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Isten a csönd barátja
,,Szükségünk van megtalálni Istent,de Őt nem találhatjuk meg azajban és nyugtalanságban. Isten a csönd barátja. Nézzétek a természetet, ahogy afák, a virágok, a fű csöndbennövekszik; nézzétek a csillagokat, a Holdat és a Napot, ahogy csöndben haladnak…Szükségünk van a csöndre, hogy megérinthessük a lelkeket.”

Szent II. János Pál pápa
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Reményik Sándor:
Üres templomban

Így szoktam ezt: 
ha száll az alkonyat, 

az üres templomba besurranok. 
Egy lélek, aki Istent látogat. 

A szentek komoly arca 
rámragyog. 

Ha násznép járt ma itt: 
feledve rég, 

és mise sincs, 
se karinges papok, 

az oltáron két öröklámpa ég, 
az Istenemmel egyedül vagyok. 
A templom üres, a lelkem tele. 

Megértjük egymást, 
pedig nincs szavunk, 

itt állok, szemben állok Ő vele 
s nem látja senki, 

hogy együtt vagyunk. 
Állok, térdre nem hajt 

a vágy hatalma 
csak fürkészem 

a nagy Akaratot; 
úgyis addig állok, míg Ő akarja 

s ha nem akarja: 
összeroskadok. 

Olyan végtelen áhitat fog el, 
mintha erdőben 
néznék csillagot, 

ahol az örök, ős csend ünnepel, 
pedig – csupán egy 

templomban vagyok.
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AZ IMAAPOSTOLSÁG SZÁNDÉKA
Evangelizációs: A diakónusokért – Imádkozzunk azért, hogy a diakónusok az Ige és

a szegények hűséges szolgálata által éltető jelek legyenek az egész Egyház számára.

Szent Péter kétszáztize-
dik utóda, V. Miklós szent
évet hirdetett az 1450. esz-
tendőre, egy nehéz korszak-
ban. Célja volt ,,helyreállí-
tani a békét és egész pápasá-
gom idején nem venni más
fegyvert a kezembe, csupán
azt, amelyet Krisztus adott vé-
delmemre, az ő keresztjét.”

Ekkor avatták szentté Szié-
nai Bernardin ferences szerze-
test is. A szertartáson ott volt
Rita Mansini Ágoston-rendi
nővér a Szent Mária Mag-
dolna Kolostorból. Isten arra választotta
őt, hogy minden korban ragyogó mintaképe
lehessen a legszebb női erényeknek, tövises
utakon rózsát fakasztani mások számára.

Rocca-Porenában a Lotti házaspár bi-
zony nem reménykedett már abban, hogy
gyermekkel áldatik meg házasságuk. Mégis
hittek az angyaloknak, akik jelezték mind-
kettőjüknek a ,,Gyöngy”, a kislányuk szüle-
tését. Már bölcsője mellett is hihetetlen
csoda, de összeforrt annak a férfinak a sar-
lóval megvágott keze, aki segítségére sie-
tett, hogy megmentse a méhektől, melyek
rajban szálltak az alvó csecsemőre.

A szorgalmas, engedelmes gyermek meg-
érezte érzékeny szívével, hogy Jézus Krisz-
tus mennyit szenvedett, milyen drága áron
váltotta meg a bűnös emberiséget. A kereszt
áldozatával egyesülve irgalmasságot gyako-
rolni, ezt érezte élete értelmének az eget
kereső fiatal leány. Mégis, engedelmes-
kedve a szülői akaratnak, férjhez ment. 18
évet élt házasságban, ikerfiai is apjuk szen-
vedélyes természetét örökölték. Miután
imádságaival, és még a testi bántalmazást
is némán viselő, mindent elnéző türelmével,

a szeretet fegyverével meg-
szelídítette őket, örök nyu-
galomra tértek. Sok fájda-
lom árán elszakadva a földi
kötelékektől, teljesült a régi
álma: kedves szentjei bejut-
tatták az előtte oly sokáig be-
zárt zárda falai közé. Szerze-
tesi szellem nélkül szerzete-
si ruhát viselő társai bántá-
sait engesztelő szeretetével
viszonozta. A legtökélete-
sebb alázatból példát mutat-
va locsolta a kiszáradt ró-
zsatövet –, mely halála előtt

kivirágzott. Az Úr ekkor, és ezután is, már
életében többször, boldog halála után pe-
dig megszámlálhatatlan sokszor megmu-
tatta, milyen kedves előtte az áldozatos, hű-
séggel szerető lélek. 

Az olaszok a ,,lehetetlenségek” szentje-
ként tisztelik. Krisztus töviskoronájának
egyetlen tüskéje fúródott homlokába, bűzös,
fájdalmas sebet okozva. De a reménytelen
ügyek szószólájának, a szolidaritás földön
járó mintaképének Jegyese, aki ezt a stigmát
megadta – kegyelmül – neki, azzal is mega-
jándékozta őt, hogy a szentévi zarándoklat
alatt csak a fájdalmat érezze. Másként nem
lehetett volna útitárs, a nővérek vezetője, aki
már az út elején szemléletesen megmutatta,
hogy egyedül a Gondviselésre kell bízniuk
magukat. A Corno patakba szórta az útikölt-
ségre kapott pénzt. Aki mindenki javáért
fáradozva élte életét, annak halála előtt, a
hóban is rózsa nyílt, és zamatos füge ter-
mett a hideg télben. Mindannyiunk útitár-
sa, Rita megtalálta és követte a szenvedő
Megváltót. Örökségül hagyta nekünk: ke-
ressük és kövessük Őt, aki az ,,Út, az Igaz-
ság, és az Élet.”                 Dobos Marianne

Kedves szentjeink
Casciai Szent Rita
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Esküvő előtt a pap megkérdi a házasu-
landókat, részesültek-e a bérmálás szentségé-
ben. A válasz általában igen. Ám amikor szó
jön ennek helyéről s idejéről,  sokan csak szá-
molgatnak, találgatnak. Ráadásul a bérmálás
szentségének jelentőségét is kevesen tudják
megfogalmazni. Úgy tűnik, feledésbe ment
szentségről beszélhetünk, holott az éppen az
öntudatos és felnőtt keresztények szentsége.

Az Apostolok cselekedeteiben olvashat-
juk, amikor Fülöp diakónus a bérmálást elő-
készítő munkájáról számol be, valamint Péter
és János apostol első bérmaútjáról Szama-
riában. Mindannyian lelkesen hirdették az
evangéliumot és tanúságot tettek Krisztusról
a nép előtt. Fülöp és az apostolok lelkipász-
tori tevékenységét ezen a tájon óriási siker
koronázta. Szavukra sokan Istenhez tértek,
és elteltek Krisztus Lelkével. Sok megszál-
lottból kiment a tisztátalan lélek – és ,,nagy
volt az öröm ebben a városban”.

Jóllehet ezek a szamariai események térben
és időben távol állnak tőlünk, mégis joggal
kérdezhetjük: Vajon a kereszténység üzenete,
ennek mindannyiunk által történő lelkes to-
vábbadása manapság miért nem szerez olyan
,,nagy örömet”, mint egykor Fülöp, Péter és
János lelkipásztori tevékenysége a Földközi-
tenger keleti partján? Hiszen Isten ,,nem méri
szűken a Lelket”, ma is készséggel árasztja
adományait az egész teremtett világra. A lel-
ki örömök elmaradásának más oka lehet.

Talán magatartásunkban kell keresünk a hi-
bát és át kell gondolnunk,  hogy vajon sza-
bad kezet engedtünk-e a Lélek működésé-
nek, avagy útját álltuk?

Fülöp diakónus sok más kereszténnyel
együtt a Jeruzsálemben kitört keresztény
üldözések idején, úgy 40 táján menekült
Szamaria vidékére. Ezek az új menekültek
magukkal hozták Krisztus örömhírét, és
még a súlyos gondok sem akadályozták meg
őket az evangélium bátor terjesztésében. Új
környezetükben is hamarosan nekiláttak a
hittérítés munkájának, és az üldözöttekből
apostolok lettek. Az elüldözött keresztények
evangéliumi vetőmaggá váltak a Krisztust
nem ismerő népek igazságra szomjas ugarán... 

Napjainkban nagyon sok jóravaló keresz-
tény teljesen magára hagyottan, egyedül
érzi magát a munkahelyén. Krisztusi hitével
egyedül áll társai között, támadják, kifogá-
solják keresztény elveit. De éppen ez a
helyzet segítheti elő, hogy környezetük va-
lamiképp kapcsolatba kerüljön az evangéli-
ummal és ennek szellemével. Így előállhat a
furcsa helyzet, hogy a támadásoknak kitett
keresztény üldözői emberhalászává válik.
Olyan ez, mint amikor az üldözött üldözővé
válik, a megszégyenített dolgozó társai meg-
becsült hittérítőjévé.

Fülöp nem volt sem pap, sem püspök.
Idegen környezetében egyszerűen, röviden
Krisztust hirdette. Igehirdetése megragadta

,,Vigasztalót ad nektek: az Igazság Lelkét, aki örökre veletek marad” (Jn 14,15)

Hol maradt a ,,nagy öröm”?
hallgatói figyelmét és a nép kö-
zött ugyanazok a dolgok történ-
tek, mint Jézus vándorprédiká-
tori működésének idején: a tisz-
tátalanok megtisztultak, a bé-
nák és sánták meggyógyultak
és örvendeztek.  

Fülöp prédikálása sikerét
nem saját erőfeszítésének tulaj-
donította. Tudta, hogy ő csak
eszköz Annak kezében, aki általa
körüljár és jót cselekszik a világ-
ban: Krisztus. Tudta, hogy mun-
kájának csak akkor lehet gyü-
mölcse, ha ő maga is szoros kap-
csolatban áll Krisztus igazi egy-
házával. Karizmatikus működése
sem gátolja meg abban, hogy jó
viszonyban legyen a jeruzsále-
mi egyház vezető egyéniségeivel:
Péterrel és Jánossal. Ő megtette
feladatát és aztán vonakodás nél-
kül átadta nekik az új közösség
vezetését. Péter és János Fülöp
új közösségét bekapcsolja a
Krisztusra alapított apostoli Anya-
szentegyház vérkeringésébe...

Amit a II. Vatikáni Zsinat a
kispapoknak üzent, az a Lélek-
kel eltelt egyéneknek és egyhá-
zi csoportoknak is szól: ,,Tudja-
nak kitárult szívvel részt venni
az egész egyház életében, Szent
Ágoston mondása szerint:
Amennyire szereti valaki Krisz-
tus egyházát, annyira övé a
Szentlélek” (OT, VI, 9). Ha így
járunk el, akkor megtapasztal-
hatjuk azt a ,,nagy örömet”,
amely egykor Fülöp és az apos-
tolok hittérítő munkáját és
krisztusi tanúságtételét kísérte
és betöltötte a szamariai nép
szívét.              Cserháti Ferenc

Az ISteNI IrgALmASSágféNySugArAI
A 2000. évben, Húsvét második vasárnapján avat-

ta szentté Boldog fausztina nővért II. János Pál pápa. 
Jézus megmutatta övéinek kezét és oldalát, vagyis

a szenvedés sebeit, mindenekelőtt azonban Szívének
sebhelyét. Azt a forrást, ahonnan az irgalom nagy
forrása fakad, és az emberiségre árad. ebből a Szív-
ből fausztina nővér két fénysugarat lát, amelyek
megvilágítják az egész világot. Az Isteni Irgalom fé-
nye, melyet az Úr fausztina nővéren keresztül akar
ismét átadni a világnak, megvilágítja a harmadik
évezred útját. fontos gondolatok Naplójából:mondd el a bűnös lelkeknek, hogy ne féljenek hoz-zám jönni, beszélj nekik nagyirgalmamról! (Napló
1396). tégy meg mindent, ami erődből telik, hogy abűnösök megismerjék jóságomat! (Napló 1665)Irgalmam apostola, hirdesd az egész világnakkikutathatatlan irgalmamat. Ne bátortalanítsanakel a nehézségek, melyekbe küldetésed során üt-közöl. (Napló 1142)Nem büntetni akarom a sérült emberiséget, in-kább meg akarom gyógyítani, és irgalmas Szívem-re szorítani. A büntetést csak akkor alkalmazom,ha ők kényszerítenek erre. Nem szívesen nyúlok azigazságszolgáltatás kardjához. Az igazság napjaelőtt az irgalmasság napját küldöm (Napló 1588).Az irgalmasság olvasójának imádkozásával köze-lebb hozod hozzám az emberiséget (Napló 929).Azon lelkeknek, akik irgalmasságomat dicsérik,tiszteletét terjesztik, és más lelkeket felbátorítanak,hogy bízzanak irgalmamban, haláluk órája nemokoz majd rémületet. ebben az utolsó harcban ir-galmam fogja védeni őket. (Napló 1540)          D. m.

HA teHetJüK, ImáDKozzuK Az IrgALmASSág rózSA-
füzért Az IrgALmASSág óráJáBAN, DéLutáN 3-Kor. 

