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2013. Szent Péter és Pál apostolok ünnepe

XIV. évf. 2. szám (51)

A dunaharaszti és taksonyi katolikus egyházközségek lapja

Minden test olyan, mint a fű, a dicsősége, mint a rét virága.
Elhervad a fű, s lehull a virága, de az Úr szava örökre megmarad.
Ez pedig az a tanítás, amelyet hirdettek nektek.
Szent Péter első levele 1,24-25

Krisztus fénye
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Szent László király - 1046 körül született Lengyelországban. Atyjától, I. Béla királytól a lovagi erényeket és az országkormányzás elveit, anyjától Richeza
lengyel hercegnőről a szilárd katolikus hitet és a mély
vallásosságot örökölte. Az ország kereszténnyé tételét,
amelyet Szent István indított útnak, eredményesen
befejezte. A szenvedőket és a szerencsétleneket atyai
szeretettel felkarolta. „Szent László dicsőséges alakja
rámutat a nemzeti életben érvényesülő vallásosságra. A
vallás élet legyen, nemzeti élet is legyen..” (Prohászka
Ottokár püspök)
Kérjük közbenjárását magyar népünkért!
Czifra Lászlóné

Juhász Gyula: Béke
És minden dolgok mélyén béke él
És minden tájak éjén csend lakik
S a végtelenség összhangot zenél
S örök valók csupán mély álmaink.

És minden bánat lassan béke lesz
És mindenik gyötrődés győzelem
S a kínok kínja, mely vérig sebez,
Segít túllátni a szűk életen.
Testvéreim: a boldogság örök
S e tájon mind elmúló, ami jó
S az élet, a szép, nagy processzió,
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Mely indul örvény és sírok fölött,
Az égi táj felé tart csendesen
S egy stációja van: a végtelen.
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Szent József, a munkás
Húsvét 6. vasárnapja
Urunk mennybemenetelének ünnepe
Pünkösdvasárnap
Pünkösdhétfő
Szentháromság vasárnapja
Úrnapja, Évközi 9. vasárnap
Jézus Szívének ünnepe
Évközi 10. vasárnap
Árpádházi Boldog Jolán
Évközi 11. vasárnap
Évközi 12. vasárnap
Szent László király
Szent Péter és Szent Pál apostolok ünnepe
Évközi 13. vasárnap
Sarlós Boldogasszony
Évközi 14. vasárnap
Szent Benedek, Európa védőszentje
Évközi 15. vasárnap
Kármelhegyi Boldogasszony
Évközi 16. vasárnap
Évközi 17. vasárnap
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Szentek krónikája

ÁRPÁDHÁZI
BOLDOG JOLÁN
Emléknapja – Június 15.
Árpádházi Boldog Jolán az 1230-as években született (a
pontos időpont nem tisztázott). Édesapja az ,országépítő’
IV. Béla, édesanyja a konstantinápolyi császári családból
származó Laszkarisz Mária. Ez a királyi család, mint
tudjuk, több szent és boldog életű embert ajándékozott a
magyaroknak és Európának. Jolán testvére volt Szent
Kinga és Margit, nénje Árpádházi Szent Erzsébet és
Prágai Boldog Ágnes, rokonai voltak még Boldog
Gertrúd és Szalóme.
Gyermekkora a tatárjárás idejére esett, ezért már
nagyon korán, öt évesen elkerült otthonról. Szülei
Krakkóba vitték és Kingára, Boleszláv lengyel király
feleségére bízták további nevelését. Jolán hamar
megtalálta példaképét és a keresztény nő eszményét
Kingában. 1256-ban ment férjhez a kalisi és gnieznói
fejedelemhez, Boleszlávhoz, akit a nép, mély vallásossága miatt, a Jámbor névvel illetett. Az esküvőt a
krakkói székesegyházban tartották, majd a fiatal pár a
férj hazájába, Nyugat-Lengyelországba költözött. Jolán
példás feleség volt, nem esett nehezére, hogy úgy
engedelmeskedjék férjének, akárcsak az Úrnak, tudván,
hogy,,a férfi éppúgy feje az asszonynak, mint Krisztus az
Egyháznak” (Ef 5,22). Huszonhárom évet töltöttek
együtt boldog házasságban, három lánygyermekük
született: Hedvig, Anna és Erzsébet. Az anya napjai, a
gyermekek nevelése mellett, állandó imádságban,
vezeklésben és jócselekedetekben teltek. Segített a templomokban, kórházakban, ahol saját kezűleg gondozta a
betegeket, árvákat, szegényeket.
Férje sokszor volt kénytelen hadba vonulni, hol a
németek, hol a litvánok ellen. Jolán ilyenkor megsokszorozta imádságait, nemcsak azt kérte Istentől, hogy
hozza haza hitvesét, hanem azt is, hogy a csatában is
őrizze meg férje szívét a kegyetlenkedés és a bosszú
indulatától, csak hazája java vezesse. Ám egyszer
Boleszláv az egyik csatából halálos sebbel tért haza, így
Jolán éjjel és nappal őrizte a beteg ágyát, szüntelenül
imádkozva.
A férj végül 1279-ben meghalt. Jolán ekkor szétosztotta vagyonát az egyház és rokonai között, majd
visszatért Krakkóba. Hamarosan azonban Kinga is megözvegyült, ekkor mindketten az ószandeci klarissza
kolostorba vonultak, ahol tizenkét évet töltöttek Istennek
szentelt életben.
1292-ben Kinga is meghalt, ezért Jolán átköltözött a
gnieznói kolostorba, melyet férje alapított. Kitűnt alázatosságával és imaéletével. Az ottani nővérek apátnővé
választották, de úgy élt, mint mindenki szolgálója.

Alázata, rejtetten viselt szenvedései tökéletesen
egyesítették a megfeszített Krisztussal, aki gyakran
megjelent neki és kinyilatkoztatásokban részesítette.
1298-ban halt meg. Jolánt a kolostor kápolnájában
temették el. Sírhelyét már akkor tisztelet övezte, zarándokok látogatták, csodálatos gyógyulások történtek a
helyszínen. Boldoggá avatását 1631-ben indították el.
XII. Leó pápa 1827. szeptember 22-én engedélyezte
ünnepét a konventuális minoriták és a klarisszák számára, majd később XIII. Leó pápa kiterjesztette azt egész
Lengyelországra.
(Zsófi)

Kalász Márton: Bárány
gyerekkoromban a bárány
húsvét előtt a kerten túl a rétet legelte;
ölelhettük a nyakát – nem hasonlított
arra, akit fölfüggesztenek a keresztre
szemünk kvarcfény, szeme sugár
a bárány szemében zöld, zsenge levél volt –
s örvendtünk; rá eszméltünk, amikor péntek délután
önmagát siratta énekünkön át fönt a hegyen a félholt
aki napkeltére aztán feltámadott
e bárány testébe vissza vértelen sebbel tért:
szökdelt a páston – senki se gondolt vele, hogy ő lesz,
akit megölhetnek majd vétkeinkért
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A remény éltető forrása
A bűnösöket hívom (Mk 2,17)

Az 1938-as Eucharisztikus Kongresszus 75. évfordulójának alkalmából Dr. Beer Miklós Püspök atya
meghirdette az Egyházmegyei Kongresszust Vácott,
2013. május 10-11-re. Láng András és Berta László atya
hirdetéseit hallva késztetést éreztünk, hogy együtt ünnepeljünk az egyházmegye lelkes híveivel, és két napot az
Oltáriszentség jelenlétében töltsünk.
Megérkezésünket követően Dr. Nemeshegyi Péter atya
előadását hallgathattuk meg, gyerekkori emlékeiről a
1938-as Eucharisztikus Világkongresszus kapcsán.
Nem szeretnénk kitérni az összes előadó elmélkedésére,
de bizonyos gondolatokat szeretnénk megosztani az ott
elhangzottakból. Sok-sok értékes tanúságtétel és előadás
anyaga megtalálható az interneten, de néhány számunkra
érdekesebbet szeretnénk kedvcsinálóként megemlíteni.
Nagyon értékes és elgondolkodtató konferenciabeszédet
tartott Barsi Balázs az Eucharisztia és a Hiszekegy
kapcsolatáról, soronként átelmélkedve az imádságot.
Ezután könnyedebb kiselőadások voltak különböző egyházi közösségek vagy imaközösségek és az Eucharisztia
kapcsolatáról. A délelőtti programot taize-i szentségimádás zárta.
A délutáni előadásban szó volt arról, hogy a szentáldozás mélyebb tiszteletet kívánna mind a laikusoktól,
mind a papoktól, nem válhat rutinszerű aktussá.
Az esti misében Bocsa József (aki a kongresszus szervezője volt) hosszú, felej thetetlen homíliáj ában XVI.
Benedek pápa Názáreti Jézus című könyvéből idézett
néhány fontos gondolatot.
A szentmisét követően éjszakai virrasztás volt különböző csoportok vezetésével. Az éjféli szentmisét Varga
Lajos püspök atya celebrálta.
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A szombat reggeli szentmisében Varga László karnagy
atya kápláni élményeiről beszélt, milyen nagy tisztelet
övezte az utcán megjelenő Oltáriszentséget. Az emberek
leszálltak a kerékpárról fejet, térdet hajtottak. Kiemelte
még a nagy kilenced fontosságát.
A szentmisét Rolik Róbert atya elmélkedése követte az
Oltáriszentség előtt, mely jó lelki felkészülést adott
Böjte Csaba ferences testvér beszédéhez. Csaba testvér a
gyermek Jézus szoborral érkezett. Elmélkedésében felhívta figyelmünket azokra az erényekre, amelyekkel a
kisded és fiatal Jézus rendelkezett. Beszélt a bizalomról,
türelemről, tiszteletről és az engedelmességről. Egy
fontos mondat Csaba testvértől: Az Oltáriszentség a
vándorló egyház eledele, nem jutalom, hanem orvosság,
a bajba jutott ember számára táplálék, segítség.
A délutánt ismét egyházi és imaközösségek beszámolói
tették felejthetetlenné.
Az ünnepi záró szentmisét Dr. Beer Miklós püspök atya
mutatta be. Prédikációjában szóvá tette, hogy ne csak a
külsődleges dolgokkal foglalkozzunk, mikor az Úrral
találkozunk. – Nőjünk fel hitünkhöz, váljunk hitben
nagykorúvá! – mondta.
Az eltöltött két nap, az alábbi gondolatokat ébresztette
bennünk:
A végtelen nagy Istennek az az ajándéka, hogy Szent
Fiát itt hagyta nekünk valóságosan, hogy mi, porszemek
a világmindenség nagyságában, rajta keresztül állandó
kapcsolatban lehessünk. Számunkra ez felfoghatatlan
misztérium. Közel ahhoz a misztériumhoz, hogy egyegy kis porszem a galaxis több porszemével együtt nem
kerüli el az Isten figyelmét, lehetőségünk van érezni és
észlelni az ő törődését, figyelmeztetéseit, csendes útbaigazításait és útmutatásit. Az eucharisztikus találkozás
lehetőség a bensőségesebb együttlétre, a konkrét
problémák feltárására és a megoldási lehetőségek felvázolására. Sokszor elég egy órácska az emberi lét
fontosnak vélt gondjainak átelmél kedéséhez, és már
teljes fordulatot érezhetünk korábbi elképzelésünkhöz
képest.
A többnapos szentségimádás (ez volt életünkben az első)
próbára teszi az ember kitartását, és mély jóérzéssel tölti
el a végén, hogy két napig kisebb nagyobb szünetekkel
Jézus jelenlétében tudtunk lenni. A közösség Vele
nagyobb boldogsággal töltött el, mint sok más földi
öröm.
Repesett a szívünk, mint az emmauszi tanítványoké.
Hálás szívvel köszönjük ezt.
Heil István
Höhszt Erika
Szegvári Anna
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„Szívvel-lélekkel szolgálok” (Róm 1,9)
Kiss Józsefné Zsóka néni
Kiss Józsefné Pucher Erzsébettel* akkor ismerkedtem meg, amikor a
Kálvária-kápolna monográfiájához gyűjtöttem anyagot. 2012 kora
őszén találkoztunk, és akkori beszélgetésünk során Zsóka néni hálás
szívvel és hűséggel emlegette azt a napot, amikor 1938. április 24-én
első alkalommal vehette az Úr testét, Dunaharasztin.
Szent György napja számára azóta is, minden évben – ünnep.
A hit, a Jézushoz való hűség határozza meg egész életét, vállalt
szolgálatát. Ezért kértem meg őt ismételten, hogy kérdéseimre
válaszolva felelevenedjenek a 75 éve történtek; érdekes és tanulságos a
múlt, belőle táplálkozik a jelen, hajt lombot a jövendő.
Az 1938-as év meghatározó volt a kisgyermek Erzsikének, és jelentős
esztendő volt egész Magyarország számára, hiszen ebben az
esztendőben adott otthont hazánk az Eucharisztikus Világkongresszusnak, amely eseményről, jelentőségénél fogva, külön is
megemlékezünk Krisztus fénye hasábjain.
– Kedves Zsóka néni, köszönöm szépen neked, hogy
ismételten fogadsz, és megosztod velünk gondolataidat,
élményeidet, emlékeidet. Örömmel hallgatlak. Kérlek
szépen, beszélj nekünk arról, gyermekkorodban, milyen
volt Dunaharaszti?
– Abban az időben Haraszti nagyközség volt. Falu volt,
bár arra nem emlékszem, mennyi lakosa volt akkoriban.
Mindenki ismerte, segítette egymást, beszéltek egymással az emberek, tudtak egymásról. Vitték a komatálat,
ahol kisbaba volt, vagy akinek volt kerékpárja, motorja,
azzal segített, ki hogy tudott. Sok évet nem éltem ott.
Pestről, pontosabban Kőbányáról költöztünk ki a jó
levegőre, zöldbe, mert anyukámnak gyenge volt a tüdeje,
s az orvos ezt tanácsolta. Hét éves voltam, amikor
Harasztira kerültünk, tízenkét éves koromban zárdába
kerültem, a csornai Isteni Megváltó Leányai nővérekhez,
előtte Harasztin jártam három év elemit és két év
polgárit, s 1944-ben, amikor a frontvonalak közeledtével
a németek kiürítették a falut, végleg Pestre szorultunk.
Nem tértünk vissza.
– Amikor kikerültél Kőbányáról Harasztiba, kislány
voltál.
– Számomra nagyon kedves volt a falu, nagyon szép.
Svábok, földművesek lakták, nagyobb részt. Volt kertjük,
és a falun kívül voltak földjeik. Tartottak tehenet, lovat.
Én nagyon szerettem az istállóban nézegetni, játszani az
állatokkal. Mindig nagyon jól éreztem magam a lovak
között. – nevet.
Velünk szemben lakott egy sváb házaspár: Gerstenbrein
Jakab és Hanni néni. A nénihez szépséges gyermekkori
emlékek fűznek. Volt egy fia, Gyuri, ő 15 évvel volt
idősebb nálam, és volt egy kislányuk is, aki korán
meghalt. Hanni néni azt mondta, a kislányára emlékeztetem, s így engem ő kiváltképpen szeretett, csodálatos
volt, annyira!

Szere te tte l E rzsiké tő l,
1938. április 24 -én

Mindig kiabált: Errsike! Tyere, fejjük a thehenet! S
akkor mentem a bögrémmel … vézna egy kisgyermek
voltam.
Emlékszem még egy fiatal orvosra, aki kerékpárral járt.
Az édesapámmal nagyon jól megértették egymást, és ha
arra járt, bejött hozzánk, anyukámhoz: – Erzsike, mi van
ebédre? – kérdezte. Főleg, ha palacsinta volt, azt nagyon
kedvelte.
Egyszer beteg lettem. Ez az orvos beirányított a
kórházba, bár anyám ellenkezett. Skarlátos voltam,
akkor még sarlachnak mondták ezt a betegséget. Édesanyám azt gondolta, ha egyszer már átestem ezen,
immunissá válok vele szemben. Van külön szobánk,
mondta anyám, el tudjuk különíteni a gyereket. Az orvos
azonban erősködött, s így behoztak a Szent László
kórházba. Ha anyám nem hallgat a doktorra, tragikus
következménye lehetett volna, hiszen a betegség másodszor is támadott. A kórházi kezelés ellenére egy harmadszori fertőzésen is átestem, aminek hatására lebénultam.
De végül tudtak rajtam segíteni, és megmenekültem.
Amikor anyám hazajött tőlem a kórházból, aratás ideje
volt, így júniusban. A Hanna néni családja abbahagyta
az aratást, ünnepi díszbe öltözött, és értem jött a vonathoz, lovaskocsival. Anyám azonban elmondta nekik,
hogy még nem jöhetek haza, mert súlyos a betegség.
Ennyire szerettek bennünket! Mindig megsiratom őket,
imádkozom értük, annyira kedves emberek voltak. Az ő
imádságuk is segített abban, hogy felgyógyultam,
bizonyos vagyok benne.
A háború után aztán kitelepítették őket. Nem tudok a
sorsukról semmit sem.

* Elnézését kérem Zsóka néninek, hogy a Kálvária-kápolnáról összeállított jubileumi számban elírtam a vezetéknevét.
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– Hány évesen voltál elsőáldozó?
– Kilenc éves voltam akkor. Feledhetetlen nap számomra 1938. április 24-e.
– Emlékszel-e hitoktatódra, papodra?
– A tanítónő foglalkozott velünk. Deutsch Mihályné
Karola néni, a kápolnaépítő Domokos Tibor szerzetes
édesanyja volt a tanítónőm. Ő tanította a hittant és ő
készített fel bennünket elsőáldozásra. A pap, akinek
nevére nem emlékszem, egyszer-egyszer látogatott meg
bennünket, ahogy visszaemlékszem.
– Milyen volt 1938. Szent György napja, az elsőáldozástok?
– Feledhetetlen. A falusi templomban volt az elsőáldozás,
ahogy ma is szokás, mise keretében. Utána, az elemi
iskola udvarán rendeztek számunkra agapét, ahol jelen
voltak szüleink, rokonaink, tanítóink, a falusi templom
papja, Buócz Rudolf. Kakaó volt kiflivel, zsemlyével. A
kakaó szinte ismeretlen volt a háztartásokban akkoriban,
így szenzációnak számított, a friss péksüteménnyel
együtt. Boldogan álltuk körbe a nagy asztalt, s hamar
elfogyasztottuk az uzsonnát.
– Milyen volt a Szent Imre templom?
– Lelke volt.
– Mely dunaharaszti paphoz kötődnek személyes
emlékeid gyermekkorodból?
– Cser József atya volt, akihez nagyon szoros emlékek
kötnek. Ő ott lakott a Szent Imre plébánián, nővérével és
édesanyjával. Az atya nevelt bennünket, foglalkozott
velünk, s nemcsak a gyermekekkel, hanem a szülőkkel is.
Mindenre volt gondja. Édesapám is nagyon jóban volt
Cser atyával, aki tanácsokkal látta el a szülőket a
gyermeknevelés kérdéseiben. Beszélgetett velük, hogyan
neveljék a gyermekeiket. Cser József atya szép szóra is
tanította az embereket, hogyan kell kifejezzék magukat,
ne az Istent és a szenteket vegyék elő, ha baj történik.
Nagy hangsúlyt fektetett a lelki vezetésre, az elsőpéntekekre, -szombatokra, az erkölcsre, magyarságtudatra, hazaszeretetre való nevelésre, és nagyon vigyázott arra, hogy a szentmiséről ne késsenek el az emberek.
A lépcsőimától az utolsó evangéliumig, mert akkor még
olvastunk a végén evangéliumot, ott kellett lenni a
szentmisén. Akkoriban a Szent Sírt, Húsvétkor, díszőrség őrizte. A cserkészek álltak ott díszegyenruhában.
Óránként váltották egymást. A szentmise végén majdnem minden alkalommal elhangzott a Himnusz.
– Volt-e kántor Cser József atya mellett?
– A kántor Molnár Sándor volt, szépen énekelt és
orgonált, csodálatos volt lelkiekben és zeneileg is. …
Igen, volt orgonája a templomnak, hiszen volt fújtatás –
emlékszik vissza.
– Van egy nagyon mókás emlékem, mennyit nevettünk
ezen! – mosolyog. Cser atyának volt egy időben két
birkája. Meg kapirgált ott apró háztáji is, valamennyi. A
templom takarításakor, a felmosás után nyitva hagyták
az asszonyok a templomajtót, és a birkák felmentek a
karzatra. A rács mögül néztek kifelé, bégettek hangosan.

