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Simon, János fia, szeretsz engem?

Igen, Uram,
tudod, hogy szeretlek.
János evangéliuma 21, 16
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A Tizennégy Segítőszent
közös magyarországi emléknapja – július 12.
Tiszteletük a középkor óta élő hagyomány
Magyarországon. A tizennégy szentből álló csoport tagjai:
Szent György, Balázs, Erazmus, Kristóf, Pantaleon, Vid
(Vitus), Cirjék, Ákos, Euszták, Dénes, Egyed, Alexandriai
Szent Katalin, Antiochiai Szent Margit és Borbála.
Hozzájuk külön-külön és együttesen is fohászkodnak, mert
ebben a csoportban az emberek valamennyi gyakori
problémára, betegségre találtak megfelelő közbenjáró
szentet. E szentek legendája, élettörténete hordozott olyan
maradandót, mely alapot adott egy-egy helyzetben a
segítségkérésre.
Hívjuk segítségül mi is őket, erényeiket üdvös dolog
utánozni!
Czifra Lászlóné
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Szent József, a munkás
Húsvét 5. vasárnapja
Húsvét 6. vasárnapja
Nepomuki Szent János
Urunk mennybemenetelének ünnepe
Pünkösdvasárnap
Pünkösdhétfő
Szentháromság vasárnapja
Évközi 10. vasárnap
Jézus Szíve
Szűz Mária Szeplőtelen Szíve
Évközi 11. vasárnap
Évközi 12. vasárnap
Szent László király
Évközi 13. vasárnap
Szent Péter és Szent Pál apostolok
Sarlós Boldogasszony
Évközi 14. vasárnap
Szent Benedek, Európa védőszentje
Évközi 15. vasárnap
Kármel-hegyi Boldogasszony
Évközi 16. vasárnap
Évközi 17. vasárnap, Szent Joakim, Szent Anna

Takáts Gyula: Aki hazáját soha
Akkor Pireuszból kifutott
a hajó és fedélzetén
vagy fölötte?… De Egina
felé siklott hogy megtalálja
amit nem is keresett
mert mindig tudta van…
S most látta is
A kikötőben a régészek
mutogatták és ő nem
a köveket a templomot
nézte csak mely
kezdettől vezette haza
őt aki hazáját
soha el se hagyta
és mégis megérkezett
És akkor odadőlt
a csiszolt oszlopok szilárd
és fényes árnyékához
mint otthon a vályogfalhoz szokott…
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SZENTEK KRÓNIKÁJA
Svéd Szent Brigitta
Emléknapja: július 23.
Brigitta 1302/03-ban született Finstad-ban. Édesapja az ország
egyik leggazdagabb földbirtokosa volt a Finsta családból, anyja pedig a Folkunga család tagja, a korabeli svéd királyok rokona. A kislánynak már kilencesztendős korában mély vallásos élményei voltak, amik később végigkísérték életét. Házas
asszonyként és később apácaként egyre sűrűbben voltak „elragadtatásai”, amiket aztán „Revelationes coelestes - Mennyei
revelációk” címmel Brigitta gyóntatója rendezett kötetté a
Szent és egy kanonok segítségével. A kötet a középkorban
nagy népszerűségre tett szert. Látomásai Krisztus születéséről
nagy hatást gyakoroltak művészeti ábrázolásokra; innen ered
többek közt az, hogy a földön fekvő gyermek Jézus testéből
áradó fény az egyetlen fényforrás a képen.
Tizenegy esztendős volt, mikor elvesztette édesanyját, ezután
az egyik nagynénjénél élt, elszakítva édesapjától és testvéreitől. Szigorú nagynénje egy kemény tél éjjelén észrevette hogy
a leány a feszület előtt térdel a dermesztő hidegben. Ez nagyon
meglepte és Brigitta egzaltáltságának jeleként értelmezte, ezért
jól elverte, és több házimunkát adott neki, hogy kijózanodjon
és a jövőben kerülje az effélét. Brigitta életének e nehéz szakaszában talált rá először Krisztusra. Hamar fölfogta az összefüggést az emberi bűn és a megalázódás, valamint a Krisztusban elnyert kiengesztelődés és a kegyelem között.
Tizenhárom éves korában feleségül ment Närke urához, pedig
kolostori életre vágyott. Házassága első két évében megtartóztatásban élt majd négy fiú és négy lány gyermeket adott férjéBúcsúima
nek. Egyik lányuk Svédország másik nagy szentje, Szent Katalin, aki édesanyja nyomdokaiba lépett, és azt a kolostori életÓh dicső séges Szű z, k it az
módot választotta, amelyet Brigitta megálmodott. Minden
Úr örök rende léséb ől a z
gyermeke megérte a felnőttkort, ami akkoriban igen szokatlan
volt, így ezt is csodaként értelmezték kortársai.
Ige anyáu l vála sztott,
Te az isten i kegy elmek osztogatója,
A hatalmas háztartást és gazdaságot Brigitta vezette, a maga
akaratáról egészen lemondott. Tisztelték őt tevékenységéért,
a bűnösök menedéke v a gy,
férjére is nagy hatással volt mély vallásossága. 1341–1343 közt
én méltatlan szo lgá lód hozzád fordulo k,
együtt zarándokoltak el Santiago de Compostelába.
légy v eze tőm és taná csadóm
1344-ben a férj meghalt. Brigitta ezután teljesen vallásos mege sira lom völg yében.
győződésének szentelte magát és megalapította a BrigittaEsdd ki számomra
rendet. A szabályzatot az alvastrai ciszterci kolostorban dolszen t Fia d vére árán
gozták ki.
bűneim boc sánatát,
1350-ben Rómába ment, hogy elismertesse a rendet a pápával
valamin t a z ehhe z szük séges
és javulást hozzon a korabeli erkölcsökre. Háza éveken át nyitkegyelm i eszközöket.
va állt az északról érkező zarándokok előtt, kiknek lehetőséget
Amen
teremtett arra, hogy anyanyelvükön gyónhassanak és kapjanak
feloldozást. Sokat fáradozott, hogy Európa uralkodóit kibékítse
(S z en t Br ig i tta ti zen ö t imá já b ó l )
egymással, a pápát pedig rábírja, hogy térjen vissza Avignonból Rómába. De annak érdekében is sokat tett, hogy a püspökök és papok változtassanak elvilágiasodott életmódjukon.
Gyóntatója és a lánya, Katalin mellette volt, amikor meghalt. Holttestét nagy kegyelettel szállították haza Rómából Svédországba. Brigittát 1391. október 7-én IX. Bonifác pápa avatta szentté. Ünnepét 1623-ban vették fel a római naptárba,
melyet 1969-ben halála napjára helyeztek.
Brigitta Európa hat védőszentjének egyike, társai: Nursiai Szent Benedek, Szent Cirill és Metód, Sziénai Szent Katalin és Keresztes Szent Terézia Benedikta (Edith Stein).
Goia Marianna Zsófia
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A Szentlélek az életünkben
Láng András plébános
A Húsvéti ünnepkör lezárásnak jelentős ünnepe, Pünkösd. Ezen a napon Jeruzsálemben a második sátoros ünnep
volt, a 10 parancs kihirdetésének emléknapja, és nagyon sok zarándok tartózkodott Jeruzsálemben. Ekkor szállt le a
Szentlélek az apostolokra, Jézus ígérete szerint: „Elküldöm nektek a Vigasztalót, aki majd megtanít titeket minden
igazságra és eszetekbe juttatja mindazt, amit tanítottam nektek.” (Jn 14,24) Ez volt az Egyház születésnapja, mert
ekkor 3000 ember csatlakozott az apostolokhoz.

Kedves Olvasóm!
Néhány kérdést teszek fel: Ki neked a Szentlélek? Mi a szerepe az életedben? Mit tudsz az Ő működéséről?

Mik a Szentlélek ajándékai? Te is megkaphatod?
Talán azzal kezdeném, hogy már az Ószövetségben felleljük a Szentlélek működésének a nyomait, a teremtéstől kezdve a próféták ideéig. Izaiás próféta a Megváltóról
jövendölve írja: „Vessző kél majd Izáj törzsökéből, hajtás sarjad gyökeréből: Az Úr Lelke nyugszik rajta: a
bölcsesség és az értelem lelke, a tanács és az erősség
lelke, s a tudás és az Úr félelmének lelke.” (Iz 11,1-2)
Jézus megkeresztelkedésének történetében olvassuk,
amit mind a négy evangélista leír: „Mikor a nép keresztelkedni ment, Jézus is megkeresztelkedett. Miközben
imádkozott, megnyílt az ég, és galambhoz hasonló testi
alakban leszállt rá a Szentlélek.” (Lk 3,21-22) Tanító
körútjain a Szentlélek indítására tette csodáit, hirdette az
evangéliumot.
Az apostolok, amikor Pünkösd napján megkapták a
Szentlelket, bátran kiálltak a nép elé, és tudtak meggyőző szavakkal szólni hozzájuk, a főtanács előtt is bátran
hirdetni Krisztus tanítását, érte a szenvedést is vállalták;
mindezt a tudást és lelki erőt a Szentlélek adta nekik.

Ha az Egyház 2000 éves történetét szemléljük, lépten,
nyomon megtaláljuk benne a Szentlélek Úristen működését. Egy-két példát hadd említsek a sok közül: a 250
éves keresztényüldözés idején a Szentlélek adta azt a
nagy lelki erőt a híveknek, hogy az életüket is odaadják a
hitükért. Több százezer vértanúja volt annak a korszaknak.
Amikor kétségek merültek fel az egyes hitigazságok körül: a teremtés, a bűn eredete, Jézus istensége, a Szentlélek helye a Szentháromságban, stb. … A NiceaiKonstantinápolyi egyetemes zsinat püspökei fogalmazták meg a ma is használatban lévő hitvallást.
Ha az Egyház nehéz korszakait tekintjük, a Szentlélek
mindig küldött egy-egy személyt, aki segített visszaállítani az Egyház igazi küldetését. Példa erre Szent Ágoston, Assisi Szent Ferenc, Nursiai Szent Benedek, vagy a
mi századainkban Szent XXIII. János és II. János Pál
pápák.

Kedves Olvasóm!
Az én személyes véleményem, hogy a Szentlélek Úristen vezetett engem is papi életemben, a hivatásom gyakorlásában. Rendszeresen tapasztaltam meg tanácsait, hogy mikor mit tegyek, milyen döntést hozzak egy-egy fontos sorsdöntő kérdésben. Ő adott bölcsességet a hívek egyéni és közösségi vezetésében. Ő adott lelki erőt, amikor úgy éreztem, fogytán az erőm.
Illusztráció: Francesco Albani: Angyali üdvözlet c. festményének részlete
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Felnőtt és fiatal bérmálkozóimmal szeretem imádkozni ezt az imát:
„Szentlélek Úristen, édes szeretete az Atyának és Fiúnak! Hogy egészen a tied legyek, átadom neked most és mindörökre szívemet, testemet és lelkemet, minden erőmet és tehetségemet, gondolatomat és vágyamat, szavamat és cselekedetemet, mindazt, amit tennem és kerülnöm kell, szenvedéseimet és örömeimet, életemet és halálomat. Átadom neked mindazokat, akik nekem kedvesek, mindazt, ami vagyok, és amim van, hogy egyedül te rendelkezzél velük és a te
szereteted uralkodjék rajtam az időben és az örökkévalóságban. Ámen.”
Kedves Olvasóm!
Elmélkedésem második részében a Szentlélek hét ajándékáról írok és arról, hogy mi annak a jelentősége életünkben.
Ezeket az ajándékokat a bérmálás szentségében kaphatjuk meg.
Ahogyan a bevezetőben már utaltam rá, az ószövetségi próféta, Izaiás ír könyvének 11. fejezetében a Lélek adományairól.
A hét ajándék a következő: bölcsesség, értelem, (jó)tanács, erősség, tudomány, jámborság (vallásosság),
és az Úr félelme (vagy istenfélelem).
Az egyes ajándékokról:
I/ A BÖLCSESSÉG LELKE. Általános értelemben bölcsességnek mondjuk az idős kor emberi tapasztalataiból szerzett tudást, amely eligazítást ad az élet különféle útvesztőiben.
Akiben a Szentlélek ajándékaként a bölcsesség lelke él, az az örökkévalóság fényében szemléli a dolgokat, a földi élet történéseit. Pl. a premontrei szerzetesek alapítója, Szent Norbert csak a világi élvezeteket
kereste. Egy villámcsapás majdnem kioltotta az életét. Hálát adott Istennek, hogy megmenekült és ekkor
megtért. 30 éves korában pappá szentelték és csak a lelkek üdvössége vezetésének élt, ezért is alapította rendjét.
Gondold meg, mit érdemes „építeni”, gyűjteni az életedben, mi a maradandó számodra, amit nem tud elvenni tőled
a halál sem, ehhez kérd a bölcsesség lelkét.
II/ AZ ÉRTELEM LELKE. Értelmünkkel szerezzük meg a tudást. Az az értelmes ember, aki a Szentlélek ajándékaként sokat tanult, sokat tud, arról beszél így Jézus: „Ha eljön az Igazság Lelke, Ő majd elvezet benneteket a teljes
igazságra.” (Jn 16,12) Amint Szent Gertrúd imádkozta a XIII. században: taníts meg jól megértenem, mily kevésbe
kell venni, ami emberi, ami földi és mulandó, és nagyra kell becsülni mindazt, ami isteni, mennyei és örökkévaló.
Vianney Szent János például nehezen tanulta meg a bonyolult teológiai fejtegetéseket, de a gyóntatószékben sok
művelt ember kapta meg tőle az élet értelmes magyarázatát és talált rá a lelki békére.
Gondold meg, elég-e csak a világi tudományokat megszerezni a boldog élet elérésére, vagy foglalkozni kell a lelkeddel is, a Biblia és a hit mélyebb megismerésével? A sokféle tudomány között jó, ha el tudunk igazodni, ezt segíti
a Szentlélek.
III/ A JÓTANÁCS LELKE. A tapasztalt szülő vagy az idősebb munkatárs mennyi jó tanácsot tud adni a fiatalabb
nemzedéknek! DE egy rossz tanács viszont, mennyi kárt okozhat ugyanakkor egy-egy ember életében.
Például, a jeruzsálemi ősegyház nehezen tudta eldönteni, mi maradjon meg az ószövetségi vallásból, és mi az, ami
nem. A Szentlélek mutatta meg Péter apostolnak és társainak a helyes utat. „a Szentlélek és mi magunk úgy láttuk jónak, hogy ne rakjunk rátok több terhet a szükségesnél.” (ApCsel 15,28). A másik példa Szienai Szent Katalin, egy
kelmefestő tanulatlan lánya, hogyan tudta Rómába visszahívni a pápát a 70 éves avignoni tartózkodás után, csakis a
Szentlélek indítására.
Gondold meg, ha nehéz döntés előtt állsz, vagy életet eldöntő vizsga előtt, kérd a Szentlélek Úristent, mint a jó tanács lelkét, hogy segítsen. Nem marad el a segítsége, ha igazán bízol benne.
IV/ AZ ERŐSSÉG LELKE. Nem testi erőről van itt szó, hanem lelki erőről. Vannak közöttünk erős asszonyok, elveik mellett kiálló férfiak, akiket nem lehet hajlítgatni jobbra-balra. Szilárdan kiállnak értékes elveik mellett.
Az Egyház életében sokszor voltak olyan időszakok, amikor a hit mellett kiállni az élet elvesztését, vagy a teljes
mellőztetést jelentette. A Szentlélek ajándékaként, az üldözések közepette hányan helytálltak, és vállalták a szenvedéseket, a bebörtönzést, a meghurcoltatást, a félreállítást, az anyagi veszteséget. Péter apostol a zsidó főtanács előtt
azt mondta: „Inkább kell engedelmeskedni Istennek, mint az embereknek. Mi nem hallgathatunk arról, amit láttunk
és hallottunk.” (ApCsel 4,1-22).
Gondold meg, ha áldozatot kell hozni a hitedért, vállalod? Vasárnap reggel fölkelni szentmisére, ha rossz az idő, fáradt vagy. Ha nehézségekbe ütközik, akkor is megmaradni a jóban? Ha gúnyolják a vallásodat vagy egyházi személyeket, meg mersz-e szólalni, kiállni a meggyőződésed mellett? Kérd a Szentlelket, adjon erőt!
V/ A TUDOMÁNY LELKE. A tudás hatalom, tartja a közmondás. A természettudomány, az orvosi, technikai tudomány sokban elősegíti az emberi élet boldogságát, kényelmét, egészségét.
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A világ és annak minden gazdagsága Isten ajándéka. A természettudomány vizsgálja a jelenségeket. A hittudomány
is erről szól, csak más kiindulópontból, a Bibliából, a kinyilatkoztatásból. A Szentlélek ajándéka, ha jól tudjuk öszszevetni a két tudomány eredményeit. Ebben mutatott példát Aquinói Szent Tamás, a középkor nagy hittudósa, kit
méltán neveztek polihisztornak, vagyis mindentudónak.
Gondold meg, hányan akarták az elmúlt századokban szembeállítani a hittudományt és a természettudományt. Pedig nem lehet közöttük ellentét, mert mindkettőnek egy a forrása, Isten. Csak az ember értelmezi, vagy alkalmazza
rosszul vagy az egyiket, vagy a másikat. Linné, a nagy biológus mondta: „Ha csak egy fűszál csodálatos működését
szemlélem, leborulok az Isten nagysága előtt.” A Szentlélek segítse a nagy tudósokat és minket is a tudomány helyes
értelmezésében!
VI/ A JÁMBORSÁG LELKE (úgy is mondhatjuk, hogy vallásosság lelke)
A vallásos lelkület mindnyájunkban meg kell legyen. Nem a bigott vallásosság, a csupán külső gyakorlatokban
megmutatkozó vallásosság. Az helytelen és taszító. Már az ószövetségi próféta írja: „Milyen vallásosság kedves az
Úrnak? Oszd meg a kenyered a szűkölködőkkel, Oldd meg a megkötözöttek igáját, ez kedves az Úrnak…” (Izaiás
próféta)
A Szentlélek indít arra, hogy szívesen imádkozzak, szívesen járjak a templomba és olvassam a Bibliát. A Szentlélek
ajándéka, mely arra ösztönöz, hogy érdekeljen Egyházam ügye, szívesen segítsek a közösségemnek, szívesen mélyedjek el a hit tanításaiban. Árpád-házi Szent Erzsébet még kislány volt, amikor Türingiában, Wartburg várában élt.
Játék közben is beszaladt egy-egy pillanatra, egy imára a kápolnába, mert annyira szerette Istent.
Szent Gertrúd írja imájában: Szentlélek Úristen, jámborság lelke, taníts és buzdíts engem arra, hogy szerető gyermeki szívvel folyamodjam Istenhez és az Ő szentjeihez, kivált Jézus szentséges Szívéhez és a boldogságos Szűzanyához, Máriához, és hogy szívem, lelkem oda vonzódjék, ahol az igaz boldogság vár reám.
Gondold meg, neked mennyire fontos a vallásod, a templomi közösséged, az Egyházad ügye. Szeretsz-e ezekkel
foglalkozni? Kérd a Szentlelket!