Jézust földi életében sokan megvetették és elítélték. Követői mégis sorsközösséget vál-
laltak vele, kitartottak mellette. A mi keresztény feladatunk is az, hogy Krisztus példája
szerint életünkkel tanúsítsuk hozzá és Atyjához – a mi Atyánkhoz – fűződő szoros kapcso-
latunkat. Azzal tisztában kell lennünk, hogy ha hitvalló módon élünk, kihívjuk magunk
ellen a közömbös és ellenséges szemléletű világ gyűlöletét: Ha engem üldöztek – mondotta
Jézus – titeket is üldözni fognak, ha engem megvetettek, titeket is megvetnek; a tanítvány
nem lehet különb mesterénél. A tanítványoknak azonban a legsúlyosabb helyzetben sem
szabad feledniük: Isten sohasem hagyja őket egyedül, és elküldi vigasztaló Lelkét.
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SeregéLy IStVáN érSeK„IttHAgyott” goNDoLAtAIBóL 
A törtéNeLem utoLSó, HArmADIK

KorSzAKA A SzeNtLéLeKé
Krisztus mennybemenetele az emberi

üdvösség megvalósulásának döntő állomá-
sa. Az első bűn után az emberiség a meg-
váltót váró időszak – ki tudja, milyen hosz-
szú – korszakába lépett, melynek csak töre-
dék része a megváltó eljövetelét előkészítő
ószövetség mintegy kétezer esztendeje.

mikor elérkezett az idők teljessége, Is-
ten elküldötte egyszülött fiát, hogy meg-
váltson a bűntől és annak örökségétől. éle-
te és tanítása, szenvedése, halála és föltá-
madása az emberi történelem legjelentő-
sebb korszaka. Nem időben, hiszen mind-
össze harminc egynéhány év, de jelentő-
ségben! A mindenséget térben és időben
beláthatatlan világunkat teremtő Isten föl-
di tartózkodását foglalja magába. ez a
korszak záródott le Jézus távozásával, s
kezdődött el a történelem utolsó korszaka.
ez a harmadik korszak éppen olyan bi-
zonytalan ideig tart, mint a számunkra
ismeretlen hosszúságú, első időszak volt.
Az időpontot, amikor majd eljön Krisztus
hatalommal és dicsőséggel, hogy minden
embert megítéljen, Isten fönntartotta ma-
gának.

milyen jellemzői vannak e korszaknak,
melyben bennfoglaltatik a mi életünk is? mi-
ként az első kor – éppen az ószövetségi ki-
nyilatkoztatás alapján – méltán mondható

az Atya korszakának, és a második

magától értetődően Jézus Krisztusénak,
a második isteni Személyének, addig a har-
madik kor a Szentléleké, akit ismételten
megígért Krisztus, és aki látható és tapasz-
talható jelek kíséretében tanúságot is tett
jelenlétéről első pünkösd napján, és aki
azóta munkálkodik az egyházban, mint
közösségben, mint Isten népében és az
egyéni, emberi lelkekben. 

másrészt ez a korszak az egyház kora.
Az egyház Isten fia által alapított intéz-
mény, mely folytatója Krisztus művének a
világban. megvalósítja emberi lehetősé-
gekhez mérten tagjaiban a krisztusi életet,
építve Isten országát, gyógyítva a bűn sebeit,
és tanúságot tesz Krisztusról tanításával és
kegyelmének közvetítésével. Kétezer év alatt
igazolta, hogy letéteményese és hordozója
Krisztus művének. 

ez a korszak azonban az emberi sza-
badság kora is. Krisztus föltámadásában
elért dicsősége még nem nyilvánvaló e
világban, de ismert és hozzáférhető. Aki
hisz ebben és szerinte él, üdvözül, és ré-
szese lesz ennek a dicsőségnek. Aki vissza-
utasítja, saját magának „gyümölcsét” éri el.
egyik állásfoglalás sem kényszer. Az em-
ber vállára nehezedik a felelősség, hogy
válasszon, döntsön, azaz lehetőségeihez
képest felelős sorsának irányításáért. A
mennybemenetel ünnepe e felelősségnek a
napja is.                                                 (1971) 

Szentbeszéd Seregély István „JézusKrisztus az élet és szentség forrása” c.könyve harmadik kötetéből a szerkesztő,Seregély györgy válogatásában 

Az Oltáriszentségnek a
katolikusok életében köz-
ponti szerepe van, mégis
az a tapasztalat, hogy sokan
nem veszik komolyan, és
megkockáztatom, hogy van-
nak, akik kételkednek, hogy
Jézus valóságosan jelen van
a kenyér és a bor színe alatt. 

Igen, valóban nehéz elfo-
gadni, mert az ember általá-
ban a megtapasztalt valósá-
got tudja elhinni. Az Oltári-
szentség esetében Jézus sza-
vának hiszünk, aki az utolsó
vacsorán azt mondta: ez az
Én testem, és ez az Én vérem.

Napjainkban egyre-másra jönnek jele-
nésekről szóló hírek, melyeket legtöbb-
ször a jámbor hívek megtévesztésére hasz-
nálnak fel, és sajnos nem sikertelenül, pedig
a csodák, a tudomány számára érthetetlen
események végigkísérik az Egyház kétezer
éves történetét. Elég csak a mindannyiunk
által jól ismert Mária-kegyhelyekre gondol-
ni, szinte mindegyiken találkozunk csodák-
ról szóló történetekkel. A Szentírás is tartal-
maz csodákat, melyek Isten erejét, minden-
hatóságát hirdetik, ezért nem lepődhetünk
meg azon, hogy nemcsak Mária mutatkozik
meg alkalmanként a kiválasztottaknak, ha-
nem a Szentségi Jézus is megmutatja jelen-
létét a Szentostyában. 

Jó pár feljegyzés van a múltból, melyek
olyan eseményekről számolnak be, hogy a
Szentostya lebegett, vagy épp a konszekráció
után valódi hússá, a Szent vér, valódi vérré
változott, ahogy az történt Lanciano-ban 750
körül... Egy másik eset 1995-ből: amikor a

pap egy massechussetts-i
templom tabernákulumát ki-
nyitotta, azt látta, hogy az
átváltoztatott Szentostya vér-
zik. Miután a vérzés foly-
tatódott, áttették egy másik
szentségtartóba, további ki-
vizsgálás végett. A plébá-
nia sok tagja volt szemtanúja
a csodának. A vért elküldték
egy biokémikusnak, hogy la-
boratóriumi vizsgálatokat
végezzen rajta, majd pedig
a kaliforniai igazságügyi
orvostani laboratóriumnak,
s ugyanaz lett az eredmény:
emberi vérről van szó. 

A szentképen látható kegykép egy 1330-
as, walldürni szentmiséhez kapcsolódik: a
mise bemutatása közben a pap véletlenül fel-
borította a kelyhet. A bor valódi vérré válto-
zott, majd a megfeszített Krisztus képe jelent
meg a korpolárén, melyet azóta is őriznek. 

És még sok más Eucharisztikus cso-
dáról tudunk, sőt, napjainkban is történ-
nek ilyenek, melyek hitelességét vatikáni
szakértők vizsgálják. 

Miért is történnek a csodák? A válasz
nagyon egyszerű: a hívőket erősítse hitük-
ben, a hitetleneket hívőkké tegye. Ez vi-
szont csak akkor lehetséges, ha a szívünk
nyitott és elfogadjuk, hogy Isten létezik, és
jelek által mutatja meg jelenlétét, erejét és
erősít bennünket. E csodák, magán kinyi-
latkoztatások által döbbenünk rá újra és
újra, amit Máté evangéliumában olvasunk:
„…Velünk az Isten!” (Mt 1, 22) s amire Jé-
zus is ígéretet tesz: „Én veletek vagyok min-
dennap, a világ végéig!”(Mt 28, 20) 

,,megSzóLALó” SzeNtKéPeK  
egy lap Bukovenszki zoltán atya szentképgyűjteményéből –, 

s a képhez íródott gondolatai: CSoDáS ISteNI JeLeNLét



10 11

...Rémültté és elve-
szetté váltunk. Akár-
csak az evangéliumi
szakaszban szereplő
tanítványok, felkészü-
letlenül miránk is ránk
tört a váratlan és vad
vihar. Ráébredtünk,
hogy mindannyian
ugyanabban a bárká-
ban vagyunk, mind
törékenyek és irányt vesztettek, ugyanak-
kor mégis fontosak és szükségesek va-
gyunk, arra nyertünk meghívást, hogy
evezzünk együtt, hisz mindannyiunknak
szüksége van a kölcsönös támasznyújtásra. 

Miközben a tanítványok izgatottak és re-
ményvesztettek, Jézus a tatnál van, a bárká-
nak azon a részén, amelyik először süllyed
el. És mit csinál? A háborgás ellenére béké-
sen alszik, bízva az Atyában... Amikor aztán
felébresztik, majd lecsillapítja a szelet és a
vizeket, odafordul a tanítványokhoz, és meg-
rovóan így szól hozzájuk: „Miért féltek
ennyire? Még mindig nincs bennetek hit?”.

Próbáljuk megérteni! Miben is rejlik a
tanítványok hitének a hiánya, amely szemben
áll Jézus bizalmával? Ők továbbra is hittek
Benne, hiszen Őt hívták segítségül. De fi-
gyeljük meg, hogyan szólítják meg őt: „Mes-
ter, nem törődöl vele, hogy elveszünk?”. Úgy
gondolják, hogy Jézus közönyös velük szem-
ben, nem törődik velük. Ez Jézust megrázza.
Hiszen senki sem törődik jobban velünk, mint

Ő. És valóban: ahogy
megszólítják, rögtön
megmenti remény-
vesztett tanítványait.

A vihar leleplezi
sebezhetőségünket, és
lemeztelenítve elénk
állítja hamis és fel-
színes biztonságérzé-
seinket, amelyek segít-
ségével meghatároztuk

életeink forgatókönyveit, a terveinket, a szoká-
sainkat és prioritásainkat. Megmutatja, hogy
engedtük elaludni azt, ami táplálja, fenntartja
és erősíti az életünket és a közösségünket...

„Miért féltek ennyire? Még mindig nincs
bennetek hit?”. Uram,  Igéd szíven üt. A vilá-
gunkban, amelyet Te nálunknál is jobban sze-
retsz, a lehető legnagyobb sebességgel robog-
tunk előre, úgy éreztük, erősek és mindenre
képesek vagyunk. Epekedtünk a haszonra,
engedtük, hogy felemésszenek a tárgyak és
megrészegítsen a sietősség. Nem álltunk meg
a hívásodra, nem tértünk észre a háborúkkal
és a bolygószintű igazságtalanságokkal szem-
ben, nem hallottuk meg sem a szegényeknek,
sem a súlyosan beteg bolygónknak a kiál-
tását. Úgy gondoltuk, örökre egészségesek
maradhatunk egy beteg világban.

Urunk, te arra hívsz meg minket, hogy a
próbatétel jelen idejét a döntés idejeként éljük
meg. Nem a Te ítéleted ideje ez, hanem a mi
ítéletünké: annak az ideje, hogy döntsünk, mi
az, ami számít, és mi az, ami elmúlik. Külön

SoroK A KöNyörgŐ LItáNIáBóL
A sátán hatalmától és a világ kísértéseitől.– SzABADítS meg, uruNK!A gőgtől, és annak feltételezésétől, hogy Nélküled is helyt tudunk állni...A félelem és a szorongás félrevezetéseitől...A hitetlenségtől és a reményvesztettségtől...A szív keménységétől és a szeretetre való kép-telenségtől...

Az emberiséget sújtó minden bajtól.– meNtS meg, uruNK!Az éhínségtől, a nélkülözéstől és az önzéstől...A betegségtől, a járványoktól és a testvértőlvaló félelemtől...A pusztító őrülettől, a kegyetlen érdekektől,és az erőszaktól...A megtévesztésektől, a téves információktólés a lelkiismeret manipulálásától...
tekints egyházadra, amely a pusztán kel át.– VIgASztALJ meg, uruNK!tekints az emberiségre, amelyet megrémít afélelem és a szorongás...tekints a betegekre és a haldoklókra, a ma-gánytól sújtottakra...tekints az orvosokra és az egészségügybendolgozókra, akiket felemészt a fáradtság...tekints a politikusokra és a közszolgálatotellátókra, akik vállukon hordozzák a dön-tések súlyát...

A próbatétel és az elveszettség óráján.– AJáNDéKozD NeKüNK LeLKeDet, uruNK!A kísértés és a törékenység idején...A rossz és a bűn elleni küzdelem idején...A valódi jó és a valódi öröm keresésekor...Amikor arról kell döntenünk, hogy Bennedés a te barátságodban maradjunk...
Amikor a bűn nyomaszt minket.– NyISS meg mINKet A reméNyre, uruNK!Amikor a gyűlölet bezárja a szíveinket...Amikor meglátogat minket a szenvedés...Amikor szorongással tölt el a közönyösség...Amikor megsemmisít minket a halál... 

Rendkívüli áldást kaphattunk Ferenc pápától

Urbi et Orbi, ,,családiasan”
kell választanunk azt, ami szükséges, attól,
ami nem az. Annak az ideje van, Urunk,
hogy az életünk útját újból Feléd és a többi
ember felé irányozzuk. Magunk körül lát-
hatunk megannyi példás útitársat, akik a
félelem közepette is a saját életük odaaján-
dékozásával válaszoltak. Ez a Szentlélek
hatékony ereje, amely bátor és nagylelkű
felajánlásokba fordult át, azokban öltött
testet. Ez a Szentlélek élete, amely képes
megszabadítani, értékelni és megmutat-
ni, hogy életeinket olyan közös személyek
szövik egybe és tartják fenn, akik soha nem
jelennek meg a magazinok címlapjain, sem
a legújabb showműsorok hatalmas kifutóin,
ám napjainkban mégis kétségkívül ők írják
történelmünk leginkább döntő fontosságú
történéseit: az orvosok, az ápolók, a bevásár-
lóközpontok dolgozói, a takarítók, a gon-
dozók, a szállítók, a rendfenntartók, az ön-
kéntesek, a papok, a szerzetesek és még
sokan mások, akik megértették: senki sem
menekülhet meg egyedül, önmagában.
Hány és hány ember sugároz reménysé-
get, odafigyelve, hogy ne a pánikot, ha-
nem a közös felelősségvállalást terjessze.
Hányan imádkoznak, tesznek felajánlást
és járnak közben mindannyiunk javára.

Az imádság és a csöndes szolgálat:
ezek a mi győztes fegyvereink.

Hívjuk meg Jézust életünk bárkájába!
Bízzuk Rá a félelmeinket, mivel Ő legyőzi
azokat! Az Úr megszólít minket, és viha-
runk idején arra hív meg, hogy ébredjünk
fel, aktivizáljuk a szolidaritást és a remény-
séget, mivel ezek szilárdságot, támaszt és
értelmet adhatnak ezeknek az óráknak, ami-
kor látszólag minden hajótörést szenved.

Az elkülönítésben, amikor mindannyi-
an szenvedünk a szeretteinkkel való ta-
lálkozások hiányától, megtapasztaljuk
rengeteg dolognak a hiányát. De újra meg-
halljuk a minket megmentő üzenetet: Ő
feltámadt és közöttünk él! 

A koronavírus-járvány nagy, közös keresztet rakott az egész emberiségre. Az ed-
dig folyton hömpölygő tömeg a Szent Péter-bazilika előtti térről is karanténba vo-
nult. Ám az elhagyott, esőáztatta téren mégis sokmillió lélek összegyűlt közösen
imádkozni Ferenc pápával: a hívek családjaik körében a televízión keresztül kapták
a teljes búcsúval járó, rendkívüli – mindannyiunkat Isten irgalmába ajánló – Urbi
et Orbi áldást. A Szentatya Szent Márk evangéliuma (4,35–41) szentírási részhez
kapcsolódó szavai bármikor újragondolhatók. 
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Igazi példa lehet
hozzáállásuk minden
katolikus hívő számá-
ra. Már a település
templomának megépí-
tésében is nagy szere-
pük van. 

