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AZ IMAAPOSTOLSÁG SZÁNDÉKA
Egyetemes: A függőségekből való szabadulásért: Imádkozzunk azért, hogy a függő-

ségekben szenvedők segítséget és támogatást kapjanak.

Az álláskeresők védőszentje
1841. november 26-án szüle-
tett Bresciában. Szegény csa-
ládból származott. Kilenc éve-
sen elveszítette édesanyját.
Édesapja és bátyja alkoholi-
zált, és hogy a nyomornegyed-
ben növekvő fiatal ne kövesse
példájukat, anyai nagyapja egy
közeli városba küldte. A plé-
bános itt második apjaként se-
gítette. Felismerte elhivatott-
ságát, és 1865. december 24-
én pappá szentelik.

Már első szolgálati he-
lyén, Carzago Riviérán olyan
szegény fiatalok, gyári munkások felé for-
dult, akiknek nem volt esélyük a holnapra.
Ez az ipari forradalom ideje. Azon töpreng,
hogy lehetne valamit létrehozni képzésükre.

Segítőtársra talál Msg. Pietro Carpetti
személyében. Az anyagi szegénységben és a
hatalmas, „fertőző lelkesedésében” lett part-
nere az az ember, aki „gazdag emberként
szegénnyé tette magát, hogy gazdagítsa ma-
gát a szegénységével”.  Szinte naponta felke-
reste őt a kolostorban, ahol a monsignore
szegény sorsú fiatalok számára tartott fenn
szemináriumot. A széles kapcsolatrendszer-
rel, nagy ismeretségi körrel rendelkező fő-
pappal, aki szegényen élt a régi kolostorban,
az új időkre nyitottan dinamikus vallási és
társadalmi központtá tették Bresciát. Az elkö-
telezettségük a környezetükben új elkötele-
zettségeket teremtett. Együtt munkálkodá-
sukban volt nézeteltérés esetenként, és volt,
amikor gazdasági nehézségei miatt nem tu-
dott anyagi segítséget nyújtani Pietro Car-
petti. De hogy hagyatéka felének örököse-
ként az atyát jelölte meg, mutatja, hogy
milyen jelentőséggel bírt számára is a hason-
ló elhivatottságú „szegények mindig lesznek

veletek”, vagy inkább így: „a
szegények mindig veletek
lesznek” küldetésük. Így ala-
kult az Artiganelli Intézet
1886. december 3-án, melyet
a két új szent, Néri Fülöp és
Gonzaga Alajos pártfogásába
ajánlottak.  Első társai, két pap
és négy fiú döbbenten látták,
hogy „ő sohasem éhes”. A
munka jól haladt. Mégis püs-
pöke alig egy év múlva magá-
hoz hivatta. A munkát nem
tartja biztonságosnak, és elren-
deli bezárását. Megdöbbenve
Piamarte válaszától, miszerint

itt marad, és haláláig a fiatalokkal dolgozik,
mi mást felelhetett: „menj és Isten segítsen
neked!”. Isten újabb segítséget küldött,
Giovanni Bonsignorit. Földet vásároltak,
és az ipari mellé mezőgazdasági iskolát is
létesítettek a 140 hektáron. Létrejött a pa-
pokból és laikusokból álló Szent Család
Imádatos társaság. 1900-tól volt lelki igaz-
gatója a segítő nőknek is, akiket Elisa Bardo
özvegy hozott, és tartott egyben a betegek
ápolására, és lányok nevelésére. 1911-től
ők is jámbor társasággá alakulnak. Vezető-
jük az atya lett. Ma is működik, bár módo-
sítva látja el feladatát az a kolónia, amely
Remendellóban racionális mezőgazdasági
termelési módszerek kialakítására jött
létre. Giovanni atya 1913. április 25-én tért
az égi hazába. A Szent Család Imádatos Tár-
saságának munkatársai ezután újabb közös-
ségeket nyitottak Sienában, Rómában, Mi-
lánóban. 1957-től a Piamartini atyák Bra-
zíliában, Chilében, Angolában és Mozam-
bikban is tevékenykednek. A világi Pia-
martino mozgalom szintén elvei szerint
működik. Ünnepe április 25. 

D. M.

Ismeretlen szentjeink
Giovanni Battista Piamarta



6 7

Manapság az egyházban gyakran beszé-
lünk a világiak krisztusi küldetéséről és fe-
lelősségéről. Nem egyszer hallottuk már,
hogy a laikusok tevékeny közreműködése
nélkül nem létezik élő egyházközség.

Az egyház isteni küldetésének megvalósí-
tása nemcsak a papok feladata, de a krisztushí-
vőké is. Ezért a felnőtt keresztények nem egy-
szer részt követelnek maguknak nemcsak az
apostoli munka bizonyos rétegeiben, de az egy-
házi szervezet minden területén. Egyesek be-
leszólást követelnek az egyházi határozatok-
ba; tiltakoznak az elváltak szentségektől va-
ló eltiltása és a szélsőséges csoportok kö-
zösségből való kirekesztése ellen; kellő meg-
fontolás nélkül a nők pappá szentelése és a nős
papok szolgálatba állítása mellett érvelnek.

Ezeket a laikus mozgalmakat egyes terü-
leteken köszönteni lehet, főleg akkor, ha az
egyház hit, remény és szeretetre épülő külde-
tésének megerősödését igyekeznek szolgálni.
A keresztények őszinte és tiszta felelősségtu-
data és tanúságtétele által erősödik az egyház.

De mi köze mindennek a passióhoz? Van-
e abban egyáltalán szó a hívek részvételéről
az egyház küldetésében és szolgálatában?

Az egyház Krisztus művét folytatja a vi-
lág végezetéig. Ezért úgy tűnik, mintha szer-
vezetében és működésében köztünk Jézus jár-
na, és továbbra is véres arccal, megkínozva és

meggyötörve vinné a keresztet a Golgotára.
Körülötte olykor hiába keressük a bátor
hithősöket. Legtöbbször ma is úgy tűnik,
mintha inkább a gyávaság, mint a bátor hit-
vallás jellemezné tanítványait.

Hasonló példákkal találkozunk a passió-
ban is. Péter megfutamodott és a jószándé-
kú asszonyok sem merészkedtek Jézus köz-
vetlen közelébe: csak távolról követték őt.
A keresztúton és Jézus keresztrefeszítésé-
nél csak kevés hitvalló tanítvánnyal találko-
zunk. A legtöbben tőle távol állva, tanács-
talanul szemlélték a fejleményeket.

Jézus szenvedésének története így bennünk
is kérdéseket támaszt: Vajon Jézus keresztútja
az egyházban ma mennyi figyelmet kap a
hívek részéről? Hányan követik Jézust ke-
resztútján az egyházban közvetlen közelről és
veszik észre nehézségeit és segítenek neki? 

Úgy tűnik, mintha a szenvedéstörténet
szüntelenül megismétlődne az egyházban. Sok
benne a negatív szereplő és a bámészkodó.
Így volt ez egykor a Kálvárián is kis különb-
séggel. Péterből joggal hiányoljuk a bátorsá-
got. Gyengének és gyávának tekintjük, mert
megfutamodott és megtagadta Urunkat. Mégis
azt kell mondanunk, hogy ez a megállapítás
csak féligazság. A passióban azt is halljuk,
hogy ugyanez a Péter ,,kiment és keserves
sírásra fakadt” (Mt 26, 75), megbánta bűnét.

,,Vétkeztem, elárultam az igaz vért” (Mt 27,4)

Hitvalló hívek hiánya
A szenvedéstörténetből kitűnik, hogy még
Júdás sem volt megrögzött bűnös. Ami-
kor látta, hogy Jézust elítélték, ,,megbán-
ta tettét, és visszavitte a harminc ezüstöt
a főpapnak és véneknek: Vétkeztem –
mondta –, elárultam az igaz vért”.

Jézus követői a keresztúton valóban
nem tettek valami remek tanúbizonyságot
Jézus mellett, de ugyanakkor azt is látnunk
kell, hogy a tanítványok gyengeségük és
gyarlóságuk ellenére továbbra is kitartóan
és hűségesen ragaszkodtak Mesterükhöz.
Jellemző a pogány százados hitvalló nyi-
latkozata: ,,Ez valóban Isten Fia volt”. 

Jézus tanítványainak ez a gyarló, de
mindig Krisztushoz ragaszkodó magatar-
tása elmélyülésre, szerénységre és aláza-
tosságra int, főleg akkor, ha az egyház hi-
báit kritizáljuk. Keresztény magatartásunk
talán a közismertnél csendesebb kritikára
ösztönöz az egyház múltjával, jelenével
és jövőjével kapcsolatosan, ha saját gyar-
lóságainkat is figyelembe vesszük. Vagy
valóban azt képzeljük, hogy nagyobb hő-
sök vagyunk, mint a tanítványok Krisztus
Urunk szenvedéstörténetében? Ez a kétely
talán mégsem alaptalan.

A keresztények tanúságtételéből nem
egyszer hiányzik Péter és társai bűnbánó
lelkülete. Sokszor önteltek és gőgősek va-
gyunk, szívtelenek és kegyetlenek mások
hibáival – az egyház hibáival szemben, és
ilyenkor észre sem vesszük, hogy valójá-
ban önmagunk felett törünk pálcát.

Az egyházban tehát szükség van a vi-
lági hívek bátor tanúságtételére és apos-
toli közreműködésére, minden területen.
Jézus szenvedéstörténetének figyelmes
átolvasása és átelmélkedése után mind-
ezt úgy is megfogalmazhatjuk: Az egy-
háznak megtérő emberek kellenek, akik
tudják, hogy maguk is rászorulnak a
megfeszített Jézus Krisztus jóságos és
megbocsátó irgalmára. Cserháti Ferenc

Túrmezei Erzsébet Amerre most jár
Annyi szívben felébred valami

hívogató vágy: útra kelni egyszer.
Járni, amerre Jézus lába járt.
Látni a Golgotát látó szemekkel.
Hallgatni az olajfák suttogó
beszédét… azt a titkos, bús beszédet.
A szent helyen, hol imádkozva vérzett,
belenézni a holdas éjszakába.
Ellátogatni kis Betániába,
mindenüvé, amerre elhaladt.
És lélekben királlyá gazdagodni
a szent, ezer emlékű út alatt.

Nekem ez a vágy idegen maradt.
Más volt a vágyam: Nőtt… növekedett…
lett belőle sóvárgás, akarat,
követelés: egyedül arra menni,
amerre Jézus lába most halad.

Nem von a régi csodák földje.
Új csodák életföldje vár.
Feltámadást, erőt ujjongva hirdet
a százvirágba zsendülő határ.
S az élő Krisztus feltámadva jár.
Magyar nyomort gyógyít.
Édestestvérem
vak szemét nyitja színre, fényre meg.
S bár útait szememmel el nem érem,
A lelkemen sejtésük átremeg.

Mért mennék messze, idegen vidékre
keresni, földi útja merre vitt?
Most akarom a lépteit követni:

Az élő Krisztus lépteit.

Virágvasárnap szentelt barkával a kezünkben emlékezünk a mi Urunk Jézus Krisz-
tus bevonulására Jeruzsálembe, ahol életét adta értünk. Egykor Jeruzsálem népe,
lelkes üdvözlések közepette, saját ruháit terítette a szamárháton bevonuló messiás
királya előtt az utcára. Jézus elfogadta hódolatukat, bár tudta, hogy pár nap múlva
egy részük halálát követeli.

Csatlakozzunk mi is hittel Jézushoz, aki irántunk való szeretetből vállalta a kín-
szenvedés és a halál gyötrelmét, azért, hogy föltámadásával megválthasson minket.

Ő köztünk jár, ma is él. Most Vele együtt lépünk az oltárhoz, hogy megünnepeljük azt
a nagy titkot, amelyről minden szentmisében úgy tanúskodunk Úrfelmutatás után:
,,Halálodat hirdetjük Urunk és hittel valljuk föltámadásodat, amíg el nem jössz”.
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SEREGÉLY ISTVÁN ÉRSEK„ITTHAGYOTT” GONDOLATAIBÓL 
A SZERETET AZ AZ ESZKÖZ, MELY KÉSZSÉGESSÉ
TESZ BENNüNKET AZ üDVÖSSÉG ELNYERÉSÉRE

Jézus Krisztus harmadik, húsvéti találko-
zása apostolaival tanúsítja, hogy a Tibériás
taván halászó övéi nem ismerték föl a parton
álló Jézust. Tudomásul kell venni, hogy a föltá-
madt Krisztus természetfölötti, új, magasabb
rendű életének tulajdonságáról van itt szó.
Ez a magyarázata, hogy amíg ő nem akarta,
nem ismerték föl az emmauszi tanítványok
sem, akik hozzájuk hasonló vándornak néz-
ték, de nem ismerte föl az üres sírnál Mária
Magdolna sem, kertésznek vélve őt.

A föltámadt Krisztus test és lélek, élő
ember, de amíg e földi élet során a születés
és halál között az anyag korlátozza szellemi
tevékenységünket – a fizikai, kémiai, bio-
lógiai, pszichológiai törvények alól ki nem
vonhatjuk magunkat – , addig az apostolok
meggyőződhettek arról, hogy a megdicsőült
Krisztus tanúságtétele szerint a síron túli,
a föltámadás utáni, új, magasabb rendű
életben a szellem uralja az anyagot. Testünk
a szellem sajátságaival rendelkezik, gondo-
lataink és akaratunk követője lesz. Ez már
teológiai megállapítás az Evangéliumok és
Szent Pál megjegyzései nyomán. 

Mi hát a mi föladatunk? Hogy fölismerjük
Őt a hit, a másik világ ismeretei segítségével,
elsősorban az Evangéliumban, életének,
tetteinek emlékében, az Egyház tanításában.
A Szentírásban olvasott üzenet mögött

ugyanis Ő áll halál fölött győzelmet ara-
tott föltámadásával, isteni tekintélyével. 

Elsősorban is megtaláljuk Őt az Eucha-
risztiában, az értünk áldozattá lett Krisz-
tust a kenyér és bor színében. Amint őt
fölismerték a kenyértörésben az emmauszi
tanítványok, mi is fölismerjük Urunkat
örökmécsessel jelzett oltárainkon az Oltári-
szentségben. 