Füst Milán: R e p ü l j !
Igyekezz, ó igyekezz lélek
E föld körén repülni túl!
Nézz feljebb: ott tisztább az ének...
Lásd: - hol csattogó harc hangja dúl:
E föld-világon nem szívesen élek.
Itt múlnak el, itt repülnek az évek
És fellázadnod, sírnod oly nehéz,
Oly gyorsan zátonyára fut az ész,
S a szív az égre ellankadva néz...
Nézz feljebb: ott az égi mértan
Szabálya fénylik és oly egyszerű!
S nem kérded többé, mi miért van,
Mert nincs kérdés több ott, hol a derű
Hol tiszta ívek és körök
Honában már a gondolat örök!
Ott fenn öröktől tündököl a Törvény
S ahogy holdak és napok kerengnek,
Ne hidd, nem fáj az: közben ők merengnek,
S mosollyal múlnak el a századok...
Ó lélek, - e földön itt elfáradok
S nincs kedvem többé keresni a kulcsot,
Mit zúgva elmerít az örök törvény
S mit Isten tengerébe elhajított,
Hogy nyissam véle majd a titkok ajtaját...
Te szőke égi lánynak símogasd haját
S ott fenn építs magadnak tiszta házat,
Ott fenn, – ott int a Magyarázat!
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VII/ AZ ISTENFÉLELEM LELKE Félünk az Istentől? Ő félelmetes? Nem Mennyei jó Atyánk ő? Mi még az Ószövetségben élünk?
Hallottam ilyeneket: „Megállj fiam, ha rossz leszel, megver az Istenke”. Vagy „A pap bácsi parazsat tesz a nyelvedre, ha csúnyán
beszélsz.” Ilyenekkel, és hasonlókkal riogatták a csintalan gyerekeket a szülők vagy a nagyszülők a régi időkben, saját fülemmel
hallottam.
Úgy szoktuk mondani, hogy kell az „üdvös félelem”. A gyermek is
tart jó édesapjától, nem tesz rosszat, mert tudja, hogy édesapja
megfeddi érte, pedig nagyon szereti őt. Így vagyunk Istennel is.
A Szentlélek ajándékaként Szent Gertrúd megfogalmazza a lényeget: „Jöjj el Szentlélek Úristen, taníts és buzdíts arra, hogy életem
fogytáig, ahol állok, ahol járok, bármit teszek, bárhol vagyok,
mindenütt, mindenben Isten szent akaratán legyen szemem és szívem és megemlékezve az ő felséges jelenlétéről, óvakodva elkerüljem mindazt, ami neki visszatetszik, és szíves örömmel végrehajtsam, ami Neki kedvére van. Ámen.”
Gondold meg, Milyen a kapcsolatod a Mennyei Atyával? Te is
félsz, hogy megbüntet, ha valami rosszat teszel? Tudd meg, hogy
Ő nem azt figyeli, mikor teszel valamit, ami miatt megbüntethet. Ő
szerető, jó Atyánk, aki megbocsát, ha vétettünk. Csak nem szabad
visszaélni jóságával. Nem gondolkozhatunk úgy, nyugodtan vétkezem, Isten úgyis megbocsát. Végső soron, ahol szeretet van apa
és gyermeke, Isten és ember között, ott nem mérhető, mivel bántjuk meg kevésbé vagy nagyon, hanem igyekszünk kedvében járni,
intelmeit megfogadni, és aszerint élni.

Kedves Olvasóm!
Kívánom, hogy meríts erőt, találj támaszt a Szentlélek Istenben.
Hét ajándékaival, irányításával, lelki erejével, segítsen mindnyájunkat, és mi vegyük igénybe az Ő segítségét, mert akkor lelki értelemben sikeres lesz az életünk, megtaláljuk földi boldogulásunkat és jó irányba haladunk Isten Országa felé is.
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SZENT PÉTER ÉS A PAPSÁG
Június 29. Szent Péter ünnepe, aki a tizenkét apostol egyike, Jézus tanítványa. A szenthagyomány szerint, Róma első
püspöke, Kr. u. 33-tól egészen a haláláig. Eredeti nevén
Simonnak (héberül  שִׁ מְ עוֹןSiməón; figyelés, hallgatás, figyelem) nevezték. Jézus adta neki a Péter nevet, amely a görög
Petrosz vagyis kőszikla szóból ered. Pál apostol a leveleiben gyakran nevezi Pétert Kéfásnak is, mivel ez az arámi
változata ( קֵיפָאQéfá) a kősziklának. Az apostolok között a
legjelentősebb alak, nevét minden írás először említi a tizenkét tanítvány közül. A Hagyomány és a Szentírás tanúsága szerint, Jézus Krisztus neki
adta a mennyország kapuinak
kulcsait is. Krisztus halála után
ő lett a keresztény elöljárók vezetője. Szent Péter a pápák, a
halászok és Róma védőszentje.
Péter az Újszövetség szerint
Betszaidából származott (ld. Jn
1,44), de Jézus Krisztus idejében Kafarnaumban élt testvérével, Andrással. A Genezáreti
tavon ha lász tak . Egyszerű,
min dennapi munka közben –
amikor a hálót vetették ki a tó
halaira –, akkor hívta meg Jézus őket, hogy tanítványai legyenek. A Biblia szerint ekkor
a következőket mondta PéterMurillo: Szent Péter
nek és testvérének: „Gyertek,
kövessetek és én emberek halászává teszlek benneteket.” (Mt 4,19) Péter pedig testvérével
együtt engedelmeskedett Jézus hívásának és a Mestert követve egyik legbuzgóbb tanítványává vált. Mégis Nagypénteken, emberi gyengeségében, Péter háromszor letagadta,
hogy a Megváltó tanítványa volt, csak hogy életét mentse.
Amikor a kakas megszólalt, Péternek eszébe jutottak Jézus
szavai, és keservesen megbánta tettét. (vö. Mt 26,74-75) A
feltámadt Krisztus megbocsátott neki (vö. Jn 21,15-17) és
rábízta egyházának vezetését. Mindez emlékeztethet bennünket arra, hogy minden emberi gyarlóságunk ellenére, ha
engedjük, Jézus bennünket is alkalmasság tesz az ő szolgálatára.
A hagyomány szerint, Péter apostol alapította az antiochiai
egyházat és a korintusi közösségben is tevékenykedett. A
fennmaradt írásos emlékek egyértelműen alátámasztják,
hogy Péter térítő munkája Rómában teljesedett be. A Krisztustól kapott megbízatás értelmében, Péter nyomán azóta is
a mindenkori római püspökök hordozzák legfőbb pásztorként a világegyház felelősségét.
Péter és a többi apostol evangéliumi meghívása mintája a
papságra való meghívásnak. Jézus a mai napig is itt jár közöttünk, hasonlóan szólítja meg a fiatalok szívét, akik követni kezdik Őt. Van ebben valami természetfeletti, ahogy a
szürke hétköznapi ember előtt megáll, és szeretetének vonzásával szemébe néz: „Jöjj és kövess engem.” Ennek a
meghívásnak köszönhetően folytatódik ma is az egyházban
a püspökök és papok szolgálata.

A mai napig kézrátétellel szentelik az apostolok utódait,
melynek ószövetségi gyökerei vannak. A Krisztus előtti korokban a közlés eszköze volt a kézrátétel, amely hármas jelentést hordoz: az Istentől jövő áldás jele (ld. Ter 48,15: József megáldja fiait); a hivatal átruházása (ld. Szám 27,1523: Mózes imádkozik halála előtt az Úrhoz, adjon új vezetőt
a közösség élére; Józsué személyében meg is kapta; az önátadás, átruházás gesztusa (ld. Lev 16,21). Az újszövetségben, azonban – mint minden –, ez a cselekedet is új és tágabb értelmet nyert. Kifejezi az áldást (Mk
10,16); a feltámadt Krisztus ígérete szerint a
kézrátétel a tanítványoknál is hatékony lesz
(Mk 16,18). Pál is kézrátétel által nyerte
vissza a látását (ApCsel 9,12), s ő maga is
így gyógyít (28,8). Az ősegyházban megmaradt a hivatal és a Szentlélek átadásának, lehívásának (epiklézis) a jeleként is. Az első
diakónus-szentelés alkalmával a hét kiválasztottat az apostolok elé állították, „azok
imádkoztak és rájuk tették a kezüket” (ApCsel 6,6). Pál apostol kézrátétellel szentelte
föl Timóteust püspökké (2Tim 1,6). Liturgiánk sok helyen őrzi ma is a kézrátételt, többek között a bérmálásban, az említett egyházi rend szentségének kiszolgáltatásában,
de alkalmazzák a keresztségben és a bűnbánat szentségében is.
Aki a Jézus Krisztus által alapított egyházi
rend szentségében részesült, eltörölhetetlen
jegyet hordoz magán. E szentség különböző
fokozatokra bomlik és a pásztori mivolt, a
Krisztus személyében való cselekvésben áll. A felszenteltek
tehát szent szolgálatra rendelt személyekké (sacri ministri)
válnak; olyanokká, akik arra vannak szentelve és rendelve,
hogy fokozatuknak megfelelően Krisztusnak, a főnek személyében teljesítsék tanítói, megszentelői és kormányzói
feladatukat, s így pásztor módjára gondoskodjanak Isten
népéről (CIC 1008.kk.; LG 28). 1 A mai teológia és egyházjog három rendet különböztet meg az egyházi rend szentségén belül: a püspökséget, az áldozópapságot és a
diakonátust (CIC 1009.k. 1.§).
A szolgálati papság mellett minden egyes megkeresztelt
ember részese Krisztus egyetemes papságának és így az
egyházban felelős szolgálatra hivatott. A szolgálati papság
feladata, a hívek egyetemes papságának szolgálata; az
egyetemes papság pedig hordozza, kiegészíti és szolgálataival segíti a felszentelt papok Istent közvetítő hivatását.
Egyik sem lehet meg a másik nélkül.
Szent Péter apostol ünnepére készülve hálát adunk Urunk,
Jézus Krisztus gondoskodó szeretetéért, amellyel egyházának ma is alkalmas vezetőket ajándékoz. Imádkozzunk papjainkért, különösen az idén szenteltekért, valamint új papi
hivatásokért, hogy közösségeinkben minden megkeresztelt
segítséget kapjon egyetemes papságának megélésére, beteljesítésére.
Horváth Péter
1

