
Uram, könyörülj azokon, akik fájdalmukat nem tudják legyőzni, akik szenvedésükben 

     nem tudnak fölegyenesedni, akik a csapásoktól sújtva – mint vakok – kénytelenek tovább 

          botorkálni!   Uram, segítsd őket, hogy ki tudjanak egyenesedni, állj mellettük, mint  

       legközelebbi barát, aki tud velük hallgatni, vigasztalni és keresztet viselni, 

    hogy újból fényt lássanak, a Te fényedet!                  (Páli Szent Vince) 

 www.communio.hu/luxchristi 
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Dante Alighieri:  

    Lo Re, che merta i suoi servi a ristoro… 

 
Jobbágyit Ő, aki Király az égben, 
jól tartja, védi – s ez így van rendjén –; 
úgy akarja, hogy szemem Rá szegezném 
és harag nélkül Döntését kikérjem, 
 
az égi kórust zümmögve kísérjem,  
az ég lakóin csendben elmerengvén – – 
S ím, Teremtőm dicsérve, én, teremtmény,  
szerelmes leszek, hogy szebben dicsérjem. 
 
S ha ama Díjon gondolkodom itt most, 
mely a keresztény sarjra vár, kegyelmet 
nem is kívánok mást, csak e szerelmet – 
 
de rád, barátom, lesnek veszedelmek, 
mert nem tölt el a túlvilági hit most 
és hívságodért prédázod a biztost.  

 

Babits Mihály fordítása 

Luca Signorelli Dante-portréja 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Február 2. Gyertyaszentelő Boldogasszony ünnepe 
7. Évközi 5. vasárnap 

11. Lourdes-i Szűz Mária jelenése 
14. Évközi 6. vasárnap 
17. Hamvazószerda 
21. Nagyböjt 1. vasárnapja 
28. Nagyböjt 2. vasárnapja 

Március 7. Nagyböjt 3. vasárnapja 
9. Szent Domonkos 

14. Nagyböjt 4. vasárnapja 
15. Nemzeti ünnep 
19. Szent József ünnepe 
21. Nagyböjt 5. vasárnapja 
25. Gyümölcsoltó Boldogasszony ünnepe 
28. Virágvasárnap 

Április 1. Nagycsütörtök 
2. Nagypéntek 
3. Nagyszombat 
4. Húsvétvasárnap 
5. Húsvéthétfő 

11. Isteni Irgalmasság vasárnapja 
18. Húsvét 3. vasárnapja 
25. Húsvét 4. vasárnapja 

Savio Szent Domonkos 

Igen szegény kovácsmester fia volt. Hatan voltak test-
vérek. Észak-Olaszországban, Riva nevű falucskában 
született. Már 5 éves korában ministrált, 7 éves korában 
kivételesen megengedték, hogy elsőáldozó legyen. 
„Pap szeretnék lenni” – mondta Bosco Szent Jánosnak. 
A nagyon buzgó és élénk eszű Domonkos, iskoláit a to-
rinói intézetben végezte, de igen törékeny szervezetét a 
tüdőbaj támadta meg. 15 éves korában halt meg, és 
iskolatársai is már „kis szentnek” nevezték őt. 
Buzgósága, tiszta élete példakép volt, és példakép lehet 
ma is. „Inkább meghalok, de bűnt nem követek el, 

mert én szent akarok lenni.” – mondta. 
 

Czifra Lászlóné 
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Jeremiás siralmai 
 

Jaj, Uram Isten! Nézd, nem tudok én beszélni, hiszen még ifjú 

vagyok! [Jer 1,6] Ezek a szavak hangzottak el az anatótbéli ifjú 
Jeremiás ajkairól, Kr. e. 647-ben. Mielőtt megszületett volna, 
Isten nemzetek prófétájává rendelte. Miután Isten segítséget 
ígért, megillette ajkait és igéit szájába adta, s ekkor Jeremiás 
teljes bizalommal indult el. Súlyos tehernek érezte a küldetést, 
ugyanakkor végtelen öröm forrása is volt számára. Prófétai 
tevékenységét – másokhoz hasonlóan – ő is azzal a 
meggyőződéssel kezdte, hogy a nép majd megtér a szavára. 
Azonban reménye hamar kétkedésbe fordult, amikor szavai 
nem váltak valóra, beszéde hatástalan maradt. A templomban 
– komor jóslatai miatt – az őrültek közé sorolták, a város 
vezetői részéről megvetést tapasztalt. 

Negyven évvel Jeruzsálem eleste előtt, Jeremiás lángoló 
szavakkal figyelmeztetett, s járta Jeruzsálem utcáit. Szavai 
előrevetítették a város hetven éves pusztulását, de 
megvilágították az Isten kegyéhez visszavezető utat is: Térjetek 
meg! Az intő szavakat azonban nem hallgatták meg. A lázadó 
izraeliták tanúi lettek Jeruzsálem pusztulásának, és Kr. e. 607-ben 
fogságra hurcolták őket Babilonba. Jeremiás a könyvében történelmi 
időpontot határozott meg, amely a Jeruzsálem pusztulása utáni 
huszonhatodik évig terjed. Így megközelítőleg hatvanhat évre terjedt ki az az idő, 
amelyet Jeremiás könyve átfog (Jer 1,1-10; 52,31-34). Jeremiás könyvének tartalma nincs időrendi sorrendbe 
helyezve, hanem inkább az érvek alapján van felállítva. A próféta nevének jelentése: felmagasztalt. 

Jeremiás szembeszegült a vallási türelmetlenséggel, az elvakultsággal és az üldözéssel. Küzdelembe szállt a 
rossz magatartással szemben, nyilvánvalóvá téve, hogy a nép elhagyta Istent, az élő vizek forrását. Istent csak 
ajkukkal szolgálják, nem szellemükben – figyelmeztetett. Felszólította a népet és a papságot, ne kövessék a 
pogányok útját, a fa és érc bálványok készítését. Jeremiás megtérést prédikált, mely egyedül menthetné meg 
Jeruzsálemet a pusztulástól. Hetven évre tette Jeruzsálem pusztulásának az idejét és a Babilon által gyakorolt uralom 
idejét is, és azt is előre látta, hogy a hűségesek vissza fognak térni hazájukba.  

Jeremiás megjövendölte a fogságból való helyreállítást is, amikor Isten halászokat és vadászokat fog küldeni, 
akik befogják a nép ellenségeit [vö. Jer 16,16], és sok nemzetből való jóhiszemű ember fog egyesülni ezzel a 
helyreállított maradékkal. Jeremiás szigorúan figyelmeztet, perzselő és éles szavakkal szólít fel, tántoríthatatlan és 
következetes, de minden szavából kiérzik népe iránti szeretete, együttérzése és aggodalma.  

Prófétikus fellépése, szigorú intelmei, büntető szavai miatt Jeruzsálem társadalmának minden rétegében egyre 
nőtt a népszerűtlensége, még a rendbéli nép soraiban is. Nem hittek neki, hamis békejóslatokkal bátorították 
magukat.  

S a népszerűtlenség magával hozta az üldöztetést: testi kínzások, börtön, éheztetés, verések, sőt kút mélyére 
vetés volt a sorsa, s még halálra is ítélték. A papok lázadással vádolták a prófétát, mikor Jeremiás, mint Isten 
prófétája egyedül mondta el védőbeszédét, és figyelmeztette vádlóit, hogy ne súlyosbítsák a nép bűnét az ártatlan vér 
kiontása által. Így kerülte el a megkövezés általi halált.  

A jeruzsálemi pusztulás után sokan menekültek Egyiptomba, velük együtt került Jeremiás, munkatársával, 
Bárukkal együtt idegen földre. [vö. Jer 43,6-7] Jeremiás távol szülőföldjétől, Egyiptomban halt meg. Próféciái 
beteljesedtek, részben életében, részben a történelmi későbbi időkben. 

A Siralmak könyve, amelynek szerzője a hagyomány szerint Jeremiás próféta, öt gyászénekben siratja el 
Jeruzsálem és a Templom Kr.e. 587 évi pusztulását. A gyászénekeket keserves könny, égre kiáltó fájdalom és 
mindenekelőtt az isteni irgalomba vetett hit hatja át. A próféta, az átélt borzalmakból fakadó mélységes bánat 
közepette könyörög Isten irgalmáért, mert egyedül az Isten bocsáthat meg a bűnös népnek. Felidézi a tizennyolc 
hónapos kiéheztetéses ostromot, Jeruzsálem pusztulását, Salamon templomának lerombolását és felgyújtását. 
Jeremiás a város és lakói szomorú sorsát panaszolja el Isten előtt, attól a mélységes bizalomtól áthatva, hogy Jahve 
majd megkönyörül népén.  

A Siralmak könyve vagy Jeremiás siralmai a Biblia egyik protokanonikus ószövetségi irata, az öt megillot 
tekercs egyike, amely a Héber Biblia harmadik – Ketuvim – részében, annak második csoportjában helyezkedik el, 
Échá (a mű kezdőszava: Hogyan? vagy Jaj!) néven. A keresztény kánonba, szerzőségi és történeti szempontok miatt, 
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közvetlenül Jeremiás könyve után került: a Septuagintában Thrénoi Jeremiu, a Vulgátában pedig Lamentationes 

Jeremiae címen.  
A Siralmak öt énekből áll, amelyek egybeesnek a könyv egyes fejezeteivel. Az első négy ének akrosztichont ad 

ki, vagyis mindegyik vers a héber ábécé egy-egy egymást követő betűjével kezdődik, és az irodalmi gyászdal 
mértékében van megírva. Az ötödik rész népi siratóének, nem alfabetikus, de huszonkét versből áll, azaz, ahány betű 
van a héber ábécében. A Zsoltárokhoz és az Énekek énekéhez hasonlóan költői remek.  

A biblikus héber irodalom a görög és latin irodalomtól eltérően nem ismeri az időmértéket vagy a versmértéket. 
A héber költemények a hangsúlyt használták a hosszú és rövid (időmérték) váltakozása helyett, vagy a hangsúlyozó 
(csak a hangsúlyos szótagok számítanak) vagy az alternáló (a hangsúlyos és hangsúlytalan váltakozása) formákat, 
rendszereket. Rímet szinte egyáltalán nem alkalmaztak, a kiazmus gyakori és kedvelt volt, de különösen kedvelték a 
betűhalmozást, az alliterációt. Idővel gyakorivá vált az akrosztichon, fontos formai elem az azonos gondolatok 
ismétlése kicsit változtatott alakban, vagy az egy az egyben való ismétlés egy másik versszakaszban. 

Az énekek számos olyan utalást tartalmaznak az ostrom és az azt követő események borzalmaira, amelyek 
kétségen kívül személyes élményből erednek. A hagyomány azt tartja, hogy Jeremiás egy Olajfák hegyén lévő 
barlangban bújt meg, és onnan nézte végig a pusztítást, amit a babilóniai csapatok Jeruzsálemben véghezvittek. 

A Siralmak könyve lélekbe markoló szavakkal írja le azt a szívszaggatóan mélységes gyászt, amit a lerombolt 
város és az átélt borzalmak miatt érzett Jeremiás, aki azonban emellett magyarázatot is keres a keserves helyzetre. A 
történeti katasztrófát a bűnös emberi magatartással hozza összefüggésbe. Júda és Jeruzsálem pusztulásának oka Isten 
haragja volt [vö. Siral 2,1; 3,43], aki a várost vétkeiért büntette [vö. Siral 1,8; 3,42; 4,6; 5,7-16). A Siralmak 
Jeruzsálem rekviemje. Az énekekben a zsidó nép Jeruzsálem pusztulása fölött érzett gyásza jut kifejezésre.  

A Siralmak héber nevét a szöveg első szaváról kapta, mely így hangzik: Échá, vagyis: Hogyan! A maszoréta 
héber szövegben a szó, Échá egyedül áll az első sorban, és a nyomaték kifejezéséül, a szövegtesten kívül 
helyezkedik el. Ez az elkülönített megjelenési forma többet jelent, mint az írás címére való figyelemfelhívás. A 
próféta látja a pusztítást, a holtakat, Salamon templomának üszkös maradványait és felkiált:  
Échá!  Hogyan is történt …   

. „Ó, mily elhagyatottan ül a város, amely egykor tele volt néppel! Olyan, mint az özvegy, bár 

nagy volt a népek között. A tartományok úrnőjét lám robotra fogták.” [Siral 1,1] ”Csak sír, 

egyre sír éjjelente, könnyei peregnek az arcán. Azok közül, akik szeretették, egy sincs, hogy 

vigasztalja. Barátai mind cserbenhagyták, és ellenségeivé lettek.” [1,2]  

A Siralmak könyvét a zsidóság gyásznapján, a tisá beávon, az ún. hosszúnapon, Jeruzsálem és a templom 
pusztulásának gyászünnepén olvassák fel, minden év júliusában. Ilyenkor egy napig böjtölnek, a férfiak pedig a 
zsinagógákban alacsony padokon ülve idézik fel Jeremiás fájdalmas énekeit, amelyeket eredetileg is valószínűleg a 
lerombolt templom helyén végzett liturgiánál használták.  

A katolikus egyház a nagyhéten olvassa a Siralmak könyvét, hogy ezzel Jézus szenvedésének drámájára 
emlékeztessen. Az Úr szenvedésének és föltámadásának húsvéti szent háromnapja a nagycsütörtök-esti szentmisével 
kezdődik, középpontja a húsvéti virrasztás, amikor egyházunk az Olajfák kertjébe kíséri el a vérrel verejtékező 
Üdvözítőt; befejezője pedig húsvétvasárnap vecsernyéje.  

Nagycsütörtök a szenvedésre induló Jézus búcsúestje övéivel. Ekkor adja át búcsú-ajándékait: szeretetének jelét 
a lábmosásban; Testének és Vérének szentségét; a papi átváltoztató hatalmat („ezt cselekedjétek...”), mintegy 
végrendeletül elmondja búcsúbeszédét, az ő legmélyebb és legszemélyesebb tanítását, végső üzenetét (János 
evangélium 13-17. fejezet),  és elmondja Egyházáért főpapi imáját. Azután elénekli a hálaadó zsoltárokat, hosszú 
gyötrődésben, imádságban, teljes magárahagyatottságban elfogadja az Atya akaratát, engedi magát Júdás által 
megcsókolni, s elfogatásával megkezdi szenvedését.  

A szent zsolozsma vigília-hóráját, az éjszakai virrasztást e szent három napban egyházunk mindig különös 
buzgósággal és szeretettel végzi, amelybe a hívek is bekapcsolódnak. Ennek rövid formája a ma is sokhelyütt 
megtartott „lamentáció”, Jeremiás siralmai. A fő helyen, a zsolozsma olvasmányai közt ugyanis e napokon a próféta 
gyászoló és panaszos szavai állnak, melyekkel egykor Jeruzsálem pusztulását siratta, de melyet mi most a bűnbeesett 
emberiség siralmaként, s a Krisztus halálát gyászoló Egyház szavaként hallgatunk. Nagycsütörtök előtt a 
szenvedésre való előkészületként, a péntekre virradó éjjel az Olajfák hegyén imádkozó Krisztus társaként, szombatra 
virradóan pedig az Úr koporsója melletti halotti virrasztásként végezzük a zsolozsmát. A lamentációk alatt, régi 
szokás szerint, egy nagy háromszög alakú gyertyatartón tizenöt gyertya ég. Minden zsoltár végén és minden 
responzórium alatt jobbról-balról egy-egy gyertyát eloltanak a ministránsok. Az 50. zsoltár alatt eloltják a 13-14. 
gyertyát is, s csak a páratlan marad: Krisztus, akit elhagytak tanítványai. 

Ne mi legyünk azok, kik elhagyják a megváltó Krisztust, kiknek nincsen könnye, nem tudnak virrasztani, kik 
megtagadják. A felhívás örökérvényű: Térjetek meg! A meg nem értett próféta sóhaja szívhez szól sok század után is: 
„Akik benne bíznak, azokhoz jó az Úr, a lélekhez, amely őt keresi. Jó csendben várni az Úrra, mert megszabadít.” 

[Sir 3,25] 
 

Kép: Michelangelo Buonnaroti: Jeremiás, Sixtusi kápolna            (Koczka Tamásné) 
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Kép: Tiziano Vecellio Fájdalmas anya (XVI. sz.) 

 

 
 

Jámborul hadd sírjak véled 
és szenvedjek míg csak élek 
Avval, ki keresztre szállt! 
Álljak a kereszt tövében! 
Szívem szíved keservében 
társad lenni úgy sóvárg! 
 

Szűzek szűze! Légy szívedben 
hozzám jó és nem kegyetlen! 
Oszd meg vélem könnyedet! 
Add, hogy sírván Krisztus sírján 
sebeit szívembe írnám 
s bánatodban részt vegyek! 
 

Fiad sebe sebesítsen! 
Szent keresztje részegítsen 
és vérének itala. 
hogy pokol tüzén ne égjek! 
S az ítélet napján, kérlek, 
te légy védőm, Szűzanya! 
 

Ha majd el kell mennem innen, 
engedj győzelemre mennem 
anyád által, Krisztusom! 
És ha testem meghal, adjad 
hogy lelkem dicsőn fogadja 
a pálmás paradicsom! 
 

Babits Mihály fordítása 

Állt az anya keservében 
sírva a kereszt tövében, 
melyen függött szent Fia, 
kinek megtört s jajjal-tellett 
lelkét kemény kardnak kellett 
kínzón általjárnia. 
 

Óh mily búsan, sujtva állt ott 
amaz asszonyok-közt-áldott, 
ki Téged szűlt, Egyszülött! 
Mily nagy gyásza volt sírása 
mikor látta szent Fiát a 
szívtépő kínok között! 
 

Van-e oly szem, mely nem sírna 
Krisztus anyjával s e kínra 
hidegen pillantana? 
aki könnyek nélkül nézze, 
hogy merűl a szenvedésbe 
fia mellett az anya? 
 

Látta Jézust, hogy fajtája 
vétkéért mit vett magára 
és korbáccsal vereték. 
S látta édes fiát végül 
haldokolni vigasz nélkül, 
míg kiadta életét. 
 

Kútja égi szeretetnek, 
engedd éreznem sebednek 
mérgét: hadd sírjak veled! 
Engedd, hogy a szívem égjen 
Krisztus isten szerelmében, 
s ő szeressen engemet! 
 

Óh szentséges anya, tedd meg, 
a Keresztrefeszítettnek 
nyomd szívembe sebeit! 
Oszd meg, kérem, kínját vélem, 
kinek érdem nélkül értem 
tetszett annyit tűrni itt! 
 

Jacopo da Todi himnusza  

a fájdalmas anyáról (13. sz.) 
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ÉÉ jj ss zz aa kk aa ii   
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Közel 10 éve, hogy minden nagy-
pénteken, az esti szertartások után a 
Néri Szent Fülöp Családközösség a 
pesthidegkúti Kálvária-hegyre kereszt-
úti ájtatosságot szervez, mely így mára 
tradícióvá vált. 
Dunaharasztiban a Kossuth utca és 
Jendrassik utca sarkán szoktunk talál-
kozni este kilenc órakor, és innen 
indulunk 8-10 autóval. Mintegy 40 
perc utazás után érkezünk a hidegkúti 
Kálvária-hegy lábához, az első 
stációhoz. Minden évben más és más 
keresztúti elmélkedést igyekszünk vin-
ni, melyet egy-egy énekkel színesí-

tünk. Az első néhány stáció egy kiszáradt vízmosásban vezet, majd az út nekifeszül a kevesebb, mint egy 
kilométeres sziklás hegyoldalnak. Nem könnyű terep, de azért néha nyugdíjas testvéreink vagy kisebb gyerekek is 
csatlakoznak hozzánk, és látva az ő kitartásukat, mi is erőt meríthetünk. Természetesen ez a csekély megpróbáltatás, 
amit a csetlés-botlás, az emelkedő okozta fáradtság okoz, fel sem mérhető Jézus keresztútjával; még ha kis 
mértékben is, de megpróbálunk azonosulni az Ő szenvedésével. A hegy tetejére érve csodálatos látványban lehet 
részünk, ahogyan a sok gyertya és fáklya fénye beragyogja a három keresztet. Jézus csodálatos nagyságát érezzük, 
amint lenéz reánk, és a környező hegyekre, Budapestre, az egész világra. Mélyen megérint, és újra szembesülhetünk 
az Ő megváltó szenvedésével, hogy nem volt hiába az áldozata, mert meghalt értem, érted a bűneinkért.  
Ilyenkor valóban úgy érezzük, hogy a világ tetején állunk. Felettünk ragyognak a csillagok, alattunk a messzi pilisi 
falvak és Budapest fényei pislákolnak, szívünkben pedig a mélységes hála dala zeng: Ne félj, mert megváltottalak, 

neveden szólítottalak, karjaimba zártalak, örökre enyém vagy. Csendben elmélkedünk a hűs tavaszi szélben, kor-
tyolgatjuk termoszunkból az általunk hozott forró teát. Majd áhítatos csendben indulunk le a hegyről, meg- 
megállva, és megvárva a felfelé igyekvő más közösségek elmélkedéseit a stációknál. Együtt indulunk vissza ottho-
nunkba, szívünkben az örömmel, hogy Jézus megváltott minket.  
Valamivel éjjel egy óra után, álmunkban már újra a világ tetején állhatunk Krisztus Urunkkal, aki legyőzte a bűnt és 
a halált. 

Pákozdy Richárd 
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PPaassss iioo   DDoommiinn ii   nnoosstt rr ii   JJeessuu  CChhrr ii ss tt ii   

A assiójáték: a szenvedéstörténetet megjelenítő misztériumjáték. Témáját prédikációk, a fájdalmas olvasó és a 
Mária-siralmak adták. A nagypénteki passióéneklés templomi gyakorlatából kívánkozott ki a szabad ég alá. A 
gregoriánpassió kezdetben recitálva hangzott, a 9. századtól recitálásában dramatizáló sajátosságok mutatkoztak 
meg. Három hangfekvésben éneklik ekkor még: az evangélista tenor, Krisztus basszus, a tömeg (turba). A teljes 
dallamanyagot tartalmazó kéziratok a 15. sz. elején tűntek föl, s ekkor kezdték a turbát azaz a nép énekét 
többszólamú kórussá alakítani. A mai katolikus liturgiában az egy- és többszólamú előadás is megengedett. Első 
hazai emlékeink a 15. századból valók. Az 1456 körül keletkezett Sermones Dominicales a Pécsi egyházmegye  
területén összeállított prédikációgyűjtemény. Az egyházi év vasárnapjaira és néhány nagyobb ünnepre 2-2, összesen 
123 beszédet, tartalmaz. Szerzője ismeretlen, korábban Mohácsi Dénes pécsi kanonokkal azonosították. Tarnai 
Andor pálos eredetűnek tartja. Egyik prédikációja ír a passióról, amely 17 jelenetből állt. Temesvári Pelbárt ferences 
prédikátor is említést tett jegyzékében. Laskai Osvát különösen Mária szenvedését emeli ki. A bártfai színjáték 
nemcsak a kínszenvedés, hanem a pokolra szállás, feltámadás eseményeit is megelevenítette népies, olykor vidám 
jelenetekkel is tarkítva. Elsőként Csanádi György dolgozta fel a teljes passiót versekben. Csekefalván a nagypénteki 
áhítatot a csíksomlyói misztériumjátékok mélyítették el. A csíksomlyói zárda egyik kolligátuma 48 nagypénteki 
színjátékot tartalmaz, ami egyedülálló gyűjtemény a műfajt tekintve. A drámák nagyobb részt négyrímű Zrínyi- és 
Balassi-szakaszban íródtak. Hogyan épülnek föl ezek a szakaszok? A Balassi-sor: háromütemű 19-es, ritmusképlete: 
6||6||7, a hat-szótagos egységek végén belső rímmel. Például: Az piros márványkő, kit ver gyakor eső, csepegéstől 
lyukadhat. Számos szerző dolgozott a passiójáték helyes liturgikus megírásában: Fodor, Patrícius, Csergő, 
Bonaventura. Feltehetőleg az 1740-es években fordították apácák latin nyelvből, dallama igen összetett. 
Megtalálhatjuk a legősibb és a korhoz képest legmodernebb dallamokat. Igazi ötvözés ez ebben a korban, hiszen 
nemcsak hangulatában, de szereposztásban is a teljes passiójátékot tárja elénk. Céljuk a vallási érzés ápolása és a 
bűnbánatra indítás. Jeleneteik a bűnbeesés, a passió, a Krisztus halála utáni események, bibliai előképek, példázatok, 
erkölcsi tanítások. Nagyobbrészt élőképek. Bennük a misztérium elemeivel sűrűn vegyül a moralitás. Hármas 
beosztású színben játszódtak. A Jeruzsálembe vonulás jelenetéhez élő szamarat szerepeltettek. Az előadásokat az 
iskolai teremben, az udvaron és a Kis-Somlyó-hegy nyugati oldalán (,Jézus hágóján”) tartották. A csíksomlyói 
játékokat más községben is előadták (Gyergyószárhegy, 1767). Nagy értékük a bennük élő, hamisítatlan tisztaságú 
ősi székely nyelvezet. – Híres a Szent Margit-i és az Oberammergau-i passiójáték. 1634 óta a bajorok is ezt éneklik. 
Budaörsön 1933-ban rendeztek sokszereplős passiót az Oberammergau-i mintájára. Ha már itt vagyunk ennél a 
kornál, szeretném megemlíteni, hogy az idén énekelt nagypénteki passiót Szendrei Bonaventura atya írta. Szendrei 
Bonaventura Zoltán Miskolcon született, 1910. november 4-én. 1928-ban Assisiben öltözött be és végezte a 
teológiát. 1934-ben pappá szentelik házfőnök, plébános. 

Fazekas Tamás 
2010. Virágvasárnap, Taksony és Dunaharaszti, elhangzott Harmat-Werner Passió-turba, C év Szent Lukács szerint)  
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HHÚÚSSVVÉÉTT  

SSZZEENNTT  TTIITTKKAA  
 
Testvéreim Krisztusban! Legnagyobb ünnepünkkel, 
Húsvét szent titkával kapcsolatban vizsgáljuk meg, hogy 
mit jelent a jelenre nézve Jézus feltámadásának a ténye?  

Mindenképpen azt, hogy nem csupán a múlt jeles 
eseményéről emlékezünk meg, amikor az Ő feltámadását 
emlegetjük, hiszen az, ami akkor történt, mindmáig 
kihat.  

Kétféleképpen is: ha Jézus feltámadott, akkor Ő él. 
Ennek a következményeit kevesen gondolják végig. 
Akkor Jézust nekünk nem a történelem elhunyt nagyjai 
között kell keresnünk, aki a gondolatai meg a példája 
révén máig is hat. Nem csak azok révén hat. Hanem Ő 
cselekvően jelen van ebben a világban. A hívők életében 
is.  

Az, hogy Jézus feltámadott és él, azt jelenti, hogy ma is 
lehet vele beszélni. Én ma is beszéltem Vele. Ez azt 
jelenti, hogy lehet tőle kérni: tanácsot, segítséget, 
bocsánatot, feloldozást, útmutatást. De Jézus feltámadása 
a hívő ember egész etikájának, felelősségének a forrása 
is, mert tudom, hogy az Ő szeme láttára zajlik az életem.  

Neki vagyok felelős mindenért, amit kimondtam, vagy 
elhallgattam, megtettem vagy elmulasztottam. Egyszer 
majd számot kell adnunk neki mindenről. Mert egyszer 
megjelenik dicsőségben, és mindenki meg fogja Őt látni. 

De mi nem rettegve gondolunk erre a napra, hiszen a világ ítélő bírájáról a hívő ember tudja, hogy a mi legjobb 
barátunk, aki az életét adta érettünk. 

Jézus Krisztus él és uralkodik. Irányítja a történelmet, és kezében tartja a mi életünket is. Sok hívő ember elmondta 
már, hogy az életének sziklaszilárd alapjává lett az, hogy Jézus él, és hogy ő az élő Krisztussal való közösségben 
élheti a maga életét.  

Ezért nem maradt végzetesen magára soha és sehol. Egy kilátástalannak tűnő helyzetben sem; kórházi ágyon való 
szenvedések közepette sem; bűneitől vádoltatva sem; ravatal mellett könnyezve sem…  

Az, hogy Jézus feltámadott és él, minden hívő ember életének a rendíthetetlen alapja. És amikor a legnagyobb 
viharok tombolnak egy ember életében, akkor jelent igazán nagy tartást, sőt megtartatást. 

De nemcsak ezt jelenti a jelenben, hogy Krisztus feltámadott és él, hanem azt is, hogy a benne hívőkben egészen 
újfajta életet bontakoztat ki. A kolosszeiekhez írt levélben ezt mondja Szent Pál:  

„Benne temetkeztetek el a keresztségben, és benne támadtatok fel, annak az Istennek az erejébe vetett hit által, aki 
Őt a halálból feltámasztotta. Titeket tehát, akik bűneitek következtében halottak voltatok, vele együtt életre keltett. 
Megbocsátotta minden bűnünket.” [Kol 2,12-13] 

Mit jelent ez? Azt jelenti, hogy minden ember önmagában – vagyis Jézus nélkül – lelkileg halott. Aki Krisztusban 
hisz, és behívja az életébe, abban Krisztus élete kezd kibontakozni, növekedni, és valójában Isten minősítése szerint 
ettől kezdve él igazán egy ember.  

