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A dunaharaszti és taksonyi  
katolikus egyházközségek lapja 

               

    Tehozzád kiáltok, édes Istenem! 
És minden munkámat néked szentelem. 
Mert te engemet munkára szántál, 
 Ép testbe arra formáltál. 

    Éppen ezért minden igyekezetetekkel legyetek rajta,  

hogy hitetek megteremje az erényt, az erény a tudást, a tudás 

  a magatok fölötti uralmat, a magatok  fölötti uralom a jóban 

         való kitartást, a jóban való kitartás a vallásos érzületet,  

         a vallásos érzület a testvériességet, a testvériesség pedig  

           a szeretetet. 
    Szent Péter apostol 2. levele 1,5-7 

    Adj erőt, épséget, Uram, azoknak, 
Akik szent nevedben híven dolgoznak:  
Hogy vidám kedvvel munkálkodhassunk, 
 S munkánkkal téged áldhassunk.  

Hozsanna 268 
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       Szent György vértanú 
 

Római tiszt volt, tisztelete a 4. században terjedt el.  
303-ban, borzalmas kínok között szenvedett 
vértanúságot keresztény hite miatt. A későbbi 
legendákban vitézként szerepel, aki mint a keresztény hit 
bajnoka legyőzi a sárkányt. 
A keresztségben föltett kérdés és a rá adott válasz minket 
is harcra, küzdelemre kényszerít. Vagy Istennek, vagy a 
sátánnak szolgálunk. 
Kérjük közbenjárását, hogy legyőzzük a bűnt! 
 

Czifra Lászlóné 

      Sík Sándor:  
   Fakereszt 

Kékre mázolt deszkabódé,  
Benne durva feszület,  
Adj ma is, mint annyi másszor,  
Áhitatot, ihletet.  
Kontár ujjak faragdáltak,  
De nem kontár áhitat,  
Mely az erdőmélybe plántált  
És örökre itt maradt. 

Őzikék rátarti népe  
Hajnalonta erre húz.  
Rigó surran, harkály koppan,  
Hogyha szól az Angelus.  
Reggel-este jő a hangya,  
(Fürge kolduló-barát)  
És lerakja lábaidnál  
Izzadása zálogát. 

 

Üldögélek elmerülve  
A csöpp deszkazsámolyon,  
Míg a hegyi legelőkről  
A kolompszó rámborong.  
S a rigóval, a kakukkal  
Egyetértve, mint iker,  
Dúdolom a dallamocskát,  
Mely szívemben csiripel. 

Ó ha versbe kottázhatnám  
Ezt a szótalan imát,  
A térdeplő természetnek  
Ős gregóriánumát.  
Bár ezt búgná béna szívem  
Akkor is, ha meghalok,  
Mint a nyíló felhők szélén  
Felkönyöklő angyalok. 
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Február 1. Évközi 4. vasárnap 
2. Gyertyaszentelő Boldogasszony 
3. Szent Balázs püspök, vértanú 
8. Évközi 5. vasárnap 

11. Lourdes-i Szűz Mária jelenése 
15. Évközi 6. vasárnap 
18. Hamvazószerda 
22. Nagyböjt 1. vasárnapja 

Március 1. Nagyböjt 2. vasárnapja 
8. Nagyböjt 3. vasárnapja 

15. Nagyböjt 4. vasárnapja, nemzeti ünnep 
19. Szent József, Szűz Mária jegyese 
22. Nagyböjt 5. vasárnapja 
25. Gyümölcsoltó Boldogasszony 
30. Virágvasárnap 

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

12. Isteni Irgalmasság vasárnapja 
19. Húsvét 3. vasárnapja 
24. Szent György vértanú 
26. Húsvét 4. vasárnapja, egyházi hivatásokért 
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Szentek krónikája 

Boldog Terézia anya 
A Miasszonyunkról nevezett Szegény Iskolanővérek 

tanítórend alapítója 
 
erhardinger Karolina, szerzetesi nevén 
Jézusról nevezett Mária Terézia 1797-
ben született Regensburg külvárosában, 

Stadtamhofban. A jómódú polgárszülők egyetlen 
gyermeküket a Notre-Dame nővérek iskolájában 
taníttatták. Éppen befejezte tanulmányait, mikor 
1809-ben állami rendelettel feloszlatták a szerze-
tesrendeket. A kislány lelki vezetőjének, Michael 
Wittmannt választotta, a későbbi regensburgi püs-
pököt, akinek alapelve volt, hogy a társadalom er-
kölcsisége a keresztény családoktól függ, a család 
jellegét pedig az anya adja meg, mert ő az első 
nevelő. Nevelője tanácsára elhatározta, hogy éle-
tét Isten szolgálatára, a leánygyermekek nevelésé-
re szenteli, így tanítónői diplomát szerzett. Két 
évvel később érik meg elhatározása, hogy szerze-
tes legyen. Két másik tanítónővel nagy sikerrel 
tanítanak, közben megkezdve szerzetesi életü-
ket. Ebben Wittmann püspök irányította 
őket a Notre-Dame rend szabályai szerint. 
Két társa azonban nem tudja vállalni a ke-
mény életmódot, a kezdeményezés így ku-

darcba fulladt. 
Karolinához hama-

rosan két másik fiatal 
lány csatlakozott. Ez 
az új közösség 1833-
ban kapott hivatalos 
engedélyt a működéshez az új uralkodótól, I. Lajos bajor királytól, 
aki azt vallotta, hogy a társadalom egészséges növekedéséhez nélkü-
lözhetetlen a kereszténység. Ezért újra behívta az országba a ference-
seket, irgalmas nővérekre bízta Münchenben a betegápolást, és szer-
zetesnőket keresett a leányok nevelésére. Karolina és társai így tud-
ták megnyitni első szerzetesiskolájukat Neunburgban. Sajnos, ugya-
nebben az évben meghalt lelki vezetőjük, Michael Wittmann püspök. 
Sebastian Job, a püspök jó barátja vette ekkor pártfogásába 
őket. Karolinát Ausztriába küldi a szerzetesközösségek tanulmányo-

zására, és anyagi támogatást is szerzett nekik. Egy év 
múlva azonban őt is elvesztik. 

Néhány hónappal ezután az új szerzetestársu-
lat megkapta működéséhez mind a királyi, mind 
a püspöki jóváhagyást. 1835-ben Karolina 
örökfogadalmat tett, és fölvette a Terézia nevet. 

A nővérek tevékenységére hamar fölfigyel-
nek, sokan kérik segítségüket a leányok nevelésé-

ben. Emellett többen kérik fölvételüket az új társu-
latba, így a gyorsan növekvő közösség Münchenben 

nyitja meg központi anyaházát, Terézia 1841-től innen irányítja a 
közösséget.  

Egyre több házat nyitnak, először Bajorországban, majd az or-
szághatárokon túl, később Európán kívül is. Minden alkalommal 
ugyanaz a cél vezeti Terézia anyát: „Az óvodák, népiskolák és inter-
nátusok átvételével elsősorban buzgó édesanyákat akarok nevelni; 
főként az alsó és középső társadalmi rétegekből, akik az előkelő in-
tézményekbe nem juthatnak be, s ezért mindeddig nélkülözték az 
igazi keresztény nevelést.” Azt kívánta, „senkit se zárjunk ki gon-
doskodásunkból,... de a szegényeket részesítsük előnyben”. Mária 
példáját állította közössége elé, és az Eucharisztiából merített erőt a 
nehézségek elviseléséhez. 

Terézia messze megelőzve korát szervezte meg a modern nevelés 
és tanítás rendszerét. Bevezette a hétosztályos oktatást, nagy hang-
súlyt fektetett a gyakorlati foglalkozásokra, emellett külön iskolákat 
nyitott az egészségükben károsultaknak. Az itt tanító nővérek felké-
szítésére a müncheni anyaházban létrehozta az ország első tanítókép-
ző intézetét.  

Terézia anya fáradhatatlanul dolgozott, fegyelmezett és igényte-
len életet élt, fiatalkori fogadalma szerint. Ezek a szegénység, a hall-
gatás és az idő jó felhasználása voltak. Tanított, szabályokat alkotott, 
széles körű levelezést folytatott, házakat tervezett, építkezéseket irá-
nyított. Minden új ház alapításánál személyesen ellenőrizte, hogy 
megfelelőek-e a körülmények. Rendszeresen látogatta a nővéreket, a 
távol eső házakban is, gyakran apró szükségleteikről is személyesen 
gondoskodott. Emellett bármikor szolgálatára állt a gyermekeknek és 

G 

Magyarországra 1858-ban Csajághy Sándor 
csanádi püspök meghívására érkeztek az el-
ső nővérek Temesvárra. Majd 1873-ban 
Szegeden, 1896-ban Debrecenben nyitottak 
nagyobb iskolát a nővérek. A trianoni dön-
tés következtében három részre szakadt a 
magyar provincia. Így az újjászervezett ma-
gyar rendtartománynak a szegedi intézet lett 
az anyaháza. A népiskolához idővel óvoda, 
polgári iskola, tanítónőképző, ipari szakkö-
zépiskola és gimnázium csatlakozott. Új fi-
ókházak is keletkeztek. 1948-ban összesen 
23 közösségben élt és működött a 368 nő-
vér. A kommunista államosítás és internálás 
azonban őket sem kímélte. Az 1950-es 
kényszerű megállapodás az állami és az 
egyházi vezetők között ugyan engedélyezte 
két leánygimnázium működtetését.  
A Boldogasszony Iskolanővérek rend ma 
működő intézményeik határon innen: óvo-
da, általános iskola, gimnázium és kollégi-
umok Budapesten, Szegeden és Debrecen-
ben, általános iskola, gimnázium és kollégi-
um Makón. Határon túl: leánykollégium 
Nagybecskereken és gyermekkar Marosszé-
ken. 
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„Szent Balázs püspök, és vértanú közbenjárása által 
szabadítson meg és őrizzen meg téged az Úr a torokbaj-
tól és minden más betegségtől. Az Atya, a Fiú és a Szent-
lélek nevében. Ámen” 

Horváth Péter 
 

szüleiknek. A hitre, a helytállásra, az imádságra, 
az alázatra nevelést tartotta a legfontosabbnak.  

Iskolát nyitott Sziléziában, Magyarországon, 
Ausztriában, Angliában, majd Észak-Amerikában 
is. Ebben a történelmileg nehéz időszakban nem-
csak az iskolák, de a nővérek élete is gyakran for-
gott veszélyben. Terézia azonban mindvégig ki-
tartott és buzdította, ügyesen vezette nővéreit.  

1879. május 9-én halt meg. A közösségnek 
addigra 300 házában 2500 nővér szolgált, nevelte 

a gyermekeket. Ma a világ 32 országában közel 4800 nővér működik 
a világ legkülönbözőbb pontjain. 

1985. november 17-én a római Szent Péter bazilikában az egyház 
a boldogok sorába iktatta. 1998. szeptember 3-án Rosemary Howarth 
általános főnöknő jelenlétében a Regensburg melletti Walhalla Pan-
theonjában elhelyezték Terézia anya szobrát. A Walhallát I. Lajos 
bajor király alapította, az épületben a korábbi korokban kiemelkedő 
teljesítményt nyújtó német származású személyek emlékét tisztelik. 

 

Goia Marianna Zsófia 

* * * * * 

Szent Balázs püspök és áldása 
 

Szent Balázs, azon korai keresztény szentek 
egyike, akinek emlékezete, kultusza és a 
hozzá köthető népszokás mindmáig figye-
lemre méltóan maradt fent, annak ellenére, 
hogy életéről és tevékenységéről vajmi keve-
set tudunk. 

Örmény származású volt, születési kö-
rülményeit azonban nem ismerjük. Szebaszte 
város hívei választották püspökké. Megvá-
lasztását követően azonban elvonult a világ-
tól és egy távoli barlangból irányította és lát-
ta el tanácsaival a rá bízott közösséget. A 
fennmaradt források szerint vadállatok őriz-
ték, melyek háziállatok módjára engedel-
meskedtek neki. 

316-ban Agricola római helytartó, – 
Licinius császár keresztényüldözési paran-
csainak eleget téve –, elfogta és bíróság elé 
állította a püspököt, akin a vadállatokból álló 
„testőrsége” sem tudott segíteni. Ellenállás 
nélkül engedte, hogy elfogják és Agricola bí-
rói széke elé hurcolják.  Balázs hitét azonban 
nem sikerült megtörni, és mindvégig ellen-
állt annak, hogy pogány isteneknek mutasson be áldozatot.  
Megkorbácsolták és siralomházba került. Rabsága során 
több csodát is tett. Többek között, mikor a bíró elől vissza-
kísérték cellájába, úgy segített egy asszonyon, hogy vissza-
adta sertését, amelyet egy farkas rabolt el. Az asszony hálá-
ból ajándékot hozott neki, húst, kenyeret és gyertyát. Ő 
azonban nem maradt adós: a gyertya-fölajánlás évenkénti 
megismétlését különleges áldásával kötötte össze. (Innen 
származik Szent Balázs napján a gyertyával való megáldás, 
amelyet az előző nap, Gyertyaszentelő Boldogasszony ün-
nepén megáldott gyertyákkal is végezhetünk.)  

Balázst vízbefojtás általi halálra ítélték, amelyet azon-
ban túlélt; a partra érve rövid áldást adott a számára halált 
jelentő tóra, aztán a vízen járva a tó közepéig sétált. Ott 
megfordult, és barátságosan fölszólította bíráit, hogy saját 
isteneikbe vetett hitük bizonyságául kövessék őt a vízen 
járva. Hatvanöt férfi elfogadta a kihívást, és mind a vízbe 
fulladt. Végül Balázs püspököt lefejezés általi halálra ítél-
ték. 

Tisztelete jóval halála után terjedt el, vélhetően a ke-
resztényüldözések miatt. Az azonban bizonyos, hogy Kele-
ten legkésőbb a 6. századtól, nyugaton a 9. századtól már, 
mint a torokbajok ellen közbenjáró szentet tisztelték. Erek-
lyéinek kultusza is közkeletű. Hamarosan föltűntek Szent 

Balázs földi maradványai a nagyobb váro-
sokban: Tarantóban, St. Blasienben, Mainz-
ban, Trierben, Lübeckben, Párizsban és Ra-
guzában. Számos templomot szenteltek tisz-
teletére, többek között Konstantinápolyban és 
Rómában is. 

A késő középkorban a tizennégy segítő-
szent közé sorolták. ( Ákos, Borbála, Balázs, 
Cirjék, Dénes, Egyed, Erazmus, Euszták, 
György, Alexandriai Katalin, Kristóf, Antio-
chiai Margit, Pantaleon, Vitus) Ünnepét Ró-
mában a 12. század óta ülik február 3-án.  

Általában gégedaganatok, vérzések, kelé-
sek, hólyagbetegségek (a német név alapján: 
Blasius - Biase = hólyag), pestis és fogfájás 
esetében imádkoztak és imádkoznak segítsé-
gért. Emiatt az orvosok védőszentje is. To-
vábbá védőszentje a takácsoknak, a szélmol-
nároknak és a fúvós muzsikusoknak is 
(blasen = fújni). Becsben tartják még időjel-
ző szentként is: ünnepének ideje a tél végét és 
a veszedelmes viharokat jelzi. Ugyanakkor az 
állatok oltalmazójaként is nagyra tartják, mint 

aki távol tartja a farkasokat a nyájaktól. 
A Balázs-áldás mindmáig élő liturgikus szokása a 16. 

században keletkezett és a 17. században nyomtatták ki a 
Rituale Romanum (Római Szertartáskönyv) függelékében. 
A Balázs-áldás szentelmény. A szentelmények nem úgy 
közvetítik a Szentlélek kegyelmét, mint a szentségek, ha-
nem az Egyház imádságának segítségével előkészítik a lel-
ket a kegyelem befogadására és segítenek azzal együttmű-
ködni. A szentelmény tehát áldás, melynek során a Min-
denható Isten oltalmát, segítségét kérjük.  

Amikor megadóan fejünket meghajtjuk a keresztbe tett 
két égő gyertya között, ebben a gesztusban valami több 
van. Olyan többlet, mint amit gyermekként oly gyakran tet-
tünk: átadtuk fájdalmunkat a minket vigasztaló édes-
anyánknak, édesapánknak. Attól a pillanattól fogva, amikor 
átadtuk félelmeinket és fájdalmainkat, attól kezdve nyuga-
lom lesz bennünk, mert tudjuk, hogy már nem vagyunk 
egyedül, hanem rábíztuk magunkat a Szeretetre, gondviselő 
Istenünkre. Szent Balázs püspök és vértanúra emlékezve 
merjük bátran kérni közbenjárását és gyógyító kegyelmét, 
nem csak akkor, amikor baj van. 
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Szeretett Testvérem! 
Kedves (leendő) gyónóm! 
 
Megköszönve az elmúlt három év alatt nekem szavazott bizalmadat, először is szeretném kifejezni, mennyire 
kiváltságos helyzetben érzem magam, hogy szolgálhatlak téged lelki szükségleteidben és kísérhetlek a keresz-
tény élet sokszor göröngyös útján. Sok mindent csinálunk és élünk meg együtt, ünnepeljük a különböző szent-
ségeket, de ezek közül szeretném kiemelni a kiengesztelődés 
szentségét, mert számomra nagyon sokat jelent, hogy a gyóntatód 
lehetek. 

Ez valóban kiváltság számomra, hisz gyóntatóként lehetősé-
gem van, hogy Isten irgalmából fakadó békét vigyek az életedbe, 
hogy meghallgassalak és segítsek a legszemélyesebb küzdelmeid-
ben, és hogy ne csak közvetítsem számodra Isten kegyelmét, ha-
nem szemlélője, tanúja legyek az életedben működő kegyelemnek, 
mely arra ösztönöz, hogy kiengesztelődj Istennel és az Ő Egyhá-
zával. Mivel papként is szükséges, hogy rendszeresen gyónjak, 
tudom, milyen fontos ez a szentség a hívő ember életében, ezért 
örömmel kész vagyok azt rendszeresen ünnepelni veled. A rács 
pap felőli oldalán ülve még inkább fontossá válik számomra a 
szentgyónás, mert hisz ez a szentség magába sűríti és meg is való-
sítja egy nagyon személyes, intim módon mindazt, amiért Jézus 
jött – bűneink bocsánata, sebeink gyógyítása, kapcsolataink hely-
reállítása.  

Biztos vagyok benne, hogy sok mindent tudsz a szentgyónásról 
mind elméletben, mind pedig gyakorlatban, hogy pozitív és nega-
tív élményeid egyaránt vannak vele, de van egy terület, amelyen 
teljes bizonytalanságban vagy: a gyónás a pap oldaláról nézve... 
Saját tapasztalatomról szeretnék tehát írni, amit közel három év 
alatt szereztem, hátha ezzel segítek megválaszolni néhány égető 
kérdést. 

Talán már gondolkodtál rajta, hogy „vajon mit gondol a pap a 
bűneim hallatán?”. Szerintem megnyugtató válasznak tartanád, ha 
azt mondanám, semmit, de hazudnék, ha azt állítanám, hogy 
egyáltalán nem befolyásolnak a hallottak, és semmit sem gondo-
lok közben. Nem gondolok azonban semmi rosszat rólad, nem 
ítéllek el, nincs bennem csalódás veled kapcsolatban és még a kí-
váncsiságomat sem tudják felcsigázni bűneid. Pont az ellenkezője 
játszódik le bennem. Ha egy őszinte gyónást hallgatok, legyen szó 
akármilyen bűnökről is, mindig mély tiszteletet és nagyrabecsülést 
ébreszt bennem, felnézek minden gyónómra, mert mernek szembe 
nézni önmaguk sötét oldalával, és nem adják fel a küzdelmet, mert 
tudnak őszinte bánatot mutatni, akarnak jobbak lenni, és szeretik az Urat, pedig tudom, mindez egyáltalán nem 
könnyű. A gyónásokkal az én szememben mindig nőnek az emberek. Ugyanakkor számomra alázatra nevelő 
tapasztalat is a gyóntatás. Megrendültem hallom, mi mindennel küzdenek a rám bízott emberek megalkuvást 
nem ismerve, mennyi lelki erejük van. Sokszor érzem azt, hogyha én lennék a gyónó helyében, bizony már rég 
feladtam volna, vagy sokkal nagyobb bűnöket követtem volna el. Ugyanakkor nagy öröm is számomra, hogy 
szentek vannak rám bízva, hisz „a szentség nem abban áll, hogy nincs bűnöm, hanem hogy nem alkuszom meg 
gyöngeségeimmel” (Kaszap István). A gyónás egyben az az alkalom is, amikor legtöbbször és legintenzívebb 
módon megtapasztalom, hogy a Szentlélek kézzel foghatóan működik a másikban és tud szólni általam, így Is-
ten-bizonyítékként élek meg egy-egy gyóntatást. Számomra tehát a lelkipásztori örömöknek egyik első számú 
forrása a bűnbánat szentségének ünneplése az igehirdetés mellett. 

Szerintem legalább egyszer már azon is eltűnődtél, „vajon hogyan néz rám a pap, ha legközelebb találko-
zunk a gyónás után?”. Ezt abból sejtem, hogy a kérdés engem is foglalkoztatott korábban, de a gyónástól azért 
nem tartott vissza. Sőt papnövendékként egyre cikibbnek éreztem a gyónást, és úgy gondoltam, papként még 
inkább az lesz, mint „normális” hívőként, de azóta egyáltalán nem zavar ez a dolog, amióta gyóntató pap va-

A bűnbocsánat szentsége 
 

A szentgyónás egy szerető, felemelő 
ölelés a Jóistentől. Ebben a szentség-
ben élhetjük át leginkább, hogy a mi 
Istenünk irgalmas Atya, aki mindig 
hazavár minket; hogy mit jelent, hogy 
Jézus meghalt a mi bűneinkért; hogy 
sosem késő változtatni, megtérni; hogy 
van rá mód, hogy újra jók legyünk; 
hogy minden bűnre van bocsánat; és 
hogy mekkora felelősségünk van a 
saját életünkért. E szentségben, 
miután az ember megvizsgálta a 
lelkiismeretét, megvalljuk bűneinket 
Isten és az Ő papja előtt, kifejezzük 
bánatunkat, a paptól segítséget 
kapunk a továbblépéshez, valamint 
egy jelképes elégtételt (hiszen Jézus 
már kiengesztelte irántunk az Atyát) és 
a pap feloldozásával megkapjuk 
bűneink bocsánatát. A szentgyónás-
ban teljesen tiszták leszünk, megsza-
badít minden bűn terhétől, de nem 
teszi meg nem történtté a bűneinket, 
ezért azok következményeivel, az azok 
által okozott sebekkel továbbra is 
szembe kell nézni, de ehhez és a 
gyengeségeinkkel és kísértéseinkkel 
való küzdelemhez lelki erőt, kegyelmi 
segítséget ad. 
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gyok, mert tisztán látom és 
átélem a másik oldalt, és bí-
zok a paptestvérekben. Én 
egyébként még egy papnál 
sem tapasztaltam, akinél 
gyóntam, hogy bárhogyan is 
éreztette volna velem a bűne-
imet, vagy változott volna irá-
nyomban. De nem is változ-
hat, ha komolyan veszi a hi-
vatását. Tudod, mit jelent a 
gyónási titok sérthetetlensé-
ge? Nem csupán azt, hogy 
nem mondom el senkinek a te 
bűneidet, hanem azt, hogy a 
gyónásban szerzett informá-
ciókat semmiféle módon nem 
használom, még a te érdeked-
ben sem. Ez nem hangzik 
könnyűnek, és sokszor nem is 
az, főleg, amikor segíteni sze-
retnék neked, de mi papok azt 
sem engedhetjük meg ma-
gunknak, hogy ezek az infor-
mációk bármi módon is befo-
lyásolják a kapcsolatainkat, 
viselkedésünket. A papok 
nagy többsége tényleg nagyon 
komolyan veszi a gyónási tit-
kot és rengeteg kegyelmet ka-
punk hozzá, hogy megtartsuk. 
Tehát kényszerítve is vagyunk 
az egyházi törvény által az 
abszolút titoktartásra (aki 
megsérti a gyónási titkot, az 
önmagától beálló kiközösítés 
büntetését vonja magára), és 
Isteni segítséget is bőven ka-
punk hozzá. Hadd írjak ismét 
arról, ami bennem lejátszódik 
egy gyónás meghallgatása 
kapcsán. Először is el szeret-
ném mesélni, hogy a szentelé-
sem előtt írtam egy saját min-
den szentek litániáját, amiben 
a kedves szentjeim segítségül 
hívása mellett megfogalmaz-
tam jó néhány kérést a leendő 
papi szolgálatommal kapcso-
latban. Ezek közt volt, hogy 
ne emlékezzem a gyónásban 
hallott dolgokra, és ezt meg is 
kaptam. Egyszerűen elfelej-
tem, amit hallottam, mihelyt 
befejezem a gyóntatást. Na-
gyon féltem az elsőtől, mert 
úgy gondoltam, arra biztos 
mindvégig emlékezni fogok. 

Miért kell a papnak megvallani a bűneimet? Miért nem elég csak Isten 
bocsánatát kérni a szívemben? 
 

A kérdésfelvetés csalóka lehet, mert itt nem két ellentétes opcióról van szó, 
hanem mindkét dologra szükség van a bűnbocsánat elnyeréséhez. A gyóná-
sunk nem ér semmit, ha nincs meg bennünk legbelül a bánat, és nem kérjük 
Isten bocsánatát. Azonban a benső bűnbánatnak természetszerűleg ki kell 
fejeződnie valahogy.  
Több okból kifolyólag is szükségünk van arra, hogy egy papnak gyónjunk: 

• Antropológiailag szükséges a pap jelenléte. Az addig rendben van, 
hogy megbánjuk a bűneinket és lelkünkben bocsánatot kérünk az Isten-
től, ez a kommunikáció azonban az érzékelhetőség szintjén igencsak 
egyoldalú tud maradni. Ima közben ugyanis legtöbben nem szoktunk 
hallható választ kapni Istentől. Amikor azonban egy ember ki akar en-
gesztelődni egy másik személlyel, igenis szüksége van a párbeszédben 
egy hús-vér, kézzelfogható másik félre, akitől saját füleivel hallja: „… 
feloldozlak téged…”, „… bűneid bocsánatot nyertek…”. 

• Pszichológiailag is hasznos a szentgyónás gyakorlata, mert bizonyos 
rendszerességgel alkalmat biztosít, hogy az ember szembe nézzen ön-
magával és lelki leltárt végezzen. Már önmagában ez a szembenézés 
nehéz és fájdalmas tud lenni, nem is beszélve arról, hogy énünk sötét 
oldaláról egy másik embernek kell beszélnünk. Ez talán megalázó ta-
pasztalat sokaknak, de megéri. Azáltal ugyanis, hogy bűneinket, botlá-
sainkat szavakba foglaljuk és kimondjuk a pap előtt, azok 
objektivizálódnak is, és így tudunk azoktól egy kis távolságot felvéve, 
tárgyilagosabban tekinteni önmagunkra, ami segít az előrelépésben. 
Nem beszélve arról, hogy mindezek kibeszélése megkönnyebbülést is 
ad. 

• Szükséges a gyónás a bizonyosság elnyerése szempontjából is. Az Úr 
Jézus a szentségek alapításával nem korlátozni akarja önmagát. Tehát 
továbbra is megadhatja bocsánatát ezeregyféleképpen, a szentségeket 
viszont azért adja, hogy legyenek biztos pontok az életünk fontos szaka-
szaiban. Ha a szentségeket hittel ünnepeljük, biztosak lehetünk abban, 
hogy megkapjuk a kegyelmet, amiről azok szólnak. Jézus az apostolok-
nak egyértelműen megadta a bűnbocsátó hatalmat, amikor így szólt: 
„amit feloldotok a földön, fel lesz oldva a mennyben is” (Mt 18,18). Ezt 
a szentséget tehát azért adja, hogy bűneinek bocsánatát illetően ne kell-
jen a kétely bizonytalan talaján állnunk. Ha ugyanis bűneinket őszin-
tén megbánjuk és meggyónjuk az apostolok egy érvényesen felszentelt 
utódjának (püspökök és papok), aki elimádkozza felettünk a feloldozás 
szavait, akkor biztosak lehetünk abban, hogy bocsánatkérésünk meg-
hallgatásra talált és bűneink megbocsátattak. Ez a bizonyosság megéri 
azt a kis megaláztatást, amit a bűneink bevallása jelenthet. 

• Végül a pap személye azért is szükséges, mert a bűnnek mindig kettős 
dimenziója van. Nincs olyan, hogy egy bűn „csak” Istent sérti, vagy 
„csak” emberek ellen irányul. Közvetlen vagy közvetett módon minden 
bűn bántja egyszerre Istent is és az embertársakat is. Ezért van szükség 
a papra, aki egyszerre Isten és az Egyház nevében is jelen van. Szemé-
lye tehát lehetővé teszi a kiengesztelődést Istennel és az Egyház közös-
ségével is az anonimitás megőrzése mellett (gyónási titok). Milyen is 
lenne, ha mindazoktól személyesen bocsánatot kellene kérnünk, akikre 
valamilyen módon hatással voltak bűneink, vagy azok következmé-
nyei?!... 
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Gyónási lehetőség plébániáinkon: 
 

Dunaharaszti-Fő és Taksony 
• Első pénteki miséken 
• Általában a vasárnapi szentmisékhez 

kapcsolódva 
• Előzetes személyes egyeztetés alapján 

bármikor 

Dunaharaszti-Rákócziliget 
• Első pénteki szentmisén 
• Minden hónap 2. vasárnapján a mise 

után, kb 10:30-tól 
• Előzetes személyes egyeztetés alapján 

bármikor 

Az valóban megmaradt bennem, hogy kinek a gyónását hallgat-
tam meg először, de halványlila segédfogalmam sincs arról, 
hogy mit mondott. Azóta is rendszeresen előfordul, hogy visz-
szajáró gyónóim utalnak az előző gyónásokban átbeszélt dol-
gokra, és nem tudom, miről beszélnek, újra el kell mondatnom 
velük. Ne lepődj meg tehát, ha néha értetlenkedem… Azért a 
kevésbé hétköznapi bűnökre és általában a fajtájukra emlék-
szem, amit valaha már meggyóntak nekem, de az esetek nagy 
többségében egyáltalán nem tudom személyhez kötni, ahhoz 
nagyon kirívónak kell lenni, de az sem zavar a hétköznapi élet-
ben. Hála Istennek, megkapom minden nap a kegyelmet, hogy 
ugyanúgy tudjak fordulni az emberekhez gyóntatás előtt és 
után.  

Bűneink legtöbbször élethelyzetünkből és személyiségünk-
ből adódnak, amik pedig inkább állandó tényezői életünknek, 
így bűneink sokszor hasonlóak. Érezted már magad kínosan 
azért, mert már megint ugyanazokat a bűnöket kell meggyón-
nod? Ne érezd! Egyáltalán nem égő a dolog! Sőt… A legna-
gyobb tisztelet azok iránt van bennem, akik hónapról hónapra 
ugyanazokat a bűnöket gyónják meg. Ha ugyanis ezt teszed, ez 
azt az üzenetet közvetíti számomra, hogy komolyan veszed 
mind saját magadat, mind pedig a bűnbocsánat szentségét. Az 
ember ugyanis nehezen tudja megváltoztatni jellemét, élethely-

zetét, a körülötte lévőket, így ugyanazokba a bűnökbe esik vissza. Ahhoz azonban, hogy ezeket újra és újra 
meg is valljad, nagyfokú önismeretre, őszinteségre, alázatra,  fáradhatatlan bűnbánatra és állandó jóra való tö-
rekvésre van szükség, máskülönben hozzászoksz bűneidhez, már csak hibáknak nevezed őket, és ideológiát 
gyártasz abból, hogy te már csak ilyen vagy és így szeret téged az Isten… A bűnbánat szentsége ugyanakkor 
nemcsak a bűnök bocsánatát adja meg, hanem erőt és kegyelmi segítséget is ad a visszatérő bűnökkel való  
küzdelemhez. Ne érezz tehát kényszert, hogy minden egyes gyónásodban valami újjal kell elkápráztatnod en-
gem! Egyébként is, már három év papság után sem olyan könnyű újat mondani nekem… 

Lehet, hogy még maradtak benned kérdések, félelmek. Kérlek, keress meg, és mondd el azokat személye-
sen. Én pedig hadd fejezzem be azzal, ne hidd, hogy csak ben-
ned vannak félelmek. Bennem papként ugyanúgy vannak. Félek 
attól, hogy nem tudok segíteni neked bizonyos dolgokban és 
akkor úgy érezheted, egyedül hagytalak a problémáiddal. Félek 
attól is, hogy akaratlanul, sőt észre sem véve megbánthatlak 
gyónás vagy lelki beszélgetés közben. Ezt mindenképp szeret-
ném elkerülni, és ezzel kapcsolatban azt kérem tőled, hogy 
nyugodtan adj nekem visszajelzést, akár negatív akár pozitív 
dologról legyen is szó, hogy így én is tanulhassak. A türelmedet 
és bizalmadat kérem továbbra is.  

Remélem segítettem egy kicsit azzal, hogy engedtem, belém 
láss, miket élek meg a rács túloldalán. Kérem jó Urunkat, hogy 
a mi közös lelki utunk az Isten Országa felé gyümölcsöző le-
gyen mindkettőnk számára, hogy a Szentlélek tegyen engem a 
béke és megbocsátás eszközévé, és hogy továbbra is felejtsek el 
mindent, amit a gyóntatószékben mondasz nekem. 

Oremus pro invicem! („ Imádkozzunk egymásért!”) 
Szerető testvéred Krisztusban:  

Laci atya 
 

 
  

Mit gyónjunk? 
 
 

A bűneinket… Nem a másokét, hanem 
a sajátjainkat. Nem az erényeinket, 
vagy éppen kifogásainkat, ideológiáin-
kat. A gyóntatószékben a gyónó nem 
ügyvéd, hanem ügyész. Hogy bűneinket 
felismerjük, és tisztán lássuk, ebben 
segítenek a lelki tükrök, melyek segítsé-
gével lelkiismeret-vizsgálatot tartva 
készülünk a szentgyónásra.  A plebi.hu 
oldalra föltettünk néhány lelki tükröt 
segítségül. 

 

Milyen gyakran kell gyónni? 
 
 

7 éves kor felett, minden katolikus ke-
resztény járulhat a bűnbocsánat szent-
ségéhez, amikor lelkiismerete ennek 
szükségét érzi. Egyházunk azt kéri 
tagjaitól, hogy legalább évente egyszer 
gyónják meg súlyos bűneiket. Javasol-
juk azonban, hogy ennél gyakrabban 
járuljanak e szentséghez, hogy egyrészt 
a két gyónás közti idő áttekinthető és 
felidézhető legyen, másrészt mert nem 
feledkezhetünk meg a gyónás gyógyító 
és megerősítő hatásáról. Kulcsszó a 
rendszeresség. Mi lenne, ha csak akkor 
mennénk orvoshoz, ha életveszélyes 
betegség venne le lábunkról?!... Szent-
áldozás előtt akkor kell gyónni, ha 
súlyos bűn állapotában vagyunk. 
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MULANDÓ ÉS MARADANDÓ 
 

Február elején sérvműtét miatt befeküdtem a kórházba. 
Emlékeim szerint hat éves koromban feküdtem utoljára 
kórházban, amikor kivették a mandulámat.  
Bizonyos kérdések már régen foglalkoztatnak, de ott még 
jobban tűnődtem azon, mi a mulandó és mi az, ami mara-
dandó? Az én bajom a szobatársaimhoz képest nagyon cse-
kély volt. Komoly, nagy műtéteket végeztek szobatársai-
mon, amelyekkel az életüket akarták az orvosok megmen-
teni. Maradandó testi károsodásuk miatt, többen közülük 
nem is tudnak már teljesen egészséges, munkaképes embe-
rek lenni. Ezek a betegségek nincsenek korhoz kötve. Én 
hálát adhatok, hogy tudom folytatni hivatásom gyakorlását. 
Mulandó, vagy maradandó? 
Ahogy az ember idősödik, előjönnek a különféle testi 
„nyavalyák”. Itt fáj, ott fáj. Elkopnak az ízületek, a külön-
böző belső szervekkel is hol ezzel, hol azzal van baj. Én 
úgy tartom, hogy amíg ezek a bajok jönnek, de aztán el is 
múlnak, addig jó az embernek. Amíg jön egy fejfájás, de 
aztán elmúlik, vagy amit orvosi segítséggel meg lehet 
szüntetni, addig elviselhető a baj. 
Akkor nehezebb az élet, ha már maradandó, súlyos bajok-
kal kell együtt élni, és úgy kell helytállni a mindennapi fe-
ladatokban. Nem is beszélve azokról, akik évtizedekig hor-
dozzák, talán fiatal kortól a súlyos testi betegségeket. Mi-
lyen hősiesség kell ahhoz, hogy ezekkel együtt élve teljes 
életet tudjanak élni. Ott a fejük felett a „Damoklesz kardja” 
mikor változik állapotuk még súlyosabbra.  
De nemcsak a test, hanem a lélek számára is feltehető ez a 
kérdés: mulandó vagy maradandó? 
Amikor valaki elveszíti az állását, nem kapja meg a fizeté-
sét, csalódik egy számára fontos kedves személyben, bizo-
nyos körülmények miatt nincs nyugodt otthona. Ezek idő-
vel talán megoldódhatnak, van rá remény. Vannak azonban 
maradandó lelki szenvedések is, például egy kedves házas-
társ vagy gyermek elvesztése. Vagy egy idős ember, akinek 
a gyermeke tejesen hátat fordít, pedig azt hitte, öreg korára 
ő lesz a támasza. Vagy olyan mélyre süllyedt valaki erköl-
csileg, ahonnan már nincs visszaút. Ilyen esetekben mi ad-
hat reményt? Hogyan lehet megtalálni a lélek békéjét? 
Végül még egy gondolatsor a mulandó és a maradandó 
kérdésében. Maradandó értékek gyűjtésében fáradozzunk 
földi életünk folyamán, hogy egykor megkaphassuk az 
örök, maradandó, teljes boldogságot Istentől. 
Istentől életlehetőséget kaptunk mindannyian. Igyekezzünk 
meg is felelni Isten elvárásainak. Szent Pál szavaival élve: 
„hogy a pályát győzelmesen fussuk végig, és így az élet 
koronáját elnyerhessük.”  
Elég sok kérdést vetettem fel, amelyek az élet realitásához 
tartoznak. A kérdés, hogyan tudunk választ adni, vagy el-
igazítást ezekben a súlyos élethelyzetekben? Szerintem 
csak az Úr Jézus életének, értünk vállalt áldozatának és fel-
támadásának a tükrében. 
Az első nagyon fontos – a keresztényi lelkület, hogy bíz-
zunk Isten, a mi mennyei Atyánk jóságában, gondoskodó 
szeretetében. A második, azokban az élethelyzetekben, 
amelyen nem tudunk segíteni, ne a kétségbeesés legyen úr-

rá rajtunk, hanem próbáljuk elfogadni és erőt kérni Istentől, 
hogy el tudjuk viselni, és ha lehet, ilyen körülményben is 
találjuk meg az élethivatásunkat, próbáljunk teljes életet 
élni. Az is lehet egy erőforrás, hogy „keresztünket” oda 
tesszük Jézus keresztje mellé. Ne csak mi elmélkedjünk Jé-
zus keresztútjáról, hanem Őt kérjük, hogy segítsen nekünk, 
Ő vegye át a mi terhünket, mert mi belerokkanunk, ha 
egyedül kell cipelni. 
Az egészségesektől pedig csak annyit kérünk, ha nem is 
tudnak vigasztaló szavakat mondani, de legalább azzal 
könnyítsék meg embertársaik nehéz életét, hogy amiben 
tudnak, segítsenek nekik. Érezzék meg, hogy vannak körü-
löttük, akik szeretik őket és együtt éreznek velük.  
Végül mit üzen nekünk Jézus feltámadása?  
Nincs elveszett élet. Nincs értelmetlen szenvedés. A legna-
gyobb mélységből, lelki válságból is van kiút. Igaz, hogy 
Jézus útja is a Golgotán át vezetett a dicsőségbe.  
Jézus mondja: „Ne fáradozzatok veszendő eledelért, hanem 
azért, amely megmarad az örök életre.” Ezt Jézus a 
kafarnaumi zsinagóga előtt az Eucharisztiáról szóló tanítá-
sában mondta.  
Ha nem is tudok minden nehéz élethelyzetre okos feleletet 
adni, vagy tanácsul szolgálni, de szeretettel érezek együtt 
minden testi és lelki szenvedővel. Sokat imádkozom, hogy 
Mennyei Atyánk és az Úr Jézus Krisztus adjon lelki erőt 
minden szenvedőnek. Érezzék, szenvedéseikkel soha sin-
csenek egyedül. Isten és a jó emberek szeretete veszi őket 
körül. 
Egy megrázó élményemmel fejezem be gondolataimat. Sok 
évvel ezelőtt egy ötgyermekes édesanya keresett fel. Az 
egyik fia kórházban van gyógyíthatatlan rákos betegség-
ben. El kellene menni hozzá, ha az atya megtenné. Én any-
nyit imádkoztam érte. Ő az, aki a gyermekeim közül eltá-
volodott a Jóistentől, pedig őt is ugyanúgy vallásosan ne-
veltük. Bementem az édesanyával a kórházba meglátogatni 
szenvedő fiát. Próbáltam a szentségek felvételére buzdítani, 
de mereven elutasított. Azt hajtogatta állandóan: Miért kap-
ta ezt a betegséget, miért pont ő, hol van Isten segítsége, 
hisz nem segít rajta…. Eredménytelenül, szomorúan indul-
tunk haza az édesanyjával. Imádkozzunk még érte. Ebben 
egyeztünk meg. Hiába volt az édesanyának a többi gyer-
meke jó, mégis ezért a betegért – tékozló fiúért – emésztet-
te magát. Nem emlékszem hány nap telt el, amikor jött még 
egyszer az édesanya, hogy próbáljuk meg, menjünk be 
hozzá. Készségesen vállalkoztam rá, egy kis aggodalom 
volt a szívemben. Hogy mi történt az alatt az idő alatt, nem 
tudom, de amikor odamentem az ágyához, azt mondta na-
gyon egyszerűen, csendesen: Az Úr Jézus is sokat szenve-
dett, pedig Ő jó volt, nekünk is szenvednünk kell. És kész-
ségesen meggyónt, áldozott és felvette a betegek szentsé-
gét. Megbékélve, elfogadva sorsát, néhány nap múlva 
csendben befejeződött földi élete.  
A földi mulandó szenvedések maradandó, örök értékké vál-
tak számára, amikor odatette szenvedéseit az Úr Jézus 
szenvedése mellé. 
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*Először 1702-ben megjelent, a katolikus missziós tevékeny-
ségről szóló gyűjteményes kötet, amely ismerteti az egyes 
vidékek éghajlatát, gazdasági életét, szokásait, erkölcseit. 

 
Koczka Tamásné 

 

Kedves Olvasók!  
Az ószövetségi nép vezetői és Pilátus számára úgy tűnt, hogy maradandóan, véglegesen lezárták a Názáreti Jézus ügyét 
azzal, hogy eltemették. Mulandó, rövid volt a nyugalmuk, örömük, mert Húsvét reggelén szembesülniük kellett a tények-
kel. Jézus feltámadt és egyszer s mindenkorra legyőzte a halált, és örök üdvösséget szerzett azoknak, akik hisznek benne.  
Érdemes Jézusban hinni és a tanítása szerint élni, mert az ő követése maradandó, örök értéket ad számunkra. Ahogyan Jé-
zus mondta: „Mit használ az embernek, ha az egész világot megnyeri is, de lelke kárát vallja.”  
A húsvéti örömhírrel kívánok minden kedves Olvasónknak sok lelki élményt az ünnepekben, és boldog családi találkozá-
sokat.   

Szeretettel: András atya 
* * * * * 

SZENVEDÉS ÉS ÜDVÖZÜLÉS 
         Honoré de Balzac: A falusi plébános 
 

Honoré de Balzac A falusi plébános című kevésbé ismert 
regényét olvastam nem olyan régen, s rengeteg gondolatot 
ébresztett bennem a mű, és maga az író életműve. A falusi 
plébános része Balzac 95 hosszabb-rövidebb regényt és el-
beszélést magába foglaló prózai folyamának, s híven tük-
rözi az író meggyőződését: Az írónak azt a célt kell maga 
elé tűznie, hogy erkölcsileg megjavítsa a maga korát, más-
különben csak hiú mulattatója az embereknek. Az epikai 
sorozatnak Balzac az Emberi színjáték (Comédie Humaine) 
címet adta. Magyar nyelven, 10 kötetben utoljára 1962-ben 
jelent meg, a Magyar Helikon kiadó gondozásában, így 
magam is antikváriumban tudtam beszerezni.  
Balzac realista, ugyanakkor nagyon szórakoztató. Kiváló 
elbeszélő, nyitott szemmel jár az emberek között. Érdeklik 
a történelem folyamatai és a társadalmi kérdések. Kiválóan 
látja a történések gyökerét, a társadalomban zajló folyama-
tokat, és mérlegeli a jövőt. A mai szociológia akár tan-
könyvként is alkalmazhatná e köteteket, hiszen korunk tár-
sadalma olyan jelenségekkel küzd, amelyek ebben a korban 
gyökereznek. Balzac születését tíz évvel megelőzve tört ki 
Franciaországban az Európát oly nagyon átalakító nagy 
francia forradalom, amelyet zajló, viharos, örökké változó, 
sokszor véres idők követtek. A társadalom gyökeresen át-
alakult, az emberek megtagadták a korábbi értékrendet, 
újat akartak, átgázolván a régin, új államért, új gazdaságért, 
új oktatásért, új törvénykezésért kiáltottak, tiport ember az 
emberen. E korszak sok erőszakot hozott, monarchia és 
polgárosodás engesztelhetetlen ellenfélként küzdött egy-
mással. A társadalmi osztályok felbolydultak, átrendeződ-
tek, az emberek utat kerestek a sűrűben, új eszmék, meg-
győződések és a deklarált szabadság jelszavával rántották 
ki a társadalom lába alól a talajt, megtagadták, üldözték, ki-
fosztották az egyházat, megtagadták a hitet.  
Balzac A falusi plébános című regényének története Kö-
zép-Franciaországban játszódik. Az író Limoges-ba vezet 
el bennünket, ahol megismerünk egy mélyen vallásos, ró-
mai katolikus kereskedő házaspárt, akik nagy szeretetben 
és gonddal nevelik lányukat. Véronique szép és értelmes, 
engedelmes és szorgalmas, mint a mesében. Illetve nem 
mese ez, hiszen magunk is ismerhetünk hasonló gyökerek-
kel rendelkező, nagyon kellemes embereket, manapság is. 
A házaspárt szorgalma és szerény életmódja hihetetlen va-
gyonossá teszi, így a leány gazdagon megy férjhez, igaz, 
nem szerelemből, hanem szülei iránti engedelmességből. A 
szerelmet nem is ismeri. Kisfia születik, ám hamar elözve-
gyül.  