CIC: Egyházi Törvénykönyv; LG: Lumen Gentium: a Vatikáni zsinat dogmatikus konstitúciója
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A „ Na gy Ám en ” v s. a „N agy C sö nd”…
Berta László káplán
Liturgikus témákat boncolgató sorozatom
jelen írásában egy jelenségre szeretném
felhívni a figyelmet, amit templomainkban
figyeltem meg a szentmiséken, tudniillik,
hogy a szentmise „Nagy Ámen”-jének helyén gyakran a „Nagy Csönd” (az azonos
című, a karthauzi szerzetesek életét bemutató film után szabadon) szokott elhangzani…
Miről is van szó? A II. Vatikáni Zsinat
Sacrosanctum Concilium kezdetű liturgikus konstitúciója megfogalmaz egy a hívekben már századok óta vágyként élő és a 20. század első felében az ún. Liturgikus
Mozgalomban kibontakozó elvet, tudniillik a világi
Krisztus-hívők tevékeny részvételét a liturgiában. Így
fogalmazza ezt meg a Zsinat: „Ez a teljes hatékonyság
azonban csak úgy valósulhat meg, ha a hívők jól fölkészült lélekkel vesznek részt a liturgiában, szívüket szavukhoz igazítják, és együttműködnek a mennyei kegyelemmel, hogy kárba ne vesszék bennük. Ezért a szent
pásztoroknak ügyelniök kell arra, hogy a liturgikus cselekmények végzésénél ne csak az érvényesség és megengedettség szabályait tartsák meg, hanem a hívek e szent
cselekményekben tudatosan, tevékenyen és gyümölcsözően vegyenek részt.” (SC 11)
Ennek megvalósítását volt hivatott szolgálni a Zsinat
után kiadott új Római Misekönyv, a népnyelv használatának engedélyezése, valamint a Zsinatot követő liturgikus megújulás (és sajnálatos módon gyakran az ennek
nevében végrehajtott önkényes újítások…). Sok helyen
félreértették, és értik ma is (főleg nyugaton), a Zsinat
szándékát. A tevékeny részvétel ugyanis nem azt jelenti,
hogy mindenkinek matatni kell valamit, téblábolni kell
valahol mise közben, és azt sem, hogy a papi szolgálat
részét képező feladatokat „lelkipásztori megfontolásból”
a hívekre bízzuk, ezzel nem kis visszaéléseket elkövetve
a liturgiában.
A Zsinat szándéka szerinti tudatos, tevékeny és gyümölcsöző részvétel egyszerűen az által valósul meg, ha a hívek részt vesznek és nem csupán jelen vannak a szentmisén (vagy misét hallgatnak, ahogy azt sokan mindmáig
mondogatják): vagyis ha odafigyelnek a szentmise szövegeire, így engedve magukat megszólítani Istennek elhangzó Igéje által, és ily módon bekapcsolódva a mise
imádságaiba, mely az egész közösség imája a pap vezetésével; ha a mise állandó, közös részeit és a hívek feleleteit egy szívvel-lélekkel mondják, éneklik; ha követik a
liturgia által megkívánt és előírt gesztusokat, testtartásokat és mozgásokat, kerülve mind az egyénieskedést,
mind pedig a közömbös passzivitást; ha megfelelő fölkészülést követően szentáldozáshoz járulnak; ha a világi
hívek számára biztosított szolgálatokat minél többen szívesen vállalják (pl. felolvasás, perselyezés, asszisztencia,
kórus ének, felajánlási körmenet…).
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Mindezek közül most a hívek válaszairól,
azon belül is az Eucharisztikus ima végén
elhangzó „Ámen”-ről szeretnék kicsit
együtt gondolkodni az Olvasókkal. Látszólag ez az egyszavas válasz csupán jelentéktelen része a szentmise liturgiájának, ahogy
azt sajnálatosan a mi gyakorlatunk is tükrözi, azonban óriási súlya és mélysége van
ennek az „Ámen”-nek.
Nézzük meg először ennek a szónak jelentését, majd specifikusabban a liturgiának ezen az adott
helyén betöltött szerepét. Maga az „Ámen” szó héberarám eredetű (úgy lehetne fordítani: bizony úgy van, úgy
legyen), ami már csak azért is fontos számunkra, mert
azon kevés szavak közé tartozik, amit Jézus Urunk használt és a görögül íródó Újszövetség nem fordított le, hanem eredetiben megőrzött és továbbadott. Ugyanakkor
kapocs ez az Ó- és Újszövetség, a zsidó és keresztény istentisztelet között, hiszen a jeruzsálemi templomi liturgiából vették át az első keresztények. Rupert Berger liturgikus teológus így magyarázza ezt az idegen szót: „héber tanúskodási forma (szilárdan áll, biztos). Ezzel a nép
beleegyezően csatlakozott a dicsérethez (doxológia),
amelyet az előimádkozó mondott. Ez nem annyira annak
a kívánságnak vagy meggyőződésnek a kifejezése, hogy a
másik szava teljesedjék, ahogy azt a szokásos ’úgy legyen’ fordítás ajánlja, hanem sokkal inkább az elismerésnek, az elfogadásnak, az egyetértésnek a kifejezése.
Amit a másik mond, az számomra is érvényes, engem is
kötelez. A keresztény liturgiákban az Ámen a legfontosabb akklamációvá lett, amellyel már az 1Kor 14,16 szerint az előimádkozó hálaadó imádságát a hallgatók magukénak vallották. Az apostoli levelekben a doxológiákat
a közösség ezzel erősítette meg (pl. a Római levélben:
1,25; 9,5; 11,36; 16,27), és ugyancsak a mennyei liturgia doxológiáit a Jelenések könyvében (5,14; 7,12;
19,4). Kérő imádságokat is jóvá lehet hagyni ily módon,
mert ezek általában doxológiával végződnek (’A mi
Urunk által’, ’Mert tiéd az ország’).”
A szóban forgó „Ámen” az Eucharisztikus imát zárja le,
mintegy pecsétet téve rá, és közvetlenül az „Őáltala,
Ővele és Őbenne, a Tiéd, mindenható Atyaisten a Szentlélekkel egységben, minden tisztelet és dicsőség mindörökkön-örökké” doxológia után hangzik el a hívek ajkáról. Az Eucharisztikus ima a szentmise legfontosabb,
központi része, minden imádság mintája (a prefáció eleji
„Az Úr legyen veletek”-kel kezdődik és a „Nagy
Ámen”-nel végződik).
Jelen írásomban, ami nem regény szeretne lenni, teológiailag nem kívánom elemezni az Eucharisztikus imát,
nagyszerűségére csupán azzal kívánok rámutatni, hogy
röviden felsorolom, mi minden is van benne: hálaadás,
magasztalás, Szentlélek-hívás, anamnézis (olyan megemlékezés, amely az adott eseményt jelenvalóvá teszi,
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hogy annak a megemlékezők is részesévé váljanak),
megszentelés (konszekráció: a kenyér és bor átváltoztatása Jézus testévé és vérévé az alapítási elbeszélés részeként), áldozatbemutatás, kérés, közbenjárás élőkért és
holtakért, dicsőítés. Ennek az imádságnak a címzettje
mindvégig a Mennyei Atya. Az imát végig a pap mondja
az Újszövetség áldozatát egyszer s mindenkiért bemutató
Krisztus által és személyében, valamint az áldozatot
Krisztus Titokzatos Testeként a liturgia örök jelenében
felajánló hívő közösség nevében, mindezt a Szentlélekben cselekedve. Ez az ima tehát nem a pap hívek számára unalmas és hosszú magánimája, hanem az Egyház,
vagyis mindannyiunk imája, amit a pap vezet és amihez
mindnyájan kapcsolódunk, magunkévá téve az elhangzottakat, a „Nagy Ámen”-nel. Ezzel az „Ámen”-nel válunk kívülálló hallgatóból aktív résztvevőivé az Eucharisztikus áldozat bemutatásának, alanyává az Eucharisztikus imának, hitvallójává mindannak, ami abban elhangzott.
Volt bencés tanárom és mentorom, Jeremy Driscoll atya
olyan szépen ír erről Ez történik a misén című könyvében: „A püspök vagy a pap az egyház nevében beszélve
és Krisztus személyében cselekedve vezette az egész
imádságot. A gyülekezet az ő vezetésén keresztül tapasztalja meg Krisztus nélkülözhetetlen közvetítését. Krisztust követte, megemlékezve haláláról és feltámadásáról,
és vele együtt elérkezett az Atya jelenlétébe. Mindarra,
amit Krisztus tett, mindarra, ami történik, a gyülekezet
hangosan zengő ’Ámen’-nel válaszol. Ez a mise legnagyobb ’Ámen’-je, és így a világ legnagyobb ’Ámen’-je is;
úgyszólván bemelegítésképpen mondtuk ki korábban a
liturgia fontos pontjain. Ez az ’Ámen’ tartalmazza az
összes többit. Ez a legteljesebb értelme az ’Ámen’-nek,
…, amely a hitvallást zárja le. A hitvallás cikkelyei most
mind itt vannak előttünk – Atya, Fiú és Szentlélek az
egyház hitében – a maguk esemény mivoltában. Az
’Ámen’ pedig ’Igent’ mond erre, és megért belőle valamit, vágyik rá, hogy így legyen – ez az ’Ámen’ visszhangzik át a földkerekségen az évszázadok sorá, és odafönt a mennyei csarnokokban. Ez az ’Ámen’ sohasem
szűnik meg. A mise során az általunk megélt helyről és
időből beleszövődünk ebbe az ’Ámen’-be, és örökké fogjuk énekelni, amit itt és most éneklünk. Ámen!” (Driscoll,
107-108. o.)
Keresztségi papságunk gyakorlásának, tehát, egyik legfontosabb pillanata ez az „Ámen”, ezért tölt el bánattal,
amikor a záró dicsőítés után elhaló ének, érthetetlen és
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erőtlen mormogás vagy épp álmos csönd érkezik válaszul. De miért is harsogjuk lelkesen az „Ámen”-t, ha
nem tudjuk mit jelent és miért tegyük?! És honnan sejthetjük jelentőségét, ha a legtöbb templomban ugyanazt a
bátortalan „Ámen”-t hallhatjuk?! Ördögi kör ez, amit jelen írásommal próbálok megtörni…
Egészen addig én sem figyeltem erre az „Ámen”-re, és
én sem mondtam valami buzgón és nagy odafigyeléssel,
amíg papnövendékként ki nem jutottam az Egyesült Államokba. Ott viszont olyan gyakorlattal találkoztam, ami
arra késztetett, hogy utána olvassak, és eltöprengjek ennek az „Ámen”-nek jelentésén. Amerikában ugyanis
gyönyörűen megzenésített, gyakran többszólamú
„Ámen”-eket énekeltünk hosszasan, mintegy a muzsika
nyelvén jó nagy felkiáltójelet téve utána, hogy mindenki
megérezhesse a kimondott szó fontosságát. A kinti
ordináriumoknak (a mise állandó részeinek – Uram irgalmazz, Dicsőség, Szent vagy, Isten Báránya – megzenésített változatai) külön tételként mindig része volt ennek az „Ámen”-nek éneklése „Nagy Ámen” címen, így
meglepő változatossággal tudtuk válaszolni.
Ezzel a tapasztalattal, valamint teológiai tanulmányaimmal, saját utánajárásommal és személyes elmélkedésemmel a háttérben szomorú most szembesülnöm a közép-kelet európai plébániai gyakorlattal, amit Berger így
jellemez: „Sajnos az Ámen akklamációs jellegét teljesen
elveszítette, úgy hogy már az előimádkozó és az egyedül
imádkozó is kimondhatja. Ahol azt a közösség mondja,
már egyáltalán nem ’dübörög’, ahogy ezt valamikor
Szent Jeromos a római bazilikák gyakorlatáról tanúsította. Ráadásul a második szótagot legtöbbször lenyelik,
ahelyett, hogy hangsúlyoznák. Az Áment a gyakori használat is elértékteleníti. Ezzel szemben a lelkipásztorkodásnak hangsúlyoznia kellene az Eucharisztia ünneplésében a két legfontosabb jóváhagyó mozzanatot: azt az
Áment, amellyel a nép az eucharisztikus imát megpecsételi, és azt az Áment, amellyel az egyes hívő a szentáldozás pillanatában a ’Krisztus teste’ hitbeli kijelentést magáévá teszi.”
Ezen szomorúságomra orvoslást keresve és Berger lelkipásztorkodással kapcsolatos igényére válaszolva írtam
ezt a cikket, a hívek tevékeny részvételét elősegíteni és
lelkiéletét gazdagítani szándékozván. Remélem sikerült
valami kis értelmet adnom ennek a rövid feleletnek a misében. Válaszul csak annyit várok a kedves Olvasótól,
hogy eme akklamáció (örömteli felkiáltás) – a nevéhez
híven – kicsit jobban „dübörögjön” templomainkban…

Források:
A II. Vatikáni Zsinat dokumentumai, Szent István Társulat, Budapest 2007.
DRISCOLL, J., Ez történik a misén, Bencés Kiadó, Pannonhalma 2010.
Ámen, in BERGER, R., Lelkipásztori liturgikus lexikon, Vigília Kiadó, Budapest 2008, 26.

„Reklám helye”: mindazoknak, akik szeretnének gyümölcsözőbben részt venni és otthonosabban mozogni
a liturgián, akik szeretnék még jobban érteni, mit miért teszünk és mondunk a szentmisén, nagy szeretettel
ajánlom Jeremy Driscoll atya fent idézett, a Bencések gondozásában megjelent könyvét, mely nem a teológiai szakkönyvek vagy egyetemi jegyzetek nyelvén, hanem nagyon is egyszerűen, közérthetően fogalmazza
meg, mi is történik a misén, feltárva annak igazi mélységeit.
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2015. május 25-én, Pünkösd vasárnap a Laffert Kúriában a dunaharaszti
Szent István templom Szent Cecília kórusa adott hangversenyt, Nagy István
kántor vezetésével. A kórust zongorán kísérte: Fonyódi Tivadar.

2015. május 26-án, Pünkösd hétfőn a taksonyi Szent Anna templom adott otthont a hagyományos
pünkösdi koncertnek, amely évek óta a helyi kulturális élet színvonalas színfoltja. A képeken az
esemény szereplői: Bizják Dóra, Höhszt János, Kassai Zoltán, Nagy István és Révész Rita
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Szent Péter és Szent Pál
„Péter és Pál (tudjuk) nyárban
Összeférnek a naptárban,
Könnyű nekik ott szerényen
Megárulni egy gyékényen;”

írja Arany János Fülemüle című versében, utalva június 29-i közös
ünnepére a két apostolnak, akik a hagyomány szerint ugyanazon a napon haltak vértanúhalált Rómában. Az Egyház két jelentősebb alakjának külön-külön is van emléknapja.
El Greco: Szent Péter és Szent Pál

Február 22-e, üszögös Szent Péter
napja az apostol székfoglalásának
ünnepe. Az elnevezés a latin
„cathedra Sancti Petri” fordításából eredhet: a középkori magyar
nyelvben Szent Péter ű székössége lehetett az elnevezés, később ez az alak torzult üszögössé. Dologtiltó nap volt, az asszonyok nem nyúltak lisztbe, nem fogták meg a tojást, nehogy megüszögösödjék, használhatatlanná váljék.
Rubens: Szent Péter

Vasas vagy bilincses Szent Péter napja augusztus elsején Szent Péter bilincsekből való szabadulásának emléknapja. A legenda szerint Heródes Agrippa király a
kovásztalan kenyér ünnepe előtt kivégeztette Jakabot, Pétert pedig tömlöcbe vetette, és az ünnep utáni időszakra tervezte kivégzését. A tömlöcben azonban
megjelent az Úr angyala, és Péter bilincseit eltörte, az apostolt kiszabadította a fogságból.
Péter, az apostolfejedelem, az első apostol, akit a Biblia Jézus követőjeként említ. A Simon néven ismert halász a
Genezáreti tóparti kis faluból származott, az elsők között kapott meghívást Jézustól. Az Evangélium szerint Jézus
Simon hajójába szállva tanította a népet, majd mikor tanítást követően a bőséges halfogás szinte megrémítette a
szemtanúkat, Jézus Simont szólította meg: „Ne félj! Ezentúl már emberek halásza leszel.” (Lk 5, 10)
A félelem motívuma majd visszaköszön az Evangéliumban; az utolsó éjszakán Péter háromszor tagadja meg Krisztust. Péter gyarló ember, és mégis ő az, akire Jézus alapozza egyházát, elnézve emberi esendőségét, tudva, hogy
emberi gyarlóságain túllépve véghezviszi majd az Ő akaratát.
„De én is mondom néked, hogy te Péter vagy, és ezen a kősziklán építem
fel az én anyaszentegyházamat, és a pokol kapui sem vesznek rajta diadalmat. Neked adom a mennyek országa kulcsait. Amit megkötsz a földön,
a mennyben is meg lesz kötve, s amit feloldasz a földön, a mennyben is fel
lesz oldva.” (Mt 16, 18-19)

És valóban, az Úr mennybemenetele után Péter az, aki továbbadta Jézus tanításait, igét hirdetett és keresztelt. Meglátogatta az antiochiai
egyházközséget, járt Korintusban, majd Rómában tevékenykedett. A
keresztényüldözés legkegyetlenebb idején alapozta meg a pápaság intézményét, vértanúhaláláig elsőként ő töltötte be ezt a tisztséget. Egyes
feljegyzések szerint az üldöztetés elől el akart menekülni Rómából, ám
a városból kivezető úton, a Via Appián Jézussal találkozott, itt tette fel
a kérdést: „Quo vadis, Domine?” „Hová mégy, Uram?” Jézus válaszára, miszerint Rómába megy, hogy megfeszítsék, Péter megértette, hogy
ez az ő sorsa, és visszatért a városba, ahol elfogták, majd kegyetlen
kínzások után keresztre feszítették. Utolsó kérése szerint fejjel lefelé
szögezték a keresztre, mert nem tartotta magát méltónak arra, hogy
ugyanazt a halált szenvedje el, mint a Megváltó.
Caravaggio: Szent Péter keresztre feszítése
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A hagyomány szerint a római Szent Péter bazilika főoltára alatt
található Szent Péter sírja, ez alatt a régészek találtak egy régebbi oltárt, amely egy sírt fölé épült. A sír nem jelképes emlék, régészek tárták fel, és a benne talált maradványok alapján tulajdonítják Szent Péternek: a sírban talált csontváz lábszárai hiányoztak, és az írások szerint a római katonák az apostol lábát levágva
vették le a holttestet a keresztről, hiszen Pétert fejjel lefele feszítették meg.
Emberek halászaként Szent Péter oltalmazója az Egyháznak és a
pápának, a pápai gyűrűn is az ő képe látható, ezért is nevezik halászgyűrűnek. A pápai gyűrűt 13. századi források említik először, a kialakult szokás szerint az újonnan megválasztott pápa
ujjára húzta fel a camerlengo, a bíboros kamarás, és a pápa halálakor ő semmisítette meg azt, hogy a személyes levelezésre használt pecsétgyűrű ne adhasson okot visszaélésre.
Péter eredeti mestersége miatt a halászok, hálókészítők, míg kulcsai miatt a lakatosok,
esztergályosok is védőszentjüknek tartják. Ezért gyakori, hogy festményeken akár hálóval, akár kulccsal ábrázolják.
XVI. Benedek pápa halászgyűrűje

Pál tizenharmadikként csatlakozott az apostolokhoz, a megtérésének emléke január 25-e, a pálfordulás napja. Időjósló
napnak tartották, a szép időből gazdag termésre, ködösnyirkos időjárásból járványokra, jószágvesztésre következtettek, a szeles idő pedig vészterhes, háborús időt jelentett. Szentes környékén rigmus is született: „Hogyha szeles pálfordulás, akkor lészen hadakozás”.
A népek apostola, a Saulból lett Pál bizonyos szempontból ellentéte volt Péternek, nemcsak
azért, mert más társadalmi osztályból származott, és írástudóként, a törvények védelmezőjeként művelt embernek számított, hanem azért is, mert amíg Péter a kezdetektől felismerte
Isten fiát, addig Saulnak nagy utat kellett bejárnia, amíg megvilágosodott.
A tarzuszi Sault a hagyomány szerint családja az ősi törvények betartására nevelte. Farizeusi elveket valló, azaz a vallási előírásokat szigorúan betartó rabbiként ádázul üldözte Jézus
követőit, István vértanú megkövezésekor is jelen volt.
Bartolomeo Montagna: Szent Pál