Krisztus fénye
Volt nagy nevetés, sokáig emlegették a népek… A pap
bácsi a két birkával sokat bajlódott, mert azok mindig
kódorogtak, mindent megrágtak, önálló életet éltek.
Nem is voltak ott sokáig!
– Kedves Zsóka néni, beszélj nekünk, legyél kedves arról,
vannak-e emlékeid az 1938 évi Eucharisztikus Világkongresszusról?
– Ott voltam én is – válaszolja. – A Hősök terén
lehettem, a nagynéném kíséretében. Egyszerűen csodálatos volt. Az ünnepélyes nagymisét Eugenio Pacelli
mutatta be, a pápai követ, aki később XII. Piusz néven
pápa lett. Feledhetetlen számomra ez az esemény, óriási
lelki élmény, amikor sokezer ember együtt imádkozik,
áldozik. Emlékszem még a kivilágított hajókra, amikkel
körmenetileg vitték a Dunán az Oltáriszentséget, énekelve, imádkozva.
– Hogyan telnek ma a napjaid?
– Reggelente meghallgatom a szentmisét a rádióban, a
tanító részt. Így indul a napom. Hétköznap a ferencesekhez járok szentmisére. Itt helyben – a Ferencvárosban –
pedig a Szent Kereszt templomba, ahol Dr. Kerényi
Lajos atya a plébános.
– Tudom, hogy foglalkoztál templomi faliújság
szerkesztéssel, és jelenleg is vállalod a börtönpasztoráció szolgálatát.
– Korábban tíz templomot is elláttam olvasnivalóval, ám
mára megváltozott a technika, kibővültek az információforrások, és az atyák, akik mellett ezt a szolgálatot elláttam, mind előre mentek. A börtönpasztorációt a Mécses
Szeretetszolgálat égisze alatt folytatom, vannak pártfogoltjaim, akikkel levelezek, csomagot küldök nekik.
Vácott többször találkoztam Beer Miklós atyával, ő is
bejár a börtönbe. Nagy szív ő, igen közvetlen, szeretetteljes egyéniség.
– Isten áldjon meg téged szolgálatodért.
– Kedves Zsóka néni, április 24-e, az elsőáldozásod
napja mindmáig ünnep számodra. Boldog vagyok, hogy
köszönthetünk mi is téged.
– 75 éve történt, amikor elsőáldozók voltunk, s erről az
eseményről mindig megemlékezem. A 60, 65, 70 éves
évfordulókon is kértem Láng András atyát, hogy
emlékezzen meg azokról, akik minket erre az útra
állítottak, felkészítettek. Kereszty Edit, Pillmayerné, akit
csak Babának becézünk, mondta is, hogy egyik alkalommal olyan szépen megemlékezett András atya a mi
ünnepünkről a hívek könyörgésében, hogy megkönnyezte. Edittel egy korosztály vagyunk, telefonon tartjuk a
kapcsolatot ma is.
Szeretne Domokos Tibor sírjához ellátogatni a haraszti
temetőbe, s meglátogatni a régi kedves helyeket. Így
megbeszéljük, hogy a Kálvária-kápolna búcsújakor
elmegyek érte a Ferencvárosba, ahol most lakik, és
teszünk egy közös sétát itt, Dunaharasztin.
– Kedves Zsóka néni, Isten áldjon a szeretetért, ami
lakozik benned. Köszönöm szépen a beszélgetést.
(Az interjút Koczka Tamásné készítette)
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Az 1938. évi, Budapesten megtartott
XXXIV. Eucharisztikus Világkongresszus
Ami 75 éve, Budapesten, 1938. májusának utolsó hetében történt, az Utolsó Vacsora terméből indult el, Nagycsütörtök
éjszakáján, amikor Jézus ajkáról először elhangzott ,az én testem és az én vérem’ ígérete. Az Eucharisztia sugárzása fonja
át azóta az emberi századokat. Körülötte gyűltek össze az első keresztények a katakombákban, miközben véres üldözés
dühöngött. Ő győzedelmeskedett, amikor megszűntek az ókori üldöztetések, és Őt vitték magukkal az őserdőkké vadult
Európa barbár népei közé neves és névtelen hősök, szerzetesek. Az Ő törékeny fehérsége gyűjtött maga köré a fából ácsolt
kicsiny kápolnákban szíveket és lelkeket, Neki és Érette építették a hatalmas katedrálisokat. S mikor az Iránta való áhítat
kihűlt, útjára indult a protestantizmus és a 19. században fejét felütő, az Anyaszentegyházon belül támadó janzenizmus,
mely az Eucharisztia oly mértékű tisztelete tanításának köntösébe öltözött, mintha azt az embernek nem is szabadna
magához vennie, vagy csak nagyon ritkán. Ez volt a közvetlen ok, amely az Anyaszentegyházat belső és külső harcának
megvívására ösztönözte, és e korban az eucharisztikus megújulást eredményezte.
Amikor az anyagelvűségre tért tudomány még azt is kétségbe vonta, hogy Jézus Krisztus élt, kétségbe vonta Isten
létezését, amikor a marxizmus az új társadalmi osztályt, a munkásságot elszakította az Egyháztól, és a művelt osztályok a
majdnem teljesen hitetlen tudományosság és irodalom befolyása alá kerültek, a kicsinyek és szegények, rejtett életű
szentek között gyúlt lángra az eucharisztikus áhítat. Egymás után keletkeztek az Oltáriszentség tiszteletét célzó
egyesületek, körök, elindult a gyakori szentáldozásért buzgólkodó mozgalom, és az a kezdeményezés is, amely aztán az
Eucharisztikus Világkongresszusok megrendezéséhez vezetett.
A 19. század második felében, amikor kialakul a háború előtti Európa, létrejönnek a nagy gyarmatbirodalmak, a
kapitalizmus, liberalizmus, marxizmus, amikor megszületnek azok a fájdalmas ellentétek, amelyek a világháborúban és
azt követően ellenfeleket állítanak ellenfelekkel, társadalmi osztályokat társadalmi osztályokkal szembe, amikor Istent és a
Krisztus tanította szeretetet sorra tagadják meg tudósok, államférfiak, hadvezérek, akkor a kicsinyek és a szegények Isten
szeretetének legnagyobb cselekedete, a köztünk személyesen tovább élő Krisztus felé fordulnak, alázatos hódolattal és
forró szeretettel, engeszteléssel, az egész emberiség figyelmét fel kívánván hívni.
Az eucharisztikus kongresszusok kezdeményezője egy francia kisasszony, Émilie Tamisier volt, aki Toursban
született, 1834-ben. Mint sok kortársát, őt is meglepte a zárdába vonulás vágya, de húszévesen, megismervén a Szakramentáriusok, vagyis Szentségimádó Papok Társulatát, lelki vezetője tanácsára bekapcsolódott egy szentségimádó női
kongregáció szervezésének folyamatába.
Franciaországot akkor járta át a Harmadik Köztársaság születésének láza. Párizsban éhínség dúlt, a kommunisták
rémuralma, és barrikádharcok borították sötét árnyukat a városra. Olaszországban Garibaldi elfoglalta az egyházi állam
sáncait, és a szabadkőművesség diadaltort ült a megdöntöttnek vélt pápaság felett. A spanyol félszigeten forradalom
forradalmat ért, a távoli orosz földön bombamerényletek sorozatával támadtak a nihilisták. Észak-Amerikában a feketék
és a katolikusok üldözésére ekkor alakult meg a titkos és harcias társaság, a Ku-Klux-Klán.
Ugyanekkor Torinóban tevékenykedett az örökké mosolyogó Bosco János, és Németországban Ketteler és Kolping
dolgoztak. Franciaországban fáradhatatlanul mentette a lelkeket Vianney
János, s egy bretagne kisvárosban ekkor gyermek Terezia Martin, a későbbi
Lisieuxi Teréz. Magyarországon Zichy Nándor és köre ébresztgette a
liberalizmussal fertőzött közvéleményt, és a kalocsai jezsuitáknál kisdiák
Prohászka Ottokár.
Ilyen volt akkor a világ, amikor a francia leány, Émilie Tamisier, elindult, hogy az Eucharisztiával diadalt üljön köztünk Jézus. Nagy hatással
volt Émilie-re a Jézus Szívét tisztelő körök tevékenysége, és különösen az az
esemény, amikor 1873 nyarán ezernyi hívő és 60 francia képviselő
jelenlétében, ünnepség keretében felajánlották Franciaországot a Szent
Szívnek. Ekkor vetődött fel benne a gondolat, hogy az Oltáriszentségben
személyesen jelen lévő Jézust valóban a társadalom királyának kell elismertetni. Eucharisztikus zarándoklatok szervezésébe fogott tehát, melyek
első célja volt például Avignon és Tours. A zarándoklatok minden évi
megtartása és egyre nagyobb tömegeket vonzó hatása arra késztette Émilie-t,
hogy az eseményeket közös rendszerben irányítsa. Országos központi
bizottságot szervezett, és 1875 májusában meg is valósult Donaiban az az
esemény, amely eucharisztikus zarándoklaton öt püspök vezetésével
ötvenezer ember vett részt, és már eucharisztikus kongresszusnak nevezhető.
A szervezők és résztvevők elhatározták, hogy minden évben nemzeti
eucharisztikus zarándoklatot szerveznek, amelyen Jézus Krisztus szociális
királyságával akarnak foglalkozni. Émilie áldást és beleegyezést eszközölt ki
tevékenységéhez XIII. Leó pápától.
A mindinkább kiéleződő egyházüldözés, szabadkőműves irodalmi
légkör, és Émilie betegeskedése ellenére az eucharisztikus mozgalom átlépte
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Franciaország határait; az események nemzetközivé váltak, hiszen nemcsak európai, hanem más földrészekről érkező
főpapok és küldöttek is voltak már a résztvevők között.
Az eucharisztikus világkongresszusok hosszú sorának olyan városok adtak otthont, mint a francia Lille, Avignon,
Tours, Toulouse, Párizs, Reims, s a már akkor világhírű Lourdes, a belga Lüttich, Brünel, Namur és Tournai, a német
Metz és Köln, majd London, és a kanadai Montreál.
Törést okozott e sorozatban az I. Világháború, és az utána következő időkben is sokáig hiányzott a lelki háttér a
kongresszusok megtartásához. A világégés után, 1924-ben, Amszterdamban megtartott világkongresszus, a politikai
nehézségek közepette, éppen ezért hatott úgy, mint a szeretet és béke diadalünnepe Európa felett. Ezt követte még Sidney,
Dublin, Chicago, Karthago, Szent Ágoston városa, Buenos Aires és Manila. A világon azonban már készülődött a fehér és
sárga, angol, kínai, japán, amerikai és francia fegyverek összecsapása.
XI. Piusz pápa 1936. novemberében egyezett bele abba, hogy tekintettel a magyarországi Szent István évre, 1938-ban
Budapest adjon otthont a világeseménynek.
Magyarországon a szerteágazó szervező tevékenység megvalósítása az Actio Catholica közéleti mozgalom
munkájának a gyümölcse lett. A világkongresszus fővédnöke vitéz nagybányai Horthy Miklósné, a kormányzó felesége,
előkészületeinek és lebonyolításának feje Dr. Serédy Jusztinián bíboros érsek, Magyarország hercegprímása.
Az Actio Catholica, hazánkban, 1933-ban alakult meg. Első három működési évének munkaterve három nagy
gondolat köré csoportosult: Krisztus és a gyermek, Krisztus és a család, Krisztus és a magyar falu. Tevékenysége
egyházközségi alapokon szerveződött, ráépülve a magyar katolikus hitéletet tudatosan átfogó egyesületi rendszerre. Az
Actio Catholica volt tehát, amely révén a grandiózus szervezési munkálatokba a magyar társadalom, egyházi és világi
vezetőivel egyetemben, belefogott. A szervezésben az Egyház vezetői, a vitéz Imrédy Béla vezette magyar kormány, és
Horthy Miklós kormányzó egyaránt részt vállalt.
A megrendezés lehetősége kitüntetés és egyben szent kötelesség volt valamennyi magyar ember számára, hiszen az
Oltáriszentség a lélek éltetője, a felebaráti szeretet iskolája, csodálatosan egyesít mindnyájunkat, akik Krisztus gyermekei
vagyunk, és ugyanazzal a szent eledellel táplálkozunk. Szent Pál apostol így utal az Oltáriszentség csodálatos egyesítő
erejére s a testvériségre, mely belőle fakad: Az áldás kelyhe, amelyet megáldunk, nemde a Krisztus vérében való
részesülés? S a kenyér, amelyet megtörünk, nemde a Krisztus testében való részesedés? Mi ugyanis sokan egy kenyér, egy
test vagyunk, mivel mindnyájan egy kenyérből részesülünk. [1Kor 10,16-17]. Szent Ágoston így lelkendezik: Ó, kegyesség
szentsége! Ó, egység jelképe! Ó, szeretet köteléke!
Ez utóbbi mondatot: Szeretet köteléke – Vinculum caritatis, választották a szervezők a Budapesten megtartott
XXXIV. Eucharisztikus Világkongresszus jelmondatául.
A szervezők, az Oltáriszentségnek ezt az egységesítő és testvériesítő erejét különösen időszerűnek érezték, hiszen az
emberiséget olyan sok ellenséges táborba tépi és olyan boldogtalanná teszi a harc, az irigység, a gyűlölet. A háborúkat,
társadalmi igazságtalanságokat, feszültségeket, versengést és viszályt az önzés, kapzsiság, irigység, bosszúvágy, gyűlölet
okozza. S mindezek forrása a vallástalan életfelfogás, amely az Anyaszentegyház felismerése szerint valósággal
társadalmi alapelvként szervezte meg a gyűlölet rendszerét a társadalmi együttélésben, s az embereket osztály,
foglalkozás, származás, nyelv, műveltségi fok és vagyoni helyzet szerint egymással szeme állította. Maga a rendszer, a
kapitalizmus korai és mai szakasza, igazságtalan, és a békétlenség forrása, mely dolgok a féktelen önzésből és
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szeretetlenségből fakadnak, s tobzódó gyűlölködésre és elkeseredésre, forradalmakra vezetnek. Az önzés és a szeretetlenség magában a családban is elvetette az egyenetlenség csíráját, s ez a családi élet felbomlásához, sok esetben a gyermeknevelés elhanyagolásához vezet.
E háborgó események közepette nagy szükség van tehát arra emlékezni, hogy valamennyiünket Krisztus vére váltott
meg, fűzött egybe, szent testvériségbe. Az eucharisztikus világkongresszus kiváló alkalom volt arra, hogy e szent hitet a
lelkekben megszilárdítsa, hiszen az Oltáriszentség egész hitünknek és hitéletünknek a középpontja, eleven és éltető
forrása.
Jézus, aki a kínszenvedés óráiban értünk vérrel verejtékezett, megostorozták, tövissel koronázták, megfeszítették,
meghalt és eltemették, majd föltámadott a sírból, dicsőségesen felszállt a mennybe, miután távozását megelőzően
megalapította Anyaszentegyházát, s benne állandó központul az Oltáriszentséget; csodálatosan teljesítette ezzel, amit az
utolsó vacsorán búcsúzóul mondott: Nem hagylak árván benneteket. [Jn 14,18].Nem csoda tehát, ha az Anyaszentegyház
nem ismer határt hálás örömének kifejezésére, amikor a legszentebbről, az Oltáriszentségről van szó.
Az 1938. évi eucharisztikus világkongresszust megelőző szent előkészületi esztendő feladata volt az Oltáriszentség
iránti hitet és szeretetet a lelkekben felébreszteni, a lelkeket Jézushoz vezetni, engesztelni és elégtételt nyújtani az
emberek tetteiért, melyeket a szeretet vallása, a szeretet szentsége ellen sok országban elkövettek.
Ez időben született a kongresszus „Győzelemről énekeljen …” diadalmas himnusza Koudela Géza zeneszerzőtől,
amelyet azóta is mindig énekelünk az Úrnapi körmenetek alkalmából.
1937. május 24-én, Szentháromság vasárnapján, hirdette meg a magyar püspöki kar és az előkészítő eucharisztikus
bizottság Magyarország számára a Szent Esztendőt. E napon az ország számára tartottak vesperást a Szent István
Bazilikában, mely megismétlődött az ország minden plébániatemplomában.
A bazilikai vesperást követte a Szent előkészítő esztendő ünnepélyes megnyitója a Vigadóban. Az egyházmegyékben
az Actio Catholica megalakította az egyházmegyei bizottságokat, s az egyházközségekben a helyi bizottságokat.
Az előkészületi munka nagyságát mutatják ezek a szervezeti adatok. Az Előkészítő Főbizottság, melynek fővédnöke
Horthy Miklósné, elnöke Dr. Serédy Jusztinián a következő bizottságok munkáját felügyelték: Szellemi Bizottság, elnöke
P. Bangha Béla SJ, Belföldi Propaganda Bizottság, elnöke Huszár Károly v. miniszterelök, Külföldi Propaganda Bizottság
közvetlenül az elnökség felügyelete alatt, Női Propaganda Bizottság, elnök gróf Apponyi Albertné, Hitbuzgalmi
Bizottság, elnöke Dr. Breyer István győri püspök, Műszaki Bizottság, elnök Petrovácz Gyula, országgyűlési képviselő,
Műszaki Bizottság alrendszerei – világítási és hangszóró bizottságok, Központi Vendéggondozó Hivatal, elnöke vitéz
Szegheő Béla tábornok, Postaügyi Bizottság, elnöke Dr. Kuzmich Gábor, a posta főigazgatója, Egészségügyi Bizottság,
elnöke Dr. Johan Béla államtitkár, Művészeti Bizottság, elnöke Dr. Glattfelder Gyula csanádi püspök, Pénzügyi Bizottság,
elnöke Esterházy Móric gróf, v. miniszterelnök, Főiskolai Bizottság, elnöke Dr. Pataky Arnold rektor magnificus.
A kimerítő felsorolás is jól mutatja, mekkora társadalmi összefogásra volt szükség, hogy a világesemény kielégítő
módon megrendezésre kerülhessen, hiszen a világ minden részéből érkező többezres nobilitás és háromszázezres
vendégsereg fogadására, elhelyezésére, mozgatására, etetésére, esetleges egészségügyi ellátására kellett felkészülni, s a
legfőbbre, a lelkiekre, az Oltáriszentség méltó megünneplésére. A nagy összefogásban, a felkészülésben részt vállaló
százezrek tűzték mellükre a világkongresszus jelvényét.
1938. május 24-től 29-ig, a XXXIV. Eucharisztikus
Világkongresszus ideje alatt a rendezvény fő helyszínei
Budapesten: Hősök tere, Szent István bazilika, a Dunán az
Oltáriszentséget látván yos körmene tben végighordozó
hajók, Budavári Koronázótemplom, Parlament, Vigadó,
Budai Vár, Királyi Palota, Gellért-hegy, Duna-part. A
világkongresszuson 14 bíboros, 43 érsek, 149 püspök volt
jelen.
A Hősök terén zajlott le a világkongresszus megnyitója
és a fő esemény, a nagymise, amelyet Eugenio Pacelli,
bíbornok, a pápa eseményre delegált követe mutatott be; ő
később XII. Piusz néven lett pápa. A csónakázó tó fenekén
állítottak fel 150 gyóntatószéket. A Hősök terén a római
Szent Péter székesegyház főoltárának mását építették meg,
amelynél Pacelli bíboros a szentmisét bemutatta.
A budapesti hidakon zászlóerdőt lengetett a szél, díszkivilágítás fűzére, s az eucharisztia jelvénye világított.
Május 25-e hajnalán jéghideg eső zuhogott Budapest
felett. Az égből ömlő víz azonban nem tartotta vissza a
tömegeket attól, hogy meg ne jelenjenek a Szent István
Bazilikában, az Egyetemi templomban, a Rózsák terén,
Budavári Koronázótemplomban megtartott szentmiséken,
hogy hódoljanak az eucharisztikus Krisztus előtt. Azok, akik
itt voltak Budapesten, a föld minden tájáról gyűltek össze,
távoli országok áhítatos üzenetét hozták magukkal. A
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kongresszus távlatai és mélységei páratlanok, az egész világ imádságai feszültek ki
Budapest körül, mint valami misztikus háló. A kongresszus csodájaként, az eső
délelőtt elállt, derűssé vált égbolt kéklett fel a tömegek feje fölött, s az emberek
elindultak a megnyitó nagygyűlésre, a Hősök tere felé. A szervezők fáradsága nem
volt hiábavaló. Az esemény szervezése kifogástalannak bizonyult, a korabeli sajtó
csak dicsérően nyilatkozott. E nap estéjén volt a fogadóest a pápai legátus
tiszteletére a Királyi Palotában, mely egyben Pacelli bíboros szálláshelye is volt.
Május 26-án, áldozócsütörtökön volt a Hősök terén az esemény nagymiséje,
amelyet Eugenio Pacelli mutatott be. Papi eucharisztikus gyűlés volt a Szent István
bazilikában, és nemzetközi találkozó a világkongresszus tiszteletére emelt ünnepi
csarnokban, a Városligetben. A második nap estéjén, a Hősök terén emelt oltárnál
150.000 férfi vett részt éjszakai szentségimádáson. Az est felemelő és áhítatos,
mindenki számára felejthetetlen élménye volt a Dunán az Oltáriszentséget hordozó
hajók fenséges, kivilágított körmenete, melyet a Gellért-hegy oldalából és a Várhegyről tűzijáték kísért. A hidakat, az Alagutat világító fűzérek borították, s mindenütt megjelent az Oltáriszentség jelképe.
A kongresszus további napjain szentmisék, szakosztályi ülések, eucharisztikus
tanácskozások, nemzetközi gyűlések zajlottak. Nemzetközi karitászkiállítást lehetett megtekinteni, s a kongresszushoz
kapcsolódott a Szent Jobb országjárása. Volt esti díszelőadás az Operában, ahol Liszt Ferenc Krisztus-oratóriumának
részletei csendültek fel, és szombat este a Parlament adott helyet egy fogadóestnek, a nagyszámú jeles vendég tiszteletére.
Május 29, a búcsúzás vasárnapja, amelynek eseménye a nagymise a Hősök terén, a pápai legátus búcsúztatása, majd az
ünnepzáró, pompázatos és lenyűgöző, nagy Szent Jobb körmenet, a Szent István bazilikából indulva.
A kongresszuson résztvett előkelőségek, főpapok és államférfiak, diplomaták és politikusok mind csak elismerő
szavakkal tudtak megnyilatkozni a magyar vendégszeretetről, gondoskodásról, magas szintű kultúráról és Magyarország
hitbéli hűségéről, melyről tanúbizonyságot tett hazánk Szent István apostoli királya óta, az évszázadok hosszú során, s ez
esemény kapcsán is.
Az eucharisztikus kongresszusok sorozata azóta rendületlenül folytatódik, az L. eseményt tartották meg tavaly
Dublinban, június 10 és 17 között.
A Szent István Társulat adta ki a Budapesten, 1938. május 24-29 között megrendezett XXXIV. Eucharisztikus Világkongresszus emlékkönyvét, melynek keltezése 1938. augusztus 15. Közrebocsájtja a kongresszus előkészítő főbizottsága,
olvasom a kongresszus emlékkönyvének belső címlapján. Továbblapozva Dr. Serédy Jusztinián hercegprímás, esztergomi
érsek kéziratos bevezetőjében gyönyörködhetek. Kalligrafikus írás, szépséges magyar nyelven megfogalmazott gondolatok, amelyek a mának is szólnak. Esztergom, 1938. augusztus 15.
Ez a nap, Nagyboldogasszony ünnepe, amelyen Szent István királyunk és apostolunk mennybéli születésnapjáról
megemlékezünk, mikor a szent uralkodó bölcsen, népéért érzett felelőssége tudatában országát a Szent Szűz oltalmába
ajánlotta. Serédy Jusztinián, Magyarország főpapja ez alkalomból e szavakkal fordul hozzánk: „… bátran és büszkén
valljuk magunkat katolikusoknak és magyaroknak, mert a budapesti eucharisztikus világkongresszus sikeres megrendezése
és a vele kapcsolatos lelki megújulás címén megmarad a becsületünk Isten és az emberek előtt.” Ehhez a lelkülethez
tartsuk magunkat mi is, késői utódok.
Szent István, Magyarország védőszentje, ki hazánkat Krisztus Jézus édesanya, a boldogságos Szűz Mária oltalmába
helyezted, vezesd népedet most is a soha nem lanka dó, reménykedő és tűrő szeretet szentségére, arra az egységre, melyet
Krisztus hagyott ránk az Oltáriszentségben.

Koczka Tamásné

Képek: Horthy Miklós kormányzó fogadja a Keleti pályaudvaron Eugenio Pacelli bíborost; szentmise a
Hősök-terén; ünnepélyes Szent Jobb körmenet a Szent István bazilikánál; Mindszenty gyóntat a Hősök terén;
az Oltáriszentséget hordozó hajók az esti Dunán
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2013. május 20-án, Pünkösd hétfőn újra benépesült a dunaharaszti Főplébánia és környéke
A már hagyományosnak mondható családi napra hívtuk és vártuk egyházközségünk tagjait és az érdeklődőket.
Változatos programokkal készültünk erre az eseményre.
Kedves Olvasók! Engedjék meg nekem, hogy ebben a kis visszaemlékezésben, a hivatalos részen túl, megosszak
Önökkel két kis eseményt.
Unokám, Panna, aki most nyolc éves, Budapesten lakik,
és most először kísért el erre a rendezvényre, mondván:
– Mama! Majd én segítek neked a bográcsolásnál!
Így is történt … ügyes kis kuktának bizonyult, de
egyikünk sem sejtette, hogy a Szentlélek mit tartogat
még számunkra.
Ügyesen levezettük saját főzésünket, szorgal masan
gyűjtögettük a szavazatokat, ám az igazi meglepetés
csak utána jött.
Három hasonló korú kisleány indult a Duna felé a
„vadonba” játszani, s mivel kicsim már kezdett unatkozni, utánuk szóltam:
– Lányok, nem fogadnátok be a csapatba az unokámat?
– De igen, jöjjön csak velünk … És eltűntek a
liciánbokrok alatt.
Alig telt el egy fél óra, kipirulva jön az én kis városlakóm, és boldogan meséli, milyen aranyosak az új
barátnői, milyen hamar befogadták és miket játszottak
együtt, majd elgondolkodva mondta:

– Képzeld, ezek a lányok meghallgattak … nem csak
dicsekszenek, arra is kíváncsiak, ami velem történik.
Észrevételem: ahol a Szentlélek munkálkodik, ott még
egy kisgyerek is észreveszi a különbséget a csillogónak
beállított felszín és a mélyben csendesen megbúvó,
fogékony szeretet között.
Hogy igazán családias volt a Családi Nap, az is bizonyítja, hogy bőven a meghirdetett határidőn túl, még
mindig kézműveskedtünk a gyerekekkel, és a homokozóban is nagy élet folyt még. Sok gyerek, sok homok,
nagy sütés-főzés. Egy ötéves-forma kisfiú is önfeledten
játszik, egyszer csak odaszól a mellette homokozó kislánynak:
– Szomszédasszony! Nem tudna kölcsönadni egy kis
porcukrot?
Elgondolkodtam. Jó lenne, ha elgépiesedett világunkban
sűrűbben tudnánk becsempészni ilyen és ehhez hasonló
pillanatokat.

Mi keresztények, a Szentlélek segítségével előnyben vagyunk, tegyünk meg hát tőlünk minden telhetőt, és ha kell,
tanuljunk a gyerekektől is.
Rábenspeck Lajosné /Erzsi mama/
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Üdvözlet Krisztus fénye olvasóinak Csíksomlyóról
Pünkösd szombatján felemelő élményben volt részünk
Csíksomlyón, az ünnepi szentmisén, a „nyeregben”.
A világ minden tájáról jöttek magyar emberek, hogy itt
találkozzanak és csatlakozzanak a székelység hálaadó
imájához.
Dr. Tömösy László

Amikor leszálltunk a vonatról,
így fogadtak bennünket.

Mi is együtt énekeltünk,
együtt imádkoztunk a
mintegy félmillió ünneplővel,
és kértük a Szűzanya oltalmát a
dunaharaszti és taksonyi
hívekre.
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BÉRMÁLÁS 2013
2013. május 12. nagy ünnep volt mind a taksonyi, mind a haraszti egyházközségek számára,
hiszen ezen a vasárnapon tartottuk a bérmálást a haraszti Szent István templomban. Idén
húsz, egy kivételével, középiskolás fiatal részesült a keresztény felnőtté válás küldetést adó
szentségében, amelyre két éven át készültek lelkesen.
Ebben a szentségben nemcsak a Szentlélek ajándékait, megerősítő kegyelmét vesszük, mint passzív befogadó,
hanem azt is kifejezzük, hogy a keresztény közösségnek aktív tagjai kívánunk lenni, mások javára használva
mindazt az ajándékot, tehetséget, amit a Jóistentől kaptunk. A Szentlélek ugyanis az Egyház lelke, nem pedig valami
magán, „házi” Isten, akit saját céljainkra használhatunk. Az egyházi közösség építésére adja ajándékait, amelyhez
fiataljaink úgyszólván örökös jogot kaptak e szentségi pecséttel. Imádkozzunk értük, soha ne felejtsék el, hogy
jogosultak a Szentlélek segítő kegyelmére, mindig legyen bizalmuk kérni azt, és bátran kapcsolódjanak be
egyházközségeink életébe, élvén e kegyelemmel, mint elkötelezett, felelősségteljes tagjai az Egyháznak. (Laci atya)
Az ünnepi pillanatokat így idézik fel fiataljaink:
„Május 11-én ért bennünket az a megtiszteltetés, hogy magunkhoz vehettük a Szentlélek ajándékát.
A bérmálkozás a szentmise keretén belül történt. A kegyelmet Dr. Varga Lajos segédpüspök szolgáltatta ki. A
keresztségi kegyelem teljessé válásához szükséges a bérmálás szentségének felvétele. Az ember életében
jelentős fordulópont, szerintem, amikor nagykorúvá lesz. Ettől kezdve önállónak számít, aki ura tetteinek és
felel azokért az egyházban.
Örülök, hogy sikerült eljutnom idáig, és remélem rajtunk kívül is lesz még számos olyan fiatal, aki
részesülni fog ebben a szentségben.”
(Solymosi Dávid)
„Május 12-én 4 órakor tömött sorokban vonultunk át a dunaharaszti plébániáról a templomba. A húsz fiatal elfoglalta
helyét az első sorokban, és mindenki érezte a levegőben, hogy valami nagy dolog van készülőben.
Két évig, minden kedden erre a napra készültünk. Az elején még el sem mertük képzelni, milyen lesz majd az oltár
előtt állva várni a krizmára – de mégis eljött a nap. Amikor újra felsorakoztunk, az elmúlt évek hittanórái csak egy
pillanatnak tűntek. Ezúton is köszönjük a kitartó és türelmes tanítást László atyának és Bertalan atyának, és
természetesen Lajos segédpüspök úrnak a szép ünnepi beszédet, és hogy megbérmált bennünket!”
(Marosi Petra & Perger Petra)
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Taksonyi Szent Anna búcsú – 2013
A taksonyi nagyközség és egyházközség nem csupán németországi testvérvárosokkal tart régóta gyümölcsöző
kapcsolatot, hanem a Szlovákiában élő magyar testvérekkel is, például a Galánta melletti Taksonyfalvával (azaz
a szlovákiai Taksonnyal), amellyel még a XX. század első felében Wieland Mihály taksonyi plébános találta
meg az összetartozás közös szálait. Ugyanilyen baráti kapcsolat alakult ki a szomszédos, szintén magyarlakta
településsel, Vízkelettel is. Ebből a faluból sok családot telepítettek ki a háború után Magyarországra.
Nemcsak a taksonyfalviak, hanem a vizkeletiek is szeretnek részt venni Taksony ünnepeiben. Mivel Vízkelet
templomának is Szent Anna a védőszentje, ezért 2012-ben a vízkeletiek tették a búcsút egy héttel korábbra,
hogy az itteni taksonyiak is el tudjunk menni az ő búcsúi ünnepükre. 2012-ben én, Láng András plébános
mutattam be az ünnepi, búcsúi szentmisét az ottani templomban, és a Szent Anna kórus adta a zenei szolgálatot.
Ezért idén, 2013-ban mi vállaltuk, hogy kivételesen egy héttel korábbra tesszük a taksonyi Szent Anna búcsút,
hogy a vízkeleti plébános úr el tudjon jönni hozzánk ünnepi búcsúi szentmisét végezni.
Újra hangsúlyozom, hogy csak idén tettünk kivételt. Minden évben a Szent Anna búcsú a Szent Anna nap utáni
vasárnap van. (Kivéve, ha a következő vasárnap augusztus 1-re esik, akkor előtte van.) Ez a taksonyi hagyomány. Mindenkit várunk szeretettel az ünnepi szentmisékre és egyéb programokra.
András atya

HIRDETÉSEINK
A Taksonyi Szent Anna búcsú 2013-ban július 20-22-én lesz.
Szombaton lesz a közösségi nap, ennek keretében este 6 órakor tart ünnepi búcsúi
szentmisét Szlávik Antal vízkeleti plébános atya.
Vasárnap reggel ½ 9 órakor az ünnepi szentmisét Kantár Norbert váci egyházmegyés újmisés atya
tartja, aki szentmise végén újmisés áldást ad.
Ő Dunaharasztiban, a nagytemplomban is tart újmisét aznap a délelőtt a ½ 11 órai szentmisén.
Taksonyban búcsú hétfőjén is reggel ½ 9 órakor tartunk ünnepi szentmisét.
A Dunaharaszti Szent István búcsú 2013. augusztus 20-án, kedden lesz.
Az ünnepi szentmisére, amelyet délelőtt 10 órakor tartunk, mindenkit szeretettel várunk. Utána
következik a városi ünnep a templomkertben, a Szent István szobornál.

Dunaharaszti, Szent István plébániatemplom, 2013. május 26-án
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Nag ym arosi élm ények
A tavaszi Nagymarosi Ifjúsági Találkozóra sikerült egy nagy busszal menni, amelyen szinte minden
korosztály képviseltette magát. Úgy gondolom, mindannyian élményekkel telve tértünk haza. A szervezők
külön programmal készültek a különböző korosztályok számára, így mindenki jól érezhette magát és
gazdagodhatott. A sok értékes lehetőséget kínáló program mellett én személy szerint a találkozásokat
emelném ki, és azt az érzést, amit az ember ott átélhet, tudniillik, hogy az Egyházunk fiatal és élő.
Néhány résztvevőt megkértem, hogy osszák meg az egyházközösség itthon maradt tagjaival nagymarosi
élményeiket.
Laci atya)

Dorka és Nóri, akik a Gyermekmaros programján vettek részt, a következő élményeket idézik vissza:
1. A találkozó kezdetekor, a csoportbeosztásnál ismerkedő játékokat
játszottunk. Minden csoportban két vezető volt.
2. A kincskeresés nagyon jó volt.
3. A kiselőadást kispapok tartották. Mindenki kapott egy nyakláncot, amin
egy kereszt lóg.
4. Minden csapatnak kellett építenie egy saját oltárt. Az erdőben kerestük
meg az építéshez szükséges gallyakat és virágokat.
5. Részt vettünk gyerekmisén, ahol a pap az állatokkal bábozta el, hogy ki
szereti igazán az Istent.
6. A gyerekmise után elmentünk a nagymisére, amit a püspök tartott, és ahol
együtt énekeltünk. A régi atyák közül jelen volt Berci atya is.
(Dékány Dorottya és Fülöp Nóra – Dunaharaszti)

Dávid és Bettina a nagyobbaknak szóló programon vettek részt, így emlékeznek vissza:
1989 ősze óta a Nagymarosi Ifjúsági Találkozó mellett működik az ún. Gyerekmaros is. 3-16 éves
korig négy altáborban várja a gyerekeket és a kamaszokat.
A most végződő tanév második Gyerekmarosa május 25-én volt. Nem ismertük az ilyen
programokat, mivel még sosem voltunk ifjúsági találkozón, de már a kora reggel induló buszon is jó
volt a hangulat. Időben megérkeztünk a helyszínre, és megkezdődött a korosztályok szerinti
csoportok beosztása. Itt elbúcsúztunk az ismerőseinktől, és csatlakoztunk csoportunkhoz.
Bemutatkozás után az ötfős társaság elindult Pál Feri atya előadására a templomkertbe. Az atya
modern példákkal élve hívta fel a figyelmet a hit fontosságára és beszélt a számunkra elérhető
evangelizációról. Az előadást követően Don Bosco ereklyéjének bemutatóját hallgattuk meg, és
megtekintettük az ereklyét. 11 órakor kis csapatunkkal a Duna partra mentünk, és ebéd közben
beszélgettünk. Lehetőségünk volt hasonló látásmódú emberekkel megismerkedni és sokat
tanulhattunk egymás történeteiből, élményeiből. Később Szentségimádás, majd zenés záró mise
következett. Ugyan csak egy röpke pillanatra, de találkoztunk Berci atyával is. A hazafelé úton új
élményeinket osztottuk meg Laci atyával. Köszönjük a csodálatos napot!
(Kreisz Bettina és Scholl Dávid – Taksony)
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Nagymarosi találkozó 2013. május

AZ EVANGELIZÁCIÓT ÖNMAGUNKON KELL KEZDENI
Egy maroknyi taksonyi és haraszti gyermek, valamint
kísérő felnőtt (Laci atyával és Orsi nénivel az élen);
álmos, de várakozással, örömmel teli indulás, és némi
áhítat – röviden így írható le a május 25-i nagymarosi
találkozóra vezető út. A visszaút már más… Mert a
gyermek- és felnőttszívek telve vannak az Istennel és az
embertársakkal való találkozás megannyi élményével.
A találkozó központi gondolata ezúttal az Örömhír
továbbadása, az evangeli záció volt – ám sajátosan, a
személyes küldetés értelmében, amely minden keresz-

tény számára örömteli kegyelem, ugyanakkor felelősség
és feladat is egyben. Tudatosságot ugyanakkor lelkesedést követel.
A számos program és előadás közül csak kettőt emelnék
ki, mely ezt az alapgondolatot elmélyítette: a Don
Boscóról való megeml ékezést és magával az
ereklyéjével való találkozást, valamint Pál Ferenc (vagy
ahogyan előadásai, médiaszereplései kapcsán sokan
ismerik: Pál Feri) atya előadását.

„Don Bosco velünk van!”
A szalézi rend alapítója, Bosco Szent János születésnapjára készülve a szent üvegkoporsójának másolata – benne
ereklyeként a jobb keze – 2014-ig járja be az egész világot, s ennek részeként május 17-26. között a szaléziak
letelepedésének centenáriumát ünneplő Magyar Szalézi Tartomány látta vendégül. Hazánkban elsőként Szombathelyen fogadták, s 14. állomásaként találkozhattunk vele Nagymaroson 25-én, végül másnap Kazincbarcikán búcsúztatták.
A fenti jelmondat, melyet a szalézi közösség fogalmazott meg az eseménysorozat mottójaként, egyrészt arra utal,
hogy az alapító szent – különösen a szaléziaknak – mindig elevenen élő, hiszen élete, történetei, tanítása „közöttünk
van”, hat ma is; útmutatást, bátorítást jelent a mai lelkipásztorok, nevelők, mindannyiunk számára. Másrészt a
személyes találkozás is lehetővé vált az ereklye hazánkba látogatása által.
Nagymaros különlegessége abban rejlik, hogy az ország különböző tájairól érkező fiatalok (és lelkükben fiatalok)
együtt fogadhatták itt a szentet, és vihették aztán otthonaikba a találkozás élményét.
Don Bosco maradandó példát mutatott az evangéliumi életre. Elsősorban lelkipásztor volt, emellett kiváló pedagógus
is. Életútjának lényege a gyakorlati útmutatással egybekapcsolt példaadásban foglalható össze. Azaz oly módon élni,
„hogy valóra váljon az Üdvözítő szava: az emberek lássák jótetteinket és dicsőítsék a mennyei Atyát.”1 A szalézi
fiatalok bemutatójukkal a szó szoros értelmében képszerűen jelenítették meg ezt egy drámajátékban Nagymaroson:
Bosco Szent János fiataljai ugyanis fekete vonalakat festettek egy-egy fehér vászonra. Némelyikük szorgalmasan
tette ezt, némelyikük olykor feladta a festegetést, akit aztán a szent kedvesen visszaterelt a vászon mellé. A
munkálkodás végén pedig az először érthetetlennek, sőt zavarosnak tűnő képrészletek, elforgatva és a megfelelő
helyre állítva, együtt egy nagy Krisztus-arccá álltak össze. Minket, nézőket, a XXI. század emberét is hívó Jelként a
fehér vásznakon!
A szaléziak jelenléte Nagymaroson apropója lett az első magyar szalézi vértanúra, Sándor Istvánra való
emlékezésnek is, akit különösen a munkás ifjúság keresztény módon történő nevelése miatt 1953. június 8-án
végeztek ki. Halász István atya szerint, aki személyesen is ismerhette őt, kedves, jóságos volt egész életében, nyitott
minden tekintetben a fiatalok felé, a „fő bűne” pedig az, hogy hittant tanított. De a halál árnyékában sem veszítette el
Istenbe vetett bizalmát, s ő, a halálra ítélt volt az, aki bátorította társait. „Ez a két pont, ami engem megragadott:
hogyan viselkedett az életében, és hogyan a halál árnyékában.”2

„ Állj ve le elő, a kár alka lma s, akár alkalma tlan.” (2Tim 4,2)
Ha nem is ugyanilyen, de hasonló életet sürget a találkozó fenti mottója is. Az Örömhír a befogadóját szinte
ösztönösen készteti, hogy azt továbbadja, vagy akár „az egész világgal” megossza. Ferenc pápa egyik áprilisi
beszédében a fiatalokra bízta, hogy az Úr Jézus tevékeny jelenlétének bizonyosságát vigyék a világba, s legyenek a
remény hordozói. Legyenek tanúságtevők egy olyan világban, „amely már megöregedett egy kicsit a háborúktól, a
rossztól, a bűntől.”3
Ezúttal azonban nem egyfajta „világmisszióról” van szó. A nagymarosi fiatalok – Pál Ferenc atya segítségével –
most elsősorban nem más országokra, távol élő emberekre és nehézségeikre figyeltek, hanem önmagukra. Mert az
Örömhír átadása és hirdetése (az evangelizáció) nem valami távoli dolog, amit a szerzetes atyák egy-egy
megközelíthetetlen szigeten végeznek. Valahol nagyon távol… tőlünk függetlenül.
1

BOSCO JÁNOS: Oratóriumi emlékiratok. Don Bosco Kiadó, Budapest 2012. 85. Lásd erről bővebben GOLYÁN SZILVIA: Don
Bosco pedagógiája a XXI. században. A Don Boscó-i életpályamodell. In: Szalézi Értesítő 2013/2. sz. 16-17.
2
Nem a félelem vezette. Lengyel Ákos interjúja Halász István atyával. In: Szalézi Értesítő 2013/2. sz. 14.
3
Részlet a Nagymarosi Levélből. 2013. tavasz.
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Az Örömhír átadása nem is csupán a másik ember, vagy
az ő helyzetének alkalmasságától, illetve annak hiányától
függ – mintha mi sem lenne annál természetesebb, hogy
a megkérdőj elezhetőség pusztán a befogadóra
vonatkozik.
Hogy az Örömhír átadása hiteles és valóban célba érő-e,
a mi saját alkalmasságunktól, a mi „kész”-ségünktől is
függ. Azt mondhatnánk: az evangelizálás önmagunk
evangelizálásával kezdődik.
A hozzáértők modellekkel szokták leírni a jelenségeket.
Az evangélium hirdetésével sincs ez másként. A korábbi,
„fényt vinni, ahol nem volt” modellel szemben Pál
Ferenc atya a „felfedezni a fényt, amit a másik még nem
lát, de én igen; majd addig változtatni önmagam, amíg a
másik is felfedezi azt” modelljét állította. Szerinte ennek
megvalósítása három lépésben történik:
1. Keresztény életünk alapja nem más, mint hogy
otthon legyünk Istennél, azaz otthonos Isten-kapcsolatot
igyekszünk kialakítani. Úgy is mondhatnánk, kényelmesen vagyunk Isten közelében. Ez az, amiből nap mint
nap merítkezünk, erősödünk lelkileg.
2. Amikor elindulunk a másik ember felé, le kell
mondanunk erről a kényel mes, otthonos Istenkapcsolatról. El kell hagynunk azt a jóleső viszonyt,
amely már megakadályozna abban, hogy másokhoz el
tudjunk jutni.
3. Az evangelizáció során feltett „Mit kell csinálni?
Mit is kellene mondani a másiknak?” stb. kérdései
helyett fel kell tennünk egy fontosabbat: a „Kivé kell
válnom?” kérdését. A tanúságtétel ugyanis akkor válik
erőssé, ha az ember tanúságtevővé lesz, átalakítja
személyiségét. A másik ember számára a nyitottságunk,
érzékenységünk lesz legnagyobb hatással, ezért kulcsszerepe van a másikra való ráhangolódás, a saját
biztonságunkról való lemondás képességének. Mindezzel együtt válunk alkalmassá részt venni a másik
ember életében.