– Jolán édesanyja
még egy betongarázs-
ból kialakított kis ká-
polnába járt szentmi-
sékre – meséli a buda-
örsi származású férj. – Mondogatták az asz-
szonyok, de jó lenne, ha a faluban is épülne
katolikus templom. Beszéltünk polgármes-
ter úrral, aki azt mondta, hogy már adtak be
valamilyen pályázatot, ám még nem történt
semmi. Javasolta, hogy csináljunk egy ala-
pítványt, arra gyűjtsünk pénzt, s ha így bein-
dul a dolog, már nem lehet ,,kikerülni”.
2001-ben meg is történt az alapkőletétel,
Seregély István érsek úr jött áldást adni.
Voltunk nála háromszor is kihallgatáson.
Első alkalommal kijelentette, ne várjuk,
hogy az egyházmegye fog templomot épí-
teni, mert akkor itt több mint félszáz templom
volt felújítás illetve építés alatt. Például a
régi mezőkövesdi templomot is akkor nyil-
vánították életveszélyessé, meg kellett az
újat építeni. De biztatott, hogy gyűjtsünk
pénzt, imádkozzunk, és vágjunk bele bát-
ran, mert olyan még nem volt, hogy az elkez-

dett templom előbb-
utóbb kész ne legyen...

– Nagyon szép ün-
nep volt az alapkő le-
tétele: az üres telken
padokat raktunk szét,
és nagyon sokan el-
jöttek együtt örülni –
veszi át a szót Jolán.
– Aztán beindult az
építkezés: rengeteg
emberre lehetett szá-

mítani, a falubeliek, akik nem tudtak pénzt
adni, adtak helyette munkát. De aztán sze-
rencsére mégis kaptunk anyagi támogatást
az egyháztól is: amikor megtörtént ezen a
területen a kárpótlás, tetemes összeghez ju-
tottunk. A templom pedig három és fél év
alatt felépült, 2004-ben lett szentelve. 

A házaspár ajánlotta fel a toronyórát, s
állítottak egy feszületet is a templom elé. A
padlófűtést pedig amennyire lehetett, saját
kezűleg kivitelezték:

– Elmentünk egy tanfolyamra, és meg-
tanultuk, hogyan is kell ezt csinálni. A mű-
szaki egyetemen egy mérnök-tanárral meg-
terveztettük, az alapján dolgoztunk. Na-
gyon megható volt, amikor kérdeztük a ter-
vezőt, hogy mivel tartozunk neki, azt mond-
ta, semmivel, ő is hívő, katolikus, a tervek
elkészítése az ő hozzájárulása... – emléke-
zik Jolán. – A szentély szakrális beren-

dezése is a mi felajánlásunk, amit egy helyi
asztalossal csináltattunk, hogy az itteni em-
bereket is segítsük. Szívvel, szeretettel tette
a dolgát az asztalos is, és nagyon szép mun-
kát végzett. Adományoztak persze mások
is, a polgármester és a felesége például a
belső szőnyegeket gyártatták le méretre, s a
villanyszerelési munkákat is ajándékba ad-
ta egy iparos.

Házasságkötésük itt volt, de Budaörsön
laknak. Mégis mindig vissza-visszatérnek...
László boldog, hogy a mindig bőkezű visz-
szatéréssel feleségének is örömet szerez, aki-
vel lassan 50 éves házasok. (,,Pesten talál-
koztunk, első nap amint megláttam, megsze-
rettem, és ez azóta is tart” – így a férj.)

– Mindig eszünkbe jut valami, ami hi-

ányzik, ami nem kerek, és amivel segítünk
a falunak, az egyházközségnek... 

De jut azért Budaörsre is a segítő szán-
dékból: adakoztak többek között a Kőhegyi
kápolna felújítására, ahová napjainkra visz-
szatért a Passiójáték háború előtti hagyo-
mánya is. Mivel nagyon komoly anyagi ál-
dozatot és munkát jelent, néhány évente ren-
dezik meg. Az Úrnapi körmenetre viszont
évről évre rácsodálkozhatnak az érdeklődők,
itt dolgozzák ki talán a legszebben a virág-
szőnyegeket. S az egyik oltár a Deigner
házaspár vállalása, több évtizede. Ők finan-
szírozzák a virágok árát, ők tervezik meg a
mintát, és vesznek részt nagy lelkesedéssel a
kivitelezésben. Idén az Eucharisztikus kong-
resszus logója a terv...                       D. K.

A Kőhegyi kápolna Wendler Ferenc
(1815–1897) nevéhez fűződik. 1847. június 29-
én álmában a Kőhegyen ásott, és az ott talál-
ható vadrózsabokor virágaiban a Szűzanya
arcát vélte felismerni. Szűz Mária pedig kinyi-
latkoztatta neki: „Én vagyok a Szeplőtelenül
Fogantatott.” Ez azért érdekes, mert a Szeplő-
telen Fogantatás dogmáját csak 1854. decem-
ber 8-án hirdették ki.  

1853. júniusában Wendler Ferenc egy bá-
nyaomlásban csaknem életét vesztette. Társai-

nak elmondta, hogy a Szűzanya óvta meg. Ezért határozta el a kápolna építését ott, ahol
álmában a vadrózsabokrot látta. Az alapkövet 1855. május 5-én Brunner János plébános
rakta le. 1855. október 15-én szentelték fel a Szeplőtelen Fogantatás tiszteletére, s a hagyo-
mány szerint IX. Pius pápa Szűz Mária-szobrot küldött az alkalomra. Állítólag ez a kápolna
viselte a világon először ezt a titulust. 

Az építő felesége halála után a kápolna mellett egy kereszt alakú barlangot vájt a hegy
szikláiba, és 1878. február 25-én felköltözött oda. Utolsó éveiben fia, Wendler András kis
házat emelt apja barlanglakása mellé, s odaköltözött, hogy ápolhassa a már szinte teljesen
vak édesapját és gondozhassa a kápolnát. 

1931-ben a Wendler család a Budaörsi Katolikus Egyháznak adta át a kápolna gondo-
zását, ekkor Grosz Mátyás, Wendler Ferenc dédunokája élt a hegyen. 1944 és 1945 között a
kápolnát több belövés is érte, amit a család még kijavított. Ám az 1946-ban kezdődött kite-
lepítést követően a kápolna köveit teljesen széthordták... Az újjáépített kápolna alapkövét
2003. május 5-én rakták le, majd több száz budaörsi lakos részvételével rövid időn belül fel-

épült az új Kőhegyi kápolna. 2003. október 15-én történt a felszentelése. 

,,Gyűjtsünk, imádkozzunk – és vágjunk bele...”

A ,,kikerekítő” házaspár
– Gyermekünk nem született, és arra gondoltunk, jó lenne, ha valami maradna

utánunk, ami igazán értékes... De természetesen nem a magunk méltatását akarjuk
kivívni ezekkel a felajánlásokkal, hanem az Úr dicsőségére jótékonykodunk. A ne-
vünk sincs kiírva szinte sehol, bár a stációknál az első és az utolsó kép hátára azért
a művész úr felírta, hogy a mi adományunk...

Mi is lehetne értékesebb, mint ami Isten dicsőségét szolgálja, illetve segíti az
embereket Hozzá közeledni?! Deigner László és felesége, Vass Jolán már sokat tettek
Hernádkak katolikus közösségéért, és sokat adakoztak a templom épüléséért, szé-
püléséért –, legutóbb egy stációsort készíttettek el.  

Kőhegyi kápolna
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Innen - Onnan
vÁlASzTHATÓ SzENTMISESzövEG JÁRvÁNy IdEJÉN. Az Istentiszteleti és Szent-

ségi Fegyelmi Kongregáció engedélyezte a szentmise járvány idején választható miseszöve-
get, amíg a járvány véget nem ér. Ennek dekrétuma így szól: 

,,Nem kell félned a sötétben látogató járványtól (vö. 91,5-6). Ezekkel a szavakkal a zsol-
táros arra buzdít, hogy legyünk nagy bizalommal Isten hűséges szeretete iránt, aki soha nem
hagyja magára népét a megpróbáltatás idején.

Ezekben a napokban, amikor a világ szenved a Covid-19 vírustól, sok kérés érkezett, hogy
lehetőség legyen egy külön mise celebrálására, könyörögve Istenhez a járvány megszűné-
séért. Éppen ezért, ez a Kongregáció, engedélyezi, hogy a Szentmise járvány idején szöveget
alkalmazzák, amíg a járvány véget nem ér. Mondható bármely napon, kivéve a főünnepeket,
az adventi, a nagyböjti és a húsvéti idő vasárnapjait, Húsvét Nyolcadának napjait, Halottak
napját, Hamvazószerdát és a Nagyhét napjait.”

A szentmise bevezető éneke: ,,A mi betegségeinket az Úr viselte, és a mi fájdalmaink ráne-
hezedtek...” A könyörgés pedig így hangzik: ,,Mindenható örök Isten, minden veszélyben egyet-
len oltalom, te meghallgatod a szorongattatásban hittel hozzád könyörgő gyermekeidet. Tekints
ránk kegyes jóindulattal. Adj a megholtaknak örök nyugalmat, a síróknak vigasztalást, a be-
tegeknek gyógyulást, a haldoklóknak békét. Erősítsd meg a testvéreik egészségéért dolgozókat.
Add a bölcsesség lelkét a közügyek irányítóinak. Gyullaszd fel lelkünkben a jóakaratot minden-
ki iránt, hogy mindannyian dicsőíthessük a te szent nevedet. A mi Urunk, Jézus Krisztus, a te
Fiad által, aki veled él és uralkodik a Szentlélekkel egységben, Isten mindörökkön örökké.”

BorítóNKHoz
mAgáNmISe, mADárKáNtoroKKAL

,,Két-patak-parton, erdő közepén,
Zöld hegyek alján mondom a misém.

Belecsengenek, belezsonganak
Kántoros kedvű kicsi madarak.

Az erdőből is ide-idezeng
A tölgyek orgonája. 

Így még nagyobb a csend.”
Sík Sándor: Erdei mise című verse visszaadja azt a hangulatot, melyet Tóth Gábor

(füzéri plébános, PAPBÁCSIS rovatunk gazdája) gyönyörű fotói láttán érezhetünk. S
bár a járványhelyzet miatt hívek ugyan nem voltak a környéken, azt viszont nem mond-
hatja Gábor atya, hogy a madár se járt arra, hiszen mint írta: ,,A madarak voltak a kórus
a kántorom helyett. Ami feltűnt, hogy néhány énekesmadár a mise alatt néha egészen
közel jött, mintha érezné, hogy ez itt nem egy turista szieszta.”

Persze a szomorúság is kicsendül a bejegyzésből: ,,21 éves papságom alatt először
fordult velem elő, hogy a rögtönzött tábori misémen nem voltak jelen sem cserkészek,
sem hittanosok, mint máskor, amikor a hordozható tábori miséző készletemet a természet
lágy ölén bárhol bevetettem…”

(A hátsó borító fotói a Varga Béla atya által a Sajó-parton bemutatott szentmisén
készültek. Erről videó is megtekinthető a www.ujmisszio.hu oldalon.)

KüzdvE ÉS BízvA 
NyIlvÁNOS A JAKAB ANTAl PüSPöKRŐl SzÓlÓ dOKUMENTUMFIlM

2018 tavaszán kezdődött az a nagyszabású
filmforgatás, amely a hitvalló gyulafehérvári
főpásztor, Jakab Antal püspök életét és mun-
kásságát hivatott mozgóképalkotás formájá-
ban a nézők elé tárni. A dokumentumfilm
2020 márciusára tervezett díszbemutatói a
világjárvány miatt meghiúsultak. A helyzet
bizonytalanságára való tekintettel az alko-
tók úgy döntöttek, nem várnak tovább, és a
filmet Jakab Antal megyéspüspöksége kezde-
tének negyvenedik évfordulóján, 2020. ápri-

lis 2-án nyilvánossá tették. A dokumentumfil-
met a csíkszeredai EPI Stúdió készítette. A stáb felkeresett minden olyan erdélyi, magyar-
országi és római helyszínt, amely Jakab Antal püspök életéhez szorosan kapcsolódik. For-
gatásaik során kortársak, tanúk hiteles adatközlésekkel egészítették ki az irattárakból, le-
véltárakból megszerezhető ismeretanyagot.

Az életút és életmű bemutatásán túl a film további célja volt olyan példaképet állítani a
szemlélő és különösen a fiatal nemzedék elé, aki hitét és népét mindenekfölött állónak tar-
totta, s azért mindent meg is tett – azaz példája ma is követésre méltó. 

(A fotó 1972-ben, Gelencén készült a püspökről)

PAPBáCSIStótH gáBor füzérI PLéBáNoS roVAtA
füzér KArANtéNBAN
Pap bácsi fodrásznál: 
– Nyitva vagy? – A mellékelt ábra szerint

még igen, mivel be tudtál jönni. – Le kéne
vágni a hajam majdnem kopaszra, hátha
bezártok, csak még nem tudsz róla! – mégis,
mennyit vágjak? – minimum 3 mm marad-
jon, mintha a seregben lennék. – és a füzéri
hívek mit fognak szólni, hogy szinte meg-
kopasztottalak? – Az üres templomban?
Szerinted?!😀Aggódó hang: – De azért kajátok van? – Nem kell aggódni, a Karitászos gyűj-tés nálam van... 🙂 😀

– Pap bácsi, van már szájmaszkod? –
még nincs, de nyugi, a fejemre húzok egy
harisnyát vagy egy krumpliszsákot! 😀– Atya, hogy lesz így a húsvéti étel-megáldás? – reggel 8-kor pakoljatok ki akapu elé, én meg autóval végiggördülök afalun a szenteltvízzel. (és így is lett.)😀

Amikor feltettem a facebookra, hogy le-
het vinni barkát, látom, hogy 5 perc múlva
többen szájmaszkban rohannak le a temp-
lom felé. mire én: – te jó ég! Csak nem
késtem le a miséről???

március 30., havas füzéri várkép a face-
bookon, s alatta: ,,Hull a hó, fúj a szél, Dimit-
rij Lénáról mesél...” Na megyek, keresek vala-
mi omegA-3 tartalmú élelmiszert... :-)
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A májusi ájtatosság könyvecskéjéből 2.

Asszonya a világnak
Kegyes és irgalmas Szűz; hűséggel teljes Szűz

A kánai menyegzőn kérésére segített
Jézus a násznépen. Szűz Mária kérésének
köszönhette a jobb lator is, hogy Jézus neki
a mennyországot ígérte. Szűz Mária most
is kegyes, irgalmas és hűséges segítője
azoknak, kik őt tisztelik s hozzá fordulnak
kérésükkel. Szalézi Szent Ferenc fiatal ko-
rában gyötrelmes kísértésben szenvedett:
úgy tetszett neki, hogy ő nem fog üdvö-
zülhetni; ő már az örök kárhozatra van
ítélve. E lelki gyötrelmében Szűz Máriához
fordult, elimádkozta az ő képe előtt Szent
Bernát „Emlékezzél meg...” kezdetű imáját
s szíve azonnal megkönnyebbült s kísértése
mindenkorra elmúlt.