Ugyanígy Krisztust kell meglátnunk,
megtapasztalnunk az ő Egyházában, a ke-
resztény emberek közösségének életében és
történelmében. A pokol kapui nem vettek erőt
rajta, nem tért el kétezer év óta az igazságtól,
hirdetve a jóság ösvényét. Persze magán viseli
az emberi gyengeséget. Tovább járja esendő
tagjaiban Krisztus lenézett, megcsúfolt,
szenvedő keresztútját. Aki Krisztust keresi,
ilyennek kell őt megismernie, amilyen az
Egyház, az ő küldetésének folytatója. 

S végül Krisztussal találkozunk minden
embertársunkban, mert amit egynek az
emberek közül teszünk, azt neki tesszük.
Így fogja számon kérni tőlünk tetteinket az
ítélet napján, amikor már nem elrejtőzve,
hanem barátok és ellenségek, hívők és nem
hívők előtt jön erre a világra. 

A tanítvány, akit szeretett Jézus, aki kü-
lönösképpen szerette Jézust – János. Ő is-
merte föl a parton álló alakban a föltámadt
üdvözítőt. A szeretet – Isten és emberek
iránt – az az eszköz, mely készségessé tesz
bennünket az üdvösség elnyerésére is. 

1971-es szentbeszédrészlet SeregélyIstván „Jézus Krisztus az élet és szentségforrása” c. könyvéből a szerkesztő,Seregély György válogatásában 

„Íme, hitünk szent titka!” –
hangzik el a szentmisék alkal-
mával a konszekráció után, s vá-
laszolják a templomban jelenlé-
vő hívek: „Halálodat hirdetjük
Urunk, és hittel valljuk feltáma-
dásodat, amíg el nem jössz!” 

Húsvétra készülve elgondol-
kodom: mi is ez a szent titok?

Nagycsütörtök estéjén meg-
emlékezünk az Oltáriszentség ala-
pításáról, amikor is Jézus a kenye-
ret és a bort saját testévé és vérévé
tette. Katolikus embernek ezt nem
kell magyarázni… vagy mégis? 

Annyiszor feltettem magam-
nak is a kérdést: Mit jelent számomra az
Oltáriszentség? Már csak azért is fontos
ennek átgondolása, mert az Euchariszti-
kus Kongresszusra készülünk, melyen ta-
lán az Anyaszentegyház feje, Ferenc pápa
is tiszteletét teszi. 

Az elsőáldozás előtt hittanból megtanul-
tuk az Oltáriszentségről, amit lehetett. Mégis
sokat gondolkodom: tényleg hitünk szent tit-
ka? A Szentháromnap Nagycsütörtökkel kez-
dődik. Lélekben ott vagyunk az utolsó va-
csora asztalánál, s ahogy akkor, ma is megis-
métlődik minden szentmisében a Csoda: a
kenyér és a bor Jézus testévé és vérévé válik.
Ezt csakis hittel fogadhatjuk el, mert ahogy
a nagy skolasztikus teológus, Aquinói Szent
Tamás gyönyörű himnuszában énekeljük: 

„Imádlak és áldlak, Isten, rejtelem!
Kenyér- és borszínben titkon vagy jelen.” 
Az emberi értelem nem foghatja fel, ho-

gyan lehetséges, hogy liszt és víz keverékéből
sütött ostyában miként lehet jelen a második

isteni személy, testével, lelkével, istensé-

gével, emberségével, egészen és
osztatlanul mindkét szín alatt –
hogy idézzem a katekizmus sza-
vait. „Istennél semmi sem lehetet-
len!” – olvassuk Lukács evangéli-
umában. Ezt csakis hittel tudjuk
elfogadni, s hogy ez miként lehet-
séges, azt talán Szent Pál, a nem-
zetek apostola válaszolja meg ne-
künk: „A hit hallásból ered!” 

Minden szentmisében Jézus-
nak az utolsó vacsorán elhang-
zott szavait halljuk: „Vegyétek
és egyétek, ez az Én testem,
mely értetek adatik!” illetve „Ve-

gyétek és igyatok ebből mindnyá-
jan, mert ez az én vérem kelyhe…” Ezeket
a mondatokat hallották az apostolok is, s
miután a Mester létbe hívja a papság szent-
ségét, a megalakult Egyház – mint Krisztus
titokzatos teste – azóta is hűséges az Úr
„Ezt cselekedjétek az én emlékezetemre”
(1Kor 11, 24) parancsához.  

Ezt a mondatot halljuk mi is a szent-
misék alkalmával a fölszentelt pap ajkáról,
és hittel kell vallani: Jézus valóságosan je-
len van a kenyér és a bor külső formája mö-
gött. Fontos, hogy ne csak imádjuk, ha-
nem táplálkozzunk is az Oltáriszentségből.
Mert ahogy a Mester tanítja: „Aki eszi az
én testemet és issza az én véremet, az ben-
nem marad, én meg benne.” (Jn 6, 56-57) 

Ez valóban hitünk szent titka. Ennél
nagyobb ajándékot nem kaphatunk, hogy
Jézussal megerősödve léphetünk ki a temp-
lom megszentelt falai közül a világba,
ahol megvallhatjuk Őt az emberek előtt,
hogy majd Ő is megvalljon minket a meny-
nyei Atya előtt.

,,MEGSZÓLALÓ” SZENTKÉPEK  
Egy lap Bukovenszki Zoltán atya szentképgyűjteményéből –, 

s a képhez íródott gondolatai: ,,ÍME, HITüNK SZENT TITKA!”
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A VÉSZHELYZET IDEJÉN: LELKI TÁPLÁLÉK A RÁDIÓBÓL
A járvány veszélyhelyzet

idején a közmédia által kínált
közvetítések mellett használjuk
ki a Szent István Rádió és Te-
levízió által sugárzott és online
elérhető tartalmakat, kapcso-
lódjunk be a szentmise, a déli
Úrangyala és az esti rózsafüzér
imádság közvetítésekbe. A rá-
dió programjai interneten is el-
érhetőek, akár okostelefonon is.Új helyszínen

A Szent István Rádió és Tele-
vízió szerkesztősége februártól új helyszínen működik. A felújított Deák Ferenc úti  épü-
letet, az új stúdiókat Ternyák Csaba egri érsek áldotta meg. Az ünnepségen a fenntartó
egyházfő kérte Isten áldását arra a munkára, melyet az alapító érsek szándéka szerint vé-
geznek a dolgozók mintegy 20 esztendeje. Elmondta: Seregély István érsek mondata
örökérvényű: „rádiónk célja azonos az Egyház küldetésével, mindenki üdvösségének a
szolgálata”. 

IN MEMORIAM DR. SZEcSKÓ KÁROLY
Elment a Tanár Úr, aki Eger múltjának érdekességeireés az itt élő hajdani kiválóságok megismerésére tanított azEgri Magazin hasábjain. Az évtizedek alatt rengeteg tudáshalmozódott fel benne választott lakóhelye, szeretett vá-rosa történelméről. A levéltári kutatás volt az élete, s tu-dását ismeretterjesztő cikkein keresztül adta át. Szecskó Károly Mezőcsáton született 1939. január 24-én,paraszti családban. Otthon az imakönyvön és a KincsesKalendáriumon kívül nem talált olvasnivalót, ezért 1951-tőlrendszeres olvasója lett a helyi könyvtárnak. 1957-ben amiskolci Földes Ferenc Gimnáziumban jelesre érettségizett,miután az Eötvös Loránd Tudományegyetem Bölcsészet-tudományi Karának magyar-könyvtár szakára jelentkezett. Később tervét megváltoztatta,hogy anyagilag kevésbé terhelje szüleit, mert az Egri Állami Pedagógiai Főiskolán aképzés akkor még csak három évig tartott. Maximum pontos felvételije ellenére csakNémedi Lajos igazgató közbenjárására vették fel magyar-történelem szakra. Okaegyetlen kérdés: Hol találja az egri Papnevelő Intézetet? A besúgók által a hír tíz percenbelül a KISZ Bizottságra jutott, ahol úgy döntöttek: nem bízhatják a szocialista embertí-pus nevelését klerikális pedagógusra! Emiatt nem kaphatott később NépköztársaságiÖsztöndíjat sem. Ennek ellenére 1958-ban titkára lett a főiskolai tudományos diák-körnek. Ő képviselhette elsőként a főiskolát 1959-ben Budapesten, 1960-ban Szegeden azOrszágos Tudományos Diákköri Konferencián, ahol előadásokat tartott. Jeles államvizsga után 1960 nyarán a verpeléti általános iskolához került. A kutató-munka szeretete Egerbe vonzotta, ahol előbb könyvtárosként, majd levéltárosként dol-gozott. 1960–1964 között magyar-történelem szakos középiskolai tanári oklevelet szer-zett az Eötvös Loránd Tudományegyetem Bölcsészettudományi Karán, ahol 1975-benújkori történelemből summa cum laude doktorált.1971-ben vette feleségül Bukolyi Emőke könyvtárost, akivel harmonikus kapcsolat-ban élt. Munkássága eredményeiben nagy része volt a szeretetteljes családi légkörnek. Szecskó Károly mindig a tudást, az egyetemes emberi értékeket képviselte, törté-nészként a levéltári kutatást tartotta a legfontosabbnak. Főbb kutatási területei: műve-lődéstörténet, egyháztörténet, neveléstörténet, községtörténet. Több évtizedes kutató-munkája során közel ötven kötete jelent meg. Folyóiratokban (köztük lapunkban is),időszaki kiadványokban  több mint 800 cikke, tanulmánya, közleménye látott napvilágot. Aktívan részt vett a tudományos közéletben is. Szerkesztőbizottsági tagja volt a He-vesi Művelődésnek, társszerkesztője a Hevesi Szemlének. Előadás sorozatot tartott aSzent István Rádióban és az Egri Hittudományi Főiskolán. Kivételes ember volt, Eger szerelmese, akit szinte gyermeki naivság jellemzett, merthitte, hogy „...majd a bőség kosarából / mindenki egyaránt vehet…” Amikor kritizált,építő szándékkal tette.  A neves történész 2020. február 27-én örökre elment. 

Fotó: Egri Főegyházmegye

SZüNETELNEK A LITURGIÁK– NEM BűN A SZENTMISEMULASZTÁS
A Magyar Katolikus Püspöki Konferencia március 17-i közleménye szerint a nyil-

vános liturgia 2020. március 22., Nagyböjt 4. vasárnapjától szünetel a templomokban.
Fontos tudni, hogy ebben az időszakban a szentmise elmulasztása nem számít bűnnek,
hiszen az Egyházi Törvénykönyv előírásai szerint a megyéspüspök, ha úgy ítéli meg,
felmentést adhat a vasárnapi szentmisén való részvétel kötelezettsége alól, s ezt a fel-
mentést – a fertőzés elkerülése céljából – a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia
ordináriusai megadják.

Ám ajánlatos, hogy helyette töltsünk kellő időt imádsággal – a Szentírás olvasásával,
zsolozsma végzésével vagy más imával – egyénileg vagy a családban. Több helyen van
online miseközvetítés. A közszolgálati televízió vasárnap és ünnepnapokon szentmisét
közvetít, amelyből megerősítést, vigasztalást és bátorítást nyerhetünk addig is, míg újra
nem találkozhatunk személyesen is Krisztussal az Eucharisztiában. A papok természe-
tesen továbbra is bemutatnak templomaikban vagy megfelelő kápolnában szentmisé-
ket – csak „sine populo”, azaz hívek nélkül –, tanúságot téve arról, amit a Katolikus
Egyház Katekizmusa is tanít, hogy az Eucharisztia az Egyház életének középpontja.

,,A járvány időszaka rámutat törékenységünkre és arra, hogy a saját és mások életére
vigyáznunk kell. Imáinkkal és példánkkal erősítsük a bizalmat Istenben és egymásban.
Gyakoroljuk a nagylelkűség erényét, és ebben a helyzetben különösen is figyeljünk
egymásra, főleg beteg és idős embertársainkra” – áll a közleményben. 
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Áldozatos fejlődés
A Hernád-völgyében élők mélylelkű em-

berek. Ez adódhat abból is, hogy nagyon sok
megpróbáltatás érte ezt a vidéket, akár a tö-
rökre gondolok, akár a pestisjárványokra,
akár a hajdúk betelepedésére. Folyamatosan
cserélődött a lakosság, és mégis megtalálták
a helyüket, megtalálták a boldogságukat itt –
biztosan azért, mert erős hittel érkeztek ide
az őseik, amit örököltek az itt élő emberek –
mondja Nagy Krisztián plébános. – Her-
nádkak temploma az egyik legfiatalabb a
környéken. Az itteni hívek korábban azt az
áldozatot hozták, hogy átjártak a szomszé-
dos településre szentmisékre. Aztán meg-
valósították régi álmukat, hogy legyen itt,
helyben ez a katolikus szentély, ahol ünne-
pelhetik az Úrjézust a kenyér és a bor szí-
nében. Ez nagyon fontos tényezővé vált az
itt élők lelkében. Reméljük, a következő
nemzedékben is megmarad…

A keresztút szentelésének ünnepe azt
jelenti, hogy itt növekedés van. Ha nem is
feltétlenül létszámban látszik ez, de az em-
berek hitének a mélységében mindenkép-
pen… E templom építése az itteniek áldoza-
ta, adakozása, munkája volt. Még olyan kor-
ban épült, amikor meg lehetett tenni, hogy
összefogtak az emberek és építkeztek – ma
már sajnos ezt a törvények nem engedik.
Próbálnánk templomot
építeni Bőcsön, de már
az, hogy kalákában
dolgozunk, (és közben
épül egy közösség is),
nem valósulhat meg,
már csak kivitelezők-
kel lehet építtetni. De
ezt még az emberek kő-
kemény munkával, ál-
dozatokkal hozták lét-
re, s éppen ezért na-
gyon értékes is szá-

mukra. Úgyhogy külön öröm, hogy ennek a
fejlődésnek van további útja… Ezek a ke-
resztúti stációk – melyek katolikus hitünk
egyik legmélyebb misztériumát mutatják
be – egy kedves házaspár felajánlásából
valósultak meg. Egyrészt bemutatják Jézus
értünk való szenvedését, hogy nekünk üd-
vösségünk, életünk legyen, másrészt figyel-
meztetnek, hogy az a küzdelem, az a harc,
amit itt, a Földön megélünk, az az üdvösség-
re vezet, mégpedig Krisztus által. 