Nagymarosi ima

Krisztus fénye
Kétirányú fejlődésről van tehát szó: egy befelé
irányulóról, mely során fel merjük vállalni annak kockázatát, hogy lemondva biztonságos Isten-kapcsolatunkról,
közel kerülünk a másik emberhez, ugyanakkor sérelmek
és vereségek érhetnek. Hiszen bebizonyosodhat, hogy
önmagunk is „alkalmatlanok” vagyunk, vagy más helyzetekben sebeket kapunk. Mindazonáltal megéljük saját
rászorultságunkat is Istenre. Ám amikor Istenhez
fordulva, a reményt megmutatva mintát adunk a másik
ember számára, a legnagyobb tanúságtételt tesszük,
hiszen arra adtunk példát, hogyan kell a szorult helyzetben viselkedni. A kudarcok élővé teszik a rászorultságunkat, amely lehetőséget ad mások felé közvetíteni, megmutatni, hogyan lehet Isten felé fordulni. Ezáltal még közelebb kerülünk egymáshoz, s a kör sodrása
folytatódik – egyre mélyebben.
Ezt a sodrást nem lehet megúszni, és zsákutcába fut, aki
meg akarja menteni kényelmi pozícióját. Ha mindezt
szem előtt tartjuk, láthatóvá válik, hogy nincs olyan
élethelyzet, amelyben ne tudnánk valaki javára lenni. A
legnagyobb akadályt mi magunk jelentjük, amennyiben
nem ismerjük fel a fontossági sorrendet, s hogy Krisztusarcot hordozunk.
Keresztény mivoltunk lényege nem más, mint igent
mondani egy életre szóló átalakulásra. Feladatunk újra és
újra alkalmassá, megértővé, elfogadóvá és együtt érzővé
tenni magunkat azokkal, akikkel találkozunk, köztük
azokkal is, akik még nem találkoztak az Örömhírrel.
Készségessé kell válni mások ,érintéseinek’ hordozására.
Önmagunk átváltoztatására, melynek mintája a kenyér és
a bor átlényegülése az Oltáriszentségben. Az Örömhír
átadása során tehát szem előtt kell tartani azokat a
lehetőségeket, ahogyan önmagunk formálódhatunk ahhoz, hogy a másik (Te) a kincset elfogadja. Önmagunkon felülkerekedve másokra irányuló, eleven – az
Örömhírt élő, tanúságtevő hordozó – keresztényekké kell
válnunk. – Mi más ez, ha nem az „önfeledtség” állapota?

Patyi Beáta

Uram! Hálát adok, mert bízol bennem, és hiszel
abban, hogy éppen én szolgálhatok, és hasznára
lehetek másoknak. Köszönöm, hogy életem azt
tanúsítja – fontos vagyok Neked. Köszönöm a sok
örömöt, amelyet ajándékul adsz, de főleg a
nehézségeket, melyekkel megtanítasz egyre
felnőttebbé válni. Add meg, hogy képes legyek
mindig más szemmel nézni és így megújítani a
mindennapi dolgokat. Taníts meg lelkesen és nem
szokásból átélni mindazt, amit az életem elém tár,
hogy így életet öntsek abba is, ami nehéznek és
szürkének tűnik. Add, hogy tőled kapott
elkötelezettségem először alkalom legyen arra,
hogy megtanuljak igazán szeretni, majd legyek
eszköz, amely által megmutatod a világnak
szeretetedet. Uram, kérlek, kísérj utamon, mert
sokszor nehéz megtalálni a kitaposott ösvényt,
amely a csúcsra visz! Ámen.
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A csend szigete
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A rohanó világ zajában – főleg a nagyobb városokban –
egyre gyakrabban térnek be az emberek a templomokba –
már ha nyitva vannak.
Belépve az évszázados falak közé a hatalmas fa ajtók kizárják a napi robot ziháló lüktetését. A szűrt fényű félhomály
csendjében jólesőn ül vagy térdepel a megfáradt ember. És
miközben a test nyugalomra talál, a lélek is megbékél. Befogadva az élményt, a freskók színeit, a szobrok megdermedt mozdulatait, belül lassan rendeződnek a gondolatok. Hogy ima, fohász, vagy „csak” megtisztító jelenlét
lesz-e a dologból, azt a pillanat maga mutatja meg. Az
élmény viszont sokáig táplálja az embert. Az erőt adó
élmények pedig fontosak a mindennapokban, hisz sokszor
tudnak átsegíteni a szürke pillanatokon.
Ilyen erőt adó élmény járt át Domján Ili adventi tűzzománc
kiállítása után is. Ez az élmény azonban nem hagyott nyugodni. Egyre azt éreztem, hogy ezt meg kell osztani
másokkal is. A gondolatokat termő csend hozta az ötletet,
hogy ezeknek a gyönyörű szakrális alkotásoknak a templomban a helyük. A mi templomunkban… Ez volt a
mozaik első darabja, ami mellé hamar oda került a többi is.
Nyissuk meg a kiállítást a pünkösdi koncert keretében!
Az ünnep emelkedettsége, a templom ragyogása, a zenei
keret csodálatosan ölelné körbe a tűzben született alkotásokat. A réz és a zománc találkozása pedig a fényárban
úszó, csodálatos akusztikájú templomban kölcsönözne
megújuló teret a zene áradásának.
A Révész Rita ötlete alapján évekkel ezelőtt útjára indított
Pünkösd hétfői koncert mára hagyománnyá vált. Az
énekhang és a különböző hangszerek megszólalása minden
alkalommal más és más csodát tartogatott a nagyérdeműnek.
Eszterházy Pál, valamint Verdi és Wagner muzsikájának
magasztosságával idén Bach, Baldassare, Händel, Liszt és
Purcell áradó művei vették fel a versenyt. A trombiták
csillogása, az orgona fenségessége és a zongora szaporán
guruló hangjai visszhangként feleseltek Rita áradó énekére.

Krisztus fénye
A művészeknek köszönhetően két évszázad szerzeményei
között tehettünk képzeletbeli utazást.
A Horváth Péter és Höchszt János által bravúrosan életre
keltett trombita, valamint a Fazekas Tamás által megszólaltatott orgona csodálatos, örömöt jelentő barokk dallamokat idézett.
Liszt Ferenc Erdőzsongása Bizják Dóra zongorajátékának
köszönhetően érzékien adta vissza a vihar kibontakozását
és elcsendesedését. Révész Rita elsősorban az idei ünnepeltek – Verdi és Wagner előtt tisztelgett. Az egy év
kihagyás után visszatérő művésznő – aki éppen tavaly
Pünkösdkor adott életet egy gyönyörű kislánynak –, idén is
elkápráztatta hangjával a koncert közönségét. Az énekhangot az orgona- illetve zongorakíséret tette teljessé.
Fenti zenei élmények közepette került sor Domján Ili tűzzománc művész kiállításának megnyitójára, ahol Dr. Nagy
Márta bizantinológus, egyetemi docens kalauzolta a vendégeket a művek létrejöttének titkaiba, valamint a liturgikus titkokba is. Előadása érthető, követhető és arányos
volt, mindenki nagy érdeklődéssel hallgatta.
Miközben a nap hatalmas korongja lustán araszolt a látóhatár alja felé, utolsó sugaraival áttörve a színes üvegablakokon, pazar színjátékot rendezett a stációképek helyén
vendégeskedő tűzzománcokon, miközben a csend szigete
rövid időre a művészetek szentélyévé vált.
A templomi élményt agapé zárta, ahol a felfrissülés mellett
beszélgetésre is mód nyílt alkotóval és előadóművésszel
egyaránt.
Köszönet a fellépő művészeknek, Domján Ilinek, Láng
András plébános atyának a helyszínért és a kedves fogadtatásért; a Doril nyomdának az ízléses plakátokért és szép
meghívókért, valamint Barna Tamásnak, a taksonyi egyháztanács elnökének a támogatásért, mely lehetővé tette a
program megszervezését.
Kérem, látogassanak el szeptemberben a taksonyi templomok éje rendezvényeire is, ahol gyertya-és mécs-fényes
koncert várja Önöket a római katolikus Szent Anna templomban.
Ruff Bél a

Bizják Dóra, Révész Rita, Höchszt János, Horváth Péter és Fazekas Tamás
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A Szent Cecília kórus beszámolója

A MÁRIA RÁDIÓ
I. KÓRUSVERSENYE
2013. május 24-26.
Gazdagrét, Szent Angyalok templom
Az idei év februárjában értesültünk arról, hogy a Mária Rádió egyházi kórusok számára versenyt hirdetett meg,
melyre tanácskozás után a Szent Cecília kórus és karnagya, Fazekas Tamás úgy döntöttünk, hogy elindulunk a
vegyeskari kategóriában. A kórusverseny védnöke Dr. Beer Miklós váci megyéspüspök atya volt, aki mint ismeretes,
az egyházi zenészeket hazánkban összefogó OMCE Országos Magyar Cecília Egyesület elnöke.
A kórusversenyt a Mária Rádió munkatársai szervezték, zsürijében a magyar egyházzene és zenepedagógia olyan
jeles személyiségei közreműködtek, mint
Béres György, karnagy, tanár, a Magyar Gregorián Társaság elnöke, Prof. Czifra János, az Európai
Tudományos és Művészeti Akadémia tagja, Jobbágy Valér, Liszt-díjas karnagy, a zeneművészeti Egyetem
docense, Prof. Kollár Éva, Liszt-díjas, egyetemi tanár, a KÓTA, Magyar Kórusok, Zenekarok és Népzenei
Együttesek Szövetsége, tiszteletbeli elnöke, Ménesi Gergely, karnagy, Dr. Mindszenty Zsuzsánna Liszt-díjas
karnagy, az ELTE BTK Zenei Tanszékének docense, a KÓTA elnöke, Nagy Ákos, egyházzenész, a Kodály
Zoltán Magyar Kórusiskola tanára, Papp Ágnes, zenetörténész, az MTA Zenetudományi Intézetének
tudományos munkatársa, Petrás Mária, Magyar Művészetért díjas ének- és szobrászművész, Sapszon Borbála,
karnagy, Sapszon Ferenc, Liszt-, Kodály- és Magyar Örökség-díjas karnagy, a Kodály Zoltán Magyar
Kórusiskola alapítója és művészeti vezetője, Dr. Szederkényi Károly, c. prépost, esperes, a Szent Angyalok
templom plébánosa, Prof. Szőnyi Erzsébet, Kossuth-, Liszt-, Erkel- és Magyar Örökség-díjas zeneszerző, ny.
tanszékvezető egyetemi tanár, Tardy László, Liszt- és Magyar Örökség-díjas karnagy, az OMCE társelnöke,
Tóth Márton karnagy, a Kodály Zoltán Magyar Kórusiskola tanára, valamint Varga László atya, a Váci
Székesegyház karnagya, zeneszerző, az OMCE központi igazgatója.
E nevek láttán nagy izgalommal és lámpalázasan kezdtünk készülni, heti két alkalommal, felvállalva a vegyeskari
kategória kötelező kórusművének megtanulását is.
Az eseményben meghirdetett négy versenykategória: gyermek-, leány-, női-, férfi- és vegyeskarok kamara létszámú
(28 fő alatt) és nagykari együttesei számára gregorián ének, népének, kórusének kötelező darab nélkül, valamint
kórusének kötelező darabbal beosztásban, melyek közül mi, 30 fős létszámunknak megfelelően e legutóbbi csoport
követelményei szerint láttunk neki a felkészülésnek.

(A gazdagréti Szent Angyalok templom)
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Óriási élményt jelentett a kötelező darab, Bárdos Lajos Nyújts ki mennyből című kórusművének megtanulása, és a
művészi értelmezés, ahogyan Fazekas Tamás karnagy betanította e remekművet nekünk. Szerető áhítat és könyörgés,
imádság és alázat, könnyek és reménység, a Regnum Marianum magyar kötődése, dinamizmus, lendület és élő
zeneiség, mindez benne rejlik e műben. Nem hiába választották a szervezők a verseny egyik kötelező darabjának,
hiszen technikailag nehéz, modern hangzású, mégis hagyományos, zeneileg bonyolult, jelentésében összetett
mesterdarabról van szó. A kamarakórusok kötelező darabja a szintén igen nehéz és bonyolult zene, a 16. században
élt Francisco Guerrero, spanyol komponista Ave Maria című műve volt.
A versenyre szabadon kiválasztott darabok, amikkel készültünk: Gasparini Adoramus te, Christe, Viadana Exsultate
justi örvendező zsoltár, Varga László Imádunk téged, Krisztus és Liszt Ferenc O, salutaris hostia művei, melyek
stílusbeli változatosságot képviselnek, és technikai sokoldalúságot igényelnek mind a karmester, mind az énekesek
részéről.
A kórusversenyre 54 zenei együttes jelentkezett szerte az országból. Sok tapasztalatot adott, hogy ott lehettünk,
sokat tanultunk, az esemény mindenképpen maradandó, hasznos élmény volt, lelkiekben és zeneileg is mindannyiunk számára. Természetesen a következő alkalommal is ott leszünk. Úgy érzem, nem versengés ez, hanem
szellemi találkozás, alkalom arra, hogy gyarapítsuk tudásunkat, és együtt legyünk a hitet zenei szolgálatban is
felvállaló társainkkal.

(A kép a verseny egyik helyszínén, a gazdagréti református templomban készült.)
Másik örömteli hírünk, hogy a Szent Cecília kórus ismét Erdélybe készülődik, közösen a budapesti Szent Rita
énekkarral, amellyel testvérkapcsolatot ápolunk. Láng András at ya kíséretében látogatunk el Erdélybe, akit a
gyergyószentmiklósi Szent István egyházközség plébánosa, Bartos Károly hívott meg a testvérkapcsolatok felvétele
céljából. A székelyföldi szolgálatra történő felkészülés is sok szorgalmas és kitartó próbát igényel, a két karnagy,
Fazekas Tamás és Besenyei Éva erőfeszítését és együttműködését, hiszen két templomban, Gyergyóditróban és
Gyergyószárhegyen miseszolgálat keretében megszólaltatjuk Charles Gounod Szent Cecília miséjét, és szolgálunk
Gyergyószentmiklóson, a Szent István plébániatemplomban.
Örömmel készülődünk a zarándoklatra, szólisták, orgonista, karnagyok és kórustagok egyaránt.
(Koczka Tamásné, kórustag)
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ITTHON LENNI
Krúdy és Márai Magyarországa
Szindbád, a hajós, író és úriember, akivel találkozhatunk Márai Sándor
Szindbád hazamegy című regényének lapjain, amelyet a remekműveiben
halhatatlan Krúdy Gyula emlékezetére írt. Krúdy Gyula, bármely művét is
veszem kezembe, számomra a letehetetlen, mindig elvarázsló irodalom, s
ugyanígy Márai Sándoré. Számomra ők a két legkedvesebb a 20. század
magyar írói között.
Márai és Krúdy Szindbád-műveit pedig azért vettem most kezembe, mert a
nyár az utazás időszaka. Szindbád az Ezeregy éjszaka meséinek kalandot
kereső hajósa, akinek személyiségébe belebújva, a Szindbád-ciklusban (elbeszélések, Francia regény, Purgatórium) Krúdy szerelmes szívvel vezet bennünket végig a századelő Magyarországán.
Krúdy különben is nagy útirajz-író. Számtalan regényében, elbeszélésében
járja magyarföldet, egész életműve a hon szeretetével és a hon ismeretével van
átitatva. Példák erre a Magyar tájak, Őszi utazások a vörös postakocsin, s a
Szindbád-sorozat maga, melyek a vidéki Magyarországot mutatják be
érzékletesen, míg Pest polgárságát a Pesti nőrabló, Hét bagoly elbeszélésMárai regényének címlapjáról
kötetek.
Krúdy Gyula mosolyog ránk.
Krúdy Gyula nagy mesemondó. Említett művei nem cselekményük mozgalmasságában tűnnek ki, hanem főleg inkább érzelmek és hangulatok, érzékeny megfigyelések, apró életképek
kifogyhatatlan, finomrajzú, élvezetes sorozatában.
Amikor Márai Sándor Szindbád hazamegy című regényét először kézbe vettem, éppen ezért volt az első gondolatom
az, vajon lehet-e Krúdyt felülmúlni. Hiszen Márai e művében Krúdyhoz szegődik, és országjárásra indul,
regényében folytatódnak Szindbád kalandjai. Boldogság járni a szülőföldet, megízlelni étkeit, borait, beszélgetni a
kisemberrel, gyönyörködni tájaiban, ismerni és szeretni minden szegletét, hegyeit és vizeit, falvait és városait, s nem
utolsó sorban az embert, aki itt él. Ebben az élményben részesít Márai Sándor. Az ifjú, de már elismert irodalmár
Márai Sándor e regényében méltón tiszteleg az eltávozott nagy „öreg”, Krúdy Gyula előtt.
Egyek ők abban, hogy nagyon ismerik és szeretik hazájukat, s finom lélekkel, művészi eszközökkel tudják ezt
nekünk továbbadni. Őket olvasva, többet értünk a mából is.
Itt a nyár, s jó itthon lenni, utazni, megpihenni, nyitott szemmel járni a magyar tájakon, melyeket szívvel, lélekkel
tudunk szeretni, ha Márai Sándor vagy Krúdy Gyula könyveit visszük magunkkal útitársul.
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Össze

zunk

Június 4. A Nemzeti Összetartozás Napja
Hazánk Trianon előtt
lakosság
nemzetiségekkel
együtt

18 264 000 fő
(1910-es népszámlálási
adatok a horvát megyék és
Fiume nélkül)

… és után

7 482 000 fő

7 157 000 fő

ebből magyar
nemzetiségű

terület

szántóföld
legelő
szőlős
erdő
lóállomány
sertésállomány
szarvasmarha
juhállomány
sókitermelés
vasérckitermelés
rézkitermelés
széntermelés
vízi erőművek
energia termelése
vasúthálózat
állami kőút
hajózható víziút
fafeldolgozás
termelési értéke
papírgyártás
termelési értéke
gyárak
hitelszövetkezet
törvényhatósági
jogú város
rendezett tanácsú
város

9 972 000 fő

(határon kívűl rekedt:
3 325 000 fő - minden 3. magyar
Szlovákiában 884 000 fő,
Lengyelországban 1 000 fő,
Romániában 1 662 000 fő,
Szerbiában 420 000 fő,
Ukrajnában 183 000 fő,
Horvátországban 128 000 fő,
Szlovéniában 20 800 fő,
Ausztriában 26 200 fő)

22,3 millió hold
10,3 millió hold
0,5 millió hold
12,6 millió hold
1,6 millió
7,3 millió
6,2 millió
6,5 millió
2,5 millió mázsa
12,5 millió mázsa
105 ezer mázsa
80 millió mázsa

91 114 négyzetkilométer
(62 937 négyzetkilométer került
Csehszlovákiához, 20 956
négyzetkilométer Szerbiához, 102
787 négyzetkilométer jutott
Romániának, 5055
négyzetkilométer pedig az
osztrákoknak)
9,6 millió hold
2,9 millió hold
0,35 millió hold
1,8 millió hold
750 ezer
3,8 millió
2,2 millió
1,8 millió
0
0
0
56 millió mázsa

1,7 millió lóerő

0,17 millió lóerő

19 723 km
11 028 km
6011 km

8364 km
3163 km
2018 km

186 millió korona / év

41 millió korona / év

50 millió korona / év

12 millió korona / év

4224
2292

2075
487

31

11

125

32

282 870 négyzetkilométer
(a horvát megyék és Fiume
nélkül, ez a rész 42 000
négyzetkilométer)

Magyarország 1920. június
4-én, kilencvenhárom
évvel ezelőtt írta alá a
franciaországi Trianon
kastélyában az I. világháborút lezáró békeszerződést. Ez az esemény
a magyar történelem egyik
legsúlyosabb tragédiája (a
másik Mohács); gazdasági,
társadalmi, jogi és lélektani szempontból a mai
napig érezzük hatását. Az
ezeréves történelmi
Magyarország földrajzilag,
politikailag, gazdaságilag
az egyik legfejlettebb
államalakulata volt
Európának. Az
igazságtalan „béke”
hozzájárult később a
kontinens kettéosztásához,
így Trianon Európa egyik
fő traumája is egyben, mai
konfliktusainak is egyik
gyökere. Nem kell
messzire tekintenünk, elég,
ha a délszláv háborúra,
Ceauşescu falurombolására vagy a
napjainkban zajló székely
autonómiatörekvésekre
gondolunk. A nemzeti
összetartozás napjáról
szóló törvény a
kilencvenedik évforduló
napján lépett hatályba
2010-ben. Hiszem, hogy
ez a nap egyre többünket
figyelmeztet arra, hogy
nincs határon túli vagy
anyaországi magyar, csak
magyarok vannak,
szétszóródva itt az
otthonunkban, a Kárpátmedencében és szerte a
nagyvilágban.
Zsófi
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Tóth Árpád

Nőm új kalapja
Azon a véle mén yen
vagyok, hogy azért a nőért,
aki felesége az embernek,
minden hősi és önfeláldozó tettet meg kell tenni.
Elvégre illik honorálni őt
azért a drága és édes
gyönyörért, hogy az által a
praktikus tény által, hogy
őt elvette az ember, hát a
többi nőket már nem kell
1886-1928
feleségül venni. Az afrikai
hittérítők is nyilván ilyen boldogok, ha már egyszer
megette őket az emberevő. Nem kell tovább félniök, hogy
ismét megeszik őket!
Hát mondom, az asszonyért minden hősi és önfeláldozó
tettet meg kell tenni. Én például kalapot vásároltam neki
tegnap.
Igen, kalapot, mert őnagysága a leghatározottabban így
kívánta. Eleinte ugyan vonakodtam kissé. Hiszen nőmnek
is, mint általában a többi asszonyoknak, őrült sok kalapja
van már. Tavalyelőtt kicsi kalapokat vett, tizenkettőt,
azokat most kávés szerviznek használjuk, azaz belőlük
isszuk reggel a köménymagos levest. Tavaly viszont nagy
kalapokat vásárolt, az egyik most svájci stílben átalakítva
svábhegyi nyaralónkat képezi, a másikat a finn gárda vitte
el Helsingforsbe világítótoronynak.
– Kérlek – mondtam nőmnek –, hiszen oly sok kala…
– Kuss! – felelte nőm a jobb költőnők szókincsével –
kalapot nem azért kell venni, mintha okvetlen szükség
volna rá, hanem barátnők pukkasztása céljából! Ezt se
tudod?
– Ja, ja, ja – hebegtem megszégyenülve –, és bizonyára
valami könnyű, finom dolgot vásárolsz, hiszen nyári szezon
lesz?
– Te sosem fogod megérteni a női lélek mélységeit –
mondta gúnyosan az őrgrófnő. Tekintettel a kánikula közeledésére, direkt masszív és súlyos dolgok lesznek divatban
az idén.
Beléptünk egy kalapos üzletbe. Vas tolókocsin egy negyvenkettes gránátot hoztak nőm elé, a gránát fölül kacér kis

Szörnyű esetem a 17-es villamossal
Kedves Bolond Istók!
–Ön bizonyára nem lepődik meg, ha közlöm önnel, hogy itt
Budapesten mindenféle szörnyű mizériák vannak.
Történetíróink kinyomozták, hogy már Attila lakomáján a
régi hun regősök ezt a dalt verték ki igriceiken, hogy
aszongya:
Peshten eghimást éri a
Sok finom mizéria…
Ihajla, tyuhajla!
De emlékszik még arra a mennyiségtani alaptételre, hogy
ami sok, az mégiscsak sok! A villamosokkal nem lehet
kibírni. Én most nem beszélek arról, hogy milyen őrült
zsúfoltság van egy-egy villamosban. Tudjuk, hogy erre való
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propellercsavarral volt díszítve. Nőm fölpróbálta a tükör
előtt.
– Csinos volna – mondta –, de kissé megszokott forma már.
Vieux jeu, hogy úgy mondjam. Tegnap már láttam a
korzón, hogy Strumpfspitzné fején a német óriáságyú egyik
gránátja volt egy kis vaskarosszériával, amit direkt az
Eiffel-toronyról szedett le, Párizsban – ah, dernière mode
de Paris!
Másik modellt hoztak nőmnek. Ez egy zsúfolt villamoskocsi volt, felső vezetékkel.
– Csinos, határozottan nett dolog – s a sárga lakkozás
nagyon hatásos rajta. A lépcsőin csüngő kapaszkodó-dísz is
határozottan pikáns, eredeti messenger-boyokból és katonaszökevényekből. De nem elég masszív a dolog, nem elég
masszív!
Seregestül rakták nőm elé a különböző masszív fejékeket.
Láttam egy gőzekét, strucctollakkal, a gellérthegyi citadellát négy orgonabokorral, Jónást, az elhunyt vízilovat,
kitömve, kihozták a királydíj tribünjét, Ujhelyi Nándort
Turcsányi-forgóval – hasztalan, nőmnek mindez nem volt
még eléggé masszív.
Eltűnődött, csaknem kétségbeesve. Egyszerre boldogan
sikoltott fel:
– Van egy ötletem! Emlékszem egy versre, gyerekkoromból! Valami költő írta, akiről egy ószeres utca is van
elnevezve, Petőfi vagy Rombach, vagy valami hasonló.
Úgy kezdődik, hogy: ha a föld Isten kalapja! Samukám,
vedd meg nekem a földgömböt, ha azt a fejemre teszem,
megpukkad az egész Hangli, a Gerbeaudról nem is szólva!
Nőm kecses szavaira éreztem, hogy a fejemet valami
határozottan masszív dolog kezdi nyomni. Még most is
nyomja. Nyomja a fejemet a bú. Legalább így nekem is van
egy divatos nyári kalapom.

A novellák 1909 és 1923 között keletkeztek, az
első világháború hatására bennük a részvét és a
maró gúny elválaszthatatlanok egymástól. Egy
csalódott ember keserű megállapításai ezek, aki
sírni szeretne, miközben nevet. Annak lázas
megnyilvánulása, hogy valami elveszett.
Így olvassuk hát…

tekintettel direkt hatóságilag meg fogják változtatni azt az
elavult közmondást, mely szerint: Vak tyúk is talál szemet!
– s az új közmondás az lesz, hogy a villamoson a vak is
talál tyúkszemet. Nem beszélek arról sem, hogy egy-egy
kocsira annyi ideig kell várni, hogy közben még a
legártatlanabb leányok is várandósak lesznek.
Mindez fiatal az én szörnyű villamos-esetemhez képest,
amely ma történt velem. Tessék elképzelni, ma reggel mit
sem sejtve vártam egy 17-es kocsira a Nemzeti Színház
előtt. Fél tíz volt, s nekem fél tizenegyre a Vérmezőn lett
volna dolgom. Azért mentem ki már egy órával előbb a
Nemzetihez, hogy valahogy el ne késsem, ha nem jönne
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rögtön kocsi. Alig értem a megállóhoz, már jött is a
villamos!
Felültem. Tessék elképzelni, alig voltunk hárman a
kocsiban, nemcsak ülni lehetett kényelmesen, hanem végig
is fekhettünk a padokon. Itt meg kell vallanom, hogy
nagyon kedvelem a bliccelést a villamosban; az embernek
legalább ennyi haszna legyen a sok bosszúság közt. Nem
igaz, kérem? Hát mit mondjak, még bliccelni is sikerült. A
kalauzné rám se köpött, pedig máskor ezzel szokta kezdeni.
El volt mélyedve, éppen a Bolond Istókot olvasta, tehát
csapot, papot, sőt szakaszt is elfelejtett, röhögött és nem jött
a jegyét kínálni. Amint leültem, véletlenül kiesett a pénztárcám. Észre se vettem volna, de egy csibész, az egyik
útitárs, akinek már az összes zsebei tele voltak a villamoson
lopott pénztárcákkal, udvariasan lehajolt, felvette a tárcámat, belenézett, s miután konstatálta, hogy teljesen üres,
beletett egy 20 koronás bankjegyet, s eme szavakkal adta
át:
– Fogja, szegény ember, vigyázzon a tárcájára!
A villamos közben pompásan robogott. Kinéztem az
ablakon, s meglepetve láttam, hogy a sínek mellett a
váltóigazító gyerekek ezúttal nagy hájdarabokat illesztenek
a botjaik végére, s direkt hájjal kenegették a síneket, hogy a
villamos enyhébben, kellemesebben csússzon. A vonatvezető minden állomáson bekukkantott a kocsi belsejébe,
és suttogva szólt: „Pardon, kezicsókolom, ne tessék rossz
néven venni, de indulás előtt egy incurkát-pincurkát csengetni fogok, ha nem zavarom nagyságtokat.”
A Döbrentei-téren felszállt egy ellenőr bácsi, kezet csókolt
a kalauznénak, s marquise-nak szólította. Aztán hozzám
lépett, de ahelyett hogy a jegyemet kérte volna, zsebébe
nyúlt, s udvariasan szólt:
– Uraságod szórakozott embernek látszik. Nem felejtette
otthon a kenyérjegyeit? Mert megajándékozhatnám néhánnyal.
S máris elővett egy nagy kenyérjegy-füzetet, s hanyagul letépett belőle vagy két évre valót.
Mielőtt távozott volna, még atyai hangon megdorgált
bennünket, amiért a kocsi belsejében nem dohányoztunk.