Neked Jézus után kiben van bizodalmad?!
Virágcsokor: Elimádkozom többször

Szent Bernátnak e hathatós imáját!
Ima: Emlékezzél meg, ó legkegyesebb

Szűz Anya Mária!, hogy még sohasem lehe-
tett hallani, hogy valaki tőled gyámoltala-
nul magára hagyatott volna, ki a te irgalma-
dat kérte és pártfogásodért hozzád folyamo-
dott. Hasonló bizalomtól lelkesítve én is
hozzád sóhajtok ó szüzek Szüze! angyalok
Királynéja, mi Urunk Jézus Krisztusnak
Anyja! Hozzád tekintek föl, ó vezércsillaga
e zajos élettengernek. Én nyomorult bűnös
sírva és zokogva lábaidhoz borulok. Ne
vesd meg könyörgésemet ó hatalmas Asz-
szonya a világnak és Anyja az örök Igének!,
hanem fordítsd reám figyelmedet és hall-
gasd meg kérésemet e siralomvölgyében,
most és főképp halálom óráján, ó irgalmas,
ó kegyes, ó édes szűz Mária!

örömünk oka
Igazi oka a szomorúságnak a bűn, mert

miatta éri az embert s belőle származik a
legtöbb baj és szenvedés. Szűz Mária által
a Megváltót nyertük, ki a mi bűneinkért
szenvedett, hogy értük bocsánatot nyerhes-

sünk, s megnyitotta nekünk a mennyorszá-
got. Elég okunk van tehát, hogy a boldog-
ságos Szüzet örömünk okának köszöntsük!
Ó hánynak volt ő már hathatós közben-
járása által is, mind lelki, mind testi bajá-
ban, örömének oka! Assisi Szent Ferenc
aggódott, vajon a szentséges Atya jóváhagy-
ja-e az általa alapított szerzetesrendet?
Szűz Máriához folyamodott s kívánsága
igen nagy örömére teljesedett.

Te mit tartasz az igaz öröm forrásának?!
Virágcsokor: Többször hálát fogok

adni Istennek, hogy Szűz Mária által annyi
kegyelemben részesít bennünket!

Ima: Áldom és magasztalom a megoszt-
hatatlan Szentháromságot, ó Szűz Mária,
mindazon kegyelemadományokért, melyek-
ben téged részesített, mert általad én sze-
rencsés és gazdag lettem. Ó jóságos Anyám,
légy örömöm oka életemben, halálomban
és az egész örökkévalóságban. Amen.
titkos értelműrózsa

A rózsát tö-
vis veszi körül,
s ki hozzányúl,
azt megszúrja,
megsérti. A bűn
is tövis; de
Szűz Máriát, e
titkos értelmű
rózsát, a bűnnek tövise sohasem környé-
kezte. Őt idegen tövis sértette: a fájdalom
és bánat tövise, a mi bűneink miatt...

Virágcsokor: Én is meg akarok Szűz
Mária hét fájdalmáról többször emlékezni.

Ima: Üdvözlégy Mária, fájdalommal tel-
jes, a keresztre feszített Úr van teveled, rész-
vétet érdemelsz te az asszonyok között s rész-
vétre érdemes méhednek gyümölcse: Jézus.
Asszonyunk szűz Mária, a megfeszített Isten
Fiának szent anyja, imádkozz érettünk, Fiad
megfeszítőiért most és halálunk óráján.  Amen.

Szentséges Szűz mária
Szent Szuzo Henrik mondta: „Valahány-

szor Szűz Mária nevét kimondom, mindany-
nyiszor érzem, reménységem szívemben
erősbödik s szeretetem gyarapodik. Úgy
tetszik nekem, mintha színméz ömlenék el
szívemben. Ó Mária, mikor már a neved is
ily szeretetreméltó, milyennek kell neked
magadnak lenned a mennyországban!” Lel-
ki tanítók buzdítanak minket, hogy Szűz
Mária nevét szeressük és hogy azt minden
szükségünkben, nehézségben és kísértés-
ben segítségül hívjuk. Ó, hánynak hozott
már e név segítséget, vigaszt és erőt!...

Aquinói Szent Tamás még kisgyermek
korában kézbe kapott egy darabka papírt,
melyre Szűz Mária neve volt írva. Mikor el
akarták tőle venni, nem adta oda, hanem
lenyelte, mintegy szeretetét mutatva e
szentséges név iránt.

Szereted-e te is Szűz Mária szentséges
nevét?... Nem emlegeted-e hiába  és tisztelet-
lenül? ... Elmondod-e mindennap az Úran-
gyalát?

Virágcsokor: Ígérem, hogy az Úran-
gyalát reggel, délben és este soha el nem
mulasztom.

Ima: Jézusnak édes neve után a tied, ó
Szűz Mária, nekem a legkedvesebb! Ma-
radjon az mindig mélyen bevésve az én
szívemben, hogy iránta való szeretetemet
soha el ne veszítsem, mert tudom, hogy vele
a szeretetet Jézus iránt, sőt az örök bol-
dogságot is elnyerhetem. Inkább száradjon
el jobb kezem s a nyelvem, mintsem meg-
feledkezzem édes nevedről, mennyei jó Szűz
Anyám. Halálos ágyamon is ez legyen az
utolsó szavam: Dicsértessék Jézus és Má-
ria szent neve. Amen.

Istennek szent Anyja
Szűz Mária Istennek szent Anyja, mert

Isten egyszülött Fia, a Szentháromság má-
sodik személye, öröktől fogva igaz Isten,
az ő szűz véréből vette emberi testét s tőle
született Betlehemben, mi által Szűz Mária
az Ő édesanyja lett. Az istenkáromló
Nesztoriusz, konstantinápolyi pátriárka
(450 körül) ezt az igaz valóságot tagadni
kezdte. A püspökök Efezus városában ta-
nácskozásra gyűltek, melyen Nesztoriusz
istentelen tanát, mint tévhitet, elvetették, s
kimondották, hogy e köszöntés: „Istennek
Szülője”, Szűz Máriát teljes joggal meg-
illeti, maga a mindenható Úristen emelte őt
örök végzése folytán e dicső méltóságra;
azt tőle semmiféle igaz keresztény el nem
vitathatja. Efezus városának akkori keresz-
tény népe rendkívül örült a püspökök eme
határozatának, s az utcákon is hangosan is-
mételgette a szent fohászt: „Szűz Mária,
Istennek szent Anyja, könyörögj érettünk!”

Meggondoltad, megfontoltad-e már te is
Szűz Máriának eme fönséges méltóságát?!
Ez fölemeli őt magasan az angyali karok
fölé! Senkit közülük Jézus nem nevezett
édes Anyjának; Szűz Máriát pedig nemcsak
szólította annak, de valóságban az is volt!
Lám, mennyire megérdemli szeretetedet!

Virágcsokor: Hű tisztelője, s ha kell, vé-
dője leszek Szűz Mária fönséges, isten-
anyai méltóságának!

Ima: Ó Szűzanya, kit Isten minden te-
remtmény fölé emelt, Istennek szent Szülő-
je! Te igazán áldott vagy az asszonyok kö-
zött! Én beismerem és vallom istenanyai
fönséges méltóságodat. Légy szószólom
szent Fiadnál, megváltó Istenemnél, most
és halálom óráján. Amen.

A II. János Pál pápa
tiszteletére nemesített

rózsafajta
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Boldoggá lehet id. Karol Wojtyła és felesége, Emilia

A szent pápa is tanúskodik VáLASzoK A VILágoSSágrA
goNDoLAtoK A máJuS 18-áN100 éVe SzüLetett SzeNt II JáNoS PáL PáPátóL

márIA LeLKI ANyASágáróL: Jézus, amikor meghalt a kereszten, azt mondta János-nak: „íme, a te anyád.” Attól a pillanattól kezdve, s ami-kortól „a tanítványok gondjaiba vették”, mária lelki anya-ságának misztériuma végtelen kiterjedésben kiteljesült atörténelemben. Az anyaság azt jelenti, hogy aggódunk agyermek életéért. mármost, ha mária az egész emberiségédesanyja, akkor az ő aggodalmának az emberi életértegyetemes kiterjedése van. egy anya aggodalma az egészembert átöleli. mária anyasága azzal kezdődött, hogyanyaként gondoskodott Krisztusról. Krisztus által elfo-gadta Jánost a kereszt alatt, és benne elfogadott minden embert és elfogadta az egészemberiséget. mária mindenkit magához ölel különösen szerető gondoskodással a Szent-lélekben. Valójában, amikor a Hiszekegyet elmondjuk, ő az, aki „életet ad...”mária lelki anyasága ezért részvétel a Szentlélek hatalmában, aki „életet ad”. ugyanígyhűséges és alázatos szolgálólánya az, aki magáról azt mondja: „Az Úr szolgálója vagyok.” mária lelki anyasága misztériumának fényében próbáljuk megérteni azt a különlegesüzenetet, mely visszhangozni kezdett a világban fatimából 1917. május 13-ikán, s ugyan-ez évben október 13-ikáig, öt hónapig tartott. 
egy éDeS éS SzeNVeDŐ SzeméLyISégrŐL: Cascia szentjének élete különböző szakaszokra oszlott kronologikusan, s – ami ennélfontosabb – emelkedő jelleggel, ahogyan különböző életszakaszaiban egyre közelebbjutott Istenhez. miért is lett rita szent? Nem is annyira csodatételeinek okán, melyeket anéphit annak tulajdonít, hogy sikerrel járt közben a mindenható Istennél, hanem azért,mert oly megdöbbentően normális, mindennapi életet élt, először mint feleség és anya,majd özvegy, s végül mint ágostonos apáca. Szent ágoston lelki leánya volt. tanításait átültette a gyakorlatba anélkül, hogy köny-vekben olvasta volna őket. A felszentelt nővéreknek őszintén ajánlotta, hogy „kövessék aBárányt, bárhová is megy”, és hogy „belső látásukkal szemléljék a Keresztre feszített se-beit, a feltámadott sebhelyeit, a Haldokló ember vérét..., mely mind a szeretet mérlegérekerül.” rita ad litteram – betű szerint – engedelmeskedett Szent ágostonnak. Különö-sen zárdai életének negyven esztendeje alatt mutatta meg azt a szilárd és folytonos kapcso-latot, melyet létrehozott a golgota isteni áldozatával.rita valóban „erős asszony” volt és „bölcs szűz” is egyszerre, az, akiről a Szentírás szólnekünk. életútjának minden állomásán jelezte, s nemcsak szavakkal, a szentség felé vezetőhiteles utat, mint Krisztus hűséges követője akár a keresztre is. ezért akartam felidézniaz ő édes és szenvedő személyiségét minden híve számára a nagyvilágban, azzal a kívánsággal,hogy ösztönzést nyerjenek tőle, s mindenki a maga élethelyzetében válaszolni tudjon a ke-resztény elhívatására, a világosságra, tanúságtételre és bátorságra...  (életéről  írás az 5. oldalon)

A krakkói érsek megnyitotta 
Szent II. János Pál pápa szülei-
nek boldoggá avatási eljárását.

Marek Jędraszewski krak-
kói metropolita március köze-
pén bejelentette, hogy meg-
nyitja idősebb Karol Woj-
tyła és felesége, Emilia
Kaczorowska, Szent II.
János Pál pápa szüleinek
boldoggá avatási eljárását.

A lengyel püspöki kon-
ferencia tavaly októberi
kedvező döntése, valamint
a Szentek Ügyeinek Kong-
regációja jóváhagyása
után a krakkói érsekség
megindította a két boldog-
gá avatási eljárást. Arra
kérik a híveket, hogy ha valakinek van Is-
ten Szolgája Karol Wojtyłához és felesége,
Isten Szolgálója Emilia Kaczorowskához
kapcsolódó dokumentuma, levele vagy üze-
nete, azt május 20-ig küldjék el a metropoli-
tai hivatalhoz, legyen annak tartalma az
ügy szempontjából pozitív vagy negatív.

A szent lengyel pápa szüleinek emléke
még él, különösen Wadowice és Krakkó
közösségeiben. Noha igen sok idő telt el
haláluk óta, még mindig élnek, akik szemé-
lyesen ismerték őket. „Igyekszünk felvenni
velük a kapcsolatot, és megkérni őket,
hogy tanúskodjanak” – mondta Andrzej
Scąber, a krakkói érsekség kanonizációs
megbízottja. Hozzátette: Meghallgatják a
közvetlen tanúk gyermekeit és unokáit is.

Bizonyos értelemben maga a szent pápa
is „közvetlenül tanúskodik” majd szülei
életszentségéről, hiszen sok írásában mesél

róluk, megerősíti, milyen rend-
kívüli személyek voltak.

Formailag két külön kano-
nizációs eljárást folytat-
nak majd, melyek során

be kell bizonyítani, hogy
Emilia és Karol hősies
fokon gyakorolták az eré-
nyeket, életszentség híré-
ben állnak, és hogy köz-
benjárásukra csodás ima-
meghallgatások történtek.

Már most látszik, hogy
az összegyűlő anyag – fő-
ként Karol Wojtyłával kap-
csolatban – igen terjedel-
mes. A dokumentációból
kiderül, hogy élete során
hogyan fejlődött kapcso-
lata a Jóistennel, és hogy

ezt miként tudta átadni fiának, a jövendő
pápának.

Közel maradni Istenhez
A mai, válságban lévő társadalomban,

ahol olyan sok a válás, az együttélés, az
elhagyott gyermek, a Wojtyła házaspár
megmutatta mindenkinek, hogy nagyon
nehéz anyagi körülmények között, beteg-
ségben, gyermek halálával szembe nézve is
meg lehet őrizni a hitet, és közel lehet
maradni Istenhez.

Emilia Kaczorowska és idősebb Karol
Wojtyła 1906. február 10-én kötöttek há-
zasságot Krakkóban. Két fiuk született:
1906-ban Edmund, majd 1920-ban ifjabb
Karol. Kislányuk, Olga kevéssel születése
után meghalt. Emilia 1929-ben hunyt el,
ezután az idősebb Karol Wojtyła egyedül
nevelte tovább fiait. 1941-ben halt meg
Krakkóban.                              Forrás: VR

A szent pápa szüleinek szobra
Czestochowában (Fotó: d. K.)
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A mai ember szá-
mára idegenné váltak
a jelek és a szokások.
Sokan elmennek a
templomba, szívük tel-
ve a mindennapi élet
terheivel, de nem talál-
ják meg a szabadulás
útját. „Sokan keresnek
valamit, ami reményt
ad és nem találják. Ke-
resik azt, ami értelmet
ad életüknek, és amiért érdemes élni, de
nem találják.”