„Eközben Saul, aki még mindig gyűlölettől lihegett és halállal fenyegette az Úr tanítványait, elment a főpaphoz, és levelet
kért tőle a damaszkuszi zsinagógákhoz, hogy megkötözve Jeruzsálembe hozhassa azokat a férfiakat és nőket, akiket ott talál ennek a tannak a követői
közül. De amint haladt az úton és Damaszkuszhoz közeledett, történt, hogy
hirtelen fényesség ragyogta körül az égből. Leesett a földre, és szózatot hallott, amely azt mondta neki: „Saul, Saul, miért üldözöl engem?” Erre ő megkérdezte: „Ki vagy te, Uram?” Az így felelt: „Én vagyok Jézus, akit te üldözöl! De kelj föl és menj be a városba, ott majd megmondják neked, mit kell
tenned.” A férfiak, akik kísérték, csodálkozva álltak. Hallották ugyan a hangot, de nem láttak senkit sem. Saul pedig fölkelt a földről, de amikor kinyitotta a szemét,
semmit sem látott. Úgy vezették be kezénél
fogva Damaszkuszba. Ott volt három napig,
nem látott, nem evett, nem ivott semmit.
(ApCsel 9, 1-9)
Caravaggio: Saul megtérése

Saul megtérése után megkeresztelkedett, és a tarzuszi zsinagógában kezdte hirdetni
Jézus, a Messiás tanait. Ekkor kezdődtek hányattatásai, amelyeket Jézus jelölt ki számára. A Megtérése után Pál apostol több missziós utat tett a Római Birodalom keleti
részében, küldetésként fogta fel a pogányok térítését. Harmadik miss ziós útj a
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során Jeruzsálemben elfogták, és – mivel a hagyomány szerint negyven zsidó megesküdött, hogy megölik –,
Cezáreába vitték, ahol megvádolták, hogy szektát vezet és meg akarja gyalázni a Templomot, megpróbálták elérni,
hogy kiadják Jeruzsálemnek. A vádak ellen Pál sikeresen védekezett, végül római polgárként Rómába vitték.
Az úton azonban vihar támadt, hajótörést szenvedtek, és Málta szigetén töltöttek több hónapot, majd innen Pál apostolt Rómába kísérték. Itt katona őrizte ugyan, de viszonylagos szabadságot élvezett, fogadhatta tanítványait, hirdette
az evangéliumot és leveleket írt az efezusiaknak, filippieknek és kolosszeieknek.
Többhavi fogság után Pál apostolt a római Fórumon található
Mamertinus börtönbe zárták, majd római polgárként a keresztény
kivégzésekkel ellentétben „kíméletesen” végezték ki, keresztre
feszítés, megfőzés vagy akár megnyúzás helyett lefejezték. A
monda szerint a vesztőhelyen Szent Pál feje háromszor érintette a
földet, és kiömlött vére nyomán három forrás fakadt, a Tre
fontane. Itt emeltek kolostort a Kilikiából, Pál szülőföldjéről érkező szerzeteseknek.
Luca di Tommé: Pál apostol lefejezése

A kivégzés után Pál testét tanítványai eltemették, sírja fölé előbb
emlékhelyet emeltek, majd Constantinus császár bazilikát építtetett, amelyet többször átépítettek. 1823-ban a templom
porrá égett, XII. Leó közel tíz évvel később kezdte az újjáépítést, és világméretű öszszefogás született, hogy a népek apostolának szentelt bazilikát eredeti, évezredes
formájában állíthassák vissza. Többek közt az egyiptomi alkirály alabástromot, az
orosz cár malachitot és lapis lazulit küldött, hogy Róma második legnagyobb katedrálisa, a vatikáni falakon kívül elhelyezkedő Szent Pál bazilika újjászülethessen.
A római Szent Pál bazilika az apostol szobrával

Péter és Pál közös ünnepét már a 4. században tartották, magyar területen június 29.
sokáig dologtiltó nap volt a népéletben, éppen ezért, bár sok helyen az aratás kezdetének tekintették a napot, valójában csak jelképesen kezdték meg azt, csupán néhány sarlóvágást ejtettek, másutt ekkor fogadták fel a napszámosokat.
Ezen a napon sok helyen ünnepi nagymisét tartottak, aratók miséjének nevezték. Az elsőként aratott kalászokból koszorút vagy keresztet fontak, amelyet megáldattak a templomokban. Az aratómisére gyakran az aratószerszámokat is
elvitték, a templom fala mellé állított kaszákat és sarlókat mise után áldották meg.
Különbözőségük ellenére az Egyház két legjelesebb képviselőjének vannak közös vonásai: mindketten annyira emberiek, hogy alakjuk plasztikus és példájuk követhető, emberi gyengeségükben is bizonyítékai a megkérdőjelezhetetlen hitnek. Jézus két, látszólag esendő és gyarló emberre bízta földi országát, mintegy példázva, hogy önmagunk
gyengeségeinek legyőzése, hitünk vállalása birodalmat építhet.
Szentgyörgyi Georgina

Raffaello: Jézus az apostolokkal
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Erdő Péter szentmisét mutatott be
Mindszenty József halálának 40. évfordulóján
Erdő Péter bíboros szentmisét mutatott be Mindszenty József bíboros-hercegprímás halálának 40. évfordulója alkalmából május 2-án, szombat délelőtt az esztergomi bazilikában, a néhai főpásztor sírja felett. A szentbeszédet Ternyák
Csaba egri érsek mondta.
A szentmise után felavatták Mindszenty bíboros szobrát a
Sötétkapu város felőli bejáratánál. Az ülő alakot ábrázoló alkotás Vlagyimir Szurovcev orosz szobrászművész műve. A
szobrot az esztergomi bazilika közelében, a Sötétkapu mellett
állították fel, ahol 1956-ban a békés tüntetők közé lövettek. Vlagyimir Szurovcev szobrászművész alkotása életnagyságúnál nagyobb, magas támlájú székben ülő bronz alak. Az
emlékművet az orosz Békességszerzők és Béke Alapítvány
állíttatta.
Mindszenty Józsefet 1948. december 26-án törvényellenesen letartóztatták, majd koholt vádak alapján 1949. júliusában másodfokon életfogytiglani fegyházra ítélték. Hat év budapesti börtön után, megromlott egészsége miatt, 1955. augusztus 17-től Püspökszentlászlón, november 2-tól Felsőpetényben tartották fogva. Onnan szabadították ki 1956. október 30-án. November 4-én hajnalban a szovjet csapatok támadása után az Egyesült Államok nagykövetségén kapott
menedéket. 1971. szeptember 28-án elhagyta a követséget,
Rómába, majd Bécsbe ment.

Mindszenty József 1975. május 6-án halt meg, Mariazellben temették el. 1990. május 18-án a magyar Legfelsőbb
Bíróság kinyilvánította, hogy Mindszenty József ártatlan.
Holttestét 1991. május 4-én ünnepélyesen hazahozták, majd
újratemették az esztergomi bazilika kriptájában. A mártír sorsú bíboros boldoggá avatási eljárása jelenleg folyamatban van a Vatikánban.
A Legfőbb Ügyészség 2012-ben meghozott határozatával véglegesen lezárult Mindszenty József rehabilitálási eljárása, amelyet Erdő Péter kezdeményezett. A Legfőbb Ügyészség már 1989 végén perújítási nyomozást rendelt el, a
három évvel ezelőtti határozat pedig a korábbi perújítási nyomozás hivatalos lezárását jelentette.
(Forrás: MTI)

***
Gömöriné Fajta Anna versei

Szentháromság vasárnapja
Testem csak az enyém, de mégsem, hanem Szentlélek temploma,
De nem csak a Szentléleké, az Atya és Fiú is lakója.
A Szentháromság és a Szűzanya uralta mindig szívemet,
Uralni fogja, míg élek, majd találkozik velük a lélek.
Szentháromság, bennem elválaszthatatlan voltál, vagy és leszel,
Bármelyiktekhez fohászkodom, mégis mindhármat kérem,
Szűzanyám is tudja, fohászom és köszönetem neki is szól,
Akár a Szentháromságnak, mikor Máriához imádkozom.
Egyek vagytok bennem, szétválasztani nem tudlak titeket,
Ezt a nagy kegyelmet hálatelt szívvel megköszönöm nektek.
Szentháromság, Atya, Fiú, Lélek, a legnagyobb kegyelem ez,
Szent Felségetekkel és Máriával találkozni a Mennyben.
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Úrnapi gondolat
Ott túl a messzeségen, ott túl a kék égen, van a Mennyország,
Mely szebb, jobb, csodálatosabb, mint a mesebeli tündérvilág.
Ma, az úrnapi körmenet előtt, ez érintette meg szívemet,
Elmémet meg az, Uram itt van köztünk az Oltáriszentségben.
Szent testét és vérét áldozáskor mindig magamhoz vehetem,
Földi világomat rögtön szebbé és jobbá tehetem.
Félre gond és bú, az Úr mellettem áll, élvezem bizalmát,
Szeretete végig kísért és kísér egész életemen át.
A sátrak előtt az ima és az ének felröpített az Égbe,
S ez az érzés vezérelt a körmenettel mendegélve.
A misét a vendég énekkarral tettük ünnepélyesebbé,
Úgy éreztem, az Úr ma mindenkire árasztotta Szent Lelkét.
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Mindszenty József a jó főpásztor,
hű hazafi, a jó fiú, a követendő bíboros, hercegprímás
Ha Mindszenty József nevét hallottam, hallom, mindig a címben felsorolt
jelzők jutnak eszembe, amelyek jellemzik a hercegprímás urat. Úgy érzem,
ez nem csak az én véleményem, hanem minden katolikus és más vallású,
igaz magyar emberé. A reggeli szentmisén naponta imádkozunk boldoggá
avatásáért. A XX. század fehér vértanúja volt. Megjárta a nácik és a kommunisták börtöneit is, megfosztották érseki székétől, de tanúságtevő küldetésétől nem tántoríthatták el soha. A keresztény múlt felébresztését hirdette, ugyanis a hitlerizmus is meg a bolsevizmus is azzal tört be hozzánk,
hogy a vétkes és az elhibázott múlt helyett meghozzák az új, boldog világot. A kommunisták ezt erőteljesebben úgy jelentették be, hogy kisöprik a
múltat. Ezért mondotta székfoglaló beszédében: „Akarok lenni népem lelkiismerete, hivatott ébresztőként kopogtatok lelketek ajtaján; a feltetsző
tévelyek ellenében az örök igazságokat közvetítem népemnek és nemzetemnek. Ébresztgetem nemzetünk megszentelt hagyományait, amelyek
nélkül egyesek talán igen, de a nemzet nem élhet.”
A marxisták az egész magyar történelmet elhibázott fejlődésnek bélyegezték, és ezt a felfogásukat mindenekelőtt a tapasztalatlan ifjúság körében
terjesztették. Így akarták ifjainkat és leányainkat nemzeti érzésüktől és öntudatuktól megfosztani, hogy azután a maguk parancsa alá kényszeríthessék őket. A hercegprímás úr viszont megnyilatkozásaiban az ezeréves keresztény magyar múlt értékeire hivatkozott. Előre
látta a kommunista hatalomátvétellel Mária országának sötét jövőjét.
A főpásztort száz éve szentelték pappá, hetven évvel ezelőtt nevezték ki prímássá és negyven évvel ezelőtt halt meg. Május 2-án emlékeztek meg róla az esztergomi bazilikában, valamint leleplezték a várfal tövében fölállított Mindszentyszobrot. Érdekessége, hogy a szobor alkotója, az orosz Vlagyimir Szurovcev. Arról beszélt, hogy a szobor létrehozásánál
az ihletet egy Mindszentytől vett idézet adta, amely a szobor talpazatán olvasható:

