérted tanulok, – hát
akkor  az  algebratanulás  is  imádsággá  lesz.  És  ha  kezedbe
veszed a francia nyelvtant és elkezded: Je vais, tu vas, il va,
nous allons, vous allez, ils vont... és így mondod: Uram, én
most azért tanulok, mert Te rendelted; Uram, ezt is a te di-
csőségedre teszem, hát – akkor az a francia tanulás is imád-
sággá lesz! És ha kimentek a gyakorlótérre s elkezditek rúgni
azt  a futball  labdát  vagy futtok,  mint  a  nyúl,  vagy korcso-
lyával lábatokon repültök, mint a madár, és magatokban ezt
mondjátok: Uram, Te akarod, hogy testünket is gondozzuk,
én Teérted játszom, futballozom, futok, korcsolyázom, – hát
akkor az a játék, futball, korcsolyázás is imádsággá lesz!

Csak bűnt ne, csak bűnt ne, édes fiam! És akkor a hideg é-
let kemény fagyába ti fogjátok beleállítani a diadalos, kike-
letes, szentimrés magyar lelkek melegítő harmóniáját, s a ti
álmoktól izzó, ragyogó szemetekből tiszta, hófehér, Krisztust
szerető, bűntől irtózó, liliomos szentimrés lelkek fognak tük-
röződni. Olyan lelkek, amelyekből egyedül hajthat ki a szebb
magyar jövendő.

Forrás: Tóth Tihamér – Krisztus és az ifjú

Kempis Tamás – Krisztus követése – gondolatok

Ha  úgy látnád,  hogy sokat  tudsz,  és  mindent  eléggé  jól
megértesz,  vedd észbe,  hogy sokkal több az,  amit  nem is-
mersz. Ne légy hát oly igen nagy bölcs, inkább valld meg tu-
datlanságodat.

Mit tolakodnál mások elé, mikor sokan tanultabbak nálad, s
a törvényeket is jobban ismerik? Ha azt akarod, hogy valami
ismeret és tanulmány hasznodra váljék, szeresd az ismeretlen-
séget s azt, hogy semminek tartanak.

Ez a legmagasabb rendű és leghasznosabb tanulnivaló: ön-

magunk igaz ismerete és megvetése.
Nagy bölcsesség és tökéletesség az, ha az ember önmagát

semmire sem tartja, de másokról mindig jót gondol és elisme-
rően vélekedik.

Még ha azt látnád is, hogy más nyíltan vétkezik, vagy vala-
mi nagy hibát követ el, akkor sem kellene magadat nála jobb-
nak gondolnod: hiszen nem tudod, meddig tudsz megállni a
jóban. Mindnyájan gyarlók vagyunk, de te senkit se tarts ma-
gadnál gyarlóbbnak.

Bíró Jolán-Ilona – 
                Hittem és hiszem: hitem őrzöm híven

A hit nem álmok kergetése vagy keresése, hanem megvaló-
sult  és  átélt,  Istentől  áthatott  tettek  megélése,  mely  Isten
létéről meggyőződve tanúskodik az Ő állandó jelenlétéről. Ha
valakit szeretünk, bízunk benne és hiszünk neki. Így van ez
Krisztussal is.  

Minden keresztény meghívást kap a hitre, amely által Isten
az embert a gondolkodásnál magasabb szintre emeli, egy o-
lyan valóságra, mely a halandó világot összeköti a halhatat-
lannal. Segítséget is ad hozzá igéje által. Megtanít az igaz-
ságra és hűségre. 

Döntéshozatalra készteti az embert és szabadsággal övezi
fel. A hit annyit jelent, mint legyőzni önmagamat és az ab-
szolút  jó szolgálatába állítani,  bármilyen körülmény között.
Ebben az elhatározásban mindvégig Isten mércéjéhez igazod-
junk és kérjük az Ő segítségét és útmutatásait. 

A hit így állandó küzdéssé, harccá alakul, amely elvezet az
emberi  természetünk  és  a  múlandó  anyagi  világ  kicsinyes
gondolkodása  feletti  győzelméhez.  A küzdő  Egyház  általa
mintegy kaput  nyit a végtelen Isten felé. Vele az Ő dicsőíté-
sét keressük, soha sem egymás vagy saját magunk dicsőségét.
Nem elég csak szóval megvallani, hogy Jézus az Úr, hanem
szívünkkel is ismerjük el, mert csak így juthatunk el az üd-
vösségre. 