– Így értünk ki a Vérmezőre. Ó, fejthetetlen, rémes utazás!
Hogy miért rémes? Ezért:
Teljes fél órával előbb értem a Vérmezőre, mint
szándékoztam, s teljesen jókedvűen! Holott én arra számítottam, hogy az a ronda villamos szokás szerint késve
fog mászni, s én dühöngeni fogok. A dühöngésre pedig
direkt szükségem volt, mert a Vérmezőn Schwarzcal kellett
találkoznom, aki rémítően becsapott. Úgy terveztem, hogy
Schwarzba, akit ravaszul a Vérmezőre rendeltem, holmi
újabb üzleti megrendelések ürügye alatt, először is fejest
ugrok, aztán macsicsot táncolok a hasán, s kutyákkal itatom
fel a vérét ott a Vérmezőn.
Ehelyett az történt, hogy a leírt villamosutazás után angyali
jókedvvel szálltam le, s ajkon csókoltam Schwarzot.
Olyan jó kedvem volt, hogy madarakat akartam fogni a
Schwarznak. Elérzékenyülten bocsánatot kértem tőle,
amiért nem ízlettek a záptojások, melyeket legutóbb eladott
nekem, s kivettem tárcámból a húszkoronást, és a
homlokára ragasztottam.
– Mondd ezentúl azt, hogy bocikám! – suttogtam.
– Marha! – mondta Schwarz, és gőgösen távozott.
S én mégse tudtam rá haragudni. Kis pacsirtának éreztem a
szívemet, s keblemre tudtam volna ölelni az egész világot.
Az egész világ hiányában a távozó villamos után tártam ki
karjaim, s a következő költeményt suttogtam, mely nappal
vers, éjjel apróhirdetés:
Kedves kis kalauz-tante,
Óh, írj nekem poste-restante,
Írj nekem, szívem édese,
Közelebbi ismerkedés
Lehetséges-e?
Mert nélküled árva vagyok, árva.
S kölcsönös szimpátia esetén
A házasság sincs kizárva.
A választ idevárom, ebbe az intézetbe, ahol most töltöm
napjaim, barátságos, fehérkabátú bácsik közt, akik hideg
vizet öntenek néha a fejemre, mikor csilingelő hangokat
rikoltozva villamosnak érzem magam, s elgázolom az itt
tartózkodó szegény betegeket.

Rendeletek nyara
Felkelt a nap, a poloskák nyugodni tértek. Hangulatos,
világháborús nyári hajnal volt. Kis polgári ágyacskámban
felébredve, elrebegtem buzgó reggeli imádságomat:
Gondviselő jó kormányocska, a mi mindennapi rendeletünket add meg minékünk. A jó kormányocska meghallgatta könyörgésemet, mert mire lementem az utcasarokra,
már ott volt a rendelet-falragasztó bácsi, és az összegyűlt jó
kis polgároknak már javában kenegette a csirizzel az
arcukat, s ragasztotta rájuk a frissen sült, új, jó, ropogós
rendeleteket.
Voltak ott szebbnél szebb rendeletek! Volt egy piros színű;
azon az volt, hogy a cipőkészletek kímélése céljából egy
hónapig mindenki tartozik a kezén járni. Aztán volt egy
zöld színű rendelet; azon meg az álott, hogy a kesztyűkészletek kímélése céljából egy hónapig senki se merjen a
kezén járni. Volt egy sárga, mely megparancsolta, hogy a
valuta megjavítása céljából mindenkinek muszáj korán
kelni és aranyat lelni; egy kék rendelet, pedig kimondotta,
hogy minél későbben keljünk, mivel így a reggelizést

megspórolhatjuk, s ezáltal az új termés betakarításáig a
közélelmezés gondjain sokat segítünk.
Egy ultramarin rendelet szabályozta, hogy a vízkészletek
kímélése céljából a vízvezeték csapját, mielőtt kinyitnók, el
kell zárni; egy narancssárga rendelet utasított, hogy a
csapkészletek kímélése végett a vízvezetéken egyáltalán
nem szabad csapot alkalmazni. Szterényi elrendelte, hogy a
kalauzoknak a papírkészletek kímélése céljából nem szabad
ezentúl kilyukasztani a vasúti jegyeket, Wekerle elrendelte,
hogy viszont a kilyukasztások útján nyert lyukak összegyűjtendők s a „nesze semmi, fogd meg jól”-készletek
kímélése céljából hozzája küldendők, hogy ezentúl ezeket a
lyukakat beszélhesse bele a választójogot követelők hasába.
Mindezen rendeletek végtelenül boldoggá tették derék
polgári szívemet. Az új rendeleteket emésztve, hazafelé
egész úton azon gondolkozám, mikor jelenik meg már az a
rendelet, mely a rendelet-készletek kímélése szempontjából
elrendeli, hogy ezentúl nem rendel el semmit…

(Tóth Árpád: A teremtés hiteles története című novelláskötetéből)
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A Szentlélek csodái
7. rész
A keresztények legfőbb feladata elhinni, hogy az isteni
szeretet a szélesség és hosszúság, a magasság és
mélység, egyszerűen semmi nincs fölötte, alatta vagy
mellette. Ez a szeretet az otthonunk, beburkol minket, és
a végső biztonságot jelenti életünkben, halálunkon és
azon is túl. Aki ezt szí vében érzi, hiszi, akkor ez a
Szentlélek műve. Tud örülni a jónak, az igaznak, a
szépnek, és – igen – még a rossznak is. A Szentlélek az
élet forrása, mert „Isten szeretete kiáradt szívünkbe a
ránk árasztott Szentlélek által” (Róm 5,5). Amikor az
ember bűnben él, a szív halott, a halál uralkodik felette.
Nem tud kapcsolatba lépni Istennel. Szükséges, hogy a
Szentlélek megérintse a szívét, és merjen kilépni ebből
az állapotból.
Ma is van sok keresztény, aki nem tudja, hogy ki a
Szentlélek. Néha halljuk, hogy egyesek így gondolkoznak: Jól megvagyok az Atyával és a Fiúval, mert az
Atyához imádkozom a Miatyánkban, amikor áldozom,
akkor a Fiúval találkozok, de nem tudok mit kezdeni a
Szentlélekkel. Vagy ezt mondják: A Szentlélek az a
galamb, aki hét ajándékot hoz nekünk. Szegény Szentlélek így mindig az utolsó helyen áll, és nem találja meg
helyét az életünkben. Ezzel szemben a Szentlélek a
bennünk aktívan cselekvő Isten, aki felébreszti emlékezetünket. Jézus maga magyarázza el pünkösd előtt az
apostoloknak: Isten elküldi majd a Szentlelket Jézus
nevében, aki eszükbe juttatja majd mindazt, amit a
Mestertől hallottak.
Egy emlékezet nélküli keresztény nem igazi keresztény:
olyan férfi vagy nő, aki a pillanat foglya, nincs története.
Illetve van, de nem tudja, hogyan viszonyuljon hozzá.
Éppen a Szentlélek az, aki megtanítja neki, hogyan
értelmezze a történelmi emlékezetet, hogy emlékezzen
ősei hitére. Az az emlékezet, amely a szívből jön, a
Szentlélek kegyelme. Azt is jelenti az emlékezet, hogy
nem feledjük saját nyomorúságunkat, amelyek rabszolgává tesznek. Emlékezünk azonban arra is, hogy
Isten kegyelme megvált bennünket ezektől, Isten ingyenes ajándéka minden bűnösnek „jár”. A mi Istenünk
velünk együtt halad az úton, elvegyül közöttünk, velünk
együtt jár. Üdvözít, belép történelmünkbe. És a Szentlélek teszi lehetővé, hogy mi is behatolj unk Ist en
misztériumába.
A történelmi panorámára azért van szükség, hogy
világosan felismerjük Isten jóságos gondviselését; hogy
belássuk: Isten még a legreménytelenebbnek látszó
helyzetben, a legkegyetlenebb és legeldurvultabb időszakokban sem hagyja magára népét.
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1933-ban Hitler Adolf lett a német birodalmi
kancellár…
1933-ban San Giovanni Rotondóban, Gargano
hegyén, a keresztre feszített Jézus Krisztus élő hasonmása, Pio atya tízéves teljes visszavonultság után először mutatja be nyilvánosan, vérző szívvel és kézzel, a
szentmiseáldozatot…és e naptól – haláláig – apostola,
prófétája és vértanúja Isten népének.
Az ateisták Isten nemlétéről szóló érvei kártyavárként
omlanak össze, ha találkoznak Isten valóságával, melyet
életükkel fednek fel előttünk a Katolikus Egyház szentjei. Ezek közé tartozik Pio atya, aki az Egyház történelmének egyik legnagyobb misztikusaként és stigmatizáltjaként rendkívül kifejező jele Isten létezésének. Sokan
hívják így: Pietrelcinai Szent Pio atya, a titokzatos karizmatikus. Isten azért küldte őt, hogy fél évszázadon át
bizonyosságot tegyen. Tanúul rendelte a népeknek (Iz
55,4). Olyan csodákat művelt általa, amilyeneket senki
sem hallott. (Iz 65,2) Isten rábízta kegyelmi ajándékait,
hogy azokat az emberiség üdvösségére fordítsa. Küldetése általános: mindenre, mindenkire kiterjed.
Boda László atya tisztázza, hogy mi az isteni ajándék
(amely megszenteli a megaj ándékozottat) és mi a
karizma: ez olyan rendkívüli adomány, amely elsősorban a közösség hitét hivatott megerősíteni, mint például
a csodatétel, a gyógyítás, a bilokáció, a prófétálás, a
jövőbe- vagy a másik ember lelkébe-látás, halottak feltámasztása, vagy éppen a szenvedés karizmája, mint a
stigmák (Szent Pio atya mindezeket megkapta a Szentlélektől).
Az ugyanis, ha valaki a jövőbe lát, kivívhatja mások
csodálatát, de attól még az illető nem lesz szentebb. A
kettő (az ajándék és a karizma) azonban a szentek
életében nem különül el egymástól. Ha nem így volna,
meg lehetne kérdőjelezni a szentté avatásnál a csodák
számon kérését. Hiszen a csodatétel karizma, amely önmagában nem a megajándékozott megszentelését szolgálja, hanem a közösség hitének erősítését.
Hogy mit jelent teljességében a Lélekben való élet, hogy
mi a célja velünk, erről az apostol azt írja, hogy amikor
befogadjuk a Lelket, részesülünk Krisztus papi, prófétai
és királyi hatalmából. A pap feladata, hogy áldozatot
mutasson be Istennek. A keresztény ember feladata az –
ha befogadta a Szentlelket –, hogy ezt a világot
megszentelje, és Isten dicsőségébe emelje. E két hivatást
valósította meg maradéktalanul Pio atya, aki így írta le
ezt a rendkívüli küldetést, melyre Jézus hívta meg őt: „Ő
kiválasztja a lelkeket, és köztük – érdemtelenül – az
enyémet is kiválasztotta, hogy segítségére legyen az
emberek megváltásának mérhetetlenül nagy feladtában.”

2013. Szent Péter és Pál apostolok
A látható és igen fájdalmas jele annak, hogy Isten elfogadta Pio atya áldozatát elégtételül mások bűneiért és
a tisztítótűzben szenvedő lelkekért, a stigmák ajándéka
volt – a szüntelenül vérző, fájdalmas öt seb ajándéka,
egy rendkívüli jel, hogy egyesült Krisztussal az ő
szenvedésében minden ember üdvössége javára. „Jézus
megengedte, hogy erősebben halljam hangját a szívemben: „Fiam, a szeretet a szenvedésben ismerszik meg;
erősebben fogod érezni lelkedben, s még erősebben a
testedben.” (Pietrelcina, 1912.12.29.)
Pio atya minden erejéből megpróbálta titkolni e sebeket
– de ez lehetetlen volt, hiszen szüntelenül folyt a vére
ötven éven keresztül –, egészen haláig hordozta testén
Krisztus kínszenvedésének és halálának jeleit, amelyeket az orvosok semmilyen módon nem tudtak meggyógyítani. E sebekből mennyei illat áradt, melyet egyes
kiválasztott emberek a világ különböző pontjain is
éreztek, gyakran több ezer kilométerre San Giovanni
Rotondotól, ahol a szerzetes élt. Pio atya stigmái,
melyeket a tudomány nem tud megmagyarázni, azok a
sebek voltak, melyeket a hóhérok okoztak Jézusnak
kínszenvedése és keresztre feszítése során. A Jézussal
való teljes misztikus egyesülés, a Szentlélek rendkívüli
karizmája által lehetővé tette, hogy ezek a sebek megjelenjenek a kapucinus testvér testén. Jézus azt akarja
nekünk mondani e stigmákon keresztül, hogy minden
bűnünk borzal mas szenvedést okoz neki. Pio atya
személyében maga Jézus Krisztus szenvedett és mutatta
meg sebeit. „A szenvedésben Jézus közelebb van, néz
engem, és Ő jön el, hogy fájdalmat és könnyeket kolduljon, mert szüksége van rá a lelkek számára.” (Pio atya)
Az Egyház történelméből hetven olyan kanonizált
szentet ismerünk, akinek a testén vérző sebek voltak,
annak a jelei, hogy a halál és a feltámadás titkában rendkívüli módon egyesültek Krisztussal. Közéjük tartozott
például Assisi Szent Ferenc, Sziénai Szent Katalin,
Giuliani Szent Veronika. Az Egyház történelmében az
első pap, akinek stigmái voltak, Szent Pio atya volt.
Ő Francesco Forgione néven 1887. május 25-én született
Pietrelcinában, egy szegény kis házban. Tizenhat évesen
belépett a kapucinusok noviciátusába, 1910. augusztus
10-én pappá szentelték és teljesen átadta magát Istennek,
mint engesztelő áldozatot az emberiség bűneiért és a
tisztítótűzben szenvedő lelkekért. Lelkiatyjának így írt
erről: „Már hosszabb ideje érzem annak szükségét, hogy
áldozatul adjam magam az Úrnak a szegény bűnösökért
és a tisztítótűzben szenvedő lelkekért. Ez a vágy olyannyira megerősödött bennem, hogy már erős szenvedéllyé vált. Igaz, hogy sok alkalommal felajánlottam
már magam ily módon Istennek, és könyörögtem hozzá,
hogy méltóztassa rám tenni az embertársaimnak és a
tisztítótűzben szenvedő lelkeknek valamennyi bűnét, de
most ezt az áldozatot az engedelmesség megnyilvánulásaként szeretném meghozni. Úgy látom, mintha ezt
maga Jézus akarná… a másokért való szenvedés
hivatása nehéz, hiszen az ilyen ember helye nem a
szeretet gyönyörében van, hanem a Kálvárián, ahol
egyesül a szenvedő Jézussal.”

Krisztus fénye
Pio atya gyakran mondta az embereknek: „Magamra
veszem a szenvedéseteket!” Magára vette mások
szenvedését és teljes mértékben átélte: „Egy nagy seb
vagyok! Nem önmagáért szeretem a szenvedést, hanem
azért a gyümölcsért, melyet hoz: dicsőíti az Istent, megmenti a lelkeket, kiszabadít a tisztítótűzből – mi többet
kívánhatnék? Tudom, hogy mindannyian szenvedtek.
Bátorság!” Aki részt vehetett az általa bemutatott szentmisén, az tanúsította Pio atya Krisztussal való misztikus
egyesülése „szemmel látható” rendkívüli élményét.
Pio atya tudott olvasni teljesen ismeretlen emberek
lelkiismeretében, ismerte életük legapróbb részleteit,
igen gyorsan és határozottan gyóntatott: nem adott időt a
gyónónak magyarázkodásra. Megadatott neki, hogy
találkozzon a tisztítótűzben szenvedő lelkekkel. Mindennapos misztikus találkozásai voltak Jézussal, a Szűzanyával, a szentekkel. És ugyancsak mindennap harcolt
a gonosz lelkek gyűlölete és gyűlöletes támadásai ellen.
Mennyei születésekor – „Jézus! Mária!” – szavakkal
lehelte ki lelkét.
Pio atya stigmáinak híre villámsebesen terjedt el az
egész világon. Újságírók jöttek, akik tanúi voltak a Pio
atya közbenjárására történt bámulatos megtéréseknek,
csodáknak. A nagy nyilvánosság miatt a kolostor elöljárói részletes orvosi vi zsgálatot rendeltek el. Több
orvosszakértő vizsgálata után sem tudtak tudományos
magyarázatot találni az ötven éven keresztül friss, vérző
sebek létezésére, amelyek ráadásul Pio atya halálakor,
1968. szeptember 23-án teljesen eltűntek, minden heg,
szövetkárosodás nélkül.
Pio atyához hasonló személyiséget nem ismer az
egyháztörténelem. Ötven éven keresztül emeli áldásra
Krisztustól megsebzett vérző jobbját; az Isten Bárányának alázatos báránykájaként él; nem tesz egyebet, mint
Istenhez tereli az elveszett…, az elzüllött…, igen
sokszor a mocsárban fuldokló, lelki halált halt nyájat. Jó
példával, intő szóval, korholással, csodákkal, könnyekkel, önsanyargatással, csodálatos életművel.
Krisztusi ember. Áldozópap – és áldozat.
Pio atya közbenjárására ma is rendkívüli megtérések és
csodás gyógyulások történnek. (Sajnos nincs mód itt
ezek bemutatására.)
A Szentlélek Pio atyán keresztül emlékeztetett bennünket Jézus megváltó kereszthordozására és halálára,
hiszen a Szentlélek mindig Krisztus üdvösségszerző
áldozatát mutatja meg. Azáltal, hogy Jézus szenvedett és
meghalt minden emberért és feltámadása által megmentett minket a végső rossztól, vagyis az örök kárhozattól. Neki köszönhetően minden szenvedés – még a
legértel metlenebb és a nem szándékosan okozott
szenvedés is –, ha a Vele való egyesülésben éljük meg,
az üdvösség útjává válik, tehát nagy karizma, ajándék és
kegyelem. Jézus azonban csak akkor tudja nekünk
ajándékozni az üdvösséget, ha hajlandóak vagyunk azt
elfogadni, ha minden szenvedésünket és összes bűnünket teljes bizalommal átadjuk Neki a kiengesztelődés
szentségében és az Eucharisztiában, ha imádkozunk,
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2013. Szent Péter és Pál apostolok

valamint az evangélium útján járunk. A Szentlelket, Akit
Krisztus öröktől fogva birtokol, mint saját Életét, úgy
kapjuk meg, mint a mi életünket. Megmaradunk „ebben
a világban”, továbbra is részt veszünk annak halandó
létében, mivel azonban megkaptuk a Szentlelket, igazi
életünk „Krisztussal van elrejtve Istenben”(Kol 3,3) és
máris, most részesei vagyunk Isten örök Országának,
amely „e világ” számára még csak eljövendő.
Amikor a Szentlélek eljön, egyesít bennünket Krisztussal, Krisztus Testévé tesz bennünket, Krisztus Királyságának, Papságának és Prófétáságának részeseivé. Mi
is vihetjük apró stigmáinkat Jézus után a mennybe, Isten
szeretetének fénye és illata árad majd belőle.

Kérjük az emlékezet kegyelmét a Szentlélektől, hogy
olyan személyek legyünk, akik nem felejtik el a megtett
utat, nem felejtik el az életükben kapott kegyelmeket,
bűneik megbocsátását, nem felejtik el, hogy rabszolgák
voltak, és az Úr üdvözítette őket, Aki minket megváltott
és föltámaszt, kegyelmét adja az Ő követésére, mindhalálig. Bármily nagy lenne a keresztünk, az Ő szeretete
még nagyobb, és minket is képessé tesz a Szentlélekben
a természetfeletti életre és szeretetre.
„A Lélek ajándékait pedig ki-ki azért kapja, hogy
használjon vele”…(1 Kor 12,7-8)

Imádság a szenvedés felajánlására:
„Uram Jézus Krisztus, átadom magam Neked testi és lelki szenvedésemmel együtt. Átadom Neked a
szenvedéstől és haláltól való félelmet, valamint a szenvedés értelmetlenségének érzését. Jézusom, egyesülni
akarok Veled szenvedésedben, melyet a kereszten éltél át a világ üdvösségéért, hogy ebből az üdvözítő forrásból
erőt meríthessek a gyógyuláshoz és a szenvedés elviseléséhez, továbbá örömöt az ördög, a szenvedés, a bűn és a
halál felett aratott győzelmed láttán.
Szent Pio atya, könyörögj érettünk, és segíts nekünk felajánlani szenvedéseinket a bűnösök megtéréséért és az
egész egyház szándékára Krisztus Urunk által a Szentlélekben! Ámen.

Tóth Marianna
Forrás:
Bartha Angéla: A szeretet mennyei stigmái, Megújulás: a Magyar Katolikus Karizmatikus Megújulás Hírlevele,
2013.1.szám
Blanár Mihály: Szent Pio atya a titokzatos karizmatikus, Esztergom, Testvéri Szolgálat Alapítvány, 2003
Ferenc pápa a Szentlélekről, Magyar Kurír, 2013
Katona István: A Szentlélek új életet hoz, Budapest, Maranatha, 2013. május-június
P. Mieczyslaw Piotrowski SChr.: Megjelenítette Isten valóságát, Szeressétek egymást, Budapest, 2013
Ruth Burrous OCD: Az imaélet lényegéről, Budapest, Jel, 2012
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A Váci Egyházmegyei Zsinatról
Már az előző számban beszámoltam a Zsinat céljáról és témaköreiről.
Mivel az egyik témakör előadásában én is részt veszek, erről szeretnék röviden beszámolni.
A második témakör a SZOLGÁLATTEVŐK címet viseli. (Húsvéti szám 24. oldalon található az összes témakör).
Ennek a résznek a témái: a papok, diakónusok, akolitusok feladata az Egyház szolgálatában.
A papi élet sokrétű feladatkört foglal magában. Hogy ebben a pap helyt tudjon állni, szüksége van töltekezésre,
továbbképzésre, lelki elmélyedésre. Ennek egyik fontos része a papi közösségben való részvétel. Felkértek, hogy
foglaljam össze ezt a témát, mivel én a mindennapi gyakorlatomban élem meg ezt.
A pap sajátos hivatása, életmódja, problémái megkívánják, hogy meg tudja ezeket beszélni azokkal, akik „ugyanabban
a cipőben járnak”. Van egy régi latin mondás, miszerint: similis simile gaudet. Nyers fordításban így hangzik: Hasonló
a hasonlónak örvend. Vagyis az egyforma életállapotban élők értik meg igazán egymást.
A papoknak is vannak hivatalos továbbképzései, un. rekollekciók, esperes kerületi gyűlések stb. És vannak
hagyományos összejövetelek, mint búcsúk, névnapok, papi jubileumok. Ezen kívül vannak önszerveződő papi körök
is, amelyek rendszeres összejöveteleket tartanak. Hetente, kéthetente vagy havonta. Én is vezetek egy ilyen közösséget
itt, a környékbeli atyákkal rendszeresen, kéthetente találkozunk mindig más plébánián, kedd esténként. A másik ilyen
közösség, ahova járok, Nógrád megyében van, ahol előzőleg működtem, azok heti rendszerességgel találkoznak,
keddenként. De vannak úgynevezett lelkiségi közösségek is, mint pl. a Viculum Caritatis papi közösség, amelybe én is
beletartozom. Vannak fokolárés, vagy regnumos papi közösségek is.
Mindezek azt szolgálják, hogy mi, papok el ne sekélyesedjünk, bele ne fáradjunk a papi munkába, a néha
hiábavalónak látszó fáradozásokba. De az is szükséges, hogy képezzük magunkat, elmélyedjünk a közös imádságban,
hitünk igazságainak mélyebb megértésében.
Miből áll egy ilyen összejövetel? Közös imádság a Breviáriumból, Szentírás-olvasás és elemzés, készületben a
következő vasárnapra, vagy más teológiai könyvek olvasása, közös étkezés, beszélgetés, vitatkozás, évente közös
kirándulások, nyaralások stb…
A Balassagyarmaton összegyűlt papoknak és híveknek május 23-án erről beszéltem.
Remélem, e közreadott néhány gondolat segítségével a Kedves Olvasók is bepillanthattak a mi papi életünkbe.
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LITURGIA ÉS KARITÁSZ
Berta László káplán

Bevezetés
Szent Lőrinc diakónus tanúságtételével figyelmünket a
szegényekre irányítja, akiket az Egyház kincseinek nevez.
Az Ó- és Újszövetség szegényekkel kapcsolatos tanítását
szem előtt tartva kijelenthetjük, hogy abban a pillanatban,
amikor elfordulunk ezektől az emberektől és már nem
viseljük gondjukat, az Egyház hiteltelenné válik, mondhatjuk, meghasonlik önmagával. Mindezt felismerve Egyházunk immár kétezer éve fordul gondoskodón a szegény
sorsúak felé, mert „erre készteti a boldogságok evangéliuma (vö. Lk 6,20-22), Jézus szegénysége (vö. Mt 8,20), és
az Ő szegények iránti figyelmessége (vö. Mk,12,41-44)”.
Így jutunk el az őskeresztény vag yo nközösségek tő l a
középkori szerzetesrendeken át a mai hajléktalanszállókig
és segélyakciókig, az egyházatyák prédikációitól a kolostori
iskolákon át a szenvedélybetegekkel való foglalkozásig,
mert szün telenül fü lünk ben cseng Jézus sza va, hogy

mindazokat a szellemi és anyagi javakat, amiket Isten jóságából ingyen kaptunk, ingyen is kell továbbadnunk (vö. Mt
10,8).
Jelen dolgozatban azt vizsgáljuk, hogy a szegények szolgálata és a liturgia milyen kapcsolatban áll egymással, hogyan
volt jelen egyik a másikban a kereszténység kezdetén,
milyen formában mutatkozott meg az évszázadok során, ma
hogyan jelenik meg, vagy nem jelenik meg az Anyaszentegyház életének azon valóságában, amelyet a II. Vatikáni
Zsinat csúcsnak és forrásnak nevezett, és milyen továbblépési lehetőségeink vannak, hogy a vasárnapi Eucharisztia
valóban culmen et fons caritatis lehessen.

Hogyan kapcsolódik össze liturgia és karitász?
Hogy meglássuk, a liturgia és a szeretetszolgálat milyen
szorosan kapcsolódik egymáshoz, a liturgia fogalmából kell
kiindulnunk. „A liturgia (gör. leiton ergon, jelentése népért
végzett szolgálat) röviden Krisztus papi tevékenységének
folytatása a titokzatos Test, vagyis az Egyház szertartásai
által az emberek megszentelésére és Isten dicsőségére.”
Habár a liturgia az egybegyűlt hívő közösség istentiszteleti
szolgálata különböző rítusok formájában, mégsem elsősorban az ember műve, hanem benne megvalósul az Atyaisten üdvözítő műve Krisztusban, a megszentelődött ember
pedig hálát ad Istennek és dicsőíti őt Krisztus által a Szentlélekben. A Fő és a tagok egysége, valamint a tagok egymással való közössége a liturgiában valósul meg legláthatóbban és leghatékonyabban. Papi szolgálat, amelyben
maga Krisztus a Főpap.
A liturgiába tartoznak a szentmise, a szentségek kiszolgáltatása, az Egyház imádsága és éneke (zsolozsma) és az
Isten Igéjének önálló hirdetése. Témánk további kifejtésében liturgia alatt elsősorban az Eucharisztia liturgiáját
értjük, amely lege lőszö r fejlődö tt ki, és amelyben az
Egyház a legteljesebben nyilvánul meg, leginkább válik
láthatóvá. A II. Vatikáni Zsinat tanítása szerint „a liturgia
az a csúcspont, mely felé az Egyház tevékenysége irányul;
ugyanakkor az a forrás is, amelyből fakad minden ereje”.
Csúcs, hiszen az Egyház legintenzívebben az Eucharisztiában valósul meg, azonban ezt meg kell előznie az Ige
hirdetésének, a személyes megtérésnek és a testvéri közösségre való képességnek; forrás, mert a liturgikus cselekmények nem maradhatnak meg önmagukban, Krisztussal
egyesülve ráébredünk, hogy el vagyunk kötelezve minden
ember üdvösségéért, és az így kapott ajándék feladattá válik
(szeretetszolgálat). Az Egyház tehát liturgikus közösség,
mert „Krisztus golgotai áldozatából született, s ma is az
Eucharisztiából és a szentségekből meríti erejét”.