„Imádkozom a szeretet és a béke világáért.”
A szobrász nem szégyellte bevallani, hogy huszonöt évig ő is a kommunista párt tagja volt, s őszintén hitt abban a
rendszerben. Azért mondta el ezt, mert nem szeretné a valóság kemény tényeit és ellentmondásait elkendőzni. Úgy hiszi,
mások számára is érdekes, hogyan változik meg valakinek a gondolkodásmódja. Náluk sajnos még ma is kísért a kettős
mérce hamissága és nemcsak Oroszországra jellemző ez a helyzet.
Ha egy orosz embert megérintett Mindszenty József hercegprímás személye, minket, magyarokat még inkább meg
kell, hogy érintsen. Kérem minden magyar testvéremet, hogy imádkozzunk boldoggá avatásáért. Imádkozzunk tiszta szívből az üldözött keresztényekért is, akik közül sokan ma is vértanúságot szenvednek. Imádkozzunk azért a muszlim férfiért
is, aki keresztény barátját követte a halálba. Meg kell különböztetnünk az iszlám vallás követőit azoktól, akik vallási jelszavakkal, az iszlám nevében lépnek fel látszólag és
Pünkösd
gyilkolnak. Ezek nem hívők, hanem terroristák. Már
itt is toboroznak „jó pénzért” fiatalokat. Világosítsuk
Szentlélek, Te vagy a kezdetek óta szívem napos oldala,
fel őket, ne dőljenek be a terroristáknak, a világ minHa Te nem lennél, minden napos oldal árnyékba borulna.
den pénzéért sem. Ferenc pápával együtt mondjuk:
De Te vagy és sugallod Isten Fiának tanítását,
„Az erőszak, amely vallási igazolást keres, a legerőAki a Földön teljesítette az Atya akaratát.
teljesebben elítélendő, mert a Mindenható az élet és a
béke Istene. A világ azt várja mindazoktól, akik imádAmint mondta, vigaszul elküldte a Szentlelket, hála érte,
ják Őt, hogy a béke emberei legyünk, akik képesek
Nélküle, mint a porszemet taposhatnának be a földbe.
testvérként élni egymással az etnikai, vallási, kulturáSugarának fényében ez nem történhetett meg és nem is fog,
lis vagy ideológiai különbségek ellenére.”
Mert ajkam senkiért sem mondott, nem mond valótlanságot.
Végül, de nem utolsósorban a fiatalokhoz szólok:
Szeressétek úgy édesanyátokat és legyetek olyan
Az igazság kimondása szavaimban a Szentlélek által,
gyermekei nekik, mint szent életű hercegprímásunk
Jézus követése, hisz ő volt a földön az igazság bajnoka.
volt. Ti, édesanyák pedig válasszátok példaképetekül
Mindenkit szeretett, de a hazugságot nem tűrte, ostorozta,
főpásztorunk édesanyját, aki egész életében fia melAz érdekemberek ellen a korbácsot is felhasználta.
lett állt, a börtönévek alatt is látogatta, amíg élt, a legfőbb támasza volt. Az égi Édesanya és a földi ÉdesSzentlélek, felvilágosító, milyen nagy a te hatalmad,
anya szeretete segít át minden nehézségeken. Isten
Szembeszáll emberrel, ördöggel, aki meghallja szavadat.
áldása kísérje az olyan lelkületű édesanyákat, mint
Ezért nem félek a földi hatalmasoktól, élek szerényen,
Mindszenty József édesanyja volt.
Ők irigyelnek majd, mert a leggazdagabb én leszek a Mennyben.
Testvéri szeretettel: Gömöriné Fajta Anna
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A nemzeti
összetartozás
napja Taksonyban
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MINDIG GONDOLJUNK REÁ!
Nem kell beszélni róla sohasem,
De mindig, mindig gondoljunk reá.
Mert nem lehet feledni, nem, soha,
Amíg magyar lesz és emlékezet,
Jog és igazság, becsület, remény,
Hogy volt nekünk egy országunk e földön,
Melyet magyar erő szerzett vitézül,
S magyar szív és ész tartott meg bizony.
Egy ezer évnek vére, könnye és
Verejtékes munkája adta meg
Szent jussunkat e drága hagyatékhoz.
Juhász Gyula Trianon című költeményének sorait vitte a szellő nyitányként a Marestli partján, miközben a lenyugvó nap aranyra festette
a tó színét és a nádast. A pillanat idilli volt, szöges ellentétben háborúval és csonkító diktátummal.
A borzalmakat „feledve” – vagy inkább csak temetve – jöttek a hívó
szóra polgáraink a tavaly június 4-én avatott kopjafához, ahova idén is
a református gyülekezet szervezte a megemlékezést az önkormányzat
segítségével.
A „díszlet” önmagáért beszélt. A Taksonyért Emlékéremmel kitüntetett Irzsik Miklós keze nyomán született emlék-kopjafa az itt élő nemzetiségek évszázadokon keresztül összeforrott sorsáról üzen. A Magyarország domborzatát is hűen tükröző talapzatot pedig az elszakított országrészek formájában kiültetett virágágyások szimbolizálják.
Az est szónokai méltók voltak a díszes faragáshoz és a Nemzeti Összetartozás Napjához. A házigazda nagytiszteletű Stefán Attila lelkipásztor Wass Albertre építette beszédét, amit Kreisz László polgármester úr gondolatai követtek, hogy a
koronát Forró István történész tegye fel, aki kilencedik alkalommal volt Taksony vendége. Főtisztelendő Láng András kanonok atya áldása pedig valóban olyan emelkedettre sikerült, mintha galamb formájában a Szentlélek is ott lett volna közöttünk. Jó lett volna a gondolatok után egy hosszabb csönd, hogy kicsit ízekre tudjuk szedni magunkban a görcsöt és a
fájdalmat…
De nem önmarcangolásra gyűltünk össze, hanem az összetartozásunkat erősítendő, amit csak fokozott az Irzsik Zita, Sárvári Balázs és Szöllősi Balázs triója által elénekelt A hetedik című József Attila vers, valamint a Galambosné Schuszter
Anna vezette Profi tánccsoport által bemutatott szatmári és rábaközi tánc.
A magvas gondolatokat, szép éneket és bravúros táncokat a valódi, faszénen sült székely kürtőskalács tette teljessé, melyből mindenki kedvére ehetett – köszönhetően a református gyülekezet tagjainak, valamint Jónás Emilnek.
Megrázó és mégis csodálatos élményben volt része mindenkinek, aki megtisztelte jelenlétével a fellépőket és szervezőket,
akiknek ezúton is köszönetet mondunk.
A kopjafa minden nap megtalálható a Marestli partján, motívumaival jelképezve közös múltunkat, és reményt adva közös
jövőnkhöz, melynek része június 4-e, amikor újra találkozunk, hogy elhelyezzük koszorúinkat.
Ruff Béla
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A szökőkutakat elindították, s a versailles-i park zöldjéből mindenfelől óriási fehér sziklák buggyantak föl; valami káprázatos földrengéshez hasonlított ez, ami szikrázó kristálytömböket dobál szüntelenül az égbe, valami kék, délien kék, fárasztóan kék végtelenségbe. A park üres volt. Aki a kastély előtt állt, lejtős teraszokon át látott egy lágy és egyre szélesedő
francia tájat, óriási mező-medencéket, tavakkal, nyírott fákkal, aztán odébb már nyesetlen erdők vad drapériájával, s ez az
egész hullása, lépcsőzetes szélesedése a tájnak olyan, mint valami félistenek részére épített káprázatos följárat a kastélyhoz, egy lépcsőház, aminek minden lépcsőfoka egy óriási park nyírott fákkal, szökőkutakkal és tavakkal…
Félkörben egész messze fehér foltok csillogtak, tisztes távolban St. Cloud, Fontaineblau, Sévres. Mindenek fölött állott a
kastély. Ebben az épületben miden benne van, amit emberi nagyszerűség, gőg, ízlés, butaság, telhetetlenség, pazarlás, féktelenség, tehetség összeálmodhatnak. Az istenek nem laktak így az Olymposon, nem mertek így lakni, hogy ki ne hívják
az emberek irigy dühét; így csak a Bourbonok mertek álmodni, lakni és élni, akik merték kiingerelni az emberek irigy dühét… A három óriási épületszárny valami részeg álom előkelő fantáziája; akik álmodták, megbűnhődtek érte, de az álom
örökre itt maradt.
*
Nos. Az ember ott állt Versailles-ban. Elragadó hely. Milyen csönd van: csak a szökőkutak élnek. Régen, XIV. Lajos idejében 500 millió frankba került a kastély és a park: az átszámítva megfelel mondjuk… De különben is csinos. Az összeg
is. És itt, ezeken a piszkos utakon, elindult egy reggel a Tuileriák elől a nép, rongyokban, vörössipkásan, seprőkkel és botokkal, biztosan egészen úgy, ahogy a metszeteken árulják a rue des Saintes-Péres apró boltjaiban. Sévres-en át jöttek, a
pékek mindenhol ijedten becsukták a boltokat. A király sétált itt a parkban a dauphin-nal: korán volt, Marie Antoinette
aludt még, ott a sarkon álltak a csinos gránátosok. A fák, ezek a könnyű, sárga, nyírott fák állottak csak sorfalat, mikor a
király futni kezdett a palota felé. Totyakos léptekkel, mint egy üldözött kappan.
A seprősök álltak a rács előtt, és bámultak a szökőkutak felé. A seprősök ezt évezredek óta csinálták így: álltak az 500
milliós kastélyok vasrácsai előtt, és bámulták a szökőkutakat. Akkor egyszer beljebb is kerültek. A seprőikkel felsöpörtek
egy uralkodóházat, egy világnézetet, az emberiség egy korát söpörték el, és új, tiszta utat mutattak. Az úton emberek haladtak tovább, és bepiszkolták.
Versailles megmaradt. Ez a hely valahogy a végzetet lélegzi: a múlt és a jövő, minden európai idők végzetének lehelete jár
a sárga fák közt.
*
Különös… hogy ezek a helyek, ahol, mint mondani szokás, milliók élete fölött határoztak… hogy ezek csakugyan vannak.
Ez, így szemtől szembe, valami naiv, de borzalmasan erős meglepődés. Az ember szeretne fölnevetni, azzal az ideges és
fuldokló nevetéssel, mintha a Vogézekben a vonatablakból azokat a tömegsírokat látja, ahol ő és 6 ezer ember fekszik rakáson a föld alatt, s bizonyosan már a dolmányuk pitykéje is elrohadt.
Itt, ebben a sárga palotában egy októberi napon, néhány év előtt, óriási színes térképeket szögeltek a falra. A zöld posztós
asztalokra ezüst gyertyatartókat állítottak. Új-Európát keresztelték.
A bejárat előtt autók sorakoztak föl, s a gránátosok minden autónak tisztelegtek. A szökőkutakat elindították.
Mac Keynes, az angol békedelegáció tagja, Lloyd George és Clemenceau ülés közben guggolva a térképek előtt, és krétával rajzolták át itt is, ott is a határokat.
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Hegyeket rajzoltak át jobbról-balra, és folyókat jobbról-balra, amiket sose láttak. A fene tudja: itt, a versailles-i kertben
érzi talán az ember nagyon erősen és valami szomorú fölénnyel, hogy azok a hegyek állnak és folyók folynak, ahol és
ahogy azelőtt.
Ami nem irredentizmus, inkább csak egy geográfiai érzés, de nagyon pozitív.
*
A Trianon hotel Versailles-ban a világ egyik legnagyobb hotelje. A teraszon magyar cigányok játsszák Toscát, és kövér,
öreg amerikai nők isznak világoskék Georgette-ruhában gint.
Néha felbőg egy autó, s a maitre d’hotel idegesen összerezzen. Ő a legfinomabb ember itt.
A hall közepén egy öreg angol áll, s zavartalanul labdázik egy szőke babyvel. Versailles-ban nem tud senki Versailles-ról.
Nagyon szép itt. Nagyon messziről kell idejönni, hogy egy kissé, tudja isten, feszélyezetten érezze magát az ember.
1923. szeptember 8. Kassai Napló

Illusztráció:
* Nagy-Trianon kastély, Párizs
A versailles-i kastély hatalmas parkjában található épület,itt írták alá 1920. június 4-én az első
világháborúban vesztes Magyarország új határait felrajzoló és jogfosztó békeszerződést.
* A Magyar feltámadás szoborcsoport a Szabadság téren (1921-1945-ig állt)
* Szabadság tér, Budapest az 1920-as években
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A KATOLIKUS EGYHÁZ KATEKIZMUSA
Az Egyház egy, szent, katolikus és apostoli – II. rész
III. Az Egyház katolikus
Mit jelet az, hogy katolikus?
A „katolikus” szó azt jelenti, hogy egyetemes: a teljesség szerinti vagy az egész szerinti értelemben. Az Egyház katolikus kettős értelemben: katolikus, mert benne Krisztus van jelen.
„Ahol Krisztus Jézus, ott a katolikus Egyház.” (Antiochiai Szent Ignác: Smurh. 8.2)
Katolikus az Egyház, mert Krisztus küldte misszióba az emberi nemzetség egyetemességéhez. (vö. Mt 28,19)
Az Isten új népébe minden ember meghívást kap. Következésképp ezt a népet, noha mindig egy és egyetlen, ki kell terjeszteni az egész világra és minden történeti korszakra, hogy megvalósuljon az Isten akarta cél: Ő kezdetben egynek alkotta meg az emberi természetet, végül pedig elhatározta, hogy egybegyűjti szétszóródott gyermekeit (…) Az egyetemességnek ez az Isten népét ékesítő jegye magának az Úrnak az ajándéka. Ennek birtokában az Egyház láthatóan és szünet nélkül
arra törekszik, hogy Krisztusnak fősége alá hozza össze az egész emberiséget, annak minden értékével, az ő Lelkének
egységében. (LG 13.)

Minden egyes „részegyház” katolikus
„Krisztusnak ez az Egyháza valóságosan jelen van a hívek
valamennyi törvényes helyi közösségében: pásztoraikhoz
ragaszkodnak, őket is egyházaknak nevezi az Újszövetségi
Szentírás (…) Krisztus evangéliumának hirdetése a helyi
egyházakban gyűjti össze a hívőket, akik megünneplik az
Úr vacsorájának misztériumát (…). Ezekben a közösségekben – jóllehet gyakran kicsinyek, szegények vagy szétszórtságba élnek – jelen van Krisztus: az Ő ereje kapcsolja össze
az egy, szent, katolikus Egyházat. (LG 26.)
Részegyházon, ami az egyházmegye (vagy eparchia), értjük
a keresztény hívek egy közösségét, akik a hit és szentségek
közösségében vannak az apostoli utódlás rendjében felszentelt püspökükkel. (vö. CD 11; CIC. 368-369 kánon). Ezek a
részegyházak az „egyetemes egyház” képmásai: bennük és

belőlük valósul meg az egy és egyetlen katolikus egyház.”
(LG 23.)
A részegyházak teljesen katolikusok a közülük eggyel, a
római egyházzal fennálló közösség által, mert az „elől jár a
szeretetben”. (Antiochiai Szent Ignác: Rom 1,11) „Ezzel az
Egyházzal, egészen kiváló eredete miatt, szükségszerűen
egyet kell értenie az egész Egyháznak, vagyis minden hívőnek.” (Szent Iréneusz Haer 3,3,2: átvette az I. Vatikáni
Zsinat: DS 3057.) „Ugyanis a megtestesült Ige hozzánk való leereszkedésétől kezdve minden keresztény egyház mindenütt a nagy Egyházat, amely itt van (Rómában), tartotta
és tartja egyetlen támaszpontnak és alapnak, mert magának
az Üdvözítőnek az ígéretei szerint a pokol kapui nem vettek
soha erőt rajta.” (Hitvalló Szent Maximosz: Opusc.)

Kik tartoznak a katolikus Egyházhoz?
„Isten népének katolikus egységébe (…) minden ember
meg van híva. Különféle módon, de ehhez az egységhez
tartoznak, vagy ehhez vannak rendelve mind a katolikus hívők, mind Krisztus más hívei, mind pedig általában az öszszes emberek, akiket az Isten kegyelme meghívott az üdvösségre.” (LG 13.)
„Az Egyház közösségébe azok épülnek be teljesen, akik
Krisztus Lelkét hordozva magukban elfogadják az Egyház
egész rendjét és az üdvösségnek az Egyházban létesített
minden eszközét; és a hitvallás, a szentségek, az egyházkormányzat és az egyházi közösség kötelékei által, vagyis
látható szervezettségén át kapcsolódnak össze Krisztussal,
aki az Egyházat a pápán és a püspökökön át kormányozza.
Az viszont nem üdvözül, aki beépül ugyan az Egyházba, de
nem tart ki a szeretetben, és így „teste szerint” megmarad

ugyan az Egyház kebelében, „szíve szerint azonban nem”.
(LG 14.)
Az Egyház tudja, hogy a kapcsolatoknak sok szála köti öszsze azokkal, akik megkeresztelkedtek ugyan, keresztények,
de nem vallják a teljes hitet, vagy nem tartják fenn az egységet, a közösséget Péter utódával.” (LG 15.) „Akik hisznek Krisztusban, szabályszerűen részesültek a keresztség
szentségében, már bizonyos – jóllehet nem tökéletes –
közösségi kapcsolatba kerültek a katolikus Egyházzal.”
(UR 3.) Az ortodox egyházakkal ez a közösség olyan mély,
hogy „számukra igen kevés hiányzik, hogy ez a közösség
elérje azt a teljességet, ami lehetővé tenné az Úr Eucharisztiájának közös ünneplését.” (VI. Pál: Beszéd 1975. december 14-én; vö. UR 13-18)

Az Egyház és a nem keresztények
„Azok végül, akik még nem fogadták el az evangéliumot,
különféle fokozatokban kapcsolódnak Isten népéhez.” (LG
16.)
Az Egyház viszonya a zsidó néphez. Az Egyház Isten népe
az Újszövetségben – saját titkát kutatva – felfedezi kapcso-
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latát a zsidó néppel (vö. NA 4.), „akihez Isten először
szólt”. (MR. Nagypéntek 13; VI. egyetemes könyörgés)
Más, nem keresztény vallásokkal ellentétben, a zsidó hit
már Isten kinyilatkoztatására adott válasz az Ószövetségben. Ugyanis a zsidó népé „az istenfiúság, a dicsőség, a
szövetségek, a törvényadás, az istentisztelet és az ígéretek.
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Övéik az atyák, és test szerint közülük származik Krisztus”
(Róm 9,4-5), mert „Isten nem bánja meg kegyelmi adományát és meghívását” [Róm 11,29].
Az Egyház kapcsolata a muzulmánokkal. „Azokra is kiterjed Isten üdvözítő szándéka, akik elismerik a teremtőt; köztük elsősorban a muzulmánokra. Ők azt vallják, hogy Ábrahám hitén vannak, velünk együtt imádják Istent, aki irgalmas és az utolsó napon megítéli az embereket.” (LG 16;
vö. NA 3.)
Az Egyház kapcsolata a nem keresztény vallásokkal először
is az emberi nem közös eredetéből és céljából fakad.
Az Egyház elismeri a többi vallásnál ismeretlen, de mégis
közeli Istennek „még homályos képekkel” történő keresését, mivel ő az, aki mindenkinek életet, leheletet és mindent
ad, és ő azt akarja, hogy minden ember üdvözüljön. Ezért
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az Egyház úgy tekinti mindazt, ami jó és igaz fellelhető a
vallásokban, „mint evangéliumra való előkészületet, és
mint annak ajándékát, aki megvilágosít minden embert,
hogy élete legyen.” (LG 16; vö. NA 2; EN 53.)
Az Atya azért akarta összehívni az egész emberiséget Fia
Egyházában, hogy újból egybegyűjtse összes gyermekeit,
akiket a bűn szétszórt és tévedésbe ejtett. Az Egyház az a
hely, ahol az emberiségnek újra meg kell találnia egységét
és üdvösségét. Az Egyház a „kiengesztelt világ”. (Szent
Ágoston: Serm. 96,7,9) Ő az a hajó, amelyik „jól hajózik
ezen a világon, a Szentlélek fuvallatánál, az Úr keresztjének vitorlája alatt.” (Szent Ambrus Virg. 18,118) vagy egy
másik, az egyházatyáknak kedves kép szerint őt jelzi előre
Noé bárkája, ami egyedül ment a vízözöntől. (vö. 1Pt 3,2021)

Az Egyházon kívül nincs üdvösség
Hogyan kell érteni ezt az egyházatyák által gyakran ismételt állítást? Pozitív módon megfogalmazva azt jelenti,
hogy minden üdvösség a Főtől, Krisztustól jön, az Egyház
által, ami az ő Teste.
Jézus világosan megmondta, hogy szükséges a hit és a keresztség, és ezzel éppen azt hangsúlyozta, hogy az Egyház
is szükséges, hiszen a keresztségen, mint ajtón át az Egyházba lépnek be az emberek. Nem üdvözülhetnek tehát
azok, akik nem akarnak belépni az Egyházba, vagy nem
akarnak megmaradni benne, noha jól tudják, hogy Isten, Jé-

zus Krisztus által, az üdvösség szükséges intézményének
alapította meg a katolikus Egyházat. (LG 14.)
Ez az állítás nem vonatkozik azokra, akik saját hibájukon
kívül nem ismerik Krisztust és Egyházát.
Elnyerhetik ugyanis az örök üdvösséget mindazok, akik
önhibájukon kívül nem ismerik Krisztus evangéliumát és
Egyházát, de őszinte szívvel keresik Istent, és a kegyelem
hatása alatt arra törekszenek, hogy teljesítsék akaratát, amelyet lelkiismeretük szavában ismernek fel. (LG 16; vö. DS
3866-3872.)