Hitünkkel bizonyíthatjuk a láthatatlant és megbizonyosod-
hatunk a  reméltről.  Imával  pótolhatjuk  a  hitbeli  hiányossá-
gokat. Ennek ereje által Isten fényességet gyújt a sötétségben,
amely által felismerjük saját hibáinkat, tévedéseinket, bűnein-
ket. Így vezethet el bennünket a bűnök bocsánatára, a gyó-
násra. De ne reméljük bűneink bocsánatát,  ha nem hiszünk
Jézusban. Isten örül annak, hogy hiszünk Fiában, az Ő kül-
detésében. 

A hit életet ad, mert aki hisz Jézusban, annak örök élete
van.  A hitetlenek,  akik  okai  saját  maguk  hitetlenségüknek,
nem jutnak el az örök életre. Ha hitünk gyenge nem tudunk
teljes mértékben Jézus nevében cselekedni. De a nagy, mély
hit kiesdi az Ő segítségét és sokszor a lehetetlenből is lehet-
ségeset hoz létre. Ha kicsit sem kételkedünk abban, amit ké-
rünk, megkapjuk, ha az Isten akaratával megegyezik. De ne
feledjük, Ő nem egy automata, aki azért van, hogy a kéré-
seinket teljesítse. 

Nekem, a kicsi embernek kell törekednem arra, hitem sze-
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rint, hogy Őt kövessem, keressem és próbáljam teljesíteni az
Ő akaratát. Akkor nyugszik meg igazán az ember, ha valósá-
gosan rátalál arra, amit Teremtője elvár tőle. 

Az  igazi  hívő  kereszténynek  minden  lehetséges,  mert
belátja korlátait és olyat kér, ami másokat és saját maga javát
szolgálja Isten akarata szerint. Az ilyent Isten képessé teszi a
jó kivitelezésére, mert Ő tevékenykedik benne. Elhárítja be-
lőle  és  tőle  a  gonoszságot,  mintegy  védőpajzsot  biztosítva
számára a rossz ellen. Szívébe Jézus költözik, lakást rendez
be magának. Bizalmat és biztonságot sugároztat azokkal, akik
megnyíltak számára. Vele együtt és általa a szeretet csírája é-
letre  kel  bennük.  Ha  másoknak is  juttatunk belőle  és  nem
rejtjük el,  hanem  megvalljuk azt, akkor majd ő is megvall
bennünket Atyja és angyalai előtt. A hitetlenek elől sem zár-
kózik el, hanem megpróbálja a hitre segíteni őket, természe-
tesen, ha azt az egyén is akarja. 

Nem könnyű dolog hitünket megélni, mert ez állandó enge-
delmességet követel. Ez egy életre szóló vívódást jelent, ki-
nek-kinek sajátos meghívása szerint. Mindaddig míg sikerül
bűntelenül  és  feddhetetlenül  megélni  azt,  amit  Isten  elvár
tőlünk, bőkezű segítségében részesülünk és nem ér bennünket
szégyen. 

Ha  Istennek  élünk,  akkor  az  igazságra  törekszünk.  Nem
inoghatunk meg a jóban, mert minden megingásunkat kihasz-
nálja az ellenlábas. Nem elég jámborkodnunk, mert elveszít-
jük a lényeget. Az igazságot és törvényeket nem elég elmé-
letileg tudni, mert a hit több ennél. Tettekkel életre kelthetjük
hitünket, mert nélkülük meddő önámításba esünk, ahol hitünk
már  rég  halott.  A hit  által  békességben élünk Istennel,  ré-
szesülünk az Ő kegyelmeiből, sőt reménykedhetünk az Isteni
dicsőségben való részesedésben is. 

Sokszor szenvedhetünk hitünkért, kigúnyolhatnak bennün-
ket érte. Ha türelmesek vagyunk, Isten ezeket erénnyé alakítja
át, amelyből új remény és szeretet fakad. Mindig minden kö-
rülmény között  Istennek fogadjunk szót  és  higyjünk Jézus-
nak, mert ebből élet fakad. Megtaláljuk a helyes irányt. 