A fiatalasszony élete egy a jótékonykodással, szegények 
segítésével, betegek ápolásával, ugyanakkor házában ad ta-
lálkát a korabeli társadalom értelmisége. Ő maga nem él 
bővelkedő életmódot, mindig egyedül étkezik, szerény a 
háztartása, és szüleitől tanult, neveltetéséből fakadó buzgó-
sággal éli meg hitét.  
A Véronique szalonjában megforduló szereplőkben Balzac 
a korabeli társadalom vagyonos, polgárosodó osztályának 
típusait rajzolja meg. A főszerep azonban a katolikus egy-
házé, az egyház áldásos tevékenységének bemutatásáé. A 
cselekmények sodrában mindenütt felmerül az állítás: val-
lás nélkül nincs erkölcs, és erkölcs nélkül széthullik a tár-
sadalom. Balzac éles szemmel vizsgálja és ismeri fel a 
nyugtalanító történésekben a kiváltó okot: a pénzközpontú-
ság, hittől való elszakadás, liberalizmus és individualizmus 
veszélyeit: A lázadás szelleme mély gyökereket eresztett, és 
a protestantizmusból származó vizsgálódás, amely ma libe-
ralizmusnak nevezi magát, holnap pedig ismét más nevet 
választ, mindenbe beleváj. Kimondja, hogy a katolikus 
egyházat vissza kell helyezni a társadalom fölé, ez az 
egyetlen út, amely a boldoguláshoz vezet.  
A regény főszereplője Bonnet atya, Montégnac plébánosa. 
Montégnac olyan település, amelynek élete papja körül 
összpontosul. Bonnet atya gondoskodó, atyai tevékenysége 
révén a település élete békében, szeretetben, szorgalmas 
munkálkodásban telik. A vidék azonban nagyon szegény. 
Véronique férje, még befektetésként vásárolt egy birtokot 
Montégnacban, így az asszony elhagyja a várost, mely ott-
hona volt eddig, és Montégnacba költözik, hogy társa le-
gyen a munkában Bonnet atyának.  
Magas hegyek, átjárhatatlan erdőségek, máshol kopár, víz 
nélkül tengődő, sziklás meredélyek, platók, ember nem jár-
ta zord vidék ez, ahová ellátogatunk. Véronique társakat 
fogad, mérnököt, erdészt, vízügyi szakembert, akiknek se-
gítségével átalakul a táj. Termővé fordulnak a kietlen terü-
letek, állatot tartanak, kereskednek. Szorgalmas munkával 
boldogulnak az itt lakók, és áldják az asszonyt, aki életét 
ennek a közösségnek szenteli. Véronique maga is rengete-
get dolgozik, törődik az emberekkel, gyógyítja, tanítja 
őket. Az író Bonnet atya és Véronique tevékenységét 
evangéliumi munkásságnak nevezi, amely harcos erényeik-
re támaszkodik. A montégnaci embereket pedig így jellem-
zi: Ez a katolikus és dolgos nép, amely Franciaország e 
szögletében újra megvalósítja az Épületes levelek* csodáit. 
 

A regény tanulsága: az ember boldogulásának alapja a hit, 
a hit talapzatán nyugvó erkölcs és becsület, valamint a 
munka. Ehhez kell napjainkban is tartanunk magunkat.  
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A KATOLIKUS EGYHÁZ KATEKIZMUSA 
Az Egyház egy, szent, katolikus és apostoli – I. rész 
 

„Ez Krisztusnak egyetlen Egyháza. Egynek, szentnek, katolikusnak és apostolinak mondjuk a 
hitvallásban.” (LG 8) Ez a négy, egymástól elválaszthatatlanul kapcsolódó tulajdonság (vö. DS 
2888) megjelöli az Egyház és küldetése lényegi vonásait. Az Egyház nem önmagából veszi 
őket; Krisztus az, aki a Szentlélek által adja Egyházának, hogy egy, szent, katolikus és apostoli 
legyen, és ugyancsak ő az, aki fel is szólítja, hogy valósítsa meg e tulajdonságok mindegyikét. 
Egyedül a hit képes felismerni, hogy az Egyház ezeket a tulajdonságokat isteni forrásból meríti. 
Történelmi megnyilvánulásaik ugyanakkor jelek, melyek világosan beszélnek az emberi érte-
lemnek is. „Az Egyház – emlékeztet az 1. vatikáni zsinat – szentsége, katolikus egysége, le-
győzhetetlen állandósága miatt, maga a hihetőség nagy és örök motívuma, és isteni küldetésé-
nek ellentmondást nem tűrő bizonyítéka.” (DS 3013) 

 
I. Az Egyház egy 
„Az Egyház egységének szent titka” (UR 2-6) 
 

„Az Egyház forrását tekintve egy: e titoknak végső minta-
képe és létrehozó elve a személyek egysége a Szenthárom-
ság Egyistenben: az Atya és a Fiú egysége a Szentlélek-
ben.” (UR 2-7; GS 78,3 §)  
Az Egyház Alapítóját tekintve egy: „A testet öltött Fiú 
ugyanis kereszthalála által maga békített ki minden embert 
Istennel, egy népben és egy testben állítva helyre vala-
mennyiük egységét.”  
Az Egyház lelke révén is egy: A Szentlélek a hívőkben la-
kozik, betölti és kormányozza az egész Egyházat. Ő az 
Egyház egységének lételve, mert ő teremti meg ezt a csodá-
latos közösségi kapcsolatot a hívők között, és Krisztusban 
bensőséges egységbe Ő hoz össze mindenkit.”  (UR 2) Az 
Egyháznak tehát saját lényegéből fakad az, hogy egy.  
Ez az egy Egyház kezdettől fogva mégis nagy különböző-
séggel jelenik meg, ami egyszersmind Isten ajándékainak 
változatosságából és a személyek sokaságából ered, akik 
ezeket befogadják. Isten népének egységében összegyüle-
keznek a kultúrák és népek különbözőségei. Az Egyház 
tagjai között létezik az ajándékok, tisztségek, életmódok és 
feltételek különbözősége: „az egyházi közösségen belül 
törvényesen léteznek részegyházak, melyek saját hagyomá-

nyaikat követik.” (LG 13) E különbözőség nagy gazdagsá-
ga nem áll szemben az Egyház egységével. Mindazonáltal a 
bűn és következményeinek súlya szüntelenül fenyegetik az 
egység ajándékát. Az apostolnak is buzdítania kellett az 
efezusiakat, hogy „a béke kötelékével fenntartsák a lelki 
egységet.” (Ef 4,3) 
Melyek az egység e kötelékei? „Legfőként pedig szeressé-
tek egymást, mert ez a tökéletesség köteléke.” (Kol 3,14) A 
zarándok Egyház egységét emellett a közösség látható köte-
lékei is biztosítják: 
- az apostoloktól átvett egyetlen hit megvallása; 
- az istentisztelet, főleg a szentségek közös ünneplése; 
- az apostoli utódlás az egyházi rend szentsége által, ami 
fenntartja Isten családjának testvéri egyetértését. (vö. UR 2; 
LG 14) 
„Ez Krisztus egyetlen Egyháza, (…) Üdvözítőnk, feltáma-
dása után Péternek adta át, hogy pásztora legyen; és őrá 
meg a többi apostolra bízta, hogy terjesszék és kormányoz-
zák azt (…). Ez az Egyház, ebben a világban mint alkotmá-
nyos és rendezett társaság, a Katolikus Egyházban áll fenn 
(subsistit in), vagyis a Péter utóda meg a vele közösségben 
élő püspökök által kormányzott Egyházban.” (LG 8) 

 

Az egység sebei 
 

Valójában „Istennek ezen egyetlen egy Egyházában már 
kezdet óta támadtak bizonyos szakadások. Ezeket az apos-
tol súlyosan korholja és elítéli. A későbbi századokban még 
nagyobb nézeteltérések támadtak, és éppen nem jelentékte-
len közösségek különültek el a Katolikus Egyház teljes kö-
zösségétől; ebben többnyire közrejátszottak az emberek 
bűnei mindkét oldalról.” (UR 3) A szakadások, melyek 
megsebzik Krisztus Testének egységét (megkülönböztetünk 
eretnekséget, aposztáziát és szakadást) (vö. CIC, 751. ká-
non), nem jönnek létre az emberek bűnei nélkül. Azok, akik 
ma ilyen szakadásokból létrejött közösségekben születnek 
és e közösségek által részesülnek Krisztus hitében, már 

nem okolhatók az elkülönülés bűne miatt. Testvéri tisztelet-
tel és szeretettel zárja szívébe őket a Katolikus Egyház 
(…); akik hitből megigazultak a keresztségben, máris beik-
tatódnak Krisztus testébe. Jogosan díszíti őket a keresztény 
megjelölés, a Katolikus Egyház gyermekei pedig méltán 
ismerik el őket testvéreiknek az Úrban.” (UR 3) 
Sőt, „a megszentelődés sok eszköze és sok igazság létezik a 
Katolikus Egyház látható határain kívül: „az Isten írott igé-
je, a kegyelmi élet, a hit, a remény, a szeretet és a Szentlé-
lek többi benső ajándéka, de látható alkotóelemek is.” (UR 
3; vö. LG 15) 

 

Az egység felé 
 

Az egységet „Krisztus kezdettől fogva megadta Egyházá-
nak; hisszük, hogy a Katolikus Egyházban elveszíthetetle-
nül megvan és reméljük, hogy gyarapodni fog napról napra 
a világ végezetéig.” (UR 4) Krisztus mindig megadja Egy-

házának az egység ajándékát, de az Egyháznak is állandóan 
kell imádkoznia és dolgoznia, hogy megtartsa, megerősítse, 
és tökéletessé tegye az egységet, amit Krisztus akar számá-
ra. Ezért maga Jézus imádkozott szenvedése órájában, és 
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nem szűnik meg imádkozni az Atyához tanítványai egysé-
géért: „Legyetek mindnyájan egy. Amint te, Atyám bennem 
vagy s én benned, úgy legyenek ők is bennünk, hogy így 
elhiggye a világ, hogy Te küldtél engem.” (Jn 17,21) Az a 
vágy, hogy a keresztények egységét elérjük, Krisztus aján-
déka és a Szentlélek felszólítása.” (vö. UR 7) 
Hogy erre megfelelően válaszoljunk, szükséges: 
- az Egyház állandó megújulása, hivatásához egyre na-
gyobb hűségben. Ez a megújulás az egység felé vezető 
mozgalom rugója. (UR 6) 
- a szív megtérése, „hogy tisztábban éljünk az evangélium 
szerint” (UR 7), mert a tagok Krisztus ajándékával szembe-
ni hűtlensége okozza a megosztottságot; 
- a közös imádság, mert a szívbéli megtérést és életszentsé-
get, valamint a keresztények egységéért mondott magán és 
nyilvános könyörgéseket mintegy az ökumenikus mozga-

lom lelkének kell tekinteni, jogosan nevezhető ez lelki 
ökumenizmusnak is.” (UR 8) 
- egymás kölcsönös testvéri megismerése (vö. UR 9) 
- a hívek és különösen a papok ökumenikus képzése (vö. UR 
10) 
- a teológusok közti párbeszéd és a különböző keresztény 
egyházak és közösségek tagjai közti találkozások. 
- a keresztények együttműködése az emberek szolgálatának 
különféle területein (vö. UR 12) 
Az egység megvalósításának gondja „az egész Egyházat 
érinti, híveket és pásztorokat egyaránt.” (UR 5) Ugyanak-
kor az Egyház meggyőződése szerint emberi erőket és ké-
pességeket meghaladó szent szándék az összes kereszté-
nyek kiengesztelődése Krisztus egy és egyetlen Egyházá-
ban.” Ennélfogva Krisztusnak „az Egyházért mondott 
imádságába, az Atyának irántunk való szeretetébe és a 
Szentlélek erejébe veti minden reményét.” (UR 24) 

 
II. Az Egyház szent 
 

„Hisszük, hogy fogyhatatlanul szent az Egyház (…). Krisztus ugyanis, az Isten Fia, akit az Atyával és a Szentlélekkel 
„egyedül szentnek” ünneplünk, menyasszonyaként szereti az Egyházat, önmagát adta érte, hogy megszentelje. Saját teste-
ként kötötte egybe önmagával s Isten dicsőségére elárasztotta Szentlelkének ajándékaival.” (LG 39) Az Egyház tehát „Is-
ten szent népe” (LG 12), és tagjait „szentnek” hívják. (vö. ApCsel 9,13; 1Kor 6,1; 16,1) 
Az Egyház, Krisztussal egységben, általa megszentelődik; általa és benne ő maga is megszentelővé válik. „Az Egyház 
minden művének célja az emberek megszentelése Krisztusban és Isten megdicsőítése.” (SC 10) Az Egyházban található 
meg „az üdvösség eszközeinek a teljessége.” (UR 3) Ebben az Egyházban Isten kegyelméből eljutunk az életszentségre.” 
(LG 48) Az Egyházat már a földön ékesíti az igazi, bár még nem tökéletes szentség.” (LG 48) Tagjaiban a tökéletes szent-
séget még meg kell szerezni: „Az Úr tehát ilyen nagy bőségben adja meg az üdvösség hatékony eszközeit minden rendű és 
rangú kereszténynek: fel is szólítja őket arra a tökéletesen szent életre, melynek teljessége az Atyában van meg.” (LG 11) 
A szeretet a lelke a szentségnek, amelyre mindnyájan meghívást kaptunk: „a szeretet (…) irányítja a megszentelődés esz-
közeinek használatát, lélekkel tölti el ezeket az eszközöket és biztosítja ezek elérését.” (LG 42) 
Az Egyháznak szíve is van, s ez a szív szeretettől lángol. Megértettem, hogy egyedül ez a szeretet serkenti cselekvésre az 
Egyház tagjait, de ha kihalna benne ez a szeretet, akkor az apostolok sem hirdetnék azután már tovább az evangéliumot, a 
vértanuk sem ontanák már tovább vérüket. Teljesen beláttam és megértettem, 
hogy a szeretet magába foglal minden hivatást; hogy a szeretet minden, és 
hogy a szeretet összekapcsol minden kort és helyet, egyszóval, hogy a szere-
tet örök. (Gyermek Jézusról nevezett Szent Teréz: Önéletrajz, ms. B 3v.) 
„Krisztus ugyan szent, ártatlan, szeplőtelen”, „bűnt nem ismert”, és egyedül 
azért jött, hogy a nép bűneit kiengesztelje; az Egyház viszont, mely bűnösöket 
foglal magába, egyszerre szent is és folytonos megtisztulásra is szorul, a 
bűnbánatnak és megújulásnak útját járja szüntelen.” (LG 8; vö. UR 3,6) Az 
Egyház minden tagjának – beleértve a szolgálattevőket is – el kell ismernie 
bűnös voltát.  (vö. 1Jn 1,8-10) Mindnyájukban a bűn konkolya keveredik az 
Evangélium jó vetőmagjával az idők végéig. (vö. Mt 13,24-30) Az Egyház 
tehát a Krisztus üdvösségétől megérintett bűnösöket gyűjti össze, de mindig a 
megszentelődésre. 
Szent az Egyház, jóllehet bűnös tagjai vannak, mert nincs más élete, csak a 
kegyelemé: ez azt jelenti, hogy saját életéből merítve tagjai megszentelődnek; 
ám, ha kivonják magukat az Egyház életéből, bűnökbe esnek és szembe ke-
rülnek az erkölcsi renddel, ami megakadályozza az Egyház szentségének ra-
gyogását. Ezért szenved az Egyház és tart bűnbánatot azokért a hibákért, ame-
lyekből hatalmában áll meggyógyítani gyermekeit Krisztus vére és a Szentlé-
lek ajándéka által. (SPF 19) 
Az Egyház, szentté avatva egyes híveket, vagyis ünnepélyesen kijelentve, 
hogy ezek a hívek hősiesen gyakorolták az erényeket és Isten kegyelméhez 
hűségesen éltek, elismeri a Szentség Lelkének hatalmát, aki benne él és tá-
mogatja a hívők reménységét, amikor őket, mint példaképeket és közbenjáró-
kat adja nekik. (vö. LG 40; 48-51) Az Egyházban egész történelme folyamán 
mindig a szentek voltak a megújulás forrásai és kezdeményezői. 

 

 

SZENTMISÉINK RENDJE: 
Taksony 

Szent Anna templom 
vasárnap ½ 9 óra, 

hétköznap hétfőn és pénteken, va-
lamint szombat este 7 óra, 

kedd reggel 8 óra 
Dunaharaszti 

Szent István plébániatemplom 
vasárnap  

reggel 7 óra és de ½ 11 óra,  
hétköznap hétfőtől csütörtökig reg-

gel 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) 
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A SZENTLÉLEK CSODÁI  
13. rész 

 

„Hogy egy kis friss levegő jöjjön be az Egyházba!” – válaszolta XXIII. János pápa Hans Kőnig svájci teológus kérdésére, 
amikor az arról faggatta, hogy miért hívta össze 1962-ben a II. Vatikáni Zsinatot. Ismerjük a pápa imáját, amelyben kérte 
a pünkösdi Lélek új kiáradását: „Újítsd meg napjainkban csodáidat, mint egy új pünkösdöt. Engedd Egyházadnak, hogy 
terjeszteni tudja Isteni Megváltónk országát, az igazság és az igazságosság országát, a szeretet, a béke országát. Ámen.” 

 

Mindenfelől és mindenhol csodák ezrei intenek felénk, 
csak lelki szemekkel kell tudni nézni és látni… A II. Vati-
káni Zsinat után a Katolikus Egyházban a Szentlélek ihle-
tésére elinduló megújulási folyamatban sok új lelkiségi 
mozgalom, szerzetesi közösség és a megszentelt élet új 
formái jelentek meg. Sokan gondolták úgy, hogy ez a meg-
újulás az Egyház óriási esélye, hiszen állandó megtérésre, 
pünkösdre van szükség. A XX. századi új pünkösd nem 
egyszeri esemény, nemcsak vezetőknek, néhány kiváltsá-
gos embernek szól, hanem mindenkinek (Joel 2, 28-29). 
A keresztényeknek a megújulás dinamikájára, a Szentlé-
lekre, a krisztusi szeretet erejére van szüksége. Azért 
árasztotta ki Isten a Lelkét, hogy felkészítse a benne 
hívőket egy új korszakra, egy nemzetközi pogány 
kultúra felemelkedésére, melynek értékei és el-
képzelései egyre nagyobb ellentmondásba kerül-
nek az evangélium tanításával. Például széles 
körben elterjedt az az elképzelés, hogy a 
mennybe széles út vezet, és mindenki üdvözül. 
Holott Jézus igéje pont az ellenkezőjét tanítja: „A 
szűk kapun át menjetek be, mert széles a kapu és tá-
gas az út, mely a pusztulásba vezet, és sokan vannak, akik 
bemennek rajta. S milyen szűk a kapu, és szoros az út, 
amely az életre visz, és milyen kevesen vannak, akik meg-
találják.” (Mk 7,13) 
  

Az Egyház vitalitását és a Szentlélek kreativitását bizonyít-
ja, hogy az elmúlt évtizedekben több száz új közösség és 
mozgalom született, amelyek által a keresztény lét gazdag-
sága és szépsége fejeződik ki. „Ugyanis nincs nagyobb 
szabadság, mint ha valaki engedi, hogy a Szentlélek vezes-
se, ha lemond arról, hogy mindent kiszámítson, és megen-
gedi a Léleknek, hogy megvilágítson, vezessen, és oda vi-
gyen, ahová akarja. Hiszen a Szentlélek tudja, mire van 
szükség minden korban, minden pillanatban. S ez miszti-
kus termékenységet jelent.” (Apostoli Exhortation 
Evangelii Gaudium, 280). Az Egyháznak szüksége van ar-
ra, hogy a keresztények élete tanúságtétel legyen; a Szent-
lélek segít megélni az evangéliumot, hogy eljussunk az 
életszentségre. A lelkiségi mozgalmak nem a tömegeket 
akarják megtéríteni, hanem az egyes embereket. Mint 
ahogy egyik gyertyáról meggyújtják a másikat. (Gaál Jenő 
SVD atya Cursillo) 
 

Magyarországon évek óta vannak jelen többek között: 
Antiochia Közösség, Chemin Neuf Közösség, Cursillo (az 
első cursillot Tóth Tihamér atya hatására Sanco kanonok 
szervezte Mallorca szigetén), Élet Kenyere Közösség, Em-
manuel Közösség, Emmausz Közösség (magyar alapítású), 
Fokoláre, Hét Láng Közösség (magyar alapítású), Hit és 
Fény Közösség, Jeruzsálemi Monasztikus Testvéri Közös-
ség, Magyar Schönstatt Családmozgalom, Neokatekume-
nális közösségek, Regina Pacis Közösség, Shalom közös-

ség, Szent Egyed Közösség, Új Jeruzsálem Közösség (ma-
gyar alapítású). E közösségek tagjai a Lélek megvilágosító 
ereje által különleges, életre szóló lelki élmény részesei let-
tek. 
 

Az Emmausz Közösség magyar alapítója, Katona István 
atya mondja: négy évtized távlatából visszatekintve a Lé-
lekben való megújulás legfontosabb jellemzője, hogy Isten 
valóság. Isten működött 2000 évvel ezelőtt és működik 

most is. Azért fontos ez a meghatározás, mert ezt a 
„mozgalmat” nem az emberek alapították, ez a Lélek 
munkája. 1967-ben a híres „Duquesne-i hétvégén” egy 

lelkigyakorlaton kezdődött a katolikus karizmatikus 
megújulás. A résztvevők a Szentlélek akaratából 

születtek újjá, mint ajándék az Egyházért, az 
Egyházban. Mivel ezek az emberek égtek a 
Szentlélek tüzétől, másokat is lángra tudtak 
lobbantani. A Lélekben való megújulás hozta 
meg sok ember számára azt a megtapasztalást, 

hogy Isten közel van, szól hozzánk és elmondha-
tatlanul szeret. Amikor az ember engedi, hogy Isten 

kormányozza az életét, engedi, hogy Isten szeretete jobban 
átjárja, késztetést érez arra is, hogy ezt tovább adja. Szolgá-
latom során azt éreztem meg, hogy ezt a bensőséges kap-
csolatot a Szentlélek adja, Ő ébreszt rá a Szentírás mélysé-
geire, Ő érezteti meg velünk Isten szeretetét.  
 

A  II. Vatikáni Zsinat különböző dokumentumaiban  újra és 
újra hangsúlyozta – hangsúlyozza Katona atya is –, „a ke-
resztények mindig úgy jöjjenek össze, hogy Jézus lehessen 
ott közöttük; „Ahol ketten vagy hárman összejönnek a ne-
vemben, ott vagyok köztük.”(Mt 18,20). Így első céljuknak 
a testvéri közösség, a kölcsönös szeretet megvalósítását 
tűzték ki. A Szentlélek Isten jelenlétét hozta létre körülöt-
tük és bennük. Így tapasztalják meg, hogy a Szentlélek erő-
terében élnek. Ez egy új állapot, olyan, mint egy új élet. 
Kezdetben szárnyaló örömöt és ujjongást élhettek át, amely 
idővel azért csendesedett, de Isten-közelsége állandósult.  
 

A Szentlélek ajándéka 
Mi a Szentlélek első ajándéka? Hát Ő maga, Aki a Szeretet, 
és Aki képessé tesz arra, hogy szeressük Jézust. 
 

Kik jönnek össze – közösségben – Jézus nevében?  
Tomka Ferenc atya válaszol a Fokoláré közösségből: 
1.  Akikben él a vágy az Egyház egysége után, akik egyhá-

zi elöljáróikkal teljes egységben akarnak lenni.  
2. Akik úgy próbálnak szeretni minden embert és egy-

mást, ahogyan Jézus, az Ő nevében; hogy így az Ő sze-
retetében legyenek. 

 

Melyek a jézusi közösség szabályai?  
1. Tagjainak a legfőbb vágya, hogy Jézus megjelenjék 

közöttük, ennek szellemében úgy jönnek közösségbe,  
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hogy nem kapni, hanem adni akarnak (Jn 13,14); 
2. Készek lemondani saját akaratukról mások kedvéért, 

akkor is, ha ez fáj. Mert legfőbb akaratuk az, hogy 
szeretet legyen közöttük, s így maga Jézus; 

3. Készek vállalni a szenvedést az egység fenntartásáért 
(Jn 12,24); 

4. Örömmel követik annak irányítását, akit a hivatalos 
egyházi elöljárók a közösség összefogásával megbíztak 
(legyen az egy pap, egy világi vagy egy fiatal), mert 
hisznek abban, hogy megbízatása által megvan a 
kegyelme, hogy Isten akaratának megfelelően döntsön, 
s mert tudják, hogy csak vele egyetértésben jöhet létre a 
közösség egysége, s lehet köztük Jézus; 

5. Tudatában vannak, hogy küldetésük van (= a köztük 
levő Jézust „adni” másoknak), s nagy szeretettel és 
felelősséggel fogadnak mindenkit, aki a közösségbe 
jön; 

6. A tagok így foglalják össze törvényüket: „A szeretet 
több mint az én igazságom, az egység több mint az én 
okosságom. A jézusi közösség tagjai valóban 
megtapasztalják, hogy „aki elveszti életét, megtalálja 
azt”: aki az egyetértés fenntartásáért tud lemondani 
elgondolásairól, az átéli az önzetlenek örömét, s a jézusi 
közösség megszületését (Mt 10,39). 

 

Az ilyen krisztusi közösségben isteni titkok valósulnak meg: 
1. Megvalósul itt kicsiben az Egyház, hiszen Jézus él itt és 

működik. 
2. Megvalósul „kicsiben” Jézus vágya, hogy „legyenek 

mindnyájan egy” (Jn 17,21) . „A hívek sokaságának 
egy volt szíve-lelke.” (ApCsel 4,32; 2,46) Jézus arra 
kért bennünket, hogy „Szeressétek egymást, ahogy én 
szerettelek titeket”. A jézusi egység a kölcsönös 
szeretet gyümölcse, de Isten műve: akik szeretnek, 
azokban Isten él; az egység az Istenben élő emberek 
egysége – Istenben (Jn 17,21-23). Akik között 
megjelenik Jézus, azokat Ő teszi eggyé – önmagában. 

3. Megvalósul itt az egység, amelyből a világ felismerheti 
Istent. Az ősegyházi közösségekről nemcsak azt írja a 
Szentírás, hogy a híveknek „egy volt a szíve-lelke”, 
hanem azt is: „A hívek száma pedig egyre 
növekedett.”(ApCsel 5,14; 2,47; 4,33) A zsinat 
többször is írja, hogy a tanúságtétel, az apostolkodás 
akkor a leghatékonyabb, ha jézusi közösségben történik 
(A világiakról 18; A papságról 6,8…). 

4. Megvalósul itt egy sajátos formában a szentháromságos 
élet, hiszen ennek lényege az ajándékozó, önátadó 
szeretet; voltaképpen megkezdődik (itt és ekkor) a 
mennyország a közösség tagjai számára, hiszen 
Istenben élnek, Isten van közöttük. 

5. Végül Jézus jelenléte békét és világosságot ad a 
közösség tagjainak. Jézus az Ő fényével vezeti azokat, 
akik között ott van. Így nyer különös értelmet a zsinat 
felhívása is: hogy mind a világi keresztények, mind a 
papok közösségben beszéljék meg teendőiket. A zsinat 
a keresztények közötti egység ápolásában kiemelkedő 
jelentőséget tulajdonít az olyan imatalálkozóknak, 
amelyeken Jézus ott van a nevében összejöttek között 
(A világiakról 30; Az ökumenizmusról 8). 

6. Természetesen az, hogy „egymásért élünk”, nem azt 
jelenti, hogy másokkal nem törődünk. Ellenkezőleg. 
Jézus akkor tud megjelenni köztünk, ha mindenki felé 

az Ő szeretetével fordulunk – akkor ismerhetik meg 
Jézust, ha Ő köztünk van (Jn 17,21). 

 

Akik Krisztusról akarnak tanúságot tenni, olyan tanúk, akik 
alkalmat adnak a Szentléleknek a cselekvésre – folytatja 
Katona atya. Éppen ezért a közösség ugyanazt a feladatot 
töltheti be kicsiben, mint az Egyház nagyban. A Lélek nem 
csupán azért jön, hogy örömöt adjon, hanem küld is, hogy 
szolgáljuk mások életét és örömét. Amennyiben tovább 
tudjuk adni a Szentlélekben való gondolkodást, a Lélek 
örömét és vezetésének mikéntjét, akkor az emberek 
fölismerik a keresztény élet csodáját és Isten országának a 
szépségét. Erre életbevágón nagy szükség van ma, amikor 
olyan sok keresztény kiábrándult az életből. A közösség, 
amely a Szentlélekben jön létre és áthatja a Jézus iránti 
szeretet, mindig tanúságtevő. Az Egyház megújulásának a 
kulcsa az, hogy minden plébánián ilyen tanúságtevő 
közösségek jöjjenek létre. Ez vonzó, ahogy az első 
közösség is vonzó volt Jeruzsálemben, mert megjegyezték 
róla: „nézzétek, mennyire szeretik egymást.” Ezután 
olvashatjuk azt is, hogy „az Úr napról napra növelte az 
üdvösségre rendeltek számát.” (ApCsel 2,47)  
Az Emmausz Közösség 1991-ben nyert egyházi 
jóváhagyást Paskai László bíboros atyától, mint 
Krisztushívők magántársulása. Célkitűzése az 
evangelizáció, amelyet többféle szolgálaton keresztül 
végez. A közösség 33 imacsoportból áll, melynek tagjai 
heti rendszerességgel jönnek össze. Fontos a csoportok 
bibliai magalapozása, és a Szentlélek adományainak, a 
karizmáknak a használata. Katolikus karizmatikus 
közösség. Havonta lelki nap és évente 5-napos 
lelkigyakorlat a forrása a közösség lelki növekedésének. 
 

A plébánia, 
mint a legősibb egyházszervezeti rendszer, sok lehetőséget 
rejt magában. Attól függ, hogy mennyire nyitott a 
Szentlélek működésére és a szeretetben való szolgálatra. A 
Lélek ajándékát a mindennapi élet szolgálataiban kell 
megmutatni. Isten Lelke – mondja Katona atya –, ma is 
úgy, mint régen, az egyes emberek teljes odaszánásán 
keresztül tud újat kezdeni. Bátor hitre van szükség, amely 
nem önmagára néz, nem is a feladat nehézségére, hanem az 
Istenre. Az Úrnak elég volt tizenkét odaszánt ember, hogy 
lángba borítsa a világot. 
 

„Lélek-keresztség” 
A karizmatikus megújulás igen markáns adománya a 
„Lélek-keresztség”, amely az egész Egyház számára van. 
A Lélekben való keresztség során a Szentlélek kiárad az 
emberre, az Atya szeretete átalakítja az életét és az ember 
átadja magát Jézus uralmának. Ennek az önátadásnak 
fontos következménye, hogy képesek vagyunk meghallani 
az Urat. Ez a hallás a Szentlélekben való élet szerves része. 
Ha kérjük az Urat, hogy kereszteljen meg valakit az Ő 
Szentlelkével, akkor az a személy szinte mindig, egészen 
feltűnő módon megnyílik az Úr felé, és élete jelentős 
mértékben átalakul: személyes és meghitt kapcsolatba 
kerül Istennel. Sokan fogalmazták így, hogy „szerelmesek 
lettek Istenbe”. 
Kovács Gábor atya, a Hét Láng Közösség alapítója 
tanúsítja, hogy: „a karizmatikus megújulás azt jelenti 
számomra, hogy a dolgok tapasztalhatóan „úgy vannak”, 
ahogy a Szentírás tanítja. Egy óriási „stimmel”-élmény  
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mind kettő. Ez a lelkek megkülönböztetésének alap-
élménye. Amikor a Szentlélek kiárad ránk, a közösségre, 
szerelem, Isten szeretete van a levegőben. Valami 
bődületes erővel „úgy van”. Ez az erő fölkavarja a tengert, 
és megszaggatja az erdőt, megrendíti a földet és táncolni 
készteti a hegyeket. (Zsolt 29,3-8) Ez az erő rám van bízva. 
„Nézd, ajkadra adom szavaimat, ma nemzetek és országok 
fölé állítalak, hogy gyomlálj és rombolj, pusztíts és 
szétszórj, építs és ültess.” (Jer 1,10) Ez nem tőlem függ, ez 
megtörtént velem. Isten eleven tűz, emésztő láng. Isten 
dicsőítése létezésünk értelme. A dicsőítés nem értünk van. 
Mi vagyunk a dicsőítésért. Tűzzé kell válni, Jézus ezért 
jött. 
 

A Szentírás 
Egyszerűen rá kell ébredni, hogy a Bibliát, a kereszt 
mindennapi fölvállalását, a szeretet megélését, a napi 
imádságot, a közösséget komolyan kell venni – mondja 
Katona atya. Ezek tudnak a Lélek eszközei lenni. Aki nem 
olvassa a Bibliát, annak nem mondhatom, hogy figyeld 
meg a Lélek üzenetét a Bibliában. Egy spirituális vál-
tozáson kellene keresztülmenni ahhoz, hogy új erőt 
kapjunk a Lélektől. Az általános emberi tapasztalat is 
megmutatja: vannak dolgok, amelyeknek nagyon tudunk 
örülni, de mihelyt áldozatot kell értük vállalni, akkor már 
az ember gondolkodni kezd, hogy vállalja-e? A megújulás 
sokak számára leginkább a Szentírás szeretetében nyilvánul 
meg, hiszen a Szentírás olvasása mindennél hatékonyabb 
eszköz. A Lélek-áradás után a Szentírás kinyílik a lélek 
előtt: az Ige, mint lelkesítő, bátorító szó jelenik meg, 
ezután már érti a szív a személyes üzenetet, a tartalmat 
pedig a Lélek segít kibontakoztatni. Olyan tapasztalat ez, 
amiről Jézus azt mondja: „az élő víz folyamai fakadnak 
benne.” (Jn 7,38) 
 

Az ima  
a szív kitárulása a Szentlélekben. Imádkozás közben 
elfordulok az önzéstől, mert változtatok a látószögemen. 
Az imádság nem más, mint Isten látószögéből tekinteni a 
világra. A karizmatikus megújulás másik kiemelkedő 
értékét abban látom – mondja Katona atya –, hogy az 
általánosan ismert kérő imából segítette kilépni az 
embereket a hálaadó és a dicsőítő ima felé. Ez nagyon 
lényeges lépés, mert aki mindig csak kéréssel fordul Isten 
felé, és ez jellemzi a kapcsolatát Vele, annál kialakulhat 
egy érdekből mondott imaélet. Itt az imádság nem a szív 
odaadásából és szabadságából származik, hanem önzésből. 
Ez az ima nem képes az Úrral való kapcsolat mélységét 
megélni. A karizmatikus megújulás ránevelte az embereket 
az érdek nélküli imára, hogy az Istent Istenért dicsőítse és 
hálát adjon Neki azokért a javakért, amelyek a leg-
nagyobbak: a teremtésért, a megváltásért, az örök életért.  
 

A belső gyógyulás 
A megújulás egyik fontos ajánlata, hogy az embereket 
elindítsa a belső gyógyulás útján. Több közösség szervez 
közbenjáró imaszolgálatot, mert „Ahol ketten vagy hárman 
összejönnek a nevemben, ott vagyok köztük” (Mt 18,20), 
így próbál alázatosan imádkozni másokért Jézus nevében a 
dunaharaszti Szent József Imaközösség is. Alap a bűn-
bánat, a megtérés, az életátadás, a dicsőítő ima. Alapvetően 
fontos az is, hogy mindent, amit elszenvedtem, Istenben 
éljem át. Mindaddig nem várhatok gyógyulást, míg el nem 

fogadom Isten diagnózisát. Isten előtt nem titok, milyenek 
vagyunk; valójában nekünk van szükségünk arra, hogy 
felismerjük valós állapotunkat, ahogy a 139. zsoltár írja: 
„Vizsgálj meg, Istenem, nézd meg, hogy ártalmas úton 
járok-e!” A Nagy Gyógyító jelenlétében a legmegfelelőbb 
közreműködőre találhatok sebeim gyógyulásához. „A 
Lélek mindent átlát, még Isten mélységeit is.” (1Kor 2,10) 
Mihelyt emberi szempontból nézzük azt, hogy ki mit tett, 
hogyan tett, mi a bűne, akkor ebből nem tudunk kinőni és 
az emberi lélek bezáródik a Szentlélek előtt. 
 

A karizmák  
A Katolikus Egyház a karizmák egyháza, mindig is az volt. 
A Szentlélek az Egyház Lelke. Életet ad, különböző 
karizmákat éleszt, és főleg egységet teremt a hívők között: 
sokakból egyetlen testet, Krisztus testét építi fel. Az 
Egyház egész élete és küldetése a Szentlélektől származik; 
Ő valósít meg mindent. Szent Pál az első korintusi levél 14. 
fejezetében ír a karizmák fontosságáról, amelyek a ke-
resztény élet természetfölöttiségét megerősítik. A Szent-
lélek tüzétől égő emberek bevitték a nép mindennapi 
életébe a természetfelettit. A természetfeletti magától 
értetődővé vált az életükben: a Lélekadományokat az Úr 
állandóan adni akarja az Ő Egyházának. A keresztény 
hitélmény nem más, mint maga a keresztény lét. 
A teológusok azt mondják, hogy a karizmákat teljesen soha 
nem birtokolja az ember, hanem mindig ajándékba kapja 
azokat. De előfordulhat, hogy valakiben állandó jelleggel 
működik.  
 

A gyógyítás karizmája 
Erre volt példa a gyógyítás karizmája Emiliano Tardif 
atyánál. Ő 17 éven át járta a világot, és ezrek gyógyultak 
meg a szentmiséin. Én magam is tanúja voltam közbenjáró 
imája hatékonyságának: Paray-Le-Monial-ban tízezren 
gyűltünk össze a reptéren gyógyító szentmisére. Itt történt, 
hogy amikor Tardif atya az Oltáriszentséget magasra tartva 
körbejárta a repteret, bénák álltak fel kerekes székből, 
vakok láttak újra, vagy süketek hallottak – nagyon sokan – 
a saját szememmel láttam és hallottam mindezt! 
 

A prófécia 
Nagyon fontos a prófétai szó, vagyis a prófécia karizmája. 
Gondoljunk csak XXIII. János pápára, aki a Szentlélek 
megújító erejét várta a II. Vatikáni Zsinat után a Katolikus 
Egyházban, Suenens bíboros prófétai álma nyomán. XXIII. 
János pápa elsőként Guerra Ilona nővért avatta boldoggá, 
és a Szentlélek modern prófétájának nevezte.  A 
megújulásnak és prófétai küldetésünknek az a lényege, 
hogy elkezdjük úgy látni a valóságot, ahogyan azt Isten 
látja: eltűnik tér és idő. Elsősorban Isten szemén keresztül 
kell látnunk a világot és benne az embereket és ebből 
fakadnak a prófétai szavak, megnyilatkozások. Prófétai 
figyelmeztetése volt Istennek a Szent Szűz fatimai jelenése, 
amikor három kicsi, analfabéta pásztorgyermeknek beszélt 
a majdani XX. századi véres egyházüldözésekről és a fehér 
ruhás pap elleni merényletről (később II. János Pál pápa 
önmagával azonosította a fehér ruhás papot); Mária 
szívbéli megtérést és engesztelést kért. 
A prófétai szó életeket menthet: erre szolgál bizonyítékul 
Demos Shakarian élettörténete, aki a törökországi örmény  
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holokauszt elől menekült el az USA-ba Kara Kalából a 
családjával, a tizenegy éves Efim Gerasemovitch Klub-
niken próféciájának hatására. Hamarosan százezreket 
gyilkoltak meg Törökországban. 
 

Nyelveken való ima 
Emmánuel nővér írja A rejtőzködő Medjugorjei Gyermek 
című könyvében, hogy amikor részt vett Párizsban egy 
ima-összejövetelen, akkor a Szentlélek arra ösztönözte, 
hogy lépjen oda a mikrofonhoz és imádkozzon nyelveken. 
Nem tudhatta, hogy a hátsó sorban ül egy nyelvész 
professzor, aki nagyon ellenséges volt a megújulással 
szemben, de most eljött egy barátja kedvéért. Ez a 
professzor a végén odament a nővérhez és megkérdezte 
tőle, hol tanulta a szír nyelvet ilyen szép kiejtéssel. A nővér 
mosolyogva válaszolta, hogy azt sem tudta, hogy ő szírül 
imádkozik, csak elmondta, amire a Lélek indította. A 
professzor nagyon meglepődött, és attól kezdve ő lett a 
karizmatikus megújulás legfőbb védelmezője. 
 

A Szentlélek-mise 
Van egy „szomorú vicc”, legutóbb Beer Miklós 
püspökünktől hallottam: „Úgy jövünk ki a templomból, 
mintha mise történt volna.” No, egy karizmatikus mise, 
teljesen „átkódolja” az ember személyét! Nem a papokon 
múlik, ők csodálatos liturgiával, prédikációval visznek 
mindig bennünket Isten trónjához, hanem rajtunk híveken, 
hogy beengedjük-e a szívünkbe Isten frissítő leheletét?  
Ma már világszerte ismerik a havi Szentlélek-miséket, 
amelyet XIII. Leo pápa kezdeményezett 1895-ben a 
Provida Matris és a Dividum illud munus pápai 
enciklikákban. 
A karizmatikus szentmisék azért különlegesek, mert itt 
érezni lehet a Szentlélek erőteljes működését. Aki ezt nem 
tapasztalta még, az el sem tudja képzelni, mi az, amikor az 
ember egy templomban vagy zarándokhelyen a „bőrén” 
érzi a természetfeletti atmoszféra jelenlétét. Előfordul, 
hogy többen tanúságot tettek, hogy a szentmise alatt 
meggyógyultak, mások pedig elmondták, hogy elmúlt a 
szomorúságuk, öröm költözött a szívükbe. Ez a Szentlélek 
működése. Sokan nem értik a bérmálás szentségében 
kapott Szentlélek és a karizmatikus imában kapott 
Szentlélek-élmény között az összefüggést. A szentségi 
forma és a személyes élmény két külön dolog.  
1992-től elindultak az évente megrendezett egész napos 
Országos Katolikus Karizmatikus Kongresszusok sok ezer 
dicsőítő ember és 70-80 pap részvételével, felemelő 
élményt, Isten minden képzeletet felülmúló szeretetének 
megtapasztalását nyújtva. 
 

A jó és a rossz harca drámai méreteket öltött a mai 
világban. Harcra kel a rossz a jó ellen, s a csatatér: az 
ember szíve (Berta László atya tanítása után). 
Az emberi rosszakarat és gonoszság annyira elhatal-
masodott, hogy sok ember elveszítette a jövőbe vetett 
reményét. Ennek ellenére Isten meg akarja menteni azt, aki 
menthető a gonosztól. Istennek ez az üdvösségterve 

csodálatos. Mivel az ördög nem tudta megsemmisíteni 
Jézus megváltó művét, ezért minden erejével a Jézusban 
hívő emberek ellen fordult. A gonosz lélek mindent 
felhasznál, hogy az embereket elszakítsa Istentől és ezáltal 
az üdvösségtől. Európát legjobban a szekularizáció és az 
okkultizmus érinti. Lélekben fel kell készülnünk a 
szekularizmus elleni harcra. Ugyanígy az okkultizmus 
veszélyeire is sokkal több figyelmet kellene fordítanunk, 
mint ahogy ma tesszük. A gonosz ártalmatlannak tűnő 
módon egyre jobban beférkőzik az emberek életébe, 
köteléket támaszt, és gúzsba köt.  
Az évek folyamán azonban egyre jobban tapasztaljuk, hogy 
az okkultizmus, alkoholizmus, az öngyilkossági 
késztetések, a kemény gyűlölködések terjedése ellen fel 
kell venni a harcot a gonosz lélekkel. Ma ez egyre nagyobb 
hangsúlyt kap. Gál Péter atya engedélyt kapott a püspöktől 
az exorcizmusra, és több közösség pedig szabadító ima-
szolgálatot végez (nem ördögűzést!).  A világ kineveti ezt a 
fajta szolgálatot, mert még a gonosz lélekben sem hisz. De 
mi tudjuk, hogy a gonosz félelmetes hatalom, amely képes 
az emberi lelket teljesen tönkretenni és elszakítani Istentől, 
az élet forrásától. A végső célja pedig tényleg ördögi: az 
örök halálba, a kárhozatba akarja taszítani az embert. 
Sokan élnek ma iszonyatos belső sötétségben, 
keserűségben, és nem gondolnak arra, hogy elég lenne egy 
ima és minden megváltozna. A szabadító ima gyümölcse 
az élet megújulása. A béke, az öröm, a szabadság 
beköltözik az ember szívébe. Az Úr Jézus gyógyít, 
helyreállít. 
 

Jézus Krisztus valóságos Isten és valóságos ember. Arra 
kaptunk meghívást, hogy mindig jobban hasonlítsunk 
Hozzá. Ezért mindent meg kell tennünk, hogy 
személyiségünk kibontakozzék a Szentlélek segítségével. 
Küzdeni kell, hogy legyőzzük sérüléseinket, és teljes 
emberré váljunk. Az Atya ezt akarja. A teljesség által, amit 
Istentől kapunk, elérhetjük a boldogságot, és együtt 
munkálkodhatunk Vele a világ újjáteremtésének nagy 
művében. A hit elsősorban nem tudás, hanem életforma. 
Gaál Jenő atya írja, hogy sokan keresnek támaszt a magyar 
társadalmat és kultúrát végveszéllyel fenyegető bomlasztó 
erők ellen. Tapogatózva, de hévvel keresik újra hitüket. 
Nem nézhetjük tétlenül a közösségek, családok 
széthullását, az erkölcstelenség terjedését. E cselekvéshez 
adnak eszközt a megújulás és az új evangelizáció 
módszerei. Krisztushoz csak az Egyház tudja vezetni az 
embereket. 
 

A cikk célja az, hogy bemutassa az Egyház megújulását a 
közösségek – a karizmatikus lelkiséget, mint a sajátomat 
kiemelve –, tükrében; ugyanakkor ismeretterjesztő is 
mindazoknak, akik közösséget keresnek, illetve szeretnék 
jobban megismerni a közösségeket, és ezáltal a megújulást 
az Anyaszentegyházban. Minden lelkiség csodálatos, hi-
szen mind a Szentlélek műve! 

Tóth Marianna 
Az Emmausz Közösség kötelékében, a Dunaharaszti Szent József Közösség tagja 

Forrás: 
Katona István atya prédikációi és portré-interjú, Budapest, Alleluja, 2007 
Ralph Martin katolikus evangelizátor beszédéből a 2014. június 1-2. a római karizmatikus világtalálkozón 
Shakarian, Demos: A legboldogabb emberek a földön, Hang Magazin, Leuven, Belgium 1975 
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Illusztráció: A jó pásztor (Bernhard Plockhorst  
                    festménye, német, 19. sz.) 
 

KRISZTUS A LELKEK  
LEGFŐBB PÁSZTORA ÉS KIRÁLYA 

 
A húsvétot megelőző bűnbánat időszakában elmélkedjünk Jézus 
Krisztusról, aki érettünk szenvedett, meghalt és feltámadt. Feltámadása 
biztosította számunkra az örök életet.  
A király szót a történelem során sokan félreértették, félremagyarázták és 
vissza is éltek vele. Királyságának fogalmát nem földi értelemben kell 
értenünk. 
Jézus fellépése pillanatától hirdeti Isten országát, és tanítja, hogy ez 
általa és benne jön el, de nem mondja önmagát sem királynak, sem 
Messiásnak. Virágvasárnap, amikor a nép királlyá akarja kikiáltani, 
eltűnik közülük. Nem akar politikai vitákba bocsátkozni. Amikor 
igehirdetése befejeződött, és a sorsa eldőlt, a kihallgatásakor a főpap 
kérdésére hivatalosan is Messiásnak vallja magát. A római helytartó, 
Pilátus kérdésére viszont elismeri, hogy király, de országa nem ebből a 
világból való. Jézus legtöbbször az Emberfia elnevezést alkalmazza 
magára.  
Krisztus királyságánál kifejezőbb a Jó Pásztor elnevezés, mert Krisztus 
hatalma nem öncélú, hanem a nyáj szolgálatára való, üdvözítését 
szolgálja. Kijelentette, nem azért jött, hogy neki szolgáljanak, hanem, 
hogy ő szolgáljon. Krisztus tiszteletben tartja az emberek szabadságát, és 
bár mindenkinek küldi kegyelmi segítségét, annak elfogadásában egyéni 
döntéseinknek van szerepük. Törvényeket adott, melyek megtartását bűn 
terhe alatt megkövetelte, és a világ végén ítélő bíróként gyakorolni fogja 
felségjogait. De nem a külsőséges törvényteljesítés, hanem a lelkiismeret 
szavának követelése alapján fogja megítélni az embereket. Nem azt fogja keresni, hogy minél többen elkárhozzanak, 
hanem, hogy minél többen eljussanak az örök boldogságba. Azért, akik abban a kegyelemben részesültek, hogy az Egyház 
tagjai lehetnek, azoknak állandóan tanúbizonyságot kell róla tenniük, hogy jogait és törvényeit a kívülállók is 
megismerjék és elfogadják. Közösségüknek hegyre épült városként kell felhívnia magára a kívülállók figyelmét. „Lumen 
gentiummá” kell lenniük, vagyis hívogató világosságként kell tündökölniük azok előtt, akik nélkülözik Krisztus tanítását, 
világító és melegítő fényét. A hívők azzal tesznek tanúságot Krisztus mellett, hogy az evangélium szerint élnek. Az élet 
keretébe tartozik a családi és társadalmi kapcsolat, a munka, a társalgás, az önképzés, a szórakozás és esetleg a betegség.  
Minden helyzetben úgy kell viselkednünk, mint Krisztus küldötteinek, hogy környezetük leolvashassa rólunk az 
evangélium üzenetét és erejét. Ehhez szükségünk van vallási öntudatra és ismeretre. A világnézetileg sokrétű 
társadalomban az marad keresztény, aki megfelelő nagykorúságot ért el a hitben. Itt kell érvényesíteni mindazt, amit 
Krisztus a világ világosságáról és a föld sójáról mondott. 