A feladat az, hogy Krisztus bennünk lakozó élete egyre erősebb legyen. Ezen az életen nincs hatalma a biológiai 
halálnak. Ezen az életen nincs hatalma az elmúlásnak. Jézus maga a feltámadás és az élet, és akiben Jézus Krisztus él 
a hit által, az él. De annak olyan élete van, ami már a teljes élet, vagyis az örök élet elnevezést érdemli meg, amit 
nem zavar meg az, hogy egyszer majd utolsót dobban a szívünk.  

Egyébként ezt nevezi Jézus újjászületésnek, amikor Krisztus élete elkezdődik egy bűnös emberben. Az Istentől 
elszakadt, tehát az élettől elszakadt, és így lelkileg halottá vált ember az által elevenedik meg, támad új életre, kezd 
el igazán élni, hogy Jézus Krisztust befogadja az életébe.  

Krisztus feltámadása, Vatikáni képtár 
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Hogy Krisztustól a bűnei bocsánatát elfogadja, és az életét Neki alárendeli. 
Attól kezdve érvényes az, amit Pál apostol így mond: „Élek, de már nem én 
élek, hanem Krisztus él bennem.” [Gal 2,20] Ez az örök élet. Ez az, ami itt 
elkezdődik a hívő számára, és a halál után kiteljesedik, és véglegessé válik. 

Egy pillanatra álljunk itt meg, és tartsunk önvizsgálatot: elmondható-e rólunk, 
hogy a szó ilyen értelmében: élünk? Csak a biológiai létünk van csupán, vagy 
ez a nagy kezdőbetűvel írható Élet, vagyis maga Krisztus már a miénk? Él 
bennünk, és ennek megvannak az életjelei? 

Krisztus talán ezt a mai napot arra adta, hogy elkezdhesse bennünk az Ő életét. 
Jó volna, ha ma világos választ tudnánk adni erre a kérdésre, és a következő 
lépést is megtennénk, ami ebből következik!  

Jézus Krisztus feltámadása meghatározza a jövőt, a személyes jövőnket is. 
Miért? 

Azért, mert Ő nem egyetlenként támadt fel a halálból, hanem elsőként. Isteni 
erejével rést ütött a halál számunkra áthatolhatatlan falán, és ezen a résen a 
benne hívők mind követhetik őt.  

Nekünk nyitotta meg ezt a rést. Miattunk, értünk ütött kaput a halál falán. Mint 
ahogy Kolumbusz, amikor kikötött az új kontinens partjain, nem magának 
hódította azt meg, hanem az egész emberiség előtt nyitotta meg az utat. És ha 
egy bányaomlás után egyetlen bányász megtalálja a felszínre vezető járatot, 
mindannyian megmenekülhetnek azon.  

Jézus is nekünk, értünk végezte el azt, amit röviden így szoktunk említeni: 
feltámadás. Az Ő feltámadása a mi feltámadásunk záloga is. Mi ezzel a 
reménységgel látunk túl a halál tényén. De vajon meddig látunk? Csak 
elválásig, búcsúig, koporsókig, sírhantokig?  

Vagy esetleg Szent Pállal együtt el tudjuk mondani: „Halál, hol a te győzelmed? 
Halál, hol a te fullánkod?” [1Kor 15,55] Aki Jézus feltámadásának a jövőt 

meghatározó erejében hisz, az tudja, hogy a halál valóban 
olyan, mint egy fullánkja vesztett méhecske. Még egy kicsit él, 
még egy kicsit döngicsél, még rám szállhat, akár meg is 
ijeszthet, de én már tudom, hogy nincs fullánkja, benne maradt 
az előző áldozatban, akire előttem rászállt és kiszakadt.  

A halál fullánkja benne maradt az értünk meghalt Krisztusban. 
Ő belehalt ebbe a döfésbe. De ott szerezte a világtörténelem 
legnagyobb győzelmét. A halált ott győzte le a kereszten. És 
ezért mi már túl tudunk látni a halálon. De hogy lehet eljutni 
erre a bizonyosságra? Erre a hitre? Kedves testvérek, olyan jó, 
hogy a húsvéti történetbe belekerült az is, hogy szinte senki 
sem hitte el Jézus feltámadását, amikor először hallotta. Az 
asszonyok újságolják a tanítványoknak, de ők nem hiszik. A 
tíz tanítvány újságolja Tamásnak, de ő nem hiszi.  

Hogy jutottak az első Húsvét hitetlenjei hitre? Úgy, hogy 
egyrészt újra és újra hallották a Krisztus feltámadásáról szóló 
örömhírt, az evangéliumot. Azonban senki sem lesz 
hitetlenből hívő, és senkinek sem erősödik, izmosodik a hite, 
hogyha csak hallgatja a Krisztusról szóló beszédet.  

A dolog titka, hogy találkozni is kell vele! Nem elég csupán 
hallani róla valamit, hanem keresni kell az Ő jelenlétét, a Vele való személyes kapcsolatot. És aki kitartóan keresi, 
azt ajándékozza meg a jelenlétével és a barátságával. 

A hívő ember nem a világ végét várja, hanem a visszatérő Krisztust, aki megjelenik hatalommal és dicsőséggel, és 
aki megígérte, hogy mindazokat, akik benne hisznek, akikben az Ő élete már itt elkezd kibontakozni, a maga 
dicsőségében részesíti, és a Vele való közösségben élhetnek.  

Húsvét szent ünnepén engedjük, hogy Isten eloszlassa a bizonytalanságunkat, és a kételkedés helyére meggyőződést, 
bizonyosságot, valamint élő hitet ajándékozzon nekünk!   Amen 

Berci atya 

A TE IGÉD … 
        Mets György 

 
Lélekből fakadó forrás 
ne hadd apadni, Uram 
térdelek le Hozzád 
csordogál  
csak úgy csendesd  
vetésünk 
el ne mossa 
nőjön virág  
búza kenyérnek 
a mindennapit 
add meg nekünk ma is 
hogy mit hoz a holnap 
azt Te mondod, adod meg 
Lélekből fakadó forrás 
áldjál meg engem  
Te, ki vagy örök 
a Te Igéd szem 
lélekkenyérnek 
tört szavam Hozzád  
száll hő imául 
 
     2008. november 26. 

A TISZTA SZERETET 
                    Gömöriné Fajta Anna 
 
A tiszta szeretet, az önzetlen szeretet. 
Nem magát, másokat helyez előtérbe. 
Nem fennhéjázó és nem is hivalkodó,  
Sokat ad, de a háttérben meghúzódó. 
Olyan, mint a bal kéz,  
     mely nem tudja mit ad a jobb,  
S ez így helyes, az igaz emberhez méltó. 
De legyen mosolyod minden ember számára. 
S ha reggel teszed, szép lesz az egész napja. 
A tiszta szeretet a legnagyobb kincs a földön, 
Láttára az  Atya tetszéssel néz le az égből. 
Jézus örül, hogy nem halt meg értünk hiába,  
S szeretetünk jutalma a Szentlélek áldása. 
 
                                            2010. március 10.  
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A Magyar Katolikus Püspöki Konferencia 
körlevele a választásokra 

 
A közelgő országgyűlési választásokra való tekintettel  

a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia körlevelet adott ki,  

amelyet hazánk valamennyi katolikus templomában  

felolvasnak március 28-án, virágvasárnap.  

A megnyilatkozást az alábbiakban közöljük. 
 
Kedves Testvérek! 
 

Néhány nap múlva társadalmi életünk egy nagyon fontos eseményéhez érkezünk: 
országgyűlési választások lesznek hazánkban. Az Egyház Krisztustól kapott küldetése, hogy hirdesse az 
Evangéliumot minden embernek. Az Evangélium üzenete egyaránt érvényes a társadalom, a politika, az egyéni és a 
közösségi élet minden területére: „…a társadalmi tanítás az Egyház részéről nem (...) illetéktelen beavatkozás. Joga 
van a társadalmi szféra evangelizálására, (...) amelyben az ember élete zajlik, - hogy ott visszhangozza az 
Evangélium felszabadító üzenetét” (Az Egyház társadalmi tanításának kompendiuma, 70. p.). 
2006-ban a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia imaévet hirdetett a nemzet lelki megújulásáért. Ebben a 
körlevélben írtuk: «Nemzetünk nagyon nagy bajban van, csak Isten irgalma menthet meg minket.» Sajnos 
helyzetünk azóta még tovább romlott, de a lelki megújulás vágya is erősödött. Mindnyájan tapasztaljuk az 
egészségügy, a közoktatás és a nevelés tragikus helyzetét, az emberek elszegényedését, a munkanélküliség 
növekedését, a becsületes munka leértékelődését, a közbiztonság hiányát, bizonyos nemzetiségi és etnikai kérdések 
politikai célú felhasználását, a család értékeinek lejáratását, a családok gazdasági ellehetetlenítését, a vidék és a 
mezőgazdaság szomorú helyzetét. Mi, katolikus keresztények pedig évről évre szembesülünk egyházi iskoláink és 
más intézményeink hátrányos megkülönböztetésével. Mindezeket tetézi az általános korrupció és az intézményekből 
való kiábrándulás. Sokan elvesztették a jövőbe vetett reményüket, és közömbösségbe merültek. Sokan mondják: 
nem megyek el választani, úgyis minden mindegy. 
Mi, keresztények azonban nem oszthatjuk ezt a reménytelenséget. Sorsközösségben vagyunk egész népünkkel. 
Önmagunk, fiatalságunk, nemzetünk jövőjéért felelősek vagyunk Isten előtt. Emlékezzünk csak: egy-egy kórház 
bezárása vagy vasútvonalak megszüntetése elleni tüntetés hozott-e eredményt? – Nem. Azt hallottuk: demokratikus 
országban erre csak választások hozhatnak megoldást. Hát most itt a lehetőség! Aki nem megy el választani, az eleve 
lemond arról a jogáról, hogy valamit is számon kérhessen, lemond gyermekei, szülei, hazája jövőjéről. Ezért 
számunkra, hívők számára a részvétel a választásokon lelkiismereti kötelesség. 

De milyen pártot válasszunk, kire adjuk szavazatunkat? Itt két dolgot kell megfontolni. Az első: nyilván mi, 
katolikus keresztények csak olyan pártot támogathatunk, amelyik értékeli és támogatja a családot, segíti az oktatás-
nevelés helyreállítását, értékeli a becsületes munkát és támogatja a munkahelyeket. Olyan pártot, amelyik kész 
felszámolni az általános korrupciót, megvédi az ártatlanokat és bünteti a bűnösöket, amely visszaállítja a 
közbiztonságot, rendet tesz az egészségügyben, és amelyik nem diszkriminálja anyagilag azokat a szülőket, akik 
gyermekeiket egyházi iskolába járatják. Természetesen a választások előtt ezeket mindenki megígéri, de azt is meg 
kell nézni, hogy a szép ígéretek hirdetői mit csináltak eddig. 
A másik kérdés: ha úgy gondoljuk, van olyan párt, amelytől ezeket elvárhatjuk, akkor azt is meg kell fontolni, képes 
lesz-e arra, hogy kormányra kerülve ígéreteit végre is tudja hajtani. Szavazatunkkal ne támogassunk olyan pártot, 
amelyik sokak számára tetszetős ígéretekkel áll elő, de azokat megvalósítani nem képes. 
Keresztény hitünkkel ellenkezik minden olyan liberális, a kereszténység alapértékeit támadó-kigúnyoló világnézet, 
amely tagadja az élet szentségét, az egy férfi és egy nő közötti házasságon alapuló családot, és amely – miközben 
állandóan hivatkozik az emberi jogokra – ugyanakkor mégis a pénzt és a multinacionális tőke uralmát állítja a 
középpontba. XVI. Benedek pápa írta a „Caritas in Veritate” kezdetű enciklikájában, hogy «az a humanizmus, amely 
kirekeszti az Istent, embertelen humanizmus» (78.p.). 
Fontosnak tartjuk ugyanakkor magyar voltunkat, nemzeti kultúránkat, melyet a kereszténység formált már több mint 
ezer éve, s azt a hazaszeretetet, amelyre Szent István óta minden magyar szent és boldog, nemzetünk minden nagyja 
tanított minket. Széchenyi Istvánnal valljuk: „egyetlen népnél sem vagyunk alábbvalóak.” De azt is meg kell 
jegyezni, hogy mi, katolikus keresztények Krisztus példájára nyitott szívvel közeledünk minden ember felé. 
 

Kedves Testvérek! 
Mindnyájan érezzük, hogy mélyponton áll ma nemzetünk. Ez azonban nem taszít reménytelenségbe minket. 
Hazánkban nagy változásra van szükség, és erre most lehetőségünk nyílik a választásokkal. Imádkozzunk Istenhez 
bölcs belátásért és bátorságért, hogy megfontolt, jó döntést hozzunk. Magyarok Nagyasszonya, könyörögj érettünk! 
 

Budapest, 2010. március 28. 
a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia 
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SSZZEENNTT  PPÁÁLL  AAPPOOSSTTOOLL  FFIILLEEMMOONNHHOOZZ  ÍÍRRTT  LLEEVVEELLEE  
 

Ez a levél az apostol legszemélyesebb és legrövidebb 
levele. Első látásra magántermészetű. Vallási értékét az 
adja, hogy a személyes ügyet a vallás és a hit össze-
függésében tárgyalja. Levelét az apostol nemcsak 
Filemonnak címezi, hanem az ő házában összegyűlt 
keresztény közösségnek is.  

Ki volt Filemon? 

Kolosszéban élő keresztény, aki nem csupán 
rabszolgatartó ember volt, hanem bizonyos feladatot 
teljesített az egyház közösségében, mert az apostol 
munkatársának nevezi őt, akinek a házában tartották a 
keresztény összejöveteleket, szentmiséket. Mivel Pál 
nem járt Kolosszéban, valószínű, hogy Efezusban 
foglalkozott vele és keresztelte meg ottani tartózkodása 
idején. 
Miért írja az apostol ezt a levelet? 

Egy fiatalember érdekében ragad tollat. Filemonnak volt 
egy rabszolgája, Onezimusz, aki megszökött tőle, 
valószínű meg is lopta. A szökött rabszolga, félelmében 
Pál apostolhoz menekül, aki éppen fogságban van 
(Cezáreában, vagy Rómában). Felkészíti a fiút a kereszt-
ségre, majd megkereszteli és visszaküldi gazdájához e 
kísérő levéllel. A fiú érdekében jár közben gazdájánál. A 
levél Kr. u. 60 táján íródott. 

Miért olyan kedves számunkra ez a levél? 

Ez a rövid mű a levélírás valóságos remeke. Formai 
szempontból kerek egész, minden szava, kifejezése a 
helyén van, s valamennyi az apostol kérését támogatja. 
A levél az apostol meleg emberi szívéről, nemes emberi 
gondolkodásáról és eleven szelleméről tanúskodik. 
Közvetlen formában kinyilvánítja érzéseit, és apostoli 
tekintélyét tapintatosan elrejti a kérés és az udvariasság 
mögé. Kéri, hogy ne büntesse meg Onezimuszt, hanem 
úgy fogadja vissza, mint Krisztusban testvért, sőt mint 
magát az apostolt.  

Szent Pál gyakorlati példával mutatja meg, hogyan lehet 
az élet mindennapi dolgait keresztény lélekkel tekinteni. 
Előrelátóan bemutatja, hogyan kell a fennálló 
rabszolgatartó társadalmat megszüntetni keresztény 
alapokon. Nem lázít a fennálló társadalmi berendez-
kedés ellen, de rámutat: hogyan kell tekinteni az 
emberekre akár rabszolga valaki, akár szabad ember 
(ahogyan a Galata levél 3,28-ban olvashatjuk), a 
rabszolgatartó társadalmat vallási szempontból tekinti. A 
szökött rabszolgát a jog szerint súlyosan meg lehetett 
büntetni. Ő arra kéri Filemont, fogadja vissza rab-
szolgáját, de már mint keresztény testvérét. A tekintély 
jogán az apostol maga mellet tarthatta volna Onezimuszt, 
de azt akarta, hogy gazdája gyakorolja vele az irgal-
masságot, sőt a levél arra enged következtetni, hogy arra 
kéri Filemont, többet is tegyen, azaz szabadítsa fel a 
rabszolgasorból. Lehetséges, hogy körülbelül ötven 
évvel később Antiochiai Szent Ignác ugyanerről az 
Onezimuszról ír, és mint Efezus püspökét emlegeti.  
A levél talán legszebb részét szeretném szó szerint 

idézni:  
„Filemon testvérem: bár Jézus Krisztusban teljes joggal 

megparancsolhatnám neked, azt ami kötelességed, a 

szeretet miatt inkább kérlek, így, amint vagyok, én az 

öreg Pál, aki most Krisztus Jézusért fogságot is 

szenvedek. Fiamért, Onezimuszért könyörgök, akinek 

bilincseimben adtam életet. Egykor haszontalan volt 

számodra, most azonban számodra is, számomra is 

hasznos. (Onezimusz szó azt jeleneti, hogy „hasznos”) 
Visszaküldöm őt, mint saját szívemet. Szívesen 

magamnál tartottam volna, hogy helyetted szolgáljon 

nekem az evangéliumért viselt bilincseimben. Jóvá-

hagyásod nélkül azonban semmit sem akartam tenni, 

hogy jótéteményed ne kényszerből, hanem önként 

történjék. Hiszen talán éppen azért távozott el tőled egy 

időre, hogy visszakapjad mindörökre. Már nem, mint 

rabszolgát, hanem mint valami jobbat, mint szeretett 

testvért. Ő nekem nagyon is az, mennyivel inkább neked, 

test szerint is, és az Úrban is.” (8-16. vers). 

 
Kedves Olvasók! A mi racionalista, kemény világunkban 
szívesen hallgatjuk, olvassuk Szent Pál e levelét. Annyi 
szeretet, lelki finomság van ebben a rövid írásban. A 
megbocsátás a gazdájától elszökött rabszolga 
fiatalember iránt. Az öröm, amellyel tudatja Onezimusz 
Krisztushoz való megtérését. 

Mai világunkban megszoktuk, hogy akinek hatalom van 
a kezében, utasítgat, parancsol, kénye kedve szerint 
packázik a beosztottjaival, sokszor pillanatnyi hangulata 
alapján sorsokat dönt el életre-halálra. Mennyire más a 
keresztény lelkület. Jézus szavai jutnak eszünkbe: „Az 
Emberfia nem azért jött, hogy neki szolgáljanak, hanem, 
hogy ő szolgáljon másokat és odaadja az életét váltságul 
sokakért.” Az utolsó vacsorán, miután megmosta 
tanítványai lábát, ezt mondta: „Ti Mesternek és Úrnak 

hívtok engem. Jól teszitek: az vagyok. Ha tehát én az Úr 

és Mester, megmostam lábatokat, nektek is mosnotok 

kell egymás lábát. Példát adtam nektek: Amint én tettem 

veletek, ti is úgy tegyetek.” (Jn 13,12-15) Szent Pál is ezt 
a lelkületet tanulta meg Krisztustól, és gyakorolta is 
egész apostoli működésében.  
 

Kedves Olvasók! 

Burkoltan benne van ebben a levélben a föltámadás 
örömhíre is. Ilyenkor Húsvét ünnepének közeledtével 
van lehetőség a megszabadulásra; bármilyen mélyre is 
süllyedjen az ember, Isten irgalma végtelen. Egy ország 
sorsa tekintetében is megvan a reménység, Isten nem 
hagy el bennünket, ha meg is próbál bűneink miatt, 
amint a Himnusz költője is írta.  

Azt kívánom a szent ünnepekben, töltse el mindnyájunk 
szívét  a föltámadt Krisztus öröme és békéje. De ehhez 
nekünk is meg kell tenni, ami tőlünk telik, ami a mi 
feladatunk. 

 

Szeretettel:   András atya 
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KERESZTÉNYSÉG ÉS KÖZÉLET 
 

Györke Erzsébet, harmadik évadban önkormányzati képviselő,  

tagja a Lokálpatrióta Egyesületnek és  

a Keresztény Értelmiségiek Szövetsége taksonyi csoportjának 

 
 

– Kedves Erzsébet, mit jelent számodra a szülőföld, 

Taksony?  

– Mindent. Itt születtem, itt jártam iskolába, itt találtam 
meg az első barátaimat. Nagyon szeretem a hazámat és e 
szűkebb szülőföldemet. Nem költöztem, mint sok városi 
rákényszerül erre. Boldog vagyok, hogy ezeket az utcákat 
járhatom, itt van a munkahelyem, az otthonom. A szülő-
házamban lakik a fiam, aki modernizálta, de megóvta a 
régi formákat. Ebből a házból sem tudnék elköltözni, még 
egy másik utcába sem. Ahova elrendelték, hogy ott az 
otthonunk, én ahhoz szívből ragaszkodom.  
– Majd tíz éve ismerjük egymást, így tudom, hogy Pestre 

jártál középiskolába… 

– Igen, Budapesten végeztem el a Lengyel Gyula köz-
gazdasági technikumot. Egy évig Pesten dolgoztam, majd a 
gyerekek megszületése után Taksonyban helyezkedtem el, 
ez a második munkahelyem, 35 éve dolgozom a helyi taka-
rékszövetkezetben.  
– Mit jelent számodra sváb származású magyarnak lenni? 

– Sokan úgy érzik, hogy ha őrzik a családi származás 
hagyományát és az ebből fakadó értékeket, akkor ez nem 
egyeztethető össze a hazaszeretet sugallta magyarság-
tudattal, és ez identitászavarral járna. Én ezt egyáltalán 
nem így élem meg. Tisztelettel adózom őseimnek, és 
nagyon szeretem a hazámat, ami Magyarország. Írtam egy 
cikket Taksonyról annak idején, és nagyközönség előtt 
először én mondtam ki, háziasszonyként, hogy „Jó 

taksonyinak lenni.” Én büszke vagyok a taksonyiakra, 
büszke vagyok arra, amit itt Taksonyban megvalósítottunk, 
hogy a nagy történelmi viharok ellenére a taksonyiak 
megmaradtak szülőfalujukat szerető közösségnek. Én ezt 
szeretném erősíteni és továbbadni.  
– Nem érzem összeegyeztethetetlennek a kétféle identitás 
tudatos megélését. Hiszen az itt élő svábok számára 
Magyarország évszázadok óta a hazát jelenti. Az anya-
nyelvük magyar. Az ember szereti a szülőföldjét, tehát az 
itteni sváb ember hazához kötődése Magyarország szere-
tetében nyilvánul meg. Az őseink háromszáz éve költöztek 
ide, de hordozzuk mindennapjainkban az ősök identitás-
tudatát, értékrendjét, kultúráját és szokásait.  
– Sajnos, a sváb nyelvet nem beszélem, édesanyám nem 
merte annak idején megtanítani nekem. Tudjuk, voltak 
időszakok, hogy származása alapján ítélték el az embert. 
Édesanyám is félt a kitelepítéstől, és féltett attól, hogy 
bajom lehet, ha svábnak vallom magam. Itt is megmu-
tatkozik a hazaszeretet, a magyar földhöz való ragaszkodás. 
Itt születtünk, itt vagyunk otthon.  
– Taksonyban volt negyven éve egy kezdeményezés, hogy 
tanítsuk a sváb nyelvet, de nem valósult meg. Most nincs 
akadálya, van is olyan tanárunk, aki tudná a sváb nyelvet 

tanítani. Ismeri a taksonyi, dunaharaszti, soroksári 
nyelvjárásokat, a kiejtést, a szókincset. A helyi általános 
iskolában folyik német nemzetiségi nyelvi oktatás, 
környezetismeretet, történelmet, német irodalmat tanítanak 
német nyelven. Helyi származásúak a tanáraink. A helyi 
sváb nyelvet is szükséges azonban megismertetni a 
felnövekvő fiatalokkal. Kimaradt egy nemzedék, újból kell 
építkeznünk. Tennünk kell azért is, hogy ne fordulhasson 
elő, bárkit a származása miatt hátrány érjen, netán üldöz-
tetés. A tettek beszéljenek egyedül.  
–Mint közéleti ember, úgy véled, előtérbe kell ezt helyezni, 

az emberek félelmét fel kell oldani. Hagyni kell, hogy az 

emberek ápolhassák hagyományaikat, őrizhessék az ősök 

hagyatékát, a rájuk bízott szellemi és anyagi értékeket.  

– Taksony alapvetően megmaradt sváb településnek. Ez az 
arculat, az önkormányzat szándékai szerint is, megőrzendő. 
Tehát tartózkodunk attól, hogy a nagyáruházak, a lakó-
telepek elburjánozzanak, kiszorítva az emberi léptéket, a 
szépet, az ősit, mely szerves része az évszázadok óta itt 
lakó emberek életének. Törekszünk arra, hogy az arculat 
egyöntetű, homogén volta ne legyen megbontva. A falu 
magja érintetlen marad, ápoljuk, karbantartjuk, vannak 
olyan épületeink, amit nem is szabad átalakítani, lebontani, 
védetté vannak nyilvánítva. A lakosság is támogatja, hogy 
a település megőrizze hagyományos arculatát. 
– Azért sokan idetelepülnek a külső területeken, 
vállalkozók által épített lakóparkokba. A nagyközség 
lakóinak száma jelenleg 6500, arányaiban egyharmados a 
növekedés az elmúlt öt évben, ami jelentős ilyen lélek-
számnál. Az újonnan beköltözőknek meg kell mutatnunk, 
hogy milyen faluba költöztek, mik a hagyományok, az ősi 
értékrend, mire vigyázzanak. A gyerekek a taksonyi 
általános iskolába járnak, ami német nemzetiségi iskola. Itt 
akarva-akaratlanul is tudatosodik bennük, hogy egy sváb 
közösség tagjai lettek. Nincs is ezzel gond, sok nem 
képviselő bizottsági tag kerül ki az újonnan idetelepült 
emberek közül. Közreműködőek, segítőkészek, és mi is 
befogadóak vagyunk.  
– Taksony választott vezetése tehát híve az értékőrzésnek, 

ami szintén közösségi összetartó erő.  

– 2006-ban Kreisz János kezdeményezésére alakult meg a 
Lokálpatrióta Egyesület. Ez az egyesület tevékenyen részt 
vesz a helyi közéletben, a képviselők többsége függet-
lenként, de ennek az egyesületnek az égisze alatt nyerte el 
a meghatalmazást a polgároktól, illetve részben a 
Keresztény Értelmiségiek Szövetségének támogatásával. 
Nagyon jó az összhang közöttünk, jól tudunk együtt-
működni a köz érdekében.  
– Mik a mozgatórugóid a közéleti szolgálatra? 

– Remélem, nem tűnnek nagy szavaknak, amit mondok: a 
szeretet, az emberek iránti szeretet. Annak idején úgy 
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kezdődött, hogy munkahelyemet tekintve visszakerültem 
Taksonyba. Szerencsére el tudtam itt helyezkedni, és nem 
kellett már mindennaposan Pestre járnom. Mint vezető, 
ismerem az embereket, mindenféle gondjukat-bajukat, 
sokszor megkeresnek engem. Szeretem az embereket, ők is 
szeretnek engem. Úgy éreztem, hogy a megszerzett sokféle, 
hasznos tapasztalattal a falu vezetésében is részt tudok 
venni, szolgálni tudom a taksonyiakat.  
– Mióta vagy önkormányzati képviselő?  

– A rendszerváltás után, a második ciklusban, 1998-ban 
indultam először, és azóta folyamatosan képviselősködöm. 
A pénzügyi és kulturális bizottságban van feladatom. Az 
első ciklusban is érdeklődtem, bejártam a testületi ülésekre, 
figyelemmel kísértem az önkormányzat munkáját. A jó 
értelemben vett kíváncsiság hajtott, hogy tudnék-e én itt 
valamit segíteni.  
– A pénzügy a szakterületed, hogyan alakult, hogy tagja 

lettél a kulturális bizottságnak is?  

– A falu rendezvényeiben szervezőként vagy látogatóként 
mindig résztveszek. Minden taksonyi eseményen ott sze-
retek lenni. Tudni szeretném, mi a mondanivalója a 
szervezőnek, ha pedig mi szervezzük, a Keresztény 
Értelmiségiek Szövetsége, akkor adni szeretnénk az 
embereknek.  
– Ahogy említed, a másik terület, amibe bekapcsolódsz, ez 

a Keresztény Értelmiségiek Szövetségének a munkája. Ez a 

csoport mikor alakult, hogyan kezdte a szolgálatot?  

– 2003. februárjában hívta életre Hufnagel Béla Attila 
elnök úr, taksonyiak és dunaharasztiak a tagjai. Ez a 
szolgálat akkor teljesen újszerű, szokatlan volt. Boldog 
vagyok, hogy a taksonyi csoport alapító tagjai között 
lehetek. Felvállaltuk, hogy keresztény módon veszünk részt 
a közéletben. A keresztény értékrend a mi mozgatórugónk, 
a köz szolgálata, a felebarát, a szülőhely, a haza szeretete. 
A Szövetség célja az evangelizáció, a keresztény érték-
rendhez való visszavezetése az embereknek. Meggyőző-
désem, hogy ez az útja a boldogulásnak.  
– Mit jelent számodra keresztény értelmiséginek lenni? 