Ha a szeretetszolgálat fogalmából indulunk ki, hasonló
eredményre jutunk. A karitá sz „az embertársak iránti
tevékeny szeretet, különösen szervezett formában”, melynek
liturgikus vonatkozása van, hiszen a liturgia jelentése, a nép
népért végzett szolgálata, csak a testvéri közösségben lehetséges, ennek megnyilvánulása a liturgiában a békerítus. A
liturgikus nevelés célja az ember szociális képességének és
szeretetre való képességének kialakítása, tehát a liturgia
gyümölcse a felebaráti szeretet gyakorlása. Ezért a szeretet
tettei nélkül nem képzelhető el egy közösségben a liturgikus ünneplés, és ezek a te ttek kezde ttől az Istentisztelethez kapcsolódtak (pl. Pál gyűjtése a jeruzsálemi
híveknek).
A liturgia és a karitász kapcsolatáról tanúskodik egy nyelvi
megfigyelés is, vagyis hogy az Újszövetség görög szövegében a leitourgia vagy leitourgeó szó egyaránt jelent Istentiszteletet (ApCsel 13,2; Lk 1,23), az Evangélium hirdetését
(Róm 15,16; Fil 2,14-17.30) és tevékeny felebaráti
szeretetet (Róm 15,27; 2Kor 9,12; Fil 2,25); közös hogy
mindhárom esetben az Isten és emberek szolgálatáról van
szó.
Érdemes megfontolni a lex orandi, lex credendi elvet ebből
a szempontból. Ennek jelentése kettős, a liturgia kifejezi és
tanítja az Egyház hitét, valamint bizonyítja a hitet. Ha
hitünknek azon szeletére gondolunk, hogy mindnyájan
egyenlők vagyunk Isten előtt, egyenlő méltósággal rendelkezünk, és a teremtett világ javait mind ajándékba kaptuk,
és az igazságosság megkívánná ezek egyenlő használatát
(nem birtoklását); vagy ha a szenvedőkben és szegényekben köztünk jelenlévő Jézust tartjuk szem előtt, aki hitünk
szerint a jócselekedeteink alapján fog minket megítélni,
akkor nem lenne kívánatos, hogy a szegényekkel való
törődés egyértelműen kifejeződjön az Egyház liturgiájában?
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A két tevékenység egységének első tanúja az első korintusi levél, amelyről azonban csak a következő alfejezetben
beszélünk részletesebben. Nézzünk inkább egy példát az ókeresztény Egyház tanításából. Az Eucharisztia és a szegényekkel való törődés kapcsolatának egy specifikus szempontját világítja meg Aranyszájú Szent János:
„Tiszteletben akarod részesíteni Krisztus testét? Le ne nézd azért, mert ruhátlan. Azt pedig meg ne tedd, hogy itt
benn esetleg selyemruhával tiszteled meg, odakinn pedig nem törődsz vele, amikor ruhátlan és gyötri a hideg.
Mert, aki azt mondta: »Ez az én testem« (Mt 26,26), az szavával egy tényről tett tanúságot, de ugyanilyen tényt
mond ezzel is: »Láttátok, hogy éhezem, és nem adtatok ennem« (vö. Mt 25,35), és: »Amit a legkisebbek
valamelyikével nem tettetek, velem nem tettétek« (vö. Mt 25,45). Jézusnak persze nem ruhára van szüksége: ő
tiszta lelkeket akar. E dologban pedig nélkülözhetetlen a fokozott törődés.
[…] Így te is azzal a tisztelettel tiszteld meg, amelyet ő írt elő parancsával; tehát a vagyonodat oszd szét a
szegények között. Mert nem színarany tárgyak kellenek az Istennek, hanem színarany lelkek.
Ezt nem azért hangoztatom, mintha ellenezném, hogy ilyen fogadalmi ajándékokat ajánlj fel Istennek, hanem
mert inkább azt kérem, hogy ezekkel együtt, sőt már ezek előtt adj alamizsnát. […] Amott az ajándék dicsekvésre
is adhat okot, emitt viszont tisztán az alamizsnálkodás és az emberszeretet érvényesül.
Mert mire jó az, ha Krisztus asztala aranykelyhekkel van megrakva, ő maga viszont éhenhal. Előbb lakasd jól az
éhezőt, és csak azután ékesítsd fel az asztalát a feleslegedből. […] ha látnál valakit, akinek nincs betevő falatja, s
te nem adnál neki enni, de az asztalára arany edényeket raknál, vajon köszönetet mondana az neked? […] Ha
látsz valakit rongyokba öltözve és a hidegtől megdermedve, de ahelyett, hogy ruhát adnál rá, aranyozott
oszlopokat állítanál fel neki, és kijelentenéd, hogy az ő tiszteletére teszed, nemde azt gondolná, hogy te
kigúnyolod, sőt a végsőkig meggyalázod őt?
[…] Tehát amíg a templomot ékesíted, vedd észre nyomorgó testvéredet is: mert ő értékesebb templom, mint a
kőből való.”
II. János Pál pápa a vasá rn ap megszen te lésérő l szóló
apostoli levelében, a Dies Domini-ben külön kitér arra,
hogy az Úr napjának a „szolidaritás napjává” is kell válnia,
alkalmat nyújtva a híveknek, „hogy gyakorolják a szeretet
és irgalmasság cse lek ed ete it és apostolkodjanak”. Az
apostoli időkre és az egyházatyákra hivatkozva bizonyítja,
hogy a kenyértörés vasárnapi összejövetele sohasem vonta
el a keresztényeket a szeretet gyakorlásától, sőt az említett
példák „emlékeztetik a keresztény közösséget, hogy az
Eucharisztia ünneplésének olyan hellyé kell válnia, […]
ahol maga Krisztus a gazdagabbak bőkezű ajándékozása
által folytatni tudja a csodálatos kenyérszaporítást”. Végül
szempontokat ad a Szentatya, hogy milyen tevékenységekben mutatkozhatna meg az a szeretet, amely az
Eucharisztiából fakad és át kellene hatnia a vasárnap mise
utáni részét, vagyis hogyan fo rrá sozik a karitász az
Eucharisztia liturgiájából: magányos ember étkezésre való
meghívása, beteglátogatás, nélkülöző család megajándékozása, néhány óra önkéntes szolgálat.
Tekintsünk Szentatyánk, XVI. Benedek pápa tanítására a
témával kapcsolatban. Első enciklikájában, a Deus caritas
est-ben részletesen szól a keresztény szeretetszolgálatról.
Első megállapítása éppen az, hogy az Egyházban lényegében szorosan összetartozik az Igehirdetés, a szentségi
szolgálat és a karitász hármas feladata, majd a liturgia és
szere te tszo lgá la t összekapcsolódásáról beszél történeti
szempontból, a dokumentum végén pedig arra hívja fel a

figyelmet, hogy imádság nélkül a szeretetszolgálat puszta
aktivizmus, mely a gőg, a rezignáció, vagy az eredménytelenség érzésének veszélyét rejti magában. Sacramentum
caritatis kezdetű apostoli levelében a pápa hivatkozik a
Dies domini-re, és ő is ajánlja vasárnaponként a keresztény
programok szervezését, köztük a szerete tszolg álat
gyakorlását. A dokumentum végén az Euchariszta szociális
vonatkozásairól szól, amelynek kiindulópontja, hogy a
szeretetszolgálat a szentmiséből fakad, hiszen annak válunk
tanúivá, hogy Isten mind en e mbe rre l eg yütté rez, és
egyesülvén Krisztussal mindazokkal is egyesülünk, akiknek
Jézus magát ajándékozza. Rámutat arra, hogy a politikában,
vagyis a közjó megteremtésében tett fáradozás, a békéért,
igazságosságért való küzdelem, a nyomor megszüntetésére
tett erőfeszítések mind az Eucharisztiából fakadnak, a
felajánlás szertartása pedig segít felismerni, hogy a világ
Isten teremtménye, az Ő jóságos tervének része, így nem
bánhatunk vele önkényesen, tehát a környezetvédelem is a
liturgiából ered.
Végül elérkezünk oda, hogy a szere te tsz olgá la tn ak
nemcsak, hogy meg kell jelennie a liturgiában, nemcsak
forrásoznia kell az Eucharisztia misztériumából, hanem a
szegényekkel való törődés már maga liturgia, vagyis az
Isten és ember iránti szeretetből végzett közszolgálat.
Szentatyánk a 2008. év 31. általános kihallgatásán így szólt
erről:

„Talán ma nem vagyunk rá képesek, hogy teljes egészében megértsük annak a jelentőségét, amelyet Pál és
közössége tulajdonított a jeruzsálemi szegényeknek való gyűjtésnek. A vallási tevékenységek között teljesen
új kezdeményezésről volt szó: nem volt kötelező, hanem szabadon és spontán vehetett benne mindenki részt.
A gyűjtés a palesztinai anyaegyház közössége iránti adósságot törlesztette, ahonnan a hívek az evangélium
kimondhatatlan ajándékát kapták. Pál ennek a gesztusnak a szolgálat, az áldás, a kegyelem, sőt a liturgia
nevet adja. A gyűjtés olyan gesztus, amelyet minden közösség Istennek kínál fel, másrészt a nép érdekében
tett karitatív cselekedet. A szegények és az isteni liturgia iránti szeretet tehát összetartoznak. A szegények
iránti szeretet maga a liturgia. A két látóhatár jelen van minden egyházi liturgiában, amely természeténél
fogva ellenzi az istentisztelet és az élet, a hit és a tevékenység, az ima és a testvérek iránti szeretetszolgálat
különválasztását.”
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A szentmisében megjelenő karitász – történeti áttekintés
Ha igazán pontosak akarnánk lenni, úgy fogalmazhatnánk
meg a fejezet címét, hogy a szentmiséből eltűnő szeretetszolgálat. Ha ma részt veszünk egy vasárnapi szentmisén,
semmilyen jel nem utal arra, hogy az adott közösségben
(vagy c supán liturg ikus közösség ben) „a testvériség
konkrét szolidaritássá válik, ahol az utolsóknak szól a
legnagyobb figyelem és testvéri szeretet”. Nagyon ritkán
kapcsolódik az Úr napjának megüléséhez valamilyen
karitatív tevékenység, nem látszik sem a forrás, sem a csúcs
mivolta a liturgiának. Kezdetben azonban nem így volt.
Az apostoli időkben a keresztények kenyértörésre jöttek
össze, amely azonban nem volt önálló cselekmény, hanem
a zsidó szokásokból átvett liturgikus jellegű lakomához,
vacsorához kapcsolódott. Maga a kenyértörés is a zsidó
hagyományból származik. A vacsorához szükséges étket a
hívek hoz ták ado má n yk ént, amelyből kiválasztották a
szükséges kenyeret és bort, a többit pedig egymás közt
egyenlően elosztva, egy agapé keretében elfogyasztották,
majd ezt követte az Euc harisz tia. Az agapén tehát a
szegényeket is megvendégelték, ők is részesülhettek a
lakomából, így jött létre köztük a testvéri közösség. Akkor
még természetes volt, hogy aki új életre született vízből és
Szentlélekből, és hétről hétre, vasárnapról vasárnapra
magához veszi annak testét és vérét, aki nem ment el
részvét nélkül egy nélkülöző mellett sem, hogy gondja
legyen a közösség szegényebb tagjaira. Erről a korról
tanúskodik a korintusiaknak írott levél (1Kor 11,17-34),
amely azt mutatja, hogy problémák már akkor is voltak. Pál
ugyanis megfeddi a híveket amiatt, hogy az Úrvacsorán
mindenki a saját eledelét fogyasztja, így egyesek dőzsölnek, a szegényebbek viszont éhen maradnak, tehát a társadalmi szakadékok az Úr asztala körül ugyanúgy meg-
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maradnak. Az Úrvacsora elnevezés itt az egész lakomára
vonatkozik, melynek kétségkívül része volt a Krisztus
emlékezetére végzett kenyértörés, de a katolikus hagyományban az Eucharisztiát soha nem nevezték Úrvacsorának, ez a kapcsolódó agapéra vonatkozik.
A 3. századig tanúi lehetünk az Eucharisztia önállósodásának, a liturgia szövege és menete körvonalazódásának és
a további ak tív karitatív te véken ységnek. Miután a
zsinagógától elszakadtak a keresztények, a Szent Iratok
olvasása is a kenyértöréshez kapcsolódott. Időközben, a
közösségek növekedésével elvált egymástól a szeretetlakoma és a kenyértörés, amelyet igazán innentől nevezhetünk Eucharisztiának, mivel a lakoma formájának elvesztésétől átkerült a hang súly a há laadá sra. A szétválástól
kezdve az Eucharisztiák vasárnap reggelre kerültek át.
Természetesen az agapé sem tűnt el nyomtalanul és még az
emberekből sem veszett ki a szegények iránti odafigyelés.
Esténként továbbra is tartottak szeretetlakomákat, amelyek
karitatív célúak voltak, a reggeli liturgiákon pedig megmaradt a szokás, hogy ado mán yoka t hoznak a hívek.
Ezeket Keleten a liturgia előtt egy külön helyiségben tették
le és a papok vitték a szükséges kenyeret és bort körmenetben az oltárhoz, Nyugaton pedig kialakult az ún. felajánlási
körmenet, amikor is a hívek vitték ki adományaikat az igeliturgia után, és a pap ezekből választotta ki a szükséges
kenyeret és bort. Ezen adományoknak kettős célja volt: egy
karitatív, vagyis a szegények és a papság segítése, és egy
szakrális, vagyis hogy ószövetségi mintára személyesen
ajánlanak fel a termésből, javaikból az Istennek. A patrisztikus irodalomban először Szent Justinus számol be az ókeresztények liturgiájáról, mely ezt az állapotot tükrözi:

„Mi pedig a továbbiakban erre mindig kölcsönösen emlékezünk, és kik benne részesülünk, minden nélkülözőnek
segítségére vagyunk, és mindörökre közösségben maradunk egymással. […] A jómódúak, és aki akar, ki-ki
szándékának megfelelően adakozik, azt, amit jónak lát; az összegyűjtött adományokat az elöljáró elteszi, s belőle
gondoskodik az árvákról és az özvegyekről, azokról, akik betegség, vagy más oknál fogva szükséget szenvednek,
továbbá a bebörtönzöttekről, az átutazó idegenekről; egyszóval mindenkin segít, aki arra rászorul.”
A következő századokban a litu rgia aran yk orá t é li,
gazdagodik, kialakul a liturgikus éneklés, előtérbe kerül az
áldozati jelleg. A hívek továbbra is hoznak adományokat,
nem csupán karitatív célból, hanem ezzel fejezték ki az
áldozatba való bekapcsolódásukat. A 6. századig meghatározó volt, hogy az Eucharisztiát az egység szentségének vallották és jelen volt a karitász. A gall-frank időkben
már nem csupán ken yeret és bo rt hoztak, hanem más
szükséges dolgokat is (elsősorban a templom javára), mint
például olajat, gyertyát.
Elérkezünk a 11. századhoz, amellyel elkezdődik a liturgia
hanyatlásának időszaka. Nagyon elterjed a magánmise,
amely a közösségi mise formájára is hatással van, és ennek
következménye, hogy a liturgikus közösség, mint olyan
felbomlik, megváltozik a miséhez való hozzáállás, és a
hívek tevékeny részvételét is igen megnyirbálják. Nem volt
már szükség a nép kenyéradományára sem, hiszen áttértek
a kovásztalan kenyér liturgikus használatára, így a 11.
századtól a hívek pénzadományokat hoznak, amelyeket már
nem vihetnek az oltárra, hanem többnyire közvetetten
gyűjtik össze, továbbá ebből fejlődik ki a misestipen-

diumok rendszere. A latin nyelv, a pap csöndben mondott
imái, a háttal misézés és a felajánlási körmenet megszűnése
miatt a nép kimarad az ünneplésből. A feudális társadalom
is nyomot hagy: a testvériség helyett atya-fiú viszony
alakul ki a papság és hívek közt, a kor embere beviszi az
individualizmust a liturgiába, tért hódítanak a szubjektív
elemek, a mise már nem közös hálaadás, hanem fölülről
jövő áldás, az istengyermeki öntudatot felváltja a szubjektív
bűntudat. Felbomlik tehát a közösség. Közösség nélkül
pedig, lehet-e beszélni karitászról?
A Trienti Zsina t megszüntette a visszaéléseket, túlkapásokat, egységesítette a liturgiát, de ellenreformációs
jellege miatt a megú jíto tt liturgia továbbra sem volt
alkalmas a hívek aktív részvételének biztosítására és a
közösségi szemlélet kialakítására. Továbbra is a latin
nyelvet használták, az áldozatot, jelenlétet és imádást hangsúlyozták a reformátorokkal szemben, a lakoma, a közös
ünneplés pedig háttérbe szorult. Az áldozás a misén kívülre
került, a prédikáció is önálló moralizáló, apologetizáló
beszéd lett. A barokk zene bevitele is azt segítette, hogy a
hívek a misét „hallgassák”. A hívek lelkiéletét a szentség-
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imádás gyakorlata jellemezte, melynek köszönhetően a
szentmisét is egyéni áhítatokra használták fel. A karitász
tevékenységet a liturgiától teljesen függetlenül a különböző
szerzetesrendek végezték.
A változást a liturgikus mozgalom hozta, amely a 19.
századtól folyamatosan előkészítette a II. Vatikáni Zsinatot,
amely a mozgalom igényeire a Sacrosanctum concilium
kezdetű konstitúc ió já va l felelt. Bevezette a népnyelv
használatát, és eszményként elénk tárta a nép „tudatos,
tevékeny és gyümölcsöző” részvételét a liturgián, amely a
keresztény élet „csúcsa és forrása”.
Ezzel elérkeztünk a mai liturgiához. A reform visszanyúlt a
kezdetekhez, így újra előtérbe került a lakoma jelleg, a
közösség ünneplése, a testvériség, a tevékeny részvétel. Ez
utóbbit szolgálja, hogy visszahozták a felajánlási körmenetet, és arra buzdít az egyház, hogy az áldozati adományokat hívek vigyék az oltárhoz. Ez a gyakorlat azonban
még nem általánosan elterjedt. Megmaradt emellett a perse-
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lyezés a felajánlás alatt, amelynek értelme nem gyűjtés
valamilyen jó célra, nem könyöradomány, hanem a hívő
sze mé lye s bekapcso ló dása a szen tmiséb e, ezzel
saját áldozatává téve azt. A karitatív jelleg tehát majdnem
teljesen eltűnt, csupán évente néhány alkalommal kerül elő,
amikor gyűjtést szervezünk a Szentföld, katolikus iskolák,
stb. javára. Azonban ekkor sem a közösség tagjaira fordítjuk, hanem kényszerből küldjük más közösségeknek, egyfajta személytelen, lelkiismeret-nyugtató adományként. A
szentmiséhez vagy magához a vasárnaphoz kapcsolódó
karitatív tevékenységek sem gyakoriak, habár egyre több
plébánián működik már eredményesen karitászcsoport.
Biztos vagyok benne, hogy valahol, rejtett módon a szentmiséből forrásozik ez az áldásos tevékenység és ilyen
irányú elköteleződés, csak a csúcsát nem éri még el a legszentebb liturgiában.
Az előzőekben az áldozati adományokra és a felajánlási
körmenetre koncentráltunk. Van azonban még egy megemlítendő eleme a liturgiának, ez pedig a nagycsütörtök esti
lábmosás szertartása, amely megjeleníti Krisztusnak azt a
lehajló, szolgáló szeretetét, amelynek megtételére minket is
kér. A szertartás a 6. századi gall rítusú mozarab liturgiában
tűnik fel először, de a római rítus terjedésének hatására
eltűnik és csak a sze rze teshá zakban ma rad me g,
ahol vendégeken, betegeken, szegényeken és szerzetes
testvéreken végzik. Rómában a 12. század óta szerepel.
Magyarországon a középkorban az volt a szokás, hogy ezen
a napon Jézus példájára szegényeket hívtak meg, megmosták lábukat, kezeikre vizet öntöttek és egy-egy pénzdarabot adtak nekik.

A böj t
Az aszkézisnek eg y spec iális te rü letére, a
böjtölésre vessünk még egy pillantást. Szorosan vett
értelemben nem része a liturgiának, azonban a liturgikus év
részeként szerepel a Nagyböjt, mint a Húsvétra felkészítő
negyven nap, amikor fokozottan figyelünk az aszkézis
eszközeire, köztük a böjtre. Másrészt az Eucharisztia és a
böjt szoros kapcsolatát mutatja, hogy az Egyház mindig is
megkövetelte, hogy szentáldozás előtt böjtöljünk.

Az Ősegyházban sokkal szigorúbb volt a böjti fegyelem,
mint ma, és a liturgiával összefüggésben, közösen gyakorolták. Jelentésére, lelki-testi hatásaira most nem térünk ki,
csupán azt emeljük ki, hogy a böjtnek a felebaráti szeretettel és az alamizsnálkodással össze kell kapcsolódnia.
Alapelv, hogy amit megtakarítunk a böjtöléssel, azt ne
tartsuk meg magunknak, hanem adjuk a nélkülözőkben
jelenlévő Úrnak. Hermász Pásztorában ezt olvassuk:

„[…] azon a napon, amelyiken böjtölsz, semmit se vegyél magadhoz, kenyéren és vízen kívül. Az ételeidből
mindazt, amit megettél volna, amit csak elköltöttél volna azon a napon, add az özvegyeknek, meg az
árváknak vagy pedig a szűkölködőknek, így gyakorold az alázatosságot, hogy azok, akik a te alázatosságod
következtében kaptak valamit, ami a lelküket megtölti, könyörögjenek érted az Úrhoz”.

Befejezés
Láthattuk tehát, hogy a szegények felé való odafordulás,
mint Egyházunknak hitelt adó kritériuma, milyen fontos
szerepet játszott keresztény eleink életében. Fontos lenne,
hogy a mai világban, amikor a legtöbb ember csak a
szentmisén keresztül érintkezik az Egyházzal, a liturgia is
tanúságot tegyen arról az Isten országa béli életformáról,
amelyről az ók orban me gismerték a keresztényeket:
„Nézzétek, hogyan szeretik egymást!”. Olyan közösségek
gyűljenek össze vasárnaponként ünnepelni, akik közt nincs
nélkülöző, és nyitottan fogadnak minden érdeklődőt vagy
segítséget kérőt, sőt, akik észreveszik azok szükségeit is,
akik nem fordulnak az Egyházhoz. A mai misszió első-
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sorban nem a szóbeli igehirdetésen kell, hogy alapuljon,
hanem a szociális érzékenységen, a szenvedők felé való
nyitottságon és az önzetlen segítségnyújtáson. Ilyen közeledésre nem reagálhat közömbösen az érintett fél, és előbbutóbb „kérdezni fog reményünk felől” (vö. 1Pét 3,15).
Hogyan épülhet be mindez a liturgiánkba? Láthattuk, hogy
a perselyezés a szentmise azon eleme, mely az ókeresztény
gyakorlatból levezethető, de eredeti karitatív jelentését
teljesen elvesztette. Az első feladat mindenképpen a felnőtt
katekézis terén az igényes litu rg ikus ne velé s, melyben
érzékennyé tesszük az embereket a szimbólumokra, és
tudatosítjuk bennük, hogy mely cselekedetnek mi a
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jelentése. Nem szabad továbbá erőszakoskodni, a perselyt
az emberek orra alá nyomni, mert kényszerűnek és megalázónak találhatják, holott az áldozatba való bekapcsolódás teljesen szabad és örömteli tett. A mai gyakorlatban a
perselypénz elsősorban a templom költségeinek fedezésére
szolgál, mely így „holt marad”, és ha nem is mind számlákra megy, a hívek nem látják, nem érzik, mi történik adományaikkal. A perselypénz egy nagyobb részét a közösség
belső karitatív céljaira lenne jó fordítani, így azonban nem
biztos, hogy maradna elegendő forrás az állandó kiadásokra. Ezen a ponton föltehetjük a kérdést, hogy a mai
korban, amikor egyre inkább a hitvalló, tanúságtevő kis
közösségek Egyháza felé mozdulunk el, valóban szükségünk van-e hatalmas műemlék templomokra és veszteséges
intézményekre?
Az agapé újrafelfedezése szintén jó eszköz. Egyre több
helyen találkozunk vele, mint a közösség megerősítésének
eszközével. Az ilyen, esetleg a vasárnapi szentmiséhez kapcsolódó szeretetlakomákon alkalom nyílna egymás problémáinak, szükségeinek megismerésére, és személyes fölajánlásokkal, anyagi, szellemi, lelki seg ítségn yú jtássa l
lehetnénk testvéreink szolgálatára. Elképzelhetőnek tartom
egy ókeresztény típusú modell alkalmazását is a perselyezés helyett, amelyben egyáltalán nem kellene pénzt adni,
csak ha nincs más ötlet. Ez sokkal több kreativitást igényel,
személyesebb jellegű és nem érinti olyan érzékenyen az
embereket, akiknek mostanában sosincs elég pénzük. Ezek-

ben a felajánlási körmenetekben papíron is lehetne fölajánlásokat tenni a közösség tagjai felé, mint például „a
gyermekemnek már nincs szüksége a babakocsira, szívesen
odaadom bárkinek”; „az elromlott háztartási gépe ket
munkadíj nélkül szívesen megszerelném”; „tudok vállalni
matematikából korrepetálást” stb… Ezeknek az adományoknak a szétosztását és a felajánlások koordinálását
végezhetné a híveknek egy kis csoportja, akik jól ismerik a
többieket, rendszeresen látogatják az egyházközség tagjait.
Ideális esetben lehetne a pap feladata, ennek a feltétele
azonban az, hogy minden plébániának legyen saját
pásztora, aki a nyájjal él, és ismeri övéit és gondjaikat.
Ajánlatos lenne a böjtöt is közösségben végezni, valamint a
belőle fakadó felebaráti szeretetet is közösen gyakorolni,
ezáltal a közösség is összébb forrna.
Azzal, hogy a II. Vatikáni Zsinat csúcsnak és fo rrásnak
nevezte a szentmisét, nemcsak keretet adott keresztény életünknek, hanem ritmust is. Vasárnappal új kezdetet kapunk,
és a heti küzdelem a vasárnapi hálaadásban, Eucharisztiában teljesedik ki.
Fontos, hogy a tevékeny felebaráti szeretet jelen legyen
valamilyen formában az ünneplő közösségben, hiszen ami
nincs meg a kezdő- és végpontban, az nagy valószínűséggel
közte sem található meg, ha nincs meg a zenei hangok
harmóniája a komponálás és a hallgató általi befogadás
pillanatában, akkor nincs összhang a zenész általi begyakorlás folyamatában sem.
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***

Hol tart a ligeti Szent Imre templom tervezése?
Röviden összefoglalva, jól áll az ügy. Elkészült a tervdokumentáció, vagyis a templom külső formája, belső
berendezése a kiszolgáló helyiségekkel együtt. Elkészült a kert és az udvar terve. Készen van a geodéziai,
talajvizsgálati dokumentáció. Várjuk a terület átminősítését, hogy templomot lehessen a telkünkön építeni, valamint a
parkoló helyek kialakításának lehetőségeit.
A hivatalos állami és egyházi engedélyek beszerzése most a feladatunk.
Bízunk benne, hogy a Mennyei Atya segíti ügyünket, ezért imádkozunk rendszeresen a templomban és egyénenként.

Hitoktatói diplomaosztás – Szeged, 2013. június 21.
Mindig probléma egy plébánosnak, hogy legyenek jó hitoktató munkatársai. Különösen az öröm, ha helybeli fiatal
vállalkozik arra, hogy ezt a szép hivatást választja. Áhel Nikolett egész fiatal korától hangoztatta, hogy ő hittant akar
majd tanítani a gyermekeknek. Ebben az elhatározásában kitartott. Most fejezte be a főiskolát a Szegedi Gál Ferenc
Hittudományi Főiskolán, és június 21-én, Szegeden családja és barátai jelenlétében átvette a diplomát, amelynek
pontos megnevezése: katekéta és lelkipásztori munkatárs.
Gratulálunk Nikinek. Tudjuk, hogy folytatni akarja tanulmányait a mesterképzésen, amely hittanári és nevelőtanári
diplomát ad. Jó tanulást és további kitartó munkát kívánunk neki a továbbiakhoz.
András atya
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A KATOLIKUS EGYHÁZ KATEKIZMUSA
II. A feltámadás a Szentháromság műve
Krisztus feltámadása a hit tárgya:
mégpedig annyiban, amennyiben
Isten maga természetfölötti
módon belép a teremtésbe és a
történelembe. Benne mind a
három isteni személy együtt tevékenykedik, és mindegyik a maga eredetiségét tárja fel. A feltámadás az
Atya akaratából ment teljesedésbe, ő „feltámasztotta”
(vö. ApCsel 2,24) Fiát, Krisztust, ezzel bevitte annak
emberségét is – testével együtt – annak tökéletes
formájában a Szentháromságba. Jézus végérvényesen „a
szentség Lelke szerint a halálból való feltámadásával
Isten hatalmas Fiának bizonyult” (Róm 1,3-4).
Szent Pál rámutat Isten hatalmának (vö. Róm 6,4; Kor
13,4; Fil 3,10; Ef 1,19-22; Zsid 7,16) feltárulkozására, a
Szentlélek tevékenykedése révén, aki életre keltette
Krisztus halott emberségét és meghívta azt az Úr
dicsőséges állapotába.

Ami a Fiút illeti, ő maga is tevékenykedett saját
feltámadásában isteni hatalmának, erejének köszönhetően. Jézus hirdette, hogy az Emberfiának sokat kell
szenvednie, meghalnia és aztán feltámadnia (a szó
cselekvő értelmében). (vö. Mk 8,31; 9,9-31; 10,34)
Másutt nyíltan kijelenti: Én adom oda az életemet, hogy
aztán visszavegyem azt… van hatalmam odaadni azt és
visszavenni (Jn 10,17-18). „Mi hisszük… hogy Jézus
meghalt és feltámadott” (1Tesz 4,14).
Az egyházatyák a feltámadást Krisztus isteni személyének oldaláról szemlélték, amely megmaradt testével
és lelkével való egyesülésében akkor is, mikor ezeket a
halál szétválasztotta. Az isteni természet egyesülése
folytán, amely megmaradt az ember mindkét részével,
azok újra egyesülhettek; így a halál azt eredményezte,
hogy az emberi összetettség szétvált, a feltámadás, pedig
egyesítette a két szétválasztott részt. (Nisszai Szent
Gergely: Res. 1; vö. még DS 325; 359; 369; 539)

III. A feltámadás értelme és üdvösséget adó ereje
„Ha Krisztus nem támadt volna fel, akkor hiábavaló a
mi igehirdetésünk és hiábavaló a ti hitetek is” (1Kor
15,14). A feltámadás mindenekelőtt megadja a megerősítést mindannak, amit Krisztus tett és tanított.
Minden igazság, még az emberi szellem számára legkevésbé elérhető is, elnyeri a maga igazolását, ha
feltámadásában Krisztus végérvényes igazolását adja
meg a maga isteni tekintélyének, amit egyébként megígért.
Krisztus feltámadása az Ószövetség ígéreteinek beteljesítése: (vö. Lk 24,26-27, 44-48) és azoké is, amelyeket
Jézus földi életében megígért. (vö. Mt 28,6) Az „Írások
szerint” (vö. 1Kor 15,3-4 és a Nicea-konstantinápolyi
hitvallás) kifejezés arra mutat, hogy Krisztus feltámadása beteljesítette a jövendöléseket.
Jézus istenségének igazságát igazolta a feltámadása. Ő
maga mondotta: „Amikor magasba emelitek az Emberfiát, akkor megtudjátok, hogy Én Vagyok (Jn 8,28). A
Megfeszített feltámadása igazolja, hogy ő volt valóban
az „Én vagyok”, az Isten Fia, maga is Isten. Szent Pál
kijelenthette a zsidók előtt: „Az atyáinknak tett ígéret
beteljesedett, mert Isten az, aki teljesítette nekünk…
feltámasztva Jézust, ahogy az a zsoltárban írva van:
Fiam vagy te, ma nemzettelek téged” (ApCsel 13,32-33)
(vö. Zsolt 2,7) Krisztus feltámadása szorosan
kapcsolódik az Isten Fia megtestesülésének misztériumához. Ennek beteljesedését adta meg benne, Isten
örök tervei szerint.
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A húsvéti misztériumban két szempont jut érvényre:
halálával Krisztus megszabadít bennünket a bűntől, feltámadásával megadja nekünk az új életet. Ez mindenekelőtt a megigazulás, amit újra megad nekünk Isten
kegyelmében. (vö. Róm 4,25) „hogy miként Krisztus
Atyja dicsőségéből feltámadott a halálból, úgy mi is az
új életben élhessünk” (Róm 6,4). És ez a bűn okozta
halál feletti győzelemben áll és a kegyelemben való új
részesedésben. (vö. Ef 2,4-5; 1Pt 1,3) Ez adja meg a
gyermekké fogadást, merthogy az emberek Krisztus
testvéreivé lettek, amint maga Jézus is így hívja
tanítványait feltámadása után: „Menjetek és vigyétek
hírül testvéreimnek” (Mt 28,10; Jn 20,17). Testvérei
nem a természet szerint, hanem a kegyelmi ajándék
szerint, mert ez a fogadott fiúság valóságos részesedést
ad az egyetlen Fiú életéből, amely egészében
feltárulkozott a feltámadásban.
Végül Krisztus feltámadása – és maga a feltámadott
Krisztus – a mi jövendő feltámadásunk kezdete és
forrása. „Krisztus feltámadott a halálból, elsőként a
halottak közül…; amint ugyanis Ádámban mindenki
meghal, úgy Krisztusban mindenki életre is kel” (1Kor
15,20-22). A feltámadott Krisztus az ennek beteljesedésére való várakozás közepette ott él hívei szívében.
Benne a keresztények megízlelik „az eljövendő világ
erőit” (Zsid 6,5). Életüket Krisztus átvitte az isteni élet
keblére. (vö. Kol 3,1-3) „Ő meghalt midenkiért, hogy
akik élnek, már ne önmaguknak éljenek, hanem annak,
aki meghalt és feltámadott értük” (2Kor 5,15).
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„Jézus fölment a mennybe ott ül a Mindenható
Atyaisten jobbján”
„Urunk Jézus Krisztus, miután beszélt velük, felment a
mennybe és elfoglalta helyét az Isten jobbján” (Mk
16,19). Krisztus teste már a feltámadás pillanatában is
megdicsőült, ahogy azt igazolják új és természetfölötti
tulajdonságai, amelyeknek ettől fogva mindenkor
örvend. (vö. Lk 24,31; Jn 20,19) Negyven napon át,
mikor együtt evett és ivott bensőséges közösségben
tanítványaival (vö. ApCsel 10,41), tanította őket az Isten
országáról (vö. ApCsel 1,3), dicsősége még elrejtve volt
a megszokott emberi vonások alatt (vö. Mk 16,12; Lk
24,15; Jn 20,14-15; 21,4). Jézus utolsó megjelenése
azzal fejeződött be, hogy embersége visszavonhatatlanul
belépett az isteni dicsőségbe, amelyet a mennyből
leereszkedő (vö. ApCsel 1,9; Lk 9,34-35; Kiv 13,22)
felhő (vö. Lk 24,51) szimbolizált, onnét, ahol ő immár
az Isten jobbján ül. (vö. ApCsel 2,33; 7,56; Zsolt 110,1)
Egészen rendkívüli módon és egyedülállóan mutatta
meg ezt a dicsőségét Pálnak, „mint elvetéltnek” (1Kor
15,8), az utolsó megjelenésében, ami Pált apostollá tette.
(vö. 1Kor 9,1; Gal 1,16)
A feltámadás dicsőségének ez a lepellel takart jellege
ebben az időben kitűnik azokból a titokzatos szavakból,
melyeket a Feltámadott Mária Magdolnának mondott:
„Még nem mentem fel az Atyához, de menj el
testvéreimhez, és mondd el nekik: Én felmegyek
Atyámhoz és a ti Atyátokhoz.” (Jn 20,17) Ezek a szavak
rámutatnak arra a különbségre, ami megnyilvánul a
feltámadott Krisztus dicsősége és az Atya jobbjára
felment Krisztus dicsősége között. A mennybemenetel
egyszerre történelmi és transzcendentális eseménye jelzi
az egyikből a másikba való átmenetet.
Életének ez az utolsó mozzanata szorosan kapcsolódik
az elsőhöz, vagyis a mennyből való alászálláshoz, amely
a megtestesülésben történt meg. Csak az, aki az „Atyától
jött”, tud visszatérni az Atyához, vagyis Krisztus. (vö. Jn
16,28) „Senki sem tud felmenni a mennybe, csak az
Emberfia, aki a mennyből szállott alá” (Jn 3,13). (vö. Ef
4, 8-10) A saját természetére hagyatkozva, az emberiség
nem képes fölmenni az „atyai házba” (Jn 14,2), Isten
életébe és boldogságába. Csak Krisztus volt képes
megnyitni az ember számára ezt a fölfelé vezető utat,
„sőt reménységgel tölt el minket, titokzatos testének
tagjait, hogy ahova Ő a Fő és az Első érkezett, hozzá
kapcsolódva mi is eljutunk.” (MR Urunk mennybemenetele ünnepének prefációja)
„Mikor majd fölemelnek a földről, mindeneket
magamhoz vonzok” (Jn 12,32). A kereszten való
fölemelése jelezte és hirdette a mennyekbe való fölemelését, mert annak a kezdete volt. Jézus Krisztus, az
új és örök szövetség egyetlen papja, „nem emberi kézzel
épített templomba lépett be (…), hanem a mennybe,