    Ennek reményében kívánok minden embertársamnak kegyelemteljes, áldott húsvéti ünnepet,  
a feltámadt Krisztus szeretetével:  

Gömöriné Fajta Anna 
 

       A Jó Pásztor és báránya 
 
Uram, te vagy az én pásztorom, én a juh, akit legeltetsz, 
S akit te őrzöl életében, az soha el nem veszhet. 
Nyájad tagjaként követtelek s követlek jóban-rosszaban, 
Senki sem kényszeríthet, hogy elhagyjam a te utadat. 
 
A te utad igaz út, s aki rálelt, boldog lehet, 
Már életében reá árasztod szent kegyelmedet.  
Kegyelmed sugarában tartson is ki egy életen át, 
Akkor örök hazája lehet Jobbod mellett a mennyország.  
 
Földi életem legfőbb célja voltál, Uram, Istenem, 
S ha a többi nem is valósult meg, a legfőbbet elértem. 
Bűnnel felérő céloktól megvédett kezed s óvott tekinteted, 
Köszönöm, Jó Pásztor, hogy bárányodnak gondját viseled.  

  

        A szókincs kevés 
 
Istenem, az én szeretem irántad az: mérhetetlen. 
Szókincsem kevés ahhoz, hogy ezt szavakkal kifejezzem. 
Végtelen, el nem múló, örökké tartó és sorolhatnám,  
Bensőm érzi, ez kevés kifejezni szeretetem és hálám.  
 
Naponta száll feléd a szívemből áradó mély szeretet, 
Amely egész életem folyamán minden nap Téged illet.  
Szentháromság Isten, Szűzanyám és az ég összes szentje, 
Végórámon a lelkemet ti kísérjétek fel a mennybe. 
 
Amíg ez bekövetkezik, írom verseim és cikkeim, 
Felvilágosítani mindenkit, hogy istenhitben kell élni.  
Aki benne bízik, az sohasem csalatkozik, ez az igazság, 
ha megfogadod, előtted is kitárulhat a mennyország.  
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Amikor a szerkesztő azt a 
kérdést tette fel nekem, ho-
gyan boldogul egy keresztény 
ember az életben, hogyan látja 
el hivatását, először elkezdtem 
végiggondolni, hol és hogyan 
segített/segít hitem, vallásos 
meggyőződésem és a keresz-
tény értékrend munkám során. 

Húsz éve informatikusként dolgozom különböző cé-
geknél, a legutóbbi munkahelyemen már tizenöt éve. Az itt 
eltöltött idő hossza is mutatja, nem a gyors előmenetelt haj-
szolva cégről cégre vándorlok. Inkább az motivál, hogy ott, 
ahova Isten vezérelt, becsülettel helytálljak, és megtegyem, 
ami tőlem telik, talentumaimat kamatoztassam, és jól hasz-
náljam. (Eredetileg nem informatikusnak készültem, bioló-
gus szerettem volna lenni, a technikai dolgokhoz, finoman 
szólva, hozzá sem szagoltam. De ugye Isten útjai kifür-
készhetetlenek, ezt tanúsíthatom…). Ebben nagyon sokat 
segít, hogy van egy értékrend, mely mindig tisztán és jól 
láthatóan kijelöli az ösvényt, amin járnom kell. Ez persze 
nem jelenti azt, balga módon ne nehezíteném meg néha sa-
ját magamnak is az életet azzal, hogy az ösvény helyett in-
kább mellette poroszkálok emberi hibáim következtében, 
de mindig van kapaszkodó, ami segít visszalépni a megfe-
lelő útra. Ezek nélkül a támaszok nélkül nehéz lenne le-
küzdeni egy-egy stresszes feladatot, időszakot, meglátni a 
reményt vagy az értelmet a sokszor értelmetlennek és célta-
lannak tűnő rutinfeladatok szürke ködén át, melyek manap-
ság igen sokszor töltik ki az emberek napjait. 

Munkám során igen sok emberrel kerülök kapcsolatba, 
hiszen az a feladatom, hogy az ő munkavégzésüket szolgál-
jam, segítsem, teremtsem meg hozzá a technikai feltétele-
ket, illetve segítsem ki őket, amikor a technika labirintusá-
ban a kiutat keresik. Kiváló lehetőségim adódnak az alázat 
és a türelem gyakorlására. Az emberi kapcsolatok kezelé-
sében, megélésében is igyekszem hitemből és keresztény 
szemléletemből meríteni. Rám fér, szörnyű természetű tu-
dok lenni, és még így is, hogy igyekszem a keresztény ér-
tékrendet és Jézus példáját követni, sokszor kihívást jelen-
tek a körülöttem lévőknek. Ennek ellenére kollégáim tud-
ják, hogy mindig lehet rám számítani, és az a feladat, ami-
nek nekilátok, az tisztességgel el lesz végezve. Ismerik val-
lásos meggyőződésemet, soha nem rejtettem véka alá, és ez 
valamiféle garanciát jelent még azok számára is, akik nem 
hasonló értékeket és tanításokat tartanak követendőnek. 
Egyébként ez az egyik legnagyobb felelősség is, ami a vál-
lamra nehezedik: milyen példát mutatok, mint keresztény 
ember? Sokszor nagyon nehéz helytállni, amikor Isten igen 
nagy kihívást jelentő embereket penderít az utunkba, ezzel 
is tesztelve hitbéli eltökéltségünket és felkészültségünket. 
Pár vizsgán elbuktam… De csak rajtam múlik, hogy mit 
választok: felelősségként a vállamon cipelem, vagy rátá-
maszkodok, és remek segédeszközként megkönnyítem vele 
utamat.  

Hit és hivatás a téma, de eddig csak a munkámról be-
széltem. Ez inkább szakma, nem igazán tud hivatás lenni, 
úgy, mint a tanáré, papé vagy orvosé. Viszont van egy hi-

vatásom is, amely sokkal fontosabb, mint a munkám, és 
melynek betöltésében a munkám csak egy eszköz. 

Hivatásom szerint családapa vagyok. Férj és édesapa. 
És ehhez a feladathoz képest a munkám során szembejövő 
kihívások jelentéktelennek és igen könnyűnek tűnnek. 

Hivatásom akkor kezdődött, amikor feleségemet meg-
ismertem. Már ebben is hagytam, hogy Isten akarata érvé-
nyesüljön, és jól döntöttem. Teljesen valószínűtlen módon 
találkoztunk, a legváratlanabb pillanatban, és már az elején 
tudtuk, hogy összekötjük az életünket. Ha Istenre bízzuk 
magunkat, sokszor nagyon egyszerűvé tudja tenni szá-
munkra azokat a döntéseket, amin mások éveket, évtizede-
ket vívódnak. Ha nem így teszünk, akkor viszont gyakran 
túlbonyolítjuk a dolgokat, majd megfáradva ismét Istenre 
bízzuk, legyen, ahogy jónak látja… Tehát, ez az egyik 
nagy segítség, amit a keresztény ember kaphat életében, 
hivatásában. Van Kire hagyatkoznunk, van Kitől iránymu-
tatás várnunk. 

Hivatásunk következő lépcsője az lett, amikor Isten 
meghívott minket arra, hogy csatlakozzunk teremtő mun-
kájához. Hatalmas megbízatás, számomra a legnagyobb. 
Megajándékozott bennünket két gyermekünkkel, és ránk 
bízta őket. Ez a feladat sokakat elrémiszt, de a hit és a szik-
lára épített értékrend sokat segít. Kevés a bizonytalanság.  

Ha valamit szeretettel teszünk, abból baj nem lehet, 
rossz nem sülhet ki. Viszont szülőként jön rá az ember, 
hogy okosan szeretni nem is annyira egyszerű. Jó embert 
nevelni a cseperedő gyermekekből szintén nem. De ebben 
is segítségünkre vannak Jézus és az egyház tanításai, szen-
tek példái. E nélkül lehet, hogy én is megrettentem volna a 
feladattól, attól, hogy családapaként életekért, sorsokért fe-
lelek. Persze néha még így is vannak pillanatok, amikor ta-
nácstalan vagyok, vagy nyomaszt a hatalmas feladat súlya. 
Ilyenkor azonban két segítségem is van. Egyrészt a társam, 
akit Isten mellém adott, másrészt a hitem. Így már meg le-
het birkózni mindennel, de nélkülük már biztosan elbuktam 
volna. 

A munka és a hivatás (család) mellett még egy fontos 
dolog van: ott kell hasznosnak lennem, ahol élek. Ezért 
igyekszem amennyire időmből és erőmből telik szolgálni 
és segíteni azt a közösséget, ahol élünk, és ahol gyökeret 
vertünk. És ebben is, mint eddig mindenben és mindenhol, 
a hit és a keresztény értékek segítenek. 

Elmondhatom, hogy életem minden területén, minden 
feladatában, hitem, vallásos meggyőződésem és a keresz-
tény értékrend segített, vezérelt (ha ennek nem is mindig 
voltam tudatában, vagy éppen lázadtam ellene), és hogy 
nem tudom elképzelni, miként is lehetne ez másképp. 

HIVATÁS  ÉS  KERESZTÉNYSÉG 
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z 1980-as évek elején végeztem a vendéglátás ak-
kori legjobb szakképzést adó iskolájában, és az 
Észak-Budai Vendéglátó Vállalatnál kaptam állást, 

mint felszolgáló, egy nagyon látogatott, híres vendéglőben. 
Abban az időben, egy kezdő kereset kb. 1500-3000 Ft kö-
zött volt. Felszolgálóként, mintegy 15000 Ft-ot kerestem, 
és ez, ha a mai fizetésekhez hasonlítanánk, 500-600 ezer 
Ft-nak megfelelő bér lenne. 
Hogyan lehetséges ez, kérdezhetnénk. A válasz egyszerű, 
becsületes módon nem. Nemes egyszerűséggel fogalmazva 
úgy, hogy loptam, csaltam, hazudtam.  
Erre természetesen nem vagyok büszke, de én sem kény-
szerből voltam becstelen, hanem azért, mert fiatalember-
ként, engem is megérintett a világ, és a pénz szelleme, 
mely rendkívül vonzó volt.  
Brigádrendszerben dolgoztunk, és ha tetszett, ha nem, min-
denkinek ki kellett vennie a maga részét, a vendégek „ki-
fosztásából”. Így aztán a könnyen jött pénz könnyen ment, 
ezt megtapasztalhattam, mert már nyitás előtt ott álltam a 
játéktermek bejárata előtt, hogy a rulettgépekbe dobáljam a 
pénzemet. Esténként a vendéglő zárása után szórakozóhe-
lyeken tékozoltam el a bérem nagy részét. Semmilyen ma-
radandó értékű befektetést nem tudok felmutatni abból az 
időből. 
1985-ben, miközben a katonaidőmet töltöttem, egyszer a 
barátom elhívott egy lelkigyakorlatra, melyet Katona Ist-
ván atya tartott, aki az Emmausz közösség vezetője. A taní-
tást magát már nem tudnám visszaadni, ami életre szóló 
változást hozott az életemben, de tudatosan ott döntöttem 
el, hogy becsületes módon szeretnék élni, Isten rendelése 
szerint. 
Miután leszereltem a honvédségtől, beadtam a felmondá-
somat a vendéglőben, ahol értetlenül álltak a döntésem 
előtt, mert, ahogy mondták, „nem találsz még egy ilyen jól 
fizető állást”. Aztán elhelyezkedtem a Pető intézetben éj-
szakás ápolónak, kevesebbért, mint egy átlagfizetés. Azt 
biztosan tudtam, hogy beteg gyermekekkel kell foglalkoz-

nom, mert amit az emberektől elvettem, azt szerettem vol-
na visszaadni szeretetben és törődésben. Hosszú, de na-
gyon szép, tanulságos út vezetett el a vastüdős, légzésbé-
nult betegek ápolásán, az értelmi fogyatékos gyermekek 
tanításán át a jelenlegi hivatásomhoz ahol életeket menthe-
tek, az Úr segítségével.  Isten jelenléte, mindig kézzelfog-
ható volt, bármerre is kerestem a helyemet, mindig tudtam, 
hogy csak az Ő Lelkének vezetése lehet számomra az 
egyetlen elfogadható út. 
Sokszor gondoltam arra, milyen kár, hogy a múltam ennyi-
re becstelen, de rájöttem, Isten azért engedte meg, hogy ott 
dolgozzam, mert így tudta megmutatni és érzékelhetővé 
tenni számomra a különbséget a földi örömök és az égi 
örök értékek között. 
Mennyei Atyám, minden kétséget kizáróan megmutatta azt 
is, hogy ki lesz életem párja, akivel huszonhét évvel ezelőtt 
örök szövetséget kötöttünk Őbenne és, azóta is töretlen 
szeretettel élünk egymással, illetve egymást Jézushoz segí-
tő párrá fejlődhettünk. 
Öt gyermekünk felnevelésében, és nem csak az anyagiakra, 
hanem a lelki, hitbeli nevelésükre gondolok, nagyon nagy 
szerepet játszik a hitünk és meggyőződésünk az Atyáról, a 
Fiúról és a Szentlélekről.  
Hiszem és vallom, hogy az élet olyan érték, melyet azért 
kaptunk, hogy rácsodálkozhassunk Isten nagyságára, Jézus 
könyörületes szeretetére, és a Szentlélek állandó vezetésé-
re. 
A hivatásomat, viszonylag későn, közel harmincéves ko-
romban találtam meg, de meggyőződésem, hogy az Atya 
megengedi számunkra a bepillantást, akár a világ dolgaiba 
is, hogy azután, ha tudatosam mellette döntünk, Jézust a 
személyes megváltónként tisztelve a szívünkbe fogadjuk, 
és ha a Szentlélekre hagyatkozunk, minden lépésünkben, 
akkor kiemeljen kegyelmeivel és szeretetével átöleljen.  
„De egy hajszál sem vész el a fejetekről. Állhatatossággal 
fogjátok megőrizni lelketeket.” (Luk 21,18-19) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

elnőttként kicsit irigykedve néztem azokat, akik felnőttként tértek meg, mert valamilyen különleges istenélményben 
volt részük megtérésükkor. Aztán rájöttem, hogy az én élményeim sem kevesebbek, legalább annyira tudatos volt a 
„választás”, noha én beleszülettem a katolikus vallásba. Gyermekként kereszteltek, utána keresztszüleim vittek lelki-

ismeretesen, hétről-hétre templomba. Nekik is köszönhetem, hogy megszokottá vált a templomba járás. Igazán tudatos fel-
nőtt kereszténnyé talán a középiskola választásánál váltam, hiszen saját döntésem révén kerültem egyházi gimnáziumba. 
Ott találkoztam a társaim körében, és a tanáraim példamutatása révén számomra egészen új, talán kicsit elmélyültebb lelki 
élettel. Rendszeresen voltak rekollekcióink, lelkigyakorlataink, zarándoklataink. Nagyon sokat köszönhetek nekik. A sok 
tanulás és maximumra törekvés mellett azonban mindig ott volt a kérdés és egyben felhívás is: mi leszel ezután? Mi lesz a 
hivatásod és mi a szakmád? Az utóbbihoz kell sokat tanulni, hogy jó egyetemre kerüljünk, de a hívatás az anyaság. Egy 
társunk kivételével, aki szerzetes lett, többségünk ma már többgyermekes édesanya. Ennek a közösségnek köszönhetem, 
hogy megismertem férjemet, majd csodálatos gyermekeink születtek, akiket nevelünk, próbálunk jó irányt mutatni nekik. 
Nem könnyű. Sok kisebb-nagyobb nehézséggel szembesülünk, de megannyi segítséget is kapunk a Gondviseléstől és ren-
geteg örömben is van részünk. Ezért nagyon hálás vagyok az Istennek, szeretteimnek. 
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hivatás Isten ajándéka. Ő adja mindenki szívébe a 
vágyat valamelyik foglalkozáshoz, s hiszem, a tehet-
séget is! Ha felfedezem ezt a hívást és elindulok ab-

ba az irányba, Ő kíséri áldásával! 
Bennem gyermekkorom óta nagy volt az érdeklődés és 
vágy a tanítás-nevelés iránt. Nagymamám is tanítónő volt, 
és még nagyon sok jó pedagógusra nézhettem fel diákként. 
Nem is álmodoztam másról, mint e pályáról. 
Az első nagy élményem egy harmadikos osztályhoz fűző-
dött még a hetvenes években. Képesítés nélkül egy falusi 
iskolába kerültem. Nagyon élveztem, hogy a gyerekek en-
gedelmeskednek, érdeklődnek – szinte nem is emlékszem 
fegyelmezési problémákra. Viszont Hován Lacika gyönyö-
rű, kerek betűire, rendezett füzetére igen! 
A tanítóképző elvégzése után az első saját osztály nagyon 
meghatározó volt. Együtt dolgoztunk gyermekek-szülők; 
nagyon jó kapcsolatok, szép élmények, kirándulások szü-
lettek. Nehéz volt az elválás, de segített a vágy, ami akkor 
minden tanító néni álma volt: első osztályban tanítani. 
Megtanítani a kisgyermekeket írni, olvasni, számolni. Na-
ponta látta az ember munkája eredményét, s évekig kísér-
hette végig a kicsik fejlődését! Persze akkor is sok türelem, 
bíztatás kellett, de a legszebb feladat volt. Múltak az évek, 
hamarosan egyre több felnövekedett diák köszönt vissza, 
látogatott meg. Jöttek ballagási meghívók, az osztálytalál-
kozók.  
Lassan a társadalomban, iskolákban is változások álltak be, 
olykor igen megnehezítve munkánkat. Változtak a szülők, 

gyerekek, s az iskolához való hozzáállás is. De a Jóisten 
mindig tartogat valami újat, szépet! A legszebb élmények 
közé tartozik egy olyan osztály tanulóinak és szüleinek a 
példája, akik végigkísérték szeretettel egy daganatos kis 
betegünket haláláig. Mikor egy újabb súlyos beteg került 
az osztályunkba, azért hozták ide, mert „ők már bizonyítot-
tak”. Ezek a diákjaim sokáig kerestek fel kérdéseikkel, 
örömeikkel, bánataikkal. S nincs nagyobb pedagógus-
öröm, mint amikor tudsz útravalót adni! 
A pedagógusnak ez a „fizetsége”: ráköszönnek, leülnek, 
mesélnek! 
Hivatás – igen! Nem lehet pontosan tervezni mindig az 
időt, a munkát, akkor kell fogadni, meghallgatni a gyerme-
ket, amikor kér, kérdez, igényli! Mindig nyitottnak kell 
lenni, merni változtatni, ha kell! 
Hálát adok az Úrnak, hogy mindig volt munkám, jó tanít-
vány, jó szülő, akik átsegítettek a nehéz időkön. Az Úrtól 
egyre több türelmet, szeretetet kaptam, hogy adhassam.  
Egy egyházatya mondja: „Krisztus ezen a földön arra ren-
delt, hogy csillagok legyünk; hogy mások tanítójává vál-
junk; hogy kovászfélék legyünk; úgy éljünk, mint angyalok 
az emberek között… azért, hogy nyereségünk legyen belő-
le; hogy magok legyünk, és bőséges termést hozzunk.” 
(Josemaría Escrivá: Isten barátai c. könyvéből) 
Ha mindebből egy kicsi is megvalósult, már nem volt hiá-
ba! 

 

* * * * * 
 

it, hivatás, boldogulás, kereszténység témakörben 
az első dolog, ami eszembe jut az a hálaadás. Hála 
a Mindenható Istennek, aki megajándékozott az 

élettel, szüleimmel, családommal, feleségemmel, gyerme-
keimmel, közösségeimmel. Köszönet a meghívásért, meg-
hívásokért és azért, hogy ezeken az utakon mindig magam 
mellett tudhatom. A hivatás szó találóan mutatja, hogy éle-
tünk, életutunk alakulását nemcsak magunknak kell tulaj-
donítanunk, hanem annak, ami vonzásának engedve, más 
utakat életünkből kizártunk, és teljesen a vágyott útra lép-
tünk. A belső vágyak felkutatása és az ezekkel való szem-
benézés izgalmas kaland. Felső tagozatos, majd gimnazista 
koromban találkoztam a hivatás „problémakörével”. Ebben 
az időszakban érintett meg Sík Sándor, piarista szerzetes 
Ember című versének első versszaka:  

„Embernek lenni!  
Csak-embernek, semmi egyébnek,  
De annak egésznek, épnek,  
Föld-szülte földnek  
És Isten-lehelte szépnek!” 

Egésznek, épnek, föld-szülte földnek és Isten-lehelte szép-
nek. Jó program, kihívás ez egy egész életre. A gimnázium 
során előkerült a nagy dilemma: mi legyek, ha nagy le-
szek? Család, vagy papság? Tűzoltó, katona, vadakat terelő 
juhász? A család vagy papság kérdése igen foglalkoztatott. 
Otthon fel is vetettem, hogy szeretnék szerzetes lenni, ami-
re azt a választ kaptam, hogy előbb szerezz egy diplomát, 
azután azt csinálsz, amit akarsz. Így lettem történelemtanár 
és könyvtáros. Szép szolgálat mindkettő, volt és van sze-

rencsém megtapasztalni. Emberekkel találkozni, segíteni 
megtalálni, amit keresnek, segítségükre lenni. 
A diploma megszerzése után kerültem egy egyházi fiúkol-
légiumba, kollégiumi nevelő tanárnak, prefektusnak. Itt fo-
galmazódott meg bennem, hogy ennek a szerzetességhez 
való vonzódásnak utána kellene járni, ezért jelentkeztem a 
Piarista rendbe. A jelölt idő, noviciátus egy éve alatt volt 
idő magammal és belső vágyódásaimmal foglalkozni. Egy 
év ideiglenes fogadalmam letelte után hagytam el a rendet 
nagy szeretettel és hálával, hogy megbizonyosodhattam 
afelől, a család az én utam. Itt Kalazanci Szent József egyik 
aranymondását emelném ki, ami furcsának tűnhet a leírtak 
után, de ezt a továbbiakra erősen megjegyeztem. „Semmit 
sem adtál Krisztusnak, ha egész szívedet nem adtad az Úr-
nak.” Egy másik sor, ami szintén ebben az időszakban ta-
lált meg, az egy Simone Weil idézet: „Meg kell tanulnunk 
vágyakozni az után, ami a miénk.” Az után vágyakozni, 
ami van, aki mellettem van. Jó a hosszú távú tervezés, de a 
két legfontosabb idő az életben a „most és halálunk órá-
ján”. 
Keresztény emberként, hivatásom ellátásában sokszor 
eszembe jut az eucharisztikus ima pár gondolata a szentmi-
séből: „Nyisd meg szemünket, hogy észrevegyük, ha valaki 
gondokkal küzd, adj ajkunkra vigasztaló szavakat, ha el-
magányosodott és reményvesztett emberekkel találkozunk. 
Adj bátorságot, hogy tettekkel segítsük szegény vagy el-
nyomott testvéreinket.”  Észrevenni az adott helyzetben, 
hogy mire van szükség és meg is tenni azt szeretettel, türe-
lemmel – a gyereknevelésen át a munkahelyig, a különbö-
ző élethelyzetekben. Van miért imádkozni. 
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Nyirő József: KOPJAFÁK  
 

Régi idők öreg kopjafái alatt alussza álmát az én népem, mohos temetőkben, vadvirággal takart padmalyos sírokban, szép 
madárszó mellett.  
Itt járok közöttük, beszélgetek velük, költögetem őket, mert nem igaz, hogy négy szál hitvány deszkával vége van min-
dennek. A sorsok nem múlnak el. Minden holttest letett ruha, melybe a gyermek öltözik. A temető a soha ki nem alvó élet 
álarca csak. 
Egy az élet a föld fölött és a föld alatt. Fekete porból piros virág nyílik, eltemetett gyászból új bú-
bánat fakad. 
Fölül, alul egyazon féreg őrli az új élet sarát. A süppedt, néma halmok öreg balladáit lenn a kisfal-
vakban tovább is jajgatják. Az eke szarván csak kezet váltottunk. A holddal, nappal, csillagokkal, 
csudás virágokkal ékesített koporsókkal együtt nem temették el a mi nehéz sorsunkat. A nagy szé-
kely ravatal árnyékában élünk. 
Semmi sem igaz, csak a temető igaz valóság és nincsen halál, csak átváltozás az élet végtelen kör-
folyamatában.  
Az ember mindössze egy fűszál végéről lehullott hangya, a hangya pedig megelevenedett fekete 
kenyérmorzsa, a kenyérmorzsa pedig porszem, a porszem pedig az örök titok. 
Helyemet keresem a temetőnkben, és olvasom a vén kopjafák történetét.  
Így született ez az írás, amely múló lélegzetvétel a holtak világbirodalmában. (…) 
 

 
XXI. 

 

Az erdei ember felesége pihen ebben a sírban. Elég szomo-
rú sorsa volt. 

* 
A vén pap megkésett az imádsággal a mezei munka miatt, 
amikor Álózi, az erdei ember béduvadt az ajtón szomorúan, 
mint maga az éccaka és megsiettette. 
 – Végezzen hamar tisztelendő úr az imádsággal, vegye 
Krisztus Urunkat s igyekezzünk, mert Józéfa a halálán van. 
 – Ki te?  – hökkent meg a pap. 
 – Józéfa, az asszon – felelte tisztességesen Álózi.  – Ál-
dozni szeretne. 
 – Hol fekszik?  – tudakolta a pap. 
 – Bizon a havasban az erdei szálláson. Fenn Kárhágó feji-
ben. 
 – Hiszen oda nem lehet szekérrel menni – ijedett meg a 
pap.  – Az a legsetétebb hely egész Erdélyországban. 
 – Biza jó öthat óra járás ide – bizonyította az erdei ember. 
 – Hát az asszonyt kire hagytad halálos órájában?  – borza-
dozott a pap. 
 – Én bizony a fenyőfákra – felelte az erdei ember. 
 – És ha meghal, amíg odaérünk? 
 – Abbiza nem lehetetlen – ismerte el Álózi. 
 – Lámpásod legalább van-e? Mit csinálunk anélkül ebben a 
vaksetétben?  – tudakolta a pap. 
– Hoztam szurkos kalánt – nyugtatta meg az ember. 
A szurkos kalán az erdei fáklya. Szél, vihar el nem fújja. 
Vörösen ég, mint a harag és általában az erdei tüzek. Indul-
hatunk! 
Bementek a templomba. A pap meggyújtott az oltáron két 
szál gyertyát, nehéz testére ráhúzott egy kurta karinget, 
nyakába akasztotta a stólát s a kicsi zacskócskát, Álózit le-
térdepeltette s kinyitotta a szentségházat. A keresztfedelű 
kehelyből, melyen selyemköpeny csüngött – mintha a ke-
hely keresztfejű kisded volna – az ezüst szelencébe rejtette 
az Úr testét. 
Az erdei ember el volt fogódva, mert apró gyermekkora óta 
nem volt a templomban.  
– Csengess!  – súgta a pap. 

Remegve ragadta fel a csengettyűt az oltár lépcsőjéről. Las-
sankint a ceremónia felrémlett benne. Egyik kezével világí-
tott a szurkos kalánnal, másik kezével csengetett és lehaj-
tott, bozontos fővel haladt a pap előtt. 
A falu közt csend volt. A házak dermedten állottak az út 
mellett. Álózi megbátorodott.  
– Tiszta hiába csengetek, mindenki aluszik!  
– Azért csak csengess!  – intette a pap.  – A lélek álmában 
is meghallja!  
– Effurcsa!  – csudálkozott az erdei ember, de a papnak 
nem mert szólni, mert latinul imádkozott.  
– Nagy dolog a tudomány! – gondolta Álózi, és furcsán 
érezte magát, mert túlságosan közel volt hozzá Krisztus, és 
nehezen bátorodott fel. 
Mélyen benne jártak az éccakában, mikor nekivágtak a 
Bércnek. Nehéz, köves, meredek, veszélyes, csúf hágó az. 
A vén pap alig bírta szusszal. Csetlett, botlott, ingadozott. 
Hiába tartotta Álózi a lábai elé a szurkos kalánt, nehezen 
bírt előrehaladni.  
–Szabad-e előtte szólani?  – kérdezte félénken a Krisztus 
testére mutatva.  
– Mondjad, fiam, mondjad!  – mosolygott az öreg pap. – 
Úgyis tud ő mindent. Mit akarsz mondani?  – biztatta jóin-
dulatúan.  
– Én csak azt – tekergette a fejét az erdei ember – hogy, 
hogy maga ügyeljen, mert itt könnyen kitöri a nyakát! 
Minden baj nélkül értek fel a tetőre.  
– Pihenjünk egyet! – szuszogott a pap. – Úgy zsibongnak a 
térdeim, mintha hangyák mászkálnának rajtuk.  
– Az elég baj – türelmetlenkedett Álózi –, mert hátha addig 
meghal az asszony! ... Hátha addig meghal! ... 
Ettől a pap is megrémült. Ismét elindultak. A meredek he-
gyen lefelé még nehezebb volt az út. A lábak már alig bír-
ták a nagy testet, harmatos ágak szájba vágták, bokrok tép-
ték, akasztották, az erdő feketén morajlott, szeme káprázott 
az álmosságtól, fáradtságtól; de azért ment előre. Kidőlt fá-
kon másztak át, sziklákat kerültek meg, hegyek útvesztői-
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ben bolyongtak a ragadós, fekete éjszakában. A papról dőlt 
az izzadság, el volt gyötörve testileg, lelkileg.  
– A Csinód patakához értünk – biztatta az erdei ember. – Itt 
van a fele útja. 
 

A pap megtorpant. A sebes, alattomos víz veszedelmes 
szakadékokra szaggatta a partot. 
Jóformán maga se vette észre, mikor leszakadt alatta az 
alámosott föld.  
– Hijj a nemjóját!  – rémült meg az erdei ember.  – Tán 
nem üté meg magát! 
A pap kínosan nyögött a patak fenekiben.  
– Jaj, nem tudok a lábamra állani! 
Az erdei ember beszúrta világolónak a partba a szurkos 
kalánt, beugrott a mélységbe és fertály óráig küzdött a ma-
gatehetetlen emberrel, míg valahogy kiemelte a szakadék-
ból. Lefektette a pázsitra. Lába, karja össze volt törve, hom-
loka, arca vérzett az öregembernek. 
Tanácstalanul csuklott le Álózi feje. Bagoly szárnyalt át a 
feje fölött, mitől a fáklya lángja megrezzent. Csend volt, 
csak az alvó erdő lélegzett mélyen, kábultan. Ült csendesen, 
de az esze visszakalandozott a haldokló asszonyhoz, aki vi-
gasztalás nélkül, egyedül vergődik, csatázik a halállal a 
szörnyű rengetegben s nincs, ki egy csepp vizet nyújtson 
neki . . . Ő pedig kénytelen itt őrizni a papot, kinek Krisz-
tust kellene hoznia ... Krisztust, ki nélkül az ő áldott, jó fe-
lesége elkárhozik! 
Rémülten ugrott fel, lázadozva nézte az eget. 
– Ha törik, ha szakad, pap nélkül nem mehetek! .. . 
Nincs más mód, elviszem az ölemben … 
Még el is mosolyodott, hogy így kitalálta.  
Átnyalábolta a nehéz testet és felemelte. 
Szerencsére a pap is magához tért az ember hátán. 
– Mit csinálsz velem, édes fiam? – kérdezte gyenge 
hangon. 
– Kapaszkodjék csak jó erősen a nyakamba – biztatta 
az erdei ember. – Valahogy csak eljutunk ahhoz a 
szegény haldoklóhoz! 
A Kígyós-kerten átvágott terhével az erdei ember, de 
érezte, hogy sokáig nem bírja a nehéz terhet. Letenni 
azonban nem merte. Verejtékben úszott egész teste, a 
háta fájt, lábai roskadoztak, és halálos fáradtság sor-
vasztotta percről percre. Szemeiből először piros ka-
rikák ugráltak, azután nem is látott tisztán. Éccaka, 
erdő, fák, minden gomolygó vörös ködbe szédült. Hi-
ába tartotta a pap előtte a szurkos kalánt, nem látott. 
Mikor azonban már-már összeroskadt, a vég percei-
ben hánykódó asszony képét látta, és tompán fel-
üvöltve töretett neki a hegyeknek. A meredeken lé-
legzete elfulladt, érezte, hogy minden pillanatban ha-
nyatt zuhan. 
– Jövök Józéfa! Hozom Krisztust, lelkem! – bátorítot-
ta önmagát, és kétségbeesetten kapaszkodott a szűk 
ösvény mellett kinyúló ágak, gallyak után, mintha az 
erdő kezét akarná megragadni. 
– Tégy le fiam! – borzongott a pap. – Túlságos nehéz 
vagyok! 
– Vinni kell ... Krisztust! – üvöltötte szaggatottan az 
erdei ember, akinek már fütyült a melle, és az utolsó 
idegerő halálos sápadtsága borította arcát. 
A pap szólni se mert, csak meghatottan imádkozga-

tott. A fáklyától arany fény táncolt a rengetegben. A hegy 
azonban sehogy se akart fogyni. Alig értek a közepére, az 
erdei ember térdre bukott. Minden erejét összeszedte, de 
nem bírt többé felemelkedni és eleresztette a papot. 
– Nem akar az Isten hozzád menni, Jozéfa! – lihegte le-
mondóan. 
– Ne vétkezz fiam!  – felelte a pap. 
Hallgattak, pihentek. Az ember fejében a megerőltetéstől 
locsogott a vér. Az összetört, megkínzott papot is fájdalmak 
hasogatták, de a lelke legyőzte őket. Meghatottan nézte tár-
sát, a félvad, durva testű, különös világú erdei embert, ki a 
fogait csikorgatta dühében, hogy az asszony Krisztus nélkül 
marad. 
– Tudna-e jönni? – esdekelt. – Próbálja meg, hátha sikerül! 
A sérült láb azonban dagadtan, erőtlenül fityegett. Az elcsi-
gázott, öreg papot már csak a hasogató, lüktető fájdalmak 
tartották ébren és a lelkiismeret, hogy vigasz nélkül haldok-
lik egy lélek elhagyottan a rengetegben. 
A hajnal már hasadt, és ők ketten még mindig ott ültek 
megbénítva a bokor alatt. 
– Vajon meghalt-e idáig? – rémült fel az erdei ember. – Az 
sincs, ki a szemeit lefogja! 
– Hagyj itt engem s menj hozzá! – kérlelte a pap. 
– De mi lesz a lelkivel? – ellenkezett az erdei ember. 
– A lelkivel? ... – rázkódott össze a vén papember.  

Távolabb valami csörtetett az erdőben. Bizonyosan 
valami vad. Arra néztek és nem törődtek vele. A zaj 
közeledett és a bokrok örve alól villogó szemű, csap-
zott, tépett kutya ugrott elő. 
– Netene! – örvendezett az ember. – Hiszen ez az én 
kutyám! 
A kutya vinnyogva csúszott a lábukhoz, megfogta a 
zeke szárnyát, felugrott, csaholt, előrefutott, visszasza-
ladt. Látszott, hogy vinni, hívni szeretné a gazdáját. 
Minden szőrszála azt mutatta, hogy nagy baj van. 
Az erdei ember felemelkedett. 
– Mennem kell! – mondotta a papnak. – A kutya hív, 
bizonyosan meghót! 
– Nem bizonyos! – vigasztalta a pap.  
– A tisztelendúr ügyelgessen magára. Később vissza-
jövök. 
Szépen kékült már a hajnal. Az erdei ember előrebo-
torkált, de a pap visszahívta. 
– Álózi te! 
– No! – mordult fel az ember. 
A vén pap ne m válaszolt, csak kiakasztotta a Krisz-
tusrejtő selyemzacskót a nyakából. 
– Ezt vidd magaddal! ... Ha mégis él, mondd meg, 
hogy bánja meg bűneit és az Úr testét vegye magához.  
Az erdei ember visszatorpant. 
– Hát a gyónás? A feloldozás? 
– Isten úgyis ismeri bűneit. Ő mindent tud. A töredel-
mes embernek megbocsát! – magyarázta a pap. 
– Igende – ellenkezett az ember és visszahúzódott a 
zacskótól – én nem merek hozzányúlni! 
– Miért te? – hökkent meg a pap. 
Álózi lehajtotta a fejét. 
– Mert ... cudar, bűnös ember vagyok ... A Fitód János 
két ökrit én loptam el. Hátrahajtottam a havasba, hogy 
egy kicsit épüljenek, de – visszaadom. 
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– Azt jól teszed – nyugodott meg a pap. – Hát még csinál-
tál-e valamit? 
– A többi kicsiség! – könnyebbült meg az erdei ember. – 
Igaz, hogy Demes Dénest én szúrtam meg a tavasszal, de 
nem hót bele, s le is ültem a tömlöcöt ... A fa, amit elhasz-
náltam, eladogattam, semmit sem számít! – nyugtatta meg 
magát. A fa az Istené s mindenkié! 
– Jól van no! – mosolygott a pap s urunk szent testét a fél-
vad ember nyakába akasztotta. – Siess amennyire lehet! 
Az ember megtántorodott, majd tűz, boldogság öntötte el, 
mintha a nap nem a Kárhágó hegye tetején, hanem az ő szí-
vében kelne fel. 
Ment, mendegélt az isteni teherrel a nyakában. Nem látta a 
rézormú sziklákat, a zajgó, bús fenyőket, a rohanó patakok 
útját, a felhőtartó nagy szálfákat, árnyékos, zord hegyek 
győzhetetlen tömegeit, csak ment, mendegélt a ravasz ös-
vénykén, lángokat csepegő szurokfáklyáját tartva maga 
előtt. Az öröm első felindulásában nem is hallotta, hogy a 
pap utána kiáltott: 
– Szépen imádkozgass, amíg mész! 
Csak most döbbent meg, mikor eszébe jutott, hogy a ke-

resztvetést is elfelejtette. Ehelyett elővette a csengettyűt és 
azzal harangozott, hogy hallják a fák, az erdők, hegyek, va-
dak, füvek, vizek, kövek, hogy ő Krisztust magát viszi. 
Igenis Krisztust, az Istent, kinek hatalmától minden meg-
remegett. A vadak alázatosan meghajtották fejüket, a kí-
gyók saját testük gyűrűibe rejtőztek, a kövek homloka ra-
gyogott, a madarakban édes ének ébredt és amerre ment, 
fénylett az ösvény. Álózi legalábbis így látta és boldogan 
dicsekedett még a föld hideg sarának is: 
– Magát Krisztust viszem! 

Száját nem tudta összefogni a boldogságtól, és már nem 
ijesztette a haldokló asszony sorsa. Kutyája komolyan lép-
kedett előtte, és a hajnali világosság tiszta ragyogásában így 
értek fel az utolsó bércre, honnan már látszott a patak mel-
lett vert kalyibája. Az erdei ember, mihelyt megpillantotta, 
hatalmasan felüvöltött: 
– Hóhahó Józéfa! Ne hadd magad, mert hozom Krisztust! 
... Hóhahó Józéfa! .. . 
Siettében bokrokat gázolt le, de nem érezte, hogy mire lép, 
csak rohant a sötét, néma kunyhó felé. Homlokát belévágta 
a szemöldökfába, nem érezte, csak lelkendezve betört az aj-
tón és diadalmasan felkiáltott: 
– Ébredj Józéfa, mert itt van Krisztus urunk!  
 
Futó pillantást vetett a rideg ágyra és látta, hogy elkésett. 
Az asszony halott volt. A piros cserge lecsúszott róla, ki-
bomlott haja zilált és nedves volt. Csúnyán megtépte a ha-
lál, mint az ölyv a kicsi madarat. Vizes ruhával letörülgette 
arcát, viasz kezeit és újra betakarta a testhalmot. 
– Nem győztél várni, úgye? – mondotta szomorúan. 
A kicsi zacskó ott fénylett a kecskelábú asztalon. 

– Elkéstünk! Méges elkés-
tünk – fordult szomorúan 
Krisztushoz. 
Ekkor már teljesen ki volt 
virradva. Hideg, fehér ködös 
reggel lett. Az erdei ember 
megdidergett. Tudta, hogy 
nem a havasok hidege, ha-
nem a lélek hidege rázza, de 
azért tüzet rakott az erdei 
kunyhó elé. Ropogós, nagy 
tüzet, hogy a lángja süsse a 
halottat. A selyemzacskó is 
aranylángba fürdött. Később 
az erdei ember felvette az 
asztalról és rátette az asz-
szony mellére. Maga letér-
depelt az ágy előtt, és nézte a 
halott arcát. A szája nyitva 
volt, mintha áldozásra tátotta 
volna fel.  
– Még mindig várja az Ur 
testét! – rémlett fel az em-
berben és elhatározta, hogy 
odanyújtja neki. 
Szépen kibontogatta a zacs-
kócskát. Az asszony melle 
volt az oltár, amire leterítette 
a templomi csipkés ken-

dőcskét, és felterítette rá az Ur testét rejtő ezüst szelencét s 
az olajos korsócskát. Nem tudta, mit kell mondania, hogyan 
kell csinálni, de lelke az áhítat könnyűségében lebegett és 
kedvesen cselekedett, mintha mennyei játékot játszana. 
Nagy, esetlen markával, durva ujjaival alig tudta felnyitni a 
finom ezüst dobozt. Elkábult a félelemtől, mikor meglátta a 
szent ostyát és idő kellett hozzá, míg meg merte érinteni. 
Gyengéden felemelte, óvatosan az asszony félig csukott, 
zavaros szemei elé tartotta és így szólt: 
– Látod-e Józéfa? .. . 
A halott hallgatott, az ember békésen biztatta:  
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– Vedd magadhoz! 
Es már vitte a száj felé, hogy a fehér fogak kinyílt sövényén 
becsúsztassa, de az utolsó pillantban visszadöbbent. 
– Hijjnye! Hát a bánat? A feloldozás? ... Szinte elfelejtém! 
Szépen visszahelyezte az Úr testét a halott mellére, és el-
kezdett hozzá beszélni. Kicsit együgyűen, kicsit paraszto-
san, úgy, ahogy tudott. 
– Édes Istenem! 
Térdre ereszkedett, s két nagy veres öklét összefogva előre-
tartotta a kis test felé. 
– Ő szegény – billentette fejét a halott felé – már nemigen 
tud meggyónni, de én, mint jó hütöstársa, mindent elmon-
dok helyette. 
Nagyot nyelt, és maga elé mélyedt. 
– Tisztességes, becsületes, derék fehérnép volt, még a légy-
nek se vétett, nem gyilkolt, nem gyujtogatott, senkinek kárt 
nem okozott; csak egy bajunk volt; szegények voltunk, sok 
keserűséget nyeltünk. Én még inkább türelmetlenkedtem, 
de ő, az áldott, csak ritkán káromkodott ... Templomban 
igaz, hogy ő se volt, mióta összekőttünk, de hát az se volt 
szegénynek, amibe felöltözzék … Volt úgyis eleget, hogy 
nem volt amit együnk; akkor bizony el-eljárt a szája Elle-
ned, de én mindjárt mondtam, hogy ne bántson Téged, bár 
– nem azért mondom, hogy sértselek –, de egyszer-egyszer 
reánk is pillanthattál volna . . . No, de ami eltőt, hát eltőt! ... 
Azért nincs harag! ... Egyebet nemigen tudok, csak azt, 
hogy erősen szegények voltunk ... Hát, amit lehet, nézz el 

neki, mert az ember gyarló s mi igen-igen szegények vol-
tunk ... Ámen! 
Végül még bejelentette: 
– Osztán a feloldozást a papunk eligazítja. Ő szegény nem 
jöhete ide, mert a Csalavágó patakban összetörte magát, s 
ezért rea se lehet panaszunk .. . 
Most már teljesen megkönnyebbülve nyúlt újból a Krisztus 
teste után, és nagy szeretettel tette halott nyelvére. 
– Segéljen a Zisten Józéfa lelkem! 
Valamivel vígabban nyúlt az olajos szelence után. 
Ficermántos zárja volt, de reájött a nyitjára. Felpattantotta, 
s ahogy gyermekkorában látta, mikor apja haldoklott, ő is 
keresztet rajzolt az asszony homlokára, két tenyerébe, a 
szívére s két fekete lábára. 
Boldog, könnyű volt, hogy a szent dolgokkal így végezhe-
tett. 
Még egyszer azonban, a biztonság kedvéért lehajlott a ha-
lott fejéhez és belesett a szájba, amelyet az áldozásnál egé-
szen bevilágított az Úr szent, fehér teste. Meglepetve vette 
észre, hogy a fehér ostya lassan elhalványodott és egyszerre 
eltűnt, csak a sötétség maradt a halott szájába!  
– A lelkébe szállott! – ujjongott fel boldogan Álózi, az er-
dei csuda boldog súlya alatt. 
Hirtelen azonban eszébe jutott, hogy az idő előrehaladt, s a 
kezeire bízott csorda ma még se nem evett, se nem ivott. 
Futva sietett a karám hoz. 

 
 

* * * * * * 
 

Kapcsold be MÁRIÁ-t az életedbe! 
 

A Mária Rádió olyan hírforrás, amely minden érdeklődésünket, igényünket kielégíti.  
A napi hírekről tájékoztat. Szentmisét hallgathat, aki nem tud elmenni templomba, mert esetleg egészségileg akadályoz-
tatva van. Közös imádkozás az egyházi év szerint, életvezetési tanácsok, napi evangélium, zsolozsmázás, betelefonálás a 
rádió műsoraiba, napi négy alkalommal rózsafüzér, közbenjáróima-lehetőség, tanítások, Biblia-magyarázatok, tanúságté-
telek, orvosi, jogi tanácskérés/adás, ima a nemzetért este nyolckor Kiáltás címen.  
A Mária Rádióval olyan lelkiéletet élhetek, akár egy közösséggel, vagy mint egy jó baráttal, ezért soha sem érzem magam 
egyedül. Egész nap szól hozzám! Így együtt imádkozhatunk, énekelhetünk, dicsőíthetem az Urat egész nap, vagy – aki 
nem tud aludni – éjszaka is, ugyanis már éjjel is van műsorszórás. 
 

Máriával Jézushoz, Jézussal az Atyához a Szentlélek vezetésével – és a Mária Rádió adásával. 
 

Itt Dunaharasztin a 94.2 Mhz rövidhullámon hallhatjuk. 
 
Szerintem a Mária Rádió a Szűzanya ajándéka! Bizonyos, hogy már nagyon sok embert vezetett vissza a hithez, az Egy-
házhoz! 
Nagy öröm, hogy ismét sikeres pályázatot támogathattunk és újra 12 évre meghosszabbította a Médiatanács a rádió jogo-
sultságát frekvenciáján. Így a keresztény hang minden otthonba eljuthat! 
Köszönjük Pálfay Gáborné Mária, a dunaharaszti mária-rádiós futár szolgálatát, tőle kaphatjuk meg minden hónapban a 
rádió ingyenes magazinját. Imádkozunk Marikáért. Kérjük, hogy a Szűzanya áldása kísérje áldozatos munkáját: nekünk 
nagy örömöt szerez szolgálatával! 
 