A misszió – az Egyház katolikus voltának követelménye
A missziós parancs. „Az Egyházat Isten küldi a népekhez.
hogy „az üdvösség egyetemes szakramentuma” legyen,
ezért akarja minden embernek hirdetni az evangéliumot,
katolicitásának legfőbb igényéből és alapítója parancsát
követve.” (AG 1.) „Menjetek tehát, tegyétek tanítványommá mind a népeket! Kereszteljétek meg őket az Atya és a
Fiú és a Szentlélek nevére, és tanítsátok meg őket mindannak a megtartására, amit parancsoltam nektek. S én veletek
vagyok mindennap, a világ végéig.” [Mt 28,19-20]

A misszió útjai. „A Szentlélek az egész egyházi misszió főszereplője. Ő vezeti az Egyházat a misszió útján. Krisztus
küldetése: akit azért küldött az Atya, hogy örömhírt vigyen
a szegényeknek. Az Egyháznak is ugyanazon az úton kell
tehát járnia, amelyen Krisztus járt: a szegénység, az engedelmesség, a szolgálat és az önfeláldozás útján, egészen a
halálig, amelyből győzedelmesen került ki.” (AG 5.) Ezért
aztán „a vértanúk vére új keresztények vetőmagja lesz.”
(Tertullianus: Apol. 50)

A küldetés ereje és célja. Az Úr missziós parancsának legvégsőbb célja és forrása a Szentháromság örök szeretetében
van. „A földi zarándokló Egyház természeténél fogva miszsziós beállítottságú, hiszen a Fiú elküldéséből és a Szentlélek küldetéséből származik az Atyaisten elhatározása szerint.” (AG 2.)

„Földi zarándokútján azonban az Egyház is megtapasztalja, hogy milyen nagy az ellentét az általa hirdetett üzenet és
azoknak emberi gyarlósága között, akikre az evangélium
van bízva.” (GS 43,6)

A misszió indítéka. Isten minden ember iránti szeretetéből
merítette az Egyház minden korban missziós lelkesedésének kötelezettségét és erejét: „Mert Krisztus szeretete ösztönöz minket …” [2Kor 5,14]. (vö. AA 6; RM 11.) Ugyanis, „Isten azt akarja, hogy minden ember üdvözüljön és eljusson az igazság ismeretére” [1Tim 2,4]. Mivel az Egyház
hisz az üdvösség egyetemes tervében, szükséges, hogy
missziós Egyház legyen.

Küldetése által „az Egyház együtt menetel az egész emberiséggel, a földi sorsban osztozik a világgal, és kovásza vagy
éppen lelke a társadalomnak, amely arra hivatott, hogy
megújuljon Krisztusban és átalakuljon Isten családjává.”
(GS 40,2) A missziós erőfeszítés tehát türelmet kíván.
A missziós feladat magával hozza a tiszteletteljes dialógust
azokkal, akik még nem fogadják el az evangéliumot. (vö.
RM 55.)

IV. Az Egyház apostoli
Apostoli az Egyház, mert az apostolokra épül, három értelemben:

– az „apostolokra alapított épület” [Ef 2,20; Jel 21,14] volt
és marad, az apostolokra, akiket maga Krisztus választott ki
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tanúknak és küldött misszióba (vö. Mt 28,16-20; Jel 21,14;
ApCsel 1,8; 1Kor 9,1; 15,7-8 stb.)
– megőrzi és átadja a benne lakó Szentlélek segítségével a
tanítást (vö. ApCsel 2,42), a hitletéteményt, az apostoloktól
hallott józan beszédet (vö. 2Tim 1,13-14)
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– továbbra is az apostolok tanítanak, szentelik meg és vezetik az Egyházat Krisztus második eljöveteléig, hála azoknak, akik helyükre lépnek pasztorális feladatukban: a püspökök testülete, „amelynek a papok a munkatársai, egységben Péter utódjával, az Egyház legfőbb pásztorával”. (AG
5.)

Az apostolok küldetése
Jézust az Atya küldte. Szolgálata kezdetétől Ő is „magához hívta, akiket kiválasztott. Tizenkettőt választott ki, hogy társai
legyenek, s hogy elküldje őket, hirdetni az evangéliumot” [Mk 3,13-14]. Ettől kezdve az Ő „küldöttei” lettek (ezt jelenti a
görög szó apostoloi). Bennük folytatja saját küldetését: „Amint engem küldött
az Atya, úgy küldelek én is titeket” [Jn 20-21]. (vö. Jn 13,20) Szolgálatuk tehát saját küldetésének folytatása: „Aki titeket befogad, engem fogad be”,
SZENTMISÉINK RENDJE:
mondja a tizenkettőnek [Mt 10,40]. (vö. Lk 10,16) Jézus összekapcsolja őket
Taksony
saját küldetésével, melyet az Atyától kapott: ahogyan „a Fiú magától nem teSzent
Anna
templom
het semmit” [Jn 5,19], hanem mindent az Atyától vesz, aki őt küldte, így
vasárnap ½ 9 óra,
azok, akiket Jézus küld, nem tehetnek semmit nélküle (vö. Jn 15,5), akitől a
hétköznap hétfőn és pénteken, vamissziós megbízatást és teljesítésére a hatalmat kapják. Krisztus apostolai
lamint szombat este 7 óra,
tudják tehát, Isten tette őket alkalmassá, hogy az „Újszövetség szolgái” [2Kor
kedd reggel 8 óra
3,6] legyenek, „Isten szolgái” [2Kor 6,4], akik „Krisztus követségében” [2Kor
Dunaharaszti
5,20] járnak, mint „Krisztus szolgái és Isten titkainak gondnokai” [1Kor 4,1].
Szent István plébániatemplom
Az apostolok tisztségének van egy átadhatatlan oldala: ők választott tanúi az
vasárnap
Úr feltámadásának és az Egyház alapjai. De van egy állandó oldala is tisztséreggel 7 óra és de ½ 11 óra,
güknek: Krisztus megígérte nekik, hogy velük marad az idők végéig. (vö. Mt
hétköznap hétfőtől csütörtökig reg28,20) „Az isteni küldetés, amelyet Krisztus bízott rá az apostolokra, a világ
gel 7 óra,
végéig fog tartani, hiszen az evangélium – melyet nekik kell továbbadniok –
elsőpénteken este ½ 6 óra
minden időre az Egyház egész életének alapja. Ezért gondoskodtak az apostoLigeti Szent Imre kápolna
lok utódok rendeléséről.” (LG 20.)
vasárnap de ½ 10 óra,
pénteken
reggel 7 óra,
A püspökök az apostolok utódai
szombaton este ½ 6 óra
„Hogy a rájuk bízott küldetés haláluk után folytatódjék, szinte végrendelet***
szerűen bízták meg közvetlen munkatársaikat: vigyék tovább és szilárdítsák
Fogadóóra:
meg a tőlük elkezdett művet, meghagyták ugyanis utódaiknak, hogy ügyeljeA dunaharaszti Főplébánián
nek az egész nyájra, amelybe a Szentlélek helyezte le őket az Isten Egyházászerdán du 4-6 óráig
nak igazgatására. Rendeltek tehát ilyen férfiakat, és úgy intézkedtek, hogy ha
(kivéve ünnepek)
ezek is meghalnak, más kipróbált férfiak vegyék át tőlük a szolgálatot.” (LG
20.; vö. Római Szent Kelemen: Cor. 42; 44.)
„Amiképpen pedig megmarad ez a tisztség, amelyet az Úr külön Péternek, a rangban első apostolnak adott, és amelynek át
kell szállnia utódaira: úgy marad meg az apostolok egyházkormányzati tiszte is, hogy állandóan gyakorolja azt a püspökök
szent rendje.” Ezért az Egyház tanítja, hogy „a püspökök isteni rendelkezés folytán léptek az apostolok helyébe, és lettek
az Egyház pásztorai. Aki őket hallgatja, Krisztust hallgatja; aki pedig megveti őket, az Krisztust veti meg, és azt, aki
Krisztust küldte.” (LG 20.)

Az apostolkodás
Az Egyház apostoli, amennyiben megmarad Péter és az
apostolok utódain keresztül hit- és életközösségben eredetével. Az egész Egyház apostoli, amennyiben „küldetése
van” az egész világra. „A keresztény hivatás ugyanis természete szerint – apostoli hivatás is.”
„Az Egyház minden apostolkodásának forrása és eredete
Krisztus, az Atya küldöttje.”
Az Egyház egy, szent, katolikus és apostoli, legmélyebb és
végső önazonosságában, mert benne létezik már most, és
majd teljessé lesz az idők végén „a mennyek országa”, „az
Isten országa” (vö. Jel 19,6), ami eljött Krisztus személyében, növekszik titokzatosan azok szívében, akik belé ikta-

tódnak, egészen a teljes eszkatologikus kinyilvánulásig.
Akkor minden őáltala megváltott ember, akik „őbenne
szentek és szeplőtelenek” (vö. Ef 1,4) lettek Isten jelenlétében, a szeretetben összegyűjtetnek, mint Isten egyetlen
népe, „A Bárány Jegyese” [Jel 21,9], „a mennyből, az Istentől alászállt Szent város, benne az Isten dicsőségével”
[Jel 21,10-11]; és „a város fala tizenkét alapkövön nyugszik, rajtuk a Bárány tizenkét apostolának tizenkét neve”
[Jel 21,14].
„Apostolkodásnak” nevezzük „a titokzatos test minden tevékenységét”, aminek célja, „hogy Krisztus országát a föld
végső határáig elterjessze”. (AA 2.)

Dán Károlyné
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A SZENTLÉLEK CSODÁI
14. rész
„A Szó az Ige Jézus, a Lélek a zene, és tulajdonképpen mindkettő az Atyáról szól.”
(Barsi Balázs ferences szerzetes)
Úgy megy végbe a megváltás műve, hogy az Atya, Jézus
Krisztus és a Szentlélek együttműködve üdvözítenek bennünket. A Fiú úgy, hogy odaadja értünk életét, a végsőkig
elmegy irántunk való szeretetében. A Szentlélek pedig úgy,
hogy állandóan megerősíti Jézust az Atya iránti engedelmességben és az irántunk való szeretetben, hogy végigmenjen ezen az úton. Jézus Krisztus és a Szentlélek
most is munkálják a megváltás művét minden embernek az életében. Ez nem egy lezárt mű, ez folyamatos: a föltámadt Krisztus küldi a szívünkbe az Ő
Szentlelkét. S ez a Lélek az, Aki megnyit bennünket a Fiú felé és megnyitja a szívünket az
Atya felé. A megváltás a teljes Szentháromság
közös alkotása.
A Szentlélekről nincs ikon, szentkép… A Szentlélek olyan, mint a szél – látjuk, hogy megmozdulnak a
levelek, érezzük frissítő áramlatát, vagy megdöbbenünk a
vihar erejét látva –, de magát a szelet nem látjuk, ám érezzük; így van a Szentlélekkel is. Amikor azonban eljön hozzánk, és jelen van bennünk, minden az Ő ikonjává és kinyilatkoztatásává válik. Ugyanis Ő az, Aki az életet életté, az
örömöt örömmé, a szeretetet szeretetté, a szépséget szép-

séggé teszi, s Aki éppen ezért az élet Élete, az öröm Öröme, a szeretet Szeretete, a szépség Szépsége. A Szentlélek
valóban az isteni kinyilatkoztatás és a keresztény élet szívében van. Mégis, amikor róla beszélünk, rendkívül nehéz
megfelelő szavakat találni – olyannyira, hogy sok keresztény számára az Egyház tanítása róla, mint személyről
elvesztette minden konkrét és egzisztenciális jelentőségét: isteni erőnek tekintik –, nem „Ő”-ként vagy
„Te”-ként szólítva meg, hanem valami isteni dologként gondolva Rá és kis „s” kezdőbetűvel írják a nevét. Isten nem volna igazán Isten, ha az
ember teljesen fel tudná fogni a mibenlétét. De:
a Szentlélek ÉLŐ SZEMÉLY; a h a r m a d i k
i s t e n i s z e m é l y . Az Úr a kezdettől fogva elhalmozta az Egyházat Szentlelke, a szeretet Lelke
ajándékaival. (A teológia megkülönbözteti a karizmáktól és a belénk öntött erényektől a Szentlélek hét ajándékát, amelyeket a személy természetfölötti erkölcsi életét támogató maradandó készségeinek nevez, amelyek az embert találékonnyá teszik a Szentlélek indításainak követésében, ezek:
bölcsesség, értelem, tanács, erősség, tudomány, jámborság és
az Úr félelme.)

Az ajándékok között különösen értékesek
a keresztény közösség építése és előrehaladása szempontjából a karizmák.
„A köznyelvben, amikor karizmáról beszélünk, akkor általában egy különleges, briliáns személyre mondjuk, hogy
karizmatikus személy. A keresztény távlatokban azonban a
karizma jóval több, mint személyes képesség: mert a karizma kegyelem, az Atya által ajándékozott ajándék a
Szentlélek cselekvése által.” – mondja a Szentatya és folytatja, hogy: „Olyan ajándék, amelyet nem azért kap valaki,
mert ügyesebb másoknál, vagy, mert jobban megérdemelte.
Isten azért adja számára az ajándékot, hogy ugyanazzal az
ingyenességgel és szeretettel azt az egész közösség szolgálatára, mindenki javára használja fel. A karizma ajándék,
csak Isten adhatja számunkra. Az Egyházban oly sok a karizma, a személyek és a Lélek adományai is oly különbözőek. A legszebb tapasztalat az, hogy felfedezzük, Szentlelke milyen sok különféle karizmával és ajándékkal halmozza el Egyházát az Atya! Mennyi-mennyi különféle
adomány! Hisz mindnyájan Isten gyermekei vagyunk, és Ő
mindnyájunkat egyedüli módon szeret. A közösségen belül
rügyeznek ki és virágoznak az ajándékok, amellyel az Atya
elhalmoz bennünket; közösségen belül tanuljuk meg felismerni őket, mint Isten gyermekei iránti szeretetének jelét.
Minden karizma fontos Isten szemében, ugyanakkor egyik
sem pótolhatatlan. Ez azt jelenti, hogy a keresztény közösségben szükségünk van egymásra, és minden ajándék akkor valósul meg teljesen, amikor osztozunk bennük testvéreinkkel mindenki javára. ”

Az Egyház arra kapott meghívást, hogy gyógyítsa a lelki
sebeket, amelyeket a globalizált mentalitás okoz, központi
helyre téve a fogyasztást, elfeledkezve Istenről és a lét valódi értékeiről. Látjuk a társadalmi rendszerek roskadozását, a világban történő keresztényüldözést, az „elképesztő
egyházellenességet Európában” (írja Bernard-Henri Lévy
francia filozófus), a migrációt, a növekvő szegénységet, a
kirekesztést, az átalakuló világrendet, a fogyó kőolaj- és
ásványi kincseket, a természet pusztulását, a széthulló családokat, a sebzett gyermekeket, akik nemzedékeken keresztül adják tovább sebeiket utódaikra, az egyre rohanóbb és
elviselhetetlenebb élettempót, az erőszakot és annak áldozatait…Sajnos „az emberek gőgjét megaláztatás éri.” (Iz
2,4) A gazdasági krízis gyökere az erkölcsi krízis. A világ
erkölcsi válságának csak egy megoldása van, mivel: a társadalmi rend alapja az erkölcs; az erkölcs alapja a vallás.
Mi, keresztények a vallás, az istenhit fontosságát hangsúlyozzuk, mint megoldást a problémák gyökerének bajára,
mert az emberek el vannak vágva az Istentől, ezért nem
fogják fel, hogy a bűn valójában mennyire elfogadhatatlan.
Bűnnel teli világban élünk, és szinte ez tűnik normálisnak.
Az Isten számára azonban a bűn torzulás. De nem kell elcsüggednünk emiatt, mert Istennek nagy és szent célja van
a világgal. Ő irányítja azt minden pontban. Az Isten abszolút értelemben szent és igazságos. Az emberiségnek nincs
ehhez összehasonlítási alapja. Isten az igazodási pont. Isten
szereti az embert (Jn 3,16). Ezért van szükség arra, hogy
újra kiáradjon ránk a Szentlélek, hogy új, megújuló Pün-
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kösdöt kérjünk, hiszen világunk romokban hever. Kiáltsunk az Istenhez, hogy a Lelket, amelytől a világunk eltávolodott, árassza ki ránk újra, hogy megújítsa a Föld színét,
megújítsa a társadalmat, megújítsa a szíveket! Isten kapcsolatba akar lépni velünk. Isten várja a mi szavunkat, várja a kérésünket, várja, hogy megfogalmazzuk mindazt a
kétséget, problémát, amely nyomasztja a szívünket. Várja a
mi imánkat. Isten személy, szerető személy, Aki várja az Ő
értelemmel bíró teremtménye készségét a párbeszédre Vele. Ha megismerjük Istent, még a szeretet is megszületik az

emberi szívben (kőszíveink hússzívekké válnak: Ezekiel
11,19-20).
A kegyelmi adományok, a csodás jelek éppen azt célozzák,
hogy a katolikus vallás, az apostoli Egyház az idők adottságainak és körülményeinek megfelelően minden korban
az üdvösség hatékony eszköze legyen és kifejezze a Krisztus melletti tanúskodást. Akár azt is jelenti, hogy önmagunkon kezdjük az újraevangelizációt. A karizmák nemcsak az Egyház elindulásához voltak szükségesek, mint azt
néha tévesen gondolják: a kegyelmi élet jelenségeiről van
szó. Az Egyház mindig karizmatikus.