– Hitben, reményben, szeretetben élni, e jegyben szolgálni, 
s mindezt továbbadni a környezetemnek. Hinni mindabban, 
amit teszünk, hinni a jó Istenben, ezt hirdetni az embe-
reknek, s bízni, a reményt soha fel nem adni.  
– Annak idején keresztény neveltetést kaptam, de mikor 
Pestre jártam középiskolába, volt egy szakadás. Abban az 
időben igyekeztek elszakítani az embereket a krisztusi 
tanítástól, megfosztották őket egy olyan tudástól, mely 
egyedül tesz boldoggá. Ezt bűnnek érzem. Majd elérkezett 
számomra a visszatérés. Tehát felnőtt koromra vált 
természetessé, hogy templomba járok. A gyermekeimet 
vallásos szellemben neveltem.   
– Nem válik-e hátrányára a magánéletnek az erőteljes 

közéleti szereplés? 

– Nem, sőt, csak így vagyok boldog, így érzem teljesnek az 
életemet. Hiányozna, ha nem lenne lehetőség a több 
vállalására. Nagy öröm számomra egy újabb feladat: 
meghívtak a dunaharaszti Bárka Alapítvány kuratóriumába. 
Boldogság számomra, hogy belülről ismerhetem meg ezt a 
közösséget, részt vehetek vállalásának megvalósításában.  
– A vallásosság segít-e a boldogulásban?  

– Nagyon sokat imádkozom, elsősorban hálát adok 
mindazért, amit kaptam. A keresztény lét, a Krisztus 
ígéretére alapozott remény boldogságot ad, bármilyen élet-
helyzetben. 
– Mi az, ami szomorúságot okoz? 

– Az ostobaság, a közöny és a restség. Ha ezekkel kell 
szembesülnöm, ez bánatot okoz. Úgy érzem, mindezek 
visszavezethetőek a szeretetlenségre, vagyis az Istentől 
való elfordulásra, arra, hogy az emberek elől sokáig el volt 
zárva a keresztény vallás, Krisztus tanítása, ami gyógyír az 
emberi bajokra. Magam is voltam tanúja több alkalommal, 
amikor az emberek, ráébredve, hogy valami széppel 
találkoznak, boldogan, akár köszönetet mondva is, reagál-
nak a közös együttlétekre. Ilyenkor reménykedem, hogy az 
örömhírt továbbviszi egy újabb embertársunk.  
– Tehát a társadalmi gondokat is kizárólag szeretettel lehet 

megoldani, neveléssel, jó példával. A lelkiismeret és a jó 

szándék, az erkölcsi érzék minden ember szívébe bele van 

oltva, nem lehet azt onnan kiölni. Kötelességünk az 

emberek ébresztése, hogy lehet együtt, szeretetben 

munkálkodni az egyének, a családok és a nemzet boldogu-

lásáért.   

– Sajnos a média kegyetlen eszköz abban, hogy a 
fogyasztást, az individualizmust, az önzést erőszakosan 
előtérbe helyezze. Olyan példaképeket állítanak a 
gyermekek elé, hogy borsódzik a hátunk tőlük. Az iskola 
sincs sokszor a helyzet magaslatán, nem is lehet, a jelenlegi 
törvények akadályozzák a hatékony, erkölcsös nevelést. 
Ezért nagyon fontos a személyes példa és a hit megvallása, 
minden élethelyzetben. A keresztény értelmiségiek ezért is 
közreműködtek Taksony szívében a templomkert létre-
hozásában, ahol Szűz Mária imádságos helyet, közösségi 
házat, Szent Erzsébet emlékfalat állítottak, valamint emlék-
művet a kitelepítés áldozatainak, az 56-os forradalom 
áldozatainak. Fel kell rázni az embereket, hogy kikerülje-
nek a mesterségesen szított közönyből, megismerjék 
múltjukat, a jelen lehetőségeit, és akarjanak résztvenni 
jövőjük formálásában. A most előttünk álló parlamenti 
választáson való résztvétel is erre ad lehetőséget, minden-
kinek el kell mennie, mert ezen múlik a jövendőnk. A 
közélet formálása azonban nemcsak négyévenkénti alka-
lom, hanem közös, mindennapi ügyünk.  
– A jelenlegi helyzetben a legkedvezőbb megoldást a 

demokratikus keretek és a szociális piacgazdasági 

berendezkedés nyújtja, melyben a nagy ellátó rendszerek 

mindenki számára hozzáférhetően, a társadalmi szoli-

daritás elve alapján működnek, szigorú állami ellen-

őrzéssel, és emellett teret enged, egyenlő eséllyel, az 

egészséges gazdasági versenynek. A mai keresztény-

demokrata politika ezt a társadalmi rendszert tartja 

olyannak, amivel megvalósítható az általános jólét.  

– Imádkozom sokat nemzetünkért, hazánkért, és azért, 
hogy olyan társakra találjunk egymásban, akik közösen 
tudunk munkálkodni. A legfontosabbak a nevelés, az 
ember egészségének a megőrzése, a családok támogatása, a 
munkahely-teremtés. Meggyőződésem, hogy ez a népjóléti, 
teremtő munka hit nélkül elvégezhetetlen. Mint bármi más 
is az életben. A közéletben résztvevő hívő ember példát 
kell mutasson a keresztény erkölcsiség és a szeretet 
megvalósításában.  

 (Az interjút Koczka Tamásné készítette) 
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EEggyy  mmáállttaaiiss  vviisssszzaaeemmlléékkeezzééssee  
 

1989 a csodák éve volt hazánkban és más népeknél Európában. Befejeződött egy korszak. 2010. június 29-én 21 éve lesz 
annak, hogy megnyílt a vasfüggöny, és egy kis nemzet, mi magyarok tudtunk segítséget nyújtani egy nálunk sokkal 
nagyobb nemzetnek; a határ megnyitásával hozzásegítettük a németeket az újraegyesítés megkezdéséhez, mellyel egy 
békésebb élet kezdődhetett meg. 
Emlékeznünk kell a vasfüggöny megbontására, amikor megnyílt Európa felé számunkra is a szabad élet lehetősége.  
Ötvenezer keletnémet jutott át akkor a határon, bár igen veszélyes volt az út szárazon és vízen egyaránt, sokat lelőttek a 
Duna vizében menekülve. Az emberek ki akartak törni Honecker oroszbarát rendszeréből, ezért inkább vállalták a 
veszélyeket is. Sok volt az áldozat, a vasfüggönybe áram volt vezetve, a védteleneket a vízben pedig parancsra lőtték le. A 
magyarok segítettek ledönteni a falat, megnyitották a határt, és utat vágtak a szabadság felé.  
Két hónap alatt omlott le a berlini fal, az oroszok szerencsére nem mertek beavatkozni. 
Hazánk nyugati részén éppen akkor tartották a Páneurópai Pikniket, ez is segítség volt, mert a határt ők ott nyitották meg, 
így mindkét oldalról szabad lett az út. Romániából is sok menekült jött, akárcsak kelet-Berlinből és Lengyelországból. A 
román Ceauşescu orosz segítséget kért a magyarok megállítására, de a szovjet akkor már nem mert beavatkozni.  
Emlékezzünk azokra, akik azért haltak meg, hogy megszülethessen a szabad Európa! 
 

1989. szeptember 2-án jött Magyarországra az akkor már súlyosan beteg Csilla von Boeselager bárónő, a Máltai 
Szeretetszolgálat jószolgálati képviselője, aki kérte Horn Gyulát és Németh Miklóst, hogy segítsenek a sok keletnémet 
fiatalnak, ne legyen még több áldozat.  
Csilla asszony, akkor már betegen, sűrűn jött, hozta az ebédet, a sok csomagot, a sátrakat Kozma atya parókiájának 
kertjébe. Szegedre is lejött megalapítani az ottani Máltai Szeretetszolgálatot, és ilyenkor mindig ellátogattunk vele 

Pusztaszerre, amit nagyon szeretett. Mindig elkísérte őt Ilonka 
leánya, aki éppen olyan áldozatkész, mint édesanyja. Amikor 
jött, teherautón hozta az adományokat, kórházi felszereléseket 
is, mert ezt ő szívügyének tekintette. A II. világháború végén 
még román területről menekültek el gyermekkorában, mert 
édesapját nagy magyarságáért Ceauşescu megölette volna. 
1989. szeptember 10-én Németh Miklós megnyittatta a határt, 
és ezzel megkezdődött Európa vágyott újraegyesítése. 
Népvándorlás indult meg a határoknál. 
Kozma atya befogadta és etette a keletnémet fiatalokat, akik 
ezrével menekültek nyugat-Berlin felé. 
1989. június 27-én, a vasfüggöny lebontásával, a rendszerváltás 
apró lépéseinek korszaka kezdődött. 1989-ben mindannyian 
reménykedtünk a békés és szabad Magyarország felépítésében.  
Kiszakadtunk a szovjet blokkból, függetlenné váltunk.  
A korábbi rendszert azonban nem váltotta fel azonnal az 
igazságosság. A politikai rendszer megváltoztatása kinyilvánít-
ható, az átalakuláshoz azonban 20-25 év is kell.  
Magyarországnak el kellett indulnia azon az úton, amin is, a 
józan észre hallgatva, el kell érnünk,  amit vállaltunk, hogy 
megteszünk magunkért, a gyermekeinkért. A rendszerváltás 

folyamatában minden nap nehéz. 
Én abban az időben Szegeden éltem, később kerültem Dunaharasztira, ahol bekapcsolódtam a Szent Erzsébet 
karitászcsoport munkájába. Csilla asszony betegen ugyan, de jött Szegedre is, hogy megszervezze a megalakított Magyar 
Máltai Szeretetszolgálat aktivistáinak felavatását Aachenben. Ez a város híres zarándokhely. 1349 óta járnak ide magyar 
zarándokok, és már 1367-ben magyar kápolnát építettek. Ennek helyén épült fel az 1767-ben felszentelt barokk kápolna, 
amelyet a káptalan a „magyar szentély német földön” rangra emelte 1993-ban, hálából azért, amit a közelmúltban, mi 
magyarok a német népért tettünk. 1769-ben a bécsi tiltás után sokáig nem érkeztek ide magyarok, ám a hagyományt 
felelevenítették 1986-ban. 1993-ban is többezren érkeztünk Aachenbe, amikor a június 22-től 26-ig tartó zarándoklatunk 
során történt meg a Máltai Szeretetszolgálatban való avatásunk. Hétszázötvenen lettünk felavatva, jelvényeinket még 
Csilla asszony kezéből vehettük át. A szentmise előtt Antall József miniszterelnök felavatta a magyar kápolna előtt Szent 
István szobrát, a szentmisét Paskai László bíboros celebrálta, püspökeink, közöttük Gyulai Endre segédletével, német 
máltai lovag papok közreműködésével. Hazafelé Passauban fejet hajtottunk Szent Gizella sírjánál.  
A helyi Malteser Hilfsdienst munkatársainak szeretete, odaadó gondoskodása megható emlék számomra, és 
pléldaértékűvé vált máltai szolgálatunk végzéséhez. 
A máltaisok és a karitász katolikus jószolgálati mozgalmak, amelyek a közjóért a szeretet jegyében tevékenykednek. A 
legnagyobb elismerés az, ha megtapasztalhatjuk, hogy segíteni tudunk; ételt-italt juttathatunk az éhezőknek és 
szomjazóknak, ruhát a fázóknak, jó szót és biztatást a reményvesztetteknek – a szeretet jegyében, ami az életben az alfa és 
az ómega, a lét célja, mindennek kulcsa, mindennek az értelme.  

Pappné Szabó Gizella 
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SSAACCRRAAMMEENNTTUUMM    CCAARRIITTAATTIISS  
AA  SSzzeerreetteett  SSzzeennttssééggee  

 
XVI. Benedek pápa Sacramentum Caritatis című 

enciklikája – apostoli buzdítása – 2007-ben jelent meg. 
Az eucharisztiáról, az Oltáriszentségről szól. A beveze-
tésben a Szentatya leírja, hogy 2004-et II. János Pál 
pápa az Eucharisztia évének hirdette meg, amit a 
guadalajarai Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszus 
nyitott meg, majd a 2005 októberi XI. püspöki szinódus 
zárt le. Az Eucharisztikus Kongresszus és a szinódus 
kapcsán született reflexiók, javaslatok, hozzászólások 
gyűjteménye ez az enciklika. – Az olvasó számára pedig 
az Oltáriszentséggel kapcsolatos, csodálatosan szép 
gondolatok tárháza.  

Az összegyűjtött gondolatokat az enciklika három 
részre tagolva mutatja be. Az első rész címe: Az 
Eucharisztia misztérium, melyet hinnünk kell. A 
második rész: Az Eucharisztia misztérium, amelyet ün-
nepelnünk kell, s a harmadik: Az Eucharisztia miszté-
rium, melyet élnünk kell. 

Az első gondolat: „Íme, hitünk szent titka!” E 
kiáltással, mely közvetlenül az átváltozás szavai után 
hangzik el a szentmisében, a pap kihirdeti az ünnepelt 
misztériumot, és kifejezi csodálatát a kenyérnek az Úr 
Jézus testévé és a bornak az Ő vérévé történő átvál-
tozása miatt. Az Eucharisztia „hitünk misztériuma”, 
„hitünk összefoglalása és lényege”. Az Isten igéje 
hirdetése által fölébresztett hit a föltámadott Úrral a 
szentségekben megvalósuló kegyelmi találkozásból táp-
lálkozik és növekszik. 

Az Eucharisztia alapításakor az előkép valósággá 
vált. Az alapítás egy szertartásos vacsora keretében 
történt, mely vacsora az Izrael népét megalapító ese-
mény, az Egyiptomból való kivonulás emlékezete volt, 
amikor bárányokat áldoztak és fogyasztottak. Jézus, az 
igazi áldozati bárány, az Eucharisztiában saját testét és 
vérét adja nekünk. 

Nagyon fontos a Szentlélek szerepe az Eucharisztia 
ünneplésében. A miséző pap az oltárra helyezett kenyér-
re és borra lehívja a Szentlelket, és őt kéri, hogy 
változtassa azt Jézus testévé és vérévé. És a Szentlélek 
az, aki a hívőket a szentáldozásban „egy testté” egyesíti. 
Az őskeresztények ugyanazzal a Krisztus teste 
kifejezéssel jelölték Jézusnak Szűz Máriától született 
testét, az eucharisztikus Testet és az Egyház testét.  

Az enciklika idézi: a II. Vatikáni Zsinat emlékeztet 
arra, hogy „az összes szentség, mint minden más egy-
házi szolgálat és az apostoli tevékenység, a szent Eucha-
risztiához tartozik és reá irányul.” Az Eucharisztiában 
ugyanis benne van az Egyház minden lelki java, tudni-
illik maga Krisztus, a mi húsvéti bárányunk és élő 
kenyerünk. E gondolat mentén az enciklika áttekinti az 
Eucharisztia és a szentségek bensőséges kapcsolatát. Az 
Egyház tagjává és Isten fiává a keresztség szentsége 
által válunk, amely kapu a többi szentséghez. Az 

eucharisztikus áldozatban való részvétel tökéletesíti 
bennünk mindazt, amit a keresztségben ajándékul 
kaptunk. – A bérmálásban a Szentlélek ajándékait is 
Krisztus testének épülésére, és arra kaptuk, hogy 
erősebb tanúságot tudjunk tenni az evangélium mellett. 
– Az Eucharisztia iránti szeretet magával hozza a 
bűnbánat szentségének egyre nagyobb megbecsülését is. 
Korunkban ez fokozott jelentőséget kap, mert olyan 
kultúrában élünk, amely törölni kívánja a bűntudatot, és 
feledteti, hogy a kegyelem állapotában kell lennünk 
ahhoz, hogy méltón járulhassunk a szentáldozáshoz. – 
Jézus a betegek gyógyítására külön szentséget alapított: 
a betegek kenetét. E szentség és az Eucharisztia kapcso-
lata akkor válik hangsúlyossá, amikor a beteg állapota 
rosszra fordul, ekkor az Egyház a betegek kenete mellett 
felajánlja az Eucharisztiát, mint útravalót, emlékeztetve 
Jézus tanítására: „aki eszi az én testemet és issza az én 
véremet, annak örök élete van, és én fel fogom 
támasztani őt az utolsó napon.” (vö. Jn 6,54).  – Az 
egyházi rend és az Eucharisztia kapcsolata eredeztethető 
onnan, hogy Jézus mindkettőt halálának előestéjén 
alapította. Továbbá: az Egyház tanítása szerint a pap-
szentelés elengedhetetlen föltétel az Eucharisztia érvé-
nyes ünnepléséhez. Csak felszentelt pap szavaira 
történik meg az átváltozás. A fölszentelt pap szolga, aki 
„az egész Egyház nevében is cselekszik, amikor Isten 
elé terjeszti az Egyház imádságát, amikor bemutatja az 
eucharisztikus áldozatot.” – Az Eucharisztia, a szeretet 
szentsége, különleges kapcsolatot mutat a házasságban 
egyesült férfi és nő szeretetével. II. János Pál többször is 
beszélt erről, és az Eucharisztia jegyesi jellegéről: „Az 
Eucharisztia megváltásunk szentsége. A Vőlegény és a 
Menyasszony szentsége” – mondta. Az Eucharisztia 
kimeríthetetlen módon erősíti meg minden keresztény 
házasság fölbonthatatlan egységét és szeretetteljes 
voltát. A keresztény házasságban ugyanis, a szentség 
erejéből, a házastársi kötelék bensőleg összefügg a 
vőlegény Krisztus és a menyasszony Egyház eucharisz-
tikus egységével. 

Az enciklika második része: Az Eucharisztia 

misztérium, amelyet ünnepelnünk kell. Az Oltári-
szentség Krisztus teste – az ünnepléshez a környezetet, 
az ünneplés módját ennek tudatában kell kialakítani, 
megvalósítani. Ennek részleteivel foglalkozik a fejezet. 
Fontos a liturgikus cselekmények helyének megfelelő, 
művészi igényű kialakítása, a liturgikus ruhák, a 
berendezés és a szent hely harmóniája. Az ünneplés 
művészetében kiemelkedő helye van az éneknek. Az 
ének és zene a hit és szeretet öröksége, kifejezője. Ke-
rülni kell a felületes improvizációt vagy az olyan zenei 
műfajokat, amelyek nincsenek tekintettel a liturgia 
tartalmára. A liturgia elemeként be kell épülnie ünnep-
lésbe. Szövegében, dallamában, megszólalásában felel-
jen meg a misztérium tartalmának, a szertartás részei-
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nek, a liturgikus időknek. Külön felhívja a Szentatya a 
figyelmet a gregorián énekre, mint a római liturgia saját 
énekére. – Az eucharisztikus ünneplés, a szentmise 
egyes részeivel kapcsolatban kiemeli: fontos a liturgikus 

cselekmény belső egysége: az igeliturgia és az eucha-
risztikus liturgia szorosan összetartoznak, egyetlen 
istentiszteleti cselekményt alkotnak. Isten Igéjét 
hallgatva születik, erősödik a hit, az Eucharisztiában a 
testté lett Ige önmagát adja nekünk lelki eledelül. Az 
Ige, amit hirdetünk, hallunk a megtestesült Ige, benső 
kapcsolatban van Krisztus szentségi jelenlétével. 
Krisztus nem a múltban, hanem a jelenünkben beszél, 
mert jelen van a liturgikus cselekményben. – Az 
oltárhoz vitt kenyérben és borban 
Krisztus az egész teremtést átveszi, 
hogy átformálja és bemutassa az 
Atyának. Az oltárhoz visszük a vi-
lág minden szenvedését és 
fájdalmát is, azzal a bizonyos-
sággal, hogy Krisztus szenvedése 
mellé téve, azzal egyesítve, értékes 
Isten szemében. – Az eucha-

risztikus ima az ünneplés közép-
ponti és csúcsmozzanata. Töreked-
nünk kell, hogy részleteiben is 
minél jobban megismerjük. „Az 
Egyház különleges hívással kéri a 
Szentlélek hatalmát, hogy az 
emberektől felajánlott adományok 
konszekráltassanak, és a szeplőte-
len áldozat, amit a szentáldozásban 
kapunk, üdvösségünkre váljék.”  

– Az Eucharisztia a béke 

szentsége. Így kiemelt jelentősége 
van, különösen konfliktusokkal 
terhelt korunkban, a békecsóknak, a hívek között a 
megbékélés kifejezésének. (Mégis korlátok közt kell 
tartani, hogy ne okozzon felesleges kavarodást köz-
vetlenül a szentáldozás előtt.) – A szentáldozás a maga 
egyszerűségében feleljen meg a szentségben jelenlévő 
Jézussal való személyes találkozás értékének. Ne 
mulasszuk el az áldozás utáni hálaadást: egy megfelelő 
ének eléneklése mellett nagyon hasznos lehet a szent 
csend megtartása is. – Elbocsátás: Ite, missa est – szó 
szerint elbocsátást jelentett. Ma: „küldetést” értsünk 
alatta, Krisztus békéjét, szeretetét vigyük ember-
társainknak. 

A Szentatya felhívja figyelmet az eucharisztikus 
ünneplésben való tevékeny részvételre. A liturgián ne 
mint idegenek vagy néma szemlélők legyünk jelen, 
hanem tudatosan, teljesen és tevékenyen vegyünk részt 
a szent cselekményben. „A hívek a szeplőtelen áldozatot 
nemcsak a pap keze által, hanem vele együtt felajánlva, 
tanulják meg önmagukat, saját életüket fölajánlani, 
egyesítve azt Krisztus áldozatával a világ üdvösségéért. 
Így váljanak eggyé Istennel a közvetítő Krisztus 
segítségével.” A tevékeny részvételnek vannak szemé-
lyes feltételei. Ilyenek az állandóan megtérő lelkület, 

összeszedettség, rendszeres szentgyónás. Ide tartozhat a 
tevékeny részvétel az egyházi életben. 

A szentségimádás is fontos módja az Eucharisztia 
tiszteletének. Történhet egyéni és csoportos liturgia 
keretében. A szentmisén kívüli szentségimádás folytatja 
és elmélyíti azt, ami a mise-liturgiában történt. 

Az Eucharisztia misztérium, amelyet élnünk kell. Az 
Eucharisztia, amelyben hiszünk, és amelyet ünnepelünk, 
az örök élet forrása bennünk. Krisztus teste és vére 
titokzatos módon magához hasonlóvá alakít bennünket. 
Az istentisztelet, amely elsődlegesen a szentmisében va-
lósul meg, ezáltal egész életünkre kiterjed. Az Újszövet-
ségben az átváltoztatás és a szentáldozás hatására a 

személy az egész Egyházzal 
közösségben teljesen felajánlja 
önmagát. Ezáltal nincs életének 
olyan apró összetevője, amely 
az Eucharisztia vételével ne 
válna az isteni élet részesévé. 
Az első keresztényeket emiatt 
már úgy minősítették, mint akik 
„a vasárnap szerint élnek”. 
Minden vasárnap számunkra a 
Krisztus által nyert szabadulás 
tudatában való élet, a Krisztus 
feltámadásával elkezdődött, és 
bennünk megvalósuló új 

teremtés ünneplése. Az az iste-
ni életforma, amelybe Krisztus a 
feltámadásával az egész terem-
tett világot bevonta, éppen ezért 
nem szűkülhet le egy adott hely 
és egy meglehetősen rövid idő 
kereteire, hanem –pontosan any-
nyira, amennyire hagyjuk, hogy 

Krisztus teste alakítson minket –, egész életünket fogja 
átformálni. Ennek az átalakulásnak forrása az Egyház 
(mint Krisztus titokzatos teste) közös ünnepe, amely 
nélkül nem részesülhetnénk Krisztus áldozatában, amely 
minket is „szentté tesz” (áldozat latinul  sacrificium = 
szentté tett). Éppen ezért nem tehetjük mellékessé a 
vasárnap ünneplését mind a szentmisében, mind a ke-
resztény közösség egyéb összejöveteleiben, amelyeket a 
buzdítás szerint minél változatosabban kéne a vasárnap 
ünnepéhez kapcsolni. Ezt a templom falain kívül történő 
életet jelzi mindannyiunk számára a szentmise végén 
elhangzott felszólítás: „Menjetek békével! Küldetésetek 
van!” A szeretetet, amelyet a szentségben ünneplünk, 
nem tarthatjuk meg magunknak. A Krisztus szemé-
lyéhez való hasonulás bevon minket is abba az isteni 
szeretetbe, amely életét sem kímélte, hogy megmentse 
az egész világot. Az Eucharisztiában eledelünkké, 
átformálónkká, útitársunkká lett Jézus Krisztus a 
tanítványai által valósítja meg az új életformát, amely az 
örök életben fog kiteljesedni. 

 

(Gintner Orsolya és dr. Tömösy László) 
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„Íme, én veletek vagyok a világ végezetéig…” 
Az Oltáriszentség hitünk legnagyobb misztériuma. Az isteni szeretet mélysége, mely által részesülünk Jézus 
Krisztusban, aki elhalmoz kegyelmeivel. Ha imádságunk egyesül vele, csodálatos erőt merítünk Belőle, s lelkünk 
megtelik Isten kegyelmével, Jézus Krisztus erejével és Szentlelkével.  
Gyakran kellene a kegyelem Forrásához járulnunk, „akitől minden jóság, tisztaság és irgalom fakad”, hogy 
meggyógyuljunk vétkeinkből, rossz hajlamainkból. Csak ő tud bennünket visszatartani a rossztól, s ő tudja bennünk 
megérlelni a jó gyümölcsöket. Csak ő veheti el félelmeinket, aggodalmainkat, sérelmeinket, gyávaságainkat, 
kétségeinket.  
Benne erősödik a hitünk, virágzik a kereszténység, az Egyház, benne van az üdvösségünk. Ő az egység jelképe, a 
szeretet köteléke.  
Ha az Oltáriszentségben jelenlevő Krisztust többször felkeresnénk, ha többet időznénk a Forrásnál, megváltozna az 
életünk, mert megváltoznánk mi magunk is. Hogyan tudnánk Őt adni, sugározni embertársainak, ha mi előbb nem 
töltekezünk nála? 
Imádjuk Őt, aki köztünk maradt, hogy életünk legyen! Dicsőítsük Őt, áldjuk Őt, aki megmentett minket az örök 
haláltól! Kérjük Őt, mindennapi gondjainkat, örömeinket hozzuk elé! Keressünk nála vigaszt, megnyugvást! Hozzuk 
elé mindazokat, akiket szeretünk, vagy éppen azokat, akik nehézségeket okoznak nekünk! 
Jöjjünk, csendesedjünk el, hallgassuk Őt! Engedjük, hogy szóljon, s meg fogjuk tudni, mit kér tőlünk. 
Megvilágosulunk nála, megpihenünk. Hagyjuk nála gondjainkat, Ő majd magára veszi! Keressük fel Őt tiszta, 
őszinte szeretettel, égő vággyal, és kérjük:  
„Engedj a Te Erődből és a Te kegyelmedből élni mindvégig, míg csak el nem jutunk szent színed látására.” 
 

Czifra Lászlóné 

 
* * * * * 

Jézus vár ránk! 
Viennay Szent János: Krisztus Urunk valóságos jelenléte az Oltáriszentségben 
 
Krisztus Urunk itt van elrejtve, várja, hogy látogatására jöjjünk, és elébe terjesszük kérésünket. Látjátok, milyen jó! 
Alkalmazkodik a mi gyöngeségünkhöz… Ha majd győzelmesen és diadallal az égbe érünk, meglátjuk őt teljes 
dicsőségében. Ha most jelenne meg előttünk ilyen dicsőséggel, közeledni sem mernénk hozzá. Azért inkább elrejti 
magát, úgy tesz, mintha börtönben volna, és azt mondja: „Nem láttok ugyan, de ez nem is fontos, csak kérjetek, amit 
akartok, megadom nektek.” Itt van ő szeretetének szentségében. Szüntelenül sóhajt és közben jár mennyei Atyjánál a 
bűnösökért. És milyen sértésnek nem teszi ki magát, csak azért, hogy köztünk maradhasson? Itt van, hogy 
vigasztaljon minket, tehát nekünk is gyakran meg kell látogatnunk őt. Milyen kedves neki az a negyedóra, melyet 
foglalkozásainktól vagy haszontalanságainktól elvonunk, hogy eljöjjünk őt imádni, látogatni, vigasztalni a sok 
méltatlanságért, mely éri. Amikor látja, mint jönnek buzgó sietséggel tisztalelkű hívei, mosolyog rájuk… És azok 
azzal az egyszerűséggel, amely neki úgy tetszik, bocsánatot kérnek tőle minden bűnért, megbántásért, 
hálátlanságért… 
Milyen boldogságot találunk ott az Isten jelenlétében, midőn egyedül vagyunk lábainál a szent oltárszekrény előtt!... 
„Rajta, kettőzzük meg a buzgóságot. Hiszen azért vagyunk, hogy Istent imádjuk. Tekintete rajtunk pihen.” (francia 
templomi ének) 
Az Üdvözítő annyira szeret minket, hogy mindenütt csak minket keres!... 
Gyermekeim, mikor a templomba léptek, és keresztet akartok vetni a szenteltvízzel, figyeljetek az oltárszekrényre: 
Krisztus Urunk félig kinyitja, hogy ugyanabban a pillanatban megáldjon titeket… 
Ó, ha angyalszemünk volna, és látnánk Krisztus Urunkat, amint jelen van az oltáron, és néz minket, mennyire 
tudnánk szeretni őt! Nem akarnánk többé elszakadni tőle, mindig ott maradnánk lábainál: ez volna a mennyország 
előíze; minden más ízét vesztené számunkra. De lám… Kevés bennünk a hit! Szegény vakok vagyunk! Köd van a 
szemünk előtt, és egyedül a hit tudja eloszlatni ezt a ködöt. Gyermekeim, valahányszor kezemben tartom Krisztus 
Urunkat, és a jó Isten áldást ad rátok, kérjétek, hogy nyissa meg lelki szemeiteket. Mondjátok ti is, mint a jerikói 
vak: „Uram, add, hogy lássak!” Ha komolyan mondjátok neki: „Add, hogy lássak!”, biztosan elnyeritek, amire 
vágytok, mert ő csak a ti javatokat akarja. Keze tele van kegyelemmel, nézi, hogy kiknek adja.  
 