Minden áldás és dicséret az Úrnak, aki ura mindeneknek, még a médiának is!     
(dh) 
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TÁJÉKOZTATÁS  
a dunaharaszti Rákócziligeti Egyházközség pénzforgalmáról 

 
A Rákócziligeti Római Katolikus Egyházközség gazdasági tevékenységéről,  

különös tekintettel Szent Imre templomunk építésére: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

2014. január 1-én  

bankszámlánkon 1 088 051 Ft 
készpénzünk 11 140 Ft 

  
2014 évben bevételünk 7 647 132 Ft 

Részletezve az alábbi:  
Egyházi adóból befolyt összeg 399 600 Ft 
Perselybevétel 2 463 439 Ft 
Hívek adományozása igazolás nélkül templomépítésre 264 000 Ft 
Központi költségvetési pályázaton nyertünk 4 000 000 Ft 
Önkormányzati pályázaton nyertünk 200 000 Ft 
Pénztár befizetése egyszámlára 300 000 Ft 
Kamat 20 093 Ft 

  
2014 évben kiadásunk 7 919 437 Ft 

Részletezve az alábbi:  
Személyi jellegű kiadások 1 440 000 Ft 
Templom és plébánia fenntartási költség 474 055 Ft 
Az új templom előkészületére 4 863 830 Ft 
Sajátos kiadások 268 320 Ft 
Pénzforgalommal kapcsolatos kiadás 101 232 Ft 
Egyházközségi rendezvény 12 000 Ft 
Átfutó tételek 630 000 Ft 
Célgyűjtések továbbítása 130 000 Ft 

  
Maradvány 2014. december 31-én  

bankszámlánkon 509 000 Ft 
készpénzünk 317 886 Ft 

  
2015. évben bevételünk  

téglajegyek és egyéb befizetések formájában 1 300 000 Ft 
  
2015. március 20-án  

bankszámlánkon 1 808 208 Ft 

Ezúton is szeretnénk megköszönni a kedves 
testvérek nagylelkű adakozását, és egyben 
kérjük is Önöket, hogy templomunk megépí-
tése érdekében akár természetbeni vagy 
anyagi hozzájárulásukkal továbbra is segít-
sék a munkálatokat.  
 

Kovács-Nagy Gáborné  pénztáros 
 

Hol tartunk a l iget i  
templomépítéssel? 

 
Tájékoztatjuk a kedves dunaha-
raszti híveket, hogy a munka el-
kezdődött.  
Az első lépés az eddigi terület 
rendezése. Több mint negyven 
felnőtt és fiatal vett részt a mun-
kában, ahogyan egyházközsé-
günk gondnoka, Farkas Miklós 
beszámolt cikkében. 
A második lépés a harangláb át-
helyezése az építési területről a 
bejárat mellé. Valamint az előző 
templom beton alapjainak eltávo-
lítása az új templom építésének a 
területéről. Mindezen munkála-
tok megtörténtek, ahogy az arra 
járók tapasztalhatják is.  
A harmadik lépés az új templom 
alapjainak kitűzése, valamint a 8 
alappillér és a templom alapjának 
elkészítése.  
Erre a munkálatra a GOMÉP épí-
tési vállalatot bíztuk meg. Erre a 
munkára nagyjából megvan a 
pénzünk, ezért Húsvét után sor 
kerül ennek kivitelezésére.   
A negyedik lépés a templom fa-
lainak felhúzása lesz, amelyet 
akkor tudunk elkezdeni, ha meg-
lesz az anyagi háttere.  
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Kedves Olvasók!   
   Kedves Testvéreim!  
  Kedves dunaharasztiak és taksonyiak! 
 
1944-ben pusztult el a templom a Rákócziligeten. 
Mindössze tizenegy évig állt. Mert 1933-ban ké-
szült el és 1944-ben megsemmisült. Az itteni hí-
vek azóta is vágyakoztak arra, hogy újra felépül-
jön a templomuk, de eddig sajnos nem sikerült, 
bár több próbálkozás is volt. Szeretettel kérjük a 
nagylelkű segítséget, kérjük, hogy támogassák 
anyagilag ezt a nagy vállalkozásunkat. A legki-
sebb adomány is számít.  

 
Kérem, fogjunk össze, ahogy tudták elődeink újra felépíteni a világháború után a Nagytemplo-
mot poraiból és tudtuk megépíteni a háborúban szintén elpusztult Kálvária-kápolnát. Ennek a 
nagy munkának is sikerülnie kell.  
Kérjük Istent, hogy áldja meg vállalkozásunkat és adja mindazokra áldását, akik szívügyüknek 
tekintik az Ő házának felépítését. 
       Szeretettel: András atya 
 

A Váci Egyházmegyének benyújtott pályázatból 
Költségvetés a rákócziligeti új templom építésére, 2015. 

 
 

 
Kedves dunaharaszti és taksonyi lakosok! Nagyban számítunk az Önök anyagi támogatására. Eddig is megmutatko-
zott az itt élők összefogása, egyrészt pl. a Kálváriakápolna újjáépítésénél, másrészt az eddig adakozásokban.  
 
Err ől is adunk tájékoztatást:  
 
Téglajegyek és egyéni befizetések  
 

 

 

Kiadások, költségek 137 324 274 Ft 
Részletezve az alábbi:  
Szerződött munkák, alapozás 20 320 076 Ft 
Építmény költsége 117 004 198 Ft 

  
Források 137 324 274 Ft 

Részletezve az alábbi:  
Megvásárolt anyagok, vasak 4 000 000 Ft 
Hívek támogatása 15 700 000 Ft 
Templomépítés alapítványi pénze jelenleg 2 400 000 Ft 
Telekeladásból várható bevétel 26 000 000 Ft 
Önkormányzati támogatás 2015-ben 10 000 000 Ft 
Pályázatból várható bevétel 
(több pályázat is folyamatban van) 

20 000 000 Ft 

Vállalkozók támogatása (munka és anyag) 19 224 274 Ft 
Egyházmegyénktől kért és megígért vissza 
nem térítendő támogatás 

40 000 000 Ft 

Téglajegyek  1 005 000 Ft 
 10 db  50 000 Ft 
 30 db  10 000 Ft 
 35 db  5 000 Ft 
 30 db  1 000 Ft 
   
Egyéni befizetések  3 060 000 Ft  
 1 db 1 000 000 Ft 
 1 db 400 000 Ft 
 2 db 200 000 Ft 
 3 db 100 000 Ft 
 1 db  25 000 Ft 
 4 db  20 000 Ft 
 9 db  10 000 Ft 
 5 db  5 000 Ft 
 kisebb összegekből 740 000 Ft 
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Sok-sok egyéni és közös gondolat, nekirugaszkodás 
előzte meg a végleges döntést az új templom építésére. 
Sosem felejtem el az egyik legfontosabb képviselőtestü-
leti ülésünket, itt, a Ligeten. 
Ahogy én emlékszem – röviden: András atya feltette a 
testület végre határozott véleményére váró, „provokatív” 
kérdést: Akarunk mi egyáltalán új templomot? Mert ed-
dig nem sok előrelépés történt.  
Volt, aki azt mondta, hogy szerinte reménytelen vállal-
kozás, ilyen erőtlen hozzáállással nem lehet belevágni 
egy új templom építésébe. 
Mások szerint erőnk feletti vágyálom, nem rendelkezünk 
a szükséges (sőt az alapvető) forrásokkal sem. 
Akkor nem volt meg még az egység. 
Én András atya mellett ültem, közvetlenül. Váratlanul 
felém fordult:  
– Miklós, neked mi a véleményed? 
Én soha nem voltam nyüzsgő típus, inkább olyan magá-
ban morfondírozó.  

– Mit mondjak? Egyszer úgyis felelni kell, mint majdan 
az Úr előtt… Jézus, segíts! Én hiszek Benned Istenem és 
hiszek a közösség elhatározásának őszinteségében – 
gondoltam hirtelen. 
Kezdetben bátortalanul, de megszólaltam (már nem tu-
dom szó szerint idézni, de „lényeg a lényeg”):  
– Atya, a feleségemmel mi mindig a hitre, egyenességre 
neveltük a gyerekeinket – mondtam. Hit nélkül nincs 
normális élet – és új templomunk sem lesz. Higgyünk 
benne, hogy meg tudjuk valósítani régóta húzódó ter-
vünket és tegyünk is érte! A feleségem a református 
gyülekezet tagja, így ismerem templomépítési erőfeszí-
téseiket. A kudarcokat is (mert azok is voltak), a sikere-
ket is. Ha nekik sikerülni fog – mondtam akkor –, ne-
künk is sikerülhet, ha összefogunk.  
Valahogy enyhült a hangulat. Nem állítom, hogy az én 
érdemem, de határozottabb, derűlátóbb lett a testület új 
jövőnket illetően. Kibillentünk a holtpontról. 

 
Az a bizonyos testületi gyűlés jutott eszembe 2015. február 28-án, az új templom területének rendezése napján.  
Felrémlett bennem a hajdani feszült hangulat, talán mert erősen felhős volt az ég és az eső is szemerkélt, olyan 
szomorúságfakasztó volt számomra. 
– Lám, még az idő sem kedvez nektek – sugallta bennem a nagy megtévesztő. De alul maradt…  
Mert minden remekül ment, jó kedvvel, vidáman, lelkesen. 
Hát hogy is volt? Néhány epizódot ragadok csak ki – szubjektíven. 
Közel ötvenen jöttünk össze azon a szombat délelőttön az új templom helyének előkészítésére. 
Gőzerővel folyt a munka. A szokatlan létszám láttán (sajnos, ilyen sokan sosem voltunk!) hazakerekeztem az 
öreg Canonomért. Bizony, ezt meg kell örökíteni, jött az ötlet! 
Az apróságok a kivágott vadon nőtt akácok kisebb gallyait hordták el a munkaterületről vagy a saját koruk fela-
datát végezték: játszottak. Rendkívül keményen és kitartóan „tereprendeztek” a taksonyi Bringa Bogarak. Köszö-
net nekik. 
Fülöp Győző a motorizáció egyik jeles eszközét vetette be: láncfűrésszel darabolta az építést akadályozó növény-
zetet. 

A VÁRVA VÁRT KEZDET 
Munkálatok a ligeti templomkertben 

2015. február 28-án 
 



2015. Húsvét  Krisztus fénye 
 

27 
 

Apró Tamás mérnök úr bebizonyította, nem csak a 
tervezésben van otthon: jól ismeri az ásó, sőt a la-
pát nyelét is… 
Fülöp Emília „kiskorú” rendszeresen körbejárta a 
templomudvart, mint egy munkafelügyelő: figyel-
ve, rendben mennek-e a dolgok… 
Mindenki megtalálta a helyét, ahol éppen szükség 
van rá. 
Bizony, egységben az erő. (Talán már egy kicsit 
közhely, de attól még nagyon is igaz.) 
E gondolatomat szinte megerősítve kisütött az ál-
dott napocska. Gyönyörű, tavaszias lett az idő. 
A Teremtő együtt örül velünk – gondoltam, és úgy 
tűnt nekem, hagy mások is hasonlóan éreznek, lát-
tam a derűs arcokon… 
Laci atya a közös rendezés napján egy másik öltö-
zetre cserélte a „hivatalosat”, overálban egyengette 

a templomépítés útját… 
Az építő brigád közben előkészítette a harang-
láb új helyét. Délután majd kiöntik betonnal. 
Az asszonyok harapnivalóról gondoskodtak. 
Előkerült az üdítő és némi „keserű ital”. 
 
Dél. A harangszó ünnepélyes: az „első kapavá-
gásokat” köszönti. Hirják Zsolti ma mintha 
szebben harangozna. Boldogok vagyunk. Igen, 
lesz új templomunk! 
András atya imára kulcsolja a kezét. Követjük. 
Fedetlen fővel, az Úr Imájával kísérjük a ha-
rangszót. Lelki szemeink előtt már talán az új 
templomot látjuk. 
Hiszünk Benned U ram, hiszünk abban, hogy 
segíteni fogod nagy álmunk megvalósítását. 
Hiszünk abban, hogy egyre többen csatlakoz-

nak hozzánk, hogy valóra válthassuk a Liget régi, már-már reménytelennek tűnő vágyát. 
Az utolsó feladat kedves sekrestyésünkre, a rendszerető Julcsira várt: rendbe tenni utánunk a Liget megszentelt he-
lyét, a „kistemplomot”. (Minden rendezés egy kis rendetlenséggel jár…) 
 

Közben elkészült az építési területet elzáró védőkerítés. Építési terület! Új szó egyházközségünk életében. 
Igen, lesz új templomunk! 
Köszönet minden résztvevőnek. Köszönet minden segítőnek, minden adományozónak. Köszönet a templomépítő bi-
zottságnak a szervezésekért (ne felejtsük el az alapkőletétel ünnepségét sem!), önzetlen munkájukért. Igen, fiatalja-
ink elindultak az új templom megvalósítása útján. Kövessük, támogassuk, segítsük őket! 
És végül a legfontosabb: Köszönet Istennek. Mindenért. Lesz új templomunk! Ámen. 

Farkas Miklós 
ligeti gondnok 
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Törökné Balogh Julianna, Forstner Gabriella, Kovács-Nagy Gáborné, Farkas Miklós, Farkas Benedek,  
Hirják Zsolt, Máté Béla, Velkei Károly, Dékány Zsolt, Horváth Bertalan, 

Bors András, Horváth Tibor 

2015. március 8-án tettek fogadalmat rákócziligeti Szent Imre egyházközség 
világi tanácsának tagjai. Kívánjuk szolgálatukra Isten áldását! 

 
 
 

 

* * * * * 

Tájékoztatjuk Olvasóinkat, hogy a jövedelemadó-bevallások során a személyi jövedelemadó  

1 + 1 %-ról 

* a Magyar Katolikus Egyház javára a 0011 technikai szám,  

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

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

    * a Dunaharaszti „Szent Imre Római Katolikus Templomért” Alapítvány részére a  

       18702563-1- 13 adószám feltüntetésével lehet rendelkezni.  

Adományokat: 

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

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

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

11600006-00000000-09873755 bankszámlaszámokra lehet befizetni.  

Egyházadót: 

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

római katolikus egyházközség” 11742180-20065661 és  

a „Taksony római katolikus plébánia” 11742180-20075983 bankszámlaszámon is lehet rendezni, ugyanezen 

célra csekkek a templomokban találhatók.  
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MINDEN ÉRDEM A JÓISTENÉ! 
Interjú Bors Andrással 

 

Kedves András, a dunaharaszti Szent Imre egyházközség képviselőtestületének elnö-
keként köszöntelek. Mikor választottak meg erre a tisztségre? 
2014. május 28-án történt, azért emlékszem ilyen pontosan, mert másnap van a szüle-
tésnapom.  

Milyen elképzelésekkel vágtál neki a világi tanács vezetésének?  
Előzményként el kell mondanom, hogy elődöm, Velkei Karcsi bácsi lemondott, mert 
olvasta, hogy a Püspökség részéről az az ajánlás, 70 év felett inkább csak tiszteletbeli 
tagok legyenek a tanácsokban. Hogy tájékozódjam a feladatról, András atyával és 
Velkei Károllyal is megbeszéltem, s úgy tűnt számomra, hogy ez inkább reprezentatív 
szerepkör. Ezért vállaltam. Egy évig csendesen telt az idő, különösebb megterhelő fela-
datok nélkül. Ám közben elindult az egyházközség nagy projektje, a templomépítés, 
számomra azonban még ez sem jelentett igazából nagy lökést. Az első lendületet az 
hozta, amikor elolvastam Krisztus fénye előző számában Barna Tamással készített in-
terjúdat. Tamás mondta, hogy jó lenne, ha az egyházközségi elnökök néha találkozná-
nak… Elmentem hát hozzá, és ráébredtem, sokkal többet lehet tennem, minthogy egy 
reprezentatív szerepben néha megszólaljak.  
 

Mik tehát a céljaid? 
Alapvető célom, hosszú távon, a közösségépítés. Mert sok-
féle ember él itt, és közvetítő emberként szeretném az élő 
közösséget építeni. Szeretném, ha a korosztályok egymás-
hoz közelebb kerülnének, szeretnék eltérő gondolkodású 
embereket egymással összehozni, közreműködni a lelki 
templom építésében.   

Körülbelül hány lélek tartozik Ligethez, olyan emberek, 
akik ennek az egyházközségnek a vonzáskörzetében élnek?  
Úgy tudom, a vonzáskörzet a vasúttól az innenső oldal. 
Nyolcezer ember biztosan él itt …  

És abból hányan járnak templomba?  
Négy-ötszázan.   

Annál azért többen talán, de a teljes lélekszámhoz vi-
szonyítva alacsony a szám. A templomhoz azonban többen 
kötődnek, akik ha nem is jönnek el minden vasárnap szent-
misére, ide tartoznak, fizetik az egyházi hozzájárulást, tud-
nak a dolgainkról. Így ezer-ezerötszáz emberről beszélhe-
tünk. A képviselőtestület hány tagú, kik a segítőid, milyen 
területeken? 
Tizenhárman vagyunk. Az általános feladatotok kívül, mint 
pl. pénztáros, gondnok, jegyző, más feladatkörök nem ala-
kultak még ki. Ligeten nem különül el a gazdasági és a 
pasztorális tanács. Vannak közöttünk, akik értenek a gaz-
dasági ügyekhez, s ez nagy segítség most, mikor ilyen nagy 
feladatot kell megoldanunk, mint az új Szent Imre templom 
megépítése. Az üléseken részt vesz a teljes létszám, és kö-
zösen beszéljük meg a dolgainkat. Nagyon fontos a rend-
szeres találkozás. És nemcsak az egyháztanács-tagokkal, 
hanem az emberekkel is.  

Úgy tudom, 2005-ben költöztetek Dunaharasztiba. 
Igen, ez nehézséget is okoz számomra, hogy nem olyan ré-
gen lakunk itt. Szeretném, ha lehetőség nyílna beszélgetni 
az emberekkel, mise után. Jobban megismerni őket, meg-
hallgatni az ötleteket, hogy kapjak impulzusokat a munká-
hoz, megismerjem, hogyan viszonyulnak az emberek az 
egyházközség ügyeihez.  

Már gyermekkel költöztetek?  
Egy hónapra rá született meg az első gyermekünk.  

Hova valósiak vagytok?  
Bori, a feleségem tősgyökeres pesti, én Mosonmagyaróvár-
ról származom. Budapesten jártam egyetemre.  
Hogyan kerültetek Dunaharasztira? 
Budapesttől keletre meg délre tudtuk megfizetni a telket és 
az építkezést. Így történt. A másik szempontunk az volt, 
hogy kötöttpályás közlekedéssel el tudjunk jutni Pestre.  
Milyen egyetemre jártál? 
Az ELTE-re jártam, biológus szakon végeztem, és van egy 
tanári diplomám is...  

Mivel foglalkozol? 
Az Országos Vérellátó Szolgálathoz tartozik a labor, ahol a 
szakdolgozatomat is elkezdtem írni. Azóta ott dolgozom.  
Ez egy genetika labor, ahol öröklődő betegségek és daga-
natos betegségek genetikai hátterét vizsgáljuk, igyekezvén 
az orvosoknak, klinikusoknak információt szolgáltatni, ho-
gyan kezeljék a beteget, mi várható a beteg állapotában ké-
sőbb.  

Bori, a feleséged mit tanult? 
Bori a szegedi egyetemen tanult, ő angoltanár, majd elvég-
zett még egy közgazdasági másoddiplomás képzést Buda-
pesten. 

Ott ismerkedtetek meg tehát a pesti egyetemen? 
Nem, egyetemista hittanon ismerkedtünk meg, amelyet Bí-
ró püspök úr vezet. Én már ezer éve jártam oda, és Borival, 
amikor odakerült, akkor találtunk egymásra.  

Azóta négy gyermeketek van, János, Ilona, Vince és 
Magdolna.  
A legkisebb lányunk most lesz két éves, a két nagyobb már 
iskolás korban van. A Hunyadiba járnak mind a ketten.  

Mosonmagyaróvárról Pestre jelentkeztél egyetemre? 
Igen, mindenképpen biológus akartam lenni. Járhattam 
volna Szegedre vagy Debrecenbe, mindenhova felvettek, 
de én Pestet választottam.   

Mosonmagyaróvárott milyen iskolába jártál? 
Győrbe jártam, a bencés gimnáziumba.  
Akkor onnan származik a hited, a hitbéli elkötelezettséged. 
Vallásos családban nőttem fel, a hitbe beleszülettem. Ti-
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zenhárom évig ministráltam. Egyenes volt az utam a ben-
cés gimnáziumba is.    

Hány testvéred van? 
Egy öcsém van. Ő is a bencéseknél érettségizett. Most 
pszichiáter, Szigetvárott. Mindkettőnk hivatása az orvostu-
dományhoz kapcsolódik.  

Amit elmondtál, megmagyarázza mostani életedet. A 
családi élet boldog megélését, gyermekeid vallásos nevelé-
sét, a feladatok vállalását, a közösségben való gondolko-
dást. A család a társadalom alapköve, ezért érzed felada-
todnak a család megerősítését. Szerepet vállalsz feleséged-
del a dunaharaszti főplébánián folyó jegyesoktatásban.  
András atya éppen a gyermekek vallásos nevelésének té-
máját bízta ránk négy évvel ezelőtt. Nem könnyű ez szá-
munkra, hiszen kicsik még a gyermekeink, és akkor még 
kisebbek voltak. Biztosan vannak olyan szülők, akiknek 
nagyobb a tapasztalata ebben, de igyekszünk a legjobban 
közvetíteni ennek fontosságát a leendő szülők felé.   

Tudjuk, hogy a nevelést a bölcsőtől kell elkezdeni. Mi a 
tapasztalatod, hogyan lehet a legkisebbekhez közel hozni a 
vallást? A totyogósok már ismerik a templomot, ők már el-
hozhatók szentmisére.  
Szerintem az a legfontosabb, hogy a házaspár hasonlóan 
gondolkodjon, akkor tudnak egységesen viszonyulni az 
ilyen témákhoz. A feleségem nem részesült vallásos neve-
lésben, ő felnőttkori megtérő, a gondolkozásunk azonban 
azonos: végülis úgy másfél éves kortól kezdtük el a gyere-
kekkel az esti imát, tanítottuk meg őket keresztet vetni. Az 
imát a legkönnyebb bevezetni a gyermek életébe, vasárna-
ponként a szentmisét, és erre az alapra lehet építkezni. Per-
sze nem könnyű, mert mit tud kezdeni egy hároméves gye-
rek az egyórás szentmisén; sokszor nehéz csöndet tartani, 
hogyha nem gyerekmisén vagyunk, és ez elég nehéz, főleg 
Borinak, mert ő tudja jobban lenyugtatni őket. A nagyok 
most már ministrálnak, és így már lelkesebben is jönnek a 
templomba, mert be is tudnak kapcsolódni a liturgiába.   

Milyen életkortól járnak a gyermekeid hittanra?  
Jankó az iskolában kezdte, Ila azonban már ovis korban, 
nagycsoportban bekapcsolódott. Ő nyitottabb személyiség. 
Jankó, az első gyerek is járhatott volna már az óvodában, ő 
azonban szívesebben tartózkodott otthon, így nem 
hosszabítottuk meg a házon kívüli idejét.  

A legfontosabb, hogy az életünkkel mutassunk példát a 
gyermekeinknek. Az esti közös imádság lehet az első lépés 
a hit megélése felé. Amit a szülők tanúsítanak, az mara-
dandó; amit a gyermek akkor megtapasztal, az egész életre 
meghatározó.   

Kedves András, térjünk át most az előttünk álló legna-
gyobb projektre, a templomunknak a felépítésére. Ismere-
tes, hogy a II. világháború végén a Dunaharasztiban folyó 
hadműveletek során felrobbantották a templomot. Az épület 
rommá vált, és jelenleg a szentmisék a korábbi plébánia-
épületben, paplakban folynak, amely átalakításon ment ke-
resztül, bővült, és kápolnaként működik. Hosszú évek teltek 
el, és a közösség kinőtte a kis kápolnát.  Összefogott hát, és 
nekifogott az új templom felépítésének. Legyél kedves, fog-
lald össze az eddig történteket, és ismertesd, milyen felada-
tok állnak előttünk. Mint az egyházközség világi tanácsá-
nak elnöke, a te válladon is nyugszik mindennek a megva-
lósítása.  

A kezdetektől kell kiindulnunk. A ligeti egyházközség ren-
delkezik két ingatlannal, amelynek értékesítéséről döntöt-
tünk, hogy nekifoghassunk az új templom felépítésének. 
Az egyik ingatlan, melyen a mostani plébániaépület áll, a 
másik ingatlant Mihály Márton és felesége hagyták az egy-
házközségre. Az értékesítés jelenleg zajlik, bízunk megva-
lósulásában. Megkérdeztük a hívek véleményét a temp-
lomépítésről, és az egyhangú helyeslésre talált. Így fogtunk 
neki a pályázat kiírásának, majd a megszületett tervek kö-
zül a hívek kiválasztották a nekik leginkább tetszőt. Elvé-
geztük az engedélyeztetést. Árajánlatot kértünk be kivitele-
zőktől, akik közül kiválasztottuk azt, amelyik a legjobb 
áron elvégzi a szükséges munkálatokat, van tapasztalata 
templomépítésben, és vállalta a szakaszonkénti kivitele-
zést. Erre azért van szükség, mert nem áll rendelkezésre a 
projekt teljes költsége: összesen 140 millió forint.  

Tavaly volt az alapkőletétel, Beer Miklós püspökünk tet-
te le ünnepélyes keretek között. Az előbb elmondottakon kí-
vül, az előző évben történt-e még valami?  
Tavaly év végén, pályázati pénzből beszereztük az alapo-
záshoz szükséges betonvasakat.  

Idén pedig, február 28-án közös munkával elvégeztétek 
a terep előkészítését, a régi templom alapjainak feltárását, 
melyre a kitűzési munkákat megelőzően volt szükség, vala-
mint előkészítettétek a harangtorony áthelyezését.  
Igen, így van. Emlékezetes közösségi élmény volt, több 
mint negyvenen gyűltünk össze fiatalok, idősebbek Duna-
harasztiból, Taksonyból egyaránt. Ahol a régi és az új alap 
nyomvonalban fedi egymást, azt ki kellett bontani. Össze-
gyűlt annyi pénz, hogy az alapozásnak nekifogjunk, és azt 
az idén elvégezzük.   

A régi templom alapjából származó kövek beépíthetők-e 
az új alapba?   
Szimbolikusan szép lett volna, azonban műszaki szakem-
berek szerint nem lehetséges, ez már más technológia. A 
régi templom szószékét azonban mindenképpen szeretnénk 
megőrizni és kiállítani. Az most ott van a dombocska tete-
jén, bokrokkal félig benőve. A szószék maradt ez egyetlen 
látható emlék a régi templomból. Azt tervezzük, ez meg-
marad.  

A harangláb áthelyezésére miért volt szükség?  
A harangláb útban volt, beleesett az alap nyomvonalába, 
mindenképpen zavarta volna az építési területen való moz-
gást. Jobb helyen van most a kerítés mellett.  

A Toldi utcai plébániát, ahol most beszélgetünk, eladni 
szándékozunk. A plébánia a jövőben hol fog működni?  
A plébániát át kell majd helyezni, át kell íratni a mostani 
templom épületébe, ahol eredetileg is működött, és egyben 
közösségi házként szeretnénk működtetni. Ez egy 
jóállapotú ház, alkalmas lesz erre a szerepkörre is.  

Kedves András, a templom felépítéséhez vajon honnan 
kerítjük az anyagi forrásokat?  
Az értékesítésre váró  két ingatlanon felül Dunaharaszti 
önkormányzatának képviselőtestülete hagyott jóvá az épít-
kezésre 10 millió forint támogatást, ami április elején érke-
zik meg a bankszámlánkra. Tavaly nyertünk állami pályá-
zaton 4 millió forintot, idén januárban ismét pályáztunk, 
annak az eredménye azonban még nem ismeretes. András 
atya tárgyalt támogatásért a püspökségen is, az építés vége 
felé onnan is fogunk kapni nagyobb összeget. A legfonto-
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sabb azonban, mindezek mellett, a hívek adakozása. A kö-
zösség összefogásával tudjuk megvalósítani a régi vágyat, 
a Szent Imre templom újbóli felépítését.  

Milyen módon juttathatják el az emberek a templomépí-
tésre szánt pénzösszeget? 
A Szent Imre Római Katolikus templomért alapítvány 
számlaszámára és az egyházközség számlaszámára lehet 
pénzt utalni, lehet közvetlenül adakozni a sekrestyékben, 
papjainknál, a pénztárosoknál, és lehet téglajegyet vásárol-
ni, szintén a sekrestyékben, amelyeket különböző címle-
tekben bocsátottunk ki. Az alaphoz megközelítőleg 20 mil-
lió forintra van szükség, ez már rendelkezésünkre áll, a 
szerkezetkész épület elkészüléséhez további 60 millió fo-
rintra, egy összegben. Ehhez várjuk a hívek nagylelkű ada-
kozását. A további munkálatok, villamos szerelés, külső-
belső színezés, ereszcsatornázás stb., folyhatnak majd sza-
kaszokban, ahogy a szükséges pénzt össze tudjuk gyűjteni. 
Összefogással két év alatt lehetne befejezni az építkezést.  

Építjük a lelki templomot, kívánságod szerint, ugyanak-
kor ehhez fel kell építeni a templom épületét is, mert az 
embereknek erre is szükségük van.   
Igen, ez érdekes, hogy melyiktől melyik épül. A lelki temp-
lom már megerősödött, így jöhet a fizikai is, de ez fordítva 
is hat, mert most kezd épülni fizikailag a templom, amely 
hatalmas lehetőség arra, hogy a közösség újból nagy erőt 
merítsen.   

Lesz egy ilyen szép templomunk itt, az egyik fő útvona-
lon, impozáns lesz, megfogja a szemet, vonzó lesz az embe-
rek számára. Szívesebben be fognak talán kopogtatni, a 
szép oldja a sok esetben gátló küszöbeffektust.  
Igen, ez most egy különleges helyzet, óriási lehetőség szá-
munkra. Kicsit összeszorul a szívem, amikor arra gondo-
lok, hogy én vagyok az elnöke az egyházközségünknek. 
Semmilyen vezetői tapasztalatom és ambícióm sincsen, ta-
pasztalatom is alig van. A Szentlelket hívom segítségül, 
hogy győzzem az intézendőket, tennivalókat, jól oldjuk 
meg a szervezést, a munkát.  

Sok a segítőtárs, és papjaink is támogatnak téged. And-
rás atya nagy építkező. Nézzünk csak körül, mit alkotott it-
teni húszéves szolgálata alatt, mi mindent épített itt a kör-
nyezetünkben. Jó szervező, és nagyon jó pénzügyes.  
Láng András plébános atyának nagyon jó ötletei vannak, és 
nagyon jó kapcsolatai. A pénzügyi dolgokhoz pedig van-
nak hozzáértő munkatársak, akik tudják, egy nagyberuhá-
zást hogyan kell precíz költségvetéssel lebonyolítani.  
A munka elvégzése pedig a közösségen múlik, az élő közös-
ségen, amely összefog, és együttműködik.  

Kedves András, most ugorjunk egy nagyot. Az END-
közösségről mondjál nekünk pár szót. Fiatalok alakította-
tok ilyen családközösséget, Dunaharasztin. Hogyan kezdő-
dött, miért vesztek benne részt, mi ennek a szerepe az élete-
tekben?  
Az END-közösség megalakulását a Pozsgai-házaspár kez-
deményezte, 2008-ban. Az első megalakult csoport lelki 
vezetője Horváth Bertalan atya volt, az ő révén kerültünk 
mi is a csoportba. Havonta egy alkalommal találkozunk 

egy-egy családnál. Annak idején gondolkodtunk felesé-
gemmel, hogy bekapcsolódjunk-e ebbe a lehetőségbe is, 
hiszen résztveszünk az egyetemi hittancsoportból alakult 
házascsoport életében is. Vonzott azonban a helyi lehető-
ség, hogy jobban részévé váljunk Dunaharasztinak, amely 
most otthonunk. Hihetetlen talán, de egy kezemen meg tu-
dom számolni, mikor lett volna olyan alkalom, amikor ne 
lett volna teljes létszám. Ezek az összejövetelek mindany-
nyiunk számára fontossá váltak. A lelki vezetőnk kezdet-
ben Berci atya volt, majd Laci atya foglalkozott velünk, 
végezetül Mohos Gábor, a MKPK titkára lett „a mi pa-
punk”. Jelenleg három END-csoport is működik most Du-
naharasztin, Laci atya közreműködésére a második cso-
portban lett szükség. A harmadik csoportot András atya 
patronálja.  

Mindegyik csoportot fiatal házasok alkotják?  
A második csoportot igen, a harmadikba néhány évvel idő-
sebb házaspárok is tartoznak, hamarosan felnövő gyerme-
kekkel, de vannak köztük fiatalok, kis gyermekkel. Ez 
ilyen szempontból egy kicsit vegyes csoport.  

A csoportok egymással is tartják a kapcsolatot, vannak 
olyan programok, amelyek közösek?  
Az egyházközségi közös programokra igyekszik mindenki 
eljönni, példa erre a pünkösd hétfői családi nap, amikor 
minden csoportból érkezünk, és vannak lelki napok, amiket 
szervezünk magunknak, lelkigyakorlat is volt mindig, az 
első évtől kezdve.  

Nyári nyaralásra is mentetek már együtt, tehát ez egy 
nagy családként működik.  
A mozgalomnak az egyik alapgondolata az, hogy évente 
egyszer a házaspárok eljussanak egy lelkigyakorlatra, ezért 
is szervezzük ezeket az alkalmakat. Például, a kaposvári 
Varga László, Bíró László püspök és Mohos Gábor atyák 
tartottak nekünk lelkigyakorlatot, és voltunk Erdélyben is 
közösen.  

Mi ezeknek a csoportoknak a filozófiája?  
Keveset kér ez a mozgalom, de ezek fontos dolgok, és van 
esély rá, hogy meg tudjuk valósítani. Van hat alapelv, ame-
lyeket sarkalatos pontoknak hívunk. Olyan mindennapi 
dolgok ezek, mint a Szentírás olvasása, személyes imádság, 
közös ima a társunkkal és családi körben, éves lelkigyakor-
lat, és ami szerintem különlegesnek számít, az az úgyneve-
zett életszabály, miszerint mindig legyen aktuálisan egy 
vállalásunk, akár pici dolog is, amellyel előmozdíthatom a 
házasságunkat, boldogabbá tehetem a páromat.  A hatodik 
pedig a leülés órája vagy éberség órája, ki hogyan fordítja, 
ami azt jelenti, hogy havonta egyszer legalább jusson el a 
házaspár valahova, hogy legyen egy órájuk, ami csak kettő-
jüké, csak kettőjükről szól.    

Ezt az életszemléletet a jegyesoktatásban is biztos to-
vábbadjátok.  
Mi, személy szerint igyekszünk erre felhívni a figyelmet.  
A jegyesoktatásnak van egy meghatározott tematikája, 
amibe ezt bele lehet szőni. Például, ha a bűnbocsánatról 
van szó, akkor feltétlenül.  

 
Megcsördül a telefonja. Örömteli hír érkezik a terep előkészítésével kapcsolatban. András elmosolyodik: ez a templom fel 
fog épülni, jönnek az emberek, segítenek. Még szerényen ismét megjegyzi, ő csak egy láncszem, tagja a csapatnak. Ala-
kulnak a dolgok, de minden érdem a Jóistené! 

Koczka Tamásné 
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HÚSVÉTI NÉPÉNEKEINK 
Nagy István, kántor 

 
Krisztus fénye előző számában egy korszakonkénti áttekintés keretében már 
írtam karácsonyi népénekeinkről. Ezennel újságunk húsvéti számában, a ta-
valyi évben íródott kántor-egyházkarnagyi szakdolgozatom népének elem-

zési részét szeretném megosztani a kedves Olvasókkal. Szakdolgozatom cí-
me: A húsvét ünnepe népénekeink tükrében. Már a címből is érzékelhető, hogy 

ezen témának egyházközségeink újságjának húsvéti számában van a megfelelő helye.  
 

Elemzésemet a következő szempontok alapján  
állítottam össze.   
• keletkezésük időrendi sorrendje, 
• a liturgiában való használata, 
• szöveg és dallamváltozatok, 
• ambitus, szótagszám, hangnem. 

 

A középkorból származó népénekek 
 

Legrégebbi himnuszkölteményünk, az Isten igaz napja ez 
(Hic est dies verus Dei), mely a 15. századi Budai 
Psalteriumból – ez sajnos eltűnt az idők folyamán – maradt 
ránk és Rajeczky Benjamin lejegyzéseiben lelhető fel. A 
húsvéti verses ének szövegét Csanád Béla fordította ma-
gyarra Szent Ambrus 4. századi himnuszából. Szövege 
önmagában egy tanító, elmélkedő költemény, mely a hús-
véti csodára, a halál és a megváltás ellentétére épül. Első 
versszaka a 117. zsoltárból való: „Ezt a napot az Úristen 
adta, örvendjünk és vigadjunk rajta.” – Zsolt.117,23. A 2-
4. versszak a kereszten függő Megváltó és a jobb lator pár-
beszédét idézi fel, aki megtérve Jézushoz fordul és kéri az 
üdvösséget tőle. A megtért gonosz is örök életet nyer. Az 
5-6. strófa ellentétek halmozásával hangsúlyozza a megvál-
tás titkát: „A bűn nélkül való Isten fia, bűnné lesz értünk, 
hogy megszabadítson azoktól minket, és halálával új életet 
szüljön számunkra.” – 2Kor 5,21  A 7-8. versszak a Sátán 
látszólagos győzelmét és mulandó hatalmát taglalja. Kifej-
ti, hogy a halál uralma akkor ér véget, amikor elérkezik az 
ítélet napja és ekkor szenved végső vereséget, hiszen már 
nem lesz kin uralkodnia (1Kor 15,53-57; 1Kor 15,26). A 9. 
versszakban egy Istenhez való fordulás történik húsvét ün-
nepének alkalmából. Az eddigi elmélkedések összegzése-
ként kéri a nép, hogy védje meg őket Isten a haláltól. A 10., 
egyben utolsó versszak a himnuszok formailag is hivatalos 
doxológiáját, azaz a Szentháromság dicsőítését foglalja 
magában. Ebben is kiemelésre kerül a halálon való győze-
lem. 

Az e-mollban lejegyzett ének dallamát tekintve 
szem előtt kell tartanunk, hogy ez még sokkal inkább a 
gregorián dallamvilághoz tartozó dallamokhoz kötődik, 
mint a népéneki jellegűekhez. De ha mégis valamilyen sor-
szerkezetet szeretnénk felvázolni, akkor ABCAv-nak te-
kinthető. A sorok szótagszámai következetesen 8-8-8-8 
mind a 4 sorban, tehát izometrikus, azaz minden sorban 
ugyanannyi szótagszám található. Hangterjedelmét, azaz 
ambitusát vizsgálva az „E” hang alá nagy szekunddal 
megy, míg fölötte kvintig jut el. A hangnemtől lefelé való 
mozgást római, míg a fölfelé terjeszkedést arab számmal 
jelölik, ezért a népének ambitusa: VII-5.  

Jelenleg az Éneklő Egyház című kiadványban szere-
pel 96-os sorszám alatt. 
 

A Krisztus feltámada mind ő nagy kínjából című 
népénekünk valószínűleg a gregorián eredetű Victimae 
paschali laudes szekvencia végéről önállósult népénekdal-
lamot hordozza. Az Éneklő Egyház 98. sorszáma alatt 
megtalálható „Krisztus feltámada” kezdetű ének az első 
magyar nyelven íródott népénekünk. Azonos dallammal az 
európai keresztény országokban saját nyelvükön is elter-
jedtté vált. A későközépkortól ismert éneket már a 17-18. 
századi énekeskönyvek is hozzák és kimutatható német 
nyelvterületen fennmaradt feljegyzésekből is. Nem tudjuk 
mivel magyarázni, hogy a dallamnak népi változata miért 
nem került elő. Annál is inkább, mert a dallam beleillik a 
magyar népzene legjellegzetesebb rétegébe: a kiskvintváltó 
dallamok rétegébe. A Kisdi Benedek féle Cantus Catholici-
ban (1651) is szereplő ének, melynek szövege a Zsigmond-
kori töredékből, a 15. századból származik. A történelmi 
korszakok hatására sajnos feledésbe merült ez az ősi nép-
ének, de torzult szöveggel és dallammal megjelenik például 
a Tárkányi-Zsasskovszky népénektárban a 189. sorszám 
alatt. A Szent Vagy Uram! is felelevenítette az eredeti dal-
lamot Pakocs Károly szövegével. Ez 8 versszakot közöl le 
a mise különböző részeire vonatkozóan. A liturgikus re-
formból kifolyólag az Éneklő Egyház 101. számú éneke 
már csak a kezdő és felajánlás versszakkal veszi át, a többit 
pedig elhagyja. Az eredeti szöveget az Éneklő Egyház 98-
as sorszámmal közli. Ismertségét bizonyítja, hogy számos 
énektárban fellelhető: Cantus Catholici (1651., 1675., 
1703), Kovács István énekgyűjteménye, Bogisisch: Őseink 
buzgósága, Kapossy énekgyűjteménye (1890). 
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Mindkét ének hangneme d-moll. Ambitusa: VII-8. 
Csak a 2. és a 4. sor egyezik meg, ezért sorszerkezete: 
ABCBD.  Az eltérő szövegből adódóan, amely csak az első 
sorban változik, szótagszámuk eltérő. A Pakocs féle (ÉE 
101, SZVU! 85) szöveg esetében a szótagszámok soron-
ként: 7-7-7-7-4. Az utolsó sorban szereplő alleluja zárlat 
miatt heterometrikus. A felelevenített szövegű népének 
(ÉE 98) szótagszámai: 6-7-7-7-4, szintén heterometrikus. 

 

A Krisztus feltámadott! Halljátok meg asszonyok 
kezdetű népénekünk latin eredetije feltehetőleg a „Grates 
nunc omnes” kezdetű karácsonyi szekvencia, mely már 
Telegdi Miklós püspök prédikációs könyvében is fellelhe-
tő), még a Cantus Catholici előtti időkből. Először magyar 
nyelven („Hálát adjunk mindnyájan”) az Eperjesi 
Graduálban és az 1651-es Cantus Catholiciben találkozha-
tunk vele. Latin előfordulását pedig a Szentes-Deák kéz-
irat őrzi. Az évszázadok folyamán ez a szekvencia azon-
ban eltűnt a használatból. A Grates nunc omnes-hez ha-
sonló dallam a 20. században tűnt fel és eme középkori 
szekvencia utódaként tartják számon. A Szent Vagy 
Uram! 88. számú énekének felel meg, melyet az Éneklő 
Egyház teljes egészében átvett. 

A Kájoni János 17. századi Csíkcsobotfalvi kézira-
tából származó dallam szövegét Sík Sándor költő alkotta. 
A népének keretes szerkezetét mutatja, hogy mind a 4 
versszaka a „Krisztus feltámadott!” ujjongással kezdődik, 
és egy hasonló a felkiáltással – „Feltámadt Krisztus” – zá-
rul. A kenetvivő asszonyokat szólítják meg az angyalok, 
akik a feltámadás első hírvivői voltak. A második vers-
szakban az apostolok feladata az örömhír továbbítása, 
majd az utolsó 2 versszakban magunk is felkiáltunk, tud-
ván, hogy ránk is az üdvösség vár. 

Hangneme: B-dúr. A dallam 2. sorában a hangok 
kvinttel magasabban vannak a 4. sorral szemben, tehát 
sorszerkezete: AB5CBD. A sorok szótagszámai: 6-7-7-7-
5. Hangterjedelmét tekintve több mint egy oktávot jár be, 
ambitusa: 1-10. 
 

Az Üdvözlégy, fényes nap kezdetű népének dallama 
a Futaki Gradualé-ban került lejegyzésre a 15. században. 
Ezen dallam megegyezik a húsvéti vigiliában előforduló, 
az Éneklő Egyház 826-os szám alatti tűzgyújtási énekével: 
„Tündöklő fényeknek”. Az egyetlen gregoriánból fenn-
maradt körmeneti himnusz dallam, mely az Úr húsvéti di-
adalát hirdeti.  

Szövege a 6. századból, Venantius Fortunatus tollá-
ból származik, mely szabad fordításban szerepel az Éneklő 
Egyház 97-es sorszáma alatt. Szövegében párhuzamba ál-
lított a húsvéti feltámadás és a természet újjászületése, va-
lamint, hogy az alvilágban szenvedő bűnös lelkekre is 
egyaránt kiárad az üdvösség fénye. 

Hangnemét tekintve fisz-moll. Az 1., a 2., és a 4. sor 
ugyanazon dallamívvel indul, azonban lezárásaik külön-
böző variánsokban jelennek meg. Ezen megfontolás alap-
ján sorszerkezete: ABACDA. Hangterjedelme: V-5, tehát 
plagális. A 3. sor eggyel kevesebb szótagszáma miatt 
heterometrikus: 12-12-11-12.  

Mivel ez a 20. században új életre keltett dallam, 
ezért a Szent Vagy Uram! népénektárban nem található 
meg. 
 

Az Ó, ifjak, lányok, gyermekek sorral inditó, közép-
korból származó dallam a Liber Usualis függelékében 
megtalálható „O filii et filiae”  kezdetű gregorián ének 
magyar megfelelője. A gregorián tropus dallamra írt 
strófikus magyar szöveggel vált népénekké.  A tropus a 
gregoriánban feltűnő, eleinte újabbnak számító műfaj, 
mely egy dallambetoldás. A liturgikus szöveg tartalmát 
folytatva, az alapdallam melizmáját bontja fel, így fosztva 
meg azt dús hajlításaitól. A 15. századból származó feren-
ces szerzetes költemény Szedő Dénes fordításában jelenik 
meg az Éneklő Egyházban 109-es szám alatt, mely a meg-
váltás hírével bíztat buzgó éneklésre. Az előbb tárgyalt 
énekhez hasonlóan szintén csak az Éneklő Egyház tartal-
mazza ezt a felelevenített dallamot. 

A fisz-mollban lejegyzett ének sorszerkezete: 
AABB. Ambitusa: V-5, vagyis plagális. Szótagszáma: 8-
8-12-12, heterometrikus. 

 

A Föltámadt Krisztus e napon – a legősibb középko-
ri eredetű magyar körmeneti népénekünk.  

Az ének szövege egy későközépkori vers, a 
„Surrexit Christus Hodiae” 16. századi fordítása. A Kájo-
ni Cantionale 271. száma alatt a latin, 272. és 273. száma 
alatt pedig a magyar fordítást mutatja be. 

Rengeteg dallamvariánssal él a köztudatban és ezek 
tájegységenként is különböznek. Ősi voltát bizonyítja, 
hogy még a Cantus Catholici megjelenése előtt fellelhető a 
Zsigmond-kori töredékben és az Eperjesi Graduálban. 
Nem található meg viszont az európai dallamvilágban 
olyan ének, amelyhez egyértelműen köthető lenne, ezért 
következtethetünk arra, hogy valóban magyar gyökerekkel 
bíró dallam. Az eredeti változatában l,-m-l kvint, majd 
kvartlépéssel kezdődik. A 16. században módosult a m-m-
l kezdésre. Személyes tapasztalatomként említeném meg, 
hogy kántori szolgálatom során a 2000-es évek elején ta-
lálkoztam egy más dallamvariánssal Tárnok nagyközség-
ben, mely nagy hasonlóságot mutat a Tárkányi-
Zsasskovszky énektárban található változattal. Nagy való-
színűség szerint a Tárkányi énektárban megtalálható 
énekből lett variánssá az általam megismert változat. 

A 20. század elején a Szent Vagy Uram! énekes-
könyv a legősibb Cantus Catholici (1651) féle dallamvál-
tozatot tartalmazza (Szent Vagy Uram! 87). Ennek ellené-
re a fent említett vidéki variánsok tovább élnek a nép aj-
kán (lásd fentebb a tárnoki példán). Az erdélyi és a dunán-
túli dallam a kvint hangról szekundlépésekkel érkezik a 
felső oktávra. Az Éneklő Egyház pedig 3 változatot ad 
közre. A 99. számú: m-m-fi-s hangokkal indít, a 100. sor-
számú ének – átvéve a Szent Vagy Uram! 87 énekét – 1.) 
l,-m-l; illetve 2.) m-m-l kezdést alkalmaz. 