Pedig Krisztus maga jelen van köztünk:
a kenyér s bor színe alatt, az oltáron.

„Az Úr nem ment el, itt maradt.
Őbelőle táplálkozunk.
Óh különös, szent, nagy titok!” 

Babits Mihály: Eucharisztia (részlet)
Ami nagyot és hatalmast, kedvest és

megrázót ez a szó mond: Krisztus, azt tar-
talmazza számunkra közeli és eleven való-
ságban az Eucharisztia. Az Oltáriszentség-
ben Krisztus istenségével és emberségével
valósággal jelen van. 

„Megérintettem a csodát.
Eljött a perc, a boldog: 
A csengő felsikoltott,                                
Mellig bókoltak a fejek, 
És a csillogó paténa felett                              
A Kenyér-Isten megmutatkozott.
És akkor hirtelen minden megváltozott.”

Sík Sándor: Primicia (részlet)
A Versbarátok köre Eucharisztikus soro-

zatának egyik előadása ennek a jelenlétnek
a tényét, az igazságát mutatta be Jézus tulaj-
donságait követve, Sam Guzman keresz-
tény szerző írása alapján, melyek: az alá-
zat, a csend, a szeretet, a sérülékenység, a
türelem, a szegénység, és a jelenlét.

Alázat 
Az örök Isten, aki

minden dolgot megte-
remtett, leginkább a
hétköznapi étel formá-
jában ereszkedik le kö-
zénk. Elvégre a ke-
nyér egyszerű étek,
szinte ,,észre sem vesz-
szük”, ha esszük.

,,Amit én álmodom
Nem fényűzés, nem fűszer, csemege,
Amit én álmodom:
Egy nép szájában betevő falat.
Kenyér vagyok, mindennapi kenyér,
Lelki kenyér az éhező szíveknek,
Asztaláldás mindenki asztalán...
Kellek: ezt megérteni egyszerű,
És – nincs tovább.
Az álmom néha kemény, keserű,
Kérges, barna, mint sokszor a kenyér,
De benne van az újrakezdés magja,
De benne van a harchoz új erő, –
De benne van az élet.”
Reményik Sándor: Mindennapi kenyér

(részlet)Csend
Az eucharisztikus Ostyában Jézus üdvö-

zöl bennünket, teljes csenddel. Ő kész meg-
hallgatni minket, ha már mi is elcsendesí-
tettük a szívünket.

Vajon vesztegetjük a szót? Ennél több:
meghalljuk-e, amit mások mondanak?

,,Tépett világok, tépett emberek
Bódult zűrben kerengnek.
Jöjj drága testvér, add a kezedet:
Mondjunk ma csendet.
Az édes Isten nagy meleg kezén
Megbú két árva lélek:

versek között 

...a kenyér s bor színe alatt
És elcsitul és orgonálni kezd
A zűrös élet.”  

Sík Sándor: Csend 
,,Fogadd a csendet, hogy imádkozhass,

imádkozz, hogy növekedjék hited, higgy,
hogy szerethess, élj szeretetben, hogy szol-
gálni tudj, szolgálj, hogy megleld békédet.”

Teréz anya
Szeretet

Az Oltáriszentségben Krisztus  dobogó
szíve szeretettel ég irántunk, és ő is vágyik
cserébe a mi szeretetünkre. A kereszten
Krisztus szó szerint meghalt, kiöntve az Ő
drága vérét, hogy elnyerje szeretetünket. 

,,Csak azért
az egyetlen napért
érdemes volt megszületnem,
amikor szeretni tudtam,
és szeretnek-e, nem kérdeztem.
Csak ennyi történt teljes életemben,
egyébkor szakadékba buktam.
Csak azért
az egyetlen napért
érdemes volt megszületnem.”  

Weöres Sándor:  Üdvösség 
Sérülékenység

Az Ostyában Krisztus teljesen és egé-
szében sebezhető. Gyakran előfordul, hogy
rosszul bánnak vele, bántalmazzák, figyel-
men kívül hagyják és mellékesen kezelik,
méltóság nélkül. Nem számít, hogy hány-
szor van meggyalázva és megtaposva, szó
szerint vagy átvitt értelemben, Ő továbbra
is eljön hozzánk újra és újra, mondván: „Én
soha nem hagylak el benneteket.”

,,Rossz voltam, 
s te azt mondtad, jó vagyok. 
Csúf, de te gyönyörűnek találtál. 
Végig hallgattad mindig, 
amit mondtam. 
Halandóból így lettem halhatatlan.”

Pilinszky János: Átváltozás  

türelem
Krisztus türelmesen vár minket az Ol-

táriszentségben, hogy bűnbánatot tartsunk,
várja, hogy visszatérjünk hozzá, hogy vá-
laszt adhasson legmélyebb vágyainkra.
Mint Krisztusnak, türelmesnek kell len-
nünk másokkal, különösen azokkal, akik a
legkevésbé érdemlik meg, vagy akik a leg-
jobban próbára teszik a türelmünket.

,,Mikor nagyokat ütnek rajtunk,
Milyen jó lenne nem ütni vissza
Se kézzel, se szóval,
Világitni a napvilággal,
Elaltatni az éjszakával,
Szólni a gyávaság szavával,
De sose ütni vissza.”

József Attila: 
Milyen jó lenne nem ütni vissza

,,Megtanulni a türelmet, életben és mun-
kában, annyi, mint megtanulni a Teremtő
titkát.”

Márai Sándor: Türelem
Szegénység

Földi élete során Krisztus teljes sze-
génységben élt. Semmit sem hozott a föld-
re, semmit sem vitt magával. Az eucharisz-
tikus Ostyában Ő, aki megteremtette a vilá-
got, újra eljön hozzánk szegényen és me-
zítelenül. 

,,Uram, akarod a kezemet,
hogy ez a nap a rászoruló szegények
és betegek megsegítésével teljen?
Uram, neked adom ma a kezemet.
Uram, akarod a lábamat,
hogy a mai nap 
azok látogatásával teljen,
akiknek barátra van szükségük?
Uram, ma neked adom lábamat.
Uram, akarod ma a hangomat,
hogy a mai nap 
beszélgetéssel teljen azokkal,
akik a szeretet szavát szomjazzák?
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Uram, neked adom ma a hangomat.
Uram, akarod a szívemet, hogy ez a nap
a magányosok szeretetével múljon el,
mert hiszen ők is emberek?
Uram, ma neked adom a szívemet.

Boldog Kalkuttai Teréz anya:  
Uram, akarod?

Jelenlét
Isten jelenléte a legnagyobb ajándék,

amit az Eucharisztiában kézzel foghatóan
megtapasztalhatunk.

Ha Krisztust akarjuk utánozni, akkor
jelen kell lennünk azoknál, akiknek szük-
ségük van ránk. Légy jelen!

,,Nézz föl az égre: ott van 
felhők és csillagok közt. 
Pillants körül a földön: 
ott van fűben, virágban, 

állatok ámuló szemében, 
emberek arcán. 
Áss le a föld alá: 
csontokból és kövületekből 
szándékainak lábnyoma 
dereng feléd. 
Mindenütt láthatatlan. 
Mindenben látható.”   

Rónay György: Jelenlét 
A Vatikáni zsinat szerint az Eucharisz-

tia, Krisztus halálának és feltámadásának
emlékezete: „az irgalom szentsége, az egy-
ség jele, a szeretet köteléke”, ahogyan Szent
Ágoston vélekedett. Fedezzük fel az Euc-
harisztia valóságának végtelen gazdagsá-
gát, s adja Isten, hogy életünknek, tette-
inknek, világszemléletünknek valóban az
Eucharisztia legyen éltető forrása.

Hortai Rita (Versbarátok köre)

NEKünk... a salzburgi dóm karnagysegédje
Ne csélcsap reformokkal!

,,A tiszta értékek, az ősforrás megőrzé-
sére kell törekednünk” – vallja Dombó Dá-
niel énekes, karnagy, zeneszerző, a salzbur-
gi dóm kórusának karnagysegédje, akit ar-
ra kértünk, gondolkodjon velünk a Nemzet-
közi Eucharisztikus Kongresszus kapcsán. 

– Budapest és az ország számára lényeges,
hogy minél több olyan nemzetközi eseményt
szervezhessen, mint amilyen az Euchariszti-
kus Világkongresszus is. Minden ilyen alka-
lommal komoly esélyt kapunk arra, hogy
megmutassunk nemzeti értékeinkből egy ke-
veset a világnak, bemutassuk városainkat, ahol
élünk, természeti kincseinket, életterünket.
Természetesen egy kulturális esemény ennél
többre is lehetőséget biztosít. Ennek a maga
teljességében akkor van értelme, ha a magyar
kultúra, és jelen esetben a magyar vonatkozá-
sú egyházzene, egyháztudomány, forrásku-

tatás, sajátos rítusok és relikviák is kihang-
súlyozódnak. Elengedhetetlennek tartom,
hogy mindemellett emléket állítsunk azon
személyeknek, és ismertessük a világgal mun-
kásságukat, akik kiemelkedő szerepet ját-
szottak az egyházi kultúra megőrzésében,
kutatásában. Az események előkészítése és
megvalósítása során működjünk együtt olyan
műhelyekkel, mint a Magyar Egyházzenei
Társaság, az Egyházzene szak a Zeneaka-
démián vagy a Kodály Zoltán Magyar Kó-
rusiskola Sapszon Ferenc vezetésével, ahol
a mai napig is töretlen lelkesedéssel és elhiva-
tottsággal művelik az értékes egyházzenét.
Örömmel töltene el, ha meg tudnánk mutatni,
hogy miben és mennyivel lehet több az a
kétezer éves egyházi kultúra, ami a hagyo-
mányaira, ősi értékeire épül és támaszkodik,
azzal a divatos szemlélettel szemben, ami
mindig a korszellemet követi és mindenáron

meg akar felelni a több-
ségi igénynek. Dobszay
Lászlót idézve: ,,Ha a
szórakoztató zene el-
foglalja a helyét az
igényesebb, emberépítő
zenének, akkor rombol
azzal, hogy elfoglalja.”

Az Eucharisztikus
Kongresszussal kap-
csolatban azt remé-
lem, hogy ezen érté-
kek mentén tudnak a
résztvevők, fellépők,
egyházi vezetők utat
mutatni a világnak. Nem a sokak egyháza
kell legyen a cél, hanem a tiszta értékek, az
ősforrás megőrzése, ami az első eucha-
risztikus szertartással jött létre.

Sokan egyfajta emocionalitással közelíte-
nek az Eucharisztiához és természetesen a
vallásos életérzéshez. Ez egy módja a misz-
tikum megértésének, de nem elegendő. Sok-
kal többnek kell lennie, mint egy egyszerű
érzés. Azon értékek, amelyek hasonló módon
egy impresszióhoz, szubjektív megélés során
alakulnak ki, tiszavirágéletet élnek, mert min-
dig függnek a közhangulattól, a tömegérzés-
től, a korszaknak egyfajta idealizáltságától.

Természetesen amikor értékeket ütköz-
tetünk, mondhatjuk, hogy majd az idő pálcát
tör felettük, és kiderül, melyek voltak a na-
gyobb elismerésre méltóbbak. Ezzel szemben
az egyháznak mindig konstans értékeket
kell képviselnie. Ehhez szükség van az ál-
landó önvizsgálatra és korrekcióra, ami nem
egyenértékű a csélcsap módon történő re-
formokkal, modernizációs törekvésekkel.
Mert az nem jó út, ha a régit kidobjuk, mert
régi, és az újra kritika nélkül mondjuk, hogy
jó, mert új. Nem kell mindent elfogadni, ami
régi, de konstansnak kell maradni, mert az
egyház kősziklára épült, ami valós értéket
jelent, ami mindig állandó. Ettől lesz az egy-
ház egyetemes, több és más, mint a százá-

val kiserkenő, önma-
gát hitnek hazudtoló
egyéb felfogások.

NéVJegy
Budapesten szüle-

tett 1985. április 13-
án. Elsősként kezdett
tanulni hegedűn, zon-
gorán, klarinéton. Tag-
ja volt a Magyar Rá-
dió Gyermekkórusá-
nak, majd a Kodály
Zoltán kórusiskola nö-
vendékeként – ahol ak-

tív vallási élet folyt – ismerkedett meg az
egyházi zene kultúrájával. Diplomái: karve-
zetés, egyházzenetanár valamint  kóruskar-
nagy-művésztanár. 

Tanulmányai befejeztével, 2012-ben Bécs-
be költözött, ahol tagja volt több neves kó-
rusnak, és ő maga is alapított egyet az ott ta-
nuló és dolgozó magyar fiatalok számára. 

2016-ban elindította Dombó Production
elnevezésű koncertszervező vállalkozását.
„Szeretnénk minél szélesebb körben ter-
jeszteni az igényes művészetet, hozzájárul-
va ezzel a magyar és az európai kulturális
értékek megóvásához” – magyarázza. Fő
célja egy művészi-művészeti híd kiépítése
Bécs, Salzburg és Budapest között; ennek
érdekében folyamatosan keresi a kapcsolatot
és az együttműködés lehetőségeit az ausztriai
és a magyarországi kulturális intézmények-
kel, egyesületekkel, alapítványokkal. 

2011 óta 45 művet, köztük vokális műve-
ket kórusra, szólódarabokat, kamarazenei
alkotásokat és több misét is komponált.

Három éve Salzburgban él, a Salzburger
Bachcor állandó tagja. Számos operapro-
dukcióban szerepel, valamint Czifra János
Domkapellmeister karnagysegédjeként dol-
gozik a salzburgi dóm kórusában. Jelenlegi
saját kórusa a salzburgi A-Cappella Kórus.

Összeállította: Varga Gabriella
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Átcsusszanhatunk-e az emberség-vizsgán?