Álljunk ellen a kísértéseknek, mert ezek, ha nem elég erős a
hitünk,  szétrombolhatják  még  meggyőződésünket  is.  Nem
elég csak a templom falai között hinni, mert Isten jelen van
életem minden zegében-zugában. Tudja mi történt eddig és
mi fog történni velem ezután. Merjük rábízni életünket, mert
Ő mindent megad, amire szükségem van és kérjük őt, hogy
semmit se adjon meg abból, mindabból ami fölösleges. 

Ma is léteznek csodák: Krisztus csodái. Kezdve a minden
nap bemutatott szentmisében, ahol Krisztus valóságosan jelen
van. A feltámadt és megdicsőült élő Fiúisten jelenik meg a
kenyér és a bor színében. Táplál és éltet bennünket. Kell-e
ennél nagyobb csoda, hogy ő már több, mint 2000 éve velünk
tart ilyen módon is?  

Köztünk van  azon csodáival  is,  amikor  ember  születik  a
világra,  aki  az  ő elképzelései  szerinti  lélekkel,  vonásokkal,
testrészekkel van ellátva, amiből az ember egyet sem tud ő
maga létrehozni vagy megváltoztatni, hanem egyszerűen kap-

ja Teremtőjétől. Kell-e ennél valóságosabb és áthatóbb cso-
da?  Vagy,  amikor  az  emberileg  teljesen  lehetetlen  dolgok
mégis  beteljesednek,  ha  álhatatosan  bízunk  benne  és  teret
engedünk Istennek? 

Fotó: Szabó Mátyás - Golgota

Sorolni lehetne a végtelenségig Krisztus jelenlétét a mai vi-
lágban. Kérdés az, hogy hiszed-e? Ha igen, akkor folytasd uta-
dat bizalommal, mert Krisztus veled jár, benned él, téged éltet,
érted küzd életed beteljesedéséig. Kérheted és megszólíthatod,
hisz közel van hozzád: Urunk, Jézus Krisztus tökéletesítsd irán-
tad való szeretetünket, adj álhatatosságot benned való remény-
ségünknek, és így erősítsd Isten mindenhatóságában hitünket,
hogy igazán téged dicsőíthessünk mindörökké. Ámen.

Baricz Lajos – Aki engem követ

 – Jn. 10, 27-30 –
Aki engem követ az örökké él,
noha megszűnik majd földi élete,
de mivel számára végtelen a cél,
minden pillanatban ott leszek vele.

Az Atya bennem van, és én benne vagyok,
aki befogad, az eggyé lesz velem,
annak ígérem, hogy életet adok,
amiként Atyám ad életet nekem.

Sok ellenség jár körül a világban,
és nagyon sokan elvesznek a vágyban,
de ki bennem hisz, az bennem is marad,
bár az út előtte mindvégig szabad.

Aki engem követ, az örökké él,
az nem hiába hisz, szeret és remél.

                                                           2022. május 3.

Exc., Ft. Kovács Gergely – Szent Erzsébet-gyűjtés 
      Főtisztelendő Paptestvérek, kedves Hívek!
Árpád-házi Szent Erzsébet a cselekvő szeretet példaképe;

emléknapja egyben a Gyulafehérvári Caritas ünnepe is. Fő-
egyházmegyénk szeretetszolgálata idén arra hív meg bennün-
ket, hogy fejezzük ki törődésünket és hálánkat az idősek i-

– 7 –



Tehát nem vagy többé szolga, 
hanem fiú, s ha fiú, akkor Isten 
kegyelméből örökös is. (Gal 4,7)

Szentpéteri harangszóSzentpéteri harangszó XII. évfolyam 11. szám, XII. évfolyam 11. szám, 
2022. november 19.2022. november 19.

ránt. Úgy viselkedjünk időseinkkel, ahogy szeretnénk, hogy
majd velünk is bánjanak gyermekeink.

Lehetőségeinkhez mérten támogassuk azt a nagylelkű mun-
kát, amelyet időseinkért végeznek a szeretetszolgálat munka-
társai. November 20-án, Árpád-házi Szent Erzsébet ünnepé-
hez közel eső vasárnap, a Gyulafehérvári Caritas javára per-
selyezünk, idős ellátottjaik támogatása céljából.