A sok változatból kifolyólag a ma aktuális a Szent 
Vagy Uram! 87-es énekét fogom kielemezni. Hangneme: 
d-dór. Sorszerkezet: ABC. Ambitusa: 1-8, egy oktávot jár 
be, tehát autentikus. Szótagszámát tekintve: 8-4-8, hetero-
metrikus. 

 

A Krisztus feltámadott, üljük meg e napot kezdetű 
énekünk középkori-latin dallam, amely katolikus és pro-
testáns énekként is elterjedt, azonban népi változata nem 
ismert. 

A mise állandó részeinek szövegével ma már csak a 
kezdetre és a felajánlásra részek, azaz az első és az ötödik 
versszak használatos. Dallama a Cantus Catholiciból 
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(1651) lett átvéve, azonban szövegében eltérő. A Szent 
Vagy Uram! 84. éneke, ennek szövegét Németh István ír-
ta, mely Krisztus feltámadásának örömteli megemlé-
kezéséről szól.  

Hangneme: c-moll (SzVU! 84 alapján). Sorszerke-
zete: AAvBCD. Szokatlanul nagy hangterjedelmű, 
ambitusa: VII-8. Szótagszám: 6-6-7-6-6, tehát hetero-
metrikus.  

 

Népénekeink a 16. századból 
 

A Feltámadott Krisztus megváltásunkra, a 16. századból 
származó históriás jegyeket viselő népének. Dallama a 
Cantus Catholici-ból lett beépítve az Éneklő Egyházba, 
108. sorszámmal. A 17. századi éne-
kes könyvek közül szerepel az 1674-
ben, Kassán kiadott Cantus 
Catholiciben, azonban egy kicsit 
más, nyújtottabb formában és a 
Náray féle Lyra Caelestis-ben. A re-
formátus énekeskönyvek is tartal-
mazzák. A 20. század előtt feltehető-
leg nem élt folyamatos használatban.  

Az Éneklő Egyház a Kájoni 
Cantionale szövegét vette át, mely 
mondanivalóját tekintve megegyezik 
a Cantus Catholiciben előforduló 
szöveggel, azonban kissé moderni-
zált változatban szerepel a ma hasz-
nált népénektárban. A húsvét meg-
váltása csak a megtisztult élet meg-
tartására való törekvésben nyilvá-
nulhat meg, vagyis a húsvéti feltá-
madással bűneinkből is feltámadunk. 
„A keresztségben ugyanis eltemetkeztünk vele együtt a ha-
lálba, hogy miként Krisztus az Atya dicsőségéből feltá-
madt a halálból, úgy mi is új életre keljünk.” – Róm,6,4. 

A kvintkadenciás mixolid dallam első sora kvinten 
zár. A 2. sor a kvintről tovább emelkedik kvártra és visz-
szamegy kvintre. A 3. sora fentről egy egész oktávot 
ereszkedik. Az utolsó sorban pedig a kvintről indulva a 
kezdőhangra zár vissza. Sorszerkezete: ABCD. Ambitusa: 
1-8, azonban nem nevezhető autentikusnak. Ha dúr dal-
lamként tekintünk az énekre, akkor a 7. fok hangja leszál-
lított „tá” hangra. Ez adja meg a dallam históriás jellegét, 
ezért nem tekinthetjük autentikusnak hangterjedelmében. 
Szótagszáma: 6-5-8-6, heterometrikus.  
 

A Húsvét van, feltámadt az Úr sorral kezdődő, 16. 
századból származó, külföldi eredetű népének, mely a 20. 
században lett felelevenítve az Éneklő Egyház 113-as sor-
száma alatt. Egy Lassus darab szoprán szólamából vált 
népénekké új, modernizáltabb húsvéti szöveggel. A 16. 
századi műzenéből származó, ¾-es lüktetésű ének, mely 
vidám hangvételben bíztat minket a húsvét örömében való 
ünneplésre. 

Az Éneklő Egyház 113. éneke Esz-dúrban lejegy-
zett. Sorszerkezete: ABCD. Ambitusa: 1-6. Szótagszáma: 
8-8-8-8, izometrikus.  
 
 

Népénekeink 17. századi barokkos és  
hagyományos rétege 
 

Az Örvendezzél, boldog Szűz – egy húsvéti Mária-ének, 
amely a 17. század hagyományos rétegébe tartozik. Jellem-
zően kvintváltós kanásztánc dallam. A népzenében is él, a 
„Regina caeli” húsvéti Mária-antifónában megmarad, vi-
szont a későbbi énekeskönyvekből nem kerül elő. Ujjongva 
„kiált fel” Szűz Máriához, és mi magunk is vele örülünk 
Fia megváltó feltámadásának. 
Dallamában több variáns is élt a népzenében, Zalában pél-
dául oktávra emelkedve zár az utolsó sor, vagy pedig a dal-
lamtípusnak megfelelően visszaereszkedik az alaphangra. 

Ez utóbbit eleveníti fel az Éneklő 
Egyház a 117-es sorszámmal, B-
dúrban lejegyezve. Sorszerkezete: 
AB5CB. Ambitusa: 1-10. Szótag-
száma: 7-6-7-6, vagyis hetero-
merikus. 
 

A „Templomodba jöttünk 
buzgó szeretettel” szintén a hagyo-
mányos réteghez tartozó énekünk, 
melynek szövege és dallama népi 
gyűjtésből ered. Halottas ének volt, 
majd a 17. században jelent meg 
hozzá az „Ó, áldott Szűzanya” szö-
veg, majd a 19. században egy 
hamvazási szöveget írtak ugyanerre 
a dallamra: „Mi gyarló emberek”. 
A Szent Vagy Uram! két alakban 
újította fel.  Erdélyi forrásból Má-
ria-énekként (SZVU! 190), vala-
mint a gyimesi gyűjteményből szer-

zett dallammal (SZVU! 269). Ezt a két dallamot vonja 
össze az Éneklő Egyház 360-as sorszám alatt. Refrénnel 
kiegészített változata a 115-ös számú húsvéti népének az 
Éneklő Egyházból. Az Éneklő Egyház parlando, népie-
sebb ritmussal mutatja be az éneket. A népi gyűjtésből 
származó szöveg a nagyhétre való visszatekintés, melyben 
ellentétbe helyezi a nagyhéti eseményeket a feltámadással. 

Éneklő Egyházban lejegyzett hangneme d-moll. 
Sorszerkezete: AABCD. Ambitusa: 1-7, nem éri el az ok-
távot. Szótagszáma: 12-12-10-8-10, heterometrikus. 

 

A Szent Magdolna elmene sorral induló énekünk 
Náray György Lyra Caelestiéből származó, eredetileg latin 
nyelvű Magdolna-ének, melyhez egy közismert európai 
dallam társul. A népzenében is meghonosodott, ennek ha-
tására több formája ismert. A hagyományos réteghez tar-
tozó ének szövegét a Szent Vagy Uram!-ba történő átvé-
telkor Sík Sándor írta le a 92. sorszám alatt. Az Éneklő 
Egyház 116. számú éneke teljes egészében a Szent Vagy 
Uram!-ból építette be az énektárba. Szent Magdolna volt 
az első, aki először értesült Jézus feltámadásáról, és ő viszi 
az örömhírt az apostoloknak. 

Mindkét énekgyűjteményben C-dúr a hangnem. Sor-
szerkezete: AB. Ambitusa: 1-8, vagyis autentikus. Szótag-
szám szempontjából izometrikus: 13-13. 

 

A 17. század „barokkos” rétegéből származó, Krisz-
tus virágunk szép termő águnk dallama sem korábbi éne-
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Szakdolgozatom elkészítésének kutatási fázisában szembesültem azzal, hogy csak önmagában a húsvéti népéneke-
inkkel kapcsolatban is rengeteg szakirodalom lelhető fel. Az ország újratelepítése során nagymértékben hatással volt 
ránk a német zenei világ. Számos népének érkezett országunkba a német nyelvterületről, és máig is ezeket véljük iga-
zán a magyar népénekek meghatározó rétegének. Ez gyakorlatban megállja a helyét – az említett történelmi hatások 
miatt – viszont kutatásaim rámutattak arra, hogy a török idők előtti ősi magyar énekeinket is fel kell elevenítenünk, és 
használnunk is kell a liturgiában. Én magam is szeretném ezeket az ősi értékeket kántori szolgálatomban megmenteni 
és a hívekkel megismertetni. 

keskönyvekben, sem a népi hagyományban nem lelhető fel. 
A külföldi eredetű dallamot a Szegedi Lénárt féle Cantus 
Catholiciből elevenítette fel a Szent Vagy Uram! 89. 
számmal a 20. században. Ugyanerre a dallamra íródott a 
Magyar Cantionale-ból merített Szent István ének szövege 
is, melyet 296. sorszám alatt közöl az énektár. A „Krisztus 
virágunk” kezdetű ének szövegét Sík Sándor tisztázta le. 
Az ének minden versszakának második fele refrénre zár. 
Az 1-3. versszakban azonosításokkal találkozhatunk, pél-
dául „Felkele fényünk, Krisztus reményünk.” A ¾-es lükte-
tésű ének vidám hangulata miatt kedvelt a hívek körében. 
Az Éneklő Egyház – éppen az ének utóbb említett népsze-
rűsége miatt – változatlan formában és szöveggel vette át 
és 111-es sorszámmal látta el. 

Hangneme: Esz-dúr. Sorszerkezete: AABB. 
Ambitusa: 1-5.Szótagszáma: 5-5-8-8, heterometrikus. 
 

A Dicsőség, szent áldás tisztesség a föltámadt Úr-
nak kezdetű dal nagy valószínűséggel Náray György saját 
szerzeménye, hiszen nála jelenik meg először, mint a 
Victimae paschali laudes parafrázisa.  A népének eredeti 
latin szövegét („Prosa Paschalis, que tardissime debet 
cani”)  és dallamát a Lyra Caelestis-ben jegyezte le. Sík 
Sándor dolgozta át a 17. századi „barokkos” dallam szöve-
gét, melyet a Szent Vagy Uram! énektár 86. sorszámmal 
tüntette fel. Az Éneklő Egyház mind szövegében, ritmiká-
jában, tehát teljes egészében építette bele gyűjteményébe.  

Az F-dúr-ban íródott népének sorszerkezete: ABBA, 
a legegyszerűbb forma, ezért is énekli szívesen a nép. 
Ambitusa: V-5, plagális. Szótagszáma pedig: 9-6-6-9, 
heterometrikus. 

 

Az Alleluja, alleluja dallam szintén Náray műve („Jubilate, 
jubilate Deo”), mely kissé távol áll a népének stílusvilágá-
tól. A korszak „barokkos” jegyeit hordozza magán: tonikai 
hármas felbontást használ, például s-s-m-s-d’-s-m indítás, 
belső ismétlések, valamint a lefelé skálázás az utolsó 
allelujá-nál is tipikus barokk sajátja. A Szent Vagy Uram! 
418. szám alatti ének szövege, melyet Szedő Dénes írta, a 
117. zsoltárra utal vissza: „A kő, amit az építők elvetettek, 
szegletkővé lett.” – Zsolt 117,22. Az Éneklő Egyház (ÉE 

114) megint csak változatlan formában örökítette át énektá-
rába. 

Hangneme: D-dúr. Sorszerkezete: ABBC. 
Ambitusa: 1-8, autentikus. Szótagszáma: 16-14-14-8, hete-
rometrikus. 
 

Barokk és klasszicista népénekek 
 

Ezek az énekek valószínűleg magyar „szellemi termékek-
nek” tekinthetőek, azonban a korszak „németes” barokk és 
klasszikus hatása nagymértékben hatott az énekek stílusára. 

 

Az Örvendetes napunk támadt Bozóki Mihály éne-
keskönyvéből származó népének, melynek szövegét és dal-
lamát a Szent Vagy Uram! szerkesztői változtatás nélkül 
adják közre 90-es sorszámmal. A középkortól élesen elütő 
új dallamstílust képvisel, melynek forrása a barokk, a ro-
kokó és a klasszikus zene dallamvilága. A dallamfordula-
tok funkciós háttérből fakadnak. Az Éneklő Egyház 106. 
szám alatt, változatlan formában vette át. 

A húsvéti kenetvivő asszonyok verses éneke, akik 
váratlanul értesülnek Krisztus feltámadásáról, így fájdal-
muk elmúlik, örömmé formálódik át.  

Hangneme: C-dúr. Sorszerkezete: AABBCA. Szó-
tagszáma heterometrikus: 5-5-8-8. Ambitusa pedig: 1-8, 
azaz autentikus. 
 

A Szent asszonyok jókor reggel című, a 18. század-
ból származó szintén Bozóki-féle dallamot Sík Sándor szö-
vegével közli a Szent Vagy Uram! 91-es sorszámmal. Ab-
szolút a kor stílusjegyeit hordozza: lefele ereszkedő dal-
lamív, modális, kötötten g-moll ének, a „szi” hang haszná-
lata és a visszatérő dallamvilág egyaránt tükrözi a késő ba-
rokk és klasszicista jellemzőket. Az Éneklő Egyház nem 
vette át ezt az éneket. A feltámadás örömében az Úr ke-
gyelmében való megmaradásra sarkall. Hangneme: g-moll. 
Az 5 soros ének szerkezete: AABCCB. Ambitusa: V-4. 
Szótagszáma: 8-8-7-8-8-7. 
  

Népénekeink a 19. századból 
 

A Feltámadt már dicsőségben Isten szent Fia énekünk a 
Tárkányi-Zsasskovszky énektárból merített szöveggel, 
azonban egy népies, kifinomultabb dallammal került bele 
az Éneklő Egyházba (ÉE 105). A szöveget kissé átdolgoz-
ták, több bibliai utalást tartalmaz. A Szent Vagy Uram! 
nem építette be az énekei közé.  

Az első versszak Jézus feltámadásának tényét szö-
gezi le. A második versszak mintegy kifejti, hogy Krisztus 
sebhelyének dicsősége győzedelmeskedik a halál felett. Az 
utolsó strófa pedig a Megváltó érdemeként az Isten jobbján 
való elhelyezkedés képét vetíti előre és közbenjár értünk. 

Hangneme: F-dúr. Sorszerkezete: AABBC. Szótag-
száma: 14-14-8-8-6, heterometrikus. Ambitusa: 1-5. 
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IMAHÉT A KRISZTUS-HÍV ŐK EGYSÉGÉÉRT 
 

2015. január 18-25. 
 

Jézus így szólt hozzá: Adj innom! (Jn 4,7) 
 

Láng András atya homiliája az ökumenikus imahét záró istentiszteletén  
 
Nagy szeretettel köszöntöm az összejött ökumenikus 
közösséget. Azoknak említem, akik talán nem voltak itt 
az elmúlt napokban, és nem tudtak résztvenni ezen az 
egyhetes ökumenikus eseménysoron, hogy ebben az esz-
tendőben a János evangélium 4. fejezetét vettük: az Úr 
Jézus Krisztusnak a szamariai asszonnyal történt ta-
lálkozásának a története került tehát sorra.  

Ismerjük a történetet, most csak azt a részt olvasom 
fel, amely a mai napra szól számunkra. Jézus tanítványai 
bementek a városba, Jézus pedig leült Jákób kútjánál. 
Kijött egy asszony Szikar városából, vizet meríteni, az 
asszonnyal pedig szóba elegyedett az Úr. Az asszony 
csodálkozott rajta, hogy férfi szóba áll vele, hiszen ez 
nem volt szokásban, ráadásul egy zsidó ember, abból a 
népből, amely a szamariakkal nagy ellentétben állt. S 
ahogy Jézus beszél hozzá, rájön az asszony arra, hogy 
Jézus nemcsak egyszerű zsidó ember, hanem próféta, 
sőt nemcsak próféta, hanem talán ő a Messiás. Az asz-
szony, az Úrral való találkozással, megkapja tőle a hitet, 
és az Úr nagy buzgóságot indít fel benne, hogy nemcsak 
ő maga akarja hallgatni Jézust, és örülni ennek a talál-
kozásnak, hanem ezt az örömhírt elmondja az ő városá-
nak, az ott lakó embereknek is, akik aztán kitódulnak az 
Úr Jézushoz. Ebből a történetből hallunk most egy rész-
letet, a János evangélium 4. fejezetéből: Közben vissza-
tértek tanítványai, s meglepődtek rajta, hogy asszonnyal 
beszélget. De egyikük sem mondta: „Mit akarsz tőle?” 
Vagy: „Miért beszélgetsz vele?” Az asszony otthagyta a 
korsóját, sietve visszatért a városba, és azt mondta az 
embereknek: „Gyertek, van itt egy ember, aki mindent 
elsorolt, amit csak tettem. Ő volna a Messiás?” Az em-
berek kitódultak a városból és odasereglettek hozzá. … 
Abból a városból sokan hittek benne a szamariaiak kö-
zül, az asszony szavára, aki tanúsította: „Mindent elso-
rolt, amit csak tettem.” Amikor a szamariaiak odaértek 
hozzá, kérték, hogy maradjon náluk. Két napig ott is 
maradt. S az ő szavát hallva még többen hittek benne. 
Meg is mondták az asszonynak: „Most már nem a te 
szavaidra hiszünk, mert magunk is hallottuk, és most 
már tudjuk, hogy valóban ő a világ üdvözítője.” (Jn 
4,27-30; 39-42) Ezek az evangélium igéi.  

Kedves Testvéreim, abból indulnék ki, amit a mai 
vasárnapi utolsó szentmise könyörgésében imádkoztam: 
Urunk, Istenünk, add kegyelmedet, hogy boldogság 
töltse el a szívünket, amikor hirdetjük a te tanításodat. 
Ezen elmélkedtem a vasárnapnak a kapcsán is: valóban 
mekkora boldogság az, hogy ott állhatok az Úr színe 
előtt, és hirdethetem az Ő szavát, tanítását, és milyen 
nagy boldogság az, hogy erre az Úr engem kiválasztott, 

és ezt én továbbadhatom az embereknek. Tegnap Varga 
Boldizsár testvér és ma Faragó Csaba testvér is beszél-
tek arról, hogy 35 esztendeje, amikor elindult az ökume-
né szervezése, a közös imádságnak a szervezése ebben a 
városban. Megerősítvén az ő szavaikat, elmondanám, 
hogy 1995 januárjában fölkeresett engem Faragó Tibor 
református lelkész, kedves Tibor bácsi, és megkérdezte, 
hogy bekapcsolódom-e az itteni ökumenikus összejöve-
telekbe, imádságokba. Nagyon szívesen jövök – vála-
szoltam, és hivatkoztam arra, hogy az én anyai nagypa-
pám evangélikus volt, az ő sógora pedig evangélikus 
lelkész. A gyerekkoromhoz tartozott egy tanárember, 
úgy hívták, hogy Bíró Sándor, aki nálunk, Veresegyhá-
zon tanított, és így közel került a családunkhoz. A bátyá-
imat tanította, és amikor megtudta, hogy kispap leszek, 
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rendkívüli módon örvendezett, mert ő tanárember volt 
ugyan, az egyetemen is tanította a tanárokat, az ELTE-n, 
eredeti hivatása szerint azonban református lelkész volt, 
és idős korában, amikor már megváltoztak a körülmé-
nyek, ismét volt egy gyülekezete, amelyet vezetett. Vé-
gigkísérte ő az életemet. Ott volt az első szentmisémen 
is, amely alkalommal adtam neki egy kis emléket, egy 
falra tehető keresztet, gyertyával. Amikor meglátogat-
tam, megmutatta: – Látod, András, itt őrzöm a te aján-
dékodat. Ez már olyan tíz-tizenöt évvel később történt, s 
amikor az ezüstmisém ünnepeltük, akkor is meglátoga-
tott, és egy beszéddel köszöntött engem. Tehát ez a vele 
ápolt kapcsolat formálta a református testvérekkel, illet-
ve más keresztény közösséggel való kapcsolatomat, in-
kább így mondom, az én hozzáállásomat ehhez a nagyon 
nemes és értékes dologhoz, vagyis az ökumenikus gon-
dolkodáshoz.  

Az elmúlt héten csodálatos elmélkedéseket hallottunk 
az Úr Jézusnak a szamariai asszonnyal való találkozásá-
ról. Találkozott a halandó és a végtelen, a természetes 
víz és az Úr természetfölötti ajándéka, 
a testi szomjúság és a lelki tökéletese-
dés e csodálatos párhuzama. Az asz-
szony fokozatosan, ahogy tegnap este 
Boldizsár testvér olyan szépen el-
mondta, fokozatosan felismerte az 
egyszerű emberben a Megváltót, és 
rájött arra, hogy a testi szomjúságon 
túl van egy annál sokkal nagyobb szomjúság, aminek a 
forrását megnyitotta számára az Úr Jézus ebben a talál-
kozásban. Nagyon szépen jelzi ezt a mai evangéliumi 
részlet – az asszony otthagyta korsóját, s nem törődött a 
vízzel, hanem bement a városba, és elhíresztelte a 
szamariaiaknak: Itt van az, aki mindent elmondott, és ta-
lán Ő a világ megváltója, üdvözítője.  

A szamaritánusokkal kapcsolatban szeretnék egy kis 
történelmi áttekintést adni: emlékszünk rá talán, hogy 
Salamon király idejében kettészakadt az ország, délen 
Judea, északon pedig Izrael részekre, és e kettészakított-
ság következtében másként alakult a két terület sorsa. 
Judea jobban megőrizte az atyák hitét, Izrael pedig eltá-
volodott az Úrtól, annak ellenére, hogy olyan nagy és hí-
res prófétái voltak, mint Illés próféta, Elizeus próféta, és 
többen is, akik értékes tagjai voltak ennek a közösség-
nek. Krisztus előtt 721-ben az asszírok megtámadták Iz-
raelt, és fogságba hurcolták a népet, Babilonba. A lakos-
ságnak egy töredéke otthon maradt, de nagy részüket el-
hurcolták, majd onnan Babilonból és más különböző tar-
tományokból helyeztek át oda lakosságot, hogy legyen, 
aki a földeket megművelje. Valamennyi népesség 
Judeából is került oda. Ilyen módon nagyon vegyes nép 
lakott abban az időben Szamaria területén, és ezek vallá-
sa pogány elemekkel vegyült, vagyis a zsidó vallástól el-
térő vallásosság alakult ki. Amikor visszatértek 538-ban 
a babiloni fogságból a judeaiak, szerettek volna ők is 
csatlakozni Nehemiáshoz, a helytartóhoz, azonban ő el-
utasította őket. Emiatt nagyon erős ellentét alakult ki a 
két tartomány, a szamariaiak és a judeaiak között, és ez 
a szembenállás hosszú századokon keresztül megmaradt. 

Amikor az Úr Jézus megjelent, ismeretes, hogy Galileá-
ból, északról, Szamarián keresztül ment Jeruzsálembe, a 
templomba és a különböző városokba, és akkor is meg-
mutatkozott ez a bizonyos ellentét. Emlékezhetünk rá, 
amikor Jézus elküldi a tanítványait, hogy készítsenek 
szállást neki, és a szamariaiak nem fogadják be, mert Jé-
zus imádkozni ment Jeruzsálembe. Nem fogadták be az 
Úr Jézus Krisztust, s ekkor mondta János, hogy hívjuk le 
az Isten nyilát erre a városra. Jézus azonban erre azt vá-
laszolta: Nem jó lelkület van benned, mert így nem lehet 
hozzáállni az emberekhez. Tehát ez a bizonyos ellentét, 
ez a feszültség van a történetben, amikor az Úr Jézus 
megpihent Jákób kútjánál, és az asszonnyal elbeszélge-
tett.  

A szamaritánusokról, szamariai emberekről egy má-
sik történet is elhangzik a Szentírásban: amikor tíz lep-
rás közeledik Jézushoz, és messziről kiáltják: Mester, 
Jézus, könyörülj rajtunk, gyógyíts meg bennünket! Jézus 
mind a tízet meggyógyítja, így azok elmennek és meg-
mutatják magukat a papnak, az ószövetségi előírások 

szerint. Egyedül egy ember megy visz-
sza megköszönni, hogy Jézus meggyó-
gyította őt, s így mondja ezt a Szent-
írás, hogy ez is szamaritánus volt. 
Egyetlen volt közöttük, aki hálát adott 
Istennek, hogy meggyógyította őt, 
nemcsak a testét, hanem a lelkét is.   

A következő ilyen történet az Úr 
Jézusnak a példabeszéde az irgalmas szamaritánusról, 
akiről megtudjuk, hogy meglátván a sebesültet leszállt 
teherhordó állatáról, bekötözte embertársa sebeit, elvitte 
a fogadóba, és gondoskodott róla. Tehát tulajdonképpen 
a szamaritánusok lelkületéből nem hiányzott a hála Is-
ten, és az együttérzés az emberek iránt, ha vallásukban 
talán el is távolodtak az eredeti zsidó egyistenhittől, az 
emberségük megmaradt. Ezek a történetek szép példával 
szolgálnak, az Úr Jézus maga megdicsérte ezt a magatar-
tást. 

Azt is tudjuk, hogy későbben, amikor az Úr Jézus 
már fölment a mennybe, és elküldte tanítványait, hogy 
hirdessék az örömhírt, akkor Fülöp diakónus volt az, aki 
elment Szamaria városába, és ott hirdette az Úr Jézusról 
szóló tanítást. Valószínű, hogy még éltek ott emberek, 
akik személyesen láthatták Jézust, s ez is táplálta az ér-
deklődést a Fülöp diakónus által hirdetett tanítás iránt. 
Szívesen hallgatták őt, és meg is keresztelkedtek. Jeru-
zsálembe is eljutott a hír, hogy Szamariában befogadták 
az evangéliumot, s akkor Fülöp diakónus meghívta Pé-
tert és Jánost, akik lehívták rájuk a Szentlelket, vagyis, 
mai kifejezéssel élve, megkapták a szamariaiak a bérmá-
lásnak az ajándékát, a megerősítésnek az ajándékát. 
Ezek voltak vagy tizenketten, ezt olvashatjuk a Szent-
írásban, tehát Szamáriának a népe nyitott volt az evangé-
liumra, az Úr Jézus Krisztus tanítására.  

Az Úr Jézus találkozik a szamariai asszonnyal, és ez 
a találkozás teljes átalakulást hoz ennek az asszonynak 
az életében. Annyira föllelkesedik az asszony, hogy be-
megy a városba, és elbeszéli: Mindent elmondott rólam, 
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amit tettem. Erre az emberek kimennek, mert találkozni 
akarnak az Úr Jézussal.  

Aki megkapja a Jóistentől ezt a meghívást, azt, hogy 
a lelkébe befogadja az evangéliumot, hogy az Istennel 
való találkozás öröme van a szívében, az nem tudja 
megtartani magában, hanem szeretné továbbadni.  

Vannak, akik arra vállalkoznak életre szólóan, hogy 
az evangéliumot hirdessék, mint a 
papok, lelkészek, hitoktatók, akik 
hivatásszerűen adják tovább az 
örömhírt, az Úr Jézusról szóló taní-
tást, és vannak ugyancsak nagyon 
sokan, akik családi otthonukban él-
nek, munkahelyükön munkálkodnak, 
ugyanakkor úgy érzik, hogy az 
örömhírt, az örömet, ami a lelkükben 
van, tovább kell adni.  

Ahhoz, hogy az ember ezt meg 
tudja tenni, három jellemző tulaj-
donsággal kell, rendelkezzen. Erről a 
háromról szeretnék szólni. Az első 
tulajdonság a készség, a második az 
elszántság, a harmadik pedig a biza-
lom.  

A készség, amely nagyon fontos, 
hogy az ember minél inkább kívánja megismerni az Úr 
Jézus tanítását. Ezt tanulni kell, olvasni kell a Bibliát, 
meg kell ismerni minél alaposabban, el kell mélyedni hi-
tünk igazságaiban. Nem elég csupán hallani Istenről, Jé-
zusról. Hányszor előfordult, hogy valaki 
szóba elegyedett olyannal, aki távol volt a 
hittől, vallástól, és a felmerülő kérdésekre 
szégyenszemre nem tudott válaszolni, 
mert nem ismerte eléggé a Bibliát. Nem 
ismerte eléggé azt a tanítást, amelyet tu-
lajdonképpen képviselni akart volna a hi-
tetlen ember előtt. Tehát az első nagyon 
fontos, hogy minél jobban megismerjük azt a tanítást, 
amelyet hirdetünk.  

Azután szükséges az érdeklődés. A Szentlélek aján-
dékai között soroljuk a jámborságnak az ajándékát. Ez 
azt jelenti, hogy aki szívesen, szeretettel foglalkozik val-
lásos dolgokkal, lelki dolgokkal, érdekli mindaz, ami 
történik az egyházában; azokat magában fontolgatja, be-
kapcsolódik az egyház vérkeringésébe, kegyelmi életé-
be, szívesen találkozik az Úrral, tehát ilyen értelemben 
próbálja a vallásosságát minél jobban elmélyíteni; azu-
tán Jézusnak az erényeit, Jézusnak a lelkületét próbálja a 
maga életében is kialakítani, formálni, és aszerint élni. 
Ezek mind fontosak. Idetartozik, amiről nagyon szépen 
szó volt, az imádságnak, az Istennel való találkozásnak 
az óriási fontossága, hogy az ember ne csak önmagáról 
nyilatkozzék, hanem amit a Jóisten belénk táplál, ami a 
kegyelem által bennünk lakozik, azt tudjuk továbbadni 
másoknak. Tehát legyen készségünk arra, hogy minél 
jobban alakuljunk át, váljunk alkalmassá Isten szavának, 
Isten lelkületének a továbbadására.  

A második ilyen fontos tulajdonság az elszántság, 
más szóval kifejezve – az elkötelezettség. Hogy az em-
ber elinduljon arra az útra, amelyre Isten meghívja őt. 
Ma olvastuk fel a szentmisén, Márk tollából, hogyan 
hívta meg Jézus az első apostolokat. Jézus elment a 
Genezáreti tó partjára. Ott meglátta Andrást és Pétert, és 
elhívta őket: Gyertek, eddig halászok voltatok, most pe-

dig emberhalásszá teszek benneteket. 
Aztán továbbment a mi Urunk. Látta 
Zebedeus fiait, Jakabot és Jánost, 
amint a hálóikat rendezgették a bár-
kában, és nekik is szólt: Jöjjetek utá-
nam! És ők otthagyták az atyjukat, a 
halászlegényekkel együtt, és Jézus 
nyomába szegődtek. Ez a szent hiva-
tás vállalása, és itt nemcsak a papi, 
lelkészi hivatásra gondolok, hanem 
arra, készséggel vállaljuk, hogy má-
soknak is szóljunk az örömhírről, 
amit ajándékba kaptunk, s vegyük fel 
a nehézségeket is. Ilyenkor eszembe 
jut az a sok kín, amit az elmúlt évti-
zedekben a mi keresztény, keresztyén 
testvéreink elszenvedtek, a legsúlyo-
sabb halálbüntetéstől kezdve a keser-
ves börtönbüntetésig, s mindaz, ami-

vel sújtották azokat, akik nem voltak hajlandóak a hitü-
ket megtagadni, hanem kiálltak hűségesen mellette.  

Szent Pál apostol élettörténetében is sok volt a meg-
próbáltatás, erről a leveleiben olvashatunk. A második 

korintusi levélben az apostol fölsorolja eze-
ket: Senkinek sem okozunk semmiféle bot-
rányt, hogy ne becsmérelhessék szolgála-
tunkat. Ehelyett mindenben úgy viselke-
dünk, mint Isten szolgája: nagy türelmet ta-
núsítva a megpróbáltatásban, a szükségben, 
a szorongattatásban; ha vernek, fogságba 
vetnek, fellázadnak, ha elfáradunk, virrasz-

tunk, böjtölünk; tisztaságban, megértőn, béketűrőn és 
jóságosan, a Szentlélekben és az őszinte szeretetben 
megmaradva; az igazság hirdetésében kitartva, az Isten 
erejével, az igazság támadó és védő fegyverzetében, 
akár dicsőség, akár megszégyenülés, akár gyalázat, akár 
jó hírnév jut osztályrészül; mint csalók, mégis igazat 
mondók, mint ismeretlenek, mégis jól ismertek, mint aki-
ket halálra szántak, mégis élnek, mint megkínzottak, de 
belé nem haltak; mint szomorúak, mégis mindig vidá-
mak, mint szűkölködők, mégis sokakat gazdagítók, mint 
akiknek semmijük sincs, mégis mindenük megvan. (2Kor 
6,3-10) És sorolja tovább az apostol mindazokat a ke-
gyelmeket, amikben részesítette őt az Úr Jézus.  

Szent Pál megtérésének a napja van ma, Pál-forduló 
napja. Pál ezt halotta, amikor a damaszkuszi úton lesúj-
totta őt az Úr a lováról: Nehéz neked az ösztöke ellen 
küzdened. Saul pedig szinte megsemmisülve ment be 
Damaszkuszba. A keresztények féltek találkozni vele, és 
akkor azt mondta az Úr Jézus Ananiás papnak: Majd 
megmutatom neki, hogy mennyit fog értem szenvedni. 
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szen addig, amíg a Jóisten engedi itt a földön, s szolgál-
hassuk őt igaz szívvel, szeretettel. Ámen 

Pál nagyon sok mindent odaadott, szinte mindenét, az 
életét is odaadta a hitért, Krisztus meghívásáért. Ez az 
elkötelezettség részéről, és a többi apostol részéről sem, 
nem volt pillanatnyi föllángolás, hanem egy egész élet 
döntése, és amit vállaltak, azt sokuk egészen a vértanú-
ságig teljesítették.  

A harmadik ilyen fontos tulajdonság, ami szükséges 
az igehirdetéshez és a mások tanításához, az nem más, 
mint a bizalom. Bizalom az Úrban, aki meghívott. Biza-
lom, amelyet úgy is mondhatunk más szóval, hogy az Is-
ten szeretetének a megtapasztalása. Hogy a mi Atyánk, a 
mennyei Atyánk a tenyerén hordoz ben-
nünket az életünk folyamán. Úgy vélem, 
testvérek, hogyha elgondolkoztok az éle-
tetekről, az elmúlt évtizedekről, lelkész-
testvéreimnek is szól ez természetesen, 
tanúsíthatjuk, hogy hányszor és hány-
szor, szinte naponta tapasztaljuk meg 
mennyei Atyánk gondoskodó szeretetét. 
Ez nem jelenti azt, hogy nincsenek 
szenvedéseink, nincsenek megpróbáltatásaink, nincse-
nek nyugtalanságaink, betegségeink, ezek hozzá tartoz-
nak az élethez, és mégis, milyen nagy boldogság az, 
hogy az Isten mindig velünk van, nem hagy el bennün-
ket, erős támaszul ott van velünk, hogy teljesíteni tudjuk 
a hivatásunkat. Péter apostol mondja, amikor küszködik 
a hálóval, a halakkal, és kimenvén a partra megkérdezi 
az Úr tőle: Sikerült-e valamit fogniuk. – Egész 
éjszaka halásztunk, de nem fogtunk semmit, de 
a te szavadra mégis kivetem a hálót.   

Hányszor tapasztaljuk meg, testvérek, hogy 
úgy tűnik, pusztába kiált a szavunk. Ugyanak-
kor a beszédünk mégsem hiábavaló, lassan csak 
megérik az a gyümölcs, amit érlelünk, amit 
gondozunk. A Jóisten megáldja a mi fáradozá-
sunkat. Mint amikor ott volt az ötezer ember a 
pusztában, és nem volt táplálék, csak öt kis ke-
nyér, meg két hal. Mit tett akkor az Úr Jézus? Megáldot-
ta a kisfiú ajándékát, amit odahozott elébe András apos-
tol.  

Megáldja és megszaporítja, jelképesen mondva, a mi 
emberi gyöngeségeink, butaságuk, ügyetlenségünk, da-
dogásunk közepette is, megáldja azt a keveset, amit mi 
tudunk adni, megáldja és meghozza azoknak a termését.  

Hányszor tapasztalom, amikor egy-egy kedves érdek-
lődő testvérünkkel elkezdek beszélgetni, hogyan bonta-
kozik ki benne a hit, a hetek, hónapok alatt, hogyan is-
meri meg egyre jobban az Úr Jézust, és hogyan válik a 
tanítás számára életfilozófiává, életfeladattá, életformá-
vá, hogyan alakul ki a hónapok, évek alatt a keresztény 
meggyőződés, a hit és az Istennek elkötelezett élet. Az 
ember szinte csodálattal nézi mindazt, amit a Jóisten 
művel az embereknek a lelkében. A mi gyenge fárado-
zásunkat a Jóisten végül is megáldja.  

Kedves testvéreim, befejezésül néhány gondolatot az 
ökumenikus imahét végén. Miben vagyunk mi egyek, a 
különböző felekezetek, Krisztusnak nyája? Miben kell, 
hogy összetartozzunk az ünnep- és hétköznapokon?  

Először is egyek vagyunk mi az Úr szeretetében. Sze-
retjük az Urat, és szolgáljuk Őt szeretetben, teljes szí-
vünkből. Ebben teljes mértékben egyek vagyunk, és mi-
nél jobban megtesszük ezt, ez a nép, ez a város annál 
jobban megszentelődik. Higgyétek el, testvérek, ez egy 
nagyon nagy érték, hogy szeretjük a mi Istenünket, 
Urunkat, és ez meg is látszik rajtunk, mert hiszen úgy 
végezzük a munkánkat, úgy végzünk mindent, ami a fe-
ladatunk, hogy abban benne van, mi mindent Istentől 
kapunk. Tőle kaptuk a kegyelmet, és az Ő dicsőségére 
teljesítjük a hivatásunkat.  

Aztán a másik, szép és fontos do-
log az embereknek a szolgálata, segí-
tése, és itt nemcsak a karitászközössé-
gek tevékenységére gondolok, hanem 
minden jóságra, minden szeretet-
megnyilatkozásra, amikor mi az em-
bertársainkat segítjük. Ez is nagyon 
fontos, ami összeköt bennünket egy-
mással.  

A harmadik ilyen, ami összekapcsol, a Biblia, Isten 
üzenete. A mi közös kincsünk, amelyet olyan jó volt 
együtt hallgatni az elmúlt héten. Mi minden van benne, 
Isten üzenetében, milyen sokszínű és milyen gazdag az 
az üzenet, amit Isten ad nekünk, és a lelkésztestvérek ál-
tal hogy föltárta előttünk a Szentírásnak a mélységeit, 
titkait.  

A másik gondolat pedig, hogy tegyünk a hi-
tünkről szívesen tanúságot. Ez is legyen a kö-
zös kincsünk, hogy a hitről, amelyet megkap-
tunk, tegyünk tanúságot az emberek előtt, 
mindenki a maga élethelyzetében, lehetőségei 
szerint.  

Azután mindenki a maga közösségében 
építse az Isten népét, ez is közös kincs, mert 
hiszen az egyik közösség erősödésével a többi 

is erősödik. Ha valamelyik felekezetnek a közössége 
gyengül, vagy elhal, akkor azzal a többiek is gyengül-
nek. Mert hiszen a jó is hatásos az emberekre, de a rossz 
talán még inkább. A széthúzás, az ellentét, a közönyös-
ség, az bizony az egész közösségre rányomja a bélyegét.  

Kedves Testvéreim, ez tehát a mi feladatunk, és azért 
imádkozunk, hogy a Szentlélek Úristen, aki mindig ve-
zet bennünket, ezt a közösséget, ezt a közösségi szelle-
met, ezt az ökumenikus gondolkodást őrizze meg ben-
nünk. A Szentlélek, aki adja a sugallatait, minden fela-
datunkban, minden munkánkban legyen velünk. Ő az 
egységnek a lelke, Ő a szeretetnek a lelke, a Szentlélek 
az egyesítő lélek. A mennyei Atyához, akiben benne la-
kozik a Szentlélek, imádkozott az Úr Jézus, hogy tegye 
eggyé azokat, akik benne hisznek.  

Kedves Testvéreim, ezekkel a gondolatokkal adjunk 
hálát ezért a hétért, és tegyünk meg mindent, hogy az el-
következendő időkben ez az ökumenikus lelkület, az Úr 
Jézushoz való tartozás, az ő szeretetének és az ő nagysá-
gának a fölismerése, ami a szamariaiaknak is a nagy föl-
fedezése, a mi lelkünkben is alakuljon, formálódjon egé-
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Fűtés korszerűsítése a templomban 
Ez talán az idei évi legnagyobb fela-
dat és egyben vállalás is, hogy elvé-
gezzük.  A legutóbbi testületi ülés al-
kalmával részletesen beszéltünk róla, 
szeretnék itt erről tájékoztatást adni. 
A templom kupolájának belső felüle-
te is érintett a mostani fűtési rendszer 
károsanyag-kibocsátásának követ-
keztében, így ezt is kezelnünk kell, 
mivel teljesen beszennyeződött.  
A templomban közel 20 éve működő, gázkonvektoros fűtés 
mára teljesen használhatatlanná vált. Nem csak, hogy nem 
költséghatékony, de az égés során kicsapódó vízgőz súlyos 
mértékben rombolja a templom kupolájának belső állagát. 
Így indokolt a fűtés mihamarabbi cseréje.  
Figyelembe véve a templom adottságait, megvizsgáltuk a 
lehetőségeket, és úgy tűnik, hogy az infrafűtés lehet az új 
fűtési rendszer formája, amely ráadásul később alternatív 
energiával is megtáplálható. Ebből kiindulva, felkértünk 
egy céget a kiépítés lehetőségének megvizsgálására, vala-
mint árajánlat adására. A cég ezen a téren több referenciá-
val is rendelkezik, köztük a Bugyin található római katoli-
kus templom infrafűtésének kivitelezésével. Ez utóbbit a 
képviselő testület néhány tagja meg is látogatta a napok-
ban, erősítve az elképzeléseinket, illetve tapasztalatok be-
gyűjtését az ilyen típusú templomi fűtéssel kapcsolatban. A 
cég átfogó felmérése és árajánlata alapján a következőket 
kell tudni. 

- Az infrapanelek a széksorok lábához kerülnének fel-
szerelésre, amelyek szakaszoltan is működtethetők 
lennének. Természetesen a miséző oltár, az ambó, a 
ministránsok ülőhelyei és a kórus is lefedésre kerülne 
ezen típusú fűtéssel. A sekrestye és a kiskápolna pedig 
elektromos kályhával lenne fűtve, s ezzel a gázfűtés 
teljesen megszüntető lenne minden érintett területen. 

- Az infra alapú fűtéshez egy külön elektromos rendszer 
kerülne kiépítésre, amely a jelenlegi elektromos háló-
zat fejlesztésével is jár. 

- Figyelembe véve a misék számát azokban a hónapok-
ban, amikor fűtés szükséges, hozzávéve a rendszer fo-
gyasztását, egy óra üzemidő-lebontásban az látszik, 
hogy a mostani elektromos számla kb. 30-40%-kal 
emelkedne, de ez még így is kevesebb, mint a jelenle-
gi havi gázszámlája  templomnak. 

 

A templom kupolájának felújítása  
Itt sikerült felkérni egy olyan építészmérnököt a BME-ről, 
aki megvizsgálta a jelenlegi helyzetet. Ezek alapján a mos-
tani szennyeződés egy úgynevezett nanotechnikai eljárással 
megszűntethető, de kizárólag csak a meglévő fűtés kiváltá-
sa után. Továbbá azt is meg kell vizsgálni, hogy a templom 
tetőszerkezete jelenleg milyen állapotban van kívülről, mi-
vel a kupola belső részén anyagelválások is találhatók. Sta-
tikai és szigeteléstechnikai szempontból szükséges további 
vizsgálatok elvégzése annak elkerülésére, hogy ezen anyag 

bevonását követően biztosan ne fordul-
jon elő, hogy újbóli anyagelválások ke-
letkezhetnek.  
Az elmúlt három évben megkezdett 
plébánia-felújítási projekt folytatása 
Megtörtént a plébánia nyílászáróinak 
cseréje, a tető cseréje, a födémszigete-
lés elkészítése, illetve az épület külső 

felújítása. Idén szeretnénk a plébánia kerítését teljesen fel-
újítani, illetve a kerítés és a plébánia között található elő-
kert parkosítását elvégezni. Itt későbbiekben szerepel még 
egy új tároló elkészítése, a meglévő két garázs konszolidá-
ciója, illetve ezt követően a plébániához tartozó kert fenn-
maradó részének parkosítása, beillesztve ezzel ez a hiányzó 
részt a Fő-tér összképébe. 
Kerti kút kivitelezése 
A csapadékban egyre szegényebb nyári időszak lassan 
megköveteli egy új, a második vízzáró rétegig lemenő kerti 
kút kivitelezését ahhoz, hogy a templomkert mostani, igé-
nyes állapotát fenn tudjuk tartani. E munkát az is indokolja, 
hogy amennyiben a plébánia udvara is egészében parkosít-
va lesz, akkor az ott kiépítendő automata öntözőrendszer 
vízigényét, a templomkert mellett, a mostani rendszer már 
nem fogja tudni ellátni. 
Pályázati lehetőségek és azokon való indulás feltételeinek 
megvizsgálása a Váci Egyházmegyében.  
Liturgikus területen  szeretnénk a legfontosabb egyházi 
ünnepeket (Húsvét, Pünkösd, Búcsú, Karácsony) a lehető 
legjobban megszervezni és megélni. Ezen felül aktívan 
részt veszünk nagyközségünk eseményeinek és állami ün-
nepeink megszervezésében.  
A pünkösdhétfői programot már évek óta a Római Kato-
likus Egyház szervezi. Az idei terv egy színvonalas koncert 
és/vagy kiállítás megszervezése, az elmúlt évek gyakorla-
tának megfelelően. 
A templomok éjjele évenkénti eseménysorozatának szín-
vonalas megszervezése, előadóművészek meghívásával, 
akik hangban és zenében színesítik tehetségükkel ezt az 
eseményt. 
Egyházközségi nap szervezése várhatóan szeptember hó-
napban, erősítve ezzel közösségeink értékét és szerepét, il-
letve integráló szerepét a kevésbé vagy egyáltalán nem hí-
vők irányában. 
Lelkigyakorlatok szervezése az év megfelelő időszakai-
ban (pl. Nagyböjt, Advent). 
Integráció erősítése egyházközségünk és civil szervezete-
ink (pl.: KÉSZ Taksonyi Csoportja, Lokálpatrióta Egyesü-
let) között. 
Idén újra szeretnénk az adventi vásáron önállóan megje-
lenni, mert tavalyi évben ez nagyon jól sikerült.  
Közös testületi ülés szervezése a három egyházközség 
között. Ennek koordinálása, megszervezése a világi elnö-
kök vezetésével. 
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A különböző művészeti ágak 
közül talán az építészet fejezi ki 
legtisztábban, legegyöntetűbben 
egy közösség szellemiségét és 
a világban elfoglalt társadalmi 
helyét. Az olyan kis falvak esetén, 
mint Taksony, ezt a történelem 
során leginkább a település 
temploma tükrözte, és tükrözi még 
ma is. Ezt a „megfagyott muzsikát”1 

szemlélve megismerhető egy 
közösség adott korakarata, 
egy társadalom fejlődésének 
adott időpontban leképzett 
és materializált szellemisége. 
Világos képet mutat, és bizonyos 
mértékben tükröt is tart a jelen 
emberének a múlt tapasztalatairól 
és a jövő lehetőségeiről. Egy 
közösségi épület, különösen 
egy szakrális épület a hely és a 
helyiek szellemiségének értékeit 
hordozza, ezáltal és természetesen 
Isten jelenléte által válik nem 
pusztán egy középületté, hanem 
különleges hellyé.
Taksony és környéke 1270-től a 
Nyulak-szigeti apácák birtoka volt. 
A falu első, középkori templomát 
először 1430-ban, Rozenbegh 
ispán kapcsán említi egy oklevél. 
Isten háza, melyet Szent Anna 
tiszteletére emeltek, a jelenlegi 
(XXI. századi) településtől keletre, 
Dunavarsány felé, egy magaslaton 
állt. A Pongrácz féle térkép jelzi, 
hogy bár a község a XVI-XVII. 
században áttért a református 
vallásra, temploma mindvégig 
katolikus kézben maradt. Az 
1702-es Canonica Visitatio, 
mint jól felszerelt templomot 

írja le az épületet. A templom 
longitudinális, egyhajós, román 
stílusú lehetett, egyenes vagy ívelt 
szentélyzáródással. Ezt a feltevést 
erősíti az a tény, hogy sem hajóját, 
sem szentélyét nem boltozat 
fedte, hanem sík famennyezet. 
Ez a fajta mennyezetkialakítás az 
ókeresztény itáliai templomoknál 
fedezhető fel (például Ravenna: 
San Appolinare Nuovo, 
519), amely a római kultúra 
kontinuitásának egy lépcsőfokát 
képezi, akárcsak a román stílus. 
A sík famennyezet alkalmazása 
a XV-XVI. században, az itáliai 
reneszánszban figyelhető meg 
ismét. A templom tornya vörösre 
festett fából készült. Berkes 
András 1726-ban tartott Visitatio-
ja említi, hogy a templomot 
Dwornikovich püspök szentelte fel 
1726-ban.
A közösség megszaporodott 
lélekszáma szükségessé tette egy 
új, nagyobb templom építését. A 
budai apácarend eltörlése miatt 
azonban csak a XIX. század 
hajnalán, az új kegyúr, a Vallásalap 
által kerülhetett sor az új, 
ugyancsak Szent Anna tiszteletére 
emelt templom megépítésére. 
Az új épület alapkövét 1804-ben 
Schaffert Lipót kanonok tette le. 
Az építkezés 1811-ig tartott, de 
tornyát, mely 4 harangot foglalt 
magában, csak 5 évvel később, 
1816-ban fejezték be.
Az épület késő barokk, copf és 
kezdeti klasszicizáló stíluselemeket 
hordozott2  mind homlokzat-, 
mind tér- és tömegképzésében. 