(Monin: Szól az Ars-i szent c. könyvéből) 
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Szentségimádás 
A ligeti kistemplomban nyár óta minden hónap elején Szentségimádást tartunk. 
Mióta én is rendszeresen járok, most tudom csak igazán átélni, megtapasztalni, mennyire fontos ez nekem hitem 
megerősítésében. 
Rendkívül nagy izgalommal készülök erre a „találkozásra”. 
Amikor térdet és fejet hajtva, énekelve várjuk az Oltáriszentség oltárra helyezését, meghatódottság lesz úrrá rajtam, s 
érzem, egy hang hív – nézzek fel bátran. 
Lassan felpillantva teljes fényében meglátom Őt, magát a feltámadt Jézus Krisztust! Egyszerre megszűnik számomra 
a külvilág, a zaj, a rohanás; végtelen nyugalom, béke és nagy-nagy csend vesz körül, s olyan szeretet, amelybe szinte 
belejajdulok. Könnyeim elerednek, és mint a vízfolyás, csak panaszkodom, minden bűnömet, bánatomat, örömömet 
elmondom, és leteszem mindezt Jézus lábai elé. Egész felfokozott lelki állapotba kerülök, ám érzem, Ő csak 
mosolyogva néz rám, végtelen szeretettel és türelemmel hallgat engem.  
Végül már nem is kell szavakkal imádkoznom, csak nézem Őt ebben a meghitt csendben, és olyan könnyűnek érzem 
lelkemet. 
Amint olvasmány hangzik fel, meglepődök : „Nahát! Még más is van itt rajtunk kívül?” 
Érzem, az olvasmányokon keresztül is Jézus szól hozzám és bátorít, ne csüggedjek el, a nehézségeken is átsegít, csak 
járjam utamat bátran. 
Ez a nagy szeretet és erő megnyugtat, lelkileg feltölt és megerősít, így nagy örömmel kezdek neki egy újabb hétnek, 
hónapnak. 
Ha becsukom a szemem, akkor is az oltárra állított, fényben ragyogó Szentséget látom. 
Jézus! Kérlek, add, hogy egyre többen megtapasztalhassák, átélhessék a Veled való személyes találkozás örömét! 
 

Kovácsné Hirják Éva 
(A Szent Imre templomban szentségimádás legközelebb április 13-án, kedden este 6 órakor) 

 

Gondolatok a szentségimádásról  
 

„Úgy szerette Isten a világot, hogy egyszülött Fiát adta, hogy mindaz, aki Őbenne hisz, 

el ne vesszen, hanem örök élete legyen.” [Ján. 3, 16] 

 
Jézus engedelmes volt Atyja iránt, szeretettel tejesítette a küldetést. Amikor elérkezett nyilvános működésének az 
ideje, megkeresztelkedett, böjtölt, imádkozott. Maga mögött hagyta a világi dolgokat, elcsendesedett, hogy teljesen 
Atyjával legyen. Az Olajfák hegyén ugyanígy imádkozott. Isten betöltötte szeretetével, erejével. Mindig az Atyából 
töltekezett, mielőtt bármit cselekedett volna. Krisztus látta az Atyát, és beszélgetett vele.  
Jézus az Oltáriszentségben mutatkozik meg a számunkra. Valóságosan jelen van, láthatjuk Őt. Megváltónk mindig 
arra tanít, úgy cselekedjünk, ahogyan Ő.  
Csendesedjünk el, mielőtt döntéseket hozunk. Mai életünk rendkívül felgyorsult, közlési vágyunk megnövekedett. 
Nehezen tudjuk elképzelni emberi kapcsolatainkban, hogy némán üljünk a másik ember mellett. Amikor 
megtanulunk elfogadóan meghallgatni másokat, sokkal több együttérzés születik a szívünkben. Életem első csendes 
Szentségimádásán zakatolt a fejem a reám nehezedő gondoktól, problémáktól. Nem tudtam elképzelni, hogy mit 
fogok tenni, egy órán keresztül. Úgy gondoltam legközelebb vinnem kell valami olvasnivalót, hogy elteljen az idő. 
Először azt képzeltem, Isten is úgy gondolkodik, ahogyan én. 
Jézus megtanított arra, hogy gondjaimat, örömeimet Neki adjam. Miután ezt megteszem, figyeljek Rá. Személyes 
kapcsolatot akar kiépíteni velem, beszélgetni hív, válaszol a kérdéseimre, imáimra. Ha folyton én beszélek, nem 
hallom, mit mond Ő. Ezért fontos csendben elmélyülni, és meghallani a szívemben megszülető válaszokat. Minden 
gondolat, ami a Szentírás tanításával megegyezik, Tőle ered. A Megváltó tele van szeretettel, irgalommal, 
megbocsátással. Meg akarja változtatni az életemet, nincs számára lehetetlen helyzet. Isten erejével változik meg a 
körülöttünk lévő világ.  
Szeretettel hívjuk mindazokat, akik vágyódnak az Úr Jézussal való csendes együttlétre.  
 

Pákozdyné Varga Erzsébet 
 
Időpont: minden kedden 19h-20h-ig a Taksonyi Szt. Anna templom kiskápolnájában. 

(az időpont nyáron kissé módosulhat) 

 

 



2010. Húsvét   Krisztus fénye
   

 19 

Az Oltáriszentség elő tt  
 

Az utóbbi években tapasztalható a plébániákon és a közösségekben a 
szentségimádás újjáéledése. A Szentlélek adománya ez, hogy olyan sokan 
– és egyre többen –, újra megnyílnak a szentségimádásra. 

Az én Jézus utáni vágyam az, ami az Oltáriszentség imádásához 
vezet. Vele szeretnék találkozni, köszönetet mondani, és Ő elé vinni 
ügyeimet. Bátran föltárhatom Neki gondjaimat, aggodalmaimat, vagy 
kétségeimet, ha ezek rám nehezednek.  

A szentségimádási órán a közös imádság erőt ad, és szükség is van rá, 
de legnagyobb örömöm az Oltáriszentség előtt a – csend. 

A csend a szentségimádás legfontosabb része. Boldog Teréz Anya 
szavai a csendről: „Isten a szív csendjében beszél. Isten a csend barátja és 
nekünk hallgatnunk kell Őt, mert nem a mi szavaink számítanak, hanem 
az, amit Ő mond nekünk.” Meg kell tanulnunk lecsendesítenünk a 
szívünket Isten jelenlétében annyira, hogy hallhatóvá váljon a Szeretet 
hangja. Akik már így megpróbáltak „elcsendesedni”, azok tudják, hogy 
egyáltalán nem könnyű feladat. Ám, ha mi csak kis lépést is teszünk Jézus 
felé, akkor Ő sokkal nagyobbat lép, és kitárja karjait felénk. Én is 
tudatossá teszem magamban az Úr jelenlétét. 

Milyen csodálatos ima ez: „Ő itt van!” 
Itt eszembe jut, egy sokak által ismert, kedves igaz történet: 
A szent ars-i plébánosnak feltűnt egy földműves, aki újra és újra 

hosszú időt töltött a templomban. Egy napon megkérdezte őt a plébános, 
hogy mit csinál olyan hosszú ideig ott. Akkor a földműves ezzel a híressé 
vált mondattal válaszolt: „Ő néz engem, és én nézem Őt!” 

Igen, ennek az egyszerű embernek őszinte bölcs szavai is tudatossá teszik az Úr jelenlétét bennem, hogy felém 
fordul, lát engem, meghallgat és szeret engem! 

Én pedig boldog örömmel mondom Neki: 
„Köszönöm Jézus, hogy Te engem így fogadsz el, amilyen vagyok!” 
Jézusnak a lelkek utáni szomjúsága olthatatlan. Minden lélekre szomjazik kivétel nélkül, mindenkit hív és 

felszólít, amikor így szól: 
KERESS  ENGEM: Keresd uralmamat, és a többi mind neked adatik ráadásul! 
KERESS  ENGEM: Imádságban, ahol boldog vagyok veled! 
KERESS  ENGEM: Munkádban, melyben belekapcsollak téged az Én megváltó és teremtő művembe! 
KERESS  ENGEM: Pihenésben, ahol örvendezek a te örömedben, és titokzatosan megújítom erőidet! 
KERESS  ENGEM: A testvéri szeretet gyakorlásában, mert Én vagyok az, Aki magamat adom testvéreidben! 
KERESS ENGEM: Szenvedésben, ahol befejezem, és teljessé teszem a te testedben azt, ami hiányzik 

szenvedésemből az Egyház javára! 
Nemcsak önmagunkért megyünk szentségimádásra, nemcsak a Jézussal való személyes kapcsolat ajándékáért, 

hanem csendben odavisszük Jézus elé azokat, akiket szeretünk, akiket szívünkbe zártunk. Családunk minden tagját, 
azok szükségeit, barátainkat és mindazokat, akik számítanak segítő imánkra, minden rászorulót és szükséget 
szenvedőt! 

Vigyünk mindent az Úr elé szentségimádás közben, mindent, ami foglalkoztat. 
Mondjuk el Neki teljesen, kötetlenül örömeinket és szenvedéseinket! 
Bízzunk Rá mindent és mindenkit! 
Mindig így távozom el a szentségimádásról, hogy én nem búcsúzom el Tőle, hanem hívom, hogy jöjjön velem 

otthonomba is, maradjon velem a főzésben és minden munkában, a pihenésben is. 
Jézusom, minden tevékenységemet egyesítem Veled, így szeretnék élni, teljesen Rád bízva magam, és meghalni 

is!  
 Egy imádód ( K. E-né) 

 

A dunaharaszti nagytemplomban minden csütörtökön este 6 órakor van szentségimádás. 

SZENTMISÉINK RENDJE: 

Taksony 

Szent Anna templom 

vasárnap ½ 9 óra, 
hétköznap hétfőn és pénteken, 
valamint szombat este 7 óra, 

kedd reggel 8 óra 
Dunaharaszti 

Szent István plébániatemplom 

vasárnap  
reggel 7 óra és de ½ 11 óra,  

hétköznap hétfőtől csütörtökig 
reggel 7 óra, 

elsőpénteken este ½ 6 óra 
Ligeti Szent Imre kápolna 

vasárnap de ½ 10 óra, 
pénteken reggel 7 óra, 

szombaton este ½ 6 óra 
a hónap harmadik vasárnapján 
gyermek szentmise du 4 óra 

*** 
Fogadóóra: 

A dunaharaszti Főplébánián 
szerdán du 4-6 óráig 

(kivéve ünnepek) 
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A KATOLIKUS EGYHÁZ KATEKIZMUSA 
 

A TEREMTŐ (2.) 
 

IV. A teremtés misztériuma 
 

Isten bölcsességében és szeretetében teremt 
Hisszük, hogy Isten bölcsessége szerint teremtette a világot (vö. Bölcs 9,9). Ő nem valamiféle szükség folytán hozta 
létre a dolgokat, vagy akár a vak végzet, akár a véletlen folytán. Hisszük, hogy a világ Isten szabad elhatározásából 
ered, és Isten a maga létében, bölcsességében és jóságában akarta részesíteni a teremtményeit: „Te teremtettél 
mindent, a te akaratod folytán teremtettek és állnak fenn” [Jel 4,11].  „Mily számosak a te műveid, Uram, mindent 
bölcsességedben tették” [Zsolt 104,24]. „Jó az Úr minden iránt, gyöngédsége minden teremtményre kiterjed” [Zsolt 
145,9] 
 
Isten a „semmiből” teremt 
Hisszük, hogy Istennek nem volt szüksége semmiféle eleve létezőre vagy segítségre ahhoz, hogy teremtsen (vö. I. 
Vatikáni Zsinat, DS 3022). A teremtés még kevésbé az isteni szükségszerű kiáradása (vö. I. Vatikáni Zsinat, DS 
3023,3024).  Isten szabadon, a „semmiből” teremt (DS 800; 3025).  
Ugyan mi rendkívüli lenne abban, ha Isten a világot valamiféle eleve létező anyagból hozta volna létre? Az emberi 
kézműves is, ha anyagot adnak a kezébe, azt tesz vele, amit csak akar. Isten hatalma viszont éppen abban mutatkozik 
meg, hogy a semmiből indul, hogy megtegye mindazt, amit csak akar (Antiochiai Szent Theophilosz: Autol 2,4).  
A „semmiből” való teremtésbe vetett hitet a Szentírás úgy állítja, mint reménységgel és ígérettel teljes igazságot. 
Ama hét fiú édesanyja is így bátorította gyermekeit a vértanúságra: „Nem tudom, hogyan öltöttetek testet méhemben, 
nem én ajándékoztam nektek a lelket és az életet, nem én voltam az, aki összefűztem a tagjaitokat, melyben most 
vagytok, hanem a világ Teremtője az, aki az emberi nemet megalkotta, aki mindennek kezdeténél áll. Irgalmában 
visszaadja nektek a lelket és az életet, mert most ti magatokat vetettétek meg az Ő törvényei iránti szeretetben … 
Gyermekem, tekints az égre és nézz a földre, és mindarra, ami rajta van, gondold meg, hogy Isten ezeket a semmiből 
alkotta meg, és az emberi nemnek is ugyanígy adott létet!” [2Mak 7,22-23,28] 
Mivel Isten a semmiből képes teremteni, arra is képes, hogy a bűnösöknek a lélek életét adja meg a Szentlélek által, 
tiszta szívet teremtve bennük (vö. Zsolt 51,12). Ugyanúgy az elhunytaknak is a feltámadásban a test életét, ő „aki a 
halottakat életre kelti, és létbe szólítja a nemlétezőket” [Róm 4,17], továbbá Igéje által képes beragyogni fényével a 
sötétséget (vö. Ter 1,3) és képes arra is, hogy a hit fényét megadja azoknak, akik őt nem ismerik (vö. 2Kor 4,6).  
 
Isten rendezett és jó világot teremt 
Ha Isten bölcsessége szerint és azzal teremt, akkor a világ rendezett: „Te mindent elrendeztél mérték, szám és súly 
szerint” [Bölcs 11,20]. Az örök Igében és általa – aki a láthatatlan Isten képmása” [Kol 1,15] – teremtve, a világ 
iránya és célpontja az ember, aki Isten képmása (vö. Ter 1,26), és aki arra nyert meghívást, hogy személyes 
kapcsolatban éljen Istennel. A mi értelmi képességünk, miután megkapta az isteni értelem fényét, képes felfogni 
mindazt, amit Isten közöl velünk a teremtés által (vö. Zsolt 19,2-5), ám ez nem történik meg erőfeszítés és az alázat 
lelkülete nélkül, és anélkül, hogy az ember ne tisztelné a Teremtőt és az ő műveit (vö. Jób 42,3). Az isteni jóság 
folyománya az, hogy a teremtés ebben a jóságban részesedik. („És Isten látta, hogy az jó … hogy az nagyon jó” Ter 
1,4; 10; 12; 18; 21; 31.) A teremtés tehát Isten akaratából nyert létet, mint az embernek címzett ajándék, mint az 
embernek szánt és rábízott örökség. Az Egyháznak pedig kötelessége – amint azt mindenkor hangsúlyozza – a 
teremtés jó voltának védelmezése, beleértve ebbe az anyagi világot is (vö. DS 286; 455-463; 800; 1333; 3002).  
 
Isten a teremtés fölött áll és jelen van benne 
Isten határtalanul nagyobb minden teremtménynél (vö. Sir 43,28), „Fensége felette áll az egeknek” [Zsolt 8,2; 19,2-
5], „nagyságának nincs mértéke” [Zsolt 145,3]. Mivel ő független és szabad teremtő, mindennek, ami csak létezik, a 
végső oka, és jelen van teremtményeinek legmélyebb bensőségében is: „benne élünk, mozgunk és létezünk” [ApCsel 
17,28]. Szent Ágoston szavai szerint ő „felette áll a mi legnagyobb magasságunknál, és beljebb van a mi legbensőbb 
valónknál”. (Szent Ágoston: Vallomások 3,6,11). 
 
Isten megtartja és kormányozza a teremtést 
A teremtés után Isten nem hagyta magára teremtményeit. Nemcsak a létet és a létezést adta meg nekik, hanem létük 
minden pillanatában fenntartja őket: az ő adománya az is, hogy tevékenykednek, és ő vezet mindent végcélja felé. A 
Teremtőtől való teljes függésnek az elismerése a bölcsesség, a szabadság, az öröm, a bizalom forrása lesz.  
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„Mert te szeretsz mindent, ami létezik, és semmit sem vetsz meg azokból, amiket teremtettél. Ha gyűlöltél volna 
valamit is, azt létre se hoztad volna. Hogy is maradhatna meg bármi, ha te nem akarnád? Hogyan is maradhatna fenn, 
ha te létbe nem hívtad volna? De te megkímélsz mindent, mivel minden a tiéd, Mester, az élet barátja” [Bölcs 11,24-
26].  
 

V. Isten véghezviszi a tervét: az isteni gondviselés 
 

A teremtés magában hordozza saját jóságát és tökéletességét, de nem a maga befejezettségében került ki a Teremtő 
kezei közül. A teremtést Isten úgy alkotta meg, hogy úton legyen a végső teljesség felé, aminek elérésére őt Isten 
rendelte. Isteni gondviselésnek mondjuk azokat a rendelkezéseket, amelyekkel Isten a teremtését a tökéletességre 
elvezeti: Isten a gondviselése által őrzi meg és kormányozza mindazt, amit teremtett, „egyik határtól a másikig 
erősen átfogja, és jóságosan elrendez mindent” [Bölcs 8,1]. Mert „minden mezítelen és fedetlen szemei előtt” [Zsid 
4,13], még azok a tettek is, amelyeket teremtményei szabad akarattal cselekszenek (I. Vatikáni Zsinat: DS 3003).  
A Szentírás tanúsága egyértelmű: az isteni gondviselés körültekintő gondoskodása konkrét és közvetlen, 
mindenkivel törődik, a legkisebb dologtól a világ és a történelem legnagyobb eseményéig. A szent Könyvek 
nyomatékosan hangoztatják Isten teljes függetlenségét az események sorozatában: „A mi Istenünk a mennyben van, 
ő megtesz mindent, amit csak akar” [Zsolt 115,3]. Krisztusról pedig elmondja: „Amit kinyit, azt senki be nem zárja, 
és amit bezár, azt senki ki nem nyitja” [Jel 3,7]; „Mennyi terv van az ember szívében, de csak az Isten terve valósul 
meg.” [Péld 19,21] 
Gyakran előfordul, hogy a Szentlélek, a Szentírás elsődleges szerzője, bizonyos cselekedeteket Istennek tulajdonít 
anélkül, hogy megnevezné a másodlagos okokat. Ez nem a „primitív beszédmódhoz” tartozik, hanem nagyobb 
mélységben akarja megmutatni Isten elsőbbségét, az ő korlátlan uralmát a történelem és a világ felett (vö. Iz 10,5-15; 
45,5-7), és ezzel az Istenbe vetett bizalomra nevel. A zsoltárok imádságai ennek a bizalomnak az iskolapéldái (vö. 
Zsolt 22; 32; 35; 103).  
Jézus kéri a gyermeki bizalmat a mennyei Atya gondviselése iránt, akinek gondja van fiaira a legkisebb 
szükségekben is: „Ne aggodalmaskodjatok tehát ezeket mondva: Mit együnk? Mit igyunk? Mibe öltözzünk? … 
Mennyei Atyátok ugyanis tudja, hogy mire van szükségetek. Keressétek elsősorban az Isten országát és annak 
igazságát, és mindezeket mellé megkapjátok” [Mt 6,31-33]. 
 
A gondviselés és a másodlagos okok 
Isten az ő tervének korlátlan ura. Ám ennek megvalósulásában mégis igényli teremtményei közreműködését. Ez nem 
a gyöngeség jele, hanem a mindenható Isten jóságáé. Isten ugyanis nemcsak létet ada teremtményeinek, hanem 
annak méltóságát is, hogy önmaguk cselekedjenek, továbbá megadja azt is, hogy bizonyos dolgoknak okai és eredete 
legyenek, vagy valamilyen formában együttműködjenek tervének megvalósulásán.  
Isten az embereknek azt is megadja, hogy szabad akarattal vegyenek részt gondviselésében, rájuk bízta annak 
felelősségét, hogy „vonják uralmuk alá” a földet és uralkodjanak fölötte (vö. Ter 1,26-28). Ily módon Isten 
megajándékozza az embereket azzal, hogy a teremtés műve kiegészítésének szabad és értelmes okozói legyenek, a 
teremtés harmóniáját tökéletesítsék, továbbá szolgálják vele önmaguk és felebarátaik javát. Az együttműködés során 
az emberek nem mindig vannak tisztában az Isten akaratával, de képesek meggondoltan bekapcsolódni az isteni 
tervbe, mind cselekedeteikkel, mind imáikkal, vagy ezeken túl: a szenvedéseikkel is (vö. Kol 1,24). Így válnak ők 
teljes értelemben Istennek és az ő országának „munkatársaivá” [1Kor 3,9; 1Tesz 3,2].  
A teremtő Istenbe vetett hittől elszakíthatatlan igazság, hogy Isten közreműködik teremtményei minden 
tevékenységében. Ő az elsődleges ok, aki ott tevékenykedik a másodlagos okokban vagy azok által: „Isten maga 
ébreszti bennetek a szándékot, s hajtja végre a tettet tetszésének megfelelően” [Fil 2,13 és vö. 1Kor 12,3]. Ez az 
igazság távolról sem kisebbíti a teremtmény méltóságát, inkább növeli azt. Mert ha a teremtmény semmibe veszi 
Isten hatalmát, bölcsességét, jóságát, semmire sem képes, mivel saját eredetétől szakította el magát, „a teremtmény 
ugyanis a Teremtő nélkül semmivé foszlik” (GS 36,3), még kevésbé képes végső célját elérni a kegyelem segítsége 
nélkül (vö. Mt 1926; Jn 15,5; Fil 4,13).  
 
A gondviselés és a rossz botránya 
Ha Isten, a mindenható Atya a rendezett és jó világ Teremtője, gondját viseli minden teremtményének, akkor miért 
létezik a rossz? Ez a kérdés annyira nyomasztó, mint amennyire kikerülhetetlen, annyira fájdalmas, mint amennyire 
titokzatos, semmiféle rövid válaszadás nem kielégítő. A keresztény hit együttese alkotja e kérdésre a választ: A 
teremtés jósága, a bűn drámája, Isten türelmes szeretete, aki az emberhez szövetségkötéseiben jön el, majd fiának 
megváltó megtestesülése által, majd a Szentlélek odaajándékozása által, az Egyház egybegyűjtése által. A szabad 
akarattal rendelkező teremtmények arra kapnak meghívást, hogy előzetesen beleegyezzenek, ám amelyet – egy 
rettenetes titok folytán – szintén előzetesen képesek elvetni. A keresztény hit üzenetének nincs olyan kijelentése, 

amely bizonyos formában ne lenne egyfajta válaszadás a rossz problémájára. 
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Miért nem teremtett Isten olyan tökéletes világot, amelyben semmiféle rossz nem létezhet? Végtelen hatalmában 
Isten mindenkor képes lenne valami jobbat is teremteni (vö. Aquinói Szent Tamás: S.Th. 1,25,6). De végtelen 
bölcsességében és jóságában, Isten olyan világot teremtett, amely „úton van” a maga végső tökéletessége felé. Ez a 
kibontakozás Isten terve szerint azzal jár együtt, hogy létezők bukkannak fel, és mások eltűnnek, lehetnek inkább 
vagy kevésbé tökéletes létezők, lehetnek építői és rombolói a természetnek. A fizikai jóval együtt lehet a fizikai 
rossz, amíg a teremtés el nem éri saját tökéletességét (vö. Aquinói Szent Tamás S.Gent. 3,71).  
Az angyaloknak és embereknek, az értelmes, szabad akaratú teremtményeknek a szabad választás és a 
különbségtevő szeretet révén kell haladniuk a nekik rendelt cél irányában. De ők képesek arra is, hogy letérjenek 
az útról. Ennek megtételekor bűnt követtek el. Így jött a világba az erkölcsi rossz, amely összehasonlíthatatlanul 
súlyosabb a fizikai rossznál. Isten semmiképpen – sem közvetlenül, sem közvetetten – nem oka az erkölcsi 
rossznak (vö. Szent Ágoston: Lib. 1,1,1; Aquinói Szent Tamás: S.Th. 1-2, 79,1). Bár megengedi azt, tisztelve 
teremtményeinek szabadságát, azt is – titokzatos módon – a jóra tudja fordítani.  
Ha a mindenható Isten … mivelhogy ő mindenek felett jó, nem adna teret valamiféle rossznak, hogy a 
teremtményeiben létezzen, akkor nem lenne elég hatalmas és eléggé jó ahhoz, hogy a rosszat jóra fordítsa (Szent 
Ágoston: Enchir. 11,3).  
Az idő távlatában tehát az ember képes felismerni, hogy Isten a maga mindenható gondviselésében jóra tudja 
fordítani a rossz következményeit, még az erkölcsi rosszét meg a teremtményei által okozott rosszat is: „Nem ti 
voltatok azok” – mondotta József testvéreinek – „akik engem ide küldtetek, hanem az Isten … és ha ti rosszat is 
terveltetek ellenem, Isten terve azt jóra fordította … hogy a megsokasodott népnek életet adjon” [Ter 45,8; 50,20 és 
vö. Tób 2,12-18 Vulg.]. A legnagyobb erkölcsi rossz, amit csak elkövetni lehetett, az az Isten Fiának visszautasítása 
és megölése volt, és ennek okozója minden ember bűne. Isten ezt túláradó kegyelmében (vö. Róm 5,20) a 
legnagyobb jóra fordította: Krisztus megdicsőítésére és a mi megváltásunkra. De ezzel a rossz nem változik jóvá.  
„Az istenszeretőknek minden a javukra válik” [Róm 8,28]. A szentek tanúságtétele szüntelen megerősíti ezt az 
igazságot: Sziénai Szent Katalin mondotta: „Minden a szeretettől jön hozzánk, minden azért rendeltetett, hogy az 
ember üdvösségét szolgálja, Isten semmit sem tesz ezen célkitűzésén kívül.” (Dial 4,138).  
Morus Szent Tamás kevéssel mártírhalála előtt így vigasztalta leányát: „Semmi sem történhet Isten akarata nélkül. 
Így minden, amit ő akar, még az a rossz is, ami úgy tűnik, hogy megtörténik velünk, egyben a javunkat szolgálja.” 
(Levél) 
Lady Julian of Norwich: „Isten kegyelméből megtanultam azt, hogy a hitet szilárdan meg kell tartani; és nem 
kevesebb szilárdsággal kell hinnünk azt, hogy minden a javunkra válik. Te is belátod majd, hogy minden dolog jóvá 
lesz.” (Kinyilatkoztatások) 
Szilárdan hisszük, hogy Isten a világ és a történelem ura. De a gondviselés útjai gyakran ismeretlenek maradnak 
számunkra. Csak a vég eljövetelekor, amikor végéhez ér a mi töredékes ismeretünk, és „színről színre” meglátjuk az 
Istent [lKor 13,12], akkor ismerjük meg teljességében az utakat, hogy mi mindenen keresztül – még a rossz és a bűn 
drámáin át is – vezette el Isten a teremtést annak a végérvényes Szombatnak (vö. Ter 2,2) a nyugalmához, ami miatt 
teremtette az eget és a földet.  

Dán Károlyné  
 

 

Röviden: 

 

* Isten a világ és az ember teremtésében adta legelső tanújelét mindenható szeretetének és bölcsességének; ez „jóakaratú” 
tervének első híradása, és célja a Krisztusban megvalósuló új teremtés.  

* Bár a teremtés művét leginkább az Atyának tulajdonítjuk, de hitünknek éppúgy igazsága az is, hogy az Atya, a Fiú és a 
Szentlélek a teremtés egyetlen és megoszthatatlan eredete. 

* Isten egyedül teremtette a világot, szabad elhatározásából, közvetlenül, bármiféle segítség nélkül.  
* Semmiféle teremtménynek nincs végtelen hatalma, ami szükséges a „teremtéshez” a szó közvetlen értelmében, vagyis 

hogy létet adjon annak, ami a léttel előbb nem rendelkezett (ezt mondjuk a „semmiből való létezésnek”). (vö. DS 3624) 
* Isten azért teremtette meg a világot, hogy feltárja és közölje saját dicsőségét; hogy teremtményei részesüljenek az ő 

igazságában, jóságában és szépségében: ez az a dicsőség, amiért Isten megteremtette azokat. 
* Isten, aki megteremtette a mindenséget, meg is őrzi azt a létezésben Igéje által, „ő az a fiú … aki fenntart mindent 

szavának erejével” [Zsid 1,3], és a Teremtő Lélek által, aki az éltető.  
* Az isteni gondviselés voltaképpen azon rendelkezések együttese, melyek által Isten bölcsességben és szeretetben elvezeti 

minden teremtményét a maga végső céljához.  
* Krisztus arra buzdít bennünket, hogy gyermeki bizalommal legyünk Mennyei Atyánk gondviselése iránt (vö. Mt 6,26-34), 

Szent Péter apostol is ezt hangsúlyozza: „Mindenféle aggodalmaskodástokat bízzátok rá, mert neki gondja van rátok [1Pét 
537] (vö. Zsolt 55,23). 