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
***
Fogadóóra:
A dunaharaszti Főplébánián
szerdán du 4-6 óráig
(kivéve ünnepek)

hogy most Isten színe előtt közbenjárjon értünk” (Zsid
9,24). A mennyben Krisztus folytonosan gyakorolja
saját papi tisztjét: „mindörökké él, hogy közbenjárjon”
azokért „akik rajta keresztül közelítenek az Istenhez”
(Zsid 7,25). És mint a „jövendő javak főpapja” (Zsid
9,11), ő annak a liturgiának a központja és legfőbb
végzője, amely az Atyát dicsőíti a mennyben. (vö. Jel
4,6-11)
Krisztus immár az Atya jobbján ül. „Az Atya jobbján
értjük az istenség dicsőségét és tiszteletét, ahol Ő, mint
Isten Fia, volt minden idő kezdete előtt, mint Isten és az
Atyával egylényegű, de testben foglalta el a helyét
azután, hogy megtestesült és testben megdicsőült”
(Damaszkuszi Szent János F. o. 4,2).
Ő az Atya jobbján ül, ez azt jelenti, hogy a Messiás
országa elkezdődött, beteljesedett Dániel próféta látomása, ahogy az Emberfiát látta: (az Ősöreg) „átadta neki
a hatalmat, a dicsőséget és az országot. Minden népnek,
nemzetnek és nyelvnek neki kell szolgálnia. Hatalma
örök hatalom, ami nem enyészik el soha, és országát
sohasem rombolhatják le.” (Dán 7,14) Ebből az
eseményből kiindulva az apostolok tanúságot tettek
arról, hogy „az ő országának nem lesz vége.” (Niceakonstantinápolyi hitvallás)
Jézus Krisztus miután egyszer és mindenkorra belépett a
mennyei szentélybe, mint közvetítő, szüntelen közbenjár
értünk, hogy biztosítsa nekünk a Szentlélek mindenkori
kiáradását.
Dán Károlyné
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Máté evangéliumának
26. fejezete
Horváth Péter hitoktató

Szeptembertől június közepéig minden második héten
összegyűlünk Dunaharasztiban, a főplébánián, hogy elmélkedjünk a Szentírásról, az evangéliumokról és Jézus
tanításáról.
Ebben az évben Máté evangéliumáról beszélgettünk. Május
vége felé, újra átéltük a húsvétot, mivel az evangéliumban
Jézus Krisztus szenvedéstörténete következett. Úgy gondoltam, hogy leginkább az evangélium hátterére helyezem a
hangsúlyt. Hiszen sokat találkozunk és hallunk a Passióról,
így inkább a mögöttes tartalmakat kerestem. A bibliaóra
menetébe beletartozik, hogy mindig választunk valakit, aki
felkészül az adott evangéliumi szakaszból, és előadásával
hozzásegít minket az elmélkedéshez. Az utolsó alkalmak
témájából készítettem ezt az összefoglalót.
A 26. fejezettel kezdődik meg az evangélium harmadik
nagy egysége: Jézus Krisztus szenvedéstörténete, kereszthalála és megdicsőülésének az elbeszélése.
Máté szenvedéstörténete – szókincsét és tartalmát tekintve
– többségében megegyezik Márkéval, sőt kiegészíti azt, és
logikáját, gondolkodásmódját követi. Vagyis Máté sokat
merített Márk evangéliumából, hiszen az előbb keletkezett;
feltehetően Máté ismerte Márk evangéliumát.
Ezért nem találjuk meg például Márknál, hogy mi lett az
áruló Júdás sorsa (Mt 27,3) és mi lett a 30 ezüstpénzzel,
amit Jézus elfogásáért fizettek ki nekik a főpapok (Mt 27,910). Pilátus feleségének az álma is csak Máté evangéliumában szerepel (Mt 27,19), melyben figyelmezteti férjét,
hogy semmit ne tegyen Jézus ellen, csaknem azt mondja,
engedje el. Nem elhanyagolható az sem, hogy ezek után,
mivel a nép és a főpapok akarata ellen semmit sem tehet a
helytartó, kinyilvánítja szimbolikusan, hogy ő Jézus életének kiontásában ártatlan, majd mossa kezeit (Mt 27,24).
Jézus feltámadásának első közvetlen tanúi, az őrök is csak
Máténál szerepelnek, akik jelentették a nagy csodát a
főpapoknak, akik megvesztegették őket, hogy hallgassanak
erről (Mt 28,11-15).
Máté azért egészíti ki Márk evangéliumának mondanivalóját sok helyen, mert míg Márk a pogány keresztényeknek szánta írását, addig Máté a zsidó keresztényeknek. (Ezt a későbbiekben látni fogjuk). Emiatt
magyaráz meg sok mindent, illetve hoz Ószövetségi hivatkozásokat arra nézve, hogy valóban Jézus az ígért Messiás,
és cáfolja a zsidóknak a messiási országról kialakult téves
felfogását.
Későbbiekben arra is fény derül, hogyan teljesednek be az
ószövetségi írások, melyek egyértelműen Jézus, a Megváltó
megvetésére, elárulására és szenvedésére utalnak. (Zsolt
118,22; 41,10; 22,1-7; 53,4-8, Zak 11,12).
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(Mt 26,1-5) A fejezet elején látjuk már a keserű valóságot:
Jézus kereken megmondja tanítványainak, hogy két nap
múlva, húsvét idején letartóztatják, és keresztre feszítik.
Jézust a működése során leginkább a farizeusok (a zsidó
írásokat és törvényeket szigorúan betartó csoport) támadták, mert nem értettek egyet tanításával (vö. 12,1-9; 15,120). Az evangélium mondatából azonban egyértelműen
kitűnik, kik Jézus igazi ellenségei: a főpapok, a nép vénei
és Kaifás, a főpap. Ezért a farizeusok nem okolhatóak
egyértelműen Krisztus haláláért, ők majd az Úr temetése
után jelennek meg újból (vö. 27,62). A 4. és 5. versben
Máté leírja, hogyan szerették volna a főpapok Jézust
elfogni: mindenképp csellel, de a húsvét miatt nem az
ünnepen, nehogy lázadás robbanjon ki a Jeruzsálemben
tartózkodó sok zarándok által. Ekkor ünnepelték ugyanis a
peszah-ot, a kovásztalan kenyér ünnepét. Ez az Egyiptomból szabadulás ünnepe is, amikor az izraeliták csak kovásztalan kenyeret ehettek (vö. Lev 23,4-8).
(Mt 26,6-13) Ebben a részben a betániai megkenésről
olvashatunk. Mind a négy evangéliumban szerepel, tehát
nagyon fontos esemény volt, mind Jézus, mind az apostolok életében. Betánia faluja az Olajfák hegyének keleti
lejtőjén, Jeruzsálem közelében, a Jerikó felé vezető út
mentén terül el. Ebben a városban lakott Lázár, Márta,
Mária (Lk 10,38; Jn 11,1.8) és a leprás Simon is (ő farizeus
lehetett - ld. Lk 7,36-50), akinek a házában az asszony,
szeretete és tisztelete jeléül, megkente Jézus fejét drága
olajjal. Ez az asszony, Mária, Lázár testvére lehetett. A
tanítványok panasza (8-9 vers) ad Jézusnak alkalmat az
asszony tettének értelmezésére. Az első értelmezésben (1011 vers) az Úr kicsit megdorgálja a tanítványokat, ne
bántsák az asszonyt, hiszen jót tett vele. Jézus második
magyarázata adja meg a megkenés értelmét (12-13 vers),
„amikor ő kiöntötte ezt a kenetet a testemre, a temetésemre
tette.” Figyelemre méltó, mit akart Máté az asszony
tettével, a megkenéssel sugallani: az asszony szép tette éles
ellentétben áll Júdás kapzsiságával, tervével és a neki ígért
pénz átvételével. Hiszen ennek a drága olajnak az árát szét
lehetett volna osztani a szegények között. De Jézus azt
mondta: „Szegények ugyanis mindig is lesznek veletek, de
én nem leszek mindig veletek.” Istenért tenni bármit is, soha
semmilyen időben nem drága!
(Mt 26,14-16) Júdás árulásáról Máténál dialógus formában
olvashatunk, ellentétben a többi evangélistával. Ebben a
részben alkuszik meg Júdás a zsidó főpapokkal. Kaifás
emberei 30 ezüstpénzt ígértek neki, Jézus elárulásáért.
Figyelemre méltó, hogy az események innentől mennyire
az Isteni terv, és gondviselés szerint történnek. Erre utalnak
Máté evangélista rejtett ószövetségi utalásai (Zak 11,12;
Kiv 21,32). A főpapokkal való megalkuvástól kezdve Júdás
kereste az alkalmat, hogy elárulja Jézust.
(Mt 26,17-29) Ebben a részben a húsvéti vacsora
előkészítéséről és magáról a vacsoráról olvashatunk. Máté
itt Márk elbeszélését követi. A kovásztalan kenyér ünnepe,
vagyis a peszah, első napján a tanítványok kéréssel
fordultak Jézushoz: „Hol akarod, hogy elkészítsük neked a
húsvéti vacsorát?” Jézus konkrét választ ad nekik (ld. 1819 vers), vagyis Jézus már előre gondoskodott, – a
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tanítványok tudta nélkül –, a vacsoráról. Az apostolok
készségesen engedelmeskedtek Neki. Mikor beesteledett, a
tanítványok „asztalhoz” ültek Jézussal.
Megjegyzem, az asztal nem a mai értelemben vett asztalt
jelenti, amelyen étkezni szoktunk, hanem egy kerevetet.
Hasonló testhelyzetben étkeztek a zsidók is, mint a
rómaiak. Leonardo Da Vinci híres festménye az utolsó
vacsoráról már az akkori európai társadalmi szokásrendszert tükrözi, mégpedig, hogy a nagyobb lakomákat az
asztal körül ülve fogyasztjuk el.
A 21. versben Jézus megjövendöli az apostoloknak, hogy
valaki közülük el fogja árulni. Tanítványok egyike sem
hiszi el, kérdezgették is maguk között, hogy ki lehet az
áruló. Majd Jézus megmutatja a tanítványoknak az árulót:
„Aki velem együtt mártja kezét a tálba, az árul el engem.”
Jézus kemény kijelentést tesz az árulóval szemben: „Jobb
lett volna annak az embernek, ha meg sem születik.” Ezután
Júdással való dialógusban (25. vers) tisztázza végleg az
áruló személyét. Figyelemre méltó, milyen pedagógiai
szeretettel van Jézus a tanítványok iránt, milyen fokozatosan irányítja a figyelmet Júdás személyére, annak ellenére,
hogy tudta, ki az áruló.
A 26. verstől következik az evangélium leginkább meghitt
pillanata, az Oltáriszentség alapítása. Itt nyer új értelmet az
Újszövetség: Jézus az Isten fia, nem az izraelitákat, hanem
minden embert, minden korban, az Ő országába hív (vö.
Kiv 24,8; Jer 31,31). Az étkezést úgy mutatja be Máté, mint
egy újraértelmezett húsvéti lakomát. Jézus a kereszten megtört és vérző testével azonosítja a vacsora egyes elemeit, a
kenyeret és a bort. Ezáltal elővételezi a mennyei lakomát,
mely Isten Országának része (29. vers). Máté kiemeli ennek
az eseménynek a fontosságát, – a „mostantól” szóval –,
mely döntő pont az üdvtörténetben. Ettől kezdve az átváltoztatott kenyér és bor a hívők legnagyobb erőforrása
lesz. Innentől a keresztények életének központi eseménye a
húsvéti vacsora megünneplése, minden szentmisében, mert
Jézus nemcsak lélekben maradt velünk, hanem a kenyér és
bor alakjában, valóságos testében és vérében (az Eucharisztiában) akar velünk egyesülni.
(Mt 26,30-46) A vacsora befejeztével himnuszt énekeltek,
amely a zsidó előírásoknak megfelelően (mind a mai napig
így történik) kötelező volt. Ez a himnusz valószínűsíthetően
Jézus korában a 115-118. zsoltárok voltak. A zsoltár befejeztével Jézus elárulta az apostoloknak, hogy meg fognak
rajta botránkozni, utalva egy ószövetségi írásra:
„Megverem a pásztort és szétszélednek a nyáj juhai.” (Zak
13,7). Jézus előrevetítette azt az eseményt, amikor elfogják,
és a tanítványok magára hagyják őt félelmükben.
Azonban eszünkbe juthat Gamáliel farizeus beszéde, amelyet a főpapokhoz intézett: „… ha ez a mű emberektől van,
elenyészik. Ha azonban Istentől van, nem ronthatjátok le,
nehogy az történjék, hogy Isten ellen hadakoztok.” (vö.
ApCsel 5,34-39).
Ezután Jézus ezt mondta a tanítványoknak: ’Miután feltámadtam, előttetek megyek Galileába.’ Tehát Galileába
rendeli őket, mely a kinyilatkoztatás helye (Mt 4,13-17) és
a későbbi feltámadás és jelenések színhelye is (ld. 28,1620).
Számomra nagyon fontos védőszentem, Szent Péter szerepe
a Szentírásban. Sokszor heves vérmérséklete, ugyanakkor
sziklaszilárd hite az Úrban, mindig elgondolkodtatásra,
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elmélkedésre indít. A 33. versben Péter magabiztosan
kérkedik, hogy ő ugyan sosem fog megbotránkozni Jézusban. Ez adja meg a későbbi tagadásának a hátterét: ’Bizony
mondom neked: ezen az éjszakán, mielőtt a kakas megszólal, háromszor is megtagadsz engem.’ Ezekre a szavakra
emlékszik majd vissza keserves lelkiismeretfurdalás közepette (ld. 69-75 vers).
A Getszemáni kertben, Jézus a Mennyei Atya engedelmes
fiaként mutatkozik meg, aki elfogadja Isten akaratát. A
Getszemáni kert az Olajfák hegyén található. A tanítványok
belső körét Péter, Jakab és János alkotják, akik az Úr
színeváltozásakor, a Tábor hegyen is ott voltak. Jézus megkérte a tanítványokat, hogy virrasszanak vele, de ők, mert
késő este volt már, elaludtak. Mondhatjuk, hogy fizikai
fáradság lett úrrá rajtuk, de ha az evangéliumokból indulunk ki, láthatjuk, hogy a tanítványok mindig álomba
merültek, amikor Jézus és a Menn ye i Atya szeretetkapcsolata megnyilvánult (vö. Mt 17,1-9). Az imák
tartalma mutatja, Jézusnak mennyire uralkodnia kellett
magán, hogy elfogadja a rá váró szenvedést. Háromszor
imádkozik és háromszor tér vissza a tanítványokhoz, akiket
alva talál. Első visszatérésénél Péter szemére veti: ’Így hát
nem tudtatok egy órát sem virrasztani velem? Virrasszatok,
hogy kísértésbe ne essetek! A lélek ugyan kész, de a test
erőtlen.’ Az utóbbi mondatot, értelmezhette Jézus az
apostolokra, de értelmezhette saját magára is, hiszen Isten
fiaként láthatta a rá váró fizikai szenvedést, az ütéseket,
ostorozásokat, a kereszt cipelését a Golgotáig. Lukács
evangélista írja le, hogy ekkor egy angyal megjelent az
égből és megerősítette Őt (vö. Lk 22,43). Többször már
nem inti meg Jézus a tanítványokat, sőt utoljára azt mondja
nekik, aludjanak és pihenjetek. A távolban azonban már
látni azokat az embereket, akik Jézust el akarják fogni.
(Mt 26,47-56) A letartóztatás Máté evangéliumának a
csúcspontja, ez Jézus tragikus sorsának az órája, melyet
Júdás vitt végbe. A dulakodás közepette az egyik tanítvány
kardot ránt. Csak János evangélista nevezi meg, az apostol
kilétét, aki Péter volt. Ő nem egy szolga fülét vágta le,
hanem a templomvezetés második legfontosabb emberének
a fülét. Ennek is Ószövetség-beteljesítő jelképe van: (Lev
21,18) a megcsonkított fül, alkalmatlanná teszi az embert,
hogy főpap legyen, így alkalmatlanná válik arra is, hogy
Jézust elfogja. Csak Lukács evangélistánál láthatjuk, hogy
Jézus meggyógyítja a „szolga” fülét. Az elfogás után, a
tanítványok (félelmükben ugyan) elhagyták Jézust, ahogy
Ő azt korábban megjövendölte (vö. 26,31) Jézusnak a
fizikai fájdalom mellett, ezzel a fájdalommal is meg kellett
birkóznia, hogy szenvedése óráiban senki sem áll mellette.
(Mt 26,57-68) Az események a főpap házában folytatódnak
Jézus kihallgatásával, az írástudók és a vének részvételével.
Máté kiemeli, hogy a tanítványok nem hagyták teljesen
magára az Urat, messziről követték, a főpap palotájáig,
Péterrel, hogy lássák a dolog végét. Az eredménytelen
gyanúsítgatások után, két dologgal vádolták meg Jézust:
1) fenyegetőzött, hogy lerombolja a templomot és harmadnapra felépíti,
2) azt állította, hogy ő a Messiás.
Mi tudjuk, hogy a vád első részét Jézus önmagára vonatkoztatta. Az Emberfiát ugyan lerombolhatják, össze-
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verhetik, kicsúfolhatják, de harmadnapra feltámad. A vád
második része már kicsit összetettebb. Abban az időben a
zsidók egy szabadító Messiást, királyt vártak, aki felszabadítja őket a római uralom alól, és önálló nemzetként
élhetnek tovább. Nem egy olyan emberben reménykedtek,
aki a bűnösöknek megbocsát, embereket gyógyít, tanít Isten
Országáról és a társadalom peremén élő emberekkel (pl.
leprásokkal) foglalkozik. A messianizmus vádja azonban
még azt is sugallja, hogy a zsidó és római hatóságok Jézust
egy újabb vallási lázítónak tekintették, akiknek
tevékenysége abban az időben elterjedt volt.
Jézus a messianizmus vádjára, ószövetségi példával
válaszolt: ’most már látni fogjátok az Emberfiát a Hatalmasnak jobbján ülni és eljönni az ég felhőin.’ (Dán 7,13;
Zsolt 110,1). Ezt a hivatkozását vélték a főpapok káromlásnak, és leginkább ez alapján ítélték Őt halálra. Jézus pere
azonban nem volt teljes bírói tárgyalás. Nem látunk hiteles
tanukat mindkét oldalról, akik kiállnának megbízhatóan
saját meggyőződésük mellett.
(Mt 26,69-75) A fejezet utolsó része, Péter tagadásáról
szól. Márknál a tagadás Péter bűne súlyosságának az
irányába hat. Máténál azonban az első tagadás nyilvános, a

második tagadást eskü mellett vallotta, a harmadikat pedig
eskü és átkozódás mellett mondta ki. Péter teljesen
beteljesíti Jézus próféciáját, melyre a kaka s k iá ltá sa
döbbentette rá, s keserves lelkiismeretfurdalás lett úrrá
rajta. Ebben a részben szerepel Péter utoljára, de ott volt
Galileában, ahová Jézus rendelte őket, és küldetést adott
nekik (Mt 28,16).
Péter félelem miatti gyávasága éles ellentétben áll Jézus
halálig tartó hűségével. Elgondolkodtató, hogy mi a mai
világban, – ha nem is úgy, mint Péter –, hányszor, akár egy
kisebb rossz cselekedetünkkel is, de megtagadjuk az Urat,
aki nekünk örök életet ígér. Nekünk, keresztényeknek
kötelességünk arra törekednünk, hogy ugyanaz a lelkület
legyen bennünk, amely Jézus Krisztusban is volt (vö. Fil
2,5).
Ehhez hasonló módon igyekszünk elmélkedni az evangélium szavain, megérteni, mikor mit szeretne tőlünk Jézus
kérni.
Szeretettel várjuk tehát mindazokat szeptembertől, akik
szeretnének minél többet megtudni az evangéliumról és
Jézus Krisztus, a mi Megváltónk tanításáról, lélekben
épülni és imádságos lelkületben eltölteni egy szép estét.

Ős-háromszög
***

KALÁSZ MÁRTON

az érzést kiváltó angyal szeme
órák óta csukva, e lenti kék
nem kontemplálja fönt a végtelen
forró lélekzavarát, fönt a végtelen
áramából kisejthető
ős-háromszög elé bő nyári felhők
vonulnak, a lenti előtt
néha megleng a diófalevél
a világ kerek, fönt amannak
ma már aligha adatik a látás, ennek itt
estig nincs kedve látszani

Summa
Át a pallón
mintha egy báránynak kellene átmennie a keskeny pallón, megriad
körülötte ég, föld, levél lüktetni kezd
fölötte a fán, a sárguló búza, a
szőlőlevél retteg: mi lesz veled? az erdő
suttog, biztat messze, mintha segítene
a bárány maga van, s kellene átmennie a keskeny pallón – (mondom: így
szavak félnek fehérben, tétováznak
ha szemük volna, nézne át könyörgőn)
mintha egy bárány szánná el magát
szánná magát, átmegy a pallón, vakmerő lesz
könnyű, igaz bárány: hiába nem hisz
abban, segít, hogy tárt karral vársz odaát
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Nem csak e csupaszság; az, hogy kitárt
karunk mögül nem hiányzik a támasz. Ha gyötrelemé,
hiányzik,
vélnénk – kín summája. E test-lebegés
töviskorona, véresre tört talp; legalján végleg egy finom
árnyék
- mit jelez? Az alkonyi fény-vakításhoz, nap-vakuláshoz
idejáró lépcsejét? Mert le lehetne onnan jönni épp,
a szögek csak jelképesen húzódnának ki a véres tenyérből,
ma, akkor is. Lehetne, hisz ez lett volna a Corpus
küldetése.
Lehetne, tudjuk, ha kereszt, se szög már. Törvény –
de majd értenénk:
a nekünk szánt levétetést. Valószínű jelen, valószerű
jövő –
helyünk hol a megroppant, harmadnap lepléből
újraöltöző
test lábánál? üres? Ha Emmaus
határában ösvény még lábnyomot mutat,
hangzott köszönés, kint az estében. Formáz a csöndben
ellépő Alak.
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Szent Erzsébet Karitász hírek
„Jézus Krisztus azt mondja: azt szeretném, ha az én örömöm a ti örömötök lenne, és az örömötök teljes lenne. Tehát
arra születtünk, hogy igazán boldogok legyünk. Persze érdemes azon elgondolkodnunk – mondja Böjte Csaba
ferences atya –, hogy vajon Jézus Krisztusnak, az Istenek, mi az öröme? Mi az az öröm, amit felkínál mindannyiunknak? A jóság öröme, a bölcsesség öröme, az alkotás öröme, maga a létezés öröme! Mernünk kell rálépni a
kereszténység útjára, a szeretet útjára, a béke útjára! Én nem látok más jövőt az emberiség számára, nem hiszem,
hogy lenne más út.”
Valamilyen formában mindannyian rászorulunk a Gondviselésre. Isten így működik együtt az emberekkel megváltó
tervének kibontakoztatásában, hogy minden együttműködő megtapasztalja milyen a másikra utalva élni és értékeket
megalkotni és fenntartani.
Ezért minden tavasszal megrendezzük az Idősek Napját, hogy tisztelettel megünnepeljük azokat, akik már hosszabb
utat bejártak itt, földi életük során. Így szeretnénk kifejezni hálánkat feléjük, valamint, hogy fontosak, és szükség
van Rájuk! Társadalmi szinten ősszel ünneplik az időseket; mi a kedvező időjárás miatt helyeztük az ünneplést a
kora nyári időszakra, mert ilyenkor nem hideg a templom. Június 9-én, vasárnap 15 órától szentmisével kezdtük a
találkozót, majd a Főplébánián folytattuk. Ez a szép nap Szent Faustina nővér személye és üzenete köré szerveződött: kértük az időseket, hogy imával és életfelajánlással segítsenek az Irgalmas Jézusnak. Lehet, hogy idősek,
betegek és fáradtak, ám fontos szolgálatra hívja őket az Úr Jézus: imával tudnak segíteni a szegény bűnösökön.
Nincs hiábavaló szenvedés!
Köszönjük Láng András atyának és Fazekas Tamás kántornak a szentmisét, a mi kis állandó szavalónknak, Hoffer
Beátának a gyönyörűszép verset, Herceg Jánosnak a precíz technikát, a Ruff pékségnek a finom kenyeret, Horváth
Pálnak a csodás bort, Bánfalvi Bellának a fenséges bodzaszörpöt, és mindazoknak, akik segítettek a karitásznak
kocsival szállítani az időseket oda-vissza, így Dési Évának és Balogh Juditnak, de leginkább a megjelenteknek, hogy
elfogadták a meghívásunkat!
Az ingyenes karitász-tábor az összefogásnak köszönhetően ismét egy hétre várja a gyermekeket a dunaharaszti
főplébániára, július 1-5-ig, reggel 9-16 óráig. A jelentkezési létszám 90 fő, a határidő június 9. volt. Már a tábor
megkezdése előtt sokan segítettek, mint az önkormányzat pályázatával és a Szociális és Egészségügyi Bizottság,
Bereczi Péter elnök, Szalay László polgármester és Kiss Gergely aljegyző urak a városi gyermektáborozási alapból
anyagi támogatással, ugyanígy a kanadai Fajta János úr és a Váci Egyházmegyei Karitász; és volt, aki munkájával,
szervezésével, jelenlétével. Már ez is élményszámba ment, hiszen csupa jóságot tapasztaltunk! Ez igazi csoda. Erre
csak a szeretet képes. Köszönjük!
Kérjük a szülőket, hogy a gyerekek hozzanak magukkal fehér színű anyagot, pólót, kendőt, szatyrot (ami tudnak),
hogy majd megfesthessék maguknak batikfestékkel.
Ugyanakkor várjuk a szülőket, nagyszülőket segíteni mind a tábor előkészületeiben, mind a tábor befejezésekor, július 5-én, pénteken 15 órától, a plébánia „helyreállításában” is.
Nagy nemzeti összefogást tapasztaltunk a dunai árvízi védekezés során. A Magyar Katolikus Karitász is azonnal és
országszerte mozgósította önkénteseit az árvízi védekezés segítésére. Éjjel-nappal, szívvel-lélekkel dolgoztak
mindannyian. Meg is lett az eredmény, – mert nagy erőkre volt szükség – és a gátak ellenálltak az elképesztő
mennyiségű víznek!
Kérjük, pénzbeli adományával támogassa a Magyar Katolikus Karitászt!
Ha az anyagi alapokat adakozásunkkal megteremtjük, akkor a karitász azonnal tud indulni a bajban segítséget
nyújtani, hiszen a legtöbb plébánián működik karitász-szolgálat. Márpedig a gyors segítség kétszeres segítség. Adja
meg Isten a kegyelmet, hogy nagylelkűek legyünk!

A Katolikus Karitász kifejezetten e célra létrehozott számlaszáma:
12011148-00124534-00800007
Szent Erzsébet Karitász Csoport
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Életünk zarándokút,
végállomása a Mennyország
Földi életünk születésünktől kezdve halálunkig egy állandó
zarándokút, melynek végállomása az örök haza, a Mennyország.
Közben éljük földi életünket, tanulunk, dolgozunk, szórakozunk,
utazunk, s a vallásos emberek megszentelik az Úr napját, a
vasárnapot a templomban, a szentmisén.
Van egy szülőhazánk, ahova mindig visszatérhetünk, és keblére
öleli hű polgárait. Sokan külföldön vállalnak munkát a jobb
megélhetés reményében, vannak, akik bejárják a földet,
megismervén országait, szigeteit, hegyeit, tengereit. A Máriatisztelők egyre többen keresik fel kegyhelyeit, és sokan
zarándokolnak el oda, ahol Jézus járt földi életében. Ezekről az
utakról mindig visszatérünk. Az utolsó zarándokutunkról, amikor
a halál lezárja szemünket és elindulunk az örök haza felé, onnan
nincs visszatérés. Ott vár ránk az örökkévalóság. Ezért, hogy
elnyerjük az örök üdvösséget, földi életünket Isten parancsai
szerint kell élnünk. Parancsai nem nehezek. Ha betartod a tíz
parancsolatot, Isten kedvében jársz, és Ő kitárt karral ölel keblére,
és együtt leszel vele és szeretteiddel az idők végtelenségéig.
Egyházközösségünk most két kedves halottjától búcsúzott, a még
élete teljében elment Maczó Istvántól és a szép kort megélt, mindenki által szeretett Gabi nénitől, András atya
édesanyjától. Érzéseimet, mint mindig, versben fejezem ki. Arra kérem kedves testvéreimet, napi imánkba foglaljuk
nevüket szeretteinkkel együtt. Az itt maradt családtagokért is imádkozzunk, és kérjük számukra Isten vigasztaló
szeretetét. Úgy legyen.
Isten akaratában megnyugodva, őszinte szeretettel:

Gömöriné Fajta Anna
Isten veled, Gabi néni
Drága Gabi néni, nagyon szerettelek és Te is szerettél,
Mély fájdalommal van telve a szívem, hogy Te is elmentél.
Gyermekeidnek, unokáidnak, dédunokáidnak hiányzol,
S három Egyházközség Téged szerető sok-sok híve gyászol.
Nyugodj békében, drága Gabi néni, sohasem feledlek el én,
Lelki üdvödért naponta imádkozom otthon és a misén.
Amíg élek, hallom hangodat, most már az égi mezőkről,
S látom kedves arcodat Isten mellett, túl a felhőkön.
Munkával eltöltött élet után Isten jobbja nyújt pihenést,
S Te ott fenn imádkozol földön hagyott szeretteidért.
Fájdalmukat enyhíti, hogy egyszer mindnyájan találkozunk,
Jézus feltámadt és Ő a biztosíték, mi is feltámadunk.

Te már látod Istent
Kedves István, temetésed után a Szentségimádáson,
Lelki üdvödért imádkoztam, mint halálod óta sokszor.
Örökké emlékezem Rád, de szívem most már megnyugodott,
Lelked Istennél van, s testedet már befogadta sírod.