A RÉGI TAKSONYI SZENT ANNA TEMPLOM ÉPÍTÉSZETTÖRTÉNETE

1 „Az építészet megfagyott zene”- Friedrich Schlegel (1772-1829), filozófus, író, műkritikus
2 Az 1790 és 1825 közötti korszakot a hazai történelem átmeneti korszaknak is nevezi, ez az építészetben a barokk megszűné-

sét, a „copf” stílus, majd a kezdeti klasszicizmus megjelenését hozta. (Kalmár Miklós: Az építészet története - Historizmus, 
Századforduló, 189-190. oldal).
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A templom hosszházas 
elrendezésű, egyhajós épület 
volt, a ciszterci építészetet 
felidéző egyenes záródású, nem 
körüljárható szentélyapszissal3 . 
A templom hajója 5 egységből 
állt, amelyekhez oldalról a 
szentélyen át kapcsolódott a 
hajótesten kívüli tömegként 
megjelenő sekrestye. Az 
5 egység, mely dinamikus 
térsort alkotott (barokk jelleg), 
3 különböző térrészre volt 
osztható.
Az első a bejárati tér, ami 
egyben a legalacsonyabb 
egység, mivel az emeleten 
magába foglalta a karzatot. 
Egy templom elvi kialakítása 
során a bejárati egység a 
legalacsonyabb térrészként kerül megépítésre, melyet 
követő térelem során tárul fel a templomhajó. A 
legalacsonyabb magasság a bejárati ajtóval a belépő 
embereket fejfedőjük levételére 
és főhajtásra sarkalja, amellyel 
megadják a tiszteletet Isten 
házába lépéskor, majd a tér 
kiteljesedése, a magas oltár és 
a festett mennyezet a tekintetet 
a mennyek felé irányítja. 
A bejárati egység felett 
magasodott a torony, amely 4 
harangjával szólította meg a 
híveket. A bejárati tér födéme 
kosárgörbe homlokívek közötti 
cseh süvegboltozat volt, hármas 
tagolással. A bejárati téregységet 
a külső tömegalakításban 
összesen 6 támpillérrel látták 
el (2 a főhomlokzaton, 2-2 a két 
hosszoldalon).
A térsor második eleme 3 
egységből állt, itt foglaltak 
helyet a hívők, ez tette ki 
alapterület szerint a legnagyobb 

téregységet. A harmadik 
egységet és az utolsó, egy 
térrészből álló térelemet, 
a szentélyt, falpillérek 
választották el egymástól, 
amelyeken kosárgörbe alakú 
homlokívek hidalták át a 
teret, művészien kifestett cseh 
süvegboltozással. A szentélyt 
a hívektől balusztrádos 
fakorlát választotta el. A térsor 
megvilágítását a hosszoldalakon 
egységenként 1-1 ablaknyílással 
oldották meg, a kevés bevilágító 
felület egy sejtelmes, meghitt 
belső világot eredményezett, 
ugyanakkor kellő fényt 
bocsátott az interieurbe.
A templom külső klasszicizáló, 
puritán megjelenését 

a szentélyoltár felé felnyíló, díszített belső tér 
kompenzálta. Gyönyörű szimbóluma ez a XIX. századi 
vidéki ember szellemiségének, amely kifelé ugyan 

egyszerű, szerény megjelenést 
mutat, de gazdag érzelmekkel, 
gondolatokkal teli belsőt rejt. A 
belső teret tovább gazdagították 
a szakrális tárgyak, szobrok, 
festmények, a gyönyörű, 
fából faragott barokk főoltár, 
mellékoltárok, a díszes szószék 
és az orgona. A hajó a szentély 
felett kontyolt nyeregtetővel 
volt lefedve, tornya eredetileg, 
a korszellemnek megfelelő 
kialakítású hagymakupolával 
készült, amit egy 1873-as rajz 
alapján feltételezhetünk. A 
templom első ízben 1874-ben 
egy tűzvész során leégett, az 
éghető anyagú szerkezetek 
nagymértékben károsodtak. 
1894-ben, másodszorra is szinte 
teljesen leégett, elpusztult az 
épület. A felújítást, újraépítést 

3 A ciszterci rend a bencés regula reformjaként jött létre 1098-ban, a Molésmes apátságból kivonuló szerzetesek alapították 
Rólet apát vezetésével. Első telephelyük, Cistercium után nevezik magukat cisztercieknek. Építészetük kötött: templomaik 
dísztelenek, torony nélküliek (legfeljebb négyezeti tornyot építenek), egyenes apsziszáródással (dr. Guzsik Tamás: A középkori 
építészet története).
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1898-ban fejezték be, amely során új toronysisakot készítettek, amely 
már, korabeli fényképek alapján, csúcsos kialakítású volt.
A II. világháború kegyetlenségei a templomban is sok kárt okoztak, 
több találat érte, és ki is fosztották. A hosszú felújítási munkák 1955 
karácsonyára fejeződtek be, ekkor a 4 harangot visszahelyezték, de a 

torony tetőszerkezete csak 1956. január 11-ére, a 
kereszt felhelyezésével készült el. Azonban másnap 
bekövetkezett a templomot és a falut ért súlyosan 
károsító természeti katasztrófa. Kora reggel pusztító 
földrengés rázta meg a környéket, amelyben a 
felújított templom végzetesen és végérvényesen 
megrongálódott, tornya ledőlt, boltozata leszakadt. 
Az újabb helyreállítás értelmetlennek bizonyult, 
így a mai Taksony Vezér Általános Iskola kézilabda 
pályájának helyéről végleg eltűnt a régi Szent 
Anna templom, hogy megújult formában, de régi 
szellemiségében, egy új helyen fogadhassa a híveket.

A taksonyi Szent Anna templom épület formájában ugyan többször 
testet öltött, többször megújult, újjáépült, de mindig hűen tükrözte a 
közösség szellemiségét, amely küllemében szerény, alázatos, és amely 
gazdag érzelmekkel, gondolatokkal teli belsőt rejt. Ennek a több száz 
éve örökölt és örökített szellemiségnek a fényében áll szimbólumként a 
mai Szent Anna templom. A mi felelősségünk ezt a szellemiséget óvni, 
ápolni, őrizni, és a mai kor szellemében újragondolni, aktualizálni.

Összeállította: Érces Gergő
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Hajdu Zsolt és Hajdu Bálint 
 

Legyen nekem a te igéd szerint! 
2015. március 23-án ünnepélyesen kihirdették Kocsis Fülöp érsek-metropolitai kinevezését. 

 
Ünnepi esztendőre, 300. 
évfordulóra készülnek a 
magyarországi 
görögkatolikusok 2015-
ben.  

Sokak előtt ismert, 
hogy az osztrákok által 
erőszakkal elhurcolt Má-
ria-ikon helyett készített 
másolat 1715 augusztusá-
ban könnyezni kezdett. 
Nem volt tehát kétséges, 
hogy az Istenszülő a 
csöppnyi falut, Pócsot és 
lakóit választotta ki arra, 
hogy megajándékozza őket könnyeivel és csodatevő szere-
tetével. A csoda hatására Pócs község zarándokhellyé vált.  

A 300 éve történt eseménynek kíván méltó emléket állí-
tani a görögkatolikus egyház: a 2015. esztendőt tricentená-
riumi jubileumi évnek nyilvánította. A sok-sok esemény 
mellett az ünnepi év fontos célkitűzése az, hogy megismer-
tesse az ország lakosságát a keleti rítusú katolikus közös-
ségek erejével, hitével. Ezt – többek között – az ünnepelt 
kegykép segítségével is szeretné megvalósítani: március 8-
án országjáró körútra indult az ikon, hogy meghívjon min-
denkit az örömteli ünnepre. 

Még nincs egy hete, hogy a budapesti Szent István Ba-
zilika harangzúgása jelezte: megérkezett a fővárosba is a 
pócsi Mária-kegykép. A vasárnapi ünnepen hívők töltötték 
meg a templomot és az előtte lévő teret, hogy köszöntsék a 
kegyképet. Nemcsak a haraszti görögkatolikusok voltak je-
len, hanem számos római katolikus testvérünk is részt vett 
a szertartásokon. 

A Mária-ikon pócsi hazatérésének napja, március 24-e 
lett volna az ünnepi év hivatalos nyitánya, de váratlan hír 
örvendeztetett meg bennünket. Őszentsége Ferenc pápa fo-
lyó év március 20-án megalapította a Magyarországon élő 
görögkatolikusok számára a Hajdúdorogi Metropóliát. A 
Szentatya ugyanezen hatállyal Kocsis Fülöp hajdúdorogi 
püspököt nevezte ki a Hajdúdorogi Metropólia első metro-
politájává, a metropólia székhelyévé pedig Debrecent tette 
meg.  

Ferenc pápa ezzel együtt a Miskolci Apostoli Exarchá-
tust egyházmegyei rangra emelte, első püspökének Orosz 
Atanázt nevezte ki. Megalapította továbbá a Hajdúdorogi 
Egyházmegyéből leválasztott területből a Nyíregyházi 
Egyházmegyét, annak apostoli adminisztrátorává Orosz 
Atanázt nevezte ki. Magyarországon eddig a görög-
katolikus egyház számára két egyházkormányzati egység 
állt fent: az 1912-ben alapított Hajdúdorogi Egyházmegye, 
illetve a Miskolci Apostoli Exarchátus. Előbbit Kocsis Fü-
löp püspök, utóbbit Orosz Atanáz püspök-exarcha vezette. 

A beiktatás első lépéseként 2015. március 23-án a 
hajdúdorogi görögkatolikus székesegyházban ünnepélyes 
keretek között kihirdették Kocsis Fülöp érsek-metropolitai 
kinevezését. Az ünnepségen részt vett Leonardo Sandri, a 
Keleti Egyházak kongregációjának prefektusa, Alberto 

Bottari de Castello, Ma-
gyarország apostoli nunci-
usa, Erdő Péter bíboros-
prímás, több hazai és kül-
földi püspök. 

Sandri bíboros köszön-
tő beszédében kiemelte: a 
mostani metropólia létre-
jötte után a magyarországi 
görögkatolikus egyház már 
nem az Esztergom-
Budapesti Főegyházmegye 
leányegyháza, hanem test-
véregyháza. A metropólia 
szó ugyanakkor anyaváros 

jelentéssel bír, mely jól fejezi ki az egyház belső szándékát 
ezzel az elnevezéssel: miként az anyaságnak, úgy ennek is 
mély és elkötelezett szolgálatnak kell lennie. Beszédét kö-
vetően Sandri bíboros átadta Ferenc pápa ajándékait az új 
érsek-metropolitának: egy kelyhet és egy diszkoszt az euc-
harisztikus egység jelképeként, s a családszinódus ezüst 
emlékérmét, utalva a magyarországi görögkatolikusok új, 
nagy családjára. 

Kocsis Fülöp érsek-metropolita a következő szavakkal 
kezdte beszédét: 

„Legyen nekem a Te szavad szerint – mondta Mária 
Gábrielnek, amikor meghozta neki az Örömhírt. Noha alig-
ha értette, hogy mit jelentenek a különleges szavak: A 
Szentlélek száll rád, s a Magasságbeli ereje borít be árnyé-
kával. Bíztatásul azt is hozzátette az angyal: Istennél sem-
mi sem lehetetlen.” 

Majd később így folytatta: 
„Megérkezett tehát az örömhír, és mi megrendülten ál-

lunk e csoda előtt. Kivált én magam, ki korábban elvonult 
szerzetesi életre vágytam és készültem, s lám, néhány év 
leforgása után itt állok e történelmi pillanatban Magyaror-
szág első görögkatolikus metropolitájaként a Hajdúdorogi 
székesegyházban. Ki érti ezt a tényt, ki foghatja föl ezt az 
eseményt? ... Mária nem csak vigasztalást, bátorítást ad 
nekünk, hanem mindenekelőtt példát. Ő egy közülünk, 
egyszerű, teremtett ember, mégis olyan tökéletesen igazo-
dott az Atya akaratához, hogy ennek következtében világra 
hozhatta nekünk a Megváltót. ... Legyen nekem a te szavad 
szerint! – mondta Mária az angyalnak. Legyen nekem a te 
szavad szerint! – mondja a metropolita a pápának. Legyen 
nekem a te szavad szerint! – kell, hogy mondja minden 
magyar görögkatolikus az Istennek, hogy maradéktalanul 
teljesüljön életünkben az Ő akarata.” 

Beszédét így zárta be: 
„Hála egyházunk vezetőjének, Ferenc pápának, hála az 

Anyaszentegyháznak, hála a mindenkor segítő Pócsi Isten-
anyának, hála a Mindenható, jóságos és emberszerető Is-
tennek! Amen.” 

Csodálatos és lélekemelő élmény volt ott lenni Hajdú-
dorogon, részt venni a parakliszt követő ünnepségen. 
Nyolc éves fiamat is magammal vittem, hogy részese le-
hessen e történelmi eseménynek! 



2015. Húsvét  Krisztus fénye 

45 

Zsófia nővér 
 

Leányvári Zsófia nővérrel (vagy 
ahogy tanítványai szeretettel becézik: 

Zsofettával) először egy fogadóórán ta-
lálkoztam, amikor restelkedve vártam a szemöl-
dökráncolást elsős gimnazista nagylányom hár-
mas föcijegye miatt. A szemöldökráncolás elma-
radt, pragmatikus választ kaptam: „Édesanya, a 
gyereket hármasra érdekli a földrajz.” Ekkor már tudtam, hogy Zsófia nővér … más.            Zsófia nővér a szalagavatón 
 

A Miasszonyunkról nevezett Szegény Iskolanővérek tagjaként a Patrona Hungariae Gimnázium szellemiségének fényé-
ben nevelte és tanította lányainkat, és képes volt arra, amire a világon kevesen: máshogy lásson és láttasson.  

A jeles fogadóóra után két évvel Zsófia nővér lett középső lányom osztályfőnöke. Szeretettel és türelemmel irányította, 
szidta vagy vigasztalta, csitította vagy bátorította lánycsapatát. És nevelt minket is, szülőket: egyen rendesen az a gyerek, 
hát elszárad a lábán, feküdjön rendes időben, nem az iskolapadon kell aludni… Különben pedig elég, ha anyuka stresszel 
az érettségi miatt, nem kell a gyereket is riogatni vele. 

Idén, a megszentelt élet évében, a szerzetesek világnapján gyertyaszentelő szentmise volt a Patronában. A mise kereté-
ben a rendi tartományfőnök felkért néhány nővért, beszéljen a gyerekeknek a hivatásáról, pályájáról. Zsófia nővér újabb 
meglepetéssel szolgált: kis történetével, amelyben egy kutya segítette ki, azt példázta: lássuk meg magunk körül, hogy Is-
ten szeretete és figyelme mindig körülvesz – csak figyelni kell a jelekre. Akkor érlelődött meg bennem, hogy megkérem 
Zsófia nővért, beszéljen egy kicsit magáról, indulásáról, a hétköznapjairól. 

Egy napsütéses délután kerestem fel a Patronában, a nővérszálláson fogadott. Az általános iskola udvarán vidáman 
hancúroztak a gyerekek, a platánok körül fogócskáztak. Picit odébb, a nővérkertben idős apácák sétálgattak, sütkéreztek, 
és a kis ösvény végén már várt Zsófia nővér. Szűk pihenőjéből rám áldozott egy órát, aztán szaladt is tovább, akkor éppen 
tanulószobára. 
 

– Kedves Zsófia nővér, hálásan köszönöm, hogy idejébe 
beszorította ezt a találkozót. Beszélne arról, mikor döntötte 
el, hogy a rendbe lép, és emlékszik-e még arra, amikor ez 
véglegessé vált? 
– Általában úgy gondoljuk el a hivatást, mint egyik-másik 
szent életében, ahol villámcsapásszerű megvilágosodások 
és döntések vannak. Az én életemben ez nem egészen így 
történt, ez egy nagyon lassú folyamat volt. Az érettségi 
évében döntöttem el, hogy jelentkezem az Iskolanővérek 
közösségébe. Úgy gondoltam, hogy erre van az utam. Nem 
volt ez teljesen világos döntés, inkább egy megérzés, hogy 
erre kell továbbmennem. (Az ember életében fontos, hogy 
döntéseket hozzon. De hogy egy út vagy lépés megfelelő-e, 
az csak akkor dönthető el, ha elindul az ember. Tenni kell 
egy lépést, és akkor kirajzolódik, hogyan tovább. Az egy 
helyben állás nem oldja fel ezt a dilemmát.) Így történt ve-
lem is. És erre indultam el. Azt tudtam, hogy szerzetes sze-
retnék lenni, és szívesen foglalkozom gyerekekkel. S hogy 
miért pont ebbe a közösségbe? 1979 volt, akkor két válasz-
tás volt, vagy ide lépek be, vagy sehova. Mivel ez volt Ma-
gyarországon az egyetlen legálisan működő női szerzetes-
rend, nem volt nagy kérdés, hogyha belépek, akkor tanár 
leszek, vagy ha nem, akkor olyan valaki, aki az egyéb 
munkákat végzi: mosás, takarítás, főzés, stb… Akkoriban 
még mindent, vagy majdnem mindent nővérek végeztek, 
hiszen egyrészt sokan voltak, másrészt meg a hely sokkal 
kisebb volt, hiszen egy négyosztályos gimnáziumról beszé-
lünk, kollégiummal. Van egy számomra nagyon kedves 
mondás: „Az életet csak visszatekintve lehet megérteni, de 
előrenézve kell megélni”. Ezért is mondom, hogy mindig 
csak a következő lépést láthatjuk meg utunkon. De ha hi-
szünk az Úristen gondviselésében, akkor lesz elég türel-
münk, hogy megértsük, hova kell lépnünk. Ez néha nagyon 
nehéz, és sokszor érezzük úgy, hogy nincs értelme az ese-
ményeknek, amibe kerülünk. Ennek nagyon jó példája, 

hogy nem vettek fel elsőre az egyetemre. Sőt! Háromszor 
vallottam kudarcot, és csak negyedszerre sikerült bejut-
nom. Ennek oka is összetett: egyrészt kezdetben nem vit-
tem túlzásba a tanulást, másrészt mert nem volt könnyű be-
jutni akkoriban az egyetemre. Biológia-földrajz szakon egy 
évben körülbelül 10 embert vettek fel Pesten vagy Debre-
cenben. Háromszor Pesten próbáltam meg, és esélytelen 
volt. Amikor választhattam, hogy Pest vagy Debrecen, ak-
kor gondolkodás nélkül Debrecent mondtam, mert akkori-
ban éppen elegem volt a fővárosból, mert mindig is Buda-
pesten éltem, és tetszett a vidéki város, amit noviciátus 
alatt ismertem meg. És nem bántam meg, mert ott egy em-
beri léptékű egyetem volt. Tehát egy gyönyörű, impozáns 
régi épület, igaz, akkor már építették az újabb épületet, de a 
mostani valójának a töredéke volt az is, és az emberi kap-
csolatokra is lehetőség volt, ha nem is ismertünk mindenkit 
személyesen, de látásból igen. Terepgyakorlatra egy busz-
szal, egy negyvenfős busszal el tudtunk menni, együtt, a 
biológia-földrajzosok, a biológia-kémiások és a szakbioló-
gusok. Hát hol van ilyen egyetem manapság? Így kezdő-
dött. 
– A családja hogyan fogadta a döntést? Gondolom, otthon-
ról is hozott Zsófia nővér egy olyan szemléletet, amely kel-
lőképpen támogató volt, hogy ezen a pályán induljon el. 
– Vallásos családba születtem, nagyon rendes és istenfélő 
szüleim vannak, de azért nem voltak elragadtatva a lányuk 
ötletétől, és nagyon hosszú ideig reménykedtek benne, 
hogy váltok. Nagymamám különösen, de igazából minden-
ki tartózkodó volt ezzel a döntésemmel szemben. Ami 
azért is érdekes, mert a szerzetesség meg a papság a rokon-
ságban nem teljesen idegen életforma. A nagymamám 
egyik testvére vizitációs nővér volt, apukám unokatestvére 
egyházmegyés pap. Ezért azt hiszem, ők tudták, hogy mi-
lyen veszélyes vizekre evezek ezzel a választással, és na-
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Zsófia nővér az ötödik sor végén – a ballagási szentmisén 

 

gyon tartottak attól, hogy mi lesz belőle. 1979-80-ban nem 
igazán lehetett tudni, hogy változik a rendszer, és elég sok 
ismerősömet hurcolták meg hitéért, hitoktatásért is. Nem 
volt egészen alaptalan az ő félelmük. (De becsületükre le-
gyen mondva, nem riogattak ezzel.) 
– Zsófia nővér, nyílt titok, hogy nagyon szereti az állatokat. 
Hogyan kapcsolódik ez a hivatásához? 
– Énrólam szól mind a kettő: a hivatás is, és az állatszeretet 
is. Bennem kapcsolódnak. Mindig szerettem a természetet, 
vonzottak az állatok gyerekkoromban is, bár nekem sosem 
volt. És a kolostor meg végképp nem arról szólt, de azért 
előfordult, hogy voltak állatok az életemben, még a kolos-
torban is. Számomra a teremtett világ mindig Istenről me-
sél.  
– Az iskolai gyertyaszentelő szentmise előtt gyerekeknek 
mesélte el azt a történetet, amikor egy kutya felbukkanásán 
keresztül érezte a gondviselés jelét: éjszakai szolgálat köz-
ben váratlan látogató érkezett, Zsófia nővér nem tudta, 
merjen-e kaput nyitni… 
– Debrecenben sikerült meggyőzni az akkori vezetőt, – az 
igazság az, hogy nem volt nagyon nehéz, mert ő is állatba-
rát volt, – hogy egy akkora hatalmas nagy udvarra szükség 
van kutyára. Ahogy megnőtt a porta, visszakaptuk az épü-
leteket, legalizálódott az, hogy kell egy házőrző. Akkoriban 
történt ez a sztori, amit elmeséltem azon a misén a gyere-
keknek, ami egy nagyon meghatározó élményem volt, és 
nem véletlenül meséltem el akkor és ott. Egyrészt azért, 
mert kisgyerekeknek valami olyan kell, amit megértenek, 
el tudnak képzelni, és megjegyezhető. Ez annyira kézzel 
fogható élményem volt, ahogy ott állok, bizonytalanul, az-
tán egyszer csak ott van mellettem a kutya. A Jóisten tudja, 
honnan érezte meg az a jószág az udvar másik felén, csu-
kott ajtókon keresztül, – mert ki volt zárva a házból –, hogy 
félek, bejött, és egyszer csak belesimította a nóziját a ke-
zembe. Ez az élmény számomra meghatározó volt, kézzel-
foghatóan bizonyította, hogy nem vagyok magamra hagy-
va. Az Úristen gondviselése nem válogat: a legváratlanabb 
formákban kapjuk a segítséget, de tudnunk kell azt felis-
merni. És ez a segítség érkezhet egy négylábú szőrmók ké-
pében is. Mikor mire van szükség. Csak ezeket a segítsé-
geket meg kell látni. Azt hiszem, ez nagyon jól szemlélteti, 
hogy mennyire résen kell lenni és mennyire nem szabad 
szétválasztani Isten világát meg az ember világát, mert 
nincs külön.  
– Zsófia nővér két éve házfőnök is. Milyen feladatokat kell 
ellátnia napközben?  
Sokféle dologgal telik a nap. Tulajdonképpen házfőnöknek 
lenni azt jelenti, az ember ennek a közösségnek úgy a veze-
tője, hogy gyakorlatilag inkább az ügyes-bajos dolgok inté-
zője, szerintem. Régen volt egy hierarchia, a házi hierarc-
hiának a csúcsán állt a házfőnök, de ettől már nagyon 
messze va-
gyunk, és nem 
is akarnám ezt, 
mert nem az én 
világom, hogy 
tőlem keljen és 
nyugodjon a 
nap. Itt is min-
dig történik va-

lami, a nővérek ügyes bajos dolgai, hogy most itt fáj, ott 
fáj, erre van szükség, azt kell elintézni, karbantartót kell 
hívni, kertészt kell hívni, ápolókkal kell beszélni. Ünnepe-
ket szervezni, ajándékot venni, delegálni, protokollnak ele-
get tenni, imákat szervezni, imákon részt venni. Minden 
napra kell, hogy legyen pap, aki a szentmisét bemutatja – 
ez néha nem is olyan egyszerű kérdés –, a konyhával kell 
egyeztetni, hogy megfelelő legyen az étel. De emellett még 
megvan a magam egyéb feladata, mert attól még tanár va-
gyok, de nem is tudom elképzelni az életemet anélkül, 
hogy többféle feladatom ne lenne. Mert nem lehet azt, 
hogy 26 évig osztályfőnök meg prefekta vagy, utána meg 
egy az egyben hagyd ott az iskolát. Ezt lehet, hogy valaki 
meg tudja csinálni, de az nem én vagyok.  
– Ez a rengeteg munka magában is sok, de milyen nehé-
zséggel jár még ez a hivatás?  
– Pillanatnyilag azt élem meg, hogy a nővérek többsége 
olyan világban nőtt fel, élte le az élete túlnyomó részét, ami 
számomra meghódítandó világ, és nem mindig értem iga-
zából az ő nézőpontjukat. Sokszor az az érzésem, a gondo-
latvilágukat nem tudom úgy felvenni, hogy tényleg szívvel-
lélekkel oldjam meg a problémáikat. Ez nehéz, és nagyon 
hosszú ideig nem tudtam megfogalmazni sem, hogy igazá-
ból mi bajom van? Probléma volt az iskolában is, a kollé-
giumban is… Mindig történt valami, meg kellett oldani, de 
itt mégis valami másképp van. S nem olyan régen jöttem 
rá: egészen más az élményvilágunk. Egy nagyon egyszerű 
példa: volt olyan eset, hogy valakit az állomásról kellett 
hazajuttatni, de nem volt, aki kocsival kimenjen érte. Ne-
kem a világ legtermészetesebb dolgának tűnt, hogy ott a te-
lefon, hív egy taxit és hazajön. Később döbbentem csak rá 
arra, hogy ezzel milyen nagy feladatot adtam a nővérnek, 
még álmatlan éjszakái is voltak emiatt. Tehát egész más 
miliőben élünk. Nagyon nehéz, hogy úgy gondolkozzak és 
oldjak meg egy problémát, hogy az nekik is megfelelő le-
gyen, az ő érdeküket szolgálja.  
– És úgy gondolja Zsófia nővér, hogy ez általában az idő-
sebb nővérekre érvényes?  
– Elsősorban rájuk, de a fiatalabbak között is vannak olya-
nok, akik a régi rendszer szerint várnák a megoldást. 
Azonban nekem az az elgondolásom, hogy amennyire le-
het, önállósítani kell az embereket. Tehát, hogy ami az ő 
kis feladatköre, az ő kis élete, amíg meg tudja oldani, oldja 
meg. Nyilvánvalóan a határokon belül, hiszen a XXI. szá-
zad új helyzeteket teremt az élet minden területén, így a 
kolostori életben is. Természetesen a főnök itt van, és van-
nak feladatok, döntések, amik rá várnak, de az egyéni dön-
tések meghozatala nem kerülhető meg, nem hagyható ki. 
– Ez a lányokkal is sokszor így volt, emlékszik Zsófia nő-
vér? 
– Igen. Kezdetben nem volt könnyű, de a végére már egész 

jól ment. Velük eljutottunk oda, hogy ha például volt 
egy előadás, akkor ők hozták az ötletet és nekem már 
csak nyirbálni kellett. Egy farsangi műsort százszor 
jobban összeraktak, mint én. Nekem legfeljebb csak 
azt kellett mondani, hogy figyeljetek, ezt most vagy 
írjátok át, vagy hagyjátok ki.  
– Most mi az, ami erőt ad? Mi segít elviselni a nehé-
zségeket? 
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– Amikor sikerül egy problémát megoldani, vagy megol-
dást találunk arra, hogy valami szépüljön, vagy megtaláljuk 
a megfelelő embert hozzá. Vagy volt egy program, amin a 
nővérek jól érezték magukat, az mindenképp öröm. Az is 
segít, hogy nemcsak ezt csinálom. Nekem az iskola is ilyen 
volt, mindig többféle feladatot végeztem: kellett érettségiz-
tetni, kellett koncertre járni, idemenni-odamenni. Itt is az 
van, hogy emellett az iskolában is egy picikét azért bent 
van a lábam, részt vettem a próbaminősítési eljárásban, 
szaktanácsadói képzést végeztem, és abban is dolgozgatok. 
Ahhoz, hogy egyensúlyban legyek, szükségem van arra, 
hogy többfelé tevékenykedjek, sokféle emberrel találkoz-
zak. 
– Azért nagyon nagy lelkierő kell ahhoz, hogy valaki ezt a 
pályát válassza, és mérhetetlen nagy szeretet mások iránt. 
– Bizonyára. Azonban nem gondolom, hogy a többi hiva-
táshoz, életpályához nincs szükség szeretetre és lelkierőre. 
Sokszor szoktam azt mondani, főleg a gyerekeknek, hogy 
az üdvösséget sehol nem adják ingyen, és sehol nincs olyan 
foglalkozás vagy hivatás, ami expressz ajánlva garantálja 
az üdvözülést azáltal, hogy azt választom. Mindent lehet 
nagyon pocsékul csinálni, és mindent lehet nagyon jól csi-
nálni. De a kettő között igen széles a paletta.  
– A megszentelt élet éve van. Zsófia nővér hogyan éli ezt 
meg? A kívülállónak úgy tűnik, hogy a figyelem most egy 
kicsit jobban a szerzetesek felé 
fordul. De belülről ezt mennyire 
érzékelik? 
– Nagyon szép és szükséges, 
hogy az összes szerzetesi élet-
formát egy kicsit fókuszba emeli 
a Pápa, hogy világos legyen, ez is 
egy elfogadott életállapot a világ-
ban, ahol feladatunk van. Fontos, 
hogy az átlagember is megismer-
je egy kicsit jobban, mi is a szer-
zetesség, mi a szerepe az egyház-
ban és a világban. Nekünk, szerzeteseknek is jót tesz, hogy 
többet foglalkozunk a hivatás kérdésével, hogy az ünnepek 
és rendezvények hozzásegítenek ahhoz, hogy egy kicsit 
lelkesedjünk, új erőt nyerjünk, és néha azt is lássuk, meny-
nyien vagyunk, akik ezt az utat járják. Ez mind fontos, és 
nagyon jó. Ha azt mondják, hogy szerzetesek éve, azzal tel-
jesen tudok azonosulni. Azonban „a megszentelt élet éve” 
kifejezés kicsit zavaró számomra. Ez valahogy rangsort 
sejtet, olyan, mintha a szerzetesi hivatást a többi hivatás fö-
lé helyezné. Úgy gondolom, hogy minden élet megszentelt. 
Akármilyen picike is, a megfogant élet helyet kér a család-
ban. – Ezt nem én mondom, ezt már Hellinger kidolgozta a 
nevéhez kapcsolódó családállítási módszerben, amit több-

ször végigéltem, és tanúja lehettem, amikor családok di-
namikájának helyreállásához szükség volt a meg nem szü-
letett életek elfogadására, és személyként történő beszámí-
tására. Ez akkora titok és olyan fontos mondanivalója van 
számunkra, hogy ezért engem határozottan zavar ennek a 
kifejezésnek a csak szerzetesekre vonatkoztatása. Mert 
minden életre azt mondta az Úristen, hogy ez jó, ez tökéle-
tes, erre szükség van. Most az teljesen mindegy, hogy en-
nek az életkének az a feladata, hogy három hónapig fejlőd-
jön, és aztán elsorvadjon, de a szülők és a család életében 
helye van. Ezt most erősítette meg egy egykori tanítvá-
nyom, aki pár hónapos kismamaként veszítette el a babáját. 
Mennyire nehéz ezt feldolgozni! De most ő az első gyerek, 
aki majd „fentről” vigyáz a testvérkéire, szüleire… Erre 
nem szoktunk gondolni, de én nagyon bízom benne, hogy 
egy következő évnek ez is lehet témája: az élet szentsége, 
az élet feladata és szépsége és egyedisége… Azt hiszem, 
mostani világunkban erre kimondhatatlanul nagy szükség 
van. Valahogy így gondolkozom én erről. 
– Mindig meglepett, már régen is, amikor a lányokról, a 
tanítványairól beszélgettünk, hogy Zsófia nővér más szem-
szögből közelíti meg a dolgokat, máshogy dekódolja a je-
lenségeket. Mondhatjuk, hogy egy rendhagyó nővérrel van 
dolgunk? 
– Attól függ, mit értünk ezen. Tény, hogy sokszor másként 
ítélek meg helyzeteket, mint a legtöbb ember. Valószínűleg 
ennek az az oka, hogy az én tapasztalataim kicsit mások, 
amik nyilván abból is fakadnak, hogy mit hoztam otthon-
ról, milyen tapasztalatokat szereztem, stb. De valamilyen 
módon azt hiszem, mindenki egyedi, rendhagyó egy kicsit. 
Csak az a különbség, hogy ezt elvállaljuk-e vagy alkal-
mazkodni akarunk egy „normához”. 
Zsófia nővér a szalagavatón, a lányvirág közepén 

– Most én próbálom máshogyan dekódolni: pont ennek a 
másféleségnek, különlegességnek van nagyon fontos szere-
pe ebben a közösségben… 
– Nem gondolom, hogy világfordító személyiség vagyok, 
de mindenkinek szüksége van arra, hogy egy kicsit szem-
besüljön azzal, másképp is lehet és másképp is kell gon-
dolkozni a dolgokról. Mindenképpen mindennapos harc 
nekem, hogy elhitessem ezt az emberekkel, életkortól füg-
getlenül. De ez nekem is feladatom, hogy megértsem, ha 
mások más véleményen vannak, mint én. Nem kell min-
denkinek egyformán szeretnie egy dolgot, de nem is való-
ságos az, hogy 20-30 ember ugyanazt szeresse, és ugyana-
zért lelkesedjen. Attól még tolhatunk egy szekeret, hogy 
másképp gondolkozunk. Ha becsületesek vagyunk, lehet, 
hogy többet tudunk kihozni belőle. 
– Ezeket a mondatokat én teszem el útravalónak. Zsófia 
nővér, köszönöm a beszélgetést! 

 

 

Tavaly ilyenkor a lányok már izgatottan készültek az érettségire, szervezték a szerenádot, tervezték iskolán kívüli életü-
ket Zsófia nővér figyelő, mindent értő és megértő tekintete alatt. Aztán a lánycsapat elballagott, lassan már egy éve kere-
sik helyüket a világban, Zsófia nővér pedig maradt, és szeretettel fogadja az iskolába vissza-visszalátogató volt diákjait.  

„Mosolygós, segítőkész, gondoskodó és empatikus volt mindvégig. Nem csupán az osztályfőnököm volt, hanem a 
prefektám, tehát a délutáni és esti gondozóm. Tőle mindig olyan felemelő és buzdító szavakat kaptam, amelyek minden ne-
hézségen átsegítettek, átsegítenek. Azzal gyógyított, amire éppen szükségünk volt – szavakkal vagy gyógyszerrel. Hozzá 
bármikor bemehettünk kicsit beszélgetni.” (Sümeghy Zita) 
A volt diákok pedig ma is örömmel mennek, szerveznek közös teázást vagy csak ráírnak facebookon.  
És nagy szeretettel emlékeznek. 
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Ferenc  pápa nagybö j t i  üzenete 
 

 
     Kedves Testvéreim! 
 
A nagyböjt a megújulás ideje az Egyház, a közösségek és 
minden egyes hívő számára. Legfőképpen azonban a ke-
gyelem ideje (vö. 2Kor 6,2). Isten nem kér tőlünk semmi 
olyat, amit előtte már meg ne adott volna nekünk: „Azért 
szeretjük (az Istent), mert ő előbb szeretett minket” (1Jn 
4,19). Nem közömbös velünk szemben. Mindannyiunk 
életét szívén viseli, név szerint ismer minket, gondosko-
dik rólunk és keres minket, akkor is ha elhagyjuk Őt. 
Mindannyiunk élete külön-külön érdekli Őt. Szeretete az, 
amely megakadályozza, hogy közömbös legyen az iránt, 
ami történik velünk. Csakhogy előfordul, hogy amikor jól 
vagyunk, jól érezzük magunkat, bizonnyal elfelejtkezünk 
másokról (amit az Atya Isten soha sem tesz), nem érde-
kelnek a problémáik, szenvedéseik, az igazságtalanságok, 
amiket elszenvednek… ilyenkor szívünk közömbössé vá-

lik: amíg én viszonylag jól vagyok és jól érzem magam, elfelejtkezem azokról, akik nincsenek jól. Ez az önző, közömbös 
magatartás mára világméreteket öltött olyannyira, hogy a közömbösség globalizációjáról beszélhetünk. Olyan visszás 
helyzetről van szó, amivel keresztényként szembe kell néznünk. 

Amikor Isten népe megtér az ő szeretetéhez, megtalálja a választ azokra a kérdésekre, melyeket a történelem folytono-
san elé állít. Az egyik legsürgetőbb kihívás, amiről szeretnék beszélni ebben az üzenetben, az a közömbösség globalizáci-
ója. 

A felebarát és Isten iránti közömbösség valós kísértés nekünk, keresztényeknek is. Minden nagyböjtben szükségünk 
van arra, hogy újra meghalljuk a próféták kiáltását, akik felemelik hangjukat és felráznak minket. 

Isten nem közömbös a világ iránt, hanem annyira szereti, hogy Fiát adja oda minden ember üdvösségéért. Isten Fiának 
megtestesülésében, földi életében, halálában és feltámadásában végérvényesen megnyílik a kapu Isten és az ember között, 
az ég és a föld között. Az Egyház pedig olyan, mint egy kéz, mely nyitva tartja ezt a kaput az ige hirdetése, a szentségek 
kiszolgáltatása által, a hitről való tanúságtételen keresztül, amely a szeretetben válik hatékonnyá (vö. Gal 5,6). A világ 
mégis az önmagába zárkózás és afelé hajlik, hogy becsukja azt a kaput, amelyen keresztül Isten belép a világba és a világ 
Istenbe. Így a kéznek, vagyis az Egyháznak sosem kell meglepődnie, ha elutasítják, elnyomják és megsebzik. 

Isten népének tehát meg kell újulnia, hogy ne váljon közömbössé és ne zárkózzon önmagába. Három szentírási szakaszt 
szeretnék elmélkedésül ajánlani ehhez a megújuláshoz. 
 

1. „Ha szenved az egyik tag, valamennyi együtt szenved vele” (1Kor 12,26) – az Egyház 

Isten szeretetét, amely megtöri a közömbösségnek ezt a ha-
lálos magába zárkózását, az Egyház kínálja fel tanításával 
és legfőképpen tanúságtételével. Azonban csak arról lehet 
tanúságot tenni, amit előtte megtapasztaltunk. A keresztény 
az az ember, aki megengedi Istennek, hogy betöltse őt jó-
ságával és irgalmával, hogy magára öltve Krisztust hozzá 
hasonlóan Isten és az emberek szolgájává legyen. Jól em-
lékeztet erre a nagycsütörtöki liturgiában a lábmosás szer-
tartása. Péter nem akarta, hogy Jézus megmossa a lábát, de 
aztán megértette, hogy Jézus nem pusztán példa akar lenni 
arra, hogyan mossuk meg egymás lábát. Ezt a szolgálatot 
csak az tudja megtenni, aki előtte hagyta, hogy Krisztus 
megmossa a lábát. Csak az lehet „közösségben vele” (Jn 
13,8) és ezáltal tudja szolgálni az embert. 

A nagyböjt megfelelő idő arra, hogy hagyjuk, hogy 
Krisztus szolgáljon minket, és így olyanokká váljunk mint 
Ő. Ez akkor valósul meg, amikor hallgatjuk Isten igéjét, és 
amikor a szentségekben részesülünk, különösen az Eucha-
risztiában. Ebben azzá válunk, amit magunkhoz veszünk: 
Krisztus testévé. Ebben a testben a közömbösség, amely 

úgy tűnik, oly gyakran hatalmába keríti szívünket, nem ta-
lál helyet. Mert aki Krisztusé, az egyetlen testhez tartozik, 
és Benne az emberek nem közömbösek egymás iránt. „Ha 
szenved az egyik tag, valamennyi együtt szenved vele, s ha 
tiszteletben van része az egyik tagnak, mindegyik örül ve-
le” (1Kor 12,26). 

Az Egyház communio sanctorum (szentek közössége), 
mert a szentek is részét képezik, és azért is, mert szent dol-
gok közössége: benne van Isten szeretete, melyet Krisztus-
ban és minden ajándékában kinyilatkoztatott számunkra. 
Ezek között van mindazoknak a válasz is, akik hagyják, 
hogy eljusson hozzájuk ez a szeretet. A szentek e közössé-
gében és a szent dolgokban való részesedésben senki sem 
birtokol csak saját magának, hanem amije van, az minden-
kié. És mivel Istenben kapcsolatban vagyunk egymással, a 
tőlünk távol lévőkért is tehetünk valamit, azokért, akikhez 
csupán saját erőnkből soha sem tudnánk eljutni, mert velük 
és értük imádkozunk Istenhez azért, hogy mindannyian 
megnyíljunk üdvözítő művének. 

 

„Er ősítsétek meg szíveteket.” 
                                               (Jak 5,8) 
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Forrás: Vatikáni Rádió 

2. „Hol van a testvéred?” (Ter 4,9) – a plébániák és a közösségek 

Az egyetemes Egyházról mondottakat meg kell valósíta-
nunk a plébániák és közösségek életében. Meg tudjuk-e ta-
pasztalni az Egyháznak ezeken a színterein, hogy egyetlen 
testhez tartozunk? Ahhoz a testhez, amely együtt kapja 
meg és osztja meg, amit Isten ajándékozni akar? Ahhoz a 
testhez, amely ismeri a leggyengébb, legszegényebb, legki-
sebb tagjait és gondjukat viseli? Vagy belemenekülünk egy 
egyetemes szeretetbe, mely elkötelezetten munkálkodik a 
világ távoli részén, de elfelejtkezik a saját zárt ajtaja előtt 
ülő Lázárról? (vö. Lk 16,19-31). 

Ahhoz, hogy megkapjuk és teljességében gyümölcsöz-
tessük mindazt, amit Isten ad, két irányban kell túllépnünk 
a látható Egyház határain. 

Először is, az imádságban egyesülünk a megdicsőült 
Egyházzal. Amikor a zarándok Egyház imádkozik, akkor 
létrejön a kölcsönös szolgálat és jó közössége, amely elér 
egészen Isten színe elé. A szentekkel, akik Istenben találták 
meg teljességüket, részét képezzük annak a közösségnek, 
amelyben a szeretet legyőzi a közömbösséget. A megdi-
csőült Egyház nem azért győzedelmes, mert hátat fordított 
a világban lévő szenvedéseknek és önmagában örvend. 
Sokkal inkább azért, mert a szentek már szemlélhetik azt és 
örvendhetnek annak, hogy Jézus halála és feltámadása ré-
vén végérvényesen legyőzték a közömbösséget, a kemény-
szívűséget és a gyűlöletet. Amíg a szeretetnek e győzelme 
nem járja át az egész világot, a szentek mellettünk, földi 
zarándokok mellett maradnak. Lisieux-i Szent Teréz egy-
házdoktor meggyőződve írta, hogy a Mennyben a keresztre 
feszített (Jézus) szeretetének győzelme miatt nem teljes az 
öröm addig, amíg akár csak egyetlen ember is szenved és 

gyötrődik a földön: „Nagyon bízom benne, hogy a menny-
országban nem leszek majd tétlen, mert az a vágyam, hogy 
tovább dolgozzak az Egyházért és a lelkekért (vö. 254. le-
vél, 1897. július 14.). 

Mi is részesedünk a szentek érdemeiben és örömében, 
és ők is részesednek a mi küzdelmünkben, a béke és kien-
gesztelődés iránti vágyunkban. A feltámadt Krisztus győ-
zelméből fakadó örömük nekünk erőforrás lehet ahhoz, 
hogy legyőzzük a közömbösség és a keményszívűség sok-
féle formáját. 

Másrészről, minden keresztény közösség arra hivatott, 
hogy átlépje azt a küszöböt, amely az őt körülvevő társada-
lommal, szegényekkel, távollevőkkel összeköti. Az Egyház 
természeténél fogva missziós és nem befelé forduló, hanem 
minden emberhez szóló küldetése van. 

Ez a küldetés türelmes tanúságtételt jelent Arról, aki az 
Atyához akarja vinni a teljes valóságot és minden embert. 
A küldetés abban áll, hogy a szeretet nem hallgathat. Az 
Egyház követi Jézus Krisztust azon az úton, amely minden 
emberhez elvezeti a föld legvégső határáig (vö. ApCsel 
1,8). Így felebarátunkban azt a testvért láthatjuk, akiért 
Krisztus meghalt és feltámadt. Mindazt, amit kaptunk, ér-
tük is kaptuk. És ugyanúgy, amivel ezek a testvérek ren-
delkeznek, ajándék az Egyháznak és az egész emberiség-
nek. 

Kedves Testvéreim! Mennyire szeretném, hogy minda-
zok a helyek, ahol az Egyház valamilyen formában meg-
nyilvánul – különösképpen plébániáink és közösségeink –, 
az irgalom szigeteivé váljanak a közömbösség tengerében! 

 

3. „Erősítsétek meg szíveteket” (Jak 5,8) – az egyes hívő ember 

Egyénileg is érint minket a közöny kísértése. Telis tele va-
gyunk felkavaró hírekkel és képekkel, amelyek emberek 
szenvedését tárják elénk, ugyanakkor tejesen tehetetlennek 
érezzük magunkat, hogy segítsünk nekik. Mit tegyünk, 
hogy az ijedtség és a tehetetlenség spirálja ne nyeljen el 
minket? 

Mindenekelőtt imádkozhatunk a földi és mennyei Egy-
ház közösségében. Ne becsüljük le az olyan sok ember 
imájának erejét! Szeretném, hogy a 24 óra az Úrért elneve-
zésű kezdeményezést az egész Egyházban, egyházmegyei 
szinten is megtartsák március 13-án és 14-én: ez az alka-
lom éppen az imádság szükségességét hivatott kifejezni. 

Másodsorban, segíthetünk a szeretet különféle meg-
nyilvánulásaival, a hozzánk közel vagy tőlünk távol lévő 
embereknek az Egyház számos karitatív szervezetének kö-
szönhetően. A nagyböjt megfelelő idő arra, hogy kimutas-
suk érdeklődésünket a másik iránt, akár egy kicsi, de konk-
rét jellel, mely egyben kifejezi a közös emberségben való 
részesedésünket. 