– Nagyon szép képek születtek – mond-
ja az atya, aki végigkövette a teljes alkotási
folyamatot. – Jó barátságot kötöttünk ez
idő alatt a művésszel, és tapasztalhattam,
hogy ez a keresztút úgy készült, mint minden
keresztény alkotás: átélten, átimádkozva,
átelmélkedve. Nem ,,csak” festmények, nem
csak szép színes képek, hanem tényleg át-
gondolt ábrázolások. Minden egyes ecset-
vonásban ott van a művész élete, ,,oda-
adottsága”, néha fájdalma vagy öröme is.
Remélem, hogy az itt élő és imádkozó em-
berek is át fogják élni: igen, a mi áldozatunk,
a mi életünk mind egy-egy ecsetvonás azon
az úton, amit Krisztus körbejárt... Minden
egyes kicsi áldozatunk, amit a közössé-
gért, a templomért, ezért a településért
vagy akár a régióért megteszünk, az ma-
gunkra is meg másokra is üdvösséget, örö-
met hoz. S az új passió emlékeztetővé vá-

lik: Krisztussal, Krisz-
tusért, egymással és
egymásért építhetünk
jövőt… mégpedig nem
is akármilyet, boldog
és üdvösséges jövőt.

D. K. – Fotó: M.G.

(Következő szá-
munkban bemutatjuk
az adományozó házas-
párt, Deigner Lászlót
és feleségét.)

Hernádkak művészi keresztútja

Ecsetvonások az üdvösségért

– Egy passiót megfes-
teni nagyon mély és fel-
emelő érzés. Olyan volt a
szentelés, mint mikor az
édesanya 9 hónap után
megszüli gyermekét, ugyan-
is ez a 14 stáció is 9 hóna-
pig készült – a legfonto-
sabb, hogy ,,egészsége-
sek” legyenek a képek. Igye-
keztem nem egy szabványos
stációt festeni, hanem a sa-
ját világomban megalkot-
ni a jeleneteket... 

A Békéscsabán élő művész katolikus val-
lású, de evangélikus gimnáziumban tanít.
Egyházi témájú képeire a világhálón keres-
gélve nem találtunk, pedig mint elmondta, a
békéscsabai padovai Szent Antal templomba
festett egy Szent Rita, egy Szent Filoména
és egy Szent Család képet. De ez jó húsz
éve, pályája kezdetén történt, mikor még a
Képzőművészeti Főiskola hallgatója volt. 

– Nagyon szerettem volna templomfes-
tészettel, oltárképfestéssel foglalkozni, de ez
elmaradt, valahogy nem nyílt lehetőség alkotni
egyházi témában. Amikor a lányom szüle-
tett – lassan már 11 éve –, elkezdtem magam-
nak egy stációsorozatot. Talán akkor még
nem voltam ehhez elég érett, így abba is
maradt. Ám nagy örömömre most ismét fel-
dolgozhattam a témát. A hernádkaki megren-
delők a magyar képzőművészeti főiskolán
először egy régi osztálytársamat keresték

fel a megbízással, aki nem
tudta vállalni, és engem aján-
lott... Természetesen a meg-
bízókkal és az atyával folya-
matosan egyeztettünk. Készí-
tettem vázlatokat, s az első
festményeket el is hoztam. In-
terneten folyamatosan mu-
tattam, hol tartok, s vártam a
visszajelzést, min kellene vál-

toztatni... A keresztút-ábrázolásnak 2000
éves hagyománya van, s művészettörténet-
tanárként is tisztában vagyok azzal, hogy

rengeteg féle és minőségű stáció létezik a
világon. Viszont amikor ezeket elkezdtem
festeni, arra törekedtem, hogy ne legyek sen-
kinek a hatása alatt, hanem a saját magam
stációit fessem meg. A klasszikusabb barokk
irányt követtem, illetve a caravaggiói fény-
hatásokat igyekeztem alkalmazni, ez áll hoz-
zám a legközelebb. Majdnem mindegyik
stációval megküszködtem: szerintem így
van az ember életében is, hogy minden élet-
szakasznak megvan a maga nehézsége és
szépsége, én is mindegyiken végigmentem.
Volt olyan kép, amelyen változtattam. Pél-
dául Cirenei Simont újrafestettem, mert
nem voltam elégedett az első változattal,
nem volt annyira kifejező, mint amit akar-
tam. Végül egészen más kompozíció lett. 

Hál’ Istennek nagyon sok művészbarátom
is eljött meglátogatni, és győzködtek, mi az
az irány, amit folytatni kell, és mi az, amit el
kellene vetni – így formálódtak a képek...

A bekeretezett fénymásolt keresztúti képek már teljesen elhalványultak Hernád-
kak templomában. Az idei nagyböjtben azonban lekerülhettek a falról, helyettük a
szenvedéstörténetet ábrázoló igazán méltó művészi alkotásokat szentelhetett meg
Nagy Krisztián plébános. 

– Mind a 14 stáció fájdalmas, drámai pillanat, s mindet végigélte Krisztus... –
mondja Megyeri-Horváth Gábor festőművész, aki a képekbe belefestette lelkét, saját
életének drámáját is...
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Innen -Onnan

TrIANON 100:
SZÓLJANAK A

HArANGOK
Felekezettől függetlenül

minden Kárpát-medencei
egyházközséget és gyüleke-
zetet felkér a Keresztény
Értelmiségiek Szövetségének
országos elnöksége, hogy
2020. június 4-én magyar
idő szerint 16 óra 30 perckor
száz másodpercig szólaltassa
meg temploma, imaháza ha-
rangját mementóként Tria-
non százéves évfordulójára.

A harangszó után mondjunk el egy Miatyánkot a magyar nemzet egységéért és a ke-
resztény/keresztyén hit védelmében, kapcsolódva ezzel a nemzeti összetartozás évéhez.

Képünkön: Harang Egerben, Magyarok Nagyasszonya díszítéssel. Fotó: D. K.

GYÖNYÖRKÖDNI A KEGYELEMBEN – ,,TALÁLKOZÁS” A SZENT PÁPÁVAL

Szent II. János Pál pápa vérereklyéjét köszönthették a
nagyböjt kezdetén a miskolc-mindszenti templom hívei.
Mint Juhász Ferenc plébános elmondta:

– A czestochowai pálos atyák kérdezték, nem hoznám-e
el az ereklyét a pálosvörösmarti templomnak, ahol hajdan
pálosok működtek. Szívesen vállaltam, hogy a szent pápa
sofőrje leszek. A szent ereklye néhány napig templomunk-
ban időzött, s arra gondoltam, ne tartsuk elzárva, hanem
az oltárra téve, a szentmise végén adjunk lehetőséget a hí-
veknek, hogy elmondhassák kéréseiket Szent II. János Pál
pápa ereklyéje előtt, kérve az ő közbenjárását. 

Megszoktuk, hogy az ereklyéket évszázadok tisztelete őrzi-rejtegeti, és csak időnként lát-
hatóak. Most azonban egy kortársról van szó! Kortársunkról, aki nagy részt vállalt abból, hogy
a szocializmusnak nevezett egyházüldözés véget ért, a falak leomlottak, és reménnyel indulhat-

tunk egy szabad világ felé. Azóta persze látjuk, hogy nincs
korlátlan szabadság. Valamiféle határok és szabályok kel-
lenek akár a bűnözés, akár a járványok megfékezésé-
re, akár önmagunk, akár embermilliók korlátozására.

Kitettük tehát hamvazószerdán a szent ereklyét a
mindszenti templom oltárára, és a szentmise után
olyan mélységes, csöndes, hosszan tartó áhítat vette kö-
rül, amin magam is meglepődtem. Egyenként és csalá-
dosan jöttek a szentély lépcsőjéig a hívek, röviden időz-
ve, hogy másokat is engedjenek... Megértettem, hogy
olykor a papnak semmi mást nem kell tennie, csak en-
gedni, hogy létrejöjjön a találkozás, ő maga pedig lép-
jen hátra, és gyönyörködjön a kegyelemben.

V E R S E S  E L M É L K E D É S  A  S Z E N T-
OSTYÁRÓL. Corpus Christi címmel muta-
tott be zenés irodalmi műsort a miskolci Vers-
barátok Köre, amely tartalmas, szép elmél-
kedés lehet a Nemzetközi Eucharisztikus
Kongresszusra készülődve is. Az előadást a
Fráter gimnáziumban, a Keresztény Értelmi-
ségiek Szövetsége szervezésében hallhattuk.
Részleteket találnak belőle honlapunkon:
www.ujmisszio.hu

IMA, OLVASÓNKTÓL...
Szent József, légy házunk ura, kis családunk patrónusa!Egyetértés és szeretet egyesítse szíveinket! Az ég felé mutass utat, gyámolítsd az ellankadtat!Küzdelmünkben légy segélyünk, erényekben példaképünk!Átadjuk a ház kulcsait, oltalmazd és védd lakóit!Zárd ki mindazt, ami káros, ami lelkünknek hátrányos!Engedd be az istenáldást, minden jóban gyarapodást!Ajánlj minket Jézusodnak, Szeplőtelen Szűz arádnak!Szent József, légy házunk ura, kis családunk patrónusa,hogy a család kisded háza Názáretnek legyen mása!

Minden nap elmondom ezt a Szent Józsefhez szóló imát a családom, a családok védel-
mére. Égi segítség nélkül a házasságot fenntartani nem lehet! – írja D. M.-né Tarról. Kö-
szönjük, hogy elküldte, szeretettel ajánljuk imádságra olvasóinknak is!         Fotó: M. G.

FELAJÁNLÓ IMA
LELEMÉNyES SZErETETTEL SIESSüNK

EGyMÁS SEGíTSÉGÉrE! – hangsúlyozta az
egészségügyi vészhelyzet kapcsán Ferenc
pápa. Március 11-én  Szűz Máriára, az üd-
vösség és remény jelére bízta Olaszorszá-
got és az egész világot. Az alábbi felajánló
imát mondta el.

Ó, Mária, te mindig az üdvösség és a
remény jeleként ragyogsz utunkon.

Rád bízzuk magunkat, betegek Egészsé-
ge, aki hitedben szilárdan kitartva a kereszt
alatt osztoztál Jézus fájdalmában.

Római nép Üdvössége, te tudod, mire
van szükségünk, és biztosak vagyunk, hogy
gondoskodni fogsz arról, hogy mint a
galileai Kánában visszatérhessen az öröm
és az ünneplés a mostani megpróbáltatások
után.

Isteni Szeretet anyja, segíts, hogy felis-
merjük és elfogadjuk az Atya akaratát, és
megtegyük, amit Jézus mond majd nekünk,
aki magára vette szenvedéseinket és fájdal-
munkat, hogy a kereszt által elvezessen
bennünket a feltámadás örömére. Ámen.

Fotók: D. K.
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,,Akartok Istennek min-
dent odaadni? (Igen... –
ujjong a nézőtér...) Jó,
akkor fejezzük ki azzal
a mozdulattal, hogy föl-
tárjuk a kezünket, és
olyanokká válunk, mint
egy fagylalttölcsér. Sok
kicsi, meg sok nagy töl-
csér leszünk, amibe Is-
ten küldi a szeretet fagyi-
gombócait…” – szólt a jelenlévőkhöz Gá-
vel András, az Eucharist zenekar tagja. 

Az együttes (korábban Gável testvérek,
Testvérek névvel) régóta jelen van a ke-
resztény könnyűzenei életben. Legújabb ne-
vük azt jelzi, hogy szeretnének mindent Jé-
zusnak adni…

– …Szeretnénk, ha a nevünk is Róla szól-
na… A dicsőítésben az ember mindent visz-
szaad Istennek, helyére kerül az Isten és az
ember közötti kapcsolat, Isten lesz az Úr, én
pedig az, aki mindent el tudok fogadni az Ő
jóságából – válaszolta Gável András a fesz-
tivál háziasszonya, Csűrös Csilla kérdésére, s
elmondta azt is, hogy mostanság a ,,formá-
cióváltozást” az határozza meg, hogy gyarap-
szik a család. Ez az oka, hogy jóval keveseb-
bet lehetnek színpadon, már nem tudnak
minden hétvégét erre a szolgálatra áldozni.

Otthon persze minden
este szól a dicsőítő ének
a gyerekekkel együtt,
akik közül már többen
tanulnak zenét. 

A solymári fesztivál-
ra a két testvér összesen
15 gyermekkel érkezett
–  Gellértnek 8, András-
nak hét gyermeke van –,
s természetesen itt van a

,,fejenként” 1-1 feleség is, ahogy András
mondta, megnevettetve a közönséget. 

– Az elmúlt években a Szentháromság
Műve Közösség határozza meg fellépésüket,
lelkiségüket – vetette föl a háziasszony, s
kérte beszélgetőtársát, meséljen erről.

– Ez egy kicsi, mustármagnyi közösség,
amelyben a papokért, az ő lelki megújulá-
sukért imádkozunk, hiszen ők hozzák el kö-
zénk Jézust. A szentmisén az Eucharisztia
jelenlétében Jézussal találkozunk! Úgy érez-
zük, szükség van erre az imádságra, szükség
van a gonosz erőkkel szembeni küzdelemre.
Mindenkit buzdítok, aki szívén viseli az egy-
ház sorsát: imádkozzon papjainkért. 

Elhangzott, hogy az együttes főleg ma-
gyarul énekel, saját dalaikat szólaltatják
meg, s András meg is erősítette, hogy a ma-
gyar közösségekben nagyon jól tudja hasz-
nálni az Úr a szolgálatukat. Dalaikat az
egész egyház, Magyarország és a világ lel-
ki megújulásáért ajánlják fel… 

Szó esett Sillye Jenőről is:
– Ő volt az, aki a hátunkra tette azt a

hátizsákot, amit telepakolt a legfontosabb
tudnivalókkal, útravalókkal arról, ami fon-
tos ehhez a szolgálathoz. Jó néhány éven

Tanúságtevő fellépők Solymárról 3.