A legszebb szó
Istenem, a legszebb szó a földön és az Égen: a szeretet.
Minden reggel e szóval köszöntelek: Istenem szeretlek.
Aki így kezdi Veled a napot, boldog ember lehet,
Könnyebben viseli el a rá váró nehézségeket.
Isten és szeretet ez nekem egyet jelent, az életet.
Akinél nincs jelen, élete nem lehet más, csak gyötrelem.
Lehet a világ leggazdagabb embere, ha szíve üres,
Az igazi boldogságról halvány fogalma sem lehet.
Szeressük Istent és egymást emberek, hisz rövid az élet,
Amit elmulasztottunk, behozni többé nem lehet.
Erre gondoljunk, mielőtt megbántanánk embertársaink,
S Isten Mennyei Házából reánk szeretettel tekint.
Szeretet, szeretet, szeretet, ezt hangozza minden ajak,
S a kimondott szavakat tettekkel is valóra váltsa.
Rövid földi életünk ez által válhat teljessé,
S a szeretet viszi majd lelkünket Isten Színe elé.

Tested és lelked már a végső helyen várja a feltámadást,
Az örök hazában már minket megelőzve látod Isten arcát.
Ez a tudat enyhíti itt maradt szeretteid fájdalmát,
S hitünk láttatja, ahogyan Te a Mennyből mosolyogsz le ránk.
Kép: Murillo Madonna a gyermek Jézussal és muzsikáló angyalokkal
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MEGEMLÉKEZÉS
Kedves Olvasók!
Az év második negyedévében egymás után értek bennünket a szomorú hírek.
A sort Tábori Nándor atya kezdte, élete 91. évében, papságának 62. évében Újlengyelben
temettük el, abban a községben ahol 1958-tól élete szinte utolsó napjaiig szolgálta híveit
mintegy 55 éven keresztül. Taksonyban született 1922. május 21-én. Teljes odaadással szolgálta
híveit, életét hívei iránti szeretet és szolgálat jellemezte. Önként vállalta a „malenkij robotot” a
Szovjetunióban. Megőrizte hitét, tisztességét, becsületét akkor is, amikor megfenyegették és
megkínozták. Mindenki szerette, tisztelte, példamutató volt papi élete.
Szent István egyházközségünk nagy vesztesége volt, amikor meghallottuk a tragikus hírt:
Maczó István, templomunk sekrestyése autóbalesetben meghalt. Sokrétű tevékenységét és munkáját akkor érezte meg
a család és az egyház, amikor már nem volt. Az ószövetségi Bibliát idézve: „noha fiatalon hunyt el, mégis teljes
életpályát futott be. Ez volt egyetlen vigasztalásunk. Csendes, mindenre kiterjedő figyelme ma is nagyon hiányzik,
munkáját, szolgálatként végezte Isten Dicsőségére. Nyugodjék békében.
A harmadik szomorú hír, mikor megemlékezünk Szigetvári Imre atyáról, aki életének 79.
évében hunyt el. Papi életét Dunaharasztiban kezdte 1959-ben. Három évig volt nemcsak
Dunaharasztin, hanem Taksonyban is hitoktató káplán. Utolsó állomás helye a vecsési Jézus Szíve
templom volt. Itt is volt érte az engesztelő szentmise. Temetésén a két váci püspök, nagyon sok
pap és számtalan hívő vett részt.
Életét, papi szolgálatát az alázat, az önzetlenség, a hívekért való állandó buzgalom jellemezte.
Kiemelt figyelmet fordított a hitoktatásra, a betegek látogatására. Kevés szabadidejében verseket
írt. Nyugdíjba vonulása után egyre többet betegeskedett. Fizikailag leromlott egészségi állapota
egyre jobban megviselte, de lelke ép és egészséges maradt. Szívesen vett részt az itteni papi
közösség összejövetelein, kéthetente keddenként találkoztunk. Ha kellett, helyettesítést is
készséggel vállalt. Megható szép verset írt az itteni jubilánsok ünnepére 2009-ben, amikor maga is ünnepelte
aranymiséjét, 50 éves papi jubileumát. Kérjük az Urat, adja meg neki is élete örök jutalmát.
András atya

MACZÓ ISTVÁN EMLÉKÉRE (1974. július 23. – 2013. április 24.)
Kedves Isti! Nem tudom másként kezdeni e sorokat, mint személyes megszólítással, hiszen
kedves voltál mindnyájunknak. Ahogy visszatér gondolatomban 2013. április 24-e, megáll a
szív, és sötét árny borul a lélekre a fájdalomtól, a felfoghatatlantól, ami történt. Előtte voltál
nálunk, egy héttel korábban, s terveinkről beszélgettünk. Van egy nagy munkád, ami egy hetet
vesz még igénybe, és utána nekiláthatunk – mondtad. Honnan sejthettem volna, hogy utoljára
kísérlek ki téged?
Április 24-e délutánján – a híradás szigorú és szenvtelen szavai szerint közúti baleset következtében – elmentél tőlünk, búcsúzni nem volt időd, mi pedig, barátaid, ott álltunk bénultan,
sápadtan, és szavakat nem találva, kétségbe esve. Este összegyűltünk a Nagytemplomban, hogy
elsírjuk könnyeinket együtt, és külön-külön is imádkozzunk érted, hogy könnyű legyen az átmenet, legyen jó fogadtatásod
Ott, a túlsó parton.
Milyennek ismertelek? Elsősorban jónak. Közel álltunk egymáshoz, szoros együttműködésben voltunk a szolgálatban,
nekem is segítettél. Tudom rólad, hogy Esztergomban érettségiztél a ferenceseknél, majd a Pázmány Egyetemen teológiát
végeztél. Voltál hitoktató a Körösi iskolában, és szolgáltál fegyver nélküli katonai szolgálatként a máltaiaknál. Szüleid jó,
szerető fiának tudtalak, támaszuknak és segítségüknek a mindennapoknan és munkájukban is. Tudom rólad, hogy szépen
rajzoltál (milyen fájó a múlt idő), megtanultál gitározni, s énekelted az ifjúsági passióban Krisztust. Tagja voltál a fiatalok
közösségének, a Közinek, kezdetektől fogva. Húgod gyermekei rajongtak érted, sok időt töltöttél náluk, sokat foglalkoztál
velük, mindig lehetett rád számítani.
Kiváló informatikai tudást birtokoltál, mely kenyeret is adott. A főplébánián sekrestyésként voltál nélkülözhetetlen, és a
hirdetések, a plébánia honlap szerkesztőjeként, Krisztus fénye internetes változatának gondozójaként szintúgy. Hányszor
beszéltük meg egymással grafikai elképzeléseinket, s mindannyiszor öröm volt, mert annyira egyezett az ízlésünk, a
stílusunk. Rendszeresen ministráltál. Hiányzik alakod az ünnepi alkalmakkor, szinte várjuk, hogy kilépj a sekrestyéből,
ünnepélyes léptekkel vigyed a miséző papnak a füstölőt.
Az idei nagypéntek napon, a szentségimádáskor egymás közelében térdepeltünk. Az volt a gondolatom, milyen jó, hogy
vannak ilyen hittel átitatott lelkek, ilyen fiatalok. S hálával gondoltam édesanyádra, aki ilyennek nevelt téged.
A hiányod nem fog múlni, és a szeretet sem, amit irántad érzünk. Hálát adunk érted, hogy ismerhettünk, és barátaid
lehettünk. Isten áldjon meg téged, fogadjon be a mennyei hazába.
a Szerkesztő
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Kedves Olvasók!
Taksonyban és Dunaharasztin nagyon sokan ismerték édesanyámat,
Láng Józsefnét, aki 2013. május 10-én, pénteken délután 3 óra körül
csendben elhunyt itthon, Taksonyban, a Plébánián.
Róla szeretnék most megemlékezni, mellékelve azt az interjút, amit
Koczka Tamásné Nagy Angela főszerkesztőnk készített vele 2002 Anyák
napján. Akkor volt 85 éves, még teljes szellemi és testi egészségben.
Amíg egészsége engedte, – látása és hallása –, nagyon sokat tett,
nemcsak azzal, hogy naponta főzött nekem és káplán munkatársaimnak,
hanem segített az egyházközségeknek is. Például: regisztert készített a
régi anyakönyvekhez, ami nagy segítség a családfakutatásoknál. De
szívesen segített, ha egy-egy család kérte őseinek a kikeresését a régi
anyakönyvekből. Évekig minden év januárjában készítette az anyakönyvi
másolatokat, amelyeket a Püspökségre kellett beküldeni, az előző évi
keresztelésekről, temetésekről és az esküvőkről. Szerette a verseket, a
rövid elmélkedési füzeteket; Gyökössy Endre professzor úr kis füzeteit
nagy számban vásárolta, és adogatta mindenkinek, aki csak elfogadta tőle. De készítette a finom süteményeket az
énekkarnak, vagy főzött és sütött a papi összejövetelek alkalmából. Ha segíteni kellett, fáradhatatlan volt. Rendszeresen
járt a szentmisére, még hétköznap is, amikor csak tehette. Minden egyházi rendezvényen ott volt, akár hangversenyen,
akár más előadáson. Gyönyörű hímzett terítőket készített és adta a család minden tagjának. Szép hímzett könyvborítókat is
készített nemcsak nekem, minden káplánnak és azoknak a papoknak, akik kedvesek voltak számára, a papi imakönyvükre,
az úgynevezett Breviáriumra.
Leírok egy kedves történetet: amikor az altdorfi plébános, Gerhard Senninger atya itt volt Dunaharasztin az 50 tagú
énekkarával, elkérte tőle a Breviáriumát. Levette a méreteket, és amikor kimentünk Altdorfba, hozta magával a gyönyörűen hímzett könyvborítót, ezzel szerezve nagy meglepetést és örömet az atyának.
Csak néhány példát akartam felsorolni színes egyéniségéből.
A jó Isten hosszú élettel ajándékozta meg, minden ősét korban túlélte. Bár sok operáción esett át életében, sajnos a látása
egyre romlott, már a teljes vakság fenyegette, de könyörületes volt hozzá az Úr, mert ezt már nem érte meg.
Én nagyon hálás vagyok a Gondviselésnek, hogy majdnem 19 évet itt volt mellettem. Soha nem szólt bele lelkipásztori
munkámba, de tudott mindennek örülni, és sokat imádkozott az itteni egyházközségekért, hogy előre haladjon a hitélet
lelkiekben és a látható munkálatokban egyaránt.
Itt szeretném megköszönni a taksonyi és a dunaharaszti kedves híveknek, akik imáikkal, együttérzésükkel segítettek a
gyász napjaiban, és akik eljöttek Veresegyházra, hogy Édesanyám temetésén is együtt legyenek velem és családommal.
Hiszem, hogy aki mindvégig hűséges volt Isten szeretetében és szolgálatában, elnyerte a Mennyei Atya örök jutalmát.
Nyugodjék békében.
Szeretetteljes megemlékezésül: Láng András plébános

Édesanyám öt gyermekével.
A fénykép abból az időből
származik, amikor édesanyámmal az interjú készült.
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PORTRÉ és KÖSZÖNTŐ
Anyák napja alkalmából
Otthonában ültünk le beszélgetni. Tágas, kényelmes, csendes szoba, a falon festmény: Jézus tanítványaival egy búzatáblában. Olyanok az alakok, hogy azt várnám, megszólalnak, vagy intenek, csatlakozzam. Bárcsak velük együtt simíthatnám tenyerembe a búza aranyló kalászát!
Kerek asztalkánál foglalunk helyet, rajta horgolt csipketerítő: saját munka. Nekünk miért nincs időnk ilyesmivel
foglalkozni? Hiszen a kézimunkázás lecsendesíti a lelket,
időt ad nyugodtan átgondolni dolgainkat.
– Régen, mikor még jól láttam, oly sok örömet adott a kézimunka. Az egész családot elláttam hímzéssel, horgolással.
A kézügyesség családi vonás, édesanyám és édesapám
családjában is volt olyan rokon, aki szívesen és művészien
festett.
A szoba falán két akvarellbe álmodott virágcsendélet őrzi
édesanyja keze vonását. Elmúlt nyolcvan éves, arca szép,
tükröződik benne a lélek szépsége.
– Szemem hűtlensége miatt sajnos olvasni nem tudok, pedig
mindenem az irodalom. Több albumot készítettem, amiben
kedvenc verseimet, elbeszéléseimet, újságcikkeimet gyűjtöttem össze kézírással, vagy később legépelve, és megjelöltem, mi hol, hányadik oldalon, mikor jelent meg. Apósom
kántortanító volt egy Pesthez közeli településen. Ő készített
hasonló albumokat, gyönyörű kézírással.
Elővesz a szekrényből, ahol ruhák helyett könyvek állnak
garmadával, egy kicsi, de vaskos, kézzel kötött könyvet. A
tetején évszám: 1892. A könyvben irodalmunk nagyjainak
versei gyöngybetűkkel lejegyezve, ahogyan írni csak
anyáinkat, nagyapáinkat tanították meg a régi tanítómesterek. A kézírás egy letűnt, boldog, polgári világról tanúskodik, mely valaha Magyarország volt.
– Pesthez közeli településen születtem, amely ma Budapest
része. Nagyon komoly leány voltam. Édesanyám volt a
legjobb barátnőm, vele mindent meg tudtam beszélni. És a
polgáriban jártam együtt azzal a leánnyal, akivel később hű
és örök barátságot kötöttünk.
– Milyenek voltak akkor az iskolák?
– Négy elemi után lehetett négyosztályos polgári iskolába
menni, vagy nyolcosztályos gimnáziumba, ahol érettségiztünk. Én az Angolkisasszonyokhoz jártam a Váci utcába.
A latin, francia, német nyelveken és az általános műveltségen felül a nővérektől örök útravalót is kaptunk az
élethez: önuralom, lemondás, alkalmazkodás, önmegtagadás. A kedvencem a latin és a matematika volt. A gimnázium után pedig Kereskedelmi Akadémiát végeztem. Állásba nem kellett mennem, mert édesapám egy fémáruval
kereskedő világcégnek volt a kereskedelmi képviselője, és
neki segítettem. Aztán korán férjhez mentem.
– Akkor kerültél el Pestről.
– Igen, először férjem szüleinél laktunk egy rövid ideig,
majd önálló házunk lett. Az a falu nagyon hasonlít mostani
lakóhelyemhez. A Pesthez mért távolság, a lélekszám, a
mezőgazdasági jelleg, a tavak mellé települt üdülők.
– Férjed mivel foglalkozott?
– Kereskedő ember volt, üzletet tartott fenn, ami ellátta a
családot. Az üzletben én is dolgoztam, de ahogy jöttek
sorban a gyermekek, segítséget vettünk föl.
– És sajnos, akkor közbeszólt a háború.

Krisztus fénye
– Igen, behívták a segédet katonának. Majd a férjemet vitték
el 1943 kora tavaszán. Ősszel le is szerelt, de aztán 1944.
elején ismét behívták. Debrecenből, hirdetés útján került
hozzánk egy ápolónő, aki vigyázott akkor két gyermekemre,
amíg én a boltban dolgoztam. Bizony, abban az időben nem
volt nyitvatartási idő! Volt úgy nyáron, hogy este tízkor jöttek
a menyecskék bögrét válogatni, mert akkor érkeztek befelé a
földekről a nehéz munkából.
– Mit termeltek abban az időben a falutokban?
– A jellemző termény arrafelé a zöldborsó volt és az eper.
Töménytelen mennyiségben. Vonaton és szekerekkel hordták
fel a friss árut Pestre a csarnokba. A templomot, a faluban,
abban az időben újították fel, szép új falfestményeket
készítettek. A kupolában egy népviseletbe öltözött parasztlány is látható az alakok között, karján kosárral, mely teli van
eperrel.
– A falu hogyan élte meg a háborút?
– A háború senkit és semmit nem kímélt. A faluban élő zsidó
családokat elhurcolták, megsirattuk őket, de segíteni nem
tudtunk. A férfiakat elvitték a frontra, ki Kassán, ki Munkácson szolgált. Én 1944-ben visszamentem Pestre Édesanyámhoz. Ott szültem meg harmadik gyermekemet. A Nyugati
mellett laktunk.
– Pest tán jobban szenvedett, mint a falusiak, hiszen Pest a
szörnyű bombázásokon túl még éhezett is.
– Valóban, lencsét ettünk, és babot. Az egyik szomszédasszony a csarnokban dolgozott, ő hozott néhanapján, ha lehetett, egy kanna tejet a gyerekeknek. Akkor nővérem is
beköltözött Édesanyámékhoz az anyósával, én a három gyermekemmel, szüleim, nagyapám. Sokan laktunk akkor együtt.
Nagyapám ott halt meg a pincében, öreg volt, s beteg. Az
egyik bombázás alatt történt.
– Hogyan került haza férjed a háborúból?
– 1944 Karácsonyán az volt számomra az ajándék, hogy ő
hazajött épségben. Gyalog jött át a bombázások közepette, az
aláaknázott Margit-hídon keresztül. A lakásunk bombatalálatot kapott, az egész folyosó leszakadt. Édesapámnak sikerült
megállapodnia egy orosz őrnaggyal, hogy kocsival vigyen
minket haza. A fizetség két óra volt. Két kicsi gyermekemet
kézen vezetve, harmadik picinyem kosárban, és egy nagy
táska. Így indultunk haza.
– Hogyan alakult a háború után életetek?
– Az üzletet természetesen elvették. Férjem a helyi állami
boltba került üzletvezetőnek. Én bedolgozást vállaltam,
varrtam, hiszen később már öt gyermek mellett állásba eljárni
nem tudtam. Hetünkre dolgoztam, akkor romlott el a lábam,
annyit hajtottam a varrógépet. Mégis boldog voltam.
– A gyermek életünk legszentebb öröme.
– Mind az öt gyermekem jól tanult, szelíd, szófogadó, egymást szerető testvérek. Életemet bearanyozza, hogy ilyen jó
gyermekeim vannak, és soha nem éreztem fáradtságnak, mikor hajnalban keltem és késő éjjelig dolgoztam, hogy őket
taníttatni tudjam.
– Az édesanyai hivatás szépsége az önzetlen szolgálat.
Dehogy érezzük tehernek, amit szeretettel adunk. Nincs annál
nagyobb boldogság, amikor körülöttünk család. Az asszonyi
lét lényege a befogadás és önátadás.
– Valóban, bár sok volt a nehézség, én is így törekedtem
megélni az asszonyi, anyai szolgálatot. A háború előtti békés,
polgári társadalom kiegyensúlyozott hátteret nyújtott a
családok boldogulásának. Remélem, a ma nemzedéke elé
örömeket tár a magunk írta történelem.

A Láng Józsefnével készült interjú 2002. Pünkösdkor jelent meg Krisztus fényében.

Koczka Tamásné
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Modern keresztényellenesség Európában
Napjainkban a médiumok napi szinten hívják fel a
figyelmet a tolarenciára, ítélik el a kisebbségellenes
magatartást, nagy vehemenciával küzdenek a „gyűlöletbeszéd” ellen. Óriási teret kap a médiában minden megnyilvánulás, melyre ráhúzható az antiszemita, idegengyűlölő vagy rasszista jelző. Ez a rendkívül feszült
figyelem viszont azonnal lankadni kezd, ha keresztényeket
ér sérelem. Ezek nagyon ritkán jelennek meg az újságok
hasábjain, vagy a televíziók, rádiók műsoraiban, és ha igen,
azt rendszerint bagatellizálják: más felekezetekkel ellentétben a keresztény temetők rongálása kizárólag diákcsíny
vagy egyszerű garázdaság kategóriájába tartozik, s amely
esetek semmi további tanulsággal, intelemmel nem járnak.
Mi is a helyzet a keresztény Európában? Kontinensünkön valószínűleg többségben vannak a hivatalosan
keresztény felekezetekhez tartozók, a vallásukat gyakorló
keresztények azonban kisebbséget alkotnak, és a probléma
is akkor kezdődik, ha valaki a keresztény tanítás szerint
kezdi élni az életét. Maradinak, bigottnak vagy egyszerűen
deviánsnak nézik, s ezt követi az intolerancia, a keresztényellenesség.
Nemrég tette közzé az európai keresztényellenességről
szóló jelentését a Keresztények Elleni Európai Intolerancia
és Diszkrimináció Figyelőközpontja (OIDCE). Gudrun
Veronika Kugler nemzetközi jogász rámutat, hogy a
tolerancia szószólói intoleránssá váltak. Elsősorban három
kis csoport, a radikális LMBT-szervezetek (a leszbikusok,
melegek, biszexuálisok és transzneműek), a radikális
feministák és a radikális szekularisták, akiknek a nyomására az EU több országában korlátozzák a lelkiismeret, a
szólás, a gyülekezés, a vallás és a vállalkozás szabadságát.
Mindezt a diszkrimináció kiküszöbölésének nevében!
Számos statisztikai adat igazolja ezeket az állításokat. Az
elmúlt években 620 esetet gyűjtöttek össze, melyek
megvilágítják a folyamatot: 2009-ben a gyűlölet-bűncselekmények 29 százaléka vallási meggyőződés ellen
irányult. Skóciában egy 2011-es felmérés szerint a vallási
erőszak 95, Franciaországban 84 százaléka keresztények
ellen irányult, az Egyesült Királyságban is elszaporodtak a
hívek és papok elleni támadások. A keresztények többségét
a statisztikák szerint havonta egyszer éri valamilyen
inzultus.
Gudrun Veronika Kugler szerint a legnagyobb veszélyt
a diszkrimináció-ellenes törvények jelentik. Megengedőbb
alakjukban ugyan nem veszélyesek, de a szigorúbb formában már igen. Mind egyéni, mind közösségi szintű jog a
munkáltatáshoz való jog, ami alapján eldönthetem, hogy kit
alkalmazok, és az egyház is eldöntheti, hogy kit vesz fel
egyes munkakörökbe. Amikor egy keresztény házaspár a
hoteljének szobáját nem akarja kiadni egy homoszexuális
párnak, ez szíve joga. Ugyancsak joga van úgy dönteni egy
fotósnak, hogy nem vállalja a fotózást egy azonos nemű pár
esküvőjén. Joga van egyet nem érteni velük, amit az extrém
diszkriminációellenes törvények egyszerűen nem engedélyeznek, és megbüntetik azt, aki gyakorolná lelkiismereti
szabadságjogait. Ez a vállalkozási szabadság megengedhetetlen korlátozása. Ugyanígy néhány szakmában akár
orvosként, nővér-, gyógyszerész- vagy orvostanhallgató-
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ként sok országban nem lehet elutasítani, az abortuszműtéten való közreműködést: a gyógyszerésznek kötelező
esemény utáni tablettát árulni, az abortuszt elutasító
orvosoknak pedig kötelességük tájékoztatni a beavatkozásra jelentkezőket arról, hogy mely kollégák vállalják a
beavatkozást. Ez bizony támadás a lelkiismereti szabadság
ellen. És szintén az Hollandiában és az Egyesült Királyságban is, ahol a közszolgálati tisztviselőknek kötelező összeadni az azonos nemű párokat. Itt még azt sem lehet
mondani, hogy forduljanak egy másik kollégához. Ez nem
csak diszkriminatív, hanem oda vezethet, hogy egyes
szakmákból teljesen kiszorulnak a keresztények. Ez eddig
csak néhány országban működik, de további veszélyt rejt
magában, hogy már létezik egy, a vállalkozást korlátozó
szabályozás-tervezet, mely az egész unióban hatályos
lenne. Eddig azért nem lépett életbe, mert Németország és
Ausztria ellenzi, de ha megtörik őket – mint eddig minden
más esetben az uniós ellenkezőket – keresztülmehet a
törvényhozási mechanizmuson. Ezzel az EU kiterjesztené a
diszkriminációellenes törvénykezést a szolgáltatói és
magánszektorra, vagyis minden területre, amit munkaként
gyakorolnak a polgárok.
Ugyancsak nehézségek akadnak a keresztény iskolák
autonómiájának tiszteletével. Iskolába járni kötelező, az
otthoni iskola több országban – Németországban vagy
Svédországban – tiltva van. A keresztény szülőknek viszont
egy jelentős része nem ért egyet az állami oktatásban megjelenő homoszexualitással vagy promiszkuitással (szexuális partnerek gyakori váltogatása). Közülük többen nem
engedik be az órára a gyermekeiket, és ezért akár börtönbe
is kerülhetnek, ahogyan ez történt például Németországban,
bár ez a probléma több más országban is létezik.
Külön szót érdemelnek az úgynevezett gyűlöletbeszéd-törvények, amelyek elő akarják írni, hogy mit lehet
mondani, miről lehet beszélni, és miről nem. Egyes országokban még le is csukhatják, akit bűnösnek találnak a
gyűlöletbeszéd vétségében: az Egyesült Királyság, Svédország és Franciaország élen járnak ebben a gyakorlatban,
de példának felhozhatjuk Nagy-Britanniát is, ahol időnként
pár órára lecsukják az evangéliumi keresztény utcai
prédikátorokat.
Nagyon furcsa a tolerancia bajnokainak az a gyakorlata, hogy egyes területeket, mint a homoszexualitást nem
lehet kritizálnia egy keresztény embernek, hiába ellenkezik
a vallás tanításaival, mert ez „homofóbia”.
Gudrun Veronika Kugler felteszi a kérdést: miért nem
egyenértékű ezzel a vallási tanítások kritikája, azt miért
nem tartják „krisztofóbiának”?
„A szabad szólás pártján állok: nem akarok börtönbe
küldeni senkit, aki kritizálja a kereszténységet. Ha valaki
lehülyéz engem, természetesen azt sem akarom törvényileg
büntetni. De én is mondhassam el, amit gondolok. Az állam
ne akarjon oktatni minket ilyen módon, egyszerűen meg kell
adni a lehetőséget az udvariatlanságra. Senkinek nem
szabadna udvariatlannak lennie, de az államnak engedélyeznie kell az udvariatlanságot.
Nincs szükségünk gyűlöletbeszéd-törvényekre, ezeket meg
kell szüntetni. Aki azt mondja, menjetek és öljetek muszli-
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mokat, gyújtsatok fel templomokat vagy verjetek meg
melegeket, őket természetesen meg kell büntetni. De aki
csak az egyet nem értését, antipátiáját fejezi ki, annak erre
lehetőséget kell adni, akkor is, ha mások ezáltal sértve érzik
magukat. A szólásszabadság az alapvető emberi jog, nem
pedig a „hallástól való szabadság”. Ha nem értünk egyet
valakivel, azt úgyszintén elmondhatjuk bárkinek. A
tolerancia nem azt jelenti, hogy egyet kell értenünk, csak
azt, hogy tisztelni kell a másik véleményét.” – vallja a
jogásznő.
A mai egyházak nincsenek abban a helyzetben, és
szándékukban sem áll, hogy bárkinek is korlátozhatnák
alapvető emberi jogaikat, azonban azt mindenképpen elvárhatják, hogy mások is tiszteletben tartsák a keresztény
életet vallók jogait. Ne korlátozzák őket lelkiismereti vagy
a valláshoz való szabadságukban. Csak annyit kérünk, hogy
amit tőlünk, keresztényektől elvárnak, azt tanúsítsák velünk
szemben is, és viseljék el jelenlétünket! Sokszor halljuk,
hogy a vallás magánügy, az egyházak ne politizáljanak! Ezt
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el kell utasítani, hiszen az egyház is egy közösség, amit
emberek alkotnak, s mint ilyennek, joga van megjelenni a
közéletben. Az egyházi vezetőknek kötelessége irányt mutatni a közösségi élet gyakorlásának ügyében, tanácsot adni
a tagoknak az élet minden területén, és joga van saját
közösségének ajánlást tenni, hogy milyen ideológia, milyen
társadalmi közeg a legmegfelelőbb az egyház tagjainak
hétköznapi életük gyakorlásához. Ezt minden civil és demokratikus szervezet, egyesülés megteheti, az egyházak
sem kivételek.
Világunk és benne Európa, jelenleg sajnos nem ebbe
az irányba halad, de reméljük, hogy a fennálló gazdasági és
társadalmi problémák is rámutatnak arra, hogy vissza kell
térni az alapvető elvekhez, az Európai Unió keresztény
alapítóinak elképzeléséhez, és azokhoz az értékekhez, amik
az elmúlt ezredévek alatt felemelték, naggyá tették Európát.

Gáll Sándor

A cikk Szilvay Gergely Gudrun Veronika Kugler nemzetközi jogásszal készített interjúja és
internetes források alapján készült.