Harmadsorban pedig, a másik szenvedése a megtérésre 
hív, mert a testvér szükséglete életem törékenységére em-
lékeztet, illetve az Istentől és a testvérektől való függősé-
gemre. Ha alázattal kérjük Isten kegyelmét, és elfogadjuk 
lehetőségeink korlátait, akkor bízni fogunk azokban a vég-
telen lehetőségekben, amelyeket Isten szeretete tartogat 
számunkra. És ellen tudunk majd állni az ördögi kísértés-

nek, mely el akarja hitetni velünk, hogy egyedül meg tud-
juk váltani magunkat és a világot. 

Azért, hogy legyőzzük a közömbösséget és a mindenha-
tóságra való igényeinket, azt szeretném kérni mindenkitől, 
hogy ezt a nagyböjtöt „szívünk képzésének” útjaként éljük 
meg, ahogy XVI. Benedek mondta (vö. Deus caritas est 
enciklika, 31). Az irgalmas szív nem jelent gyenge szívet. 
Aki irgalmas akar lenni, annak erős, megingathatatlan szív-
re van szüksége, mely bezárja kapuit a kísértő előtt, de nyi-
tott Isten felé. Az ilyen szív hagyja, hogy átjárja a Lélek és 
vigye a szeretet útjain, melyek a testvéreinkhez vezetnek. 
Alapjában véve szegény szív ez, vagyis ismeri saját sze-
génységét, és a másik emberért éli életét. 

Ezért, kedves testvéreim, szeretném veletek kérni 
Krisztust ebben a nagyböjtben: „Fac cor nostrum secun-
dum cor tuum” – „Alakítsd szívünket a te szent Szíved sze-
rint!” (könyörgés a Jézus Szíve litániából). Akkor erős és 
irgalmas szívünk lesz, éber és nagylelkű, amely nem hagy-
ja, hogy bezárkózzon, és nem esik bele a közömbösség 
globalizációjának szédületébe. 

Ezzel a jókívánsággal biztosítok mindenkit imáimról, 
hogy minden hívő, minden egyházi közösség gyümölcsö-
zően járja végig a nagyböjti utat, és kérlek titeket, imád-
kozzatok értem. Az Úr áldjon meg és a Szűzanya őrizzen 
meg Benneteket. 
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A HÁZASSÁG ISTEN NAGY AJÁNDÉKA,  
AMIT NAPONTA MEG KELL KÖSZÖNNÜNK! 

 
 

2015. február 20-án dr. Legeza József görögkatolikus lelkész tartott előadást a házasságról a dunaharaszti 

Főplébánián. Akik nem tudtak részt venni – és nincs internetjük, hiszen a www.plebi.hu weboldalon teljes 

egészében meghallgatható az előadás  –, azok számára összefoglaltuk a legfontosabb gondolatokat. 

 
Mottó: Ne akarjuk megváltoztatni a másikat! Elég, ha szeretjük! 

 

Ha valaki jó házasságban él, akkor boldog ember, függetlenül a kormányoktól, az időjárástól, az anyagi körülmé-
nyektől, a betegségektől. A rossz házasság az Istennel való kapcsolatot is beárnyékolja, megmételyezi. A házastár-
saknak egyetlen dolguk van: legyenek jó feleségek vagy jó férjek! Ha csak ennyit meg tudunk tenni, biztos helyünk 
van a mennyországban. Felelősek vagyunk azért, hogy boldog-e mellettünk a házastársunk. Mindent meg kell ten-
nünk, hogy elmondhassuk: jól járt velem a társam. 

A házasság egy hatalmas döntés. Három nagy esemény van az ember életében: a házasság, a gyerekek születése 
és a halál, de legjobban a házasságkötésben van benne teljesen az akaratunk, amikor teljesen szabadon döntünk. Ha 
együtt tudunk mozogni, akár a napba is eljuthatunk – olvashatjuk egy novellában, amelyben egy artista és egy kisfiú 
együtt kelnek át egy kötélen a Niagara-vízesés fölött. A házastársak pedig, ha képesek együtt mozogni, és felismerik 
egymásra utaltságukat, nem a napba, de a mennyországba biztosan eljutnak. 

A házasság egyszerre szép, ugyanakkor nehéz is. Miért szép? Mert megtapasztalunk valamit abból a szeretetből, 
ami az Atya és a Fiú között van, ami az Atyáról árad a Fiúra és a Fiúról az Atyára, a Szentlélek által. Megtapasztal-
juk, hogy fontosak vagyunk egymásnak. A házasságkötés után elszakíthatatlan viszony alakul ki két ember között, 
az egyik a másiknak testrészévé, vérévé válik. Miért nehéz a házasság? (Pázmány Péter szerint a legszigorúbb szer-
zetesség a házasság.) Házasságban könnyű élni, de jó házasságban nehéz, mert erőfeszítéseket kíván, amelyeket ön-
erőből ideig-óráig, sokszor csak fogcsikorgatva tudunk megtenni. Egy életen keresztül kitartani a másik mellett, ra-
jongani érte, a bűvöletében élni, rácsodálkozni a csodálatosságára – csak az Isten segítségével lehetséges. A jó há-
zasság emberfeletti feladat, ezért is köti össze stólával az eskető pap a jegyesek kezét. Mert emberfeletti feladathoz 
emberfeletti erő kell, képességeinket meghaladó feladathoz felüről jövő erőre van szükség. 

A házasságban áldozatot kell hozni a másikért. Az Atya és a Fiú akaratának az egyesítése is áldozatba került. 
„Atyám, ha lehetséges, múljék el tőlem ez a pohár, de ne az én akaratom teljesüljön, hanem a tiéd” – imádkozik Jé-
zus, mielőtt elfogják. Jézus vért izzadt, míg kimondta e szavakat. Csak az a házasság marad meg, amelyben a férj és 
a feleség – ha kell, vért izzadva is – egyesítik az akaratukat, ami mindkettőjüktől áldozatokat kíván. A házasság per-
sze nem vértanúság, de az a boldogság, amit Isten adni akar nekünk a házasságban, csak a vértanúk erőbedobásával 
érhető el, sőt azzal, hogy naponta átadjuk magunkat a másikon keresztül Istennek, még a vértanúságnál is nagyobb 
tettet hajtunk végre. Éppen ezért nem házassági évfordulókat, hanem házassági napfordulókat kellene tartani. 

A házasság két ember elszánt, egyoldalú, önkéntes, fáradhatatlan, szerelemből fakadó jócselekedete. A házasság-
ban négy dolog van együtt: szerelem, szeretet, hűség, kitartás. Egy óráig szeretni – állati dolog; egy évig – emberi 
dolog; egy életen át – angyali dolog; egy életen át egy embert szeretni – isteni dolog. 

Bernardinus (Sienai Szent Bernardin, 
1380. szeptember 8.–1444. május 20., olasz 
katolikus hitszónok, egyháztanító – D. Zs.) ír-
ta1817-ben: „Tudjátok, miért adott az Isten 
Őszentfölsége házastársat a férfinek? Azért, 
hogy néki feleség, azaz minden ügyében fele 
segítsége legyen. Feleségnek nevezi, mint 
testének, lelkének fele részét. A „ség”, „ság” 
képző kiemeli, nyomatékosítja, fölértékeli a 
szót, a fogalmat, amelyhez csatolják. Az ura-
ság több, mint az úr, a hegység több, mint a 
hegy, a legközelebb álló felem – feleség, aki 
nélkül nem lehetnék ember, mert ő teszi lehe-
tővé, hogy boldog emberként éljek.” 

Szent Ágoston: „Ha Isten a nőt a férfi urá-
vá próbálta volna tenni, Ádám fejéből vette 
volna a csontjait. S ha a férfi rabszolgájává 
rendelte volna, a lábából. Ámde oldalából 

„A halál tulajdonképpen egy jelentéktelen dolog, semmiség. 
A másik szobába ugrottam csak át, minden maradt a régiben. 
Én én vagyok, te te vagy, és a múlt, amit együtt csináltunk végig, 
mind érintetlen, megmásíthatatlan. 
Bármit is jelentettünk egymásnak, egymás életében, ez mit sem változott. 
Nevezz csak nyugodtan a megszokott nevemen, 
beszélj velem ugyanazon a könnyed hangon, melyen mindig is beszéltél! 
Ne változtass a hangszíneden, 
nevess ugyanúgy, ahogy valaha együtt nevettünk közös vicceinken! 
Mosolyogva gondolj rám és imádkozz értem! 
Az élet megy tovább, mint azelőtt, 
tökéletes és töretlen a folytonosság. 
A halál csak elhanyagolható kis baleset. 
Attól, hogy nem látsz, attól még ott vagyok melletted, 
idővel meglátsz, amikor találkozunk. 
Addig is várlak, minden rendben, ne félj! 
 
(Ismeretlen angol katona verse feleségéhez) 
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Grimm Petra 

vette, mert élettársává, egyenlő párjává rendelte. A szív tájékáról, mert véle egy test, egy szív. A szív dolgozik, de 
szükség van az átölelő bordára, ami az otthon melegségét adja.  
Miért bocsájtott az Úristen Ádámra álmot, amikor a bordájából kivette a csontot és megalkotta Évát? Mert ha ébren 
lett volna, fájdalmat érzett volna, és ha utólag valami utálatosság kerekedett volna köztük, és az a csintalan Éva tü-
relmetlenkedett volna és szuttyogtatta volna a férjét, Ádám azt mondhatta volna: Te szívem gyötrelme, állj félre, ne 
újítsd meg sebemet, nem tudod, hogy szörnyű fájdalmat szenvedtem testemben érted? És mégis Te egy csikorgó ku-
koricamalom, még most is kímélés nélkül fonnyasztod, hervasztod kedvemet, gyötröd és kínzod szívemet. A békes-
séget szerető Isten az Ő bölcs rendelése szerint azért bocsájtott Ádámra álmot e munka véghezviteléhez, hogy meg 
ne történjenek ilyenek, hanem csendes békességben, egységben éljenek, és egymás kedvébe járjanak.” 

Baleset az M7-es autópályán. Az egyik autóból idős házaspárt emelnek ki, aléltan lefektetik őket a sztráda mellet-
ti fűre. A nyüzsgő rendőrök és a kíváncsiskodó emberek között azt lehet látni, hogy a férfi keze elindul, tapogatva a 
füvön. A fejét nem tudja odafordítani, de a keze a felesége kezét keresi, eszméletlenül is. Amikor eléri, megnyugszik 
az arca… Nyilvánvaló ebből a mozdulatból, hogy ez a két ember egész életében ezt csinálta: nap mint nap kéz a 
kézben aludtak el. Michelangelo híres festménye juthat eszünkbe, ahol Ádám nyújtja a kezét Isten felé, Isten pedig 
Ádám felé. Egész életünkben a kezünket, a szívünket nyújtjuk egymás felé és egymáson keresztül az Istennek. A há-
zasság Isten nagy ajándéka a számunkra, amit naponta meg kell köszönnünk! 

Lejegyezte: Dékány Zsolt 
 

„Ahol te vagy ott van az Isten, avagy a házasságok 
az égben köttetnek, de a kötelet a földön fonják.” 
címmel egy életvidám görögkatolikus lelkész, Dr. 
Legeza József tartott előadást a Dunaharaszti Főplé-
bánián a „Házasság hetének” keretében. 

Egyszer hallottam egy „mondást” egy atyától a 
lelkigyakorlatokkal kapcsolatban, ami így szól: 
„Nem tudsz úgy elmenni innen, mint ahogyan idejöt-
tél.”  Úgy érzem, ez a mondat erre a pár órára is igen 
találó, és engedjék meg, hogy a sok értékes gondolat 
közül néhányat, amik számomra nagy jelentőséggel 
bírtak, megosszak az olvasókkal. 

Mint házasságra készülő fiatalnak, jó volt hallani 
egy tapasztalt embertől, hogy mi az, amire a házas-
ság során mindenképpen számíthatunk, bár ha helye-
sebben szeretném megfogalmazni, akkor úgy írnám, 

hogy Ki az, Akire biztosan. Ez az előadás is megerősített abban, amit a vőlegényemmel már a kezdetektől vallunk: 
„Mi hárman vagyunk ebben a kapcsolatban: A Jóisten, te és én.” Ha kivonnánk Őt az egyenletből, akkor nagy való-
színűséggel nem működne olyan jól a kapcsolat, mert csak mi maradnánk. Erre jöhet a kérdés, hogy mégis miért? 
Pár példát sorolnék fel, amik elhangzottak az este folyamán, és amiket én is konfliktus-forrásnak tekintek. Először is, 
sokan úgy vagyunk vele, hogy bár akarva-akaratlanul is, de rá akarjuk erőltetni a szándékunkat a társunkra. Azt hisz-
szük, hogy neki az a jó, ami nekem, amit én szeretnék, és a végén még nekem áll feljebb, ha nem azt „választotta”, 
amit én kigondoltam. Ehhez nagyon hasonló, amikor meg akarjuk változtatni a másikat. Erre mondta nagyon jól az 
atya, hogy „Nem javítgatni kell egymást, hanem szeretgetni.” Ezzel abszolút egyet tudok érteni, hiszen: „Az embe-
reket csak szeretve lehet jobbá tenni.” (Böjte Csaba) 

Az is probléma lehet, ha a házastársak nem tartják fontosnak, hogy megbeszéljék a napi történéseket, az érzései-
ket. Pedig ahol megszűnik a kommunikáció, ott szerintem egy idő után a kapcsolat is tönkre megy. Természetesen a 
beszélgetésről is volt egy jó gondolata az atyának: „Ilyenkor együtt dolgozzuk fel a külön töltött időt.” Személy sze-
rint ez nekem és a páromnak mindig is az egyik legfontosabb „kapcsolattartó eszköz” volt, mert előfordult nem egy-
szer, hogy hetekig nem láttuk egymást. Ilyenkor minden este telefonon beszéltük meg, hogy kivel mi történt, hiszen 
ez volt az egyetlen érintkezési forma, amit ki tudtunk használni. 

Egy másik gondolat, ami engem nagyon megfogott, az az, hogy „Nem a házasság öli meg a szerelmet, hanem a 
szerelem hiánya öli meg a házasságot.” Szerintem manapság sokan azért nem akarnak összeházasodni, mert pont 
ennek az ellenkezőjét hiszik, vagy, mert félnek az elköteleződéstől. Akik pedig már házasok, sokszor elfelejtik, hogy 
nem arra az egy napra mondtak igent, hanem örökre. De erre is érkezett egy jó kis tanács: „Házassági napfordulókat 
kell tartani, nem évfordulókat.” 

Utolsó gondolatként pedig az este kulcsszavait osztanám meg, amik a következők voltak: „Szerelem-szeretet-
hűség-ragaszkodás”. Ha ezeket komolyan vesszük, akkor tényleg ki tudjuk mondani őszintén a párunknak, hogy 
„Téged egyedül, örökre.” 
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Tellis Kati 

SZŰZ MÁRIA ÜZENETEI  
a fejlődő világból 

 
Mennyei Édesanyánk mindenhol jelen van és gondoskodik rólunk, időnként pedig személyesen is eljön, hogy tanítson 
bennünket. A legkorábbi regisztrált és a Vatikán által is hitelesként elfogadott megjelenése nem sokkal Amerika felfede-
zése után történt Mexikóban, Guadalupeben.  

1531-ben az eredetileg Beszélő Sasnak nevezett indiánnak, Juan Diegonak jelent meg a Szűz és azték nyelven azt kérte 
tőle, hogy építsenek a tiszteletére templomot. Juan elmondta a ragyogó nőalak kívánságát a püspöknek, ám ő nem hitt a 
neki, amíg csodajelet nem kap Máriától.  

„Semmitől se ijedj meg, semmi miatt ne aggódj, semmi se szomorítsa el arcodat és szívedet! Ne 
félj se gondtól, se fájdalomtól. Hát nem vagyok itt én, a te Anyád? Nem tartalak-e karjaim oltal-
mában? Nem állsz talán az árnyékomban, a védelmem alatt?” – bíztatta a Szent Anya az indiánt és 
megkérte, hogy menjen fel a Tepeyac-hegyre. Fagyos, kopár december volt. Juan Diego a hegyen 
viruló rózsákat talált, melyeket aztán a tilmájába gyűjtött és elvitt a püspöknek. Amikor tilma-
köpenyéből kibontotta a virágokat, akkor annak belsejében, a szöveten Mária ragyogó képmása 
vált láthatóvá. A püspök és környezete földre borult a csoda láttán, nem volt már többé kétségük, 
hogy Mária jelent meg Juannak. 

Zumárraga püspök felépíttette Tepeyac hegyén a Mária-templomot (amely napjainkban már ba-
zilika és évente közel 20 millióan zarándokolnak oda) a „Guadalupei Szűz Mária” tiszteletére.  

A történteket Juan Diego elmesélte a környezetének is, akik ennek hatására megkeresztelked-
tek. Ez szintén csodának nevezhető, mivel az Újvilág első misszionáriusai nagy küzdelmet vívtak 
korábban a megtérítésükért. „Ha Isten nem küld sürgősen segítséget, ez az ország örökre elvész" – 
mondta Juan de Zumárraga püspök a misszionáriusoknak. Az 1531-es csodálatos esemény után az 
indiánok a távoli vidékekről is eljöttek, hogy a szentségekben részesüljenek. 1539-ig közel 9 millió 
keresztelést tartottak a ferencesek. 

A Mária képét hordozó tilma még ma is megvan, annak ellenére, hogy az agáve-rostokból szőtt anyag élettartama min-
tegy tíz év. Több mint négyszáznyolcvan év alatt nem ment tönkre, nem mállott szét, mint ahogy a dolgok természetes 
rendjében történnie kellett volna.  

Az 1981-ben Ruandában történt jelenést két néven is emle-
getik: Hétfájdalmú Szűzanyának illetve Kibehói Miasszo-
nyunknak. Az egyház 2001-ben ismerte el hitelesnek. 

     Alphonsine 16 éves volt, amikor a Szűzanya először 
megjelent neki. Mivel a környezete nem hitte el, hogy való-
ban találkozott Máriával, ezért gúnyolták, míg végül sike-
rült őket rávennie arra, hogy együtt imádkozzanak azért, 
más is megláthassa az „Ige Anyját” (így mutatkozott be a 
jelenség). A kérés meghallgatásra talált, hamarosan két má-
sik lány is láthatta Őt. A ruandai vezetők mindent megtettek 
azért, hogy természettudományos magyarázatot találjanak a 
jelenségre, sikertelenül, mivel emberi észt felülmúló ese-
mények történtek újra és újra (így pl. napcsoda), Szűz Má-
ria pedig éppen azt a lányt, Marie Claire-t választotta ki 
egyik látnokául, aki addig fő kritikusa volt. A lányok misz-
tikus útjaikon a mennyben, tisztítótűzben és a pokolban is 
jártak. A jelenések 1981-től egészen 1989-ig tartottak. Szűz 
Mária ruandai üzenetei így foglalhatók össze: 

- Tartsatok bűnbánatot, térjetek meg! 
- A világban túl sok a bűn, nincs béke és szeretet. Mária sír az emberek hitetlensége miatt. 
- Szenvedés nélkül senki sem jut a mennybe (= a fájdalom megment). 
- Szüntelenül és őszintén imádkozzatok főleg az Egyházért és ne felejtkezzetek el a Szűz Mária hét fájdalmáról szóló 

rózsafüzérről (ez az olvasó hét táblából áll és mindegyikben egy Miatyánk és hét Üdvözlégy foglaltatik, vonatko-
zással Mária hét nagy fájdalmára, melyek fölött imádkozás közben elmélkednünk kell). 

A fentebbi jelenéseket gyógyulások és más csodák is kísérték, de a legfőbb ajándék a hit volt minkét kontinensen, s ez 
üdvtörténeti jelentőségű.  

A Vatikán által hitelesnek elismert Mária-jelenések száma Európában a legmagasabb, de Isten Anyjának üzenetei a föld-
rajzilag távol eső helyekről hozzánk is szólnak, tanításai mindenkor és mindenhol érvényesek. 
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2015. január 9-én este Dunaharasztiból huszonhárman 
keltünk útra Budapestre, hogy az Uránia Nemzeti Film-
színházban megtekintsük a Mária földjén című filmet. A 
csoport részére a programot Tóth Marianna karitászvezető 
szervezte, köszönöm neki az élményt és az együttlétet. Ma-
gam nem tájékozódtam előre, mit is fogunk látni, így bi-
zony tévesen gondoltam arra, hogy Izraelt bemutató mű-
vészfilmről vagy Mária országáról, Magyarországról lesz 
szó benne.  

Az első meglepetés akkor ért, amikor belépve a tágas 
előcsarnokba, höm-
pölygő tömegben talál-
tam magam. A pénz-
tárnál hosszú, kígyózó 
sor, amit mi elkerülhet-
tünk, hiszen Marianna 
előre gondoskodott a 
jegyekről is. Fiatalok, 
idősebbek egyaránt 
voltak jelen, amiben 
megegyeztünk, a mo-
solygó arc és a szívélyes viselkedés egymás iránt.  

A vetítés este hétkor kezdődött a díszteremben, amely 
zsúfolásig megtelt.  

A film spanyol produkció, játék- és dokumentumfilm, 
amelyben a hivatásos színészeken kívül civil tanúságtevők 
kaptak szerepet. A hallható nyelvek: spanyol, angol, olasz, 
makedón voltak, magyar feliratozással. Az első filmkocká-
kat nézve talán mindannyian meglepődtünk. Elindult egy 
keretjáték, valódi játék, amely céltudatosan haladt a mon-
danivaló kiteljesítése felé. A felvezető jelenetben spanyol 
földön járunk, s megismerünk egy férfit és egy asszonyt. 
Egy székesegyházban különös párbeszédnek lehetünk ta-
núi: az asszony (az ördög) megbízza a férfit (mint az ördög 
ügyvédjét), nyomozzon egy különös jelenség után. Kezébe 
adja a Bibliát, melyből megható, technikailag ötletes képsor 
olvastatja ki velünk a teremtés gyönyörű napjait, Isten és az 
ember felhőtlenül boldog atyai-gyermeki kapcsolatát. Az 
ördög persze közbelép, és sötét képek peregnek tovább a 
szemünk előtt. Az ördög mégis nyugtalan. Ezért fogad 

ügyvédet. Elküldi a férfit, járjon utána egy különös, egyre 
bővülő és bővülő csoportnak, akik minden praktikája elle-
nére boldogok. Fürkéssze ki a titkukat, vajon bolondok, be-
tegek, szélhámosok-e, hányan is vannak, mennyire támad-
hatók. A férfi hóna alá csapja a szent könyvet, és elindul.  

A dokumentáris rész következik, amikor az ördög ügy-
védjeként bemutatkozó alak felkeresi a különös embercso-
portot, több országot végigjárva. Beszélgetésbe elegyedik 
egy orvossal, egy utcai hittérítővel, egy pappal, egy manö-
kennel, egy prostituálttal, egy filmszínésznővel, provokatív 

kérdései azonban 
soha nem érnek 
célba. Megrázó 

tanúságtételeket 
hallunk megtérés-
ről, hivatásról, hit-
ről, hűségről, sze-
génységről, szere-
tetről, imádságról, 
az Atyához és Jé-
zushoz való tarto-

zásról. Mindannyiuk vigasztaló, szerető és megmentő édes-
anyja Mária. Mária, aki engesztel értünk, aki Jézushoz ve-
zet, aki segít gyógyítani a sebeket, aki imádkozik a világért, 
felszólít a megtérésre, az örömhír közvetítésére. Az ördög 
ügyvédjének kérdései apránként elvesztik élüket, kétségei 
támadnak, elgondolkodik, nem gúnyos, inkább figyelmessé 
válik. A beszélgetőtársak mind szeretettel fordulnak hozzá, 
és készséggel szolgálnak recepttel, hogyan is boldogulhat 
az ember. Az utolsó tanúságtevőkkel, egy bénaságából fel-
gyógyult olasz lánnyal és egy helyi tolmáccsal a bosnyák 
hegyekben találkozik főhősünk, Medjugorjeban. A hely ki-
sugárzásától senki sem lehet mentes. Úgy érezzük, nem kell 
több meggyőző szó számára. S reméljük, a hitükben bi-
zonytalan, tájékozatlan más embertársainknak sem, akik ezt 
a filmet végignézik. A film tanúságtétel, és tanúsága annak 
is, hogy földünk – Mária földje. Nincs másnak hatalma fe-
lette, csak Teremtőjének. Reményünket és buzgóságunkat 
táplálja ez a tudat.  

Koczka Tamásné 
 

 

    KÖNYVAJÁNLÓ  
    Francine Rivers: A kegyelem vonala sorozat (Harmat Kiadó) 
 

„A kegyelem vonala” sok száz esztendőt kapcsol össze öt könyvön keresz-
tül, öt különleges nő életét bemutatva. Ezek az asszonyok az Ószövetség 
népének kiválóságai, akikről a Szentírásban azonban kevés szó esik, mégis 
döntő és pótolhatatlan szerepük van a kereszténység történetében. Ugyanis 
mindahányan Jézus Krisztus ősei ők. Ezek a csodálatos teremtések minden 
bizalmukat Istenbe helyezik, még akkor is, amikor rettenetes életkörülmé-
nyek veszik körül őket. Teljes meggyőződéssel hisznek abban, hogy Isten 
gondviselő szeretete szilárdítja meg lépteiket életútjukon, akár abban a történelmi helyzetben is, amikor az ókori asszo-
nyok egyáltalán nem szólhattak bele a pátriárkák döntéseibe. Francine Rivers mesterien ábrázolja a női lélekben zajló 
megtérés folyamatát. Letehetetlenül izgalmas, romantikus könyvélmény ez a sorozat.  
Részei, melyek külön is olvashatók: Rendíthetetlenül – Ruth története; Leplezetlenül – Támár; Szégyen nélkül – Ráháb; 
Kimondhatatlanul – Betsabé; Félelem nélkül - Mária 

a dunaharaszti VÁROSI KÖNYVTÁRBÓL 
Tóth Marianna 

MÁRIA FÖLDJÉN 
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AULICH LAJOS  honvéd tábornok 1793-ban született Pozsonyban, német polgári csa-
ládban. 1812-tól a császári és királyi hadseregben szolgált, részt vett a napóleoni háború-
ban. 1848-ban átlépett a magyar honvédségbe és esküt tett a magyar alkotmányra, alezrede-
si rangot kapott. Először a délvidéken, a magyarok ellen fellázadt szerbekkel küzdött, majd 
ezredesi rangban a feldunai hadtest egy hadosztályát vezette. Sikeres haditettet hajtott vég-
re, mikor csapatait Körmöcbányáról Besztercebánya felé vezetve, egy elhagyott és beomlott 
bányaalagutat járhatóvá tett, így menekítve ki hadosztályát az ellenség szorításából. A ká-
polnai csata előtt lett tábornok, a 2. hadtest parancsnoka. Az isaszegi győzelem is részben 
csapatainak köszönhető. Windisch-Grätz elvonulását követően bevonult Pestre, és Buda 
ostromában is részt vett.1849. július 14-től a kormány tagja, ő volt az utolsó hadügyminisz-
terünk. Világosnál esett fogságba, 1849. október 6-án Aradon halt hősi halált a bitón. Ma-
radványait az 1932 májusi aradi árvíz idején találták meg, hamvai 1974 óta a vértanúk em-
lékoszlopa alatti kriptában nyugszanak. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

ALESSANDRO MONTI ezredes 1818-ban, 
Bresciában született olasz katona. Az olaszok egy része  
lojálisan állt a magyar szabadságharc ügyéhez, hiszen a közös ellenség ezekben az idők-
ben Ausztria volt. Otthon a bresciai felkelés tehetséges szervezője, majd ezredesi rend-
fokozatot viselve az olasz légió parancsnoka volt a magyar  
szabadságharcban. Harcba csak a nyári hadjárat végén került, ahol sikeres szervezői 
munkát végzett.   
Később Törökországba emigrált, ahol ugyanúgy fegyelmet tartott katonái között, nem 
engedte őket szétszéledni. Elérte, hogy hazatérhessenek Olaszországba, Cagliari-
ban kikötve azonban már feloszlatta a légiót. Hazatérte után az olasz kormány nem en-
gedte magas beosztású tisztként szolgálni, ami Montit 
mélységesen letörte. Kapcsolatban maradt a magyar 
emigráció tagjaival, elsősorban Batthyány Kázmér-
ral és Kossuth Lajossal. Börtönigazgatóként, több évnyi 
betegeskedés után 1854-ben halt meg. 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Herceg MIECZYSŁAW WORONIECKI  őrnagy, lengyel főnemes. Pétervári 
tartózkodása idején értesült a magyar forradalom kitöréséről, majd Pestre érkezve 
szabadcsapat szervezésébe fogott. Ismeretséget kötött többek közt Jókai Mór-
ral és Petőfi Sándorral is. Az ő nevéhez fűződik az első honvéd vadászalakulat 
felállítása. Ifjúkorában az osztrák hadsereg különböző ezredeinél szolgált, 
majd 1848 nyarán csatlakozott a lázadó szerbek ellen harcoló magyar hadsereg-
hez. Részt vett a perlaszi ütközetben, ahol jelentős szerepe volta szabadságharc 
első jelentős magyar győzelmének kivívásában. Az ütközet után Erdélyben szol-
gált, majd 1849. augusztus 3-án az Újszegednél vívott összecsapást követően vi-
tézségéért a katonai érdemjel 3. osztályával tüntették ki. A szőregi csata idején 
egy magányos felderítőúton osztrák fogságba került. A szabadságharcot követő 
megtorlások idején az osztrák hadbíróság halálra ítélte, 1849. október 20-
án Pesten végezték ki. Emlékére a volt Mezőgazdasági Minisztérium épületének 
falán avattak emléktáblát. 
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KISS PÁL tábornok 1809-ben született egy bihardiószegi görög kereskedő családban. 
Egyike volt a magyar szabadságharc 30 magyar honvédtábornokának. Ő volt a magyar sza-
badságharc legmagasabb rangú görög eredetű tisztje. A bihari nemzetőrök parancsnokaként 
először a perlaszi, majd a jankováci ütközetben tűnt ki. Részt vett Damjanich János délvidé-
ki győzelmeiben. 1849 februárjától Arad ostromseregének parancsnokává nevezték ki és 
bátran harcolt a tápióbicskei csatában a híd elfoglalásáért. Komárom alatt az ő dandára kelt 
át elsőként a Dunán. Kiss Pál egyike volt az 1848-49. évi magyar szabadságharc tizenöt hős 
honvédtábornokának, akik az osztrákok fogságába kerültek. A péterváradi rendkívüli hadi-
törvényszék elé állították, és 1849. december 15-én kimondták rá a halálos ítéletét. Történt 
ez annak ellenére, hogy már december 3-án megszületett Ferenc József császár Kiss Pálra 
vonatkozó rendkívüli kegyelmi rendelete. Késve, de szerencsére még időben végül azután 
megérkezett a péterváradi hadbíróságra ez az okirat, Kiss Pál így megmenekült. Később, be-
tegsége miatt Pesten, a Rókusban kezelték: 1867. május 27-én, Pesten hunyt el.  
 

 
DAMJANICH JÁNOS honvéd tábornok  Stazán született 1804-ben, szerb katonacsalád-
ban. 1820-tól katona Temesváron. Már százados, amikor 1848 áprilisában szóváltásba ke-
veredik a magyarokat és Kossuthot szidalmazó Haynau altábornaggyal. Ezért Olaszország-
ba vezénylik, de sikerül magát visszakérnie Magyarországra, és a honvédsereg szervezése-
kor már őrnagyi rangban részt vett a főként erdélyi ifjakból álló szegedi 3. honvédzászlóalj 
kiképzésében. Kiváló parancsnok, katonái rajonganak érte, zászlóalja, a „veressipkások” a 
szabadságharc egyik legkitűnőbb alakulata. Damjanich gyorsan halad a katonai ranglétrán, 
már 1848 decemberében tábornok, 1849 márciusától a 3. hadtestet vezeti. Harcol a szer-
bekkel, első nagyobb győzelmét a császári csapatok ellen Szolnoknál vívja ki, de diadalt 
arat Hatvannál, Isaszegnél, Vácnál, Nagysallónál is. 1849 áprilisában, Komáromban, kocsi-
ja kipróbálása közben eltöri a lábát, ezért a további harcokban nem vehetett részt. Júliusban 
az aradi vár parancsnokává nevezték ki. A szabadságharc bukásakor a várat az oroszoknak 
adja át, akik szavukat szegve kiszolgáltatják az őrségét az osztrákoknak. 1849. október 6-án 
nyolcadikként halt, törött lába és magas termete miatt, rettenetes kínhalált az akasztófán. 
Teteme 125 évig felesége rokona, Csernovics Péter temesi főispán mácsai kastélyának 
parkjában pihent, 1974 óta az emlékoszlop kriptájában nyugszik. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 POELTENBERG ERNŐ lovag 1808-ban, Bécsben született osztrák származású tábor-
nok az aradi vértanúk egyike. Gazdag szülők gyermeke, édesapja ügyvéd volt. 1830-ban lé-
pett katonai szolgálatba, a császári seregbe, ahol két évvel később a 4. Sándor huszárezredben 
hadnagyi, majd később kapitányi kinevezést kapott. 1848 tavaszán helyezték ezredé-
vel Magyarországra, akarata ellenére. Magyarországon a szabadságharc ügyének lelkes hívévé 
vált. Először Jellasics horvát bán serege ellen harcolt, később Görgey Artúr parancsnoksága 
alá került, akinek javaslatára honvédőrnaggyá, később, alezredessé nevezték ki. A kápolnai 
csatában jelentős szerepe volt, kitűnt tehetsége, a 7. hadtest parancsnoka, ezredes, 
majd tábornok lett. A nyári hadjárat idején Haynau túlerejével szemben visszavonulni kény-
szerült. Részt vett a komáromi csatában, majd a váci ütközetben. Görgey bizalmasaként ő 
közvetített a tárgyalásokon a cári seregekkel a fegyverletételről. Ezután fogták el az osztrák 
hatóságok. Kötél általi halálra ítélték, ötödikként végezték ki. 

Összeállította: Goia Marianna Zsófia 
 

Szkárosi LÁZÁR VILMOS  honvéd ezredes Nagybecskereken, 1817-ben született, 
szintén az aradi vértanúk egyke. Családja örmény származású magyar nemesi család. 
Katonai szolgálatát 1834-ben kezdte. Ferdinánd császár 1. huszárezredében hadnagyi 
kinevezést nyert, de 1844-ben elhagyta a katonai pályát és visszavonult zempléni birto-
kára gazdálkodni. 1847-től a vasúttársaság főpénztárnoka volt. A forradalmi események 
hatására belépett a magyar honvédseregbe. Kiválóan szerepelt a szabadságharc utolsó 
csatáiban.  Bem tábornok ezredessé léptette elő és megbízta a felső-magyarországi had-
test maradványaiból alakított 9. hadtest parancsnokságával. Augusztus 19-én tette le a 
fegyvert hadteste mintegy 4600 főnyi maradványával a császári csapatok előtt. „Kegye-
lemből” golyó általi halálra ítélték, őt végezték ki elsőként Aradon. Csontjait csak 
1913-ban találták meg az aradi vár sáncában. Ma az emlékoszlop kriptájában nyugszik.  
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Áhel Nikolett 

 
 

Méltó helyet keresünk a mai templom elődjének értékes oltárképe számára 

A Nepomuki Szent János kép  
 

Szent János képünket, dunaharaszti Szent István templomunk nagyértékű 
régiségét, 300 éve készítette egy híres bajorországi festő. Az 1700-as évek 
elején, az itt otthonra talált németek, a svábok nemcsak a munkaszeretetet 
és a szorgalmas életet, de a katolikus érzületet és a Prágában vértanúhalált 
szenvedett pap, Nepomuki Szent János szeretetét és tiszteletét is magukkal 
hozták. Ennek bizonysága ez a Szent János kép, amely az általuk emelt 
templom oltárképe volt. De ezt igazolja a templomkertben álló szép 
szobor és a mártír halálára emlékeztető, hagyománnyá vált dunai 
gyertyaúsztatás. 
A történelem viharait csodával határos módon átvészelt festmény az 
egyházközség, a hívek és a német kisebbség adományaiból gyönyörűen 
restaurálva lett. Először a jobb oldalhajóban volt elhelyezve, de a felette 
lévő hősugárzó miatt át kellett helyezni az oldalfalra. Ez nem túl előnyös, 
mert nem szemben, hanem a híveknek háttal helyezkedik el, és aki a 
templomba belép, csak akkor veszi észre, ha körbejárja a templomhajót. 
Ezért az lenne a méltó, ha ez az értékes alkotás a jövőben a hívekkel 
szemben elhelyezve, az oldaloltár oltárképe lehetne. Mivel a kép barokk, 
ezért ehhez a mostani gótikus oltárt barokk stílusúra kellene átalakítani. 
Az átalakításról iparművész szakembernek kell döntenie, hogy lehetséges-
e? Ezért hívtam ide a templomba egy iparművészt, aki megnézte a 
feladatot, és megígérte, hogy több vázlatot, javaslatot is készít az 
átalakítás lehetőségeiről és az oltárkép elhelyezéséről. A megbeszélésen 

András atya is jelen volt, és jónak látta e tervek elkészítését. 
Ha ez az árajánlat elkészül, akkor kell előteremtenünk az anyagi fedezetet; akkor kérjük a kedves hívek, a német 
kisebbség és az önkormányzat szíves támogatását. Én több templomba járó ismerősömet megkérdeztem, hogy 
számíthatunk-e a segítségére, többen egyetértettek az oltár átalakításával és a megvalósítás anyagi támogatásával. 
Ha az oltár elkészülne, ez a muzeális értékű Szent János oltárkép a templombelső szépségét növelve, mindnyájunk 
örömére mindenki által látható helyre kerülne, és így valódi hírnöke lehet az összefogásnak és Szent János iránti 
tiszteletünknek. 

.Dr. Sárospataki György 
* * * * * 

Beszámoló a hitoktatásról 
 

2013 őszén kezdtem el Taksonyban hitoktatóként 
tevékenykedni, ettől a tanévtől kezdve lett bevezetve 
felmenő rendszerben a kötelező hit- és erkölcstan oktatás. 
Az új törvényt bizalommal fogadtam, bár kicsit tartottam 
tőle, hogy sok olyan gyerek lesz az órákon, akik 
kedvtelenül, muszájból ülnek ott. Szerencsére az első 
tapasztalataim nagyon pozitívak voltak, leginkább az 
alsósoknál mondható el így lassan két év távlatából, hogy 
gyümölcsözőnek találom az új törvényt. Az első illetve 
második osztályosoknál a diákok több mint 40 %-a 
választotta a katolikus hittant. Szerintem ez országosan is 
nagyon jó arány. Erre a korosztályra jellemző, hogy 
nagyon könnyen befogadnak új ismereteket, nyitottak a 
szépre, a jóra. A kötelező órák keretében így olyan 
gyermekeket/ családokat tudunk megszólítani, akik amúgy 
nem biztos, hogy találkoztak volna Istennel/ az Egyházzal. 
Többen közülük legalább a gyerekmisékre rendszeresen 
eljárnak, ami szintén nagyon pozitív dolog.  

Mivel egy átlagos gyerek nagyjából 5-6 percig tud 
koncentrálni a frontális oktatásra, ezért igyekszem 
odafigyelni, hogy különböző csoportos vagy egyéni 
feladatokkal változatosabbá tegyem az órát. Nagyon 
fontosnak tartom a játékpedagógiát is, ezért a legtöbb óra 
végén játszunk valamit. A játék által a gyerekek kicsit 
felszabadulnak, valamint a játékos foglalkozásnak nagyon 
jó közösségformáló ereje is van. A játékpedagógián kívül a 
másik gyakran használt módszerem a bibliodráma. 
Ilyenkor egy-egy szentírási szakaszt játszunk el úgy, hogy 
előtte megbeszéljük a történetet, és mindenki kiválaszthatja 
azt a szerepet, amivel leginkább azonosulni tud. Utána 
pedig megbeszéljük, hogy kinek milyen érzés volt, mi volt 
benne a jó, és mi a rossz. Ezt a módszert leginkább kis 
csoportban, nagyobbaknál lehet hatásosan alkalmazni.  

Összegezve elmondható, hogy az új rendszer, 
nehézségei ellenére, nem rossz kezdeményezés. Bízom 
benne, hogy a jövőben is sikerül minél több gyermeket, és 
rajtuk keresztül családokat közelebb vezetni a Jóistenhez.  
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Magyar nyelvű, színes, kétrészes, 199 perces kölcsönözhető DVD, a dunaharaszti Városi Könyvtárból 
 

Tóth Marianna 

BOGÁRJEGYZET 
A Szentjánosbogár idén és tavaly 

 
 

Nehéz elkezdeni és összeszedni mi 
mindent csináltunk a tavalyi évben és 
mi mindent tervezünk idénre úgy, hogy 
az pontos legyen. Egy remek évet zár-
tunk le és egy újabba kezdtünk bele. 
Rengeteg élménnyel, tapasztalattal és 
felismeréssel gazdagodtunk. 

A klubunkban a programokat illető-
en már kialakult egy rendszer. Az évet 
mindig a közös szilveszterrel nyitjuk és 
zárjuk le. Majd a nagyböjti lelkigyakor-
lattal, keresztutakkal folytatódik, ter-
mészetesen a rendszeres pénteki klubo-
zás mellett. Amint tartósan szép idő 
lesz – április körül – a közös méta, 
vagy biciklizés. A nyári biciklitúra ta-
valy a Vértesben volt, idén a Fertő tó-
nál lesz. A tavalyi biciklitúra volt az első önálló szervezés és ehhez hasonlóan idén is így megyünk. Közös nyárzáró, és 
szeptembertől megint megkezdődnek a pénteki klubok. Karácsony előtt egy lelkigyakorlat, közös karácsony. 

Igyekszünk részt venni az egyházközség életében is. A tavalyi évben mi csináltuk a Kálvárián a keresztutat. Ez a ke-
resztút rendhagyó volt, ugyanis a stációk meg voltak jelenítve élőképpel. Az egyházközségi bálon már egyszer csináltunk 
egy színdarabot (színpadra vittük a Dzsungel könyve musicalt) és idén is készülünk színdarabbal, aminek az előkészületei 
már zajlanak. Ezen kívül részt veszünk a plébánia és a templomkertek takarításában is, vagy éppen az épülő Szent Imre 
templomnál segédkeztünk. 

Nyaranként a klub több tagja is, nem csak résztvevőként vesz részt a bogártáborokban. Sokan közülünk elvégezték a 
vezetőképzőt és csoportvezetőként szolgálnak a közösségben, az idősebbek nyomdokaiba lépve. 
 

* * * * * 

    FILMAJÁNLÓ  – Don Bosco a szeretet küldetése I-II. Etalon Kiadó 
 

200 éve születetett Bosco Szent János – a szaléziak rendalapítója – egy Torino melletti szegény 
tanyán, Becchiben. A szaléziak világszerte nagyszabású ünnepségekkel emlékeznek rá. 
Ki volt ez a kétszáz éve élt ember? Mi közünk lehet ma hozzá? Nem elég, ha a rendtársai fel-
idézik a szentéletű pap életének eseményeit?  

Az Etalon Kiadó célja, hogy olyan filmeket jelentessen meg, melyek szentekről és kiemel-
kedő emberekről, valamint lélekemelő és tanulságos történetekről szólnak. Olyan filmalkotáso-
kat törekszenek elérhetővé tenni a magyar közönség számára, melyek tanító erővel bírnak, mo-
rális mintát és pozitív példát adnak a mai kor emberének, ugyanakkor örömet és lelki feltöltő-
dést is próbálnak nyújtani e kiadványokban. (Sugárzó életek) 

Giovanni Bosco gyermekkorától igen küzdelmes életet élt, mivel az édesapját korán elveszí-
tette. Édesanyja, Margaritha szerető gondoskodása ellenére igen nagy szegénység nyomasztotta 
a családot és akadályozta a fiút – rendkívüli képességei ellenére – a tanulásban. Isten azonban több módon is segítségére 
sietett, míg végül sikerült elérnie kitűzött célját és pap lett. Egyik hangsúlyos üzenete a filmnek a papi hivatás szeretete – 
milyen nagy ajándék a pap hivatása az Egyházban!  

Giovanni gyermekkorában szerzett keserű tapasztalatai is hozzájárultak ahhoz, hogy segítse és tanítsa a nincstelen 
gyermekeket, és egész életét az árvák, a csavargók, a gyermekmunkások és a fiatalkorú fegyencek megsegítésére áldozza. 
Nevelési „stratégiája” a „megelőző módszer” = a feltétel nélküli szeretet – ma úgy mondanánk –, a prevenció volt. A má-
sodik üzenet, tehát a lelki értékek fontosságára irányítja a figyelmet.  

Ma sokan úgy gondolják, hogy a válságból elsősorban jó gazdasági döntések által lehet kijutni, és a közösség javát 
(közjó) is azonosítják az anyagi javakkal. De ez tévedés, mert a közjót elsősorban nem az anyagi gazdagság mozdítja elő, 
hanem a lelki, szellemi értékek, mint például a másokért vállalt áldozat és a másik segítése, szolgálata.  

Don Bosco tudta, hogy emberhez méltó életet csak a közösségért vállalt áldozatok árán lehet fenntartani. Ez az ál-
dozat magában foglalja az egyéni önmegtagadást, a mások javára való lemondást és szolgálatot. Ez a harmadik don 
boscoi üzenet aktuális a mai kor emberének is. 

„A földön nincs árva, mert mindenkinek van apja, a Mennyei!” – hangzik a filmben a biztatás a kis árva Giovan-
ninak (és mindnyájunknak). Ez az a negyedik üzenet és gondolat, amely a gerincét adja a filmnek. Erre épülnek sorra a 
pergő párbeszédek, a fordulatos események. A déli emberek életöröme és a reménység világossága árad az olasz filmből. 
Magával ragadja a nézőt, mégpedig egy jobb világba. 

A kép Ligeten készült,  2015. február 28-án, az új Szent Imre 
templom építkezését e lőkészítő  tereprendezés alkalmából.  
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   Isten 

Nagy a világ, 
Én csak porszem vagyok, 
Isten napja 
Én reám is ragyog. 

Isten csókját 
Homlokomon érzem: 
Jóban, rosszban 
Csillagom ez nékem. 

Ott van, ott van 
Mindenütt az Isten: 
Mennyben, földön, 
Itt van a szivemben! 

  

 
 

 

   A konyhás malacz 
 
Néninek volt egy malacza, 
Gyönyörű kis mangalicza. 
Kedvencze volt Mariskának, 
Elnevezte manczikának. 
 
Kis király volt a konyhában, 
Ott nőtt fel nagy uraságban. 
Tartogatták minden jóval: 
Derczés liszttel meg savóval. 
 
Játszott vele kis Mariska, 
A hátát is megvakarta, 
Simogatta, fésülgette, 
Ugy szerette, majd megette. 
 
Nagyon kedves kis malacz vót, 
Meg is értett már minden szót. 
Ugy röfögött Mariskára, 
Lépten-nyomon járt utána. 
 
Kedvelte az állapotot, 
Szemlátomást gyarapodott, 
Sörtéje is fényesebb lett, 
Kivánni se lehet szebbet. 
 
Néni örült már előre: 
Milyen jó lesz telelőre 
Orrja, nyulja, szalonnája, 
Kettőjüknek asztalára! 
 
De hogy szegény volt a néni, 
Nem lehetett azt megérni. 
Rossz nap derűlt Mariskára: 
Eladó lett manczikája. 
 
Meg is vették a vásáron, 
De bizony csak olcsó áron, 
Pedig, pedig semmi másért, 
Mint Mariska jóvoltáért. 
 
Rosz volt már a czipellője, 
Lába is ki volt belőle. 
Ujat vett az édes anyja, 
Sirt-ritt szegény kis Mariska. 
 
S nagy zokogva mondta: inkább 
Eljárt volna ő mezitláb! 
Neki a czipő nem kell! 
Neki csak a manczika kell! 
 

   Iluska és a cziczuska 
 
Hol voltál, cziczuskám? 
- Kamarában, Iluskám. 
Mit ettél, cziczuskám? 
- Kolbászt biz' én, Iluskám. 
Mit ittál, cziczuskám? 
- Édes tejet, Iluskám! 
 
Mért sirtál, cziczuskám? 
- Mert megvertek, Iluskám! 
Ki vert meg, cziczuskám? 
- A gazd'asszony, Iluskám. 
Mivel vert, cziczuskám? 
- Seprünyéllel, Iluskám. 
 