Kézen fogva Isten országa felé 

– A tanítványok között sokféle ember volt.
Talán a legérdekesebb Iskarióti Júdás, aki a
világtörténelem legnagyobb árulását követte
el. Végig ott volt Jézussal, hallotta a Megváltó
szavait, látta tetteit, osztozott az örömében a
virágvasárnapi bevonulás alkalmával. Élvezte
a többiek bizalmát, hiszen még az erszény is
nála volt. Mondhatjuk, a tökéletes tanítvány!
Egyedül Jézus tudta, ki ő valójában! Mégis
úgy szerette, mint a többieket, s még az utolsó
vacsoráról sem küldte el, pedig Júdás szívében
már távol volt a Mestertől!... Júdás azt remélte
a virágvasárnapi bevonulás után, hogy eljött
végre Jézus uralma, s ők, mint miniszterek
helyreállítják a békét, és elérkezik a Kánaán.
Ám teltek a napok és nem történt semmi. Ezért
úgy gondolta, felgyorsítja az eseményeket,
„kierőszakolja” a Mesterből a lázadást...

– De Krisztus ,,terve” más volt: a ke-
resztet választotta...

– Igen. Júdás csak pillanatnyi előnyt akar
elérni. ,,Perc”-ember akart lenni. Olyan, ami-
lyenekkel a mai világ is tele van: akiknek
nincsenek elveik, csupán a mának élnek, abból
is előnyöket remélnek! Értékrendjük torz, az
erkölcsiség hiányzik a szótárukból. Lenéznek
másokat, mindenről van véleményük, de tenni
semmit nem akarnak, csak kritizálnak, és hisz-
tériát keltenek. Minél nagyobb a zavar, annál
jobban élvezik, már csak bosszúból is... So-
ha nem nőnek föl a feladatukhoz, de akik ott
vannak, azokat le akarják taszítani onnan...

– Igen, ez a leírás sokakat elénk idézhet,
mindannyiunk környezetéből… S még rosszab-
bul érint a ,,tevékenységük” akkor, amikor
nagy, közös bajban vagyunk… Nem tudjuk,

mindez meddig tart, de elgondolkodhatunk:
vajon hogyan ,,illeszkedünk vissza” a társada-
lomba vagy akár az egyházba? Próbálunk
megváltozni, vagy minden marad a régiben? 

– Júdás hozott egy döntést –, ám az Isten
meg az ember terve nem volt ugyanaz. Mi is
tervezgethetjük, mi lesz, ha ,,újraindul” az élet,
ám nem tudhatjuk Isten tervét, Ő mit akar még
ebből ,,kihozni”, hogyan próbál még meg ben-
nünket?... Persze mi hiszünk a gondviselő és
szerető Istenben, aki mindig járható utat mutat
az emberiségnek. Az Isten útja sohasem járha-
tatlan, még ha vannak is benne egyenetlen-
ségek, gödrök. Ha meg netán egy szélesebb
folyó állít meg, Isten megtanít bennünket
úszni, hogy biztonsággal átérjünk a túlsó part-
ra. Nem csak sodródunk az életünkben, hiszen
az Isten következetesen tudja, mit akar az
életünkkel, hová akar eljuttatni bennünket… 

– Ha így nézzük, akkor nem is tudjuk be-
folyásolni a jövőnket… 

– Dehogynem. Hiszen dönthetünk, ahogy
Júdás is tette. Csak ő rossz döntést hozott.
Ő egyébként soha, semmit nem kérdezett
Jézustól, legalábbis az Evangéliumok nem
beszélnek erről... Sokszor talán mi is így
vagyunk: nem kérdezünk semmit, mert azt
hisszük, tudjuk a választ –, még az Istennél
is jobban… , ne mondja meg nekem sen-
ki…, meg tudok állni a saját lábamon. Sok
ilyen önhitt ember van, aki azt gondolja, én
tudok mindent, nem kérdezem meg az Is-
tentől, hogy miért alkotott engem, mi a cél-
ja velem, mit kell tennem az életben… 

– Mit hoz vajon a következő nagy egyhá-
zi ünnep, a pünkösd?

– A pünkösdi Lelket nem lehet karantén-
ban tartani, bezárni, eljön akkor is, ha mi
esetleg még karanténban leszünk is, és be-
tölt, vigasztal, erőt ad. Az Isten nagy titka,
hogy itt tud lenni, maradni közöttünk Szent
Lelkével. Földi léptékben mérve kicsi szo-
bában, kicsi konyhában, kicsi kertben va-
gyunk, egy ideig még nem mehetünk ki, de
az ég nagyon tágas, fölfelé határtalan a vi-
lág, még akkor is, ha horizontálisan kicsinek
tűnik: nagyon tág a lehetőségünk, hogy az
Istennel folyamatosan kapcsolatban éljünk,
kapcsolatban maradjunk. A Szentlelket az el-
ső pünkösd óta nem hívta vissza, nem vonta
el a világtól. Ez a Lélek működik bennünk,
működik általunk, működik a egyház által.
Reménykedünk, hogy pünkösdkor már úgy
tekintünk vissza erre az időszakra, mint az
emberiség nagy drámája, nagy próbája, ami
után jön a felszabadult érzés, hogy túljutot-
tunk egy komoly krízisen… 

– Mi van, ha ,,megbukik” az emberiség,
ha a Jóisten úgy gondolja, elege van belőlünk,
mert nem úgy viselkedünk, ahogy elvárná?

– Azt gondolom, ez egy próbatétel. Sajnos
ebből se nagyon tanul az ember, hiszen lehetett
például arról olvasni, hogy több országban is
új, nagyon laza abortusz törvényt vezettek be.
Tehát még a komoly feszültségben is, amikor
emberek fertőződnek és halnak meg, az em-
beriség keresi, hogyan tudna még több embert
elpusztítani. Ez mindent alulmúl, megdöbbe-
nünk, beleremegünk… És valóban: egyszer
– teljesen jogosan – el fogja érni az emberi-
ség, hogy megtapasztalja az Isten haragját,
mert nem tanulunk a saját hibáinkból, és Isten
,,leckéjéből”, amit feladott nekünk emberség-
ből. Jó lenne legalább egy kettest összehozni,
valahogy átcsusszanni az emberség-vizsgán,
nem belebukni. De ezek a borzasztó törvények
bizony nem segítenek ebben. Hogy mikor ér
utól az Isten haragja, vagy mikor jön el az Ő
országa, annak ugye nem tudjuk sem a nap-
ját, sem az órát… De ezekből a jelekből az

emberiségnek tanulnia kellene, látnia, érez-
nie, hogy nem helyesen éljük meg az ember-
ségünket, távol vagyunk az Isten által terem-
tett szép világtól, nem becsüljük meg az Is-
ten által nekünk adott igaz értékeket… 

– Mi, keresztények – ebben a rendkívüli
helyzetben – vajon közelebb kerülünk a
Megváltóhoz, vagy eltávolodunk tőle?... 

– Ez csak egy kérdés a sok közül: van-e
szavunk, imádságunk Jézushoz? A felszínes
vallásosság vezet, mely megtéveszt másokat
is, vagy a szívemmel is szeretem Krisztust és
az Ő Egyházát? A járvány elmúltával többen
leszünk a templomokban, vagy távoli, online
keresztények maradunk? Csupán a mának
élünk és „perc” emberek leszünk, vagy az üd-
vösségünket tartjuk szemünk előtt? Krisztus
végtelen lehetőséget ad szeretetével, hogy
igazi követői legyünk! Van választásunk, mint
ahogy Júdásnak is volt! Válaszd Krisztust! 

– Júdás ott volt Krisztus közvetlen környe-
zetében, megmenthette volna a lelkét, vissza-
tarthatta volna az öngyilkosságtól. Vajon
miért nem tette? És miért bánna különbül az
,,öngyilkosság” felé haladó emberiséggel? 

– Van egy pont, amikor már eljut oda az
ember, hogy senkire sem hallgat. Igen, Jézus
megmenthette volna, de az már átlépte vol-
na Júdás szabad akaratát –, mellyel mind-
annyian rendelkezünk. Gondoljunk bele: Jé-
zus tanítványa volt, látta a csodáit, tapasztal-
ta, hány embernek megbocsátott… –, és
mindez nem rendítette meg a lelkét. Miután
elárulta, nem hitt abban, hogy Jézus neki is
meg tud bocsátani, nem volt nyitott a szíve
annak az elfogadására, hogy az Isten csodát
tud benne művelni. Ha picike hite is lett vol-
na, biztosan megtér… Az emberiség talán
még időben felismeri az isteni irgalmasságot,
megáll, megtér – és hálát adva újrakezd, ha
a megróbáltatások időszaka véget ér... Mert
ez a válasz a fontos kérdésekre: tudunk-e vál-
tozni „harmadnapon”…, vagy folytatjuk éle-
tünket, ahol abbahagytuk…?   Dobos Klára

– A járvány elmúltával többen leszünk a templomokban, vagy távoli, ,,online
keresztények” maradunk?... Megtérünk, vagy begyorsulva – hogy bepótoljuk amiről
,,lemaradtunk” – rohanunk a semmibe?... Júdások leszünk, vagy Tanítványokká vá-
lunk?... Csak három kérdés a felmerültek közül, Makkai László pasztorálpszichológus
atyával Júdás kapcsán a reményteli (vagy reménytelen?) jövőről beszélgetve.
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Az ,,új jelenségek” (res novae) kihívására született XIII. Leo pápa válasza (1891,
Rerum novarum). Az eltelt közel 130 év aktuális (társadalom)történeti helyzeteire
pápai enciklikák sora adott megőrizve továbbfejlesztett, kiegészített választ. Belőlük
(is) született Az Egyház társadalmi tanításának kompendiuma 2004-ben. Rendszerezett
gondolatai nemcsak a hívő ember számára segíthetnek a döntéshozásban. ,,Tanítá-
sának előadása és terjesztése evangéliumi küldetés, amely az Egyház sajátja” (Szent
II. János Pál pápa). Megerősítette Ferenc pápa is ,,Az evangélium öröme” kezdetű
apostoli buzdításában. Előző számunkban leginkább a család szerepét, a nemzet és a
kisebbségek függetlenségének fontosságát próbáltuk hangsúlyozni. Az ezredforduló
környéke a technika-technológiai fejlődés örömei mellett számtalan súlyos egyéni és
társadalmi problémát hozott felszínre. Amit VI. Pál pápa az ,,egyenlőtlenség hangos
botrányaként” minősített – Szent II. János Pál idejében súlyosbodva – XVI. Bene-
deknél már világméretű probléma. Már nem igaz, hogy ,,a gazdasági tevékenység és
a politikai működés még saját illetékességi körükön belül maradva... kölcsönös biza-
lommal lehettek egymás iránt.” ,,Csökkent a szociális biztonság hálózata.” Megol-
dandóvá vált még a globalizmus kezelése, a klímakatasztrófa, az emberi csoportok
együttélésének kérdése a békés párbeszéd lehetőségének biztosításával...

,,Abszolút számokban mérve növekszik
a világ gazdagsága, de növekednek az
egyenlőtlenségek is” (XVI. Benedek Cari-
tas in veritate – Szeretet az igazságban
2009). Jól megy a gazdaság, vagy válság
van, teljesen mindegy. Mindig 50-100 tulaj-
donos(család) birtokolja az emberiség felé-
nek ,,gazdagságát”. Persze ,,mindig lesz-
nek szegények köztetek”, szól a jézusi taní-
tás, de nem mindegy a szegénység minő-
sége. ,,A javak egyetemes rendeltetésének
elve” nem engedheti meg a víz, a minimá-
lis élelem, a legegyszerűbb fedél és ruházat
hiányát. Ferenc pápa tagadja ,,a leszivárgás
elméleteit”, amellyel a ,,mindenható piac-
gazdaság” elve, gyakorlata védi magát,
hogy a gazdagság morzsái mégiscsak el-
jutnak a rászorultakhoz. Védi az elszaba-
dult piaccal, ,,a pénz új bálványozásával”
szemben ,,az államok ellenőrzési jogát,
amelyekre rábízták, hogy őrködjenek a
közjó védelme felett.” Fél ,,egy új láthatat-
lan, olykor virtuális zsarnokságtól”, amely-

ben ,,az embert önmagában olyan árucikk-
nek tekintik, akit használni lehet, majd el-
dobni. Elindítottuk a ‘szemeteskosár kultú-
ráját’... A kirekesztettek nem ‘kizsákmányol-
tak’, hanem elutasítottak, maradékok.” (Az
Evangélium öröme, 2014)

Hogy ez ráadásul ne fokozódhasson,
sőt, visszaforduljon, ehhez a korábbi évek
pápáinak tanácsa: a piac, az állam, a civilek
szoros, szervezett együttműködése a ma-
guk szuverenitásában térben és időben. A
gyorsan növekvő tudás és az általa lehe-
tővé tett cselekvés csak akkor tekinthető
Isten által jónak, ha mellé szépen odaren-
deli XVI. Benedek, hogy ,,a cselekvés
bölcsesség nélkül vak, a bölcsesség szere-
tet nélkül terméketlen... a szeretet legyen
értelemgazdag, az értelem pedig szeretet-
teljes”. 

A globális-lokális ellentétpár is kibékít-
hető. Cselekedni lényegében csak lokálisan
tudunk, de nagy nyitottsággal a globális
felé. 

A természet ,,nem úgy áll rendelke-
zésünkre, mint egy halom véletlenül szét-
szórt törmelék, hanem mint Istennek olyan
adománya, amely az őbenne lakozó rendre
mutat; ezzel az embert abba a parancsoló
útmutatásba vonja bele, hogy ezt a termé-
szetet ,,művelje és őrizze” (Ter. 2,15) 

És mit tettünk? ,,A rovarok hihetetlen
változatossága élt az erdőben, és minde-
gyik végezte a maga feladatát... Madarak
röpdöstek a levegőben, csillogó tollaik és
csicsergésük beleolvadt az erdők zöldjébe
és melódiájába... Nézd csak a folyók sötét-
barna vizét... és gondold meg, hogy a Föld
élő vérét viszik a tenger felé. ... Hogyan
úszhatnak majd a halak az olyan szenny-
vízcsatornákban, mint folyóink?... Ki vál-
toztatta a csodálatos tengeri élővilágot az
élet és a színek víz alatti temetőivé?” (A
Fülöp-szigetek Katolikus Püspöki Konfe-
renciája, 1988)

És a következmények? Ismerjük! 
Kultúrák együttélése

1. ,,Eklekticizmussal, amely egyszerűen
egymás mellé állítja a kultúrákat, és úgy ér-
telmezik, mintha lényegüket tekintve azo-
nosak és egymással felcserélhetők lenné-
nek. Ez kedvez a relativizmusnak, ami nem
segíti elő a valódi párbeszédet.”

2. Kulturális nivellálódással, a viselke-
déstípusok, életminták megkülönböztetés
nélküli átvételének veszélyével... Elvész a
különböző nemzetek kultúrájának, a sok-
féle nép hagyományainak mélységes értel-
me, amelyekkel az egyének meghatározzák
önmagukat az élet alapkérdéseit illetően.” 