A gyűjtésből  befolyt  összegeket  kérjük  a  Gyulafehérvári
Caritas  Román  Kereskedelmi  Banknál  megnyitott,  RO46
RNCB 0003 0015 6949 0006 számú bankszámlájára utalni
(hivatalos megnevezése: Caritas Alba Iulia, adóhivatali szám:
C.F. 4562770) vagy a helyi kirendeltségeknél, munkapontok-
nál leadni.

Az elmúlt évben a nélkülöző, hátrányos helyzetű gyerme-
kekért szervezett gyűjtés során 226.442 lej gyűlt össze, amiért
hálás szívvel mondok köszönetet minden adakozónak.

A jó Isten sokszorosan fizesse meg mindenki áldozatát!
                                                               † Gergely érsek s.k.

Janicskó-Mihály Noémi – 
                       Az oda nem adott alamizsna

Testvérek, akár egy olyan történet is következhetne, így Ár-
pád-házi  Szent  Erzsébet  napjához közeledve,  amelyben so-
kadjára halljuk, hogy hogyan nem könyörültünk meg a szegé-
nyen vagy hogyan tartottuk éppen magunkat még a szegény-
nél  is  szegényebbnek.  Jól  gondolják,  nem  erről  mesélnék
most. Talán ritkább az a helyzet, amikor mi nem a nagylelkű
adakozók, hanem a rászorulók vagyunk. Persze fordítva is i-
gaz lehet. 

Amikor a nagylányom még kicsi volt, egy este kiszaladtam
vásárolni. Valamire még feltétlenül szükség volt, de már este-
ledett,  úgyhogy sietősen  indultunk  el.  Persze  babakocsi  és
minden szükségesnek vélt dologgal felszerelkezve. 

Igyekeztem gyorsan bevásárolni, hogy időben hazaérjünk.
A sikeres  körút  végeztével  szépen  felpakoltam  mindent  a
kasszához, mondták is a végösszeget, amikor lázas keresésbe
kezdtem, de a pénztárcám sehogy sem akart előbukkanni a
táskám mélyéről. Valahogy mindig a legalján bújik meg, de
ez a mostani bújocska túl jól sikerült.  Olyannyira jól,  hogy
egyáltalán nem került elő.  Szerencsémre a körülményekhez
képest az eladó igencsak türelmes volt, a hátam mögött váró
hölgy is teljes jóindulattal biztatott, hogy keressem, ott kell az
legyen valahol. 

Ott is volt az valahol, csak néhány száz méterrel odébb csü-
csült  az  előszobánkban. S  ekkor a  hátam mögött  várakozó
hölgy érdeklődni kezdett, hogy mennyibe kerül, amit vettünk,
mert ő kifizeti helyettem. Teljesen megdöbbentett ez a reak-
ció. Személyesen soha nem találkoztam ilyen nagylelkű fel-
ajánlással. Mindez azok után, hogy türelmesen várt rám, és
egy rossz szót sem szólt, hogy hogy lehetek ilyen szétszórt, s
különben is ebben az órában hova indulok kisbabával. A Jó-
isten jutott eszembe, aki ugyanilyen türelemmel kísér minket,
s utánunk nyúl a bajban.

Ebben az esetben nem fogadhattam el a nagylelkű felaján-
lást, ahhoz túl sok minden volt a kosaramban. De félretették
nekem, s még zárás előtt visszaértünk. 

Most mi lehetünk azok, akik nagylelkűen az ,,otthonfelejtett”
pénztárcát pótolhatjuk. S bár ez is többnyire csekélység, ahhoz
képest,  amit  nélkülöző  testvéreinknek  ki  kell  állniuk,  mégis
számít. Egyrészt a sok kicsi összeadódik, másrészt pedig egy
falat kenyér is jobban esik, ha tudjuk, hogy valaki gondolt ránk,
valaki  amennyivel  tőle  telt,  enyhíteni  próbált  az  én  nehéz-
ségemen. S talán elsősorban nem a jutalomért tesszük, de hi-
szem, hogy a Jóisten sokszorosan megáld jótetteinkért. 

Bilibók Géza – Vigyázz magadra!