A karizma hordozója csak az lehet, aki a keresztségben megkapta a Szentlelket.
Természetfeletti jellegét hangsúlyozza, vagy még inkább: a
karizma a kegyelem lendületének kifejezése. Isten nem ismer személyválogatást, de elvár bizonyos magatartást, mielőtt bölcsességét rád bízhatja! Isten mindenkit szeret, senkit

sem kevésbé, a karizmákat sem „rangsor” szerint osztja, Isten mindig örömmel ad! Nincs sem alsóbbrendű ember,
sem alsóbbrendű karizma. Isten igazságos!

A karizma a Lélek szabad ajándéka, és elérhet minden hívőt az Egyházban.
Az Újszövetségben több helyen olvashatunk a karizmákról
(nem a teljesség igényével): Róm, 1-2 Kor, Gal 3,5, 1Pt,
Mk 16,17, Mt 7,22, ApCsel 2,4, 6,3-5, 8,18, 10,45, 19,6,
15,28, 16,6, 20,25, 28,21.
A karizmák Isten erejeként többféle formában az egy Lélektől, de az Egyház életének a gazdagságát munkálják, és
amelyek egészen gyakoriak, hétköznapiak is lehetnek (nem
a teljesség igényével): a bölcsesség, a gnózis, a könnyek

adománya, a hit, a prófétálás, a szellemek megkülönböztetése, a jótékonyság, az irgalmasság, a tanítás, a buzdítás, a
lélekből fakadó imádkozás, a gyógyítás, a szervezés, a vezetőképesség, az éneklés, a szenvedés, a szüzesség, a
glosszália és a legnagyobb: a szeretet. Természetesen nem
csak egyének kapják, hanem beszélhetünk intézményes karizmákról is, gondoljunk a szerzetesrendek, az egyházi iskolák vagy akár a karitász karizmáira.

Néhány különösen nagy hatású vagy kevésbé ismert karizma magyarázata (nem a teljesség igényével):
Bölcsesség: az Újszövetségben Isten megtestesült Igéje. A hit és a szeretet együtt látja természetfölöttileg az Istent, mert
természetes ésszel műveiből lehet szintén látni Istent, de a szeretet és a bölcsesség ízleli, tapasztalja az Istent.
Gnózis: kegyelemtől áthatott ismeret, amely által az ember hitében megéli Isten fölfoghatatlan szeretetét, ahogy az Krisztus keresztjében kifejezésre jutott.
A könnyek adománya: a bűnös embernek Isten megtapasztalása következményeként megrendült lelkiállapota, de a boldogság érzésével; a gnózishoz kapcsolódik.
Hit: a hit kialakulásához szükséges Isten kegyelme és a szabad akarat döntése. Az értelem fölkínálja a hihetőség szempontjait, és az akarat dönt Isten mellett. Jézusnál az Istennel fönnálló kapcsolat teljessége, benne van az elfogadás, az engedelmesség, a bizalom és a remény a mindennél nagyobb, segítő és szabadító Isten iránt. „Akik hisznek, azokat jelek fogják
kísérni.” (Mk 16, 15-18) (Mt 7,22)
Az Úr rámutat az élő hit erejére: a hívőnek az is lehetséges lesz, ami lehetetlennek látszik. A kérő ima meghallgatásának
a föltétele. (Mk 9,23) Hitre van szükség, hogy újjászülessen a remény és elmozduljanak a „hegyek”, amelyek eltorlaszolják
az élet és a történelem útját. Az élő Istenbe vetett mély hit nélkül nincs igazi tanítványság. Napjainkban legalább akkora kihívást jelent keresztény hitünk megvallása, a hitünkről való tanúságtétel, mint a kommunista diktatúra idején.
Prófétálás: „Nem tartozik rátok, hogy ismerjétek az időpontokat és a körülményeket. Ezeket az Atya szabta meg saját
tetszése szerint.” (ApCsel 1,7) Isten tér és idő fölött van, hiszen az Ő teremtményei ezek. Isten szereti az embert. Ezért atyaian figyelmeztet a baj, a veszélyek, a szenvedés elkerülésére. Isten látja a szív megtérését, az imát, a vezeklést – miként Ninive lakóinál –, és válaszol az ember megváltozására, így Szentlelke által újjáalkothatja a rendet, újjáteremti a káoszból, amelyet az ember bűnével okozott. A prófétálás Isten jóságának a jele, mert informálja szeretet gyermekét, közli vele, ha az letér
a helyes útról. Kinyilatkoztatja neki Önmagát. Pál apostol rendkívül nagyra tartotta ezt a karizmát. Az Egyház nagy prófétái:
Mária a próféták királynője (a Szűzanya főleg a szentségi élet megújítását kéri), IX. Pius, XIII. Leó, X. Szent Pius, XII. Pius,
Szent XXIII. János pápák, Don Bosco Szent János, Montforti Szent Lajos, Római Szent Franciska, Boldog Taigi Mária, Boldog Guerra Ilona, Mindszenty József hercegprímás.
A szellemek megkülönböztetése: a helyes és helytelen tanítás megkülönböztetése.
Gyógyítás: Jézus csodái között is leírtak ilyen csodajeleket, melyek Isten országa elérkezésére, Isten szeretetére és a bűnbocsátó hatalomra utalnak. „A gyógyulás kegyelme elválik a csodák általános működésétől, mivel különleges célja, hogy hitre vezesse az embert, mert így sokkal jobban kész hinni, ha megkapta a testi gyógyulást a hit folytán.” (Aquinói Szent Tamás.) Ez a karizma az alázatosak ajándéka, hiszen rendkívülisége közvetítőjét gőgőssé tehetné: még azt gondolhatná az illető, hogy az ő képessége, mágikus, titkos tudása hozta létre a csodás gyógyulást. Emilio Tardif atya évek hosszú során keresztül az Oltáriszentség fölmutatásával alázattal gyógyított. Boldoggá avatása folyamatban van. Varga László atya azt mondja,
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hogy: „Orvosoknak, papoknak egyaránt kérniük kell Istentől, mert sok beteg fordul hozzájuk. Talán eljön az idő, amikor a
test és a lélek orvosai egyaránt partnerként tekintenek a papra, hiszen amikor gyógyít az Isten, akkor az egész embert akarja
meggyógyítani, aki test-lélek-szellem hármassága.”
Ugyanakkor Krisztus példája és parancsa miatt az Egyház mindig kötelességének tartotta a betegekről való gondoskodást. Ezt példázzák a szerzetesrendek, (például) az irgalmasok, lazaristák, johanniták, …rendi karizmái.
Szenvedés karizmája: sajátos ajándék, igen keveseknek adatik meg. Például az egyik legkarizmatikusabb szent, Pio atya
fölajánlotta önmagát és szenvedését a bűnösök megtéréséért. Isten elfogadta engesztelését és ennek jeleként kitüntette a
stigmákkal, amelyeket a testén 50 éven át hordozott, amelyek 50 éven át véreztek, és amelyek minden pénteken iszonyatos
fájdalmat okoztak neki, és amelyek halálakor nyomtalanul eltűntek. Mindszenty József bíboros-hercegprímásunk is megkapta az Úrtól a szenvedés karizmáját, amelyet nagyon szeretett hazánkért ajánlott fel – sokkal tartozunk neki.
Glosszália: nyelveken szólás, az elragadtatás nyelve, a Szentlélek jelenlétét tanúsítja. A nyelvek magyarázata ehhez kapcsolódó karizma, nagyon értékes Szent Pál szerint.
Szeretet: Az Újszövetségben Jézus tanítása a szeretetről az egész törvény foglalata. (Mk 12,28-31; Mt 7,12…) aki szeret,
az Istentől született (Jn 4,7), maga Isten lakik benne, ő pedig Istenben (Jn 4,12; Jn 14,23). Ha Isten nem
szeret minket előbb, akkor mi nem tudunk mire válaszolni. Isten feltétel nélkül szeret. A szeretet hasonlóvá tesz, egyenlőséget teremt, ledönti a falakat, megszünteti a távolságokat. És Isten ezt tette velünk.
Jézus ugyanis emberi kézzel dolgozott, emberi értelemmel gondolkodott, emberi akarattal cselekedett,
emberi szívvel szeretett. A Szentlélek a szeretet Lelke.

Van-e valamilyen karizma, amelyet az Úr felébresztett bennem
Szentlelke kegyelmével, amelyet testvéreim szolgálatára állíthatnék?
Erre azt mondhatnánk: Jó! Jó!
Csakhogy én bűnös ember vagyok!
Nem lakik bennem a Szentlélek! Nem
játszhatok istent! Nem tarthatok Vele kapcsolatot! És: hogy lehet szeretni azt, Aki láthatatlan? De erre azt kell magunknak felelnünk, hogy éppen
ilyenkor van a lehető legnagyobb szükség a Szentlélekkel
való párbeszédre, hiszen a Szentlélek kegyelme nélkül senki
sem térhet meg az Istenhez. És miután kialakult a kapcsolatunk Istennel, Ö megtanít arra, hogy meghalljuk Őt. A kapott karizmáról jó beszélni a közösségünkkel, vagy a lelkivezetőnkkel, mert rajtuk keresztül vezet az Isten.
A Szentlelket nem lehet elválasztani az ajándékoktól, vagyis a karizmáktól. „Az ajándékok nem mások, mint a Lélek fénylő sugarai, Aki maga a mindenek feletti ajándék, az
Ajándék, Akiben van minden más ajándék.” (Mondja a
zsinat egyik prófétikus bíborosa Suenens.) Akik Isten hasonlatosságára teremtettünk, Krisztus hasonlatosságára formálódtunk, nem abból fakad a boldogságunk, ami a miénk,
hanem abból, hogy továbbadjuk. Kérni is lehet karizmát,
de aztán használni kell! Ha nem használjuk a karizmákat,
akkor Isten visszaveszi azokat, tehát ellentétben a Szentlélek hét ajándékával nem állandóak.
Amikor Isten Lelke ott lebegett a vizek felett, a káoszból
kozmosz, rendetlenségből rend lett. (Ter 1,2) A világ Isten
túláradó Lelkének adománya. A Lélek azért jön, hogy
megújítsa a föld színét, az embereket és a nemzeteket. Kérjük tehát a Lélek kiáradását! Isten jelenlétében élünk, ahol
csodák történnek. A Szentatya újra-újra kéri, hogy imádkozzunk a Szentlélek kiáradásáért, a hit ajándékáért, megtérésekért, a társadalom átalakulásáért, az Egyház megújulásáért és a keresztények egységéért. A Léleknek tehát meg
kell újítania a világot, mert a világ mindig kész arra, hogy
visszasüllyedjen a káoszba. (Ter 6) A vizek eláradnak, az

élet megfullad, ha nem a Lélek van a kormánynál. Jézus
mindenkihez szólt: „Ha valaki utánam akar jönni, tagadja
meg magát, vegye föl keresztjét minden nap, és kövessen.
Mert aki meg akarja menteni életét, elveszíti azt. Aki viszont elveszíti értem az életét, megmenti azt. Mert mit
használ az embernek, ha megszerzi az egész világot, de
önmagát elveszíti, vagy kárt szenved. Aki ugyanis szégyell
engem és szavaimat, azt az Emberfia is szégyellni fogja,
amikor majd eljön a maga és az Atya meg a szent angyalok
dicsőségében.” (Lk 9,23-26) „A mi korunkban is szüksége
van az emberiségnek „exodusra”, nem felületes kiigazításokra, hanem lelki és erkölcsi megtérésre. Szüksége van arra, hogy az Evangélium megszabadítsa, hogy kilépjen abból a súlyos krízisből, amely mélységes változásokat kíván,
az emberek lelkiismeretén kezdve.” – mondja Ferenc pápa.
Az egyetlen megmenekülés az, ha a Lélek uralma alatt
élünk, mert Ő minden embert szeret, tehát mindenkinek jót
akar. A Lélek minden megújulás kezdeményezője, Ő irányítja új utakra a történelmet, az Egyház életét, Ő ad csodás jeleket az evangelizáció kísérőjeként, és melengeti fel
az emberszíveket (Ez 11,19-29). Az igazi keresztény élet a
Szentlélek által megújított, átalakított és átváltoztatott élet
(Gal 5, 25).
A Lélek békéje nem édesség, hanem erő, mely szembeszáll
az igazságtalansággal, erőszakkal, elnyomással. Ha valaki
úgy dönt, hogy Istennek szenteli életét, az nem jelenti,
hogy azonnal és folyamatosan boldog lesz. Kemény munka
vár rá. Szükség van szilárd elhatározásra a szívben, hogy
hűségesen Isten törvényeihez tartsuk magunkat, és arra,
hogy nem szennyezzük be a lelkünket. Meg kell tanulni,
hogy Isten világosan szeretné látni, mit részesítünk előnyben. Azután nevelni fog, és szelíd, alázatos és megbízható
emberré tesz. A Szentlélek, a szeretet Lelke erejében.

Tóth Marianna

Forrás:
Ferenc pápa tanításai a Szentlélekről, Magyar Kurír; Gaudium et spes 22.; Berta László atya és Katona István atya prédikációi; Magyar Katolikus Karizmatikus Megújulás http://mkkm.hu; Magyar Katolikus Lexikon http://uj.katolikus.hu/
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A réthez tartozom
Fűszál hajladoz, szelecske lengedez,
szomorúfűz lombjai búsulnak,
útilapuk közt gyík surran el,
a percek percre múlnak.
Rét, lám én is a tied vagyok:
sóhajom lengi körül az erremenőt
s meghajtom én is magba szökkenő fejem
a szelek Ura előtt.

Czófalv i este
Öreg eperfa, alatta malomkő-asztalon
vert téj, cseréptányérok, rozskenyér,
körülöttünk dörzsölködő cica dorombol,
nagyanyám kínálgat: egyél lelkem, egyél.

Enyém a fűz szomorúsága, az útilapu,
a gyík surranásában az örök üldözés,
enyém a mulandóság is;
s az embernek ez oly sok
és oly — kevés.

Öregapámék, mint kezes mackómedvék
csak dunnyognak, dörmögnek boldogan,
a virágoskert felől lengeteg szelecskék
jődögélnek édes-illatosan.
Kisborjú bődül, sajtár zörög — fejnek,
hallik, ahogy csoronkál a téj,
húgocskám unszolja, noszolja nagyanyót:
anyókám kéremsze, Árgyilusról mesélj!
Az alkony így jő.
Itt is, ott is lámpa pillámol fel,
halvány csillagocskák fémlenek,
zummognak álmos szúnyogok
s minket a lágy színek béterítenek.

Ami szép

Vitéz Primor
Czófalvi Csia István
Zarándok az Úr
pitvarában című
kötetéből, 1978.

„Hol volt, hol nem volt egy jó Lüdérc…”
meséli nagyanyó és szót szóra sző,
csend van, csen, békességes,
nincs köztünk más,
csak szeretett és szívből szerető.
Kecskepászto r
Kecskét őrzök,
az ég felettem kéken remekel,
a szép zöld fűben a három kis gida
mint három hópehely.
Piros virágok szerteszét,
hangyácskák nyüzsögnek, mint a mák,
anyjuk körül kedvesen játszanak
a kis gidák.

26

Dongó zümmög, madárka füttyen,
a Lélek magasra száll velem;
óh, áldott vagy csobogó életnek forrása,
teremtő, szerető Istenem!
.