* Az isteni gondviselés a teremtmények cselekedetein keresztül is tevékenykedik. Az emberi lét számára Isten megadja, 
hogy szabad elhatározással működjön együtt terveinek megvalósításán.  

* A fizikai és erkölcsi rossz megengedése Isten részéről olyan misztérium, amelyet Isten Fia, Jézus Krisztus által világított 
meg, aki meghalt és feltámadt azért, hogy legyőzze a rosszat. Hitünk megadja nekünk azt a bizonyosságot, hogy Isten 
nem engedné meg a rosszat, ha a rosszból nem tudna jót kihozni, ennek útjait mi idelent nem érthetjük meg teljesen, csak 
majd az örök életben. 
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Mi a Katolikus Egyház társadalmi tanítása? (5. rész) 
„ A világ igazi története az isteni kegyelem története.” (Vianney Szent János) 

 
2009 végén Koppenhágában klímaváltozási konfe-

renciát tartottak, hiszen az egész emberiség jövőjét 
fenyegető legnagyobb veszély ma a klímaváltozás. Azért 
folyt Koppenhágában alkudozás és harc, hogy 2050-ig ki 
mennyit használhat fel, égethet el a természet számára oly 
káros, viszont a gazdaság szempontjából pótolhatatlannak 
tűnő energiahordozókból. A konferencián – ismét – fel-
osztották a Földet a világ hatalmasai egymás között. „A 

koppenhágai találkozó eredménytelensége elkeserít, mivel 

évek óta a bőrünkön érezzük a globális felmelegedés 

hatásait.” – fogalmazott a kenyai Peter Kihara Kariuki, 
Marsabit püspöke, utalva arra, hogy azon a környéken már 
három éve nem esett eső. Az a kevés víz, amelyet az em-
berek megtalálnak, nem iható. Az állattartóknak végig kel-
lett nézniük a legelők kiszáradását, állataik elpusztulását. A 
lakosságot egyházi, kormányzati és civil szervezetek látják 
el élelmiszerrel és ivóvízzel, de az ivóvízért sokszor húsz-
harminc kilométert kell gyalogolniuk.  

A szakértők állítják, a tét igen komoly: élet vagy halál. 
A koppenhágai találkozó és a tudósok már csak a 

bekövetkezhető jövőt mondják ki; a megelőzés megoldását, 
a megtérést nem lehet kimondani egy Istentől semleges 
világban! Aki látta Al Gore (volt amerikai alelnök) 
rémisztő „Kellemetlen igazság” című dokumentumfilmjét, 
vagy Hetesi Zsolt fizikus írásait figyelemmel kíséri, az 
ugyancsak kiutat, fogódzókat próbál keresni. Azt, – hogy 
„Felelősségünk a teremtett világért” nagyon komoly és 
fontos elkötelezettség –, a Magyar Püspöki Katolikus 
Konferencia körlevelével hangsúlyozta. 

Hát mit cselekedhetünk az Egyház útmutatása szerint? 
A keresztény környezetetika, és ennek részeként a 

klímavédelem is, három egymásra épülő érték alapján áll, 
amit a teremtésről, a végidőkről és magáról az emberről 
szóló teológiai reflexió fogalmaz meg. 

 
  A szó szoros értelmében vett ökológia és a 

humánökológia – amely a házasság és a család intézményét 
is magában foglalja – kapcsolata jól jelzi, hogy a 
környezetvédelem, a biztonság, a szegénység és a 
klímaváltozás témája nemcsak közgazdasági és technikai 
jellegű; hanem a kérdéskörnek erkölcsi és spirituális vetü-
lete is van. Az ember belső megtérése és magatartásának 
gyökeres megváltozása nélkül a környezet megóvása nem 
valósulhat meg. Jézus kijelentette, hogy a világ végének 
időpontját még az angyaloknak sem mondja el az Isten (Mt 
24, 35-36; ApCsel 1,7). Alapszabály: az időpontokat nem 
tudhatjuk, de a jeleket figyelhetjük és felkészülhetünk. 

A természet a szerető Isten teremtő cselekedetének 
műve „Minden általa és érte teremtetett.”(Kol 1,16)  Isten 
megteremtett mindent és látta, „hogy az jó.” (Ter 
1,4.10.12.18.21.25).  

Teremtésének csúcsára az emberpárt állította (Ter1,31) 
és rájuk hagyta a felelősséget minden teremtett dologért; a 
feladatot, hogy azok harmóniáját megőrizzék, és fejlő-
désüket megóvják (Ter 1,26-30). Az Istenhez fűződő 
különleges kapcsolata magyarázza az emberpár (=Isten 
képmása) kitüntetett helyzetét a teremtés rendjében. 

„Milyen sokrétű a te műved Uram. Mindent bölcses-

ségedben alkottál.”(Zsolt 104,24) 
Azt le kell szögeznünk, hogy Isten beavatkozik a világ 

menetébe – ahogyan mindig is beavatkozott –, és ennek oka 
az, hogy az Isten velünk élő Valóság, és, hogy az emberiség 
eltávolodott Istentől és az Ő parancsaitól. Isten szuverén 
Úr, Aki nem tűrheti a rosszat, mert Isten maga a tökéletes 
jó. Katona István atya azt írja, hogy: „A bűnök sötét 

atmoszférája ránehezedik a világra. Ez az igazi környe-

zetszennyezés, mert a szívet teszi tönkre. A bűn megöli a 
szeretet életét.” Az Égből figyelmeztetések jönnek, de csak 
kevesen figyelnek rájuk. Az utóbbi 180 év során Szűz 
Mária, az emberiség Édesanyja egyre gyakoribb 
megjelenései mind-mind a megtérés szükségességére irá-
nyítja a figyelmet. Párizs 1830, La Salett 1846, Lourdes 
1858, Fatima 1916, Caserta 1943, Amsterdam 1945, 
Marienfried 1946,  Montichiari-Fontanelle 1947, Herolds-
bach 1949, Eisenberg 1956, Kerizinen 1957, Turzovka 
1958, Garabandál 1961, San Damiano 1961, Medjugorje 
1981-től napjainkig,… a kereszténység első ezer évében 
24-szer, a következő kilenc évszázadban 375-ször, s a 
huszadik században 372-szer jelent meg Mária az Ég 
Királynője. Üzenetei sürgetőek és hasonló tartalmúak: meg-
térés, bűnbánat, engesztelés, böjt, a bűnök elhagyása, Isten 
ítélete a világ felett.  

A rossz jelen van körülöttünk, része mindennapi éle-
tünknek: az elképesztő erkölcsi züllés, önzés, az emberek 
őrült hajszoltsága (jó példa erre a magyarországi közleke-
dési morál), nagy részüknél vallás-egyházellenesség (hol 
vagy keresztény Európa?), a környezet, a szegényebb 
országok, népek, emberek mértéktelen kizsákmányolása, 
pusztítása; az okkultizmus elképesztő terjedése hatalmas 
mérteket ölt. (Az okkultizmus=az ördög= a rossz istenítése, 
parancsainak követése; ide tartozik a New Age, az ezotéria 
– Gál Péter: „A New Age keresztény szemmel” című 
könyve alapján.)  

Kovács Gábor atya a budapesti Krisztus Király kápol-
nában egy szentségimádás alkalmával engesztelő imát 
mondva, látomásban látta, hogy az istenkáromlások által 
Magyarország felett az Ég sűrű, sötét; az Ég felől vilá-
gosság (kegyelem) csak nehezen tudott ezen keresztültörni. 
Viszont a káromlás lelkei a pokolból a depresszió, az 
abortusz, a szenvedélybetegségek és az öngyilkosság újabb 
és újabb gonosz lelkeinek légióját hozták magukkal. Az 
Eget a magyarságtól elzáró sötét fellegek csak az ima, 
vezeklés, böjt és az engesztelés után nyíltak meg. 
Megdöbbentő, hogy hazánk a káromkodásban, depresz-
szióban, szenvedélybetegségekben, az öngyilkosságban – a 
statisztikai felmérések szerint – a világ első „helyezettjei” 
között van! Ugyanakkor egy közepes város lélekszámának 
megfelelő számú megfogant babát nem engednek a világra 
jönni szülei. E nagymértékű eltávolodás a JÓ-tól az 
istenített rossz, a személyes gonosz, az ördög uralma. A 
hitetlenségnek a jele, hogy nem Krisztusban, hanem emberi 
praktikákban, vélekedésekben hiszünk. És mint minden 
emberi vélekedésben csalódni is fogunk. Mondjunk ellene a 
sátánnak, hogy Krisztussal élhessünk! 
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(TEREMTÉSVÉDELEM    előző oldalról) 

 
Székely János segédpüspök megállapítja, hogy a ma 

emberének elemi szüksége lenne arra, hogy meglássa 
önnön sötétségét, bűnét. Ugyanis a bűn felismerése, saját 
bűnössége felismerése nélkül, nincs bűntudata. Ha nincs 
bűntudata, akkor nem tud bocsánatot sem kérni, és nem tud 
megváltozni, megtérni. Ilyen embernek nincs szüksége 
Jézus Krisztus megváltására, de nincs szüksége az 
Egyházra sem. Pedig a bűn égeti a lelkét, csak ő nem tudja! 
Nem tudja, hogy mi a baja, mi a betegségének a gyökere; s 
ezen még a pszichiáter sem segíthet, mert az ember 
szellemi lény is, nemcsak testi-lelki. Szellemi síkon pedig 
egyedül a Krisztus szabadít meg. Ugyanis az Úristen úgy 
alkotta az embert, hogy az teljes életet élhessen, azaz 
Istenhez (Akinek a képmása) igazítsa az életét. VI. Pál 
pápa is mondta, hogy a XX. század legnagyobb bűne, hogy 
nincs bűntudata. Mennyire szükséges volna hallania Isten 
kristálytiszta igéit, látnia a teremtett világba belerejtett 
gyönyörű rendet, és ehhez viszonyítani, ezzel mérni az 
életünket! Mennyire életfontosságú lenne újra megtanulni 
bűnnek nevezni azt, ami bűn!  

Isten világának az ember lelkiismeretén keresztül is az 
egész teremtés számára gyógyító ereje van. Így, ha az 
ember gondolkodásmódja változik, változni fognak konkrét 
cselekedetei is, ennek alapján a gazdaság rendje és a világ 
rendje is; továbbá vele együtt az emberiség jövőjét 
meghatározó természeti környezet ügye is. A természet 
kiteljesedését a Római levél 8, 20-21 tanúsítja: a természet 
együtt „sóhajtozik és vajúdik” az emberrel és vele együtt, 
az ő sáfárkodásával beteljesedést nyer az örök életben. „A 

teremtett világ is felszabadul majd a romlottság 

szolgaságából Isten fiainak szabadságára.” (Róm 8,21) 
 
Katolikus részről számos, megfontolásra érdemes 

dokumentum született már a teremtésvédelemmel kapcso-
latban. A Pápa a keresztény lelkiismeret által diktált köte-
lességekre hívta fel a figyelmet, ami azonban személy 
szerint mindenkinek szól. Az államférfiaknak, a nagy-
vállalati vezetőknek és az utca egyszerű emberének más-
más a felelőssége a környezet védelmében. Ha akarjuk – 
biztat a Szentatya –, meg fogjuk találni azt, amit személy 
szerint tehetünk, ugyanis: „a szeretet intelligens, talá-
lékony.” – írja Pál apostolt idézve a Caritas in veritate-ban. 
Ugyanaz a Szentlélek, Aki Isten népét vezeti, és egyúttal 
betölti az egész világegyetemet, időről időre új, időszerű 
megoldásokat sugall az ember felelősségteljes teremtőereje 
és a keresztények közössége számára, amely be van 
ágyazva a világba és a történelembe, s éppen ezért nyitott a 
párbeszédre minden jóakaratú emberrel. 

 

„Az ég az Úr ege, de a földet az emberek fiainak 

adta.” (Zsolt 115,16) 
A Sapientia Szerzetesi Hittudományi Főiskola féléves 

„Teremtésvédelmi előadássorozata” február 6-án ért véget. 
A program célja az volt, hogy népszerűsítsék az Egyház 
tanítását a teremtés megőrzéséről. Számos plébánia konkrét 
lépéseket tett máris a teremtés megóvásáért. Keresik a 
kapcsolatot olyan szervezetekkel, amelyek környezet-
védelmi célokat, ötleteket követnek, népszerűsítenek. A 

közös célért együttműködnek. Ebből a célból vissza-
szorították több egyházközségben az autóhasználatot is, 
például a „telekocsi-módszerrel” megszervezik, hogy min-
den gépjármű az összes ülőhelyet kihasználva érkezzen a 
szentmisékre. Követésre méltó lehet az az ötlet is, amelyet 
már több országban megvalósítottak: nagyböjt alatt nem 
közlekednek autóval (így Nagy-Britanniában, Ausztriában 
bevett gyakorlat az autósböjt). „A böjt tanít, hogy a 

lemondás által újra képessé váljunk értékelni,  és helyesen 

megélni a személyes szabadságot. A helyes böjttel 

magunkért és másokért is vállalunk valamit.” – hívta föl a 
figyelmet a böjt lelki dimenziójára Stephan Turnovsky 
segédpüspök Bécsben. Talán kevesen tudják, hogy 
Magyarország legnagyobb levegőkazános rendszere mű-
ködik máris a kelenföldi ciszterci apátság rendházában (az 
épületet körülvevő levegőből -20 fokig vonható ki energia). 
Érdemes lelkiismeretesen megvizsgálnunk, hogy miről 
mondhatunk le. A közösségek nemcsak a fogyasztás csök-
kentésében segíthetik egymást, hanem kialakíthatják a 
„kölcsönös segítség hálózatát” is. A klímatudatosság 
növelése érdekében egyéni, családi és közösségi cselekvés 
szükséges. Példaképpen, az anglikán egyház határozatot 
hozott, hogy 2050-re 60 százalékkal csökkenti a szén-
dioxid-kibocsátását.  

 
Az embernek a teremtés láttán mindenekelőtt hálát és 

elismerést kell éreznie: a világ Isten titkaihoz irányít, Aki 
megalkotta és fenntartja azt. „Áldjad lelkem az Urat! Uram 

Istenem, mindennél nagyobb vagy! Fönségbe és 

méltóságba öltözöl, a fény, mint köntös úgy fog körül…az 

ég madarai partjaikon laknak, az ágak közt zengik énekük. 

A hegyeket kamráid vizéből öntözöd, eged gyümölcsével a 

földet jóllakatod. Füvet nevelsz az állatoknak, és 

növényeket, hogy az ember jóllakhasson; hogy a földből ke-

nyeret nyerjen, a szívét meg borral vidíthassa.”(Zsolt104, 
1-2; 12-15) A keresztény környezetetika nem csak 
hasznossági értéket tulajdonít a természet létezőinek. 
Ugyanakkor ezt az önértéket Istentől való – és nem isteni! 
– valóságnak értelmezi. Gondoljunk csak a mélytengerek 
hozzáférhetetlen világára vagy az érintetlen hegycsúcsok 
növényzetére, állatvilágára; nem hasznosak ezek, de 
értékük önmagukban van, és létükkel Istent dicsőítik. 

 

Ha nem tudunk változtatni életfelfogásunkon és 
életformánkon, akkor mi magunk is ennek a globális 
válságnak az okai vagyunk. Egyre nő ökológiai láb-
nyomunk, vagyis az a produktív földterület, amelyre az 
általunk elfogyasztott, elhasznált dolgok előállításához, és a 
képződő szennyezés elnyeléséhez szükség van. Egyes 
országok lakói végtelenül pazarló módon bánnak közös 
adományunkkal, a Föld természeti erőforrásaival. Ez azt 
jelenti, hogy így az Egyesült Államok minden egyes lakosa 
átlagosan több mint 10 hektár területet venne igénybe, de 
Nyugat-Európa polgárainak 6-8 hektáros ökológiai 
lábnyoma is magasan a rendelkezésünkre álló szint fölött 
van. Mi magyarok sem lehetünk nyugodtak, mert átlagosan 
a fenntartható szint kétszerese ökológiai lábnyomunk, azaz, 
ahhoz, hogy a Föld minden lakója azon a szinten élhessen, 
ahogyan mi, két bolygóra lenne szükség. Tehát többségünk 
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jóval többet használ fel a Föld javaiból, mint amennyi 
jutna. A másik oldalon a szegény, kiszolgáltatott országok 
állnak (a Föld kilencven százaléka), lakóinak ökológiai 
térigénye csupán tized hektárokban mérhető. Ráadásul a 
globális felmelegedés miatti környezetváltozások is őket 
sújtják leginkább! 

A keresztény környezetetika Isten országa építéséhez 
kapcsolódik, annak szerves része és egészen személyes 
jellegű, át kell hatnia az ember egész gondolkodásmódját 
és értékrendjét, hiszen az Isten gondoskodó uralmában való 
részvétel által valósul meg. „Gondolkodásmódotokban 

megújulva alakuljatok át.”(Róm 12,2) tanácsolja Pál 
apostol. Érdemes megfontolni a szavait! Hiszen nemcsak 
Isten országa lakik bennünk, hanem maga Krisztus is 
személyesen. „Ahol megnövekedett a bűn, ott még 

bőségesebben kiáradt a kegyelem.” Biztat bennünket Szent 
Pál. 

Húsvétot, megváltást, szabadítást, feltámadást 
ünneplünk, ami azt jelenti, hogy a megfeszített és feltámadt 
Krisztus drága vérén megszerezte, és soha sem engedi 
elveszni a teremtett ember meghitt barátságát. Azt jelenti, 
hogy Benne, Általa és Őérte megváltást nyert nemcsak az 
ember, de a teremtett világ is. Benne, Általa és Őérte 
megbocsátott a mérhetetlen, felfoghatatlanul végtelen 
Úristen a bűnösnek, és saját gyermekének fogadta, aki – a 
megígért és elküldött Vigasztaló, a Szentlélek által – 
mondhatja Őt „Abbának”„Apámnak”, „Édesapámnak”.  

Ezért is bízzuk a teremtő, gondviselő Úristenre a világ 
igazgatását. A mi feladatunk: igaz emberré válni. A 
történelemben mi már fel tudunk mutatni EGY IGAZAT, 
akinek köszönhetően élni fogunk! „…látták a föld határai, 

látták a mi Istenünk szabadítását. Vígan énekelj az Úrnak 

te egész föld;…harsogjon a tenger és minden benne való, a 

világ és akik lakoznak benne. A folyóvizek tapsoljanak, a 

hegyek együttesen örvendezzenek az Úr előtt, mert eljön, 

megítéli a földet; megítéli a világot igazsággal és a népeket 

méltányossággal.” (Zsolt 98) 
Nem csupán az ember belseje gyógyul meg, hanem 

egész testi mivoltát is érinti Krisztus megváltói ereje. Az 
egész teremtés részt vesz a megújulásban, amely az Úr 
szenvedéséből fakad, akkor is, ha a természet maga még 
vajúdik (Róm 8,19-23) és arra vár, hogy „új eget és új 

földet”(Jel 21,1) szüljön, amely az idők végén beteljesedő 
üdvösség ajándéka lesz. Amíg ez megtörténik, addig sem 

esik kívül semmi ezen az üdvösségen: a keresztény minden 
élethelyzetben arra van hivatva, hogy Krisztusnak 
szolgáljon és abban a szellemben éljen, amelyben a szeretet 
vezeti, amely szeretet egy új élet kezdete, olyan szeretet, 
amely a világot és az embert visszavezeti eredeti 
rendeltetéséhez: „A világ, az élet, a halál, a jelenvalók, az 

eljövendők: minden a tiétek. Ti azonban Krisztuséi vagytok, 

Krisztus pedig az Istené.”(1Kor 3, 22-23)  
Isten személyesen az egyes embert szereti, egytől 

egyig számítunk Neki: „Szereted a szerethetetlent – mondja 
Szent Ágoston – s ezzel szerethetővé teszed.” Ma Isten 
lakhelye az Egyház, benne a bűnös emberrel. Azt, amit 
földi élete során Jézus keveseknek adott csak meg – a 
gyógyulást, a kegyelmet, Isten szeretetének örömhírét –, az 
Egyház most mindenki számára felkínálja. „Aki titeket 

hallgat, engem hallgat, és aki titeket elutasít, engem utasít 

el”.- mondta Jézus követőinek. A hívők imádkoznak, s a 
menny válaszol; a bűnösök megtérnek, s az angyalok 
örvendeznek.  

Az tehát, amit mi emberek idelenn teszünk, kihat a 

világegyetemre. Mindennapi döntéseinkkel örömet – vagy 
szomorúságot – okozhatunk Istennek, a világegyetem 
Urának; Édesapánknak. Hiszen a gyermekei vagyunk.  

A Jelenések könyve első fejezetéből kiderül, hogy 
Istennek reális képe van az Egyházról, és az Újszövetség 
szerint Isten örömét leli bennünk, drága kincsnek, 
ajándéknak nevez bennünket. A bűnöst. Bár ezt felfogni 
nem tudom, hitből elfogadom. Isten nem a Rendíthetetlen 
Abszolútum, hanem a szerető Isten, Aki közel jön hozzánk. 
Jézus a szörnyű getszemáni éjszakán egészen közel állt a 
kétségbeeséshez, mégis kitartott, mert tudta, hogy a 
világegyetemet Atyja, a szeretet Istene irányítja, Akiben 
minden pillanatnyi látszat ellenére megbízhat. Meghalt az 
Úr Jézus, mert így kívánta Isten igazságossága, egyszülött 
Fiának sem kegyelmezett, amikor magára vette a mi 
bűneinket. „Ő azt, Aki bűnt nem ismert, bűnné tette értünk, 

hogy általa Isten igazságossága legyünk.” (2Kor 5, 21)  
Mennyibe kerültünk! A keresztségben mi is meghaltunk a 
bűnnek, hogy feltámadjunk a Vele való életre. 

Jézus vállalja a felelősséget az Egyház(=teste 
különböző tagjaiért): „Nem ti választottatok ki engem, 

hanem én választottalak ki, és rendeltelek titeket.” – 

mondta tanítványainak; valamint azt is, hogy a pokol kapui 
sem tudnak diadalmaskodni az Egyházon.  

 

 
 

 

 
 

 
 

 

(Tóth Marianna) 
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De la Salle János Rheimsben született, 1651-ben, gazdag 
nemesi család sarjaiként.  A család tíz gyermeke közül ő volt 
a legidősebb. XIV. Lajos, a napkirály idejében élt, a francia 
abszolutizmus delelőjén.  Még kisfiú volt, amikor a környe-
zetében látott társadalmi jelenségek, a rendek állapota közt 
tátongó szakadék, a szegények égbekiáltó testi-lelki nyomo-
rúsága mélységes megrendülést váltottak ki belőle.   

Szüleitől alapos keresztény nevelést kapott, s tizenegy 
éves volt mindössze, amikor eldöntötte, hogy papi pályára 
lép. Tanulmányait, a hittudományiakat is, szülővárosában 
kezdte el. Ebben az ifjú korban vette fel a tonzúrát, és 1667-
ben, előkelő származású prelátusként, ünnepélyes keretek 
közt iktatták be a székesegyházi káptalan (püspöki tanácsadó 
testület) kanonoki tisztségébe. 1670-ben Párizsba küldték, 
hogy teológiát tanuljon a Saint Sulpice szemináriumában. A 
Sorbonne-on hallgatott teológiát, és kiváló eredménnyel 
tanult, gyorsan fejlődött a kor híres teológusa, Msgr. Louis 
Tronson lelki vezetésével.  

1671. júliusában meghalt édesanyja, majd egy évre rá 
édesatyja is. Kötelessége volt hát elhagyni Párizst, és 
hazatérni Rheimsbe. Huszonegy évesen, családfőként kellett 
gondoskodnia fivéreiről és nővéreiről. Bár a család irá-
nyítása és a szülői vagyon kezelése sok terhet jelentett 
számára, folytatni tudta tanulmányait. 1678. április 9-én, 
Párizsban szentelték pappá, majd ugyanitt 1680-ban 
teológiai doktorátust szerzett.  

Abban az időben történt, hogy egy jólelkű nemes hölgy Rouenben iskolát alapított árva gyermekek számára. Ezt 
a példát hozta el Rheimsbe egy tanító, Arien Niguel, akinek János a házában adott szállást. Ez az ismeretség 
ébresztette rá Jánost arra, milyen nagy szükség van a szegény fiúk vallásos nevelésére.  

Szülővárosában maga is iskolát alapított 1679. márciusában, és felvállalta, hogy tanítókat készít fel a nép-
iskolákban való működésre. Ez az állomás volt a kezdete János vállalásának, hogy végezze az ifjúsági lelki-
pásztorkodás szolgálatát hazájában, ingyenes iskolákat szervezzen a szegény fiúk számára, megalapítsa a Keresztény 
Iskolatestvérek kongregációját (Fréres des Écoles Chrétiennes FCS), amelyet a Szentszék 1725-ben hagyott jóvá. 
Mikor megfogalmazta rendjének szabályait, lefektette annak alapvető célját, az ingyenes népoktatást. Úgy ren-
delkezett, hogy a rendi tagok szegénységben éljenek, teljes egészében rábízva magukat az isteni gondviselésre. 
Társai szemére vetették, hogy egy kanonok, az egyházi javadalma birtokában, könnyűszerrel beszél a szegénységről. 
Lemondott így a kanonoki címről és jövedelemről, és a következő ősszel a város szegényeinek kiosztotta egész 
örökségét is, mintegy 40000 frankot.  

Kezdeményezése nemcsak rokonait, hanem az egész várost ellene fordította, hiszen lemondott vagyonáról a 
szegények javára, és abban az időben az alacsony osztályok iskoláztatása egyáltalán nem volt elfogadott.  

Nemsokára azonban újabb iskolát nyitott Champagne-ban, és 1684 májusában az első tizenkét rendi társ letette 
az ideiglenes fogadalmat. A fejlődés szükségessé tette, hogy művét Párizsba is elvigye. Itt azonban nehézségei 
támadtak, mert a plébánosok nem támogatták a rend tevékenységét, sőt nyíltan vagy burkoltan még akadályozták is 
azt.  

De la Salle János a párizsi plébániai iskolákban azt tapasztalta, hogy a rendet és a nevelést elhanyagolják. Az 
iskolák tanulói kevés oktatást kaptak, inkább dolgoztatták a gyermekeket. Az iskolákban nagy volt a jövés-menés, 
állandóan nyitva voltak, semminek sem volt meghatározott kezdete és vége. A tanítás hol ekkor, hol akkor kezdődött 
és végződött. Az iskolai vagy a munkaidőn kívül a gyermekek az udvaron és az utcákon kószáltak, és alig jelentek 
meg istentiszteleten. Ezen kívül, az akkori szokás szerint, minden gyermek egyetlen tanteremben ült, s a tanítók 
egyenként foglalkoztak velük, mialatt a többieket magukra hagyták.  

János felismerte a helyzet tarthatatlanságát, és tudásuk alapján több terembe osztotta tanulókat. Az egyedi 
foglalkozás helyett közös oktatást honosított meg. Meghatározott órarendet és tantervet vezetett be, csökkentette a 
kézi munkát, szaporította a tantárgyakat, és hangsúlyt adott a hitoktatásnak. Szorgalmazta, hogy a latin helyett 
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inkább olyan készségeket fejlesszenek, amelyek a felnőtt életben hasznosak lesznek: nyomtatott vagy írott szövegek 
olvasása, értelmezése, számolás, a mértékek, pénzek, súlyok használata, helyesírás, fogalmazás, rajzolás és ének. 
Azok az iskolák, amelyek csatlakoztak reformjához, hamarosan zsúfoltak lettek, mert az egyszerű nép fiai 
megérezték, hogy De la Salle Jánosban igazi segítőre találtak.  

1690 és 91 igen súlyos évek voltak a számára. Egy betegség szinte a sír szélére sodorta, és kevéssel később 
meghalt leghűségesebb munkatársa, L’Heureux testvér. A plébániai papság közönye és segítőkészségének hiánya 
miatt János úgy döntött, hogy a noviciátust nem Párizsban állítja fel. Vaugirand-ban sikerült erre a célra egy szerény 
házat bérelnie. Társaival 1691. november 21-én tett fogadalmat, hogy egészen és visszavonhatatlanul művének 
szenteli magát. A kongregáció tagjainak száma gyarapodott, de 1693 és 1694 ínséges esztendei arra kényszerítették a 
testvéreket, hogy időlegesen hagyják el Vaugirand-t, és Párizsban keressenek menedéket.  

Párizst újból elhagyván, a rend a noviciátust Grand Maisonban működtette, majd mivel szolgálatukat mindenütt 
ellenszenv és rosszindulat, ellenállás, áskálódás és ármánykodás kísérte, átköltözött Faubourd Saint-Antoine-ba.  De 
la Salle János itt tanítóképzőt akart alapítani, de a társadalmi körülmények miatt ez sem járt sikerrel.  