A szeretet fagylaltgombócai
keresztül jártuk vele az országot, és magunk-
ba szívtuk ennek a lelkiségét. Ez sokat segí-
tett, amikor a saját utunkat kezdtük járni…

Éneklés, jótékonykodással
A SZÖG, vagyis a Szegedi Ökumenikus

Gospel Kórus és Zenekar az ökumené je-
gyében működik. 2010-ben alakultak, pá-
lyafutásuk egy baptista gyülekezetben kez-
dődött. A mai napig ott vannak a próbáik, a
gyülekezet támogatja őket, de az első pilla-
nattól fogva csatlakoztak fiatalok más egy-
házakból is. A kórus alapító karnagya és mű-
vészeti vezetője Baloghné Kovács Magdol-
na mutatta be az együttest. 

– Amikor elindultunk, nem voltak nagy
terveink, igazából csak a gyülekezetben akar-
tunk szolgálni, de a város annyira szívesen
fogadta az éneklésünket, hogy kiszélesedett a
lehetőségünk. Ez egyben célt is ad, hiszen
mindig van újabb és újabb koncert, amire
készülhetünk… Dicsőítő énekektől kezdve
afrikai jellegű dalokon át az amerikai gos-
pel énekekig széles a repertoárunk… 

Magyarország és a Kárpát-medence

számos templomában, koncerttermében
énekeltek már istentiszteleteken. Prágában
az Adventi Kórusfesztiválon, az észak-
olaszországi Meranóban egy Húsvéti Kon-
ferencián léptek fel.

Magdolna szerint azért ma már nem
olyan megosztó a templomokban megszó-
laló könnyedebb műfajú zene, talán már az
idősebb generáció is szívesen fogadja az
ilyen hangvételű miséket. A baptista gyü-
lekezetekben pedig egyébként is minden-
féle stílusban lehet énekelni –, de szívesen
fogadják őket a katolikus, református vagy
evangélikus templomokban is. 

Jó érzés az együttes tagjai számára,
amikor az éneklés öröme jócselekedetekkel
párosul. Szívügyük pl. a szegedi koraszü-
lött mentés támogatása, évek óta minden
adventkor jótékonysági koncertet adnak
megsegítésükre, már több millió forintot si-
került nekik összegyűjteni. 

2018 végén megjelent a SZÖG első le-
meze, „Kuimba – Énekeljünk” címmel.

D. K. (Vége)

,,ÖSSZEKAPcSOLÓDIK ebben a zené-ben az a hit és odaadás, ami a dicsőítés-ben rejlik. A gospel is elveszítené a lénye-gét, ha nem igazán Istenre figyelne, ésazok, akik éneklik, ne kerülnének valamikülönleges kapcsolatba Istennel” – hal-lottuk két dal között...

A solymári gospel fesztiválon résztvevő együttesek jellemzően nemcsak zenéjükkel,
de életükkel is tanúságot tesznek hitükről. Ezért is mutatjuk be a tavalyi fellépőket.

ZARÁNDOKLAT (Hátsó borítónkhoz)
Kézdialmás, határkerüléssel

Kézdialmás  Kézdivásárhelytől 11 km-
re, az Avas-tető oldalában, a Szent Mihály-
hegy alatt fekszik. A hagyomány szerint a
település eredeti neve Álmos volt, vezé-
rünkhöz kötik a falu egykori várát is.  

Az almási és lemhényi hívek közösen
építették a Szent Mihály-hegyi templomot,
mely sokáig hitéletük legfontosabb helyszí-
ne volt. Az erődtemplom helyén valamikor
román kori épület állhatott, melyet előbb
gótikus, majd 1776–77-ben barokk stílus-

ban alakítottak át. Keleti oldalán nyíló be-
járati része felett magas harangtornyát ba-
rokk hagymakupolával koronázták. 

1697-ből való kis harangját Rákóczi-ha-
rangnak is nevezik. A két nagyobbat 1849-
ben ágyúnak beolvasztották, pótlásuk az
1900-as évek elején történt, Kauntz Frigyes,
nagyszebeni harangöntő mester révén.

A templomot magas, ovális, lőréses vár-
fal védi, melyet északi és déli oldalán egy-
egy félkör alakú, többszintes toronnyal

A ,,háromszéki Szentföld” egyik végállomása, Kézdialmás elsősorban híres szü-
lötte, a miskolci templomépítő Kelemen Didák emlékezete miatt fontos és kedves
számunkra. De a ma már ritkaságszámba menő húsvéti szokása miatt is méltó a fi-
gyelemre. A közeljövőben pedig kezdetét veszi az Almás és Lemhény közötti  Szent
Mihály katolikus templom felújítása, ami ékköve lesz e vidéknek.
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erősítettek meg. 2019 nyarán készült el a
műemlék templom és épületegyüttes felújí-
tási terve: többek között megújul a tetőszer-
kezet, megtisztítják a falakat, restaurálják
a freskókat, a padlót, a padokat és a temp-
lomhajót,  kijavítják a freskókat,  eredeti ál-
lapotába állítják vissza a tornyot, a bástyá-
kat, a lőréseket. A munkálatok határideje
2021 novembere. 

A mindennapi hitélet mára átkerült Kéz-
dialmásra, melynek első kápolnája 1712
körüli építésű volt. 1934-re olyan rossz ál-
lapotba került, hogy le
kellett bontani. Helyé-
re először az 1940-es
években fakápolnát,
1983-ban pedig modern
stílusú téglatemplomot
emeltek. Belső beren-
dezése Lukátsovits
Magda tervei szerint
készült. Látnivalói kö-
zött találjuk Márton

Áron mártír püspök portréját, Tamás Ká-
roly helybeli faragómester alkotását. A
templom előtti kertben Kelemen Didák
mellszobra áll, amelyet Petrovits István ké-
szített.

Máig élő népszokás itt a határkerülés:
húsvét vasárnapján kora reggel összegyűl-
nek a templom elé az almási és lemhényi
lovas legények, akik a pap áldása után in-
dulnak a Szent Mihály-hegy oldalában a
futtatásra. Az első két lovas egy-egy Mária-
lobogóval, a templom hármas zászlójával

és egy magyar zászló-
val vágtat elöl. A nyer-
tes egy lóra való csen-
gettyűt kap.  

Pár éve újult meg a
karácsonyi hagyomány:
szenteste gyertyafényes
éjféli misét tartanak –
a katolikus székely ma-
gyarok őrzik hitüket.

M. G. 

jánál található ,,kérések-füzetbe”, s imád-
kozom értük, ahogy a közösség is, akiket
Didák atya tisztelete kovácsolt egybe. Saját
tapasztalatom, hogy nagyon segítőkész köz-
benjáró: sóhajtok egyet, hogy jaj, most se-
gíts meg Kelemen Didák, mert borzasztó
helyzetbe kerültem –, ez sokszor olyasmi-
vel függ össze, hogy késésben vagyok, vagy
otthon felejtek valamit…, és érzem a prak-
tikus ,,közbelépését”. De komolyabb ügyek-
ben, betegségekben is közbenjárt már: egy
súlyos beteg kisbaba érdekében is imádkoz-
tunk hozzá. Azóta három éves, mindig kér-
dem az édesanyját, hogy van, s hál’ Isten-
nek azt hallom, hogy teljesen jól, szépen
fejlődik… Minél többet gondolkodik róla
az ember, annál inkább látja, micsoda hatal-
mas, bátor, alázatos személyiség volt. Óriá-
si bátorság kellett már ahhoz is, hogy bele-
vágjon a hatalmas templom felépítésébe,
amikor alig-alig voltak a városban katoli-
kus hívek. Tulajdonképpen egyfajta prófé-
cia volt, hogy neki mert állni – mondja
Krisztina. Aztán Nyírbátorban is felépítette
a templomot… 

Haladó boldoggá avatás 
Mintha megmozdulna Kelemen Didák

boldoggá avatási ügye… Legalábbis erre
gondolhatunk a Rómából – a minorita gene-
rálistól – érkező kérdés okán: mit is tettek a
miskolciak a városban templomot és isko-
lát építő minorita atya tiszteletéért.

– Évek óta foglalkozom Kelemen Didák

tiszteletének terjesztésével és életművének
bemutatásával – meséli Krisztina, aki sokat
segített Didák atya erdélyi, kézdialmási
,,hazatelepítésében”. Hiszen miután ott
,,csak” született és gyermekkorát élte, egy-
házi tevékenysége már másfelé kötötte, így
ott nem volt igazán ,,érdekes”. Ám azóta
ők is belátták, micsoda életművet hagyott
hátra, s büszkék rá. 

Két éve Didák atya boldoggá avatási el-
járásának új posztulátora van Damian Pat-
rasku személyében, aki már járt Miskolcon
egy Kelemen Didák-ünnepségen, és ugyan-
itt részt vett a minorita atyáról készült do-
kumentumfilm bemutatóján is. 

– Talán az, hogy látta a posztulátor, mi-
lyen komolyan vesszük itt Kelemen Didák
tiszteletét, olyan impulzust adott számára,
hogy úgy érezte, fel kell gyorsítani az eljá-
rást – reménykedik Krisztina.

A filmet egyébként sokfelé elvitték már,
levetítették Nyírbátorban, ahol szintén so-
kat tevénykedett, illetve születési helyén,
Kézdialmáson, de volt bemutatója Rómá-
ban is. Fontos, hogy műsorra tűzte a miskol-
ci TV, hiszen ez még több ,,találkozást” je-
lenthetett, olyanokhoz is eljuthatott a szent-
életű atya neve, akik eddig nem ismerték. 

– Szívügyemnek tekintem, hogy minél
többen megismerjék. Ha hirtelen belegon-
dolok, nem tudnék Miskolcon másik em-
bert mondani, aki ennyit tett a város fejlő-
déséért. Követendő példának tekintem az
életét.                                                D. K.

Didák atya közbenjár a járványban 

Segítőkész ,,szent ember”
Az utolsó bejegyzések közül több is a koronavírus járvány megállításáért kéri

Kelemen Didák atya közbenjárását. A füzet a miskolci minorita templomban a szent-
életű szerzetes sírja előtti állványon fekszik, s ott a toll is, hogy ne kelljen keresgélni,
ha valaki ily módon is szeretné kérését előterjeszteni. A járványban különösen is
számíthatunk rá, bizonyította életében, az 1700-as évek pestisjárványai idején, mi-
kor ott volt a beteg emberek mellett: gyógyította, áldoztatta, vigasztalta őket, s köz-
ben ő maga nem betegedett meg.

Az 1739-es járvány idején az egri püs-
pök hívta Didák atyát, hogy legyen velük a
vész elmúltáig. Ám a miskolciak nem
akarták elengedni a korábbi pestisjárvány-
ban mellettük álló ,,szent embert”. A szer-
zetes egy álló éjszakán át földre borulva
imádkozott az oltár előtt, majd reggel kiállt
a nép elé, és azt mondta: nem kell félni sem
Egerben, sem Miskolcon, mert e két tele-

pülést el fogja kerülni a járvány –, és így is
lett…  Hát kérjük most is bizalommal –
javasolja Várhelyi Krisztina, az Éltető Lé-
lek Alapítvány elnöke. Meséli: – Jó érzés
visszahallani ismerőseimtől, hogy ebben-
abban az ügyben kérték Didák atya közben-
járását, s kérésük meghallgatásra talált. De
én magam is felajánlom, ha bajról, gondról,
betegségről mesélnek, hogy beírom a sír-
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Felemelő, amint az ember rá tud csodálni arra, hogy a Történelem Ura, a gond-
viselő Isten hogyan ír századokon átívelően görbe vonalakkal egyenesen. Legyen
példázatom Wojciech Topoliński atya a mártíriumig vezető életútja.

Lengyelországot 1772-től kezdődően Po-
roszország, Oroszország és Ausztria három-
szor is felosztotta egymás között. 123 évig
nem létezett a lengyel állam. 2018-ban ün-
nepeltük századik évfordulóját annak, hogy
kivívta újra függetlenségét. Az első felosztás
után főleg az orosz fennhatóság alá került te-
rületekről, az 1880-as évektől pedig a porosz
és osztrák fennhatóságú országrészből árad-
tak a menekültek az Újvilágba. Már a kezde-
tektől, de a levert nemzeti forradalmakat,
szabadságharcokat követően, 1830. és 1863.
után még nagyobb számban szétszóródtak
a világban a lengyelek, a világ legnagyobb
létszámú emigrációját létrehozva. 

Másrészt Napoleon hozott egy rendeletet
a ferences rendházak bezárásáról, mely olyan
speciális módon ítélte halálra a rendet, hogy
nem vehettek fel új tagot, és mikor a jelenlegi
tagok közül az utolsó is meghal, be kell zárni a
házat, és azt állami tulajdonba kell juttatni. Ezt
kiterjesztették az apró fejedelemségekre osztó-
dott németségre is. Csakhogy az amerikai Új-
világba kimenekülő német ferencesek létrehoz-
ták a Szeplőtelen Fogantatás Rendtartományt.

Így az emigrációba kényszerült lengyel ka-
tolikus hívek gondozását az Újvilágban is a
német szerzetesek látták el. Félő volt, hogy az
anyanyelvüket legalább a hitéletükben gyako-
rolni kívánó lengyelek ezért protestáns közös-
ségekhez, főként a baptistákhoz csatlakoznak.
Ezt megelőzendő, a lengyel Hyacint Fudzinski
kivált a ferences tartományból, és pápai hozzá-
járulással elérte, hogy megalapíthassa a len-
gyel Páduai Szent Antal Rendtartományt. Az
így megszerveződő amerikai lengyel ference-
sek nemcsak az emigrációban tevékenyked-

tek, de hogy fiatal embereket is megnyerjenek
a missziós hivatásra, szétdarabolt hazájuk-
ba is visszajártak. Ekként ismerkedtek meg
az 1885. április 23-án Nyugat-Pomerániában,
Popowo Biscupieban született Wojciech Topo-
lińskival, aki 1900. július 23-tól a redempto-
risták tuchówi magán kollégiumában tanult,
majd 1902. július 10-től a mosciskai noviciá-
tusukban készült a szerzetesi hivatásra. Miu-
tán megbetegedett és hosszabb kórházi keze-
lésen esett át, már nem ebbe a rendbe tért visz-
sza. Mert arra érzett hivatást a porosz állam-
polgárságra kényszerített szerzetes-jelölt,
hogy missziós munkát végezzen azok között
az újvilágbeli lengyel menekültek között,
akik szintén nem lehettek lengyel állampol-
gárok. Két évig még Lengyelországban tanul,
majd 1904-ben Lembergben, a Szeplőtelen
Fogantatás ünnepén a minoritáknál tesz szer-
zetesi fogadalmat. 1905-ben pedig már az
Egyesült Államokbeli Páduai Szent Antalról
nevezett lengyel provincia tagja.