Ezt suttogták felénk, amikor mi még beszélni sem tudtunk,
és ez a vigyázat körbefonta az életünket. Bárhová mentünk,
bárhogyan döntöttünk, bármennyit  veszítettünk,  velünk volt
ez a két szó: vigyázz magadra.

Amikor a legtöbbet akartuk valakinek adni, utánaszóltunk
hangosan  vagy  hangtalanul:  vigyázz  magadra.  És  az
elhagyásainkba is  odaszorult  ez  a csepp emberség:  ugye te
majd  vigyázol  magadra?  Igazából  képtelenek  vagyunk  egy
darab  földre  úgy vigyázni,  hogy az  békét  tükrözzön és  ne
fosszon meg senkit sem az álmaitól. Képtelenek vagyunk egy
szívre, egy lélekre úgy vigyázni, hogy az szárnyaljon és ne
kolduljon bármikor, bárkitől egy csepp befogadást.

Vigyázz magadra, mondjuk akkor is, amikor értelmetlennek
tűnik, mert megállt minden, de mondjuk, mert hisszük, hogy
ő vagy ők ezzel a szóval adták át minden nehezéküket a szár-
nyalásnak, ahol könnyűvé vált mindaz, ami addig lehúzó súly
volt, és az utolsó pillanatban, mielőtt még minden terv, aggo-
dalom és  hiány törlődött,  biztosan  a  szívükkel  kidobogták:
vigyázz magadra!

Forrás: romkat.ro

Exc., Ft. Jakubinyi György –
            Krisztus Király ünnepe (szerkesztett változat)

Az  ünnepet  XI.  Piusz  pápa  rendelte  el  október  utolsó
vasárnapjára. Viszont a zsinat a liturgikus reformkor áttette az
egyházi év utolsó vasárnapjára, abból a megfontolásból, hogy
Krisztus az, aki betölti a mindenséget, beteljesíti a jövendö-
léseket. Miért királynak kellett kikiáltani Krisztust? 

Az  Ószövetségben  a  környező  népeknek mind  volt  kirá-
lyuk, viszont Izrael számára nem volt szükséges, mivel Isten
volt az egyetlen király. Izrael a bírák idején vágyott arra, hogy
bár Isten a királyuk olyanok legyenek, mint a többi nép, le-
gyen látható királyuk is. Sámueltől kérik, hogy földi királyuk
lehessen,  Isten  megengedi  azzal  a  feltétellel,  hogy magya-
rázza el a nép számára mit jelent ez. Isten pedig Sault választ-
ja, aki méltatlannak bizonyult, ezért Dávid követi a trónon. 

Isten ígéretet tesz Dávidnak, hogy amennyiben hűek a szö-
vetséghez örökké fognak uralkodni. Dávid családja ötszáz év
után elveszti trónját, mivel Babilonba viszik fogságba. De az
ígéret  továbbra is megmarad,  amit  a próféták közvetítenek,
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hogy eljön a Messiás Dávid családjából, aki örökké uralkodik
és országának soha nem lesz vége, így a Dávidnak tett ígéret
a Messiásba beteljesedik. A zsidók várták a Messiást, aki Dá-
vidnak leszármazottja s visszaállítja az ősi időket. Krisztust
virágvasárnapi bevonulásakor Jeruzsálemben Messiás király-
lyá kiáltják, mivel a nép kiáltotta „hozsanna”, amelynek je-
lentése  kérünk  téged  üdvözíts  minket.  Így  köszöntötték  a
győztesen hazatérő királyokat.  De annyi évszázad elteltével
ilyen köszöntést nem hallottak az emberek, ezért a farizeusok
megbotránkoztak s kérik Jézust, hogy hallgattassa el a népet. 

Krisztus  pedig  azt  válaszolta,  hogy ha  ők  elhallgatnak  a
kövek fognak kiáltani. A kövek is igazolják megszólalásuk ál-
tal,  hogy Jézus  király,  Dávid  családjából  származik.  Ebből
kifolyólag elvárták tőle a zsidók, hogy megszabadítsa őket a
rómaiak nyomásától. Jézus ehelyett megbocsátást hirdetett. 