Mindkettő ,,a kultúra és az emberi ter-
mészet szétválasztásának irányába mutat,
többé már nem egy felettük álló transzcen-
dens természethez való viszonyukban hatá-
rozzák meg önmagukat... Amikor ez bekö-
vetkezik, az emberiség a szolgaság és a
manipulácó új veszélyébe zuhan.

Ferenc pápa írja, hogy ,,Krisztus min-
dent egyesített magában: az eget és földet,
Istent és embert, időt és örökkévalóságot,
személyt és társadalmat. Ennek az egység-
nek és önmagában való kiengesztelődésnek
ismertető jegye a béke. ... És az első környezet
ahhoz, ahol meg kell szereznünk ezt a meg-
békélést a különbözőségekben, a saját ben-
sőnk, a saját életünk, amelyet mindig fe-
nyeget a dialektikus szétszóródás. Ezer da-
rabra tört szívvel nehéz lesz igazi társadal-
mi békét teremteni”.              Dobos Zsolt

A 100 éve született szent pápa, II. János Pál
üzenete 1978-as székfoglaló homíliájából.

,,Ne féljetek! Nyissátok meg, sőt, tárjátok
ki Krisztus előtt a kapukat! ... Ne féljetek!
Krisztus tudja, hogy mi lakik az ember-
ben. De egyedül ő tudja ezt! manapság az
emberek nagyon sokszor nem tudják, hogy
mit hordoznak magukban lelkük mélyén,
a szívükben. Sokszor olyan bizonytalanná
válik a földi élet értelme. Kételyek áraszt-
ják el az embert, és kétségbe is tud esni.
engedjétek tehát – kérlek benneteket alá-
zattal és bizalommal kérlek – hagyjátok,
hogy Krisztus beszéljen az emberekhez.”

Enciklikák a helyes döntésekért

Újabb veszélyes jelenségek 2.
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Kedves testvéreim! Különösen hozzátok szólok, akik valljátok, hogy katolikusok
vagytok. Nagyon elszomorít, mikor küldözgetitek a különféle áldásokat, amik cifra
köntösbe vannak burkolva. Ígértek egészséget, boldogságot, szerencsét, jólétet. Ki-
nek a nevében teszitek? A végén van a csattanó: öt percet adtok rá, hogy tíz személy-
nek küldjem el, köztük legyen a küldő is. Ne legyen időm, hogy megfontoljam, mit
teszek, csak terjesszem ezt az ördögi művet. Nem érdekel, ha ezért megharagszik
rám az ördög, s nem kapok jólétet. Az én Istenem áldása elég nekem... Imádkozzunk
inkább egymásért. Ne fogjatok kezet az ördöggel! – olvasható Nemes Edit bejegyzése
a Katolikusok vagyunk csoportban. A hozzászólásokban – melyekből  szerkesztett
válogatást adunk közre – szó esik az ízlésről (illetve annak hiányáról) is.

,,fACeBooK-KAteKézIS”
Ne fogjunk kezet az ördöggel!

✓ Köszönjük szépen, hogy leírtad. Saj-
nos mi is tapasztaljuk személyesen is ezt a
rengeteg és elfogadhatatlan tovább küldö-
zős eszementséget.

✓ A napokban azt írták, ha tovább-
küldöm, nem halok meg koronavírusban.
Hát nem küldtem tovább, sőt, töröltem az
illetőt! 

✓ Jól tetted! Ne félj, ennek semmi köze
a koronavírushoz! A Jóisten kezében va-
gyunk! 

✓ Nem, nem félek! Isten tenyeréből
nem lehet leesni! 

✓ Sokszor magát hívőnek mondott em-
ber simán küldi ezeket az üzeneteket! Fel-
háborító!

✓ Az a baj, hogy a vallást is belekavar-
ják ebbe a babonás dologba és egyes vallá-
sos emberek is továbbítják, hisznek benne.
Az a véleményem, hogy ezek az emberek
nem komoly vallásgyakorlók illetve tu-
datlanok! Senkit nem szeretnék ezzel meg-
bántani! Általában azok szeretnek ezzel
foglalkozni, akiknek a hite nem fejlődött
tovább, hisznek Istenben, de foglalkoztatja
őket az ezotéria, horoszkóp és sok egyéb! 

✓ Egyszerűen figyelmeztetni kell őket,
hogy miért nem helyes dolog az ilyen! Én a
múltkor az idővonalamra ki is írtam ehhez

hasonló figyelmeztetést, belevéve az agy-
kontrollt is és lett foganatja!

✓ Nem tudtam megfogalmazni, de én is
viszolygok ezektől az ,,áldásoktól”.

✓ Én sem bírom ezeket az üzeneteket,
mivel színtiszta BABONA.

✓ Egyetértek, és hozzátenném: az is szé-
dület, amikor azokat a giccses, hupilila
csillogóvillogó Jézusokat-Máriákat találom
a facebook-üzeneteim között... Nem hi-
szem, hogy a Világ Urának erre szüksége
volna! Gondolkodjunk rajta!

✓ Nagy gond a babonaság és a pogány
vagy newages, angyalkás, közhelyes és
szentimentális hit, telve giccses imákkal,
képekkel. Jézus Urunk méltóságát is lábbal
tiporják azok, akik Róla ilyen képeket ké-
szítenek vagy terjesztenek :( Bocsáss meg
nekik, Uram, tudatlanságukat számítsd be
nekik az ítéletkor :(

✓ Én sem szeretem a giccses, rózsás,
rikító szentképeket.

✓ Hogy nincs ízlésük és efféle giccses
képeket tesznek fel, Isten nem számítja be
nekik bűnnek. Ő nem olyan szigorú. Nem
tehetnek róla. Még jó, hogy elnéző, mert
nekem is van elég hibám, amiért büntethet-
ne. Figyelmeztessetek rá, kérlek. Az a fon-

tos, hogy babonaságokkal ne foglalkozza-
nak... Persze, jó lenne azért, ha finomulna
az ízlésük is. Nekem is van még szükségem
erre, egész biztosan.

✓ Nem is az ízlés hiányát rovom fel – és
nem is szeretnék ítélkezni. De elég babonás
hit az, amelyiknek a ,,minél csillogóbb, an-
nál hatásosabb” a mottója... Sajnos a csil-
livilli képek terjesztése sokszor jár együtt a
babonaságokéval. Lehet, hogy a hit mé-
lyülése, Isten megismerése leszoktat a
giccses képekről is. Mindenesetre itt a cso-
portban igyekszünk, hogy kicsit közelebb
kerülhessen mindenki az Úrhoz – megél-
hessük a mélységeket és a magasságokat...

✓ Sajnos hiába kértem az ismerőseim,
hogy ne küldjenek semmi továbbítani va-
lót, mert nem küldöm tovább –, mégis ér-
keznek a fenyegető hangú üzenetek... 

✓ HELYES! Én sem küldöm tovább
soha az ilyen dolgokat! Isten az áldás
Istene, Tőle jön minden jóság! Szerintem,
egy keresztény ember szótárában nem sze-
repel a ,,szerencse” szó! NEKÜNK, CSAK
ISTEN ÁLDÁSA VAN!

✓ Felháborító hamis információ, nem
küldözgetem...

✓ Ez a fehér mágia..., keresztény ember
nem foglalkozik vele!

Csíksomlyóról közvetített szentmisét néztem már-
cius 22-én, az első szomorú vasárnap, mikor „sine
populo”, azaz hívek nélkül zajlott a mise. Még a
gyönyörű kegytemplom is szinte rideg volt így...
Az meg szívszaggató, amikor elhangzott: ,,...gyűjt-
sön egybe a Szentlélek mindnyájunkat, akik Krisz-
tus testében és vérében részesülünk”...

CSÍKSOMLYÓI SEGÍTŐ SZŰZ MÁRIA KÖNYÖRÖGJ ÉRETTÜNK!
Paolo Curtaz olasz teológus nagyon szépen fogalmazta meg ezt az áldatlan (áldott?)

helyzetet: ,,Mester, az a helyzet, hogy mostantól nem fogjuk az utolsó vacsorát, az
utunkat tápláló Eucharisztiát közösségeinkben együtt ünnepelni. Nem tudjuk, mennyi
ideig fog ez tartani. Elveszettek, zavarodottak, megdöbbentek és gondterheltek vagyunk.

De felelősséget vállalva kitartunk annál, amit kérnek tőlünk, hogy megállítsuk a fer-
tőzést, és megóvjuk a leggyengébbeket, úgy ahogyan Te tanítottál minket.

Add, hogy ez a böjt, mely minden más böjtnél nehezebb, belső megtéréshez vezessen
minket, és segítsen felidézni a vértanúk hitét, a szerelmesek tüzét!

Add, hogy ez a böjt az üldözött közösségekkel egyesítsen minket, akik pap hiányában
nem tudnak szentmisét bemutatni.

Add, hogy megnyissa lelkünket és szívünket, és felismerjük, az ajándék, ami a ke-
zünkben van, olyan, mint egy kimeríthetetlen forrás, s mi túl sokszor vesszük magunkhoz
vétkes közömbösséggel.

Add, hogy ez a böjti idő vággyá legyen bennünk, újralobbanó lánggá, mely Húsvétra
várakozik.

Köszönjük, Urunk ezt a váratlan és kihívásokkal teli jelet.
Te formálj bennünket!”

SINe PoPuLo – HíVeK NéLKüL
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Menni kell, mikor
a szív és a láb egy
akaraton van. A szív
mutatja az utat, és a
láb örömmel viszi.
Ébred a vágy a szív
mélységeiben, ami-
nek a szív nem tud
ellenállni, csak men-
ni akar, sietni valaho-
vá. Oda, ahol szép,
oda ahol jó. Az erdő
mélye vonzza, a szelíd fák csendje, ahol a
patak  csobogása a mély csend része. Ott
akar lenni a szív, és ott akar lélegezni.
Olyan mélyről jövő vágyódás keríti hatal-
mába, hogy semmi mást nem akar, csak ezt.
Mindenen át megérkezni oda, ahol eggyé
válhat azzal, amit kincsként magában hor-
doz. S mikor megérkezik, haza talál, s megér-
ti, hogy ez a valóságos otthona. Itt, ahol a
szél utat készít magának a levelek sűrű-
jében, itt, ahol a beszűrődő nap mindent
eleven pompába öltöztet. Ahol a kövek év-
századok történetét őrzik, és a fák mohás
oldala iránytűként szolgálhat a vándorok-
nak. A szűk erdei ösvények csendes zugai-
ban, és a völgyek hallgatag mélységeiben.
A hegyek büszke ormán és a gyors patakok
csillogó tükrében, ahol megannyi apró ma-
dárka oltja szomját. Vajon milyen titkot
hordoz a hegy és az erdő? Mi az, ami csak itt
van? Mi az, ami ennyire vonzza a szívet erre
a helyre? Nincs erre szó, a néma válasz a
csendben lapul a virágok dús levelei és a
faágak ölelő karjai között, egészen közel az
éghez, a hófehér fodros felhők alatt. És a
szív keresi a választ, egészen belefeledkezve
a hegy és az erdő mindent felülmúló szép-
ségeibe. Csak megy és kutat. Mindent jól
megvizsgál és közben eltelik mindazzal, amit

lát.  A szív  együtt lé-
legzik a fákkal, s
hagyja, hogy a szél
felkapja és vigye,
ahová csak akarja.
S közben az idő kí-
vül reked ezen az uta-
záson, nem tud  ezek-
be a pillanatokba be-
lehatolni. Rajta kívül
történik minden, s a
szív érzi ezt. Ezt ő

sem tudja  befolyásolni, tőle függetlenül zaj-
lik. De pont ez segít megértetni vele, hogy ő
az erdő titkában rejtőzködik, amin nem fog
az idő. A színes levelek, a pompás fák, a tisz-
tavizű patak láthatósága mögött belépett
abba, amit ugyan nem láthat, de mégis ré-
szesedhet belőle. Ez a láthatatlan és meg-
foghatatlan titok, ez hozta ide a szívet. Még
nem tudja ízlelgetni, és nem tudja boncol-
gatni sem, mert csak lenni akar ezekben a
meghitt pillanatokban. Lélegzik a szív, de
már nemcsak az erdő üde leheletét szívja
magába, hanem valami ennél többet, amit
az erdő és a hegy adni akar. És a szív nem
tud mást tenni, mint engedni, és befogadni
ezt. Ezek után a szív már nem olyan, mint
korábban. Első pillanatra úgy tűnik, de sok-
kal több, mint ezt megelőzően. A titok bir-
tokba vette, és tele rajzolta  hegyekkel, fel-
hőkkel, erdőkkel, patakokkal, madárhan-
gokkal és mindazzal is, ami az ő láthatat-
lanságában rejtőzik. És a szív mindennél
boldogabbá vált, mert akárhol van, most
már ezt hordozza, ezt  viseli magán. Ő lett
az erdő és a hegy, a völgy és a felhő, a pa-
tak és a madárdal, s mindaz, ami a látha-
tatlan titokban jelenvalóvá válhat a szív
apró dobbanásai, rezdülései, lélegzetvéte-
lei  által.         Egy Zarándok – Fotó: D. K.

Noé BárKáJA oda, ahol szép, oda, ahol jó...

mArADJ ottHoN, éS ALKoSS!
Látó SzíVű gyermeKeK

címmel – gyümölcsoltó Bol-
dogasszony tiszteletére –
rajzpályázatot hirdetett a
járványveszély idején a tilma
a gyermekművészetért Ala-
pítvány és az Új misszió
folyóirat. 

Bármilyen technikával, s
bármilyen egyházi témában
készült munkákat várunk a
tilma@freemail.hu drótposta
címre. Kérjük feltüntetni az
alkotó nevét, címét, életkorát.

BezártSáguNK VáLtozzoN
rAJzoS ImáDSággá!

A legjobbak oklevelet kap-
nak, s munkáik megjelennek
a mátraverebélyen és Buda-
pesten szerveződő kiállítá-
sokon, illetve folyamatosan
teszi közzé az alkotásokat az
Új misszió katolikus folyóirat
és honlapja. (Képeink erre a pályázatra érkeztek.)