Innen közben teológiai tanulmányokra Ró-
mába küldik a Rendi Nemzetközi Kollégi-
umba, ahol 1909-ben szenteli pappá Raphael
Mary del Val Zulueta bíboros. Topoliński atya
megszerzi az oktatás területén elérhető leg-
magasabb címet, a Rend Generálisa a Szent
Teológia Mesterévé avatta, a filozófia és a
teológia doktora lett, aki az amerikai provin-
ciában kezdi meg a szolgálatot. Plébános-
ként, iskolaszervező rektorként sokfelé te-
vékenykedett, majd pedig 1928-tól Itáliába
hívják, ahol előbb a Loretói Bazilika angol és
lengyel nyelvű apostoli gyóntatójává neve-
zik ki. Törekedett arra, hogy a loretói lengyel
kápolna véglegesen elkészüljön. Erre biztatta

1930-ban írt levelében Isten Szolgája August
Hlond Poznań-Gniezno-i metropolita érsek is.

Olaszországi működése alatt változatlanul
az amerikai Páduai Szent Antal Tartomány
tagja maradt. De 1934. nyarán lejárt az ame-
rikai útlevele, amelynek megújításához visz-
sza kellett volna utaznia. A hajóút akkoriban
még drága és költséges vállalkozás volt,
amelyhez nem kapott hozzájárulást. Ellen-
ben áldozatos munkájáért, melyet gyóntató-
ként végzett, valamint teológiai professzor-
kodása jutalmaként a Megváltás jubileumi
évében, 1933-ban XI. Pius pápától „Cruce
Benemerenti” Ezüst Érdemkeresztet kapott.

Majd missziós munkára jelentkezik az anya-
tartomány engedélyével, 1935. február 19-én
kinevezik a boldoggá és szentté avatási ügyek
generális posztulátorává. Gondolom, nemcsak
ifjú korától tartó elköteleződése a missziós hi-
vatás iránt, de az is ösztönözte, hogy így talán
könnyebb lesz rendezni saját jogi helyzetét.
Születése szerint porosz állampolgár, érvényes
amerikai útlevele pedig lejárt. Ne gondoljuk,
hogy  jámbor, naiv ember volt, aki nem tudta,
mindez mit jelent. De beleállt a munkába.
Lengyel és magyar boldoggá és szentté avatási
ügyeket gondozott. Utazott Róma és hazája
között. Ekkor még béke volt Európában...

Utolsó üzenet: a feladat elvégezve
Ahol most folytatom, kezdhetném itt ezt

az írást. Hogyan találkoztam Fr. Wojciech
Topoliński nevével? A Szűzanya Lourdes-i
jelenésének 2008-as ünnepén történt, hogy
a miskolci, Kelemen Didák atya által épí-
tett minorita templom akkori plébánosa,
Bogdan Adamczyk megkért, szervezzünk
nemzetközi konferenciát az abban az évben
325 éve született, 300 éve pappá szentelt
magyar minorita szerzetes, Isten Szolgája
Kelemen Didák atya tiszteletére. Akkor
vettük kézbe, adtuk ki reprintben P. Mónay
Ferenc Kelemen Didákról szóló, A Felső
Tiszavidék apostola című füzetkéjét, mely-
ből kiderült: Topoliński atya innen indult

utolsó útjára hazájába, és mivel akkor még
nem volt másolási lehetőség, vitte magával
a szentté avatandók iratait. Közben kitört a
világháború. Az iratokat a niepokalanowi
kolostorban – vélte, védett helyen – hagyta.
Csakhogy azt, mint lengyel szellemi köz-
pontot, a németek felégették. Ő pedig ment
tovább azon az úton, amelyiken kifelé ezré-
vel menekültek a hazánk befogadó védel-
mébe érkező lengyel katonák és honpolgá-
rok. A Gestapo sztumi börtönében 1940.
április 19-én fürdőkádba fullasztott mártír
utolsó üzenete az volt: feladatát elvégezte. 

Mi lehetett ez a feladat? Ő is részt vál-
lalt XII. Piusz „titkos diplomáciájában”?
Szentek életével foglalkozott, közben ő ma-
ga is, leendő szentként népének mentésére
vállalkozott úgy, hogy soha nem lehetett ál-
lampolgára hazájának?

Dobos Marianne

A ,,SZENT EMBERNÉL”
P. Mónay Ferenc írja Kelemen Didákról:„...ahol élt és működött, az öregek ma is áhí-tattal emlegetik a »szent ember« nevét. Ezindította a miskolci minoritákat és a temp-lomukhoz tartozó harmadik rend tagjait,hogy a század elején újra megindíttassák aboldoggá avatási eljárást. 1939 nyaránAdalberto Topoliński, a rendi szentté ava-tási ügyek általános római kérelmezője el isment Miskolcra, hogy a helyszíni szemlétmegejtse és a található iratokat összeszed-je. Az eljárás befejeztével az írásokat magá-hoz véve továbbutazott Lengyelország fe-lé, ahová a krakkói bíboros érsek hívta,Nagy Lajos királyunk leánya, Hedvig király-nő ügyének hasonló kivizsgálására. Szep-tember elsején azonban a németek meg-kezdték Lengyelország elfoglalását, Topo-liński egy német gyűjtőtáborba került,ahol úgy ő, mint a magával vitt iratokeltűntek...”

Wojciech Topoliński: „Az Úr Isten vezet engem a kereszt útján.”

Titkos – és szent – diplomácia
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Az ,,új jelenségek” (res novae) kihívására született XIII. Leo pápa válasza 1891-ben
kelt apostoli körlevelében, a rerum novarumban. Az eltelt közel 130 év aktuális (tár-
sadalom)történeti helyzeteire pápai enciklikák sora adott megőrizve továbbfejlesztett,
kiegészített választ. Belőlük (is) született az Igazságosság és Béke Pápai Tanácsa által
készített összefoglaló mű: Az Egyház társadalmi tanításának kompendiuma 2004-ben.
(Magyar nyelven 2007-től olvasható.) rendszerezett gondolatai bármely vallású, sőt, akár
(még) nem hívő, de jóakaratú ember számára alkalmasak jó döntések meghozatalára,
mert a mű ,,nem az ideológia, hanem a teológia, mégpedig az erkölcsteológia területéhez
tartozik”, és visszaható üzenetként ,,tanításának előadása és terjesztése evangéliumi
küldetés, amely az Egyház sajátja” (Szent II. János Pál pápa). Napjainkban különö-
sen, mert elsősorban a vallásosságot erősen megtagadó nyugati világban az ember ter-
mészetfölötti és földi küldetésének teljesíthetőségét az egyéni önzés, a mammon szol-
gálatába állított romboló, tragikomikus elképzelések, eszmék és célok jelennek meg,
amelyek egyéni és társadalmi megvalósulása esetén a komikus utótag teljesen elveszti
‘enyhítő hitelességét’. Mert az emberhez méltó élet olyan hiteles tartóoszlopai dől(het)nek
ki, mint az azonosságtudat, a rá (is) épülő emberi méltóság, a család életadó melegsége,
a demográfiai egyensúly által élethosszig fenntartható generációs szolidaritás a mun-
kaalapú társadalomban, a kisebb más (civil, munkahelyi, vallási, kulturális) és a nagyobb
(etnikai, kisebbségi) közösségek összetartó ereje, a nemzetközi színtéren pedig a füg-
getlen államok demokratikus együttműködése a világproblémák megoldásában. 

Újabb veszélyes jelenségek

Ebben az írásban a nemzet(köz)i kérdé-
sekben próbálom a társadalmi tanításra hi-
vatkozva megvédeni: a nemzetek önálló lé-
tezésének jogát, ragaszkodásukat nyelvük-
höz, kultúrájukhoz, történelmükhöz. Mert a
nemzet ,,nem amorf sokaság, tehetetlen tö-
meg..., hanem az élet és az értékek közös-
sége, amely spirituális és morális közössé-
geket hoz létre.” Célja, hogy minden hódító
szándék nélkül erősödjön, gazdagodjon lel-
kiekben, szellemiekben, a munkájuk révén
elért anyagiakban. Elidegeníthetetlen önál-
ló értékeik: ,,a kultúra kifejezésformái, a
gazdaság világa, a társadalmi intézmények,
a politikai mozgalmak és rendszerek, a jog-
rendek s végül minden olyan külsődleges
elem, amelyben artikulálódik és kifejezésre
jut az emberi társadalom folyamatos kibon-
takozása.” 

Mindez más nemzetekkel együttműkö-
dő szoros szövetségben is. Például egy
olyan Európai Unióban, ahol a nemzetek
nem feloldódnak / nincsenek alá-fölé ren-

delt viszonyban, tehát őrzik egyenrangú
független létüket, és közös akarattal halad-
nak céljaik felé, feltámasztva az elfeled-
tetett közös keresztény hagyományaikat is. 

A magyar nemzet már sokszor megszen-
vedte egy nagyobb egységen belüli kiszol-
gáltatottságát (török uralom, Habsburg-bi-
rodalom, német megszállás, a több évtize-
des szovjet alárendeltség), így érthető min-
denkori (sokszor nagyon rövid) öröme, ami-
kor felemelhette fejét.

A kisebbségekről
A Tanító Hivatal megerősíti, hogy az

idegen országokba került/ott élő kisebbsé-
gek különleges jogokkal és kötelességek-
kel bíró csoportot alkotnak. ,,Mindenek
előtt egy kisebbségnek a saját és sajátos lé-
tezéséhez van joga”. Ez megnyilvánul ,,a
saját kultúra oltalmazásában, ide értve a
nyelvhez, a vallási meggyőződéshez és a
vallásgyakorláshoz való jogot is.” 

Ezt a jogot a tömbben élő kisebbségek

számára területi (regionális) autonómia
formájában célszerű biztosítani. A cél érde-
kében több éve rendezik meg Romániában
március 10-én a Székely Szabadság Napját.
Az Európai Uniónak nagy szerepe lehetne
a nemzeti régiók jogi elismerése és anyagi
támogatása. De hogy a kérdés egyáltalán
napirendre kerüljön, ezért lenne óriási szük-
ség egymillió aláírás összegyűjtésére má-
jus 7-ig, az Európai Polgári Kezdeménye-
zés a Nemzeti Régiók védelmében című
petíció támogatásával. Online rákeresve is
aláírható.

Dobos Zsolt
AZ ÁPRILISI TÖRVÉNYEK

Most ünnepelhetjük, hogy 172 éve áp-rilis 11-én (a márciusi forradalmak és akorábbi országépítő reformkori ország-gyűlések eredményeként) az április 7-énkinevezett első független felelős magyarkormány Pozsonyban tartózkodó tagjaigróf Batthyány Lajos miniszterelnökkel azélen  leteszik az esküt. Magyarország pol-gári alkotmányos királysággá alakul. Nemszakad ki a Habsburg-birodalomból, deaz állami önkormányzat legfontosabb esz-közei jogszerűen és jórészt ténylegesen  isa népképviseleti kormány kezébe kerül-tek. Még ha megvalósulásuk se ideális ál-lapot, de óriási előrehaladás, amit csak kétnagyhatalom egyesített ereje tudott vérbefojtani és megtorolni.  

BEISMERÉS ÉS BÁTORÍTÁS
JüRGEN HABERMAS BALOLDALI FILOZÓFUS:,,...a kereszténység és semmi más azalapja a nyugati civilizáció olyan alapvetőértékeinek, mint a szabadság, a lelkiisme-ret, az emberi jogok és a demokrácia. Je-lenleg nincs más választásunk, e forrásbólkell erőt merítenünk. Minden más poszt-modern fecsegés.” XI. PIUS PÁPA: ,,A politika a felebaráti szeretet gyakor-lásának legkiválóbb módja lehet.”... ha apolitikus a közjót szolgálja, egyéni érdeke-it az igazságosság szintjén tartja, és hakell, háttérbe szorítja.

LISZTBEN MÉRT JÓcSELEKEDETEK
Nagyböjt első napjaiban a jászberényi katolikus iskola1.a osztályának tanulói névre szóló kis üvegcséket helyeztekegy asztalra, mellé egy kiló lisztet és egy kiskanalat.Osztályfőnökük, Orbán Ágnes megbeszélte velük, hogy anagyböjtben mindenki, aki valamilyen jót tesz, kap a kisüvegcséjébe egy kanál lisztet. Az így összegyűlt lisztből azosztállyal közösen készítenek valami finom süteményt,amelyből  mindenki részesül... (Közben a vészhelyzet miattaz iskolák bezártak, de a kedves ötlet bármikor, bármilyenidőszakban megvalósítható.) Kelemen csilla
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Semmi beszéd és a példakép
Nemes P. Ferenc

Semmi beszéd című
könyve műfajilag
nehezen besorolható
szépirodalmi alko-
tás. A leginkább no-
vellafüzérnek tekint-
hető kötet történetei
a közelmúltban ját-
szódnak, a szereplők
ismerősök lehetnek.

A könyv címe és
írójának neve is talá-
nyos. A Nemes P.
Ferenc írói név.

„A hétköznapok-
ban hivatalosan dr.
Papp Ferencként, is-
merőseim és barátaim Papp Feriként is-
mernek… Erre az alig leplezett rejtőzködés-
re azért van szükségem, hogy napi praxi-
som és irodalmi bolyongásaim ne mosód-
janak össze. Írásaim életem első fél év-
századának élményeiből és ezek hatására
született gondolatokból merítenek, szerep-
lői e korszak jellegzetes figurái” – írja hon-
lapján a jogot tanult (később hitoktatói vég-
zettséget is szerzett) író.