Ennek hallatán sokan kiábrándultak,  mivel a nép szabad-
sághőst várt, aki visszaállítja Dávid trónját. A tömeg, amely
most élteti, öt nap múlva Pilátus előtt keresztre feszítését kéri.
A főtanács azon a címen ítéli el Jézust, hogy káromkodott,
mivel azt állította, hogy a templomot felépíti három nap alatt. 

Ezért kövezés illette volna, de ennél szörnyűbb halált  kí-
vántak számára, így a római helytartóhoz fordultak. A vád az
volt,  hogy királlyá  kiáltotta  magát,  így ellene  van a  római
császárnak. Bár próbálta menteni a helyzetet Pilátus, mégsem
tudta. Szokás volt, hogy a keresztre ráírták mi volt a bűne az
illetőnek. Jézus feliratán ez szerepelt: a názáreti Jézus a zsi-
dók királya. 

Ez a zsidók számára sértő volt, így kérik, hogy azt is ráíras-
sa, ő állította magáról, hogy a zsidók királya. Pilátus ebből
nem engedett. S Pilátus Jézusnak felteszi a kérdést: „Valóban
király vagy?” Jézus válasza igenlő, bár az ő országa nem e
világból való, mivel, ha ebből volna szolgái jönnének és meg-
mentenék. 

A Mi atyánk imádkozásakor kérjük, „jöjjön el a te  orszá-
god”, ekkor lényegében Krisztus országát várjuk. Mikor jön
el? Isten országa köztetek van, hiszen Isten jelen van minden-
ütt. Krisztus Király ünnepének lényege, kérni Istent, valósul-
jon meg Krisztus uralkodása a földön, köztünk keresztények
között. Tanúságot téve, hogy Isten maga a szeretet .

Exc., Ft. Jakubinyi György érsek szerkesztett szentbeszéde –
Krisztus Király ünnepén, a gyulafehérvári székesegyházban, 2019-ben

Forrás: seminarium.ro

120 éve született Illyés Gyula
(1902. november 2. – 1983. április 15.) 

Mesegyűjteményéből közzéteszünk egyet. – szerkesztői megjegyzés 

A kis gömböc 

Volt egyszer a világon, még az Óperenciás-tengeren is túl,
egy  szegény  ember  meg  egy  szegény  asszony.  Volt  nekik
három lányuk meg egy kis malacuk. Mikor a malacot már jól
meghizlalták, vagy ahogy mondták,  annyira, hogy kétujjnyi
zsír  volt  a  hátán,  megölték.  A húsát  felrakták  a  füstre,  a
gömböcöt pedig felkötötték a padláson a legelső gerendára, a

szelemenre. Ötőjüknek csak annyi volt a kis malac húsa, mint
egy eperszem. Már az orja, nyúlja, feje mind elfogyott. Egy-
szer a szegény asszony ráéhezett a gömböcre, azt mondja hát
a legöregebb lányának:

– Eredj csak fel, lányom, a padlásra, akaszd le a szelemen
gerendáról azt a kis gömböcöt, főzzük meg.

Felmegy hát a lány a padlásra; amint a szelemenről le akar-
ja vágni a gömböcöt, de az csak azt mondja neki

– Hamm, mindjárt bekaplak – S nem tréfált, hanem igazán
bekapta.

Lesték,  várták  odalenn  a  lányt  a  gömböccel,  hogy jön-e
végre. De biza nem haladt. Azt mondja hát az asszony a kö-
zépső lányának:

– Eredj csak fel, lányom, a nénéd után, mondjad neki, hogy
hozza azt a kis gömböcöt.

Felmegy hát a másik lány is, szétnéz a padláson, de nem
látja sehol nénjét. Azzal odamegy a kémény mellé, s le akarja
vágni a kis gömböcöt, de az azt mondja neki:

– Már a nénéd lenyeltem, hamm, téged is bekaplak!
Azzal szépen bekapta.
Odalenn csak lesi, csak várja a szegény asszony a lányokat.

Mikor aztán megsokallta a várakozást, azt mondja a legkis-
ebb lányának:

– Eredj csak fel, lányom, hidd le már a nénéidet; azok az
Isten nélkül valók bizonyosan az aszalt meggyet szemelgetik.