Mégis, míg 1706-ban még csak egyetlen kicsi iskolája volt a testvéreknek Párizsban, 1711-ig vidéken 17 iskolát 
sikerült alapítaniuk, Rómában pedig egyet. Ezek irányítása nem kis gonddal járt. A gyakorlat arra késztette Jánost, 
hogy vallásos és pedagógiai műveket írjon a 
tanítóknak és a növendékeknek. 1708-ban két 
testvért választott maga mellé, hogy segítségére 
legyenek a közösségek rendszeres ellenőrzésében. 
Túlterheltsége miatt elhagyta Párizs környékét, és a 
vezetést átadta Barthélemy testvérnek. Végig-
látogatta az intézmény házait, eljutott egészen 
Provence-ig, aztán hosszabb időre visszavonult. 
Közben Párizsban egyre inkább rosszabbodott a 
helyzet, úgyhogy a testvérek kérték, sürgősen jöjjön 
oda. Elintézvén a kellemetlen ügyeket, végül teljesen 
a lelkivezetői feladatokra korlátozta tevékenységét.  

Végül egy roueni alapítás lehetővé tette, hogy 
megvegye Saint-Yon kastélyát, és ott végre állandó 
jellegű noviciátust rendezzen be. 1715-től szinte 
állandóan Saint Yonban élt, ellátva a rendfőnök hivatását. Szabad idejében számos vallásos munkát írt a testvérek 
részére, amelyek nagyobb részét csak halála után nyomtatták ki. 1718 folyamán megromlott hosszú időn át ellenálló 
egészsége. Rouenben, 1719. nagypéntekén halt meg. Utolsó szavai ezek voltak:  „Mindenben imádom Isten rám 
vonatkozó akaratát.” De la Salle Szent János ereklyéit Rouenből 1937. január 24-én vitték ünnepélyes keretek közt 
Rómába, a rend kápolnájába, ahol most is őrzik.  

XIII. Leó pápa 1886-ban avattá boldoggá, majd 1900-ban szentté. Ünnepét 1904-ben vették fel a római naptárba, 
május 15-re. 1969-ben április 7-re, halála napjára helyezték át. XII. Piusz 1950-ben a keresztény tanítók és nevelők 
védőszentjének nyilvánította De la Salle Szent Jánost. Charles Gounod, a franciák nemzeti zeneszerzője, 1890-ben 
misét írt tiszteletére. 

A Keresztény Iskolatestvérek Szerzetesrend (Institutum Fratrum Scholarum Christianum) tagjainak száma 1989-
ben 1202 intézményben 8832 testvér volt. Hazánkban 1894-ben Csornán, 1896-ban Budapesten nyitottak iskolát.  A 
Szolnok megyei Homok községben fiúotthont vezettek, egyben itt volt az újoncház is. Működtek még Ürmény 
községben, Nyitrabaján, Adonyban, Szatmárott. 1989-ben még öt magyar iskolatestvér élt Ausztriában, ma már 
azonban egy sem él közülük. Így a Budapesten (Istenhegyi út 32.) 1995-ben visszakapott iskolát most Ausztriából 
irányítják.  

De la Salle Szent János a szegény gyermekek nevelését tartotta hivatásának, kézművesek, parasztok gyer-
mekeivel foglalkozott. Tanítóképzőket létesített, hogy megfelelő oktató-nevelő gárdát biztosítson. Számos művében 
fejtegette a keresztény nevelés örökérvényű elveit. Tanonciskolákat és továbbképző tanfolyamokat szervezett, árva, 
elhagyott gyermekeket gyűjtött össze, s adott nekik otthont, tudást, világnézetet. Sokrétű nevelő munkájára 
határtalan Isten-szeretete késztette és tette képessé.  Az elemi ismeretek oktatása mellett fontosnak tartotta a tanulók 
anyanyelvének kiművelését, a tanítók körében a kérdve kifejtő oktatási módszert, valamint a szeretetteljes iskolai 
légkör kialakítását. Első volt a tapasztalatokra építő, az értelmi képességeket fokozottan fejlesztő pedagógia 
alkalmazásában. Iskoláiban szigorú fegyelmet kívánt; fontos fegyelmező és önnevelő szerepet tulajdonított a 
csendnek. 

Az iskolatestvéreknek ezt a jelszót hagyta örökül: „Éljen Krisztus szívünkben!” Hagyatéka számukra: „Ne 
kételkedjetek, hogy nagy ajándékot kaptatok Istentől, amikor erre a szent hivatásra meghívott, hogy a gyermekeket 
tanítsátok, nekik az evangéliumot hirdessétek, és beléjük öntsétek a vallás szellemét.” 

Koczka Tamásné 

De la Salle Szent János ereklyetartója 
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Akik gyermekeinket nevelik…  4/ 
( P oz sg a i  N ór a  i n t er jú j a )  

 

„Kereszt áll az út szélén 

Keskeny ösvény vezeti lábunk 

Új időkre, dalokra várunk 

Magyarnak lenni hivatásunk” 

(Koltay Gergő, Kormorán) 

 
Gera Imre, testnevelő- gyógytestnevelő szakos tanár, 
edző. Két éve tanít a taksonyi Taksony Vezér Általános 
Iskolában. 30 éves, nős. Felesége, Czifra Orsolya szintén 
pedagógus, aki munkája mellett kántori szolgálatot lát el a 
dunaharaszti Szent Imre templomban. 
 

– Mikor gondoltál arra, hogy tanár leszel? 

– Hatodikos koromban. A matematika, a biológia 
és a testnevelés érdekelt. Kiskoromban már tanítottam 
matekot. Zalai srác vagyok, a zalaegerszegi Zrínyi gim-
náziumba jelentkeztem matematika tagozatra. Ám ott egy 
rendkívüli pedagógus egyéniséggel találkoztam a 
testnevelő, Szikszay tanár úr személyében. Valódi példa-
kép volt számomra. (Milyen érdekes véletlen: az ő 
felesége is zenetanár). Közölte a szüleimmel, hogy „ennek 
a gyereknek testnevelőnek kell lennie”. Magasugró atléta 
voltam, ő volt az edzőm is, nála versenyeztem. Komoly 
egyesületi versenyeken indított. A szakválasztás tehát 
ekkor dőlt el.  De maga a tanítás, a gyerekekkel való 
foglalkozás lehetősége már sokkal régebben vonzott. Isteni 
hivatásnak érzem, erre választottak ki. 

– Miért fontos „tantárgy” a testnevelés? 

– Van egy egészség-megőrző funkciója, de nem ez 
a legfontosabb. Test + nevelés: komplex személyiséget 
fejleszt a testnevelés és a sport mozgásanyaga által. Ez a 
fő célja. Ha jobban megnézzük, teljes ember-kép éppen a 
lenézett, ún. „készségtárgyakban” szerepel. Pedig ezek 
teszik az embert Emberré! Egészségre, esztétikumra, jóra, 
szépre nevelnek. A többi „csak” tudomány. A görögök nem véletlenül vallották a kalokagathia, az „ép testben ép 
lélek” elvét! Szép mozgás, szép alkat, szép zene. A görögök tudatosan komplex rendszerbe kapcsolva tanították a 
művészetet és a sportot. E tárgyak tudják kinevelni az értelmes embert, aki aztán alkalmas lesz arra, hogy a 
tudományban is teljesítsen. Ez a rendszer pont ezt veszi el. 

– Érdekes, hogy a „régivágású” tudósokban, mérnökökben még élt a tudománynak és művészetnek ez a 

természetes összekapcsolódása. Több idős mérnököt ismertem, aki hazament a laboratóriumból vagy az egyetemről, 

és nekiállt hegedülni, zongorázni, vagy rajzolni. Édesapám például fest, és ezt ugyanolyan komolyan és magas 

szinten műveli, mint a mérnöki munkáját. A két terület mintha támogatná, sőt inspirálná egymást. Ráadásul ezek az 

emberek sportolnak is: úsznak, futnak, síelnek – amit lehet, hiszen a sportra fiatalon ránevelődtek. 

– Tudományosan is igazolható a zene és a matematika összekapcsolása. A mozgás és a szellemi teljesítmény 
összefüggése pedig teljesen egyértelmű. Kevesen tudják, hogy a sok érdekes disz-problémát (diszlexiát, diszgráfiát, 
diszkalkuliát) az ingerület-átvivő anyagok hiánya okozza, amiért pedig a mozgásszegény életmód nagyban felelős. 
Kis korban a mozgás és az egyensúly javításával a részképességek ezen zavarai jó arányban kiküszöbölhetők. Sajnos 
a terápia nem a mozgásfejlesztésnél kezdődik, hanem a problémás tantárgynál. Az egész gondot a villanykörte 
példájával tudnám leírni. Ha kialszik a lámpa, pedig a villanykörtének láthatólag semmi baja, balgaság nekiállni a 
villanykörtét tisztogatni. Vissza kell menni egészen a falban futó vezetékig, és ott kell kijavítani a hibát. Hol kellene 
elkezdeni? A mozgásra visszafordítva a szót, ez azt jelenti, hogy például nem elég a heti két testnevelés óra. Én 
szeretném is fölemelni heti háromra. 

– Minden tanár azért küzd, hogy az ő tantárgyának óraszámát legalább ne csökkentsék. Te pedig egyenesen 

növelni szeretnéd!  Sikerülhet ezt elérni? 
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– Remélem! Küzdeni kell érte! Fontosnak tartom, de nem önző szándékkal. Örökösen megy a harc a 
tanárokkal, a fenntartóval, stb., hogy elég óraszámot tudjanak biztosítani a tanároknak, és ilyenkor nem a gyerekek 
érdeke, hanem inkább egzisztenciális szempontok döntenek. Tréfásan azt lehetne mondani, hogy a nyúl viszi a 
puskát. Meg kell fordítani a dolgot, és a gyerek felől kell közelíteni. Milyen emberré akarjuk nevelni? Előírás, hogy 
egy tanulónak hetente hány órája lehet. Ezt a számot csökkentik. Azért, hogy a matematika, magyar, stb. tananyagot 
mégis meg lehessen tanítani, az iskolákban a készségtárgyakból veszik el az óraszámot, az időt. Én a rajzot, az ének-
zenét és a testnevelést nem szaktárgyi óráknak tekinteném. Ki is venném őket a tantárgyfelosztásból. A szak-
tantárgyak között, de nem tantárgyként, hanem mintegy pihenésképpen tartanék rajz, ének és néptánc 
foglalkozásokat. A testnevelést pedig, egészen kivenném a délelőtti foglalkoztatásból, éppen azért, hogy a művészeti 
nevelés viszont beleférjen. Azonban, ha rajtam múlna, minden gyereknek heti három kötelező délutáni sport-
foglalkozása lenne! Délután 2 és 5 óra között összesen heti tíz, egyenként másfél órás edzésen lehetne elosztani a 
gyerekeket. Ez azt jelenti, hogy iskolánként akár három sportágban is működhetne a testnevelés. Azért van szükség 
heti 3 alkalomra, mert először a gyerekek egy általános sportképzést kapnának, amelynek során több sportágban is 
kipróbálhatnák magukat, azután tudnának választani. 

– Merész elképzelések… 

– A helsinki olimpián még sok aranyat nyertünk, mert az iskolai sport működött. Az iskolában, a nevelésben 
kell a jövőt felépíteni: a sportot, a művészetet, a tudományt, a politikát, mindent! Én belülről, tanárként, úgy látom, 
hogy ezt azok is tudják, akik erről döntenek. Tehát tudatosan nem építenek, hanem rombolnak, mert nem ép, egész 
Emberre van szükségük, hanem a fogyasztói társadalom működtetéséhez szükséges egyedre. Ezt termelik ki. Jó 
példa erre a számítástechnika tantárgy. Miért erőltetik ennyire? Az összes internetes oldal tele van reklámmal. 
Ennyi.  

– Több óvónő, tanító, tanár egybehangzó véleménye, hogy pályájuk 20- 30 éve alatt nagyon megváltozott a 

„gyerekanyag”. Te nyolc éve tanítasz, tapasztaltál-e hasonlót?  

– Sajátos véleményem van erről. Én úgy látom, nem a gyerek változik, hanem az őt körülvevő világ, amely a 
gyermekséget változtatja meg. Elveszi a gyerekektől a lehetőséget, hogy igazi gyerekek lehessenek. Nem is 
gyermekeket tanítunk, hanem kis felnőtteket. Mondok egy példát: tízévesen fogalmam sem volt, hogy pl. ki a 
miniszterelnök – gyermek-létem szempontjából ez teljesen érdektelen volt, eszembe sem jutott, hogy tudni kellene. 
Ma a másodikos kicsi is szidja a kormányt. Ma természetes, hogy a gyereknek telefon, számítógép kell, és meg is 
kapja. Ezáltal bekerül a felnőttes életbe. Törpe felnőtté lesz. Nem igaz, hogy nincs benne a gyerekség igénye! Látod, 
milyen sokan vannak az edzéseimen: mert akarnak játszani, akarnak mozogni, szaladgálni, akarnak gondtalan 
gyerekek lenni. A felnőtt világ változik tehát, ehhez, mintegy a világ nyomására, csak alkalmazkodik a gyerekek 
változása. 

Mielőtt Taksonyba jöttem, tanítottam Zalában és Ráckevén is. Földrajzi elrendeződés szerint szembeszökő a 
gyerekek közötti különbség: teljesen más a vidéki, mint a pesti (vagy Pest környéki) gyerekeket tanítani. Ég és föld 
Zala és Pest! Zalában még „gyerekebbek” a gyerekek, annak ellenére, hogy sokkal önállóbbak, és otthon több 
feladatuk van. Vidéken a szülők még merik őket kiengedni az utcára. Több felelősséget is kapnak: van kert, vannak 
még állatok – szükség van a gyerekek munkájára, ezért érezhetik, hogy fontosak, ők is hozzájárulnak a család 
boldogulásához. Sok igazság van a régi népi hagyományokban! Régen életkoruk szerint beosztották a gyerekeket, 
hogy ki melyik állatra vigyáz: a kicsi 4-5 éves a libát legeltette, a nagyobbacska a kecskét, a még nagyobb a tehenet 
hajtotta ki, az egész nagy már a földeken is tudott segíteni. Mindenkinek volt valódi, de életkorához mért 
felelőssége.  Ma a gyerekeket inkább a felelőtlenségre és a fogyasztásra buzdítják – anyagias a világ! Nem erre 
kellene tanítani őket.  

Aki ismer, tudja rólam, hogy anyagi ellenszolgáltatás nélkül adom, amit kaptam – a munkámat. Hibának 
tartom, ha az anyagi megbecsültség hiányának problémáját úgy oldjuk meg, hogy „maszekolni” kezdünk. Miért 
kelljen azért külön fizetnem az orvosnak, hogy rendesen megvizsgáljon, vagy megműtsön? Miért kellene külön 
pénzt szednem a szülőktől azért, hogy a diákolimpiára felkészítsem a gyerekeket? Ott kell verni az asztalt, ahol 
annak helye van: az önkormányzatnál, a minisztériumnál, de ne a gyerekek felé fordítsuk az anyagi gondjainkat! 
Előfordult, hogy még én adtam felszerelést egyik-másik gyereknek, vagy hogy némelyik tehetséges tanítványomat 
befizettem edzőtáborba, mert a családja ezt nem engedhette meg magának. 

– Hogyan tudod ezt megtenni, amikor két tanári fizetésből éltek? 

– Érdekes, valahogy mindig jut! 
– A Gondviselés juttat… Felnőtten tértél meg, a hivatásodra nem a hiten keresztül találtál, hanem sokkal 

hamarabb. Mégis, megjelenik-e a hit a munkádban? 

– A hitemet is a hivatásomon keresztül élem meg. Tulajdonképpen a munkámmal imádkozom. Akkor érzem 
magam jó kereszténynek, ha jól tanítottam, értéket tudtam átadni a gyerekeknek. Bennem él, amit az Egyház mond 
minden tagjának: „Legyetek feddhetetlenek!”. [Fil 2,15] Feddhetetlen példaképnek kell lennem a gyerekek előtt. 
Nincs kibúvó: öltözködésben, cselekedetekben, beszédben, mindenben!  
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A Szent Erzsébet Karitász 2009-es beszámolója 
 
Pénzügyeink: 
 
2009-es bevételek: 
2008-as maradvány      52.646,-Ft 
Adomány 
magánszemélyektől: 

     85.000,- 

Önkormányzati pályázat:    200.000,- 
Szent István templom Szent 
Antal-perselye: 

   164.460,- 

Szent Imre templom Szent 
Erzsébet-napi gyűjtése: 

     30.000,- 

Szent István templom Szent 
Erzsébet-napi gyűjtése: 

     50.000,- 

Rendezvény:        6.300,- 
„Segítő Szeretet 
Alapítvány” Egyházmegyei 
Karitász: 

     60.000,- 

„Egyéb” = bank-kamat:        4.522,- 
Természetbeni 

adomány(becsült)=használt 

ruha, játék, könyv, 

bútor…110.000,-Ft 

    

(ingyenes  

ruhaosztás) 

Bevétel összesen:    652.928,-Ft  
 
2009-es év kiadásai 
Segély:    109.370,-Ft 
Élelem:    209.966,- 
Csomagosztás:   165.896,- 
Természetbeni 

adomány(becsült)=használt 

ruha, játék, könyv, 

bútor…110.000,-Ft 

  (ingyenes  

ruhaosztás) 

Kiadás összesen:   485.232,-Ft 

2009-es maradvány:   167.696,-Ft  
 

Megköszönünk minden lelkes támogatást, adományt, együttműködést! Azért is írjuk le minden évben 
beszámolónkat, hogy viszonozzuk az Önök megtisztelő bizalmát.  

Az adózók 1 %-ából a „Segítő Szeretet Alapítvány”= a Váci Egyházmegyei Karitász 2009-ben 60.000,-Ft-ot utalt 
át a Szent Erzsébet Karitászon keresztül két igen nehéz körülmények között élő dunaharaszti felebarátunknak. 
Rendelkezhetnek adójuk egyik 1%-áról a „Segítő Szeretet Alapítványon” (19180595-1-13) keresztül, kihelyeztük a 
templomokban is az adószámot. 

Nagy segítség a tiszta, használható ruhanemű, amelyet elhoztak a karitásznak a ruhaosztáskor, mert az 
elszegényedés miatt egyre nagyobb igény van a városban erre. A kis ligeti plébánia teljesen megtelt ilyen 
alkalmakkor, még az udvaron, utcán is állt a sor. Azt külön megköszönjük, hogy a meghirdetett időpontokban hozták 
az önök által felajánlott ruhát. Sok fáradtságtól megkíméltek ezzel bennünket. 

 
Terveink 2010-re: 
 
Ruhaosztás lesz április 9-én, 16-án 16.30-18.óráig (két pénteki napon), a ligeti plébánián. Már most kérjük, hogy 

a felajánlott ruhát ezután (április 16. után) ne a ligeti plébániára hozzák, hanem a Fő úti Plébániára, a volt 

cserkészházba –, ahol majd a meghirdetett időpontokban fogjuk átvenni. Ugyanis: a „Tomori Pál Cserkészház ” 
funkciót vált 2010-től. Mivel a cserkészek Dunaharaszti Főplébániáján megfogyatkoztak, illetve a 
„Szentjánosbogarakhoz” csatlakoztak, a megürült házat megkapta karitászunk Láng András plébános atyánktól. 
Meszelés után szeretnénk tavasszal birtokba venni. Itt fogjuk majd tartani a szokásos ingyenes ruhaosztásokat is. 
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Szívesen vennénk, ha segítségünkre lennének vállalkozó szellemű és friss erejű testvéreink a meszelésben, mert 
szeretnénk a nagytakarítást – ingyen – megoldani. Kérjük, hogy csak olyan ruhaneműt adjanak, amelyet Önök is 
felvennének; a karitásznak fölajánlott adomány ne a lomtalanítás után kiselejtezett holmi legyen! Nem alázhatjuk 
meg – a már anyagi gondjai miatt amúgy is önbizalmát veszített felebarátunkat – rongyos, piszkos ruhával.  

Ne menjünk el az ínség mellett: kérjük, ha nehéz helyzetben élőkről tudomást szereznek, adják tovább ezt 

az információt nekünk. A karitász taglétszáma 15 fő, mi nem tudhatunk a (közel húszezer) lakos problémáiról. A 
környezetünkben lévőkről tudunk, ám a figyelmünk nem képes lefedni az egész város problémáit. Ezért kérjük az 
Önök közreműködését, szeretettel. Együtt segíthetünk. 

2010. július 12-16-ig tervezzük a már hagyományos karitász-tábort 5-12 éves gyermekeknek. Várjuk a 

segítséget mindazoktól, akik számára fontosak a gyermekek. A kézműveskedéshez, ételkészítéshez, 

mosogatáshoz, takarításhoz, játékszervezéshez jól jön a segítség! (A Főplébánia vendégszeretetének, a nagylelkű 
szülőknek, karitásztagoknak, és az önkormányzati pályázati támogatásnak köszönhetően ingyenes ez a népszerű 
rendezvény.) 

A „tartósélelmiszer-gyűjtésről” még nem tudunk beszámolni, tekintettel a lapzártára, ugyanis még javában folyik 
a gyűjtés, amikor ez a beszámoló elkészült. 

Beer Miklós püspök atyánk írja a „Mindenhol pap vagyok” című könyvében, hogy mi katolikusok például a 
baptista segélyszervezetekre „irigykedhetünk” a kitűnően végzett önkéntes munkájuk miatt. Tovább szövi a gon-
dolatait azzal, hogy „mi is igyekszünk a karitászon keresztül minden telhetőt megtenni, de ez az egyházon belül 

sem kap elég hangsúlyt. Mintha nem lenne világos előttünk, hogy az evangelizálás súlyponti része a karitatív 
szolgálat”. Püspök atyánk szavainak a sokak és a mi általunk is oly nagyon tisztelt Boldog Kalkuttai Teréz anya 
sorait idézve adunk nyomatékot. Ő sem egyszerűen emberbarát volt. Életének központi üzenetét így fogalmazta 
meg: „A szegények közt a legszegényebbek Krisztust testesítik meg számunkra – Krisztust az emberi szenvedés 

álruhájában. Számomra Jézus az Élet, amit élni akarok, a Fény, amit szeretnék visszasugározni, az Út az Atyához, a 

Szeretet, amit ki akarok fejezni, az Öröm, amit meg akarok osztani másokkal, a Béke, amit el akarok vetni magam 

körül.” Teréz anya számára az emberek szolgálata egyet jelentett az Isten iránti szeretettel. Nem üres szavak voltak 
ezek tőle, hanem valóban hiteles keresztény élet, amely a világban igen nagy tiszteletet, sőt tekintélyt szerzett a 
Katolikus Egyháznak. Ez a legfőbb célunk nekünk is: közvetíteni Isten szeretetét az Egyházon keresztül. Teréz anya 
másokat is hívott arra, hogy csatlakozzanak hozzá Isten szeretetében (nem a szerzeteséletre gondolt ekkor). 
„Mindenkit arra hívok, hogy nézzen szét maga körül, és szeresse azokat, akik nem kapnak szeretetet, segítő kezet 

nyújtva feléjük. Vajon nem a Szeretet követei vagyunk-e a világban? Ne elégedjünk meg annyival, hogy pénzt adunk 

a rászorulóknak. A pénz nem minden. A szegényeknek a kezünk munkájára, szívünk szeretetére van szükségük. A 

szeretet keresztény hitünk kifejeződése. A mi hivatásunk abban áll, hogy Jézushoz tartozunk. A munka nem több, mint 

az iránta való szeretetünk kifejezésének eszköze. Nem maga a munka számít. Sokkal fontosabb, hogy Jézushoz 

tartozz, és ő majd felkínálja neked az eszközt, amivel kifejezheted, hogy hozzá tartozol.” Teréz anya bebizonyította, 
hogy a cselekvő szeretet valóban felemel, visszaadja az elvesztett önbizalmat, reménységet, a hitet. 

Miért kellett Isten Fiának meghalnia, hiszen Ő hatalmasabban hirdette az Isten kizárólagos királyságát, mint bárki 
előtte? A betegek meggyógyultak, az ördögök kiűzettek, a vakok szemei megnyíltak. Az Egyetlen, Aki minden 
kérdésünkre válaszol, itt van mellettünk, és fényt akar árasztani a sötétségbe, mert Ő a Szeretet, és Ő a te 
fájdalmaidat is a szívére veszi. Jézus azt mondja: – Ne legyetek esztelenek, azt gondolva, hogy minden elveszett, 
amikor szenvedéssel találkoztok, és úgy látszik, semminek nincs értelme, és nem éritek föl Isten útját. Higgyétek el 
végre, hogy minden elhalásból új kezdet és új élet származik! – Nem olvassuk ezt újra és újra Igéjében, mely 
örökkévaló, és ma is érvényes? Jézus maga az igazság, annak bizonysága, hogy a halálból élet lesz, a szenvedésből 
és a meghalásból túláradó győzelem.  

A feltámadt Jézus ott van a teremtő Úristen jobbján – túl a teremtett világ természeti törvényein –, Aki előtt 
minden térdnek meg kell hajolnia. 

Mi is hívjuk mindazokat, akik úgy érzik, hogy a karitászon, a segítő szereteten keresztül szeretnék megtalálni 
Krisztust a felebarátban, vagy hogy evangelizálhassanak. Alázatra is nevel a karitász, hiszen mi, nem a saját 
nevünkben külön-külön tesszük a jót, hanem a Katolikus Egyház nevében közösen – közösségben egymással és 
Jézussal. Hiszen Isten az Egyházban lakik. Sokszor adódik alkalom még ruhaosztáson is, hogy beszédbe elegyedve 
az embereknek tanúságot tegyünk az Úr Jézus egyedüli megváltó szeretetéről, irgalmáról, szabadító hatalmáról. Az 
Egyháznak, Alapítója példáját és parancsát követve, különös szeretettel kell gondoskodnia a szegényekről, a 
hátrányos helyzetűekről, az elnyomottakról.  

 
Jöjjön, hívjuk! Gyere közénk! Szükség van Rád! Szüksége van Rád az Egyháznak! „2010 a Szegénység Éve”. 
Minden utolsó pénteken 17 órától a Fő úti plébánián találkozunk. 

Szent Erzsébet Karitász Csoport 
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                                     HIRDETÉSEINK:  

* VIRÁGVASÁRNAP Szent Lukács szerint énekeltük el a passiót mind a Taksonyi, mind a Dunaharaszti 
nagytemplomban. 

* NAGYPÉNTEKEN pedig a régi dallamkincsű Szent Bonaventúra passiót Szent János szerint. 
* A második JEGYESTANFOLYAM húsvét hetében, április 8-án csütörtökön kezdődik. Várjuk azon fiatal 

pároknak a jelentkezését, akik ebben az évben szeretnének templomainkban házasságot kötni.  
* Május 1-én majális, batyus falunap  zenés ébresztővel. Taksonyban, a helyi karitászcsoport szervezésében. 

Helyszín Taksony, Sziget étterem udvara. Mindenkit várnak szeretettel.  
* ANYÁK NAPJÁN, május 2-án, vasárnap a ½ 9 órai szentmise után Taksonyban, a templom mögötti 

közösségi házban ½ 10 órától édesanyákat köszöntő műsor lesz, mint ez előző években. 
* ELSŐÁLDOZÁS  

* Dunaharasztin a nagytemplomban május 9-én, a ½ 11 órai szentmisén, Taksonyban pedig május 16-án, a 
reggel ½ 9 órai szentmisén lesz.  

* NEPOMUKI SZENT JÁNOS tiszteletére a hagyományos német szentmise és a gyertyaúsztatási szertartás 
május 15-én szombaton délután lesz, amelynek keretében ünnepélyesen megáldjuk a felújított Nepomuki 
Szent János oltárképet. 

* BÉRMÁLÁS lesz fiataljainknak Taksonyban május 24-én, Pünkösd hétfőjén a 9 órai szentmise keretében.  
* BÉRMÁLÁS LESZ FELNŐTTEKNEK június 8-án, kedden délután 6 órakor a Taksonyi templomban.  
* A bérmálásra azokat a felnőtteket várjuk, akik rendszeresen eddig is gyakorolták vallásukat. A bérmálási 

előkészület első rövid megbeszélése Április 7-én, szerdán, a felnőtt hittan után, ½ 8 órakor lesz a Dunaharaszti 
Főplébánián Fő út 71.sz alatt. 

* EGYHÁZKÖZSÉGI BÁLT rendezünk ebben az évben is a Dunaharaszti Művelődési Házban május 29-én, 
szombaton délután 6 órai kezdettel. Mindenkit várunk szeretettel. 

* HŐSÖK NAPI MEGEMLÉKEZÉS lesz a Ligeti templomkertben május 30-án, vasárnap délután 6 órakor. 
* AZ ÚRNAPI SZENTMISE ÉS KÖRMENET június 6-án, vasárnap szokásos időben lesz. Taksonyban 

reggel ½ 9 órakor, Ligeten ½ 10 órakor és a dunaharaszti nagytemplomban ½ 11 órakor.  
* A VÁCI EGYHÁZMEGYEI TALÁLKOZÓ Galgahévízen, június 25-26-án, péntek- szombaton lesz. 
* A TAKSONYI SZENT ANNA BÚCSÚ július 25-én vasárnap lesz. Előtte szombaton a szokásos községi 

ünnepnap.  
 