A könyv címét a fülszövegben így ma-
gyarázza a szerző: „»Ejh, hagyjátok már azt
a semmi beszédet« – mordult ránk drága
emlékű öregapám, valahányszor megelégel-
te folyamatos osztozkodásunkat maga kö-
rül, különösen, ha a vita tárgyáról neki ke-
vés fogalma volt. Semmi beszéd. Felesle-
ges, szükségtelen beszéd. Nagyapánk bölcs
ember volt. Jól látta, hogy egymással fele-
selgetéseinknek az általa megélt esztendők
magaslatáról semmi jelentősége sincsen. T.,
azaz Tibor, a főhős, ma már a szerző nagy-
apjához hasonlóan látja életének elmúlt fél

évszázadát, pedig
sokszor érezte úgy a
dolgok sűrűjében,
hogy menten bele-
pusztul az igazsá-
gért folytatott küz-
delmének kudarcai-
ba. Tizenhét írás be-
szélteti Tibort a múlt-
járól és jelenéről, az
ítéletalkotás szándé-
ka nélkül. Megte-
szik ezt úgyis nap
mint nap oly sokan
mások. A tanulsá-
gok levonása persze
nem haszontalan. A
többi azonban sem-

mi beszéd.”
A könyv műfaji meghatározása okozhat

majd némi fejtörést a szakembereknek. Te-
kinthetnénk kulcsregénynek is, hiszen a leg-
több szereplő és a helyszínek is beazono-
síthatóak. De ez bizony nem regény. Bár T.
a legtöbb történetben szerepel, de nem
mindig ő a főhős, időnként csak epizódsze-
replő, máskor csendes megfigyelő vagy me-
sélő. A szarkasztikus humorral megírt esetek
mellett helyet kaptak a kötetben komorabb
történetek és komolyabb, elemző írások is.
A szerző szerint a használható műfaji ska-
tulya a „szubjektív próza” lenne, ha ilyen
létezne. Ráadásul nem is annyira személyes
ez az egész, pláne nem önvallomás vagy
memoár, hiszen hasonló történeteket mesél-
nének az elmúlt fél évszázadról, akik még
voltak úttörők, sorkatonák, akik megélték a
rendszerváltást, a taxisblokádot és így to-
vább. A Semmi beszéd történetei rólunk
szólnak, az első fejezet első mondata is
megerősíti ezt: „Tibor mi vagyunk”.

A Lukács-jelenség
A Semmi beszéd című kötet szerzője az

esztergomi Temesvári Pelbárt Ferences Gim-
náziumban érettségizett. A történetek állandó
szereplője, Tibor is abba az iskolába járt, és
miként a szerző, úgy a hőse is Lukács Ist-
ván tanítványa volt. A könyvben a valóságos
személyekről mintázott szereplők nem a saját
nevüket kapták. Kivétel Lukács István szalé-
ziánus szerzetes, a művészettörténet dokto-
ra és a magyar nyelv és irodalom tanára. Ki-
vételes egyéniség volt. Egykori tanítványa így
ír róla A Lukács-jelenség című fejezetben:

„Lukács neve megérkezésünk pillanatá-
tól fogva elhangzott itt is, ott is, és bár T-ék
közül senki sem ismerte még, fontoskodó lel-
kesedéssel újságolták, hogy az irodalmat és
a nyelvtant ő fogja tanítani nekik. (…)

Precizitásáról legendák keringtek, és
ezek a legendák igen közel jártak az általuk
nemsokára megtapasztalt valósághoz.

Első irodalomórájukra is másodpercnyi
pontossággal érkezett. Nyugodtan, szenvtelen
arccal lépett a terembe, végignézett rajtuk,
majd a hetes jelentése után szótlanul biccen-
tett, hogy visszaülhet mindenki a helyére.

Izgatottan figyeltek, mi következik most.
Várták az apokalipszis eljövetelét, a rájuk
zúduló kénköves esőt, próbálták előre
megérezni a kitörő vihar előszelét, de nem
történt semmi.

Néhány perc múlva aztán a feszültség
érezhetően felengedni látszott, és ez nemso-
kára a zajszint emelkedését eredményezte.
Egyesek felbátorodva egy-egy vicces bekö-
pést is megengedtek maguknak, látva, hogy
tanárukat megváltozott viselkedésük sem ké-
pes szoborszerű nyugalmából kimozdítani.

Lukács rezzenéstelenül, monoton gépies-
séggel diktálta tovább az órai vázlatot, aztán
egyszer csak a mondat közepén megállt. Várt
néhány kínosan hosszúnak tűnő másodpercet,
hogy a zaj lejjebb csillapodjon, majd csodál-
kozást színlelve megkérdezte, hogy mi ez.

T. nem emlékszik már pontosan, elhang-
zott-e még valami ezután. Egy biztos, a kö-
vetkező órától ilyen kérdés már nem hagyta
el többet az ajkát, ugyanakkor a légy züm-
mögését, ha előadása közben lélegzetvétel-
nyi szünetet tartott, valóban a szó szoros
értelmében hallani lehetett. 

Gyakorló gimnáziumi tanárként T. ma is
sokat tűnődik azon, mivel érhette el ezt...”                                                  

Kötetbemutató a II. Rákóczi FerencMegyei és Városi Könyvtárban... Képünkön középen a szerző. A beszélgetést FilipGabriella főkönyvtáros vezette, közreműködöttGáspár Tibor színész és Regős Zsolt zenész is

LITURGIKUS ,,SZÓTÁR”: ÁLTALÁNOS FELOLDOZÁS
,,...A rendkívüli helyzetre való tekintettel lehetővé tesszük az általános feloldozás meg-

adását” – olvashatjuk az MKPK március 17-én kiadott közleményében. Szarvas Péter sze-
rencsi plébánost kértük, pontosítsa, mit is jelent ez a kifejezés.

– Olyan rendkívüli esetekben alkalmazható ez, amikor vagy nagyon sok a gyónók száma, vagy külön-
leges helyzet áll elő, mint most a koronavírussal kapcsolatban a sok lehetséges megbetegedés miatt,
a vírus továbbadásának megakadályozásáért. Óhatatlanul is ott van a hívekben a vágy, az igény, hogy a
bűneik bocsánatot nyerjenek, ám miután a közvetlen kontaktus elkerülése most nagyon fontos, a gyón-
tatószéki ún. fülbe gyónás nem ajánlott... Az általános feloldozás is imádságos liturgikus keretben lehet-
séges, pl. búcsújáróhelyeken, nagy tömegben szoktak élni vele. Kiáll a pap, a hívek elvégzik a gyónásban
szokásos bűnbánati imát, nem mondják ki hangosan vétkeiket, de bűnbánatot tartanak, és megkapják
a feloldozást. Ennek azonban van egy olyan feltétele, hogy amikor már újra tudnak lelkipásztornál
gyónni, azokat a bűnöket is el kell mondaniuk, amiket az általános feloldozásánál letettek.

Otthonról telefonon ez nem lehetséges, mindenképpen találkozás kell hozzá. A szentmisék és liturgikus
szertartások szüneteltetésének idején ott lehet ennek jelentősége, hogy – ne adj’Isten – tömeges meg-

betegedéseknél bemegy egy kórterembe a lelkipásztor, s aki akarja, elvégezheti így a gyónást... 
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A szerzetesi körből jött az a gyakorlat, amit
ma fülgyónásként ismerünk. A hívő a mai
napig az egyház egy tagjának, egy papnak
mondja el személyesen a bűneit, aki felol-
dozza, s visszaveszi a közösségbe az illetőt.
Önmagában az, ha valaki veszi a bátorságot,
és a gyóntató atyának elsorolja, mi rosszat
tett, már egyfajta vezeklés. Ma, ha valaki a
bűnbánat szentségéhez járul a gyóntatószék-
ben, nem kap súlyos vezeklési feladatokat,
csak valami kis elégtételt – imádságot vagy
felhívást egy jócselekedetre –, amivel a saját
lelkét gyógyíthatja… Nagyjából ez a bűnbá-
nat, bűnbocsánat gyakorlata a katolikus és a
keleti egyházakban. Lehet, hogy a hangsú-
lyok más-más aspektuson vannak, de a bűn-
bánatnak, bűnbocsánatnak az igazi lényege
és teljessége, amikor szentáldozáskor része-
sülünk az Úr asztalánál az áldozatból, az
Eucharisztiából.  

Szembe(n) állnibűneinkkel
– Az ember álljon tisz-

ta lelkiismerettel az Örök-
kévaló ítélőszéke elé! Eh-
hez végig kell gondolnia,
milyen vétkeket követett

el, s el kell határoznia, hogy
megpróbálja életéből kivetni a rosszat. Pél-
dául úgy, hogy ha bárkivel szemben rosszat
cselekedett, gondolt, érzett, tevőlegesen
megpróbálta tönkretenni az életét, ahhoz
elmegy, elé áll, s azt mondja: ne haragudj…
– magyarázta Markovics Zsolt főrabbi.

– Ha a hagyományos zsidó értelmezést
vesszük alapul, akkor létezhet egyéni bűn,
közösségi-kollektív bűn, illetve az, amit
nem emberrel vagy közösséggel, hanem a
Jóistennel szemben követünk el. A zsidó
hagyomány nem hisz az eredendő bűn
fogalmában. Abban hisz, hogy a születés és
a halál pillanata az Örökkévalóé, ami vi-

szont a kettő közötti állapotot jellemzi, az
magáé az emberé. Ebből kiindulva vallá-
sunk 613 parancsolatot tart számon. Vannak
köztük olyanok, melyek kizárólag a Szent-
földhöz vagy kimondottan az egykori két
jeruzsálemi főtemplomhoz köthetők, ezek
között van már, ami idejétmúlt. A 613 pa-
rancsolatot tevőleges és tiltó parancsola-
tokra oszthatjuk föl. 248 tevőleges és 365
tiltó parancsolatról beszélünk. Bűnt tehát az
követ el, aki áthágja a hagyományos előírá-
sok akár tevőleges, akár tiltó részét. Vagy
nem teszünk meg valamit, vagy megteszünk
valamit, amit nem lenne szabad… 

A bűnbánat hogyanja korszakokra oszt-
ható, hiszen nagyon hosszú időn keresztül a
zsidó hagyomány világában nem létezett az
a kialakult rend, ami manapság jelenti az
imádkozást. Régen nem voltak istentiszte-
letek. Nem lehetett elmenni a helyi rabbi-
hoz, hogy elmondjuk, mit vétettünk. Azok-
ban az időkben ha az ember párbeszédet
akart folytatni az Örökkévalóval, nem azt tet-
te, mint ma, hogy elment a zsinagógába vagy
az imaházba, ott elkezdte verni a mellét és
hajlongva imádkozott, hanem elment a szen-
télybe, és bemutatott egy áldozatot vétkei
tükrében, mit tett vagy éppen nem tett meg. 

Tovább kategorizálva: van olyan bűn,
amit az ember szándékosan követ el, tudja,
hogy nem lehetne, mégis megteszi. És be-
szélhetünk arról is, amikor valamit tudatla-
nul követünk el, megtesszük, de nem tud-
tuk, hogy nem lehetett volna megtennünk.

A zsidó hagyomány szerint abban az eset-
ben ha embertársunkkal szemben követünk
el bármiféle bűnt, hiába imádkozunk, az alól
a Jóisten nem adhat felmentést. Amit a Jó-
istennel szemben követünk el, abból viszont
csak Ő oldozhat fel. Ilyenkor az Örökké-
való elé kell állni imával, bűnvallomással,
hiszen csak az részesülhet kegyelemben,
„aki a bűnét beismeri és el is hagyja”...

D. K. (Vége)

Gyógyító gyónás
– Hangsúlyozni

kell, hogy a keresz-
tény egyházban a
gyónás nem valami
ítélkezés, a gyónta-

tófülkében nem úgy
ül a pap, mint egy bíró, hanem ennek tera-
peutikus, gyógyító célzata, feladata lenne… 
– mondta Dobos András
görögkatolikus lelkész.

– A görögkatolikus
egyház gyakorlata nagyjá-
ból megegyezik a római
katolikus egyházéval –
kezdte előadását az atya,
majd egy kis történelmi
visszatekintést adott a bűnbocsánat elnye-
résének lehetőségeiről. – Nagyon fontos
szempontja volt az őskeresztény egyháznak,
hogy kereszténynek lenni csak közösségben
lehet. És ha bűnt követ el valaki, az az egész
közösséget érinti, mert hitü(n)k szerint a ke-
resztények egy testet alkotnak. Ez a gyö-
nyörű kép sokszor szerepel a Szentírásban:
egy test vagyunk, Krisztusnak egyenként
tagjai… Mindenkinek más a feladata, a szol-
gálata –, más a szemnek, más a fülnek, más
a lábnak… És ha az egyik tag megbetegszik,
akkor beteg az egész test. A beteg tagot
bizonyos ideig eltűrheti a test, de minél ha-
marabb gyógyítására van szükség. 

Az őskeresztényeknél a keresztség volt a

nagy bűnbocsánat alkalma: lemosta a bű-
nöket. Sokat elmélkedtek azon, van-e még
arra egyáltalán bocsánat, ha a keresztséget
követően valaki súlyos bűnt követ el? Le-
hetséges, hogy valaki megismerte az igaz
tanítást, és utána még egyszer elbukik?!
Persze nagyon súlyos bűnökre kell gondol-
ni: a gyilkosság és a házasságtörés mellett
ilyen volt, ha valaki a keresztényüldözés
idején megtagadta a hitét. A II. századra
világossá vált, hogy igen, van bocsánat: a
keresztény közösség hatalmat kapott arra
Krisztustól, hogy visszavegyen valakit.
Amint arra is, hogy jobbító szándékkal ki-
zárja a bűnöst a tagjai sorából, azt remélve,
hogy megtér, többek között azért is, mert hiá-
nyozni fog neki a közösség. 