Amint felmegy a kislány a padlásra, azt mondja neki a kis
gömböc:

– Már két nénéd elnyeltem, hamm, téged is bekaplak!
S bekapta azt is.
Az asszony már nem tudta mire vélni, hogy hol maradnak

azok a lányok oly soká. Felment hát a nyújtófával, hogy majd
lehívja őket, de úgy, hogy nem köszönik meg, mert elhányja a
hátukon a bőrt. Amint felment, azt mondja neki a kis gömböc:

– Három lányod már bekaptam, hamm, téged is bekaplak!
Azzal úgy bekapta, hogy még a kisujja se látszott ki.
Aztán a gazda, a szegény ember is, mikor már elunta várni

a lányait meg a feleségét, felment a padlásra. Amint odamegy
a kémény mellé; azt mondja neki a kis gömböc:

– Három lányod, feleséged már bekaptam, hamm, téged is
bekaplak!

És nem teketóriázott sokat, hanem ízibe bekapta; de a rossz
kócmadzag már nem bírt meg öt embert, hanem elszakadt, a
kis  gömböc pedig leesett;  azután,  hogy feltápászkodott,  el-
kezdett gurulni, s gurult, gurult a garádicson a földre.

Amint a kiskapun kigurult, kinn az utcán előtalált egy cso-
port kaszáló embert, s azt az egész csoportot is mind egy szá-
lig bekapta.

Azzal gurult, gurult tovább. Az országúton előtalált egy re-
gement katonát. Azokat is minden bagázsitól együtt bekapta.
Megint  gurult  tovább.  Nem messzire  onnan,  az  árokparton
egy kis kanászgyerek legel tette a csürhét. A disznók szerte-
széjjel cserkésztek, a kis kanászgyerek pedig ott ült az árok-
parton, s a bécsi bicskájával kenyeret, szalonnát evett. Oda-
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Szentpéteri harangszóSzentpéteri harangszó XII. évfolyam 11. szám, XII. évfolyam 11. szám, 
2022. november 19.2022. november 19.

megy a kis gömböc a kis kanászgyerekhez is, s azt mondja
neki:

– Már három lányt apjostól-anyjostól, meg egy csoport ka-
szás ember egy regement katonával együtt bekaptam, hamm,
téged is bekaplak!

Hanem amint be akarta kapni, a bécsi bicska megakadt a
kis gömböc szájában, az aztán kihasította. Csak úgy özönlött
ki  belőle  a  sok  katonaság  meg a  sok  ember.  Azután  ment
mindenki a maga dolgára; a kis gömböcöt pedig otthagyták
az árokparton kirepedve.

Ha a kis gömböcöt a kis kanász bécsi bicskája ki nem hasí-
totta volna, az én kis mesém is tovább tartott volna!

135 éve született Áprily Lajos 
(1887. november 14. – 1967. április 6.)  

Elemi  iskoláit  Parajdon  végezte,  középiskoláit  a  székelyudvarhelyi
gimnáziumban  kezdte.  Tizenkét  éves  korában,  1899-ben  családjával
Kolozsvárra került. A református kollégiumban tanult, tanárai közt volt
Kovács Dezső és Seprődi János. 1909-ben a kolozsvári egyetem böl-
csészkarán szerzett magyar–német szakos képesítést.

Egyhónapos párizsi útjáról visszatérve Nagyenyeden lett tanár: előbb
a  Bethlen  Kollégium tanítóképzőjében,  1910-től  a  gimnáziumban.  A
következő évben feleségül vette Schéfer Idát. Kisebb-nagyobb megsza-
kításokkal tizenhét évig tanított a „dús hagyományú” városban, e „re-
mete évek” alatt kiállt Ady költészete mellett. 

Egy versét  névtelenül  már  1905-ben  közölte  az  Egyetemi  Lapok,
majd 1909-ben  Jékely Lajos néven az  Erdélyi Lapokban jelentkezett,
Kovács Dezső azonban megrótta „modern” hangja miatt, mire a költő
évekig nem kísérletezett újabb publikálással. Verseit Áprily Lajos néven
először 1918 tavaszán Szentimrei Jenő közölte az Új Erdélyben, majd a
Szászváros  és  vidéke,  az  Erdélyi  Szemle,  Napkelet,  Zord  Idő,
Pásztortűz adott  helyet  írásainak.  Ugyanakkor  az  Erdélyi  Irodalmi
Társaság és  a  Kisfaludy  Társaság mellett  a  Kemény  Zsigmond
Társaság is tagjává választotta.