Tájékoztatjuk Olvasóinkat, hogy a jövedelemadó-bevallások során a személyi jövedelemadó 1 + 1 %-ról 

* a Magyar Katolikus Egyház javára a 0011 technikai szám,  

* a Taksonyi Szent Anna templomért Alapítvány részére a 18686517-1-13, 

* a Dunaharaszti Szent István templomért Alapítvány részére a 18686524-1-13, 

* a Dunaharaszti „Szent Imre Római Katolikus Templomért” Alapítvány részére a 18702563-1-13 

adószám feltüntetésével lehet rendelkezni.  

Adományokat: 

* a Taksonyi Szent Anna templomért Alapítványnak a 65000025-11002020, 

* a Dunaharaszti Szent István templomért Alapítványnak a 65000018-11003674, 

* a Dunaharaszti „Szent Imre Római Katolikus Templomért” alapítványnak a  

11600006-00000000-09873755 bankszámlaszámokra lehet befizetni.  
 

Egyházadót: 

a „Dunaharaszti római katolikus Főplébánia” 11742180-20075426 bankszámlaszámon, a „Rákócziligeti 

római katolikus egyházközösség” 11742180-20065661 és a „Taksony római katolikus plébánia”  

11742180-20075983 bankszámlaszámon is lehet rendezni, ugyanezen célra csekkek a templomokban találhatók.  

 



2010. Húsvét  Krisztus fénye 
 

 33 

Isten fizesse meg sokszorosan a kedves 
híveknek a hozzájárulásokat!   
Kérjük, ebben az évben is támogassák 
egyházközségeinket a lehetőségeikhez 
mérten, hiszen ebből a pénzből tudjuk 
fenntartani és működtetni épületeinket és 
finanszírozni rendezvényeinket. 
Köszönjük az önkormányzatok 
támogatását is, mellyel megkönnyítették a 
közüzemi díjak kifizetésének terheit. 
 

Köszönettel: Láng András plébános 
 

Az egyházközségek pénzügyi beszámolója 2009 évről 
 
 
Dunaharaszti Szent István Főplébánia 

 
önkéntes hozzájárulás                             900 000 Ft 
perselybevétel  850 000 Ft 
stóla bevétele                                          287000  Ft 
adományok                                          1 600 000  Ft 
önkormányzati támogatás                       900 000  Ft 
célgyűjtések  325 000 Ft 
2008. évi maradvány                              320 000 Ft 
Összes bevétel 2009. évben                     5 182 000 Ft 
 

személyi jellegű kiadások                              670 000 Ft 
hozzájárulás Taksonyi Plébánia fenntartásához  800 000 Ft 
plébánia közüzemi és működési költségei          920 000 Ft 
templom közüzemi és működési költségei        960 000 Ft 
beruházási, felújítási költségek                       520 000 Ft 
célgyűjtések befizetése egyházmegyének        325 000 Ft 
könyvek vásárlása  plébániára                        200 000 Ft 
Összes kiadás 2009. évben                            4 395 000 Ft 
2009. évi maradvány                                  787 000 Ft 
 

Oláh János egyházközségi pénztáros 

 
Rákócziligeti Római Katolikus Plébánia és Szent Imre Templom 

 

perselybevétel és adományok 1 794 921 Ft 
egyházi adószedők által beszedett adó          298 300 Ft 
az egyházközség csekkjén történő befizetés 82 300 Ft 
lakbérből befolyt összeg 180 000 Ft 
Összes bevétel 2009. évben                     2 355 521 Ft 
 

közműdíjak, templom és plébánia                        379 130 Ft 
személyi jellegű kiadások                              500 000 Ft 
missziós gyűjtés elküldve 20 000 Ft 
péterfillér 20 000 Ft 
katolikus iskoláknak elküldve 50 000 Ft 
karitásznak 50 000 Ft 
sövénynyíró gép vásárlása 12 990 Ft 
dologi kiadások  172 049 Ft 
Összes kiadás 2009. évben                            1 204 169 Ft 
 

Kovács Nagy Gáborné egyházközségi pénztáros 

 
Taksonyi Szent Anna Egyházközség 

 
egyházközségi adó                        1 655 000 Ft 
perselybevétel  1 782 640 Ft 
stóla stipendium                                        205 300 Ft 
önkormányzati támogatás                          600 000 Ft 
oldallagos plébániák hozzájárulása           800 000 Ft 
Összes bevétel 2009. évben                     5 042 940 Ft 
 

személyi jellegű kiadások                              2 525 000 Ft 
plébánia közüzemi és működési költségei          1 368 951 Ft 
templom közüzemi díjak és fogyóanyagok        407 000 Ft 
templomkert karbantartás (részlet)               230 000 Ft 
Összes kiadás 2009. évben                            4 530 951 Ft 
 
Latinovicsné Szabó Andrea egyházközségi pénztáros 
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„„VViilláággííttvvaa  sszzeerreessssüünnkk  ––  SSzzeerreettvvee  vviilláággííttssuunnkk””  
 
Ez a jelmondata annak a közösségnek, amelyet 61 éve hívott életre a Szentlélek, mint világi intézményt. „Világi 

intézményen elsősorban azokat értjük, melyeknek tagjai Istennek szenteltségüket a világban, az evangéliumi 

tanácsok vállalásával, evilági struktúrák közepette akarják megélni.” (II. János Pál pápa: A megszentelt élet kezdetű 
apostoli buzdításából) 
Ilyen intézmény – Magyarországon az első – a Vinculum Caritatis Közösség, a neve Szeretet Köteléke – mert Isten 
szeretetének befogadásával és tovább adásával a szeretet kötelékévé akarnak lenni egymás és a többi ember számára.  
A közösséget 1949-ben alapította Palánkay G. Tibor jezsuita atya.  
1942-ben „Ha az Ő szavát halljátok” c. könyvében a szerzetesi élet ismertetése mellett külön fejezetet szánt a 
világban maradó, Istennek elkötelezett egyéneknek, akik az evangéliumi tanácsok szerint élnek. 
Lelki vezetettjei között már voltak lányok, akik így éltek, apostolkodtak a világban.  
Miután az egyház 1947-ben hivatalosan is elismerte ezt a hivatást, 1949. január 23-án tízen indultak el a Vinculum 
Caritatis Közösségben.  
Megválasztották az első vezetőt, Bárány Ilonát. Hamarosan harmincra nőtt a tagok száma. Világi ruhában jártak, 
külső ismertetőjelet nem viseltek. Arra törekedtek, hogy a szeretet legyen igazi ismertetőjelük.  
Közös élmények, szentmisék, kirándulások, hangversenyek, apostoli feladatok kapcsolták össze a Közösséget.  
Ma szétszórtan él a Közösség Budapesten, és az ország több mint tíz városában, falujában. Kis csoportokat alkotnak, 
amelyek rendszeresen összegyűlnek a csoportvezető irányításával közös imára, a Szentírás olvasására, tanulásra és 
az apostoli munka megbeszélésére.  
Munkájuk a hétköznapok megszentelése, s mint ilyen, nem látványos. A nap megszentelése a szentmisével 
kezdődik, a magunkhoz vett Jézus a mindennapok legnagyobb erőforrása. Őt viszi ki-ki világi munkahelyére, a 
varrónő, a védőnő, a konyhai dolgozó, a bérelszámoló, az orvos, a tanár… (mindenféle foglalkozású és végzettségű 
ember van köztük). Hiszen Jézus ma is jelen akar lenni az emberek munkájánál, beszélgetéseiben, étkezéseknél, 
részt venni örömeikben és gondjaikban.  
Szabad idejükben is találkoznak emberekkel. A személyes kapcsolat alkalmas arra, hogy a másik ember megnyíljon, 
és ott lehessen kézen fogni, Istenhez közelebb vezetni, ahol éppen tart. Nevezhető ez személyre szabott lelki 
vezetésnek, de inkább kölcsönösen segítő baráti kapcsolatnak. Az egyik ember segíti a másikat, hogy problémáit, 
életvezetését Isten szemével lássa. Ma is sok a kereső, segítségre váró ember.   
A Közösségnek családi és papi ága is van. 
A Közösség tagjai sok családhoz elvitték a családi szentórát, hogy a családi közös imát, engesztelést buzdítsák, és 
felkeltsék a családok többi család iránti felelősségét. A családok a hónap egy-egy napján egymásért imádkoztak, 
harmincegy családból álló csoportokat alkotva. Ez is hatással volt a későbbi családi ág kialakulására. 
Az utóbbi években a családi ág létszáma jelentősen növekedett. Az évi két lelki napon és az évente megtartott nyári 
lelkigyakorlatokon 15-20 család (családonként 4-5 gyerekkel) vesz részt. A Vinculum Caritatis Közösség női és papi 
ágától minden segítséget megkapva, a családi életet hitelesen élve, ajándékok a társadalom számára.  
A családi ág célja:  

- a családi élet megszentelése 
- a házasélet és a gyermekek tudatos vállalása 
- nyitottság más családok felé 
- bekapcsolódás az egyházközség életébe 

mind-mind a mai kor szükséglete is. Így épülhet Krisztus Titokzatos Teste.  
 
* 
A Vinculum Caritatis papi ága 
Palánkay G. Tibor atya, az elkötelezett leányok világi intézményének alapítója, már az 1950-es években gondolt az 
egyházmegyés papok összefogására is. 
Célja, egyrészt az egyházmegyés papokat közösségbe tömörítve segíteni, másrészt a Vinculum Caritatis leány tagjai 
részére, képzett és tudatosan felkészített lelki vezetőket biztosítani, harmadsorban, a közösséghez tartozó papok 
tudatos munkájával a rájuk bízott egyházközségek híveit, az esperesi kerületek, illetve az egyházmegyék papjait 
szerves, egységes közösségé formálni.  
Paskai László bíboros, Esztergom-Budapesti érsek hivatalosan is megalapította az egyházmegyei jogú papi társulást 
1995. július 3- i leiratában. 
A papok már az előző húsz évben is találkoztak évente többször egymással. 1989 óta rendszeresen havonta, mindig 
más plébániáján. A megalapítás utáni lelkigyakorlat alkalmával öt pap kötelezte el magát a közösség céljainak 
megélésére, az un. önátadást.  
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Mi tehát a papi ág hivatása?  
Az egyházmegyés pap hívei és barátai körében éli meg a Krisztustól kiinduló, a szentelésben kapott küldetését, 
szolgálatát. 
Hogy a rábízott hívő közösséget jól tudja vezetni, lelkiekben erősíteni, lelkiségükben fejleszteni, szüksége van maga 
számára is továbbképzésre, lelki fejlődésre. Ezt kapja meg egyrészt a papi közösség összejövetelei által, másrészt 
megerősítést jelent számára a Vinculum Caritatis lelkiségét megélő, elkötelezett nők és családok lelkiségének 
megtapasztalása. 
Miből is áll egy-egy papi összejövetel?  
Általában havonta találkoznak, legtöbbször a budapesti központban. Közös breviáriumi szakasz és a közösség imái 
egy részének elimádkozása után az alapító Palánkay atyának egyik könyvét olvassák és beszélik meg fejezetenként. 
A másik téma a lelkipásztori örömök és nehézségek megosztása a többi paptestvérrel. Amit ott kielmélkednek, 
mindenki próbálja otthoni papi életében megélni is. Az Úr Jézushoz való kapcsolatának elmélyítésével, és híveinek 
meg odaadóbb szolgálatával. Az összejövetel közös ebéddel zárul, mivel délután már mindenkinek megvan a maga 
lelkipásztori otthoni feladata. Minden évben részt vesznek a közösség lelkigyakorlatán. És amiben tudják, segítik 
egymást. 
A papi közösség szívesen várja az érdeklődő paptestvéreket, akik szeretnék lelkiéletüket és papi szolgálatukat még 
odaadóbban végezni. 
 
* 
Palánkay G. Tibor (1907-1982) jezsuita atya, az alapító, lelki írói munkássága nem ismeretlen az idős keresztény 
korosztály előtt, hiszen több könyvével találkozhattak a ’40-es években (lányoknak: Ragyogó szemek, A 
jegygyűrűért, Énekeljen a szíved, Boldogasszony édes; családoknak: Szívet a családoknak, Két gyűrű egy 
boldogság). Ő indította el a Családi Szentóra mozgalmat.  
Írásai felölelték az egyén, a család és az egyházközség problematikáját. Nagy hangsúlyt fektetett a szeretet-
egyéniség, az egység, a helyes közösségi lelkület, a helyes önismeret kialakítására. A Szeretet aszkétikája 
könyvsorozatával útmutatást adott ezen életfeladatok megvalósításához.  
2009-ben a Vinculum Caritatis Közösség, alakulásának 60. évfordulója alkalmából, a Kispesti Jézus Szíve 
templomban (melynek udvari lakásában lakott utolsó éveiben a páter) emléktáblát avatott tiszteletére.  
 
(További információk kaphatók a Közösségről a vinculum@freemail.hu címen.) 
 

(Láng András atya és Czifra Lászlóné) 

 

     
 

Szeretve                        
világítsunk!                
 
 

 

Világítva 
             szeressünk! 

 
 
 

Vinculum Caritatis Közösség 
     

vinculum@freemail.hu 
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A Mária Rádió helyszíni közve-
títést adott a Dunaharaszti nagy-
templomból, 2010. február 28-án 
vasárnap, a délelőtt fél 11 órai 
szentmiséről. A misén zenei szol-
gálatot teljesített a Szent Cecília 
kórus és a Szent István ifjúsági 
kórus és közösség. A közvetítés 
előtt stúdióbeszélgetés hangzott el 
a dunaharaszti egyházközségek 
munkatársaival. 2010. március 1-
én és 2-án az esti szentmiséről 
folytatódott az élő közvetítés 
Dunaharasztiból, majd március 3-
tól 5-ig ugyancsak az esti miséről, 
Taksonyból.  
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A Házas Hétvége mozgalom tapasztalatai 
 

Nagyon nehéz az embernek a magánügyéről, házasságáról beszélni idegen emberek előtt. András atya kért fel 
bennünket, hogy próbáljunk a jegyesoktatáson tanúságot tenni házaséletünkről és a gyermeknevelésről. Nagyon 
meglepett minket ez a kérés, hiszen úgy gondoltuk, hogy mi nem vagyunk erre méltók. Miről beszéljünk a 
fiataloknak, akik hasonló csónakba törekszenek beszállni, és talán ugyanolyan viharok közé kerülnek, mint mi. 

Igen, erről kéne beszélgetni a fiatalokkal. – mondta András atya. A házasságotok próbatételeiről, a házas 
hétvégén tapasztaltakról, a gyereknevelés nehézségeiről és a döntéseitekről, azok következményéről.  

Idén végigültük a már „megszokott” előadók estéit, így korrigálni tudjuk az előadásainkat, azt, amit esetleg 
hibának érzünk. Sok gondolatot szülnek ezek az alkalmak, amelyek minket is komolyan érintenek. Nagyon 
szeretnénk kellemes és gondolatébresztő estéket tölteni a fiatalokkal. Úgy gondoljuk, hogy ezeknek a beszél-
getéseknek a fiatalok életében egy későbbi időpontban kell majd kamatoznia.  

Az első alkalommal egy rövidebb verziót adtunk elő a tavaly házasodott fiataloknak, jól esett érdeklődésük és 
az elmondottak iránt tanúsított figyelmük. Ezen este után szeretnénk néhány gondolatot megosztani a kedves 
olvasókkal.  

1995-ben házasodtunk össze. Született két gyermekünk Adrienn és Vivien, 14 illetve 12 évesek. Házasságunk 
teljesen szokványos és kiegyensúlyozottnak mondható. Viszont sokat javított a kapcsolatunk minőségén, hogy 2007-
ben csatlakoztunk a Házas Hétvége mozgalomhoz. Az akolitus képzés és az egyházmegyei találkozó kapcsán 
ismerkedtünk meg olyan párokkal, akiknek komoly kapcsolatuk volt a mozgalommal. Bemutatták számunkra a 
házas hétvége lelkiségét, és segítettek az első lépések megtételében. Kis tartózkodással, de elmentünk az első 
hétvégére, ahol három idősebb pár és egy pap nagyon őszintén elmondott sok bensőséges dolgot az életükről. A 
történetekben volt a rossz is, és a mély megbántódás is. Kiderült, hogy mások is sokáig, tán évekig hordozzák egy-
egy esemény vélt vagy valós sérelmeit. Nagyon gyümölcsöző volt ez az első hétvége, sok felismeréssel, amely 
hasznos volt számunkra is.  

Az egyik idős pár kérte, hogy menjünk el hozzájuk, és elevenítsük fel a hétvége élményeit. Azóta is eljárunk 
hozzájuk. Havi rendszerességgel beszélgetünk, már nem kettesben azaz négyesben, hanem több párral kiegészülve, 
az életünk történéseiről, a sorsunk alakulásáról. Őszintén mondjuk, hogy nagyon hálásak vagyunk az idős párnak, 
hogy segítettek a mi kapcsolatunkon is éreztetni a Házas Hétvége örömteli hatásait. A HH 2010-ben ünnepelte 
Magyarországon elindulásának 25-éves évfordulóját. Van olyan pár közöttünk, amely részt vett az első hétvégén, 
ahol kilenc pár volt jelen, és még ma is tagjai és motorjai a mozgalomnak. Nagyon sokat nyernek a kapcsolatok az 
ilyen alkalmakon, a cél önmagunk és párunk megismerése. Ez hosszú folyamat, mindenki tart valahol, és mindig van 
lehetőség a fejlődésre! Isten álma minden házaspárra vonatkozóan az, hogy eggyé váljanak. Szíve mélyén minden 

férj és feleség egységre vágyik. Jézus mondta: „Azt is mondom 
nektek: ha ketten közületek valamiben egyetértenek a földön, 
és úgy kérik, megkapják mennyei Atyámtól.” [Mt 18,19] 

A családi harmónia titokzatossága az az egység, amely 
kialakulhat vagy jó esetben spontán kialakult. A házasságban 
két különböző embernek kell döntenie egy közös akaratról. 
Hogy eltérőek vagyunk, a kapcsolatunk elején olyan boldog-
ságot hordoz. Ilyenkor az egység olyan, hogy kiegészítjük 
egymást különbözőségeinkkel.  

Hogy kerülhet két különböző akaratú ember mindig újra 
és újra közös akaratra? Úgy, hogy az egyik mindig adja fel az 
akaratát, és a másik kezdjen el uralkodni rajta? Dehogy. 
Hogyan tudunk közös nevezőre jutni? Csak úgy, hogy Isten 
akaratát engedjünk akarataink közé! Ha bennünk van az alázat 
a társunk felé, és tiszteletet érzünk iránta, akkor előbb utóbb 
felismerjük, hogy mi a helyes és mi az Isten akarata, és akkor 
fel tudjuk adni önös akaratunkat.  

Reményünket fejezzük ki, hogy sok jelenlegi és jövőbeli 
házaspár elfogadja közös életük során Isten akaratát. 
Harmonikus házaspárrá válnak, és megmutatják példaértékű 
egységüket a világnak.  

Sok szeretettel: Heil István és Ildikó 

 

„A kedves szavak rövidek és könnyen kiejthetők, de a visszhangjuk valóban végtelen.”    ( Teréz anya ) 

Garai Gábor:  Jókedvet adj 

Jókedvet adj, és semmi mást, Uram!  
A többivel megbirkózom magam.  
Akkor a többi nem is érdekel,  
szerencse, balsors, kudarc vagy siker.  
Hadd mosolyogjak gondon és bajon,  
nem kell más, csak ez az egy oltalom,  
még magányom kiváltsága se kell,  
sorsot cserélek, bárhol, bárkivel,  
ha jókedvemből, önként tehetem;  
s fölszabadít újra a fegyelem,  
ha értelmét tudom és vállalom,  
s nem páncélzat, de szárny a vállamon.  
S hogy a holnap se legyen csupa gond,  
de kezdődő és folytatódó bolond  
kaland, mi egyszer véget ér ugyan –  
ahhoz is csak jókedvet adj, Uram.  
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EEggeerrsszzaallóókkii  IIffjjúússáággii  TTaalláállkkoozzóó  ééss  LLeellkkiiggyyaakkoorrllaatt  
 
Talán a hívek körében kevésbé ismert, mégis nagyon tartalmas nyári program az Egerszalóki Ifjúsági Találkozó és 
Lelkigyakorlat, amely a magyar katolikus fiatalok egyik legnagyobb múltra visszatekintő (1982 óta), évente 
megrendezett összejövetele.  
„Szalók” története több évtizedre nyúlik vissza: eleinte Domán Ferenc atya (volt egerszalóki plébános) felkérésére 
Kerényi Lajos piarista pap-tanár néhány fiatal részvételével pár napos lelkigyakorlatot tartott.  
Ez a piciny mustármag kelt ki és terebélyesedett mára hatalmas fává. A rendezvény nemcsak határon belüli 
fiatalokat gyűjt egybe évről-évre, hanem sok határon túli hívőt is vonz. Létszámát tekintve, az egyik legnagyobb 
katolikus ifjúsági találkozó az országban, mert nem ritka, hogy a július hónapban megrendezett találkozót 1500-2000 
fiatal látogatja meg. 
Amellett, hogy egy majd egyhetes kikapcsolódásban és felüdülésben van részünk, a találkozó – mivel elsősorban 
lelkigyakorlat jellegű – alkalmat nyújt az elmélyülésre, a lelki feltöltődésre, a tartalmas beszélgetésekre is. 
Még annak idején kispapként, jómagam is részt vettem három-négy találkozón, és személyes tapasztalataim alapján 
bátran ajánlom mindenkinek, aki festői környezetben lelki felüdülésre vágyik a nyár közepén. 
Kerényi Lajos atya tartja javarészt az előadásokat, amelyeket azután kiscsoportokban beszélgetve lehet tovább 
gondolni. Ugyanakkor számtalan vendég-előadó elmélkedése, tanúságtétele színesíti a palettát. Természetesen a 
lelkigyakorlat kötött programja mellett lehetőség nyílik a személyes kapcsolatok ápolására, ugyanakkor új 
barátságok kialakítására is. 
A szervezők ebben az évben az eddigieknél is színesebb, sokrétűbb programszerkezetet dolgoztak ki. Így a 
hagyományos előadások és kiscsoportos beszélgetések mellett műhelyek és „fesztivál”-programok, valamint 
katolikus könnyűzenei együttesek koncertjei is várják a fiatalokat. 
Az idei Egerszalóki Ifjúsági Találkozó és Lelkigyakorlat időpontja: 2010. július 14-18.  

(Berci atya) 
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Fekete István:           Sarlósfecske 
 

Csak a gondolatnak nincs ideje és határa – mondom 
magamban, amint az autóbusz elrohan a Vérmező 
mellett. Az előbbi pillanatban még Martinovicsra gon-
doltam, a demokrata barátra, akinek feje itt valahol 
hullott porba és vérbe, de a következő pillanatban már 
két fekete madár repült tűnődésem felhői közé: két 
sarlósfecske. 

Tudom, hogy a két madár csak távoli rokona az igazi 
fecskéknek, és inkább sarlós szárnyuk, és alakjuk miatt 
mondják őket fecskéknek, én mégis fecskéket látok 
bennük, mint gyermekkoromban az öreg torony mellett, 
ahol lábatlan fecske volt a nevük. 

Így nevezte őket a falu, mert ezek a fecskék sosem 
szállnak le a toronyra, házra, fára, sziklára; sohasem 
pihennek, és csak nagyon ritkán kapaszkodnak meg 
téglaperemben vagy kőszegélyben. 

Még a fészkük anyagát is a levegőben szálló 
pelyhekből kapkodják össze, és azt mondják: – Sziii… 
siii… piii… – akár fiaikat tanítják repülni, akár a 
sólyomra figyelmeztetik a rokonságot. Bár még a 
sólyom sem igen kezd ki velük, hiszen a sarlósfecske 
sokkal gyorsabb az igazi fecskénél, s a villámgyors 
fordulatoknak igazi mestere. 

Az öreg torony egy váromladéknak volt utolsó marad-
ványa, közvetlenül a falu melletti dombon. Üregeiben 
nemcsak sarlósfecskék, de vércsék, csókák és baglyok is 
fészkeltek a legnagyobb egyetértésben, és éppen úgy 
nem zavarta őket a gyermeksereg lármája, mint minket 
sem a fecskék és vércsék sivalkodása. 

A fészek kiszedéséről pedig szó sem lehetett, mert a 
fal meredek volt, és keskeny párkányán felmászni meg 
sem kísérelte senki… azaz, hiszen éppen ez jutott 
eszembe a Vérmező mellett, miközben a két fecske, mint 
két fekete szigony villámlott a levegőben. 

Egyszer mégis felmászott valaki a keskeny párkányon, 
és ez a valaki nem kisebb személyiség volt, mint 
Skandera Gyula, akinek valamelyik őse török volt és itt 
maradt magyarnak. Gyula barátunk arról volt nevezetes, 
hogy a legsimább bükkfa-törzsön is úgy mászott, mint a 
mezei poloska, ámbár a fészkek kiszedéséért néha cso-
dálatos veréseket viselt el. Az öreg Skandera ugyanis 
nemcsak híres takácsmester volt, de szigorú madárvédő 
is, míg fiát olthatatlan vágy vonzotta a magasságok és 
madárfészkek felé. 

Azon a nevezetes reggelen is – felvetődött a régi 
kérdés, hogy meg lehet-e mászni a falat, amikor Gyula 
azt mondta, hogy igenis, meg lehet… 

– Jár a szád – legyintett Bozsoki Pali, aki zsugori volt, 
mint egy hörcsög. 

– Húsz krajcárért megmászom. 
Mivel Pali állandóan „tele volt pénzzel”, tizenkét 

krajcárt vakart elő zsebéből. 
– Ennyit adok, de egy vércse az enyém. 
Gyula meghúzta a nadrágszíját, még egyszer felmérte 

a falat és nekiindult. 

– Leesz a fene, Gyula – mondta szelíden Puska Péter, 
aki bölcs volt, mint egy öreg, de nem is élt sokáig. 

Péterre azonban nem hallgatott – mint a bölcsekre 
általában – senki, igaz nem is nagyon mertünk beszélni, 
mert egy hibás mozdulat, és Gyula a nyakát töri. 

Már magasan volt. Tapadt a falhoz, mint a pióca, lábát 
centiméterenként csúsztatta előre, de nagyon aggódó volt 
már az arca, amikor a fészket elérte. 

– Vigyázz !! – suttogta valaki, amikor a kis vércséket 
kiemelte és inge alá dugta, miközben az anyamadarak 
sikongva csapkodtak hozzá, szinte sírva a fiókákért. 

Gyula ekkor már jött visszafelé. Hátra nem nézhetett, 
és csak lábával tapogatta a mozgó téglákat, és füle sárga 
volt, mint a viasz. És a mienk is. Rettenetesen féltünk. 
De Gyula jött. Szörnyű lassan, de jött. Amikor már csak 
pár méterre volt a föld felett, Pali a „pénzember” azt 
mondta:– Most már nem lesz baja… 

Pali azonban nem volt jóstehetség, mert a baj csak 
ekkor kezdődött. Az egyik fal mellett Skandera bácsi 
kalapja bukkant fel, és látható érdeklődéssel nézte fia 
nyaktörő mutatványát. Nézte, de a szeme sötét volt, mint 
az ítélet. Már ott állt mellettünk, de fia nem láthatta, csak 
amikor leugrott, s ekkor arca még fehérebb lett, akár a 
gyolcs, amit apja szövögetett. 

Az öreg takács egy követ ütögetett botjával, és a földet 
nézte. 

– Emlékszel, mit mondtam? 
– Édesapám! – rimánkodott Gyula. 
– Azonnal visszaviszed a madarakat. 
– Édesapám, leesem… – és a fiú térdre hullt. 
– Leesel! Én sem siratlak jobban, mint azok a szülők 

ott fent – és botjával a sikongó vércsepárra mutatott. – 
No, eredj, fiam. 

Ezt már egészen szelíden mondta Skandera bácsi, de 
keze, mint a kés mutatott a falra. 

Gyula elindult. Hogy meddig tartott, amíg felért a 
fészekhez, meddig, amíg visszajött, nem tudom. 

Nem néztünk fel, de a szívünk mintha kint vergődött 
volna a füvön, és elállt a verése, valahányszor egy-egy 
kődarab leesett. 

Gyula aztán lerogyott mellénk, és sírva fakadt. 
– Aztán iparkodj haza, mesterékhez viszed a vásznat – 

mondta az öreg takács, és leballagott a domboldalon. 
 

* 
A sarlósfecskék ott maradtak a Vérmező felett. De az 

emlékezésnek nincs határa, s mindezt egy perc alatt újra 
átéltem, megjártam időt és teret, és közben még eszembe 
jutott az is, hogy Skandera Gyula soha többet sem fára, 
sem falra nem mászott. 

És eszembe jutott az is, hogy Bozsoki Pali nem akarta 
megfizetni a tizenkét krajcárt, mert nem kapott kis 
vércsét. Palinak tulajdonképpen igaza volt, de nekünk is 
igazunk volt, amikor ezért Palit alaposan elvertük. 