Nagyon színes a keresztény egyház év-
századok során kialakult bűnbánati gyakor-
lata. Az I. századokban zsinatok, gyűlések
szabályozták, hogy milyen bűnbánati csele-
kedetre van azoknak szüksége, akiket kizár-
tak egy időre a közösségből.  Az ,,egy idő”
tarthatott 5, 10, de akár 15 évig is, addig kel-
lett a bűnösnek vezekelni böjttel, zarándok-
lattal, ezzel-azzal. Nem kellett nyíltan el-
mondaniuk a közösség előtt a vétküket, de
elég látványos volt, ha valaki rosszat cse-
lekedett, hiszen ha vezekelt, nem mehetett
be a templomba, hanem az ajtónál állt és
siratta bűneit… Úgyhogy egy idő után ez a
,,módszer” krízisbe jutott, és más módot kel-
lett keresni arra, hogy a súlyos bűnök elkö-
vetői ismét egységre jussanak az egyházzal.

Történelmi eseménynek mondható az a Miskolci Galériában
megtartott találkozó, ahol nyolc vallás képviselői beszéltek
bűn és bűnbocsánat felekezetükre vonatkozó tanításáról. 

– Fontos, hogy vallási hovatartozás nélkül együttműköd-
jünk mindenben, ami építeni tudja világunkat – hangsúlyozta
Szurasenkó Dániel, szervező.

Vallásközi párbeszéd 4. 

Életünkből kivetni a rosszat
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Az embertelenségből is ki kell gyógyulnunk

Kézen fogva Isten országa felé
A szorongás és a félelem életünk napi szintű velejárója. Ez egyes helyzetekben ter-

mészetszerűleg felerősödik –, és mi lehetne komolyabb kiváltója, mint ha egy jár-
vány veszélyezteti az emberiséget. Viszont nem lenne szabad hagynunk, hogy ember-
ségünk is veszélybe kerüljön… – vallja Makkai László pasztorálpszichológus atya,
akivel egyetérthetünk abban, hogy a pánikkeltő hisztinél sokkal hasznosabb a nyu-
godt utasításbetartás –, s az ima… 

– Reménykedhe-
tünk, hogy amikor e
cikk napvilágot lát,
már lezajlóban lesz a
koronavírus-krízis,
de lehet, hogy hosz-
szabb folyamatra kell
berendezkedni… Ért-
hető, hogy félünk.
Féltjük a gyermeke-
inket, családunkat,
idős rokonainkat –
ugyanakkor a jellemzően rendkívül önző
hozzáállás helyett természetes reakció kel-
lene hogy legyen annak az átgondolása is,
kinek hogyan tudnék segíteni...

– A rémhírterjesztés és a hisztis felvá-
sárlóroham biztosan nem segít… 

– Én is úgy gondolom… Fölvásárolunk
gyógyszereket, élelmiszereket, amelyek utá-
na esetleg a kukában végzik. Ráadásul a
nagy felhalmozásban nem figyelünk, mikor
kit sértünk meg…, mert idegesek vagyunk, a
kosarunkat akarjuk telerakni, pont előlünk
veszik el az utolsó darabot abból a termék-
ből, amit meg akartunk venni, s látjuk, a
másik kosarában meg tucatszám van ugyan-
az… Ilyen esetekben az emberek emberte-
lenül tudnak bánni egymással, pedig az elő-
rejelzések és remények szerint igazi áruhi-
ányra nem kell számítani. A járvány mellett
ebből az önzésből és embertelenségből is ki
kellene gyógyítani az emberiséget… Manap-
ság eleve kevésbé érintődünk meg, akár ha
az utcán azt látjuk, hogy valaki rosszul lesz,

könnyen elmegyünk
mellette, nem tartjuk
fontosnak, hogy se-
gítségére legyünk,
mentőt hívjunk. A ví-
rustól rettegve pedig
valószínűsíthetően
még nagyobb ívben
kerüljük el, akár le-
gyintve egyet: bizto-
san részeg… Krízis-
helyzetben pont nem

az embertelenség kellene hogy jellemző le-
gyen, és nem a felvásárlás, a bevásárlás, a
másik eltiprása, hanem most kellene még
inkább összefogni… 

– ...és betartani a felsőbb utasításokat,
nem felelőtlenül vinni a vírust szerte-szét…

– Így van, azzal fejezzük ki ilyen esetben
a tiszteletünket embertársaink felé, hogy fe-
lelősen viselkedünk, s betartjuk a hivatalos
szervek felhívásait a megelőzés érdekében.
De emellett hitünkbe is kell kapaszkodnunk!

Változó helyzet, időtálló gondolatok
– A járvány-vészhelyzetben napról-napra

történnek változások. A templomokat beszél-
getésünkkor még nem zárták be, ha arra já-
runk, egy fohászra betérhetünk… Ám lap-
zártánkkor jött a hír, hogy szentmisék egy ide-
ig nem lesznek. László atya a folyamat ko-
rábbi szakaszában megfogalmazott gondola-
tainak lelki tartalma azonban így is meg-
határozó, érdemes elolvasni, átgondolni... 

– A templom az imádság háza, az imád-
ság helye. A görögkatolikus liturgikus
könyvben van olyan imádság is, amit jár-
ványok idején kell elmondani, és mióta vész-
helyzet van, imádkoztuk is a templomaink-
ban, hogy a járványoktól és annak követ-
kezményeitől mentsen meg bennünket az
Úristen… Hiszünk abban, hogy az Oltári-
szentség vétele nem volt soha a járványok
idején sem a betegség terjesztője, sokkal
inkább egy lehetőség arra, hogy az Isten
segítségét Krisztus testén keresztül is meg-
érezzük és kérjük. Nagyböjtben különösen
fontos az Istenre figyelni és az Istentől re-
ményt és segítséget kérni. Életünk nehéz
helyzeteiben az Istenbe való remény és
kapaszkodás ad számunkra vigasztalást és
erőt. A mai ember veszít a hitéből, mert
pánikol, mert kapkod, mert rohan, mert fel-
halmoz… Ez persze nem jelenti azt, hogy a
családunkat nem kell ellátni, idős, beteg
szüleinknek nem kell elmenni bevásárolni,
vinni neki vitaminokat. De segíthetünk a
szomszéd idős néninek is, bevásárolhatunk
neki is… Egy ilyen megpróbáltatás közepet-
te szolidárisabbnak kell lennünk, és nem
csorbulhat hitünk és reményünk. Amíg lehet,
a templomainkat ne hagyjuk el, ahol a
remény hangját halljuk a Szentírás lapjain
keresztül. Természetesen az előírt szabá-
lyokat betartva, de mégis ott vagyunk az
Isten házában, részesülünk a szentségben, a
Krisztussal való találkozásban, és tudunk
imádkozni azért, hogy ez a szörnyűséges
járvány múljon el az életünkből, és térjenek
vissza a dolgok a normális kerékvágásba.

– Sokan tiltakoztak az ellen, szentségtö-
rést kiáltottak, hogy a római katolikusok az
átmeneti előírás szerint csak kézbe áldoz-
hattak. Hangoztatták, mennyire gyenge a
hitünk, ha elfogadjuk az ilyen megelőző
intézkedéseket… 

– A latin egyház gyakorlatában a püspö-
ki konferencia a prevenció miatt vezette ezt 

be. A görögkatolikusoknál ez nem megold-
ható, hiszen nálunk két szín alatti áldozás
van. Mi is kaptunk a metropolita atyától
iránymutatást, hogyan áldoztassunk kiskanál-
kával, mire figyeljünk oda különösen, és ter-
mészetesen ezt be is tartjuk. Ha úgy adódik,
kanalat tudunk cserélni, kendőt tudunk cse-
rélni, amivel megtöröljük… Itt a pap szemé-
lyéről is szó van, hiszen amikor magunkhoz
vesszük Krisztus megmaradt testét és vérét,
mi is érintkezünk a kanálkával. Tehát mi is
nagyon elővigyázatosak vagyunk, de a ha-
gyományos két szín alatti áldozás fontos szá-
munkra… Én úgy tapasztaltam az elmúlt
vasárnapokon vagy akár hétöznapi szer-
tartásokon, hogy nem csökkent az áldozók
száma. Mindenkinek a lelkiismeretére van
bízva, hogy jön-e áldozni. A felelősség is
kulcsszó: aki nem érzi jól magát, köhög, az
inkább maradjon otthon. A médiákon vagy
online felületeken minden vasárnap van
szentmise, istentisztelet, be lehet kapcso-
lódni. Mindenki vegye komolyan, hogy ha
beteg vagyok, nem áldozom –, annál na-
gyobb lesz az örömöm, ha majd újra ré-
szesülhetek a szentségben, s újra találko-
zom Krisztussal.

– Gondolom, ahogy kötelezőnek vesszük
az állami döntéseket, ugyanúgy kell hozzá-
állni egy hívő embernek a püspöki kar sza-
bályaihoz is, nem pedig lázítani ez ellen…

Emlékezzél meg, Urunk, hogy test va-gyunk, elenyésző és vissza nem térő lehelet.Esengve kérünk, szüntesd meg a betegsé-get. csillapítsd le a gyorsan terjedő jár-ványt, mert nem a holtak dicsérnek téged,Urunk, sem azok, kik a föld alá szállnak,hanem mi, élők dicsőítünk és szívünkkeservében sóhajtozva kérünk téged, hall-gass meg minket és könyörülj.(Görögkatolikus ima)

Egy olasz atya kedves ötlete: fotókat kért
egyházközsége híveitől, hogy ne ,,üres” 

templomban misézzen   Forrás: világháló
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– El kell fogadni, hogy püspökeink dön-
tését a felelősség motiválja, és hinnünk kell,
hogy a Szentlélek irányítja őket, amikor a
hívő közösség felé egy-egy rendeletet meg-
hoznak. Hol marad a hívői engedelmesség
főpásztoraink iránt, ha minden ellen láza-
dunk és tiltakozunk?! Meg kell fontolni
tanításukat, s bízni abban, hogy a Szentlé-
lek súgta a bölcsességet, amikor egy kör-
levélben bejelentenek egy-egy intézkedést
az emberek védelmében.

– Kiszámíthatatlan, hogy mi lesz, hogy
lesz a világban. Hogyan kell hozzáállnunk
egy ilyen lehetetlen, ijesztő helyzethez?

– Az Ószövetség népét is sok csapás, jár-
vány, betegség érte, és abban a korban az
orvostudomány még semmilyen szinten nem
állt. Ma már jóval fejlettebb a tudomány, biz-
tos vagyok benne, hogy kutatók ezrei dolgoz-
nak a koronavírus ellenszerének megtalálá-
sán. S köszönet az orvosoknak, kórházi dol-
gozóknak, akik rengeteget tesznek azért,
hogy az emberi élet megmenthető legyen...
Az Ószövetség népe egyébként ilyenkor el-
gondolkodott, mit is vétett, hiszen azt gon-

dolta, egy-egy nagy csapás mögött isteni bün-
tetés áll. 

– Ha belegondolunk, oka bőven lenne rá
ma is…

– …ahogy az emberiség viselkedik, er-
kölcsi normákat rúg fel, életellenes döntése-
ket hoz, azzal kivívhatná Isten haragját. Ér-
demes lenne most elgondolkodni, hogy az
emberiség nem csinál-e rosszul valamit,
nem tértünk-e le maximálisan az Isten által
kijelölt útról… Persze bízunk benne, hogy a
végtelenül szerető, hozzánk lehajló Isten mu-
tatkozik meg, amint nagyhéten is: Krisztus
értünk, a mi megmentésünkért jött el. Hisz-
szük, hogy kiment bennünket ebből a hely-
zetből is, ad bölcsességet, hogy az orvostu-
domány megtalálja az ellenszert. Bízunk
abban, hogy Krisztus tanítása, hogy veletek
vagyok minden nap a világ végezetéig, az
valóság, és Krisztus valóban velünk van a
bajban, a nyomorúságban, megpróbáltatás-
ban… Szeretni akar minket és reményt adni.
Nekünk pedig el kell fogadni szeretetét –,
nem pedig embertelenségbe süllyedve távo-
lodni tőle…                                         D. K.

KedvesGyerekek!
Várjuk ,,bibliai” rajzai tokat, 

s szeretnénk azt is, ha leírnátok,
miért áll közel hozzátok 

a lerajzolt történet. 
A legszebb munkákat

viszontláthatjátok lapunkban. 
címünk: 3502 Miskolc, Pf. 272., 

Erdélyben pedig: 410161 Oradea, 
Sirul canonicilor 13. 