Tények a „keresztény” Európából
Betiltotta az angol zászlót egy brit kisváros munkáspárti tanácsnoka. A
fehér alapon vörös György-keresztes zászló, amelyet közönségesen
Anglia zászlajának mondunk, sérti a muszlimokat, mert ha látják, az a
keresztes háborúkra emlékezeti őket. A helyi elöljárók rendeletet
alkottak, amely szerint a továbbiakban az Union Jack-et (a brit állami
zászlót), illetve a „megfelelő alkalmakkor” az LMBT-mozgalom
szivárványos zászlóját vagy egy virágos lobogót tűznek ki – olvasható
egyes hírportálokon. A városka lakói a Daily Mailnek nyilatkoztak: a
legtöbben nonszensznek ítélték a döntést, mert őket senki sem kérdezte
meg arról, hogy milyen zászlót tegyenek ki. A helyi muszlimok is meglehetősen kényelmetlenül érzik magukat, őket
egyáltalán nem zavarta eddig, és ezután sem zavarná az angol zászló. Szóvivőjük szerint Szent György zászlaja a
befogadást és nem a kirekesztést jelképezi, ráadásul az illető szent még az iszlám előtt élt, így egyáltalán nem érti, miért
kellene zavarnia a muszlimokat. Az előterjesztő baloldali politikus hölgy azonban kitart álláspontja mellett, már csak azért
is, mert azt szélsőjobbosok és a futballhuligánok is szokták lengetni. A zászló egyébként valóban kötődik a keresztes
hadjáratokhoz. Ilyen jelvényt akkor viselt először brit uralkodó, II. Henrik, majd Oroszlánszívű Richárd már piros
kereszttel a ruháján harcolt. A 13. századtól rendszeresen használják, a 14. századra már általánossá vált, hogy a királyi
lobogó mellett, mintegy az ország zászlajaként hordozzák.
Ellentmondásos ítélkezés
A strasbourgi Emberi Jogok Európai Bírósága brit vonatkozású ítéleteiben kimondta,
hogy British Airways légi társaság indokolatlanul korlátozta alkalmazottjának azon jogát,
hogy kinyilvánítsa vallási meggyőződését. A munkavállalót hazaküldték, mert nem volt
hajlandó levenni a nyakában ezüstláncon viselt diszkrét keresztet. A cég „egységes
arculati politikájába” a szikh turbán viselése belefért, a kereszt és a Dávid-csillag
azonban nem.
Shirley Chaplin kórházi ápolónőnek azonban már nem adott igazat az emberi jogok
európai bírósága. Az ő esetében ugyanis a kórház azzal az érveléssel tiltotta meg a
kereszt viselését, hogy az sérülést okozhat, ha egy beteg a nyakláncot megrántja, vagy ha
a kereszt nyílt sebbel érintkezik. Ezt a strasbourgi bírák méltánylandó szempontnak
minősítették.
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Ezotéria – kereszténység
kereszténység
6. rész

Az okkultizmus báránybőrbe bújt farkas, mondja
Marie Anne Jacques, szerzetes. A II. Vatikáni Zsinatnak
az Ad Gentes dekrétuma az Egyház missziós tevékenységéről azt mondja, hogy a katolikusoknak komoly
figyelmet kell arra fordítaniuk, hogyan asszimilálja a
katolikus vallás más ősi kultúrák aszkétikus és
kontemplatív hagyományát, mely elősegítheti az
Evangélium hirdetését. (18.) Figyelnünk kell, hogy az
egyházi dokumentum az asszimiláció fogalmát használja
és nem az alkalmazást. Tehát nem engedi meg, hogy
olyan elveket kövessünk, melyek a vallási relativizmus
felé visznek. Amikor mi katolikusok a megszentelő
kegyelemről beszélünk, az Istennel való egyesülés
kegyelméről beszélünk. Ebben a kegyelemben magának
Isten szentségének válunk részeseivé, így adja Isten
önmagát az embernek. S amikor ezt a kegyelmet
befogadjuk mindennapi életünkbe, akkor a megtérés
útján járunk. Nekem, mint katolikusnak, nem csak valamiféle benső béke a célom, ami a keleti vallások célja,
hanem testem, lelkem, szívem megszentelése, sőt nem
csak önmagam, hanem az egész világ megszentelése.
P.M. Piotrowski Tchr. azt állítja, hogy minél
nagyobb az emberek vallási tudatlansága, minél gyengébb a hitük, minél ritkábban imádkoznak és járulnak
szentségekhez, annál könnyebben fordulnak a babonák
és az okkultizmus felé. Azok, akik elszakítják a hiten és
szereteten alapuló, Istenhez fűződő kötelékeiket, azt
hiszik, hogy egyedül is megtalálják a teljes boldogságot
a gazdagságban, az élvezetekben, a hatalomban és az
egészségben. Céljaik, terveik, vágyaik eléréséhez az
okkultizmus különböző formáihoz fordulnak, hogy titokzatos, nem anyagi természetű erőket használjanak ki.
Jósokhoz, asztrológusokhoz, bioenergetikusokhoz, varázslókhoz fordulnak, jógáznak, meditálnak, hogy
megvalósítsák terveiket és vágyaikat.
Tudatában kell lenni annak, hogy az okkultizmus
bármilyen formában való gyakorlása azt eredményezi,
hogy az embert gonosz lelkek kezdik el irányítani és
manipulálni, és ennek tragikus következményei lehetnek.
A gonosz erőknek köszönhetően komoly gondok és
szenvedések jelentkeznek testi, lelki és szellemi téren.
Öngyilkos és gyalázatos gondolatok jelennek meg,
továbbá az imádság és a szentségek elutasítása,
szomorúság, depresszió, különféle kényszerek, ördögi
kényszerek, amelyek akár megszálottsággá válnak.
Ezért, ha valaki elmegy egy bioenergetikushoz mondjuk
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lábfájással, valóban megszűnik a fájdalom a lábában, de
néhány héten belül elkezd fájni a keze. A „gyógyítónál”
tett következő látogatás megszünteti a fájdalmat a
kezében, de bizonyos idő múlva elkezd fájni a feje és így
tovább. Így veszi kezdetét a gonosz erőktől való függőség ördögi köre. Minden személy, aki az okkultizmust
használja, még akkor is ha nem tudatosan, de megnyílik
a gonosz szellemek számára, akik őt kihasználják és
szolgájukká teszik őt. Ha pedig mindezeknek tudatában
is van, akkor vétkezik Isten első parancsolata ellen, és az
egyik legnagyobb bűnt követi el.
A gyógyítás karizmája, amelyet Isten nyújt az Egyház egyes tagjainak, teljesen más, mint az okkult gyógyítás. Az Egyházon belüli gyógyítás ajándéka a Szentlélek ajándéka a Szentlélek közbenjárásával történik; Ő
kinyilatkoztatja Jézus teljes győzelmét az ördögön, a
bűnön és a halálon. Ennek az eredménye a lelki öröm, a
béke és a szabadság megtapasztalása, ugyanis először a
lelki gyógyulás megy végbe azáltal, hogy kiengesztelődünk Istennel, és mindenestül alárendeljük magunkat az
Ő akaratának. Ha ezek után a testi gyógyulás is bekövetkezik, az mindig a lelki gyógyulást jelzi. A legfontosabb
mégis a lelki gyógyulás, amely a bűn elutasításában és
az Istennel való kiengesztelődésben mutatkozik meg.
Az okkultizmus az ördög vallása. Az egyetlen lehetőség a megszabadulásra, hogy kikerüljünk az ördög
befolyása alól, a terápia, amelyet Jézus ingyen kínál
nekünk. Őszinte gyónással és intenzív imával kell kezdened, hogy Jézus elszakíthassa az összes köteléket, amely
a gonosz erőkhöz fűz, és amelyet az okkultizmus által
hoztál létre.
Gondoljuk végig még egyszer, akár csak saját józan
megfontolásunkkal! Mi is az az „okkultizmus”? <Az
okkult szó jelentése: rejtett. Az okkultizmus ennek
megfelelően rejtett dolgokkal foglalkozik. Ez alatt olyan
tudást, tanokat értünk, melyek el vannak zárva a
természetes emberi megismerés elől, és Isten sem
nyilatkoztatta ki őket az embereknek. Már ebből látszik,
hogy az okkultizmus és a kereszténység nem fér össze
egymással. A kereszténység szerint ugyanis Isten megadta a képességet és a hatalmat, hogy az Ő terveinek
megfelelően megismerjük és birtokba vegyük az
anyagvilágot (Ter 1,28-29 ).>
Mert mire is „jó” az okkultizmus? – Hogy
megtudjuk, mi lett meghalt szeretteinkkel, hogy megtudjuk, mi lesz a jövőnk és befolyásolni is tudjuk – a
természetes emberi eszközökön felül. De hát miért? Nem
Isten kezébe van mindez letéve, hogy Ő tartsa és alakítsa
biztonsággal, az ő tervei szerint? – Nem. Mi függetlenedni akarunk Istentől: mi akarjuk „kezünkbe venni a
sorsunkat”. „Olyanok lesztek, mint az Isten!” – Nem
ismerős ez valahonnan?
Nem véletlen az Ószövetség és az Újszövetség számos igen kemény tiltása: aki az okkultizmushoz fordul,
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elfordul Istentől és más erők befolyása alá kerül. Ne
legyünk naívak, ez nem megúszható, valódi döntés, és a
saját lelkünk a tét!
„Az emberiség egész történelmén végighúzódik egy
kemény harc a sötétség hatalma ellen, olyan harc, ami
már a világ kezdetekor elindult és az Úr, szavai szerint
az utolsó napig fog tartani. Az egyes embereknek bele
kell kapcsolódniuk ebbe a küzdelembe, állandóan meg
kell küzdeniük döntésükért a jó mellett, és csak nagy
erőfeszítéssel, Isten kegyelmi segítségével képesek
elérni önmagukban a belső egységet.”
Érdemes felidéznünk Egyházunk hivatalos álláspontját minderről: <A katolikus egyház katekizmusa
erről a 2115: pontban ezt mondja: „Isten feltárhatja a
jövőt prófétái vagy szentjei előtt. De az igazi keresztény
magatartás bizalommal átengedi magát a gondviselés
oltalmának, ami a jövőt illeti és nem táplál semmiféle
egészségtelen kíváncsiságot irányában. Az előrelátás
hiánya a felelőtlenséget előmozdíthatja.”>
<A katolikus egyház katekizmusa 2117. pontja: „A
mágia és boszorkányság valamennyi fajtája, melyek úgy
tesznek, mintha hatalmuk lenne az okkult erők felett,
mintha szolgálatukba tudnák kényszeríteni őket, és
természetfeletti hatalomhoz jutnának általa embertársaik
felett – még ha az egészségét akarnák is visszaadni vele,
súlyosan vétenek a vallás erénye ellen. Ezek a praktikák
még inkább elítélendők, ha ártani akarnak a másiknak,
vagy ha a démonok közbeavatkozáséhoz folyamodnak.
Az amulettek viselése úgyszintén visszataszító. A
spiritizmus gyakran jövendőmondó vagy mágikus cselekedeteket takar. Ezért az egyház inti a híveket, hogy
tartózkodjanak tőle: A hagyományos gyógymódok sem
legitimálják a gonosz hatalmak segítségül hívását és
mások hiszékenységének kihasználását.”>
Ha mindez ilyen világos, akkor mégis miért fordulnak elő ilyen jelenségek ennyire gyakran, akár magán az
Egyházon belül is? Miért ennyi a tévedés és eltévelyedés? Talán választ ad erre az Új Ember c. folyóirat Gál
Péterrel folytatott beszélgetése:
„Ahogyan a szekták terjedésénél, úgy az okkultizmusnál is szerepet játszik az, hogy az egyház igehirdetése, a pasztoráció hatékonysága elmarad a modern
kihívásokkal szemben.
– Mennyiben marad el? A hitigazságok, a
kinyilatkoztatás, az egyház hagyománya állandóak.
Nyilván nem erről van szó...
Kérdés, hogy az egyház hitelesen, meggyőzően fejtie ki ezeket, és hogy a katekézis, a prédikáció vajon a
sarkalatos pontokra teszi-e a hangsúlyt, vagy pedig az
igehirdetésben is divatos, kedves dolgokra fordítunk
nagyobb figyelmet... Csak utána kellene nézni, hogy a
történelemben a zsinatok egész sora hozott határozatokat
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az okkultizmus ellen, hittételek szólnak a keresztény
világképről, amely sokaknál feloldódik, elmosódik a
részben gnosztikus, részben keleti világkép hatásában.
Az egyházatyák által a Biblia alapján kimunkált keresztény világkép markáns szolgálatában áll a helyes
istenképnek, a helyes istenkép a helyes emberképnek,
helyes önképnek, mindez a lelki jólétünknek és az
üdvösségünknek alapul szolgál. Világosan kellene látni
és láttatni a hívekkel, hogy ezen új mozgalmak világképe
és istenképe (minden egy, minden energia, a kozmosz az
isten, reinkarnáció stb.) és a keresztény világnézet lényegesen különbözik egymástól. A New Age-mozgalomban
a személyes istenkép eltüntetése folyik, egy kozmikus
vallásban való tudatátalakító feloldódás igényével.
…Talán a bátorság is hiányzik, még fontosabb a
lényeglátás, és annak belátása, hogy a türelemmel jól
megfér a bölcs apológia használata. Az ókeresztény
közösségek egyszerre misszionáltak és apologetizáltak,
terjesztették és megvédték hitüket. Anélkül, hogy
fundamentálissá, vagy szektássá válna a katolicitás,
világosan meg kellene fogalmazni a határokat. Az
apologéta egyházatyák, egy Szent Irenaeus, Alexandriai
Szent Kelemen, egy Órigenész azért írtak oly sokat, mert
az eretnek gnoszticizmus ékelődött az éppen terjedőben
lévő kereszténység sorai és gondolatai közé, s ennek
nyomában alakult ki a teológia, a keresztény hitnek az
önazonosság érdekében kifejtett reflexiója. A
liberalizmus felfogásának megfelelően a sok vallás közül
bárkinek bármelyik jó lehet, s csak valamennyi vallás
összességében, egységében lehet megtalálni a teljességet, vagy az igazságot. Ha hiányzik a hitvédelem, a
keresztények között is számosan akadnak, akik meginognak kinyilatkoztatott hitünkben. Miközben napjainkban a
hinduizmus nagy erővel misszionál Európában, a katolikus egyházban mintha sokan azt hinnék, hogy már nem
kell senkit megtéríteni, nem kell misszionálni, sem
apologizálni. Fontos itt a megkülönböztetés ajándéka, a
jó és rossz elválasztásának képessége, amely főként akkor működik valakinél, ha eleven a kegyelmi viszony
Istennel, vagyis feladatainkhoz fontos lenne még az életszentségre való törekvés.
Nem a kritizálás az első ebben a problémakörben,
hanem hogy úgy hirdessük Isten örömhírét, hogy valódi
megtérések legyenek, élő egyházi közösségek alakuljanak, melyeknek megtartó erejük van. Mindenütt, ahol
élő imaközösségekkel találkoztam, láthattam, hogy ott
nincs táptalaja az idegen, eretnek tanoknak. Az átadott
életű ember, a közösséget élő keresztény védett az új
tanításokkal szemben. Nem elég lelkiismeret-vizsgálatot
tartani, hanem tudatosítani kellene, mit jelent korunkban
az új evangelizáció.”
Összeállította: Bánfalvi Bella és Tóth Marianna

Forrás:
Marie Anne Jacques : Reiki és Yoga . Magyar Kurír
P.M. Piotrowski Tchr : Okkult gyógyulások. Szeressétek egymást. katolikus magazin 6.szám. Lengyel Perszonális
Plébánia. Budapest
Katona István: A mágiáról és a démonológiáról – a toszkánai püspöki konferencia lelkipásztori útmutatása 1995.
http://www.tarrdaniel.com/documents/Hermetika/kereszteny_magia.html
Horváth András: Napjaink tévtanításai
http://www.fizika.sze.hu/~horvatha/Hagiosz/tevtan/node7.html
Új Ember 2000. május 28-i száma http://ujember.katolikus.hu/Archivum/000528/0602.html)
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Házasságkötés angolul (is)

a dunaharaszti Szent István plébániatemplomban
Több országban elképzelhetetlen, hogy a házasságkötés az egyházon kívül, kizárólag polgári szertartás körében történjen,
mindenki a felekezete szerinti templomban/mecsetben stb. esküszik, és ez kerül regisztrálásra (pl. az iszlám többségű
országokban). Máshol, mint pl. Lengyelországban választani lehet a két szertartás közül, és aki csak a templomi
házasságkötés mellett dönt (a többség), az a nászmise előtt a sekrestyében írja alá azokat a szükséges dokumentumokat,
melyeket később az egyház továbbít az anyakönyvi hivatalba. A párom is olyan országból származik, ahol templomi
szertartás keretében adják össze a jegyeseket, ezért sem volt kétséges számunkra, hogy az oltár előtt is kimondjuk az igent,
a kérdés csak az volt, hogy „hogyan”. Két különböző kontinensről származunk és a szülőhazánkhoz közel, de azon kívül
élünk és dolgozunk. Milyen nyelven és engedélyekkel házasodhatunk, hol végezzük el a jegyestanfolyamot, kik lehetnek a
tanúink, stb.?
A Magyarországon kötelező polgári házasságkötés procedúráját alapul véve (két ország különböző állampolgáraként több
szintű engedélyezésen kell túljutnunk, melyhez beszerezendők tanúsítványok, különböző minisztériumi pecsétek, hiteles
fordítások, nagykövetségek felülhitelesítése, stb.) kissé félve mentünk a plébániára. Azonban, mint kiderült, az egyházi
szertartáshoz szükséges feltételek kifejezetten gyakorlatiasabbak és teljesíthetők. A római katolikus egyház nyelve és az
előírások az egész világon egységesek, ezért megfelelő igazolásokat kaptunk egy fél világgal távolabbról, sőt, még arra is
lehetőség nyílt, hogy a jegyestanfolyamot egy harmadik országban végezzük (ha az ottani tananyag nem lenne teljes,
akkor András atyáék kiegészítik azokat). Ennek köszönhetően, mi az Egyesült Arab Emírségekben vettünk részt az
előkészítőn. A csoportban szinte minden párnak különböző volt az útlevele, de közös volt bennünk, hogy házasodni
szerettünk volna, mindannyian katolikusok voltunk és angolul beszéltünk, ennyi pedig pont elegendő volt ahhoz, hogy
együtt járjunk a foglalkozásokra.
Az esküvőt megelőző héten megérkeztek az ázsiai rokonok
Harasztira, s előre megmutattuk nekik a templomot is. Elképesztő és megható volt látni, mennyire hálásak azért,
hogy egy olyan helyen lehetnek, ahol senki sem üldözi őket
a (katolikus) vallásuk miatt, hogy nyugodtan bemehetnek a
templomba. A virágdíszítés felkötése előtt a vőlegény öccse
lenyűgözve térdelt le, először érezte, hogy a hite szabadságot ad, minden értelemben. S miközben mi a dunaharaszti
házasságkötésre készültünk, Pakisztánban, a székesegyházban három héten keresztül hirdettek bennünket, mint frigyre
készülőket, ezzel a vőlegény plébániája is részt vett az előkészületekben.
Az, hogy Laci atya nem véletlenül került Dunaharasztira,
már a kezdetektől biztos volt, de hogy angol nyelvű szertartáskönyvet is hozott magával, az csak később derült ki.
Számunkra nagy megkönnyebbülést jelentett, hogy neki
köszönhetően a vőlegény az anyanyelvén mondhatta el a
fogadalmát és ez így volt az igazi, a szívből jövő. Az édesanyák a saját anyanyelvükön olvasták fel a könyörgéseket, a
szertartás pedig végig kétnyelvű volt, így a külföldi, magyarul nem tudó vendégeink sem voltak kirekesztve az ünnepségből.
Laci atya bizonyára nem gondolta, hogy élete első esküvőjét
angol nyelven fogja celebrálni, de ugyanígy mi sem sejtettük, hogy a számunkra leginkább megfelelő módon, helyen
és nyelveken házasodhatunk. Csak bátorítani tudjuk a különböző nemzetiségű jegyeseket, hogy az oltár előtt (is)
mondják ki az igent! Erre Dunaharasztin és Taksonyban
kiváló lehetőség van. Köszönjük!
Tellis (Tóth) Kati
When we think of our early days of falling in love, like when we were teenagers, we often think of our dream
marriages in Churches with the wedding bells ringing, the bride arriving in Church with her beautiful dress, the
groom waiting for his bride impatiently, family and friends watching us, white flowers at the altar and wedding
rings being blessed. And sadly, as we grow older and learn more about the world, our belief in our childhood
dream marriage gradually fades away and then we decide not to have a wedding mass at all! I think, it’s time,
we all believe in our dreams and have our weddings just the way we always dreamed them to be!
Tellis Brian
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Joseph Ratzinger – XVI. Benedek:
A Názáreti Jézus
Megjelent XVI. Benedek pápa A Názáreti Jézus című művének harmadik kötete
magyar fordításban. A 2007-ben indított trilógia utolsó kötete Jézus gyermekkoráról
szól.
Valójában nem harmadik kötet, hanem az első két könyv előszobája, amely sorrendben utoljára született meg. - nyilatkozta a Szentatya.
– Az én Jézus-ábrázolásom mindenekelőtt azt jelenti, hogy hitelt adok az
evangéliumnak. Természetesen mindazt feltételezem, amit a Zsinat és a modern
exegézis az irodalmi műfajokról, a kijelentések szándékáról, az evangéliumok
közösségébe ágyazottságáról és ebbe az összefüggésbe illeszkedő beszédmódjukról
megállapít. Mindent – amilyen jól csak tudtam – magamévá téve mégis meg
akartam kísérelni, hogy bemutassam az evangéliumok Jézusát, mint az igazi Jézust,
mint a tulajdonképpeni értelemben vett „történelmi Jézust” - mondja a szerző.
2007-ben megjelent első könyvében Jézus életét mutatja be a Jordánban való
megkeresztelkedéstől a Színeváltozásig. A világszerte nagy sikerű könyv második része sem okozott csalódást a
régóta váróknak. A pápa ott folytatta Jézus életének elbeszélését, ahol teológusként abbahagyta: Jézus kínszenvedéséről, haláláról, és feltámadásáról elmélkedve; Jézus nyomában járva emberségét és istenségét tárja elénk
tudományos igénnyel, de közérthetően.
A harmadik kötetben XVI. Benedek a múltbéli és kortárs teológia interpretációit ismertetve személyes értelmezést
nyújt Jézus gyermekkoráról, hangoztatva, hogy a „teológia nem merülhet ki a puszta vallásértelmezési vitában”.
A szerző Máté és Lukács evangéliumának első két-két fejezetét értelmezve megvizsgálja Jézus nemzetség-tábláját,
megvitatja a teológiai értelmezéseket. Mint előző köteteiben, most is ötvözi a mérsékelt történeti-kritikai módszert a
teológiai és spirituális olvasással, az előző kötetektől eltérően azonban egyszerűbb stílusban, könnyebben érthető
nyelvezettel.
Olvasói sikerre számítva a Vatikán rögtön egymillió példányban adta ki ezt a kötetet.
XVI. Benedek 5 év alatt három bestsellert írt!
(Czifra Lászlóné)
Keressük mi is a Szentatyával az Úr arcát!

YOUCAT
A nyár egyik örömteli híre, hogy a könyvvilág bestseller listájának élére egy
eredendően német nyelven kiadott, ám rövidesen tizennyolc nyelvre lefordított
katolikus kiadvány került: A katolikus egyház ifjúsági katekizmusa, amelyet
angolra fordított címének (The Youth Catechism of the Catholic Church) meghonosodott rövid változatával jegyeznek mindenütt: YOUCAT
A YOUCAT-ot, kiadásának évében, 2011-ben, Madridban, 700 000 példányban
osztották ki a XXVI. Katolikus Ifjúsági Találkozó résztvevőinek. Idén rövidesen
megkezdődik a riói ifjúsági világtalálkozó, amelyre kétmillió zarándokot várnak. A
brazil egyházmegyék és katolikus mozgalmak egymillió portugál nyel vű
YOUCAT-ot kapnak az alkalomból.
A Münchenben megjelent katekizmus, amelyet Schönborn bíboros, bécsi érsek
védnöksége alatt német nyelvterületi papok, teológusok és valláspedagógusok
állítottak össze elsősorban 15-25 éves fiatalok részére készült. A YOUCAT alapja a
Katolikus Egyház Katekizmusa, amelyet II. János Pál pápa 1992-ben hirdetett ki, és
magyarul a Szent István Társulat kiadásában 1994-ben jelent meg. Az ifjúsági katekizmus megalkotásában két nagy
nyári tábor keretében kb. 50 fiatal is részt vett. A YOUCAT-ot a Hittani Kongregáció jóváhagyta. XVI. Benedek
pápa meleg szavú, a fiatalokat hitük jobb megismerésére és bátor megvallására buzdító, hatásos előszót írt hozzá.
Rövid részlet az előszóból:
„Kedves fiatal barátaim!... Tanulmányozzátok a katekizmust! Ezt teljes szívemből kívánom. Tanulmányozzátok a
katekizmust szenvedéllyel és kitartással. Tanulmányozzátok szobátok csendjében; ha barátok vagytok, olvassátok
kettesben; alkossatok csoportokat, hálózatokat, beszéljétek meg az interneten. Sokkal mélyebben kell, hogy
gyökerezzetek a hitben, mint a ti szüleitek generációja.”
A YouCat most a Kairosz Kiadó gondozásában magyarul is megjelent, Erdő Péter bíboros ajánlásával.
(Koczka Tamásné)
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Arany László: Magyar népmesék

A farkastanya
Egyszer volt, hol nem volt, még az
Óperencián is túl volt, volt egy tojás.
Ez a tojás megindult világra.
Görgött, görgött, egyszer előtalált
egy rucát. Azt kérdi tőle a ruca:
- Hová mégy, tojás koma?
- Megyek világra.
- Én is megyek, menjünk együtt.
Mennek, mendegélnek, előtalálnak
egy kakast.
- Hová mentek, ruca koma?
- Megyünk világra.
- Én is megyek, menjünk együtt.
Megint mennek, mendegélnek,
előtalálnak egy varrótűt.
- Hová mentek, kakas koma?
Megyünk világra.
- Én is megyek, menjünk együtt.
Megint mennek, mendegélnek,
előtalálnak egy rákot.
- Hová mentek, tű koma?
- Megyünk világra.
- Én is megyek, menjünk együtt.
Megint mennek, mendegélnek,
előtalálnak egy lovat, végre pedig
egy ökröt.
Mentek aztán, mendegéltek, egyszer
rájok esteledett. Ott volt egy kis ház,
abba bementek. Ki-ki lefeküdt a
maga helyére. A tojás belefeküdt a
tüzes hamuba. A ruca meg a kakas
felültek a kandalló tetejére. A rák
belemászott egy dézsa vízbe. A tű a
törülközőbe szúródott belé. A ló

lefeküdt a ház közepére, az ökör
meg a pitvarba.
Egyszer jön ám haza a tizenkét
farkas, akiké a kis ház volt. A
legöregebb még messziről
elkezdett kiabálni:
- Phű, phű, de idegen szagot érzek!
Ki mer bemenni?
Volt köztük egy hányaveti, az azt
mondta, hogy ő bemegy, ha ezer
ördög van is odabent, nem félek én
semmitől.
Be is ment. Hogy az övék volt a
ház, egészen tudta a dörgést, mi hol
áll. Legelőször is a kandalló tetején
kereste a gyújtófát, hogy majd
mécset gyújt, de a kakas meg a
ruca elkezdtek lármázni, akkor
belenyúlt a hamuba, hogy majd
parazsat keres, de a tojás elpukkant,
szaladt a dézsához mosakodni, ott
meg a rák csípte meg ollójával,
azután szaladt a törülközőhöz, ott
meg a tű szúrta meg, nagy ijedten a
ház közepére ugrik, ott a ló rúgja
oldalba, amint szaladt kifelé, az ökör
is nekiesett, felkapta a szarvára, az
udvar közepére lökte.
Erre elkezdett ordítani, mint a fába
esett féreg, szaladt a többi
farkasokhoz.
- Jaj, fussunk, fussunk! Égszakadás!
Földindulás! Valamennyi ördög,
mind odabent van.

Nyúlok a hamuba,
Meglőnek puskával.
Szaladok dézsához,
Megvágnak ollóval.
Kapkodok kendőhöz,
Banya szúr tűjével.
Futok ajtó mellé,
Kilöknek lapáttal.
Szaladok pitvarba,
Vesznek vasvillára!
Egy kiált: Hep-hep-hep!
Más ordít: Add feljebb!
Akkor nagyot estem,
Bezzeg jaj volt nekem.
Akkor nekiindultak, még most is
szaladnak, ha meg nem álltak.

- Hová szaladtok, kakas koma?
- Jaj, fussunk, fussunk, égszakadás,
földindulás!
- Honnan tudod?
- Tyúk komától.
- Hát tyúk koma?
- Fején történt.
- No hát fussunk, én is futok.
Megint futottak, előtaláltak egy őzet.
Kérdezi az őz:
- Hová szaladtok, nyúl koma?
- Jaj, fussunk, fussunk, égszakadás,
földindulás!
- Honnan tudod?
- Kakas komától.
- Hát kakas koma?
- Tyúk komától.
- Hát tyúk koma?

- Fején történt.
- No hát fussunk, én is futok.
Megint futottak, előtaláltak egy
rókát. Kérdezi a róka:
- Hová szaladtok, őz koma?
- Jaj, fussunk, fussunk, égszakadás,
földindulás!
- Honnan tudod?
- Nyúl komától.
- Hát nyúl koma?
- Kakas komától.
- Hát kakas koma?
- Tyúk komától.
- Hát tyúk koma?
- Fején történt.
- No hát fussunk, én is futok.
Futottak, futottak, előtaláltak egy
farkast. Kérdezi a farkas:

FarkasFarkas-barkas
Volt a világon egy kis tyúk, csak ott
kapargált, csak ott kapargált a
szeméten. Egyszer a szomszéd fia
áthajított egy kis követ, egyenesen a
kis tyúk fejére esett. Megijedt a kis
tyúk, szaladt, szaladt, mindig ezt
kiabálta: "Fussunk, fussunk,
égszakadás, földindulás!" Amint
szaladt, előtalált egy kis kakast. Azt
kérdezi a kis kakas:
- Hová szaladsz, kis tyúk koma?
- Jaj, fussunk, fussunk, égszakadás,
földindulás!
- Honnan tudod?
- Fejemen történt.
- No hát fussunk, én is futok.
Futottak, futottak, előtaláltak egy
nyulat. Kérdezi a nyúl:
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- Hová futtok, róka koma?
- Jaj, fussunk, fussunk, égszakadás,
földindulás!
- Honnan tudod?
- Őz komától.
- Hát őz koma?
- Nyúl komától.
- Hát nyúl koma?
- Kakas komától.
- Hát kakas koma?
- Tyúk komától.
- Hát tyúk koma?
- Fején történt.
- No hát fussunk, én is futok.
Futottak, futottak, mindig csak ezt
kiabálták: "Jaj, fussunk, fussunk,
égszakadás, földindulás!" Már rájok
is esteledett, de azért ők csak
futottak. Egyszer egy verembe estek.
Mit csináljanak, mit csináljanak?
Hogy menjenek ki? Már nagyon
éhesek voltak. Egyszer azt mondja a
farkas:
- No, barátaim, komáim! Már most
mit csináljunk? Nagyon is ehetnénk,
ha ez soká így tart, mindnyájan
eldöglünk. Hanem gondoltam én
egyet. Számláljuk el mindnyájunk

nevét, akié a legcsúnyább lesz, azt
együk meg.
Ráálltak mindnyájan. Elkezdte a
farkas:
- Farkas-barkas jaj be szép, rókabóka az is szép, őzöm-bőzöm az is
szép, nyúlom-búlom az is szép,
kakas-bakas az is szép, tyúkombúkom jaj be rút!
Szétszaggatták a kis tyúkot, meg is
ették hamarjában. De biz az még a
fél fogukra se volt elég. Megint
elkezdte a farkas:
- Farkas-barkas jaj be szép, rókabóka az is szép, őzöm-bőzöm az is
szép, nyúlom-búlom az is szép,
kakas-bakas jaj be rút!
Szétszaggatták a kakast is, meg is
érték vele akkor nap. Hanem bizony
másnap megéheztek. Megint
elkezdte a farkas:
- Farkas-barkas jaj be szép, rókabóka az is szép, őzöm-bőzöm az is
szép, nyúlom-búlom jaj be rút!
Megették a kis nyulat is; az is elég
volt egy napra. De
másnapra megéheztek.
Megint elkezdte a farkas:

- Farkas-barkas jaj be szép, rókabóka az is szép, őzöm-bőzöm jaj be
rút!
Széttépték az őzet is; az már elég
volt vagy két napra. De biz utoljára
az is elfogyott. Megint nagyon
megéheztek. Egyszer azt mondja a
farkas a rókának:
- Nos, róka pajtás, mármost nincs
mit enni. Hanem vagy én eszlek
meg, vagy te engem. Azért hát
birkózzunk meg, nézzük, melyik lesz
a győztes, a ravaszság-e vagy az
erősség.
Megbirkóztak; a farkas lett a
győztes, megölte a rókát. Már ezzel
megérte egy hétig is. Hanem akkor
ez is elfogyott. Megint megéhezett a
farkas. Mit csináljon nagy kínjában?
Elkezdett ordítani, amint a torkán
kifért. Éppen vadászok jártak arra,
észrevették, agyonlőtték, a bőréből
bundát csináltak, még most is
viselik, ha el nem nyűtték.

Rejtvény
Bizonyára sokan emlékszünk gyerekkorunk kedves játékára,
a szóláncra. A feladat írásban nem is olyan egyszerű, mint
gondolnánk elsőre. A szürke négyzetek jelölik a felsorolt
városnevek utolsó és első betűit. Van köztük egy
kakukktojás, vajon melyik az? Jó szórakozást és mindenkinek
élményekben gazdag nyarat kívánok!
Abádszalók, Adony, Ajka,
Albertirsa, Alsózsolca, Aszód,

K

Cegléd, Dabas, Dombóvár,
Dunaharaszti, Emőd, Enying,
Esztergom, Gárdony, Gönc,
Ibrány, Isaszeg, Izsák,
Jászberény, Kecskemét,
Kiskunfélegyháza, Kisvárda,
Komádi, Mélykút,
Nyékládháza, Nyírbátor,
Nyíregyháza, Nyírlugos,
Rakamaz, Ráckeve, Sellye,
Siklós, Siófok, Tiszacsege,
Tokaj, Zamárdi
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Valami furcsa összehangolódás,
Valami ritka rend –
Széthúzó erők erős egyensúlya,
Mély belső bizonyosság idebent –
Bizonyosság arról, hogy élni jó,
Szenvedni elkerülhetetlen,
Szeretni tisztán: megistenülés,
Meghalni szép –
S a Kifejezést meglelni
mindezekhez,
Megtalálni a felséges Igét:
Az Igét mindezekhez:
A Béke ez.
Orkán ordíthat aztán odakünt,
Robbanhat ezer bomba:
kárbament,
De kárt nem okozott.
Bent:
Csend.
A Béke itt kezdődik.
Bent:
Csend.
Isten hozott.

Krisztus fénye

A dunaharaszti és taksonyi katolikus
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