Kedves gyerekek!
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

LourDeS-I JeLeNéS
Szilágyi Kata, 9 éves
(Adony)

mAgyArorSzág
Varga Borbála, 13 éves
(Balogunyom)

Hajszter Panni, 6 éves 
(Vác)
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Tóth Lajosné, Miskolc – 2000 Ft; Borzásné
Ibolya, Solymár – 1000 Ft; Szalóky And-
rásné, Sárospatak – 2000 Ft; Repka Sán-
dorné, Sátoraljaújhely – 3000 Ft; Rabi Ist-
ván, Pápa – 5000 Ft; Ferjenták Ferenc,
Balaton – 3000 Ft; Kovács János, Miskolc
– 1000 Ft; Kunné Czibere Mária, Pécs –
2000 Ft; Bocskai János, Levelek – 2000 Ft;
Szabó Zoltánné, Emőd – 1000 Ft; Irgovics
Ferencné, Fedémes – 1000 Ft; Szászvári
Gyuláné, Piliscsév – 1000 Ft; Béres Béla,
Szirmabesenyő – 3000 Ft; Sponisberger
Jánosné, Dunabogdány – 2000 Ft; Kiss
Balázsné, Jászapáti – 2000 Ft; Parababos
Józsefné, Dabas – 2000 Ft; Asszony Jó-
zsefné, Sátoraljaújhely – 5000 Ft; özv. Kúti
Jánosné, Sátoraljaújhely – 2000 Ft; Sinka
Gáspárné, Budapest – 1000 Ft; Németh
Veronika, Budapest – 1000 Ft; Dr. Hegedűs
György, Kaposvár – 5000 Ft;  Hegedűs Zol-
tánné, Kemence – 3000 Ft; Kocsis István,
Hahót – 1000 Ft; Fazekas Ágnes, Letkés –
1000 Ft; Suman Istvánné, Újlengyel – 1000
Ft; Nagyné Takács Mária, Zalakaros –
2000 Ft; Fodor Lászlóné, Miskolc – 1500
Ft; Csernyák Ida, Rakamaz – 5000 Ft;
Rodek Antal, Hatvan – 2000 Ft; Papp Fe-
rencné, Véménd – 3000 Ft; Horváth Gá-
borné, Segesd – 10 000 Ft; Harangozó La-
josné, Borsfa – 2000 Ft; Faragó Ferencné,
Tokod – 2000 Ft; Repmán József, Nyír-
adony – 2000 Ft; Varga Józsefné, Kerepes
– 1000 Ft; Dr. Csermely Tibor, Nyíregyhá-
za – 1000 Ft; Baracska István, Piliscsaba –
2000 Ft; Konyecsni Endréné, Székesfehér-
vár – 2000 Ft; Kárpáti Zoltánné, Budapest
– 20 000 Ft;Ruszthi Jenőné, Budapest –
5000 Ft; Dr. Z. M., Hatvan – 2000 Ft; Tóth
Istvánné, Hódmezővásárhely – 2000 Ft;
Sogrik Ferencné, Őrbottyán – 2000 Ft; Ba-
logh Lászlóné, Miskolc – 1000 Ft; Kovács
Józsefné, Adács – 1000 Ft; Hubikné Bor-
bély Éva, Tura – 2000 Ft; Pferger Istvánné,

Sárisáp – 2000 Ft; Szalai József, Kunsziget
– 2000 Ft; Szimkó Jenő, Miskolc – 1500
Ft; Lucza Tiborné, Kisbárkány – 1000 Ft;
Monostori Martina, Budapest – 10 000 Ft;
Botos Miklósné, Galgahévíz – 3000 Ft;
özv. Mészáros Béláné, Csíkvánd  – 3000
Ft; Bodor Ágoston, Hangony – 2000 Ft;
Sebők Mihályné, Perkupa – 3000 Ft; Ga-
ramszegi Lászlóné, Budapest – 2000 Ft;
Tóth Gáborné, Köröm – 1000 Ft; Maácz
Ágnes, Tiszavasvári – 3000 Ft; Győri
Béláné, Adács – 2000 Ft; Béres Imréné,
Szücsi – 1000 Ft; Fábián István, Érsekvad-
kert – 2000 Ft; Cserényi Pálné, Isaszeg –
1500 Ft; Molnár Katalin, Vaszar – 1000 Ft;
Murányi Józsefné, Hejce – 2000 Ft; Ferge
Györgyné, Veresegyház – 1000 Ft; Reitter
István, Ajka – 2000 Ft; Kiss Gáborné, Har-
sány – 2000 Ft; Huszka László, Alsóvadász
– 1000 Ft; Göncfalvi Józsefné, Hercegkút –
1000 Ft; Rák József családja, Hercegkút –
5000 Ft; özv. Adorján Jánosné, Perkupa –
2000 Ft; Ortóné Szapik Tünde, Bükkszent-
erzsébet – 2000 Ft; Galkó Istvánné, Buda-
pest – 1500 Ft; Ducsai Istvánné, Polgár –
1000 Ft; Takács Ernőné, Vép – 2000 Ft;
Szász Pál, Budapest – 10 000 Ft; Szép-
halmi Plébánia, Budapest – 5000 Ft; Mol-
nár Ferencné, Hercegszántó – 2000 Ft;
Molnár Ferencné, Hercegszántó – 300 Ft;
Brancs Mihályné, Kerepes – 5000 Ft; Lé-
vai Józsefné, Nagytálya – 1000 Ft; Bartku
Istvánné, Nyíregyháza – 1000 Ft; Horváth
Lajosné, Szombathely – 1000 Ft; Hor-
duszky Ottó, Nagykovácsi – 3000 Ft;
Sulyokné Sinka Ildikó, Tiszajenő – 1000
Ft; Adrovics Mártonné, Szombathely –
2000 Ft; Büki Imre, Vaspör – 2000 Ft;
Pintér István, Zsámbék – 3000 Ft; Galba
Gyuláné, Lábatlan – 2000 Ft; Padobai
László, Dabas – 2000 Ft; dr. Németi Ist-
vánné, Budapest – 2000 Ft; Farkas Ist-
vánné, Miskolc – 1000 Ft; Bellik Mik-

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.) 

lósné, Emőd – 5000 Ft; Riczu Gyula és
neje, Tímár – 2000 Ft; Sike Béláné,
Szentdomonkos – 1000 Ft; Tari Anna, Csab-
rendek – 3000 Ft; Róm. Kat. Plébánia,
Maglód – 5000 Ft; Ferencz Istvánné,
Mátraterenye – 2000 Ft; Kertész Ferencné,
Ózd – 1000 Ft; Kubicza Istvánné, Buda-
pest – 5000 Ft; Szondi Imréné, Miskolc –
5000 Ft; Ináncsi Józsefné, Szentistván –
1000 Ft; Harmat Mihály, Isaszeg – 5000 Ft;
Dobes Magdolna, Dunakeszi – 1000 Ft;
Kiss Julianna, Budapest – 2000 Ft; Szalai
Endréné, Gyöngyös – 2000 Ft; Kerepesi
Olvasók, Kerepes – 10 000 Ft; Kardos
Lajosné, Sajóvámos – 500 Ft; Svirzsovics
Istvánné, Csömör – 2000 Ft; Cziráky
Lászlóné, Szentgotthárd – 1000 Ft; Kürtösi
Lászlóné, Százhalombatta – 1000 Ft; Ta-
kács Lászlóné, Budapest – 1000 Ft; Bóta
Jánosné, Eger – 2000 Ft; Kucsera Lász-
lóné, Piliscsév – 1000 Ft; Dr. Osvay
György, Tállya – 500 Ft; Dr.Bérczi István
és Dr.B.Andrea, Budapest – 5000 Ft; Barta
Emil, Budapest – 1000 Ft; Szász Pál, Bu-
dapest – 1000 Ft; K.M., Patak – 1000 Ft;
Leutner Józsefné, Ajka – 1000 Ft; Szabó
Lajosné, Litke – 1000 Ft; Cili Lajosné,
Nyírád – 1000 Ft; Lövey József Félix, Ti-
hany – 5000 Ft; Dudás Józsefné, Nyírtelek
– 2000 Ft; Molnár Istvánné, Besenyőtelek
– 1000 Ft; Fülöp Sándorné, Bódvarákó –
1000 Ft; Pócza Józsefné, Csepreg – 2000
Ft; Szabó Jánosné, Dány – 5000 Ft; Riczu
Istvánné, Szerencs – 5000 Ft; Gérnyi Jó-
zsefné, Oltárc – 1000 Ft; Bartek Józsefné
és családja, Encs – 10 000 Ft; Tóth Pálné,
Nyírkércs – 1000 Ft; Gál János, Tiszalúc –
2000 Ft; Erdős István, Kótaj – 10 000 Ft;
Vascsák Lajos és neje, Emőd – 2000 Ft;
Pálmai Imréné, Sátoraljaújhely – 3000 Ft;

Szemők Ferenc, Dunaújváros – 5000 Ft;
Mezőné Libor Anna, Törökszentmiklós –
2000 Ft; Gyenge Károlyné, Vác – 2000 Ft;
Bangó Gyula, Debrecen – 2000 Ft; Dr.
Zsemberszki Mária, Hatvan – 3000 Ft;
Kocsi Istvánné, Méra – 1000 Ft; Sisenszki
Istvánné, Mályi – 2000 Ft; Szilvási Béláné,
Emőd – 1000 Ft; Nagy Józsefné, Jászapáti
– 2000 Ft; Drávecz Lászlóné, Nagykanizsa
– 2000 Ft; Szobonya Barnabásné, Boldva –
1000 Ft; Baranczó Bertalanné, Markaz –
5000 Ft; Víg László, Erdőtelek – 2000 Ft;
Szántó Gyuláné, Budapest – 2000 Ft;
Németh Hedvig, Győr – 2000 Ft; Csirkó
Lászlóné, Miskolc – 500 Ft; Vessző Fe-
rencné, Kecskemét – 1000 Ft; Menyhárt
Edit, Kaposvár – 3000 Ft; Furmann Gé-
záné, Emőd – 1500 Ft; Barnóczki
Györgyné, Miskolc – 1000 Ft; Kovács
Sándorné, Erdőtelek – 1000 Ft; Balogh
Györgyné, Gyöngyöspata – 2000 Ft; Kő-
váriné Salamon Mária, Miskolc – 2500 Ft;
Tóth Gézáné, Méra – 2000 Ft; Dr. Boros
Attila, Miskolc – 2000 Ft; Lieszkovszky
Kálmánné, Budapest – 2000 Ft; Császár
Józsefné, Sárvár – 2000 Ft; Balogh Ist-
vánné, Egyházasfalu – 2000 Ft; Cserjési Ti-
borné, Abaújkér – 2000 Ft; Székely Ist-
vánné, Abaújkér – 2000 Ft; Gergely Fe-
rencné, Forró – 2000 Ft; Kozma Mihály,
Siklós – 2000 Ft; Kovács Józsefné, Kecs-
kemét – 1500 Ft; Gebora Béla, Nemes-
gulács – 3000 Ft; Németh Imréné, Kömlőd
– 5000 Ft; Sejben Sándorné, Kisbárkány –
1000 Ft; Rózsafüzér Társulat, Parád – 3000
Ft; özv. Gyulaházi Gyuláné, Miskolc –
2000 Ft; Bencsik Józsefné, Detk – 2000 Ft;
Ágnes Éva, Pécel – 4000 Ft.     (Folytatjuk)

Isten fizesse meg!
Új Misszió Alapítvány
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Áprilisi keresztrejtvényünk megfejtése: Paolai Szent Ferenc
Könyvjutalmat nyertek: Gazdag Mihály (Nyírmada),

Pataki Gizella (Balaton) és Kerékgyártó Krisztián (Debrecen)

VÍZSZINTES: 1. Ferences rendi
apát, a magyar jakobinusok vezetője –
225 éve, május 20-án végezték ki. 8.
Ősünk. 9. ... Roberts, USA-beli színész. 10.
Lengyel mikrobusz. 11. A MÁV ügyfele.
12. Borítókosár. 14. Az ozmium és a jód
vegyjele. 15. Folyó szakasza. 16. Római 3-
as. 18. Kilogramm, röv. 19. Gyorsító be-
rendezés. 20. Svéd és portugál autójel. 21.
Azon a helyen. 22. Gyermekfenyítés. 23. A
„kőpénzek” szigete. 25. Így, latinul. 26.
Móricz Zsigmond regénye. 

FÜGGŐLEGES: 1. Festő, a kritikai
realizmus egyik legnagyobb alakja – 120
éve, május 1-jén hunyt el (Mihály). 2.
Gazdasági ágazat. 3. Skót sarkkutató csa-
lád. 4. Trombitahang. 5. Új, németül. 6.
Előtagként igaz voltot jelöl. 7. Küzd. 13. ...
di Bondone, firenzei festő volt. 16. Az
ENSZ munkaügyi szervezete. 17. Ezen a
helyen. 24. Folyó és síkság Olaszország-
ban. 25. Sorban áll.

Az ivócimborák meglehetősen becsípve
tántorognak ki a kocsmából. Az egyik átvág
az úttesten, a másik azonban lebotorkál a
metróállomáshoz vezető lépcsőn. Amikor a
felszínen találkoznak, kérdi az egyik:

– Hát te meg hol voltál?
– Nem tudom – feleli a másik –, de lát-

nod kellene, hogy a pincében lakó fickónak
milyen klassz kisvasútja van.

***
Móricka elújságolja otthon:
– Hatósági személy megvesztegetésével

vádolnak.
– Miért? – kérdi az aggódó papa.
– Kockacukrot adtam a rendőrkutyának.

***
A feleség a tükör előtt illegeti magát, és

a férjét nyaggatja: – Ugye, drágám, sokkal
fiatalabbnak látszom a koromnál?

A férj leteszi az újságot, szemügyre veszi
az asszonyt: – Nos, a bőröd olyan húsz
évesé. A hajad, akár egy tizennyolcasé. Az
alakod meg... olyan 25 évesnek tippelem.

A feleség teljesen elolvad:
– Jaj, olyan kedves vagy.
A férj azonban lehűti:
– Várj egy kicsit, mindjárt összeadom...

***
A kisiskolások a rendőrség munkájával

ismerkednek. A folyosó-falon lóg egy kö-
rözött bűnöző fotója. Móricka odafordul az
egyik rendőrhöz:

– Tessék mondani, ki az a bácsi ott?
– Egy körözött bűnöző, akit szeretnénk

elkapni – feleli a rendőr.
– És miért nem fogták el akkor, amikor

lefényképezték?

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

,,,,NNee ggyyűűjjttsseetteekk mmaaggaattookknnaakkkkiinnccsseett aa ffööllddöönn,, aahhooll mmoollyyrráággjjaa ééss rroozzssddaa mmaarrjjaa,, ss aahhoollbbeettöörrnneekk ééss eellllooppjjáákk aa ttoollvvaajjookk..””((MMtt 66,,1199))

Fotó: D. K. 
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