Nagyon fájt, cziczuskám? 
- Nagyon bizony, Iluskám. 
Hogy sirtál, cziczuskám? 
- Miá! miá! Iluskám. 
Kell-e kolbász, cziczuskám? 
- Edd meg magad, Iluskám! 
 
 

   Tréfa 

Gyere velem. 
- Hova? 
Mókust fogni. 
- Hol a mókus? 
Ágon-bogon. 
- Hol az ág-bog? 
Cserfán, tölgyfán. 
- Hol a cserfa, tölgyfa? 
Zöld erdőben. 
- Hol a zöld erdő? 
Cserebogár lerágta. 
- Hol a cserebogár? 
Bábaszarka megette. 
- Hol a bábaszarka? 
Héja bekapta. 
- Hol a héja? 
Vadász lelőtte. 
- Hol a vadász? 
Vacsorál, 
Előtte egy teli tál, 
Gyere, együnk mi is Pál! 

   Gólyaérkezéskor 

Gólyát látok, 
Gólya száll. 
Hosszu lábán 
Aranyszál. 
Csiba, kutya! malacz, kuss! 
Futok, Feri, te is fuss! 
Szaladj, haladj, czimborám! 

 

Szedd a lábad szaporán! 
Frissek leszünk, fürgék 
Ebb' az esztendőbe, 
Mint az őzek, ürgék 
Erdőbe, mezőbe. 
Ha én szántok, te is szánts! 
Hajat rántok, hajat ránts!  
Hosszú lesz a hajunk, 
Mint a páva tolla, 
Még annál is hosszabb, 
Mint a Tisza hossza. 
Hiszi a piszi - 
Ez a mese de piczi! 
 

Pósa Lajos mesél 
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Dunaharaszti Szent Erzsébet Karitász hírek 
 

A Dunaharaszti Szent Erzsébet Karitász megalakulásának 15. születésnapnapja volt 2015. február 11-én. 
Adjunk hálát az Úrnak, mert Övé minden dicsőség! „Fölséges vagy, Uram, csodálatra méltók a te műveid!”  És 
valóban fönséges és csodálatra méltó az Úr, aki különleges módon, rajtatok keresztül juttat élelmet, ruhát, cipőt, 
orvosságot, kapaszkodót a szükséget szenvedőnek. 

Ha kicsit is megpróbálunk az evangélium szerint élni, már akkor segítünk. Lényeg: ne a külsőségek határozzák 
meg keresztény jelenlétünket, hanem az életünk milyensége. Még Benedek pápánál olvastuk, hogy az Egyház 
meghatározó megnyilvánulása a szent tanítás, vagyis a Biblia, a liturgikus kapcsolat az Úristennel és a szolidaritás. 
A három egymást feltételezi, nincs fontossági sorrend. Beer Miklós püspökünk azt mondja, hogy „mindenkinek 
szerepet kell vállalnia a munkában, és a templomba járó emberektől várom elsősorban, hogy megértsék, ez az ő 
felelősségük is.”(Magyar Nemzet 2015. március 7-i számából) 

Köszönjük a Szent István Plébánia híveinek nagylelkű felajánlását, amelyet – immár 15 esztendeje –  a Szent 
Antal-perselyen keresztül juttatnak el a karitászhoz. Ez a rendszeres támogatás segít bennünket abban, hogy ne csak 
az ünnepkörhöz kötődő húsvéti és a karácsonyi segélyakciókkal, hanem folyamatosan segíthessünk, lehetőségeink 
szerint, a rászorulóknak. Szeretetszolgálatunk – természetesen – nem korlátozódik csak a Szent István Plébánia 
területére, hanem személyválogatás nélkül válaszolunk segítségnyújtással az ínségre akár Ligeten, akár a „falusi 
részen” élő nélkülözőről van szó, hiszen a nyomor nem válogat. A katolikus karitász alapító okirata leszögezi, hogy 
felekezetre, nemre, világnézetre, bőrszínre tekintet nélkül a krisztusi szeretet szerint kell segíteni a bajbajutottakon. 
Az élet folyamatosan változatos feladatok elé állítja a karitász-csoportot. Körül vagyunk véve olyan emberekkel, 
akik súlyos terheket cipelnek, túl kevés viszont az önkéntes segítség. Krisztus fénye újságunkban rendszeresen 
beszámolunk szolgálatunkról és terveinkről is. Én személy szerint is köszönöm Isten gyámolító szeretetét, amellyel 
vezetett bennünket a sok év során! Köszönöm a 15 év hűséget azoknak a lelkes karitász-testvéreknek, akik 
mindvégig alázatosan kitartottak a szeretetszolgálatban! Isten áldjon meg mindannyiunkat, hogy kedvünket ne 
veszítsük és állhatatosak maradjunk! 

A Dunaharaszti Szent Erzsébet Karitász 2014-es költségvetése 

Bevétel:  
Áthozat 2013-ról     281.517,- 
Adomány (név nélküliek és John Fajta)     130.000,- 
Szent Erzsébet napi gyűjtés, Szent István Plébánia        50.000,- 
Szent Erzsébet napi gyűjtés, Szent Imre Plébánia        30.000,- 
Adventi jótékonysági vásár a Laffert Kúriában        78.980,- 
A Szent István Plébániatemplom Szent Antal-perselye      281.885,- 
Egyházmegyei és önkormányzati pályázatok karitász-táborra      520.000,- 
A karitász-táborban jótékonysági vásár + szülői adomány        94.000,- 
Ruhaosztások bevétele a karitász-boltban        11.385,- 
Összesen:   1.477.767 Ft 
 
Kiadás:  
Segélyezés helyben (közüzemi díj, tüzelő, élelmiszer…)      135.815,- 
Segítség katasztrófában                  0,- 
Fenntartási költség                  0,- 
Egyéb (113 gyereknek karitász-tábor, Idősek Napja, karácsonyi csomagok 100 
helyre….) 

    1.188.032,- 

Összesen:     1.323.847 Ft 
Maradvány 2014-ről:        153.920,- 
 

 

Köszönjük a 2014-es évben fölajánlott adományokat! Sokan tették magukévá Szent Ágoston gondolatát: „A 
gazdagok feleslege a szegények jogos tulajdona.”  
Köszönjük Patyi Beának és a Jel Katolikus Könyvkiadónak kedvezményes árú könyvfelajánlását az adventi vásárra 
(a Laffert Kúriában). Igen értékes karácsonyi ajándékhoz juthattak, akik ebből vásároltak és ráadásul a bevétel 40%-
át átadta a Jel Kiadó a karitásznak a karácsonyi ajándékosztásra.  

Köszönjük John Fajta rendszeres és nagylelkű támogatását és bizalmát! 
Karácsonyi csomagot 100 helyre vittünk el rászoruló családosoknak, egyedülállóknak közel 500 ezer forint értékben. 
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A húsvéti tartósélelmiszer-gyűjtés eredménye:  
Szent Imre Egyházközség: 38 kg liszt, cukor 43, tészta 46, olaj 16, rizs 27, 
bab, lencse 9, konzerv 35, egyéb 35 db 
Szent István Egyházközség: 151 kg liszt, 200 kg cukor, 40 kg tészta, 66 l 
olaj, 1 margarin, 1 sajt, 45 kg rizs, 10 kg só, 33 l tej, 1 csomag dió, 178 
konzerv (üveg, fém), 43 tea, 4 ecet, 1 olympos, egyéb (kávé, kakaó, fűszer, 
keksz, csoki, levespor… 82 db 
Isten fizesse meg a jószívű adományozóknak a nagylelkűségét! 
  
Nagyon kérjük, hogy „üveg” csomagolású konzervet, lekvárt ne 
adjanak, mert nagy problémát jelent a szállítás: már a Szent István 
templomban eltörött a mostani gyűjtés alkalmával egy üveg, s persze a 
tartalma kiömlött. 

Terveink 2015-ben: 
Júniusig, minden hónap második csütörtökjén, 16-18 óráig a könyvtári Játékdélután keretében öko-kézműves 
foglalkozást szervezünk a gyerekeknek. Célunk a teremtésvédelem megismertetése játékos formában. 

„Egyszer mindannyian megöregszünk.” – mondja Ferenc pápa, ugyanakkor felhívja a figyelmünket az idősek 
tiszteltére, megbecsülésére. Ezért május 10-én vasárnap, 15 órától Idősek Napját szervezünk a Szent István 
Plébániatemplomban. Szeretettel várjuk az érdeklődőket! 

Az ingyenes karitász-tábor 2015-ben június 29 (hétfő) – július 3-ig (péntek) lesz. Húsvét után már lehet kérni 
jelentkezési lapokat. Amint betelik a létszám, zárjuk a jelentkezést. Kérjük az apukákat, nagypapákat, hogy a tábori 
előkészületre, június 27-én (szombat) 16 órára szíveskedjenek eljönni, hogy rendben fogadja majd hétfőn a plébánia 
a gyermekeket! 

Áprilistól a karitász-bolt tatarozása miatt nem tudunk ruhaosztást és ruhaátvételt tartani. (Fő út 73.) Kérjük 
Önöket, hogy a templomban, vagy a plébánián ne hagyjanak ruhát! 

Csoportunknak jelenleg 18 lelkes tagja van. Minden utolsó pénteken, 17 órától a Szent István Plébánia (Fő út 71.) 
hittantermében találkozhatnak velünk. „Az aratnivaló sok, de a munkás kevés.” (Mt 9,37) Igazán jót tenni – erőinket 
összeadva – lehet igazán! (biztat bennünket Kozma Imre atya). A feladat sok, szívesen fogadunk új tagokat: 
szeretettel várjuk karitász-önkéntesnek az érdeklődőket!  

 

Áldott húsvéti ünnepet kívánunk! 
Tóth Marianna  

csoportvezető 
 

* * * * * 
 

„Közelebb kell jutnunk egymáshoz. Meg kell éreznünk mások baját úgy, hogy attól mi is 
szenvedjünk, és mások gondját úgy, hogy azt mint a magunkét eloszlatni törekedjünk.” 

                                                                                                                    (Prohászka Ottokár) 

T Á J É K O Z T A T Á S   
a taksonyi Karitász Csoport téli időszakban végzett tevékenységeiről 

 
A téli hónapokban – novembertől márciusig – minden hónap egy szombatján a rászorulók részére ismét biztosítani 

tudtuk az egy tál meleg ételt. 
A szükséges nyersanyagokat minden esetben nagylelkű adakozók ajánlották fel, néhány alkalommal az elkészítésben 

is külső segítséget kaptunk. Itt mondunk köszönetet a Forrás Kft-nek, a Rapid Kft-nek, a Kolumbán és Társa 

Termelői Húsüzlet dolgozóinak, a Sas-Club, az Albán pékség és a Hégner dohánybolt részéről nyújtott 

támogatásokért, valamint az elvégzett munkáért. 
Köszönetünket fejezzük ki azok részére is, akik név nélkül támogatták kezdeményezésünket, akár anyagi segítséget 

nyújtva, vagy éppen a nyersanyag biztosításával.   
Az egy-egy alkalommal elkészített 100-120 adag meleg étel sok család részére jelentett segítséget, így az ő hálájukat 

is ezúton továbbítjuk az érintettek felé! Számukra egy csontleves és májas hurka vagy babgulyás bőséges hússal 

„ünnepi lakomának” minősül. 
 

A fűtési szezonban a felajánlott pénzbeli adományok lehetővé tették, hogy 19 család részére biztosítsuk a téli tüzelőt.  
A magánszemélyek részéről érkezett pénzbeli felajánlásokért is őszinte köszönetünket fejezzük ki. Ez lehetővé tette, 

hogy az arra rászorulók részére gyógyszert, soron kívül élelmiszer csomagot is tudtunk adományozni. 
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A Magyar Katolikus Püspöki Konferencia által a nagyböjti időben meghirdetett tartósélelmiszer-gyűjtés az idei 

évben is nagyon eredményes volt, melyből 25 család részére tudtuk a húsvéti ünnepeket kicsit könnyebbé, 

meghittebbé „varázsolni”!  
A továbbított élelmiszer adományok részletezését az alábbiakban közöljük és egyben hálás köszönetet mondunk 

minden jótevőnknek: 
 

Megnevezés Mennyiség 

Liszt / kg 90 

Cukor / kg 67 

Tészta / kg 22,5 

Olaj / l 17 

Zsiradék /kg 0,6 

Rizs / kg 31 

Só / kg 4 

Tej / l 13 

Zöldség / kg 3,5 

Konzerv / 500 gr alatt / db 105 

Konzerv / 500 gr felett / db 4 

Egyéb / kg 15 

 
A kedves hívek részéről felajánlott ruházati adományok ismét lehetővé tették, hogy az arra rászorulók részére 

jelképes összegért ruhavásárt rendezzünk. Ez március 21-én nagyon eredményesen lezajlott, sok gyermek és felnőtt 

jutott a számára szükséges ruhaneműhöz, szervezetünk pedig bevételhez, melyből további szükségben szenvedőkön 

lesz alkalmunk segíteni. 
Itt szeretnénk felhívni szíves figyelmüket, hogy továbbra is várjuk a családokban feleslegessé vált ruha- és egyéb 

felajánlásokat. Kérjük azonban, szíveskedjenek olyan minőségű és olyan állapotú ruhaneműket elhozni, melyek még 

használhatók, és melyeket nyugodt szívvel továbbítanak a rászorulók részére. Szükségesnek tartjuk ezt 

kihangsúlyozni, mivel sajnos előfordul, hogy a felajánlott ruha olyan állapotban érkezik, melyet csak 

megsemmisíteni tudunk!  
 

Vasárnaponként továbbra is osztunk ingyenesen tejet családok részére. Ehhez azonban negyedévenként pályázatot 
kell benyújtani a Karitász Szervezet felé, melyhez a szükséges nyomtatvány a fogadóórákon átvehető. Indokolt a 
pályáztatás, mert ezzel tudjuk biztosítani, hogy a rászorulók minél szélesebb köre részesüljön a nagylelkű 
adományból. 
Május végén lesz aktuális az újabb pályázatok beadása. Kérjük, kísérjék figyelemmel hirdetéseinket.   
 

Változatlan időben, továbbra is minden pénteken 17,30-19,00 óra között fogadóórát tartunk a Plébánia alagsorában, 
ahol lehetőséget biztosítunk a jó minőségű gyermek- és felnőttruha-adományok leadására. Az esetlegesen 
feleslegessé váló bútorok és egyéb eszközök rászorulókhoz való továbbítását is szívesen vállaljuk. 
A nyári nyaralásokra való tekintettel június-július-augusztus hónapban NEM LESZ ÜGYELETI 
NYITVATARTÁS!  
 

Hálásan köszönjük a szívből felajánlott adományok minden formáját – anyagi támogatást, ételosztáskor nyersanyag 
hozzájárulást, természetbeni segítséget, ruha és egyéb adományokat! 
Tartsuk szem előtt mindig, amit Jézus mondott: „Bizony mondom nektek, amit e legkisebb testvéreim közül eggyel 
is tettetek, velem tettétek.” (Mt 25,31-46) 
Továbbra is kérjük, gondoljanak a még elesettebbekre, és amennyiben módjukban áll, a Karitász Szervezeten 
keresztül támogassák kezdeményezéseinket! 
 

„MINT AZ EMMAUSZI TANÍTVÁNYOK, 

NEKÜNK SINCS EGYÉB TENNIVALÓNK, 

MINT A FELTÁMADT KRISZTUSSAL JÁRNI TÁRSAIKÉNT AZ UTAT!” 
 

Áldott, allelujás húsvéti ünnepet kíván a Taksonyi Karitász Csoport. 
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EZOTÉRIA – KERESZTÉNYSÉG  
11. rész 

 
Valter Cascioli, az Ördögűzők Nemzetközi Szövetségének hivatalos szóvivője a Vatikáni Rádiónak adott 
interjújában arról beszélt, hogy az okkultizmus, a New Age, a sátánizmus és az ezotéria (rejtett, titkos tanok) 
gyakorlata megnyitják az utat a rendkívüli démoni aktivitásnak. Állandóan nő azoknak a száma, akik ezekhez a 
praktikákhoz fordulnak, és akik súlyos szociális, pszichológiai, spirituális és erkölcsi károkat szenvednek el. Ez 
aggasztó, mert ezzel egyidejűleg növekszik a rendkívüli démoni jelenségek száma is, különösen a zaklatás 
(vegzálás), a megkötözöttség és főleg a megszállottság. 
A kísértést – a hétköznapi démoni aktivitást – olykor nem veszik komolyan azok, akiknek langyos a hitük – folytatta 
az interjúban az ördögűzők szóvivője. Ezért nagyobb éberségre van szükség. El kell ismerni, hogy különösen 
válságos történelmi pillanatban élünk. Társadalmunkat szinte uralja a sietség, a felületesség, a végsőkig fokozódott 
individualizmus, a szekularizáció. A rossz és a gonosz elleni küzdelem egyre sürgetőbbé válik. 
 

Ugyanakkor világosan láthatóvá vált a (keresztény) világ elleni 
rendkívüli agresszió, amely keresztények ezreit fenyegeti üldözéssel és 
halállal. (A megállapítás után nem sokkal sajnos már konkrét kivégzésekkel-
merényletekkel kellett szembesülnünk.) 

 

Az Isten ellenségének közvetlen aktivitásán túl tapasztaljuk a hit 
gyengülését, az értékek hiányát, az egyre terjedő kulturális relativizmust. 
Ugyanakkor gombamód szaporodnak az olyan üzenetek a média minden 
ágában, amelyek – főleg az új nemzedékekben – felkeltik az érdeklődést az 
okkultizmus, a sátánizmus iránt, sőt, a gyakorlásukra buzdítják őket. Az 
ördög egyik legnagyobb ravaszsága az, hogy elhiteti velünk: nem létezik. 
Az ördög, aki megoszt, nemcsak Istentől választ el, hanem az emberektől, a 
családunktól, a valóságtól is – mondja a szóvivő. 

 

A keresztények körében is, mintha csak valamiféle lelki ellanyhulás 
„betegsége” terjedne. Jó néhányan azt gondolják, hogy ha nem követnek el 
kiugróan nagy bűnöket, akkor gyakorlatilag teljesen védettek a rossz 
befolyása felől, és kevés tökéletesedés után, „passzportjuk van a mennybe”. 

Ezért nemigen fordítanak energiát sem a saját hitük alapos megismerésére, sem a lelkük munkálására. Hisznek 
Istenben – és ez elég, gondolják. 

 

A Sátán is hisz Isten létezésében. Ahogy Szent Jakab levelében olvassuk: „Hiszed, hogy Isten létezik? Jól teszed, 
de a gonosz lélek is hiszi, mégis elvész.” (Jak 2,19) Hogyha ez elég lenne számukra, akkor a gonosz is 
megmenekülne. Nem elég hinnünk, hogy Isten létezik, hanem Isten Igéjében kell hinnünk. Ha hisszük, hogy Isten 
Igéje igaz, és ha komolyan is vesszük, akkor Isten is komolyan vesz bennünket. Hinnem kell Isten szeretetében. 
Ahogyan Szent János mondja: „Megismertük Isten irántunk való szeretetét, és hittünk benne.” (1Jn 4,16) Ez az a hit, 
amit kérnünk kell: Az Isten Igéjében való hitet, az Isten szeretetében való hitet és nem csupán az Isten létében való 
hitet! Vannak olyan keresztények, akik azt mondják, hogy hisznek, de bizalmukat más dolgokba vetik. Például 
boszorkányságba, okkult tudományokba…stb. 

Vannak olyan keresztények, akik sokkal többet forgatják a horoszkópot, mint a Bibliát. Amikor megkapnak egy 
újságot, rögtön a horoszkópjukat olvassák el belőle. A Bibliát meg sem nézik. Ez hit ellen való bűn. 

 

Az összes spiritiszta és szellemidéző hagyomány tudatos dolog. Súlyos bűn az Istenbe vetett hit ellen. Ezek az 
emberek nem hisznek, nem bíznak eléggé Isten gondviselésében, ezért máshol keresik az igazságot. Ahogy az Úr 
mondja a Szentírásban: „Otthagyják az élő víz forrását és száraz kutakhoz mennek.” Például boszorkányokhoz, 
látókhoz vagy asztrológushoz mennek, s ezzel vétkeznek a hit ellen. Okkult tudományokon keresztül próbálják 
megismerni a jövőt. A mi Istenünk csodálatos Isten, de nem mágikus Isten. Márpedig ezekben a mágia mutatkozik 
meg a gonosz erejével. Jézus maga a kinyilatkoztatott igazság, Ő maga a világosság. Az összes okkult tudomány a 
sötétség birodalmához tartozik. Mi viszont a világosság fiai vagyunk. Jézus azt mondja: „Én vagyok a világ 
világossága, aki engem követ, az nem jár sötétségben.” (Jn8,12) 

 

Te is tedd fel magadnak a kérdést, hogy kibe veted hitedet, bizalmadat? 
 

Az ember legelső bűne, Barsi Balázs atya szerint, nem az volt, hogy Isten akarata ellen cselekedett, hanem hogy 
nem bízott Istenben. Nagyon pontosan végig kísérhető a bűnbeesés útja: Éva először is „szóba áll” a kísértővel, 
aztán már túloz és mentegetni kezdi Istent (mintha Ő rászorulna). Végül hisz a jöttment kígyónak, mindenféle 
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logikus alap nélkül, csak hogy teljesen függetlenítse magát Teremtőjétől. Ez a folyamat pedig ma is ugyanígy megy, 
lelki síkon: még csak hit sem kell ennek belátásához, elég lenne a józan átgondolás. 

 

Isten soha nem engedelmeskedik mágikus formuláknak, hanem a gyermekeinek a hitből fakadó imáját hallgatja 
meg. Nagyon nagy seb, fájdalom Istennek, amikor látja, hogy gyermekei mágiához fordulnak. Keresztények között 
is előfordul, hogy magukhoz veszik Krisztus Testét és Vérét, utána pedig elmennek az okkultistákhoz. A 
keresztények hitét gyakran megfertőzik az okkult tudományok. A Sátán műve ez, aki el akar minket fordítani 
Istentől. A Sátán Istent akarja utánozni, hogy elhitesse velünk, ugyanolyan hatalmas, mint Isten. A Sátán Isten 
majma. 

Isten csodálatos, de nem mágikus Isten, és nincsenek titkos formulák, amit Istennek mondanunk kell. Akik okkult 
formulákat alkalmaznak – még akkor is, ha kis házioltáruk van, szent képeik vagy feszület a falon, vagy Biblia az 
asztalon – ez akkor sem keresztény dolog! Jézus nem fogadja el, hogy úgy haladjunk előre, mint a sötétség 
gyermekei. A világosság fiai vagyunk! Arról nem beszélve, hogy „Senki sem szolgálhat egyszerre két úrnak”! (Mt 
6,24) 

 

A New Age egyáltalán nem elfogadható egy keresztény számára. A vallások általános szintéziseként mutatkozik 
be: ezoterizmusból, gnózisból és a spiritizmusból táplálkozik. Ezen a címen az okkult tudományok minden formáját 
magában foglalja. Annyira ősi eredetű ez a mozgalom, mint például Babilon. Helena Blavatszkij foglalta össze az 
alapelveit 1875-ben, ő öntötte formába az összes tanítását. Az az érdekes, hogy automatikus íráson keresztül kapta 
meg ezeket a tanításokat. Egy gonosz lélek diktálta neki. Talán ismeritek az automatikus írást. Olyan, mintha egy 
külső erő vezetné a kezet. Mindenfélét képes az ilyen ember leírni, időnként nagyon szépeket is. Aztán hirtelen a 
gyönyörű gondolatok között egy-egy istenkáromlás van. Olyan, mintha mérget tennénk egy nagyon finom 
süteménybe. Ez már komoly valóságként van jelen a világban. Azok az emberek, akik ebben részt vesznek, teljesen 
elvesztik a szabadságukat. A mi Istenünk pedig szabadságot adott nekünk és azt tiszteletben tartja. 

A New Age mindenütt jelen van egyre több könyvet adnak ki e témában. A New Age például tagadja a halált az 
élet végén és a reinkarnációt tanítja, ami szerintük megoldás az ember lelki fejlődésére. Megjegyezném, hogy a 
keletiek szemlélete a reinkarnációt inkább arra használja, hogy tiszteljék a növényeket és az állatokat is – hátha… A 
nyugatiak inkább a saját életük iránti konkrét felelősséget „kenik el”. Mi viszont Isten Igéjében hiszünk, és Jézus 
szavaiban, aki azt mondja: „De aki eszi az én testemet és issza az én véremet, annak örök élete van, és én 
feltámasztom őt az utolsó napon.” (Jn 6,54) 

Amikor a Hiszekegyet imádkozzuk, akkor is azt mondjuk, hogy hiszem a test feltámadását. Nem lehet egyszerre 
hinni a feltámadásban és a reinkarnációban. Ez lehetetlen! Hogyha hisztek a reinkarnációban, ez azt jelenti, hogy 
amikor meghaltok, a lelketek egy másik testbe költözik, és ez újra és újra megismétlődik. Ebben az esetben a 
halottak feltámadásakor egy lélek lenne és egy csomó test. Ez lehetetlen! Teljes ellentmondás az értelemmel. Nem 
hihetünk egyszerre a kettőben. Mi Isten Igéjében hiszünk! És Jézus azt mondja, hogy fel fog támasztani minket az 
utolsó napon. Fontos, hogy ezt világosan lássuk, és ne hagyjuk, hogy megzavarjon bennünket mindenféle sötét 
tanítás, ami a világban terjed. 

 

Számtalan szekta tanítja azt, hogy Jézus, csak egy próféta volt, ezt vallják a Moon-hitűek, vagy a Jehova tanúi, 
vagy a muzulmánok. Márpedig Jézus Máriának a Fia és Istennek a Fia. Mi azt hisszük, hogy Jézus az út az 
üdvösségre, nincs rajta kívül más. Jézus az, Akit elfogadunk Megváltóként és Szabadítóként.  

Van olyan szekta, amely minden bizalmát kifejezetten a Sátánba veti. Céljuk, hogy megtévesszék Isten 
gyermekeit. Sajnos, egyre több példát láthatunk arra, mit okozhat, ha valaki életét a Gonoszra bízza. De 
továbbmegyek: a Sátánnak nincs szüksége a teljes önátadásra se ahhoz, hogy befolyásolni tudjon. Természetesen 
ennek különböző fokai és formái lehetnek. Azt gondolom, hogy a szaporodó lelki betegségek és érzelmi 
zavarodottság remek „táptalaja” a Gonosznak, amiből könnyen tönkreteheti mind a „gazda-lelket”, mind a 
környezetét. Ne hagyjuk, hogy mindenféle tévtanítás eltérítsen bennünket az igazságtól. Jézus maga a 
kinyilatkoztatott Igazság. Kérjük Máriától az Ő közbenjárását, imádkozzon értünk bűnösökért, hogy úgy tudjunk 
hinni, mint Ő, hogy Isten őrizzen meg a hitben. Nagyon fontos, hogy tudatosítsuk, Jézus a hitünkön keresztül is 
gyógyít bennünket! 

 

Jézus minden bűnömért megfizetett a kereszten, valójában Ő értünk halt meg…helyettünk. Ahhoz, hogy a 
mennybe jussak, nem kell mást tennem, mit kérni őt, hogy bocsássa meg a bűneimet, és Megváltóként befogadni Őt. 
Mindazok, akik megbánják rossz cselekedeteiket és bűneiket, és úgy döntenek, hogy Őbenne bíznak, öröklik a 
mennyet. No persze, addig még van tennivalónk – és nem is kevés… 

Bánfalvi Bella, Tóth Marianna 
Források: 

Emiliano Tardiff: Jézus meggyógyít 2011. május 25., Magyar Kurír 
Barsi Balázs atya konferenciabeszédei 
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HIRDETÉSEINK: 
 

Húsvétvasárnap és Húsvéthétfő 
Április 5-6-án vasárnapi miserend mindhárom templomban 
Taksonyban és a Ligeten az ünnepi mise után van a feltámadási körmenet. 
 

Április 26.  – Húsvét 4., Jó Pásztor vasárnapja 
Ima a papi és szerzetesi hivatásokért 
 

Május 10-án, vasárnap  
a délelőtt fél 9 órai szentmise keretében elsőáldozás Taksonyban, 
délután 3 órától a dunaharaszti nagytemplomban és plébánián idősek délutánja a helyi karitász-csoport 
szervezésében 
 

Május 17-én, vasárnap délelőtt fél 11 órakor 
bérmálás Dunaharasztin, taksonyi fiataloknak is. 
 

Május 16-án, szombaton délután 6 órakor  
német nyelvű szentmise Nepomuki Szent János tiszteletére a Dunaharaszti Nagytemplomban,  
majd gyertyaúsztatási ünnepség a Duna-parton 
 

Május 25, Pünkösdhétfő, délután 5 óra 
pünkösdi hangverseny a taksonyi templomban 
 

Május 31-én, vasárnap délelőtt fél 11 órakor 
elsőáldozás a dunaharaszti nagytemplomban 
 

Június 6-án, szombaton  
családi nap a dunaharaszti Főplébánián 
 

Június 7-én, vasárnap Úrnapja 
szokásos miserend, a szentmisék után Úrnapi körmenet. 
A Rákócziligeten elsőáldozás az Úrnapi szentmise keretében. 
 

Június 27-én, szombaton 
Váci Egyházmegyei Találkozó Nagyorosziban 
 

Július 25, szombat  
közösségi nap Taksonyban 
 

Július 26, vasárnap  
de fél 9-kor ünnepi búcsúi szentmise a taksonyi Szent Anna templomban 
A búcsú hétfőjén, július 27-én, hétfő délelőtt fél 9 órakor 
hálaadó szentmise a munkatársakért 
 

A Kálvária-kápolna miserendje 
Május hónaptól kezdve minden hónap második vasárnapján délután 5 órakor 
 

A második jegyestanfolyam 
április 9-én, csütörtökön este 7 órakor kezdődik a dunaharaszti Főplébánián. (Fő út 71.) 
 

Bibliaórák 
minden második szerdán este 6 órakor kezdődnek a dunaharaszti Főplébánián,  
a következő alkalom április 8-án lesz 
 

Felnőtt-hittan foglalkozások 
minden második szerdán este 6 órakor kezdődnek a dunaharaszti Főplébánián,  
a következő alkalom április 15-én lesz 
 

Egyházközségi bál 
Dunaharasztin, május 9-én, szombat este 6 órakor 
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Olvasmányajánló  
a Munkácsy-trilógiához 

 
Manapság kevés olyan pillanata van a honi közéletnek, amikor szinte valamennyi 
magyar ember együtt tud örülni. Talán az, a közelmúltban hódító vezető hír volt 
ilyen, amelyben bejelentették, hogy a magyar állam megvásárolta a Krisztus Pilá-
tus előtt című festményt, és a híres trilógiának a második darabja is tulajdonunkba 
került. Szinte tragédiaként fogta föl a műveltebb közvélemény, amikor tavaly ki-
derült, hogy a festményt vissza kell szállítani Kanadába, a Hamilton Galériába, 
miután a tulajdonossal történt megvásárlást, illetve a letéti idő hosszabbítását cél-
zó tárgyalások elakadtak. A trilógia fontosságát az is jelzi, hogy néhány éve, ami-
kor más helyszíneken is kiállították, igen sok féltő kritika érte az illetékeseket a 
szállítás kockázatai miatt. A debreceni Déri Múzeum – amely a trilógia utolsóként 
elkészült művének, az Ecce homo-nak a tulajdonosa – 1995-től mutathatta be 
együtt mindhárom alkotást. S hogy e képek mennyire a magyar emberek szívéhez 
nőttek, jelzi, hogy az elmúlt húsz évben, látogatók százezrei keresték fel a tárlatot, 
zarándokutakat és kirándulásokat szerveztek Munkácsy festményeinek megtekin-
tésére. Nem véletlen, hogy egyesületünknek, a Dunaharaszti Polgári Körnek, 
1995-ös megalakulása után első kirándulása – felejthetetlen barátunk, Kaltenecker 
Ferenc tanár vezetésével – a Déri Múzeumba vezetett. 
 

 Ma, amikor mint nemzeti kulturális kincsünk – ismét az érdeklődés közép-
pontjába kerültek a festmények, talán nem szükséges arról írni, hogy ez milyen 
fontos a magyar kultúra, a nemzeti identitás tekintetében, ezt számtalan helyen megtették már. Műelemzést összegyűjteni 
pedig szintén hasztalan és gyermeteg próbálkozás lenne, hiszen ezt műelemzők, művészettörténészek nagy hozzáértéssel 
és szaktudással tárják az érdeklődők elé. De, hogy mégis eleget tegyek a felkérésnek, hogy a Munkácsy-trilógiáról jelen-
jen meg néhány gondolat a Krisztus Fénye hasábjain, arra vállalkoztam, hogy néhány kedvcsináló részletet kiragadjak 
Munkácsy Mihály kortársának, Malonyay Dezsőnek 1907-ben, a Mesterről megjelent, szép, veretes nyelven írt művéből. 
A kiválasztott részletek a három kép keletkezésének időszakából villantanak fel pillanatokat, természetesen a teljesség 
igénye nélkül, ahogyan a szerző, a titkár és barát látta azok alkotói folyamatát és az első világraszóló sikereit. 
 Malonyay Dezső szerint Munkácsyt Sedelmeyer Károly biztatta a Krisztus Pilátus előtt című kép megfestésére, és 
„az Ecce-Homo alkotása közben is nem egyszer üldögélt együtt az egyformán megőszült két jó barát az avenue de villiersi 
műteremben és Sedelmeyer bátorítása is élesztette a csüggedő, fáradt, beteg Mestert.” A képről leírja, hogy „A négy 
evangélista előadásából állította össze képének tárgyát Munkácsy.” 
Olvassunk hát néhány részletet a keletkezésről! 
 
Az első kép: Krisztus Pilátus előtt: 
 

 „1879-ben, Sedelmeyer biztatására kezd először foglal-
kozni egy biblikus tárgyú kép eszméjével, de nem bízik ma-
gában, elejti, meg ismét hozzányúl. Hogyan is?... Krisztust 
a XIX. századnak!... Gondolatnak is vakmerő volt […] És a 
saját Jézusát kellett megtalálnia előbb, akiben úgy higyjen, 
hogy hinni tudjon benne kora és a jövendők népe is. 
[…] 
Nem is az okoskodás révén találta ő meg, a mit keresett, az 
összefoglalóan alkotó lángész segítette hozzá, intuitive lát-
ta vászonra képét, ezt is, mint valamennyit, ami sikerült. 
Lapozgatva a bibliát, addig habozik és bizonytalankodik, 
mig végre megkapja eszméjét s azonnal kész 
kompozicióban áll előtte képe. 
[…] 
Négy nap alatt elkészítette a kép első színvázlatát és az 
1880. év folyamán kidolgozta. […]Így történt azután, hogy 
május közepén Sedelmeyer La-Rochefoucould-utcai palotá-
jában került bemutatóra s ott aratta először csudálatos, le-
gendaszerű sikerét. Heteken és heteken keresztül tódult elé-
je a közönség, októberig háromszázezer ember nézte meg 
[…].  A képkereskedő palotája elől nem fogy a fogatok vég-
telen sora. Egész Páris megjárja a palota előtti kis kert fi-

nom poronddal hintett útját». A főpapság bámulta s ma-
gasztalásokkal halmozta el Munkácsy remekművét. A kato-
likus társaságok előadásokat tartottak a képről és eljött 
eléje kalapot emelni maga Renan is, mondván: – így kép-
zeltem az én Jézusomat. Valóságos világhódítás volt ez, aki 
látta, róla beszélt, kötetekre megy, amit a francia sajtó a 
képről összeírt s lázasan várták a képet Európa és Amerika 
fővárosaiba. 
[…] 
Sedelmeyer végig utaztatta Európán, azután a filadelfiai 
nábob, egy óriási árúcsarnok tulajdonosa: John 
Wanamaker vásárolta meg félmillió frankért s ő utaztatta 
végig Amerikán, mielőtt elhelyezte a filadelfiai 
árúcsarnokban, ahol Munkácsy is megnézte a nyolcvanas 
évek végén. […]  Ünnepelték, magasztalták mindenütt. Ta-
lán csak a mi Jókaink nemzeti jubileuma fogható ahhoz, 
hogy milyen diadalmas fogadtatásban részesült a kép és 
művésze Budapesten, itthon. Örömkönnyek közt gondolt 
vissza Munkácsy e «Pilátusi időkre», valahányszor eszébe 
jutottak s de sokszor eszébe jutottak, a mikor már fáradtan, 
néha egészen kimerülve el-elmélázott esténkint utolsó alko-
tása, a harmadik Krisztus-kép előtt... 
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A festményt 1882-ben Amerikában, New Yorkban az Old 
Tabelnacle-ben állították ki. Ekkor vásárolta meg John 
Wanamaker, aki otthonában helyezte el, ahol 1907 február-
jában tűz pusztított. Ekkor keretéből kivágva, hóra dobva 
mentették meg a művet. 1988-ban az örökösök Joseph 

Tanenbaum, kanadai származású üzletembernek adták el, 
aki néhány év múlva Hamilton városának ajándékozta. A 
Hamilton Galériától 2015-ben a Magyar Állam vásárolta 
meg. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
A második kép: Golgota 
 

„1881 végén már a «Kálvárián»-ra gondol Munkácsy s 
festendő képének egész karakterét jellemzi, hogy ezúttal 
nem a teljes kompozíció az, ami elsőül ötlik eszébe, hanem 
a kép részleteivel kezd foglalkozni, – nem is a Megváltó ke-
resztre feszített alakja az első gondolatainak sorrendjében, 
hanem egy megdöbbent vén farizeusé, aki görnyedten, le-
horgasztott fővel hagyja el a Kálváriát és lelkében hallja 
már a jövendő idők vádját, tépelődik már, hogy: mit csele-
kedtünk?!... 
Ezt az alakot («Megdöbbenve») festi 1882-ben január 25-
én, egy délelőtt s ez adja meg azután az egész alkotás alap-
gondolatát. 
Nem a szó szoros értelmében vett vallásos képet akart 
fösteni, hanem inkább világhistóriai jelentőségét óhajtotta 
kifejezni ama bibliai jelenetnek, mely a hóhérok kezére 
adott Jézus keresztje körül lefolyt, megfestve a Kálváriára 
emberőseinket, bennünket és utódainkat, a Megváltóját 
annyiszor megfeszítő emberiséget, akik, miután már halál-
ra hurcoltuk Messiásunkat, akkor döbbenünk meg, 
fenszóval kiáltva: «Bizony, ez ember Istennek Fija vala!» 
Tisztán emberi oldaláról nézte tehát tárgyát.  
[…] 
Felfogásának ez iránya teszi képét eredetivé s annyira 
egyénivé, hogy senkinek eszébe nem jut előtte, hányszor, de 

hány nagy mester megfestette már e jelenetet és hogy a 
Kálvária valamennyi alakja, minden gesztus, az utolsó kis 
mozdulat is, szinte szentesítve van már... Ő újat mert és 
újat tudott alkotni; említsük meg azt is, hogy e képén csa-
kúgy, mint a megelőzőn, saját kora gondolat- és felfogás-
fejlődésének kifejező mestere Munkácsy.  
[…]  
Pazar előkészülettel fogott munkához; egész raktári; gyűj-
tött az öltönyök megfestéséhez, a lovas alakokhoz kitömött 
paripa állott műtermében, Európa s Amerika sajtója ügyel-
te, hogy mit csinál. Modeljeit kapkodva vallatták. A Pilátus 
ekkor járt diadalmas körútján s az elismerő magasztalás, a 
mit mesterének két világrészben aratott, csak annál jobban 
lelkesítette a pihenés nélkül dolgozó Munkácsyt. 
1884 márciusában készen volt a kép. 
Sedelmeyer úgy intézkedett, hogy akkorra a «Krisztus Pilá-
tus előtt» is visszaérkezzék Párisba, külön pavillont építte-
tett La-Rochefoucauld-utcai palotája udvarán, a melyben a 
két remeket egyszerre állította ki, április 25-én. 
És még egyszer meghódította Munkácsy egész Párist, a pi-
látusi napok újra kezdődtek... 
A Golgota 1887 után szintén John Wanamaker tulajdonába 
került. 1907 februárjában ezt az alkotást is hóra dobva 
mentették meg az alkalmazottak. 1911-ben már restaurálva 
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Malonyay Dezső 
 

Pesten, a piarista gimnáziumban érettségizett. A kolozsvári egyetemen szerzett filo-
zófiai doktori és magyar–francia szakos tanári diplomát, minek1892-től tanára is 
lett. A Pesti Napló, később a Budapesti Hírlap tudósítója volt. 1893-tól Párizs-
ban művészettörténeti tanulmányokat folytatott. 1896-ban Munkácsy Mi-
hály titkáraként leltárba vette a mester ottani műtermi állományát. Francia lapokba 
írt cikkeiért irodalmi díjat is kapott. Itthon a Petőfi Társaság tagja volt. Írásaiban a 
nagyvárosi, főként budapesti életet jeleníti meg. A 20. századi hangulatlíra előfutá-
rának tekinthető.  Legjelentősebb műve a huszonöt művésszel közösen végzett nép-
művészeti gyűjtése, melynek eredményeként 1907-ben jelent meg a Franklin Irodalmi 
és Nyomdai Rt.-nél öt kötetben,  A magyar nép művészete címmel. A munka mindmá-
ig pótolhatatlan forráskiadvány. 

 

került elhelyezésre a Philadelphiában lévő Wanamaker üz-
letházban. Az örökösök ezt a művet is értékesítették, Julian 
Becknek, aki 2004-ben Pákh Imre magángyűjtőnek adta el. 

Jelenleg folynak a tárgyalások a magyar állam és a tulajdo-
nos között a kép megvásárlásáról. 

 
A harmadik kép: Ecce homo 
 

„... Akkor azért Pilátus Jézust előfogván, megostoroztatá 
őtet. És a római vitézek tövisből fonván koronát, tevék az ő 
fejébe és piros bársonyköntösbe öltözteték őtet. És mondá-
nak vala: «Egészséggel zsidóknak királyok!» És arcul 
csapdosák vala őtet. Kiméne azért ismét Pilátus és monda 
nékik: «Imé kihozom őtet néktek, hogy meglássátok, hogy 
én semmi bűnt nem találok ő benne». Kiméne azért Jézus, 
hordozván a töviskoronát és a bársonyköntöst és mondá 
nékik Pilátus: «Ez az az ember!» Mikor azért látták volna 
őtet a papi fejedelmek és a szolgák, kiáltnak vala, ezt 
mondván: «Feszítsd meg! feszítsd meg!» Mondá nékik Pi-
látus: «Vigyétek el ti őtet és feszítsétek meg: mert én nem 
találok ő benne bűnt». Felelének néki a zsidók: «Nékünk 
törvényünk vagyon és a mi törvényünk szerint meg kell 
halnia; mert Isten Fiává tette ő magát». (János Evangéli-
uma. XIX. rész. 1. 7.) 
Az új testamentomnak ezt a jelenetét föstötte meg utolsó 
nagy képén Munkácsy. 
A hatalmas kép jobb oldalán, a jeruzsálemi törvényház osz-
lopos erkélyén Pilátus, Palesztina római helytartója mutat-
ja az udvaron nyüzsgő és tomboló népségnek Jézust, mond-
ván: «Ecce Homo!» Ez az az ember. Jézus, az igazi isten-
ember. 
[…] 
Az író magyarázgatja a képet, egész elméletet farag reá, 
hogy ez ezért van így, az meg azért, okát tudja mindennek... 

Munkácsyt pedig hasztalan kérdeztük, hogy lett, mint lett 
az, amit föstött. Erről se, soha se tudta ő, hogyan csinálta, 
a mikor nagyot teremtett. 
Mindenekelőtt dolgozott folyton; ezen a képén hét hónapig, 
reggeltől estig. Néha agyonfáradva, szédülő fejjel vette elő 
ecsetjét, de amint dolgozni kezdett, erős lett megint. 
[…] 
Mindig szót nem találó szinte félő, csodálkozással görnyed-
tem meg ez előtt az óriás kép előtt, mely úgyszólva előttem 
nőtt és lett hét hónap alatt. Munkácsy reggel korán már 
dolgozott, a rövid déjeuner után ismét dolgozott és dolgo-
zott, míg reá nem alkonyodott. 
Az első fára festett kétméteres színvázlaton (Szépm. Muz.) 
már teljesen együtt van a kép, egész mozgalmasságában és 
plaszticitásával, egész színskálájában. Néhány apróságot 
változtatott a nagy vásznon s néhány alakot adott még a 
többiekhez. Jellemző, hogy Munkácsy soha se tudta egész 
bizonyosan, hány alak van a képén, soha gondosan össze 
nem számlálta őket. 
A képet egy Budapesten e célra alakult társaság vásárolta 
meg s állította ki milleniumi kiállításunk idejére, hogy azu-
tán, mint Sedelmeyer cselekedett Munkácsy nagy alkotása-
ival, világkörútra küldje. Itthon, nemzeti nagy ünnepségünk 
idejében, ki nem látta s ki ne csodálta volna? Tőlünk Bécs-
be vitték, azután tovább...” 

 

 Az Ecce Homo-t Munkácsy szülőhazájának szánta, a millenniumi kiállításon került bemutatásra. A képet Kádár Gá-
bor gondozta. New Yorkban Wanamaker is megtekintette a festményt, de nem vásárolta meg. Kádár Gábor végül átadta 
egy angol–magyar konzorciumnak, akiktől 1917-ben Déri Frigyes vette meg, aki 1930-ban Debrecen Szabad Királyi Vá-
rosnak ajándékozta. A Déri Múzeum tulajdona. 
 A Krisztus Pilátus előtt című festmény megvásárlásával ismét együtt lesz látható a trilógia, ám kérdéses, hogy med-
dig, hiszen a Golgota letéti ideje 2013-ban lejárt. Jelenleg a tulajdonos nem kívánja elszállítani a képet, a magyar állam 
pedig eltökélt annak megvásárlásában, folynak a tárgyalások. 
„Szívügyem, hogy egyben és Debrecenben maradjon a Munkácsy-trilógia, ezért valamennyit még engedhetek is az árból. 
Elsősorban a magyar államnak szeretném eladni a Golgotát, de persze nem mindenáron." – nyilatkozta egy internetes hír-
portálnak a kép tulajdonosa, Pákh Imre. A kilátások jók. Bizakodjunk. 
 

 Aki pedig szeretne többet tudni a magyar romantika nagy festőjéről, és kedveli a korabeli nyelvezet cizellált szépsé-
geit, azoknak ajánlom figyelmébe Malonyay Dezső „Munkácsy Mihály – kilencvenkét szövegképpel és tizenhárom mű-
melléklettel” – című, a Lampel R. Könyvkereskedése (Wodianer) F. És Fiai Részvénytársaság 1907-ben, Budapesten ki-
adott könyvét. A mű digitális formában megtalálható az interneten is. 

Gáll Sándor 
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       Ma meghal Krisztus 
 

    Ma meghal Krisztus szűntelen-örökkön  

      Ma gyalázatban a hármas Lélek megéli  

  A végtusa halálos gyötrelmét és sokáig  

Visszhangzanak a földön a könnyek gömbjei  

     Valóban szennyünk könnyei, kettéhasad  

       Ma a fekete ég hogy vad fénye kitörjön  
 

 

 

 

     S ő függ a fán, a holt vér súlyával halált  

    Ostromló halott Isten, az élet i tt a földön. 
 

   Krisztus Fénye Olvasóinak! 
 
Elkezdődött a Dunaharaszti Rákócziligeti 
Szent Imre templom építése. Egyelőre az 
alapokat tesszük le, jelenleg erre futja a 
pénzünk. Szeretnénk azonban a templom 
épületét is elkészíteni, ezért kérjük a 
kedves testvérek anyagi támogatását. 
Ebből a célból egy cse kke t  t e t t ü nk  
Krisztus Fénye újságunkba (ez a csekk 
nem egyházközségi adó befizetésére 
szolgál). A legkisebb adomány is segít. A 
templom felépítésének költsége 137 millió 
forint.  
Adományaikat előre is köszönjük. 
 

  Láng András plébános 
 