A verekedést végignézték az immáron boldog vércse-
szülők visszakapott fiaikkal, és nem kétséges, hogy ők 
nekünk adtak igazat. 
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Öt tojás  

(bukovinai székely népmese) 

Hol volt, hol nem volt, hetedhét országon, még az 
Óperenciás-tengeren is túl, volt egyszer egy szegény 
leszerelt katona. Ahogy ment, baktatott hazafelé, nem 
volt egy fillér se a zsebében. Betért egy kocsmába. 
Azt mondja a kocsmárosnak: 
 – Kocsmáros úr, nagyon szépen megkérem, adjon 
nekem valami ennivalót! Most szereltem le, s egy fi-
llér sincs a zsebemben. Majd egyszer meghálálom. 
Hát a kocsmáros főzött is neki mindjárt öt tojást, s 
adott hozzá egy darab kenyeret. Jóllakott a katona, 
azzal elment a falujába. Megházasodott, és dolgozott 
szorgalmasan. 
Telt-múlt az idő, eltelt vagy tíz esztendő. Eszébe 
jutott egyszer a katonának, hogy ő a kocsmárostól 
kért egy ebédet. Gondolta magában, elmegy most, s 
megfizeti, hogy ne legyen adósa. Tett száz pengő 
forintot a zsebébe, s elment a kocsmároshoz.  
Köszönt neki. 
– Jó napot, kocsmáros! 
– Adjon Isten! 
De a kocsmáros nem ismerte meg. Kérdi tőle az 
egykori katona: 
– Nem ismersz meg, kocsmáros? Mikor leszereltem, 
te adtál nekem ebédet. Főztél öt tojást, s adtál egy 
darab kenyeret. Most eljöttem, hogy megfizessem az 
árát. 
Hát, Uram teremtőm, a kocsmáros elkezdett szá-
molni. 
– Lássuk csak! Öt tojás a tíz esztendő alatt mennyit 
ér? Ha én azt az öt tojást kiköltöttem volna, lett volna 
öt csirke, s ha az megnőtt volna, tojt volna 
darabonként húszat. Az már száz darab tojás. Azt én, 
ha kiköltöttem volna, lett volna belőle száz darab 
csirke, s azután azok felnőttek volna, s tyúkok lettek 
volna. Akkor azok mennyit tojtak volna? 
A tíz esztendő alatt egyezer pengő forintot számolt a 
szegény embernek. Megijedt a szegény ember, s azt 
mondja: 
– Kedves kocsmáros úr, nincs nekem annyi pénzem! 
Én csak az öt tojást jöttem megfizetni. Ki hallott már 
ilyet? 
– Ha nincs pénzed – mordult rá a kocsmáros –, 
megyek a bíróhoz, s feljelentelek. 
A szegény embert a kocsmáros feljelentette. Haza-
ment a szegény ember a falujába nagy búsan, hát 
ahogy baktat az úton, összetalálkozik egy barátjával.  
 
 

Azt kérdi tőle a barátja: 
– Mi bajod van, kedves komám? Úgy lehorgasztod a 
fejed. Csak nincs valami baj? 
– Jaj, dehogy nincsen, édes egy komám! Hallod-e, 
hogy jártam! Ezelőtt tíz esztendővel, mikor 
leszereltem, útközben egy kocsmában megettem öt 
tojást egy darab kenyérrel. Most elmentem, hogy 
megfizessem. Hát a kocsmáros a tíz esztendő alatt, 
amennyi jövedelem abból az öt tojásból lett volna, azt 
mind felszámolta. S most nem tudom kifizetni, ezért 
aztán feljelentett a bírónál. 
– Ne búsulj te ezen! Kihúzlak a bajból, barátságból. 
De ne mondd el senkinek! Amikor megkapod a 
papírost, hogy menj a bíróságra, add csak ide, 
elmegyek én helyetted! 
Úgy is lett. Nem telt bele sok idő, egy-két hétre rá 
megkapta a szegény ember a papírost, hogy menjen a 
bíróságra. Odaadja a komájának. A komája csak 
zsebre tette. 
Megint eltelik egy-két hét. Megint kapott a szegény 
ember egy papírost, hogy menjen a bíróságra. Ezt is 
odaadta a komájának. Ekkor a komája felöltözött 
szép ruhába, ahogy a bíróság elé kell menni, s 
megjelent a bíróságon. 
Azt kérdi a bíró: 
– Te vagy az az ember, aki megette az öt főtt tojást? 
– Én vagyok, uram – feleli büszkén. 
– Az első idézéskor miért nem jelentél meg? 
– Azért, uram, mert főztem a pityókát, hogy elül-
tessem. 
– Hát neked hibázik az eszed? Főtt pityókát akarsz 
elültetni? Abból ugyan nem lesz semmi! 
– Igen, uram, de a főtt tojást is, ha a kotló alá tették 
volna, abból se lett volna semmi. S ha a kocsmáros a 
főtt tojást felszámolta, hát gondoltam magamban, én 
is megfőzöm a pityókát, s elültetem. Hátha lesz abból 
is valami. 
Akkor a bíró nagyot kacagott. 
– Na, te szegény ember, menjél szépen haza, nem 
kell fizetned semmit. Huszonötöt kap a kocsmáros a 
fenekire. 
Így a kapzsi kocsmárosra huszonötöt vertek. S a sze-
gény ember nagy boldogan hazament. Elmondta a 
komájának, mit végzett, s az még ma is köszöni, 
hogy kihúzta őt a bajból. Itt a vége, fuss el véle! 
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Lányok: 

Köszönöm, hogy köszöntöttél, 
Gyöngyharmattal megöntöztél. 
Én is köszöntelek Téged, 
Tojás lesz a fizetséged. Aki adta, ne feledd, 
………………………………………………… 
 

  1. dal 
  2. tejtermék 
  3. őszi gyümölcs 
  4. sivatagi állat 
  5. lop 
  6. utazáshoz szükséges  
  7. éjszakai képzet 
  8. vág 
  9. fog 
10. kerek szám 
11. nem fent 
12. testrész 
13. Heves megye székhelye 
14. férfinév 
15. színe-….. 
16. nem enged 
17. növény része 
18. népi hangszer 
 
 

Ha mindezzel készen vagy, segíts a képen látható kislánynak a kertészkedésben. A 
kislánynak tíz palántát kell elültetnie, úgy, hogy a palántákat öt sorba ültesse, és 
mindegyik sorban négy palánta legyen. Hogyan tudja ezt megoldani?  

Rejtvény 

  

Találd ki a lent 
meghatározott négy betűs 
szavakat, és írd be azt a 
megfelelő virágsziromba! 
Ha ügyesen dolgoztál, a 
szirmokba beírt szavak 
első betűit összeolvasva 
megtudod, mivel 
fejeződik be a lányok 
locsolkodáskor szóló 
válaszverse.    

Fiúk: 

Eljött a szép húsvét reggele, 
Feltámadásunk édes ünnepe. 
Ünneplő ruhákba öltöztek a fák, 
Pattognak a rügyek, s virít a virág. 
 
A harang zúgása hirdet ünnepet, 
Egy kismadár dalol a zöld rétek felett. 
Tündérország rózsái közt gyöngyharmatot szedtem, 
Akit azzal meglocsolok, megáldja az Isten. 
Gyöngyharmatos víztől megnőnek a lányok, 
Zsebeimbe beleférnek a piros tojások. 
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Papok a tudomány szolgálatában 
 

A keresztény egyházak fennállásuk kétezer éve alatt sokat tettek a kultúra, a művészet megőrzése és 

művelése, valamint a tudományok fejlődése érdekében. Ahogy a világ keresztényei, úgy a magyarok között is 

sok tudós pap volt a történelem során, akiknek neveit érdemes néha – a teljesség igénye nélkül – csokorba 

szedni és megemlíteni az utókor megbecsülése jeléül. Lássunk tehát néhány példát: 

 
Karai László budai prépost, alkancellár Mátyás király követeként 1470-ben Rómába utazott II. Pál pápa 

támogatását kérni a Podjebrad cseh király elleni háborúhoz. Itt ismerkedett meg Hess András könyvnyomtató 
mesterrel, akit 1471-ben magával hozott Budára. A nyomdász betűit budai ötvösökkel vésette, így ezek elég 
kezdetlegesek voltak.  Nem tetszettek sem Mátyás királynak – aki sosem barátkozott meg a nyomdászattal –, sem 
humanista környezetének. Így a nyomda hamarosan megbukott, mindössze két, megjelenési székhelyként Budát 
jelölő könyve maradt fenn az utókor számára. A kudarc ellenére Karai László nagy érdemének tarthatjuk, hogy 
idejében felismerte a nyomtatott könyv igazi jelentőségét. Ezzel már akkor meghonosította a magyarországi 
könyvnyomtatást, amikor Európa sok országában – mint Ausztriában vagy Angliában – ez a mesterség még 

teljességgel ismeretlen volt. 
Hell Miksa (Maximilian Hell) jezsuita szerzetes a 

tudománytörténetben mindmáig legismertebb nevű magyar 
csillagász Mathias Cornel Hell selmeci gépmester huszon-
egyedik (!) gyermekeként született meg 1720-ban. Már 
szerzetesként ismerkedett meg a csillagászattal a bécsi 
egyetem jezsuita obszervatóriumában, aminek 1755-től a 
csillagászat professzoraként igazgatója lett. Ő irányította az 
egri, budai, nagyszombati és kolozsvári csillagvizsgálók 
építését.  

VII. Keresztély dán király1769-ben meghívta Vardöbe a 
Vénusz bolygó útjának és a newtoni égi mechanika 
igazolására szervezett megfigyelés-sorozatra. Az expedíción 
Hell sikeresen próbálta ki a földrajzi szélesség 
(sarkmagasság) mérésére feltalált – ma Horrebow-Talcott-

eljárás néven ismeretes és használatos – igen pontos 
módszerét, amely megalapozta világhírnevét. Csillagászati 
munkásságán kívül jelentősek matematikai és több más 
tudományterületen végzett kutatásai is.  

1752-1755 között Kolozsváron élt és dolgozott. Nagy 
lelkesedéssel tevékenykedett a matematika, valamint a 
csillagászat térhódítása érdekében. A jezsuita egyetem 
katedráján kifejtett munkássága és kolozsvári publikációi 
alapján a XVIII. századi Erdély matematikusai és csillagászai 
egyik legkiválóbbikának tartják. Eredményeit külföldön is 
nagy elismerés övezi. Több tankönyvet és példatárat írt. Egy 
1776-os császári rendelet alapján gondoskodhatott egy 

csillagászati naptár kiadásáról is. 1792-ben, 72 éves korában hunyt el Bécsben. 
A csillagászat másik nagy alakja Fényi (Finck) Gyula Sopronban született. 1845-ben érettségi után lépett be a 

jezsuita a rendbe. Innsbruckban tanult, majd Karl Braun tanítványaként és asszisztenseként került a kalocsai Haynald 
Obszervatóriumba, ahol – annak később fáradhatatlan igazgatójaként – 1913-ig csillagászati megfigyelésekkel 
foglalkozott, s nagy nemzetközi hírnevet szerzett. Munkássága nyomán a világ Napot tanulmányozó csillagászai 
szinte jobban ismerték Magyarországon Kalocsa nevét, mint Budapestét. Így Fényi páter, a munkássága nyomán, a 
kiegyezés utáni Magyarország kulturális nagykövetei közé sorolható. A tudományos világban a magyarországi 
szellemnek azon képviselői közé tartozott, akik méltó megbecsülést szereztek hazánknak.  

Három évtizedes alapos és igen pontos napmegfigyelései még napjaink csillagászainak megbecsülését is 
kivívják.  Szórványosan üstökös és meteor észleléseket is végzett, elsőként észlelt spektroszkópikusan napkitörést. 
Foglalkozott meteorológiával, elsők között keresett magyarázatot a sztratoszféra kialakulására, valamint a 
naptevékenység és a felsőlégkör összefüggéseire. Számos tudományos társaság választotta tiszteletbeli és vezetőségi 
tagjai sorába. 1905-ben a spanyolországi napfogyatkozás-expedíció meghívott irányítója. 1916-ban az MTA 
levelező tagja lett. Nyugalomba vonulása után még 1917-ig kutatott, majd az adatok feldolgozásán munkálkodott 
1927. december 21-én bekövetkezett haláláig.  

Jedlik Ányos István 1800-ban Szimőn született. Unokatestvérével, az ugyancsak paraszti származású és vele 
egyidős Czuczor Gergely papköltővel együtt jelentkeztek szerzetesnek. 1817-ben lépett a Szent Benedek-rendbe, és 

Hell Miksa távcsőrajza 
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vette fel az Ányos nevet.  Bölcsészeti tanulmányokat végzett, majd 1822-ben doktori címet szerzett. 1825-ben 
szentelték pappá. A győri gimnáziumban majd a Pozsonyi Királyi Akadémián tanított, 1840-től már a pesti királyi 
tudományegyetemen tanszékvezetője.  1848-ban beállt nemzetőrnek. A szabadságharc után csak német nyelven 
taníthatott, így ekkor több időt töltött találmányaival és tankönyvek írásával. Ezek nagy elismerést váltottak ki az 
akadémián, ahol a levelező tagságot átugorva, rögtön rendes taggá választották. 1864-ben már elismert tudós, az 
egyetem rektora.  

Az elektromos áram elektromágneses hatásának szemléltetésére építette meg a villámdelejes forgonyát, amely 
tulajdonképpen egy elektromotor volt. A készüléket tökéletesítve bebizonyította, hogy az áram járművek hajtására is 
alkalmas. Ezzel megalkotta a későbbi villanymozdonyok vagy a mai elektromos autók nagyon korai ősét.  

1826-ban, hogy rendtársait meglepje, szódavizet állított elő. Később tervei alapján épült fel az első szikvízüzem, 
ami azonban hamar csődbe ment, így a nagy találmány kiaknázatlan maradt.  

Írásos bizonyíték az 1861-ben készített leltár, ahol az egyik használati utasításában megtaláljuk leghíresebb 
találmánya, a dinamó működési elvének szabatos leírását. Sajnos Jedlik nem ismerte fel ennek jelentőségét, így – 
több más magyar találmányhoz hasonlóan – Werner Siemens és Charles Wheatstone nyújtott be rá szabadalmat.  

1878-ban egyetemi professzori helyét az akkor 30 éves Eötvös Loránd vette át. Jedlik Ányos győri rendházba 
vonult vissza, de nyugdíjban is megőrizte szellemi frissességét, és folytatta a munkáját. 1895-ben ért véget hosszú és 
sikeres élete. 

Az elektromos kutatás másik nagy alakja Károly 

Ireneusz József premontrei szerzetes, nagyváradi 
fizikus, a rádiótechnika egyik úttörője. 1854-ben 
született Göncön. Premontrei szerzetesként vette fel 
az Ireneusz (Irén) nevet. Ezután először mindkét 
keresztnevét használta, később már csak Károly Irén 
néven publikált.  

Károly Irén József közel 33 évig volt a 
Nagyváradi Premontrei Főgimnázium fizika és 
matematika tanára. 1882-ben szentelték pappá. 
Kiváló pedagógusként nagy fontosságot tulajdonított 
a tudományos kutatásoknak és gyakorlati 
megfigyeléseknek. Nem csak használta a kutatáshoz 

szükséges eszközöket, hanem önálló, eredeti darabokat is készített.  
Az elektromosság XIX. század végi fejlődésének nyomán Károly Irén is foglalkozott az elektromágneses 

hullámok és a röntgensugarak tanulmányozásával. 1895-ben – még Marconi előtt (!) – fizika szertárából a maga 
szerkesztett drótnélküli távíróval továbbított jeleket, amiket a 10 km távolságban lévő peceszentmártoni rendházban 
elhelyezett műszerekkel is érzékelték.  

A röntgensugarak felfedezése után a híradásokból értesülve Károly Irén maga is elkészítette első felvételeit. 
Németországban felkereste Röntgent, és a látogatás tapasztalatai nyomán hamarosan megalkotta az első modern 
hazai röntgenlaboratóriumot. 1896. május 27-én a következő közérdekű közleményt bocsátotta ki Kotunovics 
Sándor gimnáziumi igazgatóval közösen: „Humánus célból a nagyváradi és biharmegyei szenvedők részére, akik 

Röntgen-sugarakkal akarják bajaik helyét megállapítani, gyűjtést rendezünk egy e célra szolgáló nagyobb eszköz 

beszerzésére. Az eszköz a nagyváradi premontrei főgimnázium tulajdona marad. A szertárban ingyen eszközli a 

felvételt a szaktanár.” A felhívásra 1114 forint gyűlt össze, ennek nyomán hamarosan megnyílt a nagyváradi 
Premontrei Gimnáziumban Magyarország első röntgenlaboratóriuma, ahol a betegeket ingyenesen vizsgálták meg. 

A tanítás mellett foglalkozott Nagyvárad városának problémáival is, elsősorban a város villamos világításának 
megoldásával. Tervet dolgozott ki a közeli Jád-patak vizét is hasznosító, olcsó villamos energia kihasználására is. 
1902-1918-ig tagja volt a Ganz és Társa Rt. által épített villamosmű felügyelő bizottságának. 1906-ban a Kolozsvári 
Egyetem rendes tanára lett. Trianon után Nagyvárad a román állam része lett, és az ízig-vérig magyar lelkületű tanárt 
1923-ban felfüggesztették állásából. Az iskola elvesztése testileg és lelkileg is megrendítette, betegségei 
elhatalmasodtak, és 1929-ben Nagyváradon meghalt. Temetési menetének útvonalán végig égtek az izzólámpák; így 
búcsúzott tőle a város és a villamosmű, amelyekért életében oly sokat harcolt és tett. Azokat a tanulmányi 
versenyeket, melyek elindítására jelentős összegű alapítványt hozott létre – és amelyeket később róla neveztek el – 
azóta is minden évben megrendezik. 

Végezetül említsük meg Horváth Zsigmond Lajos egri ciszterci tanárt, az amatőr fényképészet magyar 
úttörőjét. 1822-ben született Győrben. 1845-ben szentelték pappá. Matematika, fizika és kémia természettan 
tanárként kisebb megszakítással, 1846-tól 1884-ben bekövetkezett nyugdíjazásáig. tanított az egri ciszterci 
Nagygimnáziumban. Ezekben az években sokat foglalkozott a fotográfiával, és így Eger első amatőr fényképésze 
lett. Korszerű laboratóriuma és felszerelése volt. Nevéhez fűződik még az egri meteorológiai állomás felszerelése is. 
1886-ban halt meg a ciszterci rendházban.  

Gáll Sándor 

Jedlik Ányos dinamója 
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Az ember napjai a fűhöz hasonlók, virul, mint a mező virága, de egy kis szellő s már vége van: 

a hely is elfeledte, ahol addig állt. [Zsolt 103, 15-16]  
A KAPUK  

 
Gyerekkoromból nem voltak olyan élményeim, ami a vallásos élethez kötött volna. Én tanárgyerek voltam, tehát 

tőlem ez távolt állt, hiszen a családom is akadályozva volt abban az időben … A 70-es években erről nem lehetett beszélni. 
Tőlem azt várták el a szüleim, hogy eminens legyek, kitűnő tanuló elit gimnáziumban, szép pályát fussak be, rendesen, 
ahogyan azt kell. A hit az nem lehetett beszédtéma. Már a megkeresztelésem is olyan volt, hogy a kórházból hazajövet 
úgy sebtében elrendezték, s ezzel a szüleim le is zárták hosszú időre a templommal való kapcsolatot. A templomok nekem 
a művészettörténetet jelentették.   

A férjemmel együtt kezdtem eljárni szentmisére, s bár éreztem, hogy jó az, amit ott a prédikációban hallgatok, mégis 
kívülállónak tudtam magamat, inkább „megfigyelőként” ültem a szentmisén. Nem foglalkoztam a hitkérdésekkel 
mélyebben, és nem is volt hiányérzetem emiatt. Ami nincs, az nem hiányozhat. Sokszor még kibúvókat is kerestem, hogy 
ne kelljen menni; amikor kicsik voltak a gyermekeim, könnyen találtam kifogást.  

Ebben az időszakban történt, hogy kislányom egyszer rám kérdezett, kerek szemekkel: – Mami, te nem imádkozol 
minden nap? Megdöbbentem, és nem is tudtam megszólalni.  

Amikor Háló Gyula megjelentette a Napi adagokat, három festő barátommal kitaláltuk, hogy megfestjük magunknak 
a ránk ható gondolatokat. Mivel én úgy is másképp dolgozom, mint a többiek, kézenfekvő volt, hogy a vasárnapokat 
kapjam. Ez a nap lezár vagy megnyit egy hetet, s bibliai idézetek is kapcsolódnak hozzá. Keresgélni kezdtem a 
Szentírásban, kapaszkodók után kutatva a készülendő képeimhez Festettem, olvastam, gondolkodtam. A Bibliát addig 
irodalomnak tekintettem, nem a hit forrásának. Most azonban valami megváltozott. A sorok kezdtek hozzám szólni. 
Kaptam valamit, és a képeim valahogy maguktól lettek.  

Az első kapu, amin átléptem, a Napi adagok festése volt. 
Amikor Gintner Orsi létrehozott felnőtteknek egy hittanos közösséget, egyből éreztem, hogy ez nem nekem, hanem a 

férjemnek szól. Az ő kedvéért mentem el, s ismét csak megfigyelői státuszban vettem részt az alkalmakon, de aztán annyi 
rácsodálkoznivalóval találkoztam, és olyan emberekkel, akik szintén hitről beszéltek, hogy ott ragadtam. A saját életükből 
hozták a példákat, és megdöbbentem, hogy milyen problémák foglalkoztatják őket. Ráébredtem, hogy ezek a kérdések 
már bennem is felmerültek: hogyan éljük meg a hitet? Közben folyamatosan készültek a Napi adagok, új tartalmakkal 
telítődve.  

Ez volt a második kapu. A következő ősszel már András atya felnőtt hittancsoportjában ültem, mondván, most már én 
is ismerni szeretném azt, ami a hitről tanulható. Akkor már éreztem, hogy én ezt szeretném, és meg akarom tanulni. 
Tanulni szerettem volna a hitet. Gondoltam beiratkozom egy szemeszterre. Már második éve jártam, amikor egyszer nem 
a jó napon mentem a plébániára. Kéthetente vannak ezek az alkalmak. S akkor döbbentem rá, hogy azért mentem előbb 
egy héttel, mert hiányzott. 

Ez volt a harmadik kapu, amikor ott tartottam, hogy hiányzik, és vágyom erre. Ezért nincs időhöz kötve a hitoktatás, 
mert ez nem szabható szemeszterekhez, vizsgákhoz. Ez nem erről szól. A hit is olyan, mint a művészet: a technikai 
fogások tanulhatók, taníthatók, aztán a többi vagy van, vagy nincs.  

Múltkor arról beszélgettünk, honnan lehet tudni, hogy amelyen jársz, az a te utad. Akkor András atya azt mondta, 
hogy azt belülről érezzük, jó-e az irány, vagy a szüleink bíztatnak, merre menjünk. De nekem ez pont nem így volt, mert 
tőlem éppen azt várták, hogy jó magaviseletű kislány legyek, kiváló tanuló. Én pedig festő szerettem, volna lenni. Ők 
azonban a tanári pályára irányítottak. Én mégis úgy érzem, hogy a festés a dolgom, hát módosítottam az eredeti terven. 
Bízom abban, mégis a jó úton haladok. 

Tanítani is szeretek, rájöttem, hogy az én feladatom a buzdítás. Azért tanítok, hogy továbbadjam: a legmélyebb 
gondolatok önálló kifejezése boldoggá tesz minket. Próbálok utat mutatni a tanítványaimnak. 

Az imádság számomra egyfajta átgondolása a napnak. Reggel mindenképpen olvasok valamit, ami útmutatás lesz. Bár 
ébredéskor nem ez az első, mert ekkor szendvicseket gyártok. Viszont nem megyek olyan korán dolgozni, tehát a család 
elvonulása után van egy kis időm. Fogom a teámat, s ilyenkor van lehetőség olyan beszélgetős imádságra. A napi 
olvasmányok is adnak útravalót. Nem tévézek. Nagyon szeretek olvasni.   

Imádságban nem szoktam kérni, túl kicsinek érzem magam ehhez. Boldog vagyok, csodának tartom az életet, a 
gyermekeimet, a családomat. Szerencsére én olyan környezetben vagyok, ahol sok szeretetet kapok. Kérni nem szoktam, 
köszönetet mondok, hálát adok mindezért. 

Hálás vagyok, hogy az életem így alakult. Élénken emlékszem még arra az időszakra, amikor még nagyon másként 
gondolkoztam. Így teljesen tudatos a hitem, és ez boldoggá tesz. Korábban is örömet adott a munkám, éltem a 
mindennapjaimat a családommal, mégis pusztán ez nem adhat értelmet az életünknek. Mit kaptam én? Egy biztos pontot, 
egy igazi kapaszkodót, egy segítőt, egy gondoskodót, egy igazi társat. Azok az emberek, akik hit nélkül élnek, és talán 
nem is hiányzik nekik, nem tudják, hogy létük ez által válhatna teljessé, és sokkal boldogabbá.   

(Artner Ilona) 
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Jézus feltámadása az élet 
győzelme a halál fölött 

 

 

A hosszú, havas, hideg tél után az ember teste és 
lelke egyaránt várja a tavaszt. Várja, hogy 
megújuljon a természet, és hálát adjon Istennek 
életéért.  
A tavaszvárás a nagyböjti szent időre és húsvétra 
esik, és ez az időszak alkalmas elgondolkozni az 
ember és Isten kapcsolatán, az Istennel való 
kiengesztelődéssel. 
Rá kell ébrednünk, hogy az összes bajok gyökere a 
bűn, vagyis az embereknek és a világnak Istentől 
való elfordultsága. Jézus meghozta a bűntől való 
szabadulás lehetőségét és a bűnök elleni közdelem 
szükségességét, sőt kötelességét. Az Egyházának 
egyik legfőbb feladata ennek valóra váltása, a 
„kiengesztelés szolgálata”, az embereknek Istennel és 
egymással való összebékítése. 
A bűn legszörnyűbb következménye az örök halál, a kár-
hozat. Ezt érdemelnénk mindnyájan, ha Jézus megváltó 
művét nem fogadta volna el az Atya. A megdicsőülés biz-
onyítja, hogy elfogadta, ennek következtében nem kell 
„Ádámban”, azaz örök halálra szánt életben élnünk, hanem 
„Krisztusban”, tehát megdicsőülésben folytatandó életet 
élhetünk.  
Amit Jézus megváltásunkért tett, annak tetőpontját a leg-
régibb időktől kezdve kereszthalálában látta a keresztény 
köztudat. Ezért lett a kereszt, illetve a feszület a keresztény-
ség legáltalánosabb jelképe. 
XVI. Benedek pápa hangsúlyozta, hogy a kereszt az 
európai kultúra jelképe is.  A nem hívőkben is elmélyítheti 
az emberi méltóság és az élet értelme megértését. 
Szent János első levelében olvashatjuk: „Azért jelent meg 
az Isten Fia, hogy a sátán művét romba döntse” [1Ján 3,8b]. 
A sátán a Szentírás szerint a személyes gonoszság, aki 
Krisztusra is kinyújtotta kezét, ellenségeit is ő sugalmazta, 
sőt Jézus követőit is veszélyezteti és nyugtalanítja. Krisztus 
azonban nemcsak ördögűzéseivel bizonyult erősebbnek a 
„hazugság atyjánál”, hanem megváltói műve által megtörte 
annak hatalmát. 
Szent Tamás így írja le, miben áll Jézus győzelme: A bűn 
köteléke a sátánhoz láncolt bennünket. Mikor az Üdvözítő 
ezt széttépte és kibékített Istennel, a sátán elvben elvesz-
tette a hatalmát az ember felett.  
Az Üdvözítő minden egyes embernek módot adott valóság- 
 
 

 

ban is kiszabadulni az ördög karmaiból: megnyitotta 
szemünket, feltárta a sátánnak, törekvéseinek, országának 
és módszerének igazi mivoltát, kiérdemelte a kegyelmeket, 
amelyekkel a győzelem reményében felvehetjük a harcot, 
és fölséges példájával „előharcosként” megmutatta, hogyan 
kell a küzdelmet jól megvívni. Azóta „evilág fejedel-
mének”, tudniillik  a gonoszság világa fejének uralma csak 
látszólagos és átmeneti, aki bátran szembeszegül vele, attól 
gyáván elmenekül, az idők végén pedig minden befolyása 
megszűnik, mert a gyűlölet eltűnik, és teljes diadalt arat a 
szeretet. 
Ma sajnos még a szeretetlenség tapasztalható hazánkban, 
nincs egyetértés az emberek között. Nemzetünknek észre 
kell vennie, hogy végveszélyben van, mert a gonosz köz-
tünk jár, és hazudik, mint mindig. Céljai elérésére Isten 
szent nevét is ajkára veszi és felhasználja aljas céljaira 
hívők és nem hívők körében. 
Az ország felvirágzása és polgárai emberhez méltó életének 
biztosítása érdekében nagy felelősség hárul mindenkire, 
hogy a tavaszi választáson kinek adja voksát. Minden ma-
gyarnak, de főleg a hívőknek tudniuk kell, két urat nem 
lehet szolgálni. Vagy Istent vagy a Mammont, a pénz is-
tenét. 
Magyar ne legyen a magyarnak farkasa. Népünk fogjon 
össze és mutassa meg, összefogással felépíthet egy jobb, új 
világot Isten és embertársai megelégedésére. 
Ennek reményében kívánok minden testvéremnek Istentől 
áldott, kegyelemteljes húsvéti ünnepeket, sok szeretettel. 

 

Gömöriné Fajta Anna
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