Első költői sikerei után 1923-ban Dijonba ment, ahol a francia nyelv
tanításához is diplomát szerzett. 1924-ben elfogadta Kuncz Aladár meghí-
vását, s együtt szerkesztették a kolozsvári  Ellenzék irodalmi mellékletét.
1926-ban családostól Kolozsvárra költözött, s a református kollégiumban
tanította a magyar és német irodalmat. Ugyanebben az évben részt vett az
erdélyi  magyar  írók  első  marosvécsi találkozóján,  s  az  itt  összegyűltek
megbízásából az 1928-ban induló Erdélyi Helikon szerkesztője lett. 

A következő három nyáron  jelen  volt  a  marosvécsi találkozón.  1929
őszén Budapestre  távozott,  ez  a lépése megrendülést  váltott  ki  tisztelői
körében.  Tíz  évig  a  Baár-Madas  Leánynevelő  Intézet igazgatója  volt.
Elvállalta  a  Protestáns  Szemle szerkesztését.  1935 őszén  féléves  tanul-
mányutat tett Észak- és Nyugat-Európában.  1941-től Parajdon egy erdei
boronaházban töltötte nyarait.

Felesége Schéfer Ida volt,  házasságukból három gyermek született:
Zoltán, Endre és Márta.

Első verseskötete,  a  Falusi  elégia (Kolozsvár,  1921),  harmincnégy
éves  korában  a  Minerva kiadásában  jelent  meg.  Két  év  múlva  saját
kiadású új kötettel lépett az olvasók elé (Esti párbeszéd,  Dicsőszent-
márton,  1923).  E  két  verskötet  alapján készült  az  1925-ös budapesti
válogatás (Versek). 1926-ban két kötete látott napvilágot: a berlini Lud-
wig Voggenreiter Verlag impresszumával kiadott s Kolozsvárt nyomott
Rasmussen hajóján és a Kuncz Aladár értékelő esszéjével megjelent
Vers vagy te is az Erdélyi Szépmíves Céh kiadásában. Ugyanott kiadott
egyfelvonásos  darabját  (Ida-hegyi  pásztorok,  Kolozsvár,  1929)  két
újabb kötet követte: addig írott műveinek gyűjteménye, Az aranymosó
balladája (Budapest, 1934) és az új verstermés, A láthatatlan írás (Ko-
lozsvár, 1939). Könyvvel csak majdnem húsz év múlva jelentkezett újra
(Ábel füstje. Válogatott versek, Budapest, 1957). A következő években
annál többet publikált (munkái ebben a szakaszban Budapesten jelentek
meg):  1964-ben  több  mint  fél  évszázados  műfordítói  munkásságából
válogatott  (Az aranyszarvas),  nem sokkal ezután új verseit gyűjtötte
össze (Jelentés a völgyből,  1965), és még ebben az évben közreadta
állattörténeteit az ifjúság számára (Fecskék, őzek, farkasok). Ezt követ-
te Fegyvertelen vadász című kötete, majd költeményeinek eddig legtel-
jesebb válogatása,  A kor falára (1967). Posztumusz verseskötete (A-
karsz-e fényt? - 1969) korábban nem közölt verseit, kései négysorosait,
A bíboros című sorstragédiáját tartalmazta; ugyanebben az évben jelent
meg Legszebb verseinek romániai kiadása Kemény János bevezetőjé-
vel. Az Álom a vár alatt című verseskötet parajdi gyermekélményeiből
táplálkozó két  költői  elbeszélését  tartalmazta  (Árkossy  István  rajzaival,
1972); verseinek új, reprezentatív válogatása (Meddig él a csend? - 1973)
az RMI sorozatában Sőni Pál előszavával jelent meg.

Forrás: Wikipédia

Áprily Lajos – Ősz

Most már a barna, dérütötte rónán
mulandóságról mond mesét a csend.
Most már szobádba halkan elvonulhatsz
s hallgathatod az álmodó Chopint.

Most már a kályhatűz víg ritmusára
merenghetsz szálló életed dalán,
míg bús ködökből búcsút int az erdő,
mint egy vöröshajú tündérleány.

Forrás: Magyar Kurír

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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