Drótposta: ujmisszio@ujmisszio.hu

Húsvét, Tarnaleleszről
(Köszönjük a képeket a gyerekeknek,s hitoktatójuknak, Józsa Istvánnénak)

„Mert csak én tudom, mi a tervem veletek – így szól az ÚR –: jólétet és nemromlást tervezek, és reményteljes jövő az, amelyet nektek szánok. Ha segítségül hívtok, ésállhatatosan imádkoztok hozzám, akkor meghallgatlak benneteket ” (Jer 29, 12)
KÖNYÖRÖGJüNK!
Mindenható, örök Isten, hallgass meg minket, amikor irgalmadat és segítségedet kér-jük a betegségek, vírusok és járványok terjedésének napjaiban. Könyörülj népeden, hogyha megérdemelte e csapásokat, jobbá váljon, ha pedig hitét teszed próbára, szilárdnakbizonyuljon a próbatétel idején. Add, hogy bátran és élő hittel nézzünk a megpróbáltatá-sok elé, és bajban lévő testvéreinket hatékonyan segítsük. Könyörgünk Hozzád, …hogy a vezetők bölcsességgel, a kutatók és orvosok tudásukkalsegítsék a járványok megállítását. …hogy az orvosok, ápolók és minden segítőjük hittel, reménnyel és egészséggel szol-gálják beteg testvéreinket.…hogy megfertőződött testvéreink mihamarabb meggyógyuljanak, megtérjenek és új-jászülessenek a hitben.…hogy a félelmet, aggodalmaskodást és pánikot legyőzze hitünk, és Krisztus békéjetöltse be szíveinket. Amen

Danó Lénárd Norbert 
Jézus, Isten báránya

Rostás Dóra Szonja
Mennybemenetel

Baranyi László
Jézus Teste és Vére

Suha Béla Efraim
Jézus a kereszten
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Bukta Ferencné, Mezőszemere – 1000 Ft;
Pécsi Dénesné, Mezőszemere – 1000 Ft;
Pribánszky Lászlóné, Szekszárd – 2000 Ft;
Mihály Pálné, Törtel – 2000 Ft; Cserényi
Ferencné, Isaszeg – 3000 Ft; Herendi Je-
nőné, Pécs – 2000 Ft; Fácska Árpádné,
Mérk – 1500 Ft; Szilfay Valéria, Tatabánya
– 2000 Ft; Szabó Artúrné, Nyíregyháza –
2500 Ft; Brieber László, Zselickislak –
5000 Ft; Szalay Éva, Budapest – 10000 Ft;
Partos Mária, Budapest – 2000 Ft; Rolik
Imréné, Fót – 5000 Ft; Nagyági Antalné,
Celldömölk – 2000 Ft; Engelhardt Mária,
Szeged – 500 Ft; Varga Zsolt, Budapest –
3000 Ft; Szabó Béláné, Budapest – 1000
Ft; Balla Józsefné, Miskolc – 2000 Ft; Al-
mássyné Burger Mária, Miskolc – 1000 Ft;
Weszely István, Budapest – 1000 Ft; Fel-
földi Miklósné, Csongrád – 1000 Ft; Ju-
hász Józsefné, Kistelek – 1000 Ft; Nemoda
Jánosné, Jászberény – 1000 Ft; Erős Sán-
dorné, Jászberény – 1000 Ft; Perla Gyu-
láné, Szombathely – 2000 Ft; Dr. Sebes-
tyén Gyuláné, Nagyvázsony – 3000 Ft;
Brehel Pálné, Szápár – 2000 Ft; Dr. Rigné
R. Anna, Budapest – 2000 Ft; Szilágyi
Lászlóné, Rétalap – 1000 Ft; Petrás
Györgyné, Győr – 1000 Ft; Siklósi Éva,
Sopron – 1000 Ft; Hegedűs György, Bia-
torbágy – 1000 Ft; Rácz Józsefné, Herceg-
kút – 1000Ft; Kaffner Mária, Szendehely –
2000 Ft; Cséber Józsefné, Zalacséb – 1000
Ft; Köteles Józsefné, Forró – 2000 Ft; Vajai
Sándorné, Halimba – 1000 Ft; Kovács Gyu-
la, Tard – 1000 Ft; Krakkai Sándorné, Tar-
cal – 1000 Ft; Orosz Istvánné, Demecser –
2000 Ft; Papp János és Nóra, Máriapócs –
2000 Ft; Bödönyi Józsefné, Nyirkércs –
1000 Ft; Virág Gyula, Kunsziget – 1000 Ft;
Horváth Károlyné, Répáshuta – 1000 Ft;
Mátrai Józsefné, Répáshuta – 1000 Ft; Tóth
Elemérné, Pincehely – 2000 Ft; Gárdus
Zsigmondné, Üröm – 5000 Ft; Ölveczki

Istvánné, Bajót – 1000 Ft; Bartókné Ádám
Erzsébet, Győr – 5000 Ft; Kisfaludi Sán-
dorné, Mihályi – 1000 Ft; Bognár And-
rásné, Nyúl – 2000 Ft; Polyefka Jánosné,
Encs – 2000 Ft; Kaulics Lukács, Szendrő –
2000 Ft; Szabó Károlyné, Szendrő – 2000
Ft; Makkos Ferencné, Kerekegyháza –
3000 Ft; János Istvánné, Bonyhád – 2000
Ft; Gogolyó Istvánné, Miskolc – 1000 Ft;
Majoros Jánosné, Miskolc – 3000 Ft; Végh
Istvánné, Balmazújváros – 1000 Ft; Alpek
Mária és János, Drégelypalánk – 2000 Ft;
Previcz Pálné, Szente – 2000 Ft; Besenyi
Vendel, Jászberény – 1000 Ft; Szabó Er-
nőné, Budapest – 2000 Ft; Katona Gyu-
láné, Zabar – 1000 Ft; Badacsonyi Jánosné,
Budapest – 3000 Ft; Bálint Margit, Szek-
szárd – 3000 Ft; Morvai Imréné, Miskolc –
1500 Ft; Czurkó Oszkárné, Miskolc – 5000
Ft; Farkas Lászlóné, Gyöngyös – 1000 Ft;
Kovács János, Mogyoród – 2000 Ft; Tuza
Mihályné, Sopron – 3000 Ft; Szalay De-
zső, Gyanógeregye – 2000 Ft; Dr. Jároli
Péterné, Leányvár József, Békéscsaba –
10000 Ft ; Tóth – 5000 Ft;  Sára Józsefné,
Nemesbük – 2000 Ft; Tamás Illésné, Sajó-
pálfala – 1000 Ft; Bene Lászlóné, Szomo-
lya – 2000 Ft; Perjékiné V. Katalin, Kakucs
– 2000 Ft; Pörzse Sándorné, Gutorfölde –
2000 Ft; Gazdag Miklósné, Egyházasfalu –
1000 Ft; Zsóbor Istvánné, Letenye – 2000
Ft; Mihalovits György, Szalatnak – 2000
Ft; Völgyesi Zoltánné, Zirc – 3000 Ft; Ró-
zsafüzér Társulat, Tiszalúc – 2000 Ft;
Meczó Jánosné, Répcevis – 1000 Ft; Gyar-
mati Ferencné, Csikvánd – 3000 Ft; Fekete
Anna, Sóstóhegy – 2000 Ft;  Sinka Ferenc-
né, Budakeszi – 2000 Ft; Tarné Balogh
Anna, Budapest – 1000 Ft; Dr. Nahlik
Béla, Ózd – 5000 Ft; Rózsás Erzsébet,
Magyaregres – 1000 Ft; Magyar Mihályné,
Budapest – 1000 Ft; Jockod Ferencné,
Forró – 1000 Ft; özv. Kovács Lászlóné,

Támogatóink
Alapítványunk nevében köszönetet mondunk mindazoknak, akik adományukkal

támogatták katolikus sajtóapostolkodásunkat.

Simon András szeretettel várja műterem-galériájában az érdeklődőketminden szer dán 12–20 óráig. Eredeti és sokszorosított grafikák,esküvői meghívók, képeslapok, levélpapírok és könyvjelzőknagy választékban vásárolhatók, meg rendelhetők. Nyitva szeptembertől június végéig.cím: 1012 Budapest, Várfok u. 12., II. em. 8.;  Tel./Fax: 1/214-4619(Megközelíthető gyalog, a Széll Kálmán tértől a Bécsi kapu felé.) 

Felsőtelekes – 2000 Ft; Nagy András,
Gödöllő – 5000 Ft; Baltási Judit, Ka-
posvár – 20000 Ft; Zelena Kuma Lász-
lóné, Vágáshuta – 1000 Ft; Tarjányi Mag-
dolna, Kiskunfélegyháza – 1000 Ft; Má-
tyus Dezső, Budapest – 2000 Ft; Katona
Józsefné, Alsózsolca – 2000 Ft; Polgár
Istvánné, Répcevis – 1000 Ft; Kovács
József, Kurd – 10 000 Ft; Guzsvány Já-
nosné, Siklós – 2000 Ft; Varga Imréné,
Vilyvitány – 2000 Ft; Minyóczki Barná-
né, Edelény – 1000 Ft; Palotás Istvánné,
Onga – 1000 Ft; Farkas Alajos, Jakab-
szállás – 1500 Ft; Kaviczki Mihályné,
Szápár – 2000 Ft; Tóthné Mió Piroska,
Emőd – 2000 Ft; Varga Józsefné, Egyhá-
zasfalu – 2000 Ft; Koós Istvánné, Arló –
2000 Ft; Varga József, Kerepes – 1000 Ft;
Csák György, Eger – 1000 Ft; Veliczki
Ferencné, Budapest – 1000 Ft; Winchin
Rudolf, Budapest – 2000 Ft; Árvai Pálné,
Szirmabesenyő – 1000 Ft; Dr. Matusovits
Ernőné, Szeged – 5000 Ft; özv. Körtélyi
Mihályné, Bódvaszilas – 1000 Ft; Kakuk
Elekné, Mesterszállás – 2000 Ft; Kund-
ráth Sándorné, Felsővadász – 1000 Ft;
Szalagos Lászlóné, Tardos – 500 Ft; Goz-
dony Józsefné, Nick – 2000 Ft; Kondor
József, Kistarcsa – 1000 Ft; özv. Tarcsi
Lászlóné, Ágasegyháza – 2000 Ft; Orbán
Jánosné, Orgovány – 1000 Ft; özv. Jago-
dics Miklósné, Kőszegszerdahely – 1000
Ft; Kézdy Anna, Budapest – 10 000 Ft;
Kiss Antalné, Miskolc – 5000 Ft; Dr.
Farkas József, Gödöllő – 2000 Ft; özv.
Kovács Tiborné, Eger – 5000 Ft; Ernst
Anna, Vaskeresztes – 3000 Ft; Siklósi Er-
nőné, Tatabánya – 1000 Ft.    (Folytatjuk)

Isten fizesse meg!
Új Misszió Alapítvány

PAPBÁcSIS– TÓTH GÁBOR FüZÉRI PLÉBÁNOS ROVATA –
– Jutott mindenkinek a kottás szöveg-

ből? 
– Igen, pap bácsi. 
– Akkor kezdjük: a pocakos pálcikák a

mini bordásfalakon, na azok a hangjegyek.
A harmadik sort csak a lányok éneklik,
méghozzá G-dúrban.

– És a fiúk? 
– Ők majd kandúrban.
– Pap bácsi megáldja a szülinapi tortát? – Természetesen. Így legalább elmond-hatjátok, hogy mi aztán meg vagyunkáldva pap bácsival.
– Atya, szólj már légy szíves a kicsi lá-

nyomnak, hogy nézzen ide, amikor fotó-
zom!

– Ok. Vera, ,,nézd az anyád”, mint a
Sillye Jenő oratóriumban!

– Óvintézkedésként mától nem kezetfogunk, csak meghajlunk egymás felé. – Tisztára, mint a japánok!
– Pap bácsi, te ugye nem kapod el a

vírust? 
– Nem. Állítólag a gyerekekre nem

veszélyes, én meg sokat vagyok gyerekek
között.
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Márciusi keresztrejtvényünk
megfejtése:

Csáki Boldog Mór
Könyvjutalmat nyertek: 
Bíró Lajos (Jászberény)

Dobrovolni Mátyásné (Tar)
Varga Andrásné (Miskolc)

VíZSZINTES: 1. rendalapító itáliai
szerzetes, április elején ünnepeljük. 9. A
Mindenható. 10. Román autójel. 11. Re-
gényét Gárdonyi Géza írta. 12. Félpont! 13.
Az a másik. 15. Egyik egyházunk, röv. 16.
Muzsika. 18. Egyetemünk rövidítése. 19.
Literatúrával foglalkozik. 21. Növény ré-
sze. 22. Határozatlan névmás. 23. A lakás-
ba. 24. Mesemondónk (Lajos). 26. Csendes
folyó! 27. Tusázik. 28. Időegység. 

FüGGŐLEGES: 1. Élősködők. 2.
Energiatermelő. 3. Oroszlány határai! 4. A
lantán és a jód vegyjele. 5. Verdi operája. 6.
Bizony, őseink szavával. 7. Szent idegen
rövidítése. 8. Muzsikusok összejövetele.
14. Helyesel a szlovák. 15. Vár marad-
ványa. 17. Palindrom férfinév. 18. Wolf-
Ferrari operája. 20. A gondolkodás szerve.
25. Izgulni kezd! 26. Rövid délelőtt! 

,,Maradj távol a negatív emberektől.
Minden megoldásra van egy problé-
májuk.” (Albert Einstein)

***
Mi lesz, ha a járvány-vészhelyzet miatt

bezárják a boltokat, és vadásznunk kell,
hogy élelmet szerezzünk? Azt sem tudom,
hol élnek a pizzák...

***
Van egy nagy térkép a konyhafalon.

Mondtam a gyereknek, dobjon egyet a
darts-nyíllal, s ha véget ér a vírus-mizéria,
oda megyünk nyaralni, ahová talál. Úgy
néz ki, megyünk két hétre a hűtő mögé...

***
– Hogy nevezik a búzamezőn verekedő

parasztok sportját?
– Tájbox!

***
– Hogy szolmizálnak a részegek?
– MI-TI-SZO?!

***
– Mi a közös a matekban és az evésben?
– A SZÁM!

***
– Miért buta a fa?
– Mert esze ágában sincs!

***
– Hogyan lehet vízzel fényt csinálni?
– Csak meg kell pucolni az ablakot...

***
– Melyek a világ legbizonytalanabb ál-

latai?
– A mitévő legyek.

***
– Mi van a pap sírkövére írva?
– Tanulmányait befejezte.

***
Csak azért, mert senki sem ért meg, még

nem vagy művész.

Egy mosolyért

VVaalllláássooss kköönnyyvveekk ééss kkeeggyyttáárrggyyaakk 
ggaazzddaagg vváállaasszzttéékkáávvaall vváárrjjuukk 

aa kkeeddvveess HHíívveekkeett 
ééss aa ffőőttiisszztteelleennddőő AAttyyáákkaatt!!

KKOOLLBBEE KKEEGGYYTTÁÁRRGGYYÜÜZZLLEETT
NNaaggyyvváárraadd,, KKaannoonnookk ssoorr 1133.. –– 441100661100 SSiirruull CCaannoonniicciilloorr NNrr.. 1133..

TTeell..//ffaaxx:: ((00335599)) 880066––220000,, NNyyiittvvaa:: hhééttkköözznnaapp 99––1177 óórrááiigg
wweebbáárruuhháázzuunnkk:: wwwwww..kkoollbbee..rroo

,,,,HHaa tteehháátt sszzááddddaall vvaalllloodd,, hhooggyy JJéézzuuss aazz ÚÚrr,, ééss sszzíívveeddbbeenn hhiisszzeedd,, hhooggyy IIsstteenn ffeellttáámmaasszzttoottttaa aa hhaalláállbbóóll,, üüddvvöözzüüllsszz..”” ((RRóómm.. 1100,,99))

Gelence –
Fotó: M. G. 

         