Gyermeket ölelő íve anyakarnak,
oroszlános erők, ha jót akarnak,
gyümölcs alatt hajló ág odaadása,
szó zenéje, mely mondja, megbocsájtja.
Szelíd ló, ahogy igába jár,
ok, amiért énekel a madár,
kulcsolódó ujjak, kenyérszelő kezek,
könyörgő felé igenek.
Ártatlanság látása,
csönd gyönyörűsége,
nagyok alázata,
kicsik jóreménye.
Szép,
ha az embernek világít a szíve,
szép,
a minket veszendőket mentő szeretetről
ráismerni az emberfelettire.
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Szalézi Szent Ferenc

AZ IMA SZÜKSÉGESSÉGE
1. Mivel az imádság mennyei világosságot áraszt elménkben és az isteni szeretet melengető behatásának nyitja meg akaratunkat, azért is nincsen alkalmasabb
eszköz, mely elménknek sötétségét jobban eloszlatná és szívünket a megromlott
hajlamoktól inkább megtisztítaná, mint éppen az imádság. Mintegy a kegyelemnek vize ez, mely arra szolgál, hogy lelkünket bűneitől megtisztítsa a szenvedélyek perzselő heve által elgyötört szívünket fölüdítse s azon gyengéd gyökérszálakat, melyeket az erény azokba bocsátott, t.i. a jó vágyakat táplálja.
2. Különösen ajánlom neked a szív benső imádságát, főleg pedig azt, mely isteni Üdvözítőnk életével és szenvedésével foglalkozik. Mert annak szemlélése és
megfontolása által lelked azzal egészen betelik és egész külső és belső életedet az
övé szerint fogod irányítani. Ő a világ világossága: tehát ő benne, ő általa s ő
érette kell megvilágosíttatnunk. Ő vágyódásunknak azon titkos fája, melyről az
Énekek Énekének szent menyasszonya beszél; tehát az ő tövében kell az éltető
szelíd levegőt belélegzenünk, ha szívünket a világ lehellete némileg fáradttá tette.
Ő Jákobnak igazi kútja, az élő és tiszta víznek forrása; ő hozzá kell tehát gyakorta járulnunk, hogy lelkünkről
minden szennyet lemossunk. A kis gyermekek édesanyjuk beszédét hallván, ők is megtanulnak beszélni; éppen így ha elmélkedéseinkben Üdvözítőnkkel foglalkozunk, szavait, cselekedeteit, érzelmeit, hajlandóságait megfontoljuk, az ő kegyelmével mi is megtanulunk úgy beszélni, mint ő, úgy gondolkodni, mint ő és szeretni azt, amit ő szeret. Ő szerinte kell
átalakulnunk, ó Filótea; és hidd el, hogy az Atyához más ajtó nem vezet, mint Jézus Krisztus, amiként ő ezt meg is mondotta. A tükörnek puszta üvegje nem veri vissza a tárgy képét, ha valami át nem látszó test, mint ólom vagy ón, nincs mögötte. Éppen így e halandó életben sohasem szemlélhetnők igazán az istenséget, ha Jézus
Krisztus emberi testünket föl nem vette volna. Az ő élete, szenvedése és halála elmélkedésünknek olyan tárgyai, hogy
azoknál gyenge értelmünknek megfelelőbbet, szívünknek kedvesebbet s erkölcseink tökéletesítésére hasznosabbat nem találunk. Isteni Üdvözítőnk égből leszálló kenyérnek mondta magát és pedig többféle okból. Ezeknek egyike a következő:
amiként mindenhez eszünk kenyeret, éppígy elmélkedéseink által föl kell magunkba vennünk Jézus Krisztus szellemét,
hogy belőle táplálkozzunk s minden cselekedetünket áthassa. Ez okból több író Krisztus életét és szenvedését mintegy
pontokra, részletekre osztotta, hogy elmélkedéseinkre hozzáférhetőbb legyen. Ezen írók közül különösen ajánlatos Szent
Bonaventura, Bellantini, Bruno, Capiglia, Granada, de Ponte.
3. E gyakorlatra naponkint lehetőleg fél vagy egész órát fordíts délelőtt, sőt ha lehet, reggel, amidőn még nem veszett el
lelkednek az az ébersége és nyugodtsága, melyet az éjjeli pihenés adott neki; de hosszabb időre ne nyújtsd azt, hacsak
lelkiatyád határozottan meg nem parancsolja.
4. Véleményem szerint az volna legjobb, ha ezt a gyakorlatot egészen nyugodtan valamely templomban végezhetnéd;
mert az áhítat ezen óráját ott sem atyád, sem anyád, sem hitvestársad, sem más egyéb nem zavarná meg; míg otthon a házi
viszonyok miatt egészen nyugodtan alig végezhetnéd el.
5. Mind a szóbeli imát, mind az elmélkedést mindig azzal kezdd, hogy képzeletben Isten színe elé helyezkedjél; ezt sohase hadd el; csakhamar meggyőződöl, mekkora haszna van ennek.
6. Az olvasó igen hasznos módja az imának, ha jól tudjuk végezni. Helyesen cselekszel továbbá, ha az Úr Jézusról a
Boldogságos Szűzről s a szentekről szóló litániákat elmondod, vagy egyéb imákat végzesz, melyek az egyházilag helybenhagyott imakönyvekben találhatók. Mindennek azonban csak akkor van igaz értéke, ha mindenekfölött az
elmélkedő imával foglalkozol, ha ugyan Isten neked megadja a hozzávaló kegyelmet. Ha pedig ennek elvégeztével dolgaid vagy más egyéb ok miatt nincs időd a szóbeli imára, ez ne nyugtalanítson téged. Ez esetben elegendő, ha az elmélkedés
előtt vagy után az Úr imáját, az angyali üdvözletet s a hiszekegyet elmondod.
7. Ha a szóbeli imádság közben szíved a belső elmélkedő imához vonzódik, akkor kövesd e vonzalmat nyugodtan, az ne
zavarjon, hogy minden szokásos szóbeli imádat nem végezted el. Mert az elmélkedés s a szív imája kedvesebb Isten előtt s
magunkra nézve is üdvösségesebb, mint az ajkaknak imádsága. Természetes, hogy az egyházi zsolozsma nem esik ezen
szempont alá; azt tartozik elvégezni mindenki, akinek az kötelessége.
8. Mindent el kell távolítanunk, ami meggátolhatna ezen szent gyakorlatnak reggelenkint való végzésében. De ha sok
ügyed, bajod, vagy egyéb érvényes ok nem engedi ezt, végezd reggel vagy délelőtt végezd el délután s pedig az ebédnél
lehetőleg távol eső órában, nehogy akár álmosság fogjon el, akár egészségednek ártson. S ha végül azt látod, hogy egész
nap nem lesz időd az elmélkedésre, akkor e veszteséget pótold következő módon: Szívedet s lelkedet gyakori fohászkodással, az úgynevezett imasóhajokban emeld föl Istenhez; vagy olvass valami jámbor könyvet, avagy végezz valamely
bűnbánati cselekedetet s erősen tedd föl magadban, hogy az elmélkedést másnap minden bizonnyal elvégezed.

(Részlet a Filótea avagy a jámborság útja c. könyvből; fordította: Platz Bonifác)
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Keresztények beszélgetnek

ISTEN – SZERETET – ÉLET
A Szent József imaközösség

…remélünk az élő Istenben … (1Tim 4,10)
Ez a kedves és lelkes közösség arra késztetett engem, hogy
leüljünk rovatunk keretében egy csoportbeszélgetésre. Mivel imaközösségről van szó, a közös ima erejéről fogunk
elmélkedni, és a Szentlélek áldásos közreműködéséről életünkben. Elmondjuk, hogyan éljük ezt meg, hogyan zajlanak a találkozásaink, mi a programunk, mik a céljaink.
Elsőként a csoport vezetőjét és megalapítóját, Tóth Mariannát kérem meg, foglalja össze nekünk, miként és milyen
célokkal alakult meg ez a csoport.
– A Szent József imaközösség, ugyan akkor még nem ezen
a néven, 1990-ben alakult, egy Szentlélek-szeminárium
után, a pesti ferenceseknél. A rendszerváltozás után lehetőség nyílott arra, hogy világiak közösségeket hozzanak létre.
A pártállam ezt tiltotta. Nem egy papot zártak börtönbe
azért, mert embereket gyűjtött maga köré, hogy együtt olvassák a Szentírást, közösen imádkozzanak. Így került börtönbe a mi vezetőnk is, az Emmausz-közösség alapítója,
Katona István atya is, aki vállalta a szenvedést azokért a fiatalokért, akik köré gyűltek. Ezért a bátor kiállásért kapta
meg a Hit pajzsa kitüntetést néhány éve. A nevünket nem
mi választottuk, hanem talán Szent József választott minket. Ez egészen egyszerű módon történt. Még a pesti Emmausz-házba jártunk, amikor fölmerült bennünk a vágy,
hogy legyen nekünk külön nevünk, azoknak, akik egy helyre járunk, közösen imádkozunk hetente egyszer. Leírta
mindenki a maga javaslatát, és egészen egyszerűen egy dobozból kihúztuk Szent József nevét. Hisszük őszintén,
Szent József kiválasztott bennünket, hogy oltalmazza ezt a
közösséget, hiszen ő nemcsak a mi védőszentünk, hanem az
anyaszentegyház védőszentje is. 2000 óta működünk Dunaharasztin, amikor a korábbi Emmausz-közösség több
részre osztódott, mert nagyon sokan lettünk. Pár testvérrel,
aki Dunaharasztiról járt be Pestre, elkezdtük Dunaharasztin
tartani az összejöveteleket. Majd, akik elvégezték később a
Szentlélek-szemináriumot, csatlakoztak hozzánk, így kerekedtünk ki a mostani létszámra. Tízen vagyunk. A lényeg, a
cél az imacsoportban, hogy mindig teremtsünk alkalmat beszélgetni a Szentírásról. Rendszeresen imádkozzunk és töltekezzünk együtt, mert szükség van a támaszra. Mindnyá-
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junkon – úgy gondolom –, túl sok nyomás van, nagyon fontos, hogy erősítjük egymást.
– Mondjuk el, ki-ki hogyan érzékeli életében az imádság
erejét, és mit jelent számára a közös imádság.
– Hogyan is imádkozom? Reggel, ébredés után szoktam
imádkozni. A Szentlelket szoktam kérni, hogy vezesse a
gondolataimat, cselekedeteimet, kísérje el az egész napomat. Például, ha megszólalok, szeretettel tegyem ezt, ne
kritikusan… Majd hálát adok Istennek. Általában az Atyát
szólítom meg, és köszönetet mondok neki az életért, hiszen
– a koromra is tekintettel – számunkra minden új nap egy
ajándék. A nap folyamán is imádkozunk, természetesen étkezés előtt és után, és hálát adok az otthonomért. Sokszor
gondolok azokra az embertársainkra, akiknek nincs hajlékuk. Délután egy órácskát szoktam imádkozni, pihenés
közben. Ilyenkor kötött imákat mondok. Az évek során kialakult nálam egy szokás, milyen imákat szoktam ilyenkor
elmondani, és kéréseket, hálaadásokat mondok a saját szavaimmal. Este, lefekvés előtt lelkiismeretvizsgálatot tartok,
megbántottam-e valakit, vagy aki esetleg engem megbántott, annak megbocsátok. Rendezem a gondolataimat. Nem
vagyok haragtartó. Mindig arra kérem a Jóistent, hogy segítsen, tudjam rendben tartani a kapcsolataimat embertársaimmal, ne legyen neheztelés egymást közt; tudjak rámosolyogni a másikra, odamenni hozzá, és bocsánatot kérni. Ne
terhelje semmi a lelkünket. Hogyan szólítom meg az Istent?
Általában egyszerűen Uramnak. Ilyenkor szinte gyereknek
érzem magam. Jézust testvéremnek érzem. Sokszor beszélgetek vele napközben. A Szentlélek pedig bátorít és erősít.
– Nagyon sokat jelent számomra, hogy a Szent József imaközösségbe járhatok. Nekem az ima mindenképpen a békességet jelenti, az állandó kapcsolatot Istennel. Szokásom,
hogy először a kötött imádságokat mondom el, utána pedig
hálát adok Istennek, és segítséget kérek az életemhez a
Szűzanyától. Főként délután szoktam hosszabban imádkozni. Az Irgalmasság órájában mondom el a rózsafüzért a Mária-rádióval vagy anélkül, de ezt mindig be szoktam tartani.
El szoktam imádkozni a vállalásaimat, amiket fontosnak
tartok: például imádkozom a tisztítótűzben szenvedőkért, és
imádkozom másokért, akikről tudom, hogy rászorulnak az
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élethelyzetük miatt, s imádkozom a csoportunkért is. Ilyen- tud helyet adni Istennek az életében, az a közösségben sem
kor szoktam hosszabban elbeszélgetni az Atyával, Jézussal, tud imádkozni. A spontán ima mellett fontosak a kötött
a Szűzanyával, a szentekkel… Érzem a segítségüket. Délu- imádságok. A rózsafüzérben én mindig másokért imádkotán annyi rózsafüzért mondok el, amennyi belefér az időm- zom. Minden szemre jut valaki, akiért tudom, hogy imádbe, és az elmaradt vállalást este fejezem be. Reggel hála- kozni kell: beteg, magányos, problémája van, összetört az
élete, fáj valamiért a szíve. Ha fáradt vagyok, ez ad erőt,
adással ébredek, este azzal nyugszom.
– Ébredéskor megköszönöm az éjszakai pihenést. Első hogy végigmondjam a rózsafüzér imádságot.
gondolatom, hogy hálát adok az Atyának, aki megteremtett, – Nekem is vannak kötött és kötetlen imádságaim. A kötött
Jézusnak, hogy velem jár az életben, és a Szentléleknek, imádságokat mindig felajánlom valakiért, ha valaki szenved
hogy vezet engem és vigasztal. Elmondok egy rózsafüzért, a környezetemben. A kötetlen imádságokat pedig azért szeés XXIII. János pápának a reggeli imáját is, majd elindulok retem, mert azokat beszélgetésként élem meg. Ha örömöm
a templomba. Napközben inkább röpke fohászokkal imád- van, gyermekként fordulok az Atyához, ha bánatom van,
kozom, házimunka vagy oltárdíszítés közben, vagy ha el- Jézust szoktam hívni. Mintha az ő szenvedése könnyítené
akadok valamiben… Minden lehetőségemért hálát adok, az az enyémet. A Szentlelket hívom, ha vezetni kell engem,
egészségemért, szolgálatomért, a családomért. Hálaadásban valami problémám van, aminek a megoldásában kérem a
telnek a napjaim. Ahogy reggelente a templom felé me- segítséget. A napjaimat átszövi az a fajta imádság, hogy begyek, olyankor is imádkozom. Olyan csodálatos, ahogyan szélgetek az Úrral. Mindent megbeszélek Istennel. A köénekelnek a madarak, ahogyan ébred a természet. Annyi zösségi imát szeretem. Jó otthon egyedül lenni, és meghalcsodával ajándékozott meg bennünket a Teremtő, és az lani az Úr szavát. A közösségi ima azonban felemel és
egész teremtett világ Istent dicséri! Áttérve másik témakö- megerősít, megtanít „szállni”, csodálatos érzéseket kelt.
rünkre – a közös ima nagyon fontos számomra. Vágyom ar- – Nincs nagyobb dolog az imádságnál. A napomat keresztra, hogy a közösségünkben együtt dicsőítsük Istent. Isten vetéssel kezdem, imában átadom magam, az egész napomat
jelenlétében érzem magam a közös alkalmakkor, amelyek a Szentháromságnak. Minden reggel szentmisére megyek.
végén az ároni áldást imádkozzuk egymásért. Ez óriási ke- Egyedül vagyok, és szokásom, hogy félhangosan hálát adok
gyelme a Jóistennek, felemelő és megerősítő. Ajándék, a Jóistennek mindenért. A kötött imádságot nagyon szerehogy ezt a köziben megtehettem, hiszen ilyen ima a rózsafüjük. A hét folyamán napközben
zér, vagy ha a Szentírást olvaJézus nevében gyűlünk egybe …
is sokszor gondolunk egymásra,
som, imakönyvet lapozgatok,
és egy fohásszal, egy imádságamelyben különböző imádságal, a rózsafüzérrel segíthetjük egymást.
gok vannak a családtagokért, unokákért, gyerekekért. A
– Ébredés után a napomat keresztvetéssel kezdem, és a Di- spontán imádságom pedig párbeszéddé alakul. Én beszélgecsőség az Atyának, Fiúnak és Szentléleknek imádsággal. tek, én kérdezek, és mindig érkezik válasz. Az egyes különTudatosan felajánlom magam a Szentléleknek, dicsőítem, leges alkalmakra mondott imádságok, a családért, betegeés kérem, hogy legyek az övé egész nap. A Szentlélek mű- kért, elhunytakért, is párbeszéddé alakulnak. Minden új doködik, mert készségesnek mutatkozom felé. A Szenthárom- logban a Szentlélek segítségét kérem. Ha lefekszem, rögtön
ság egy kommunió – tehát következik a kommunikáció. elalszom, így esténként a rózsafüzért is inkább sétálva, az
Spontán szavakkal imádkozom, átgondolom, ami foglal- udvaron mondom el. Olyan szép a csillagos ég! Gyakran
koztat, akár egy rossz álmot is. Átadom az Úrnak a problé- nem is tudom befejezni az imát, mert elkalandozok a termáimat. Nagyon fontos ezután a csend. Csendet tartani, mészet gyönyörűségén. Még este is vannak madarak, ameamelyben várom az Úr válaszát. Kommunikációról, közös- lyek megszólalnak… Annyi gyönyörűséget ad ez nekem.
ségről van szó, így csendet kell hagyni az Úrnak, hogy Az esti ima befejeztével, lefekvés előtt áldást kérek az
meghallhassuk a válaszát. Utánoznunk kell a szeretetáram- egész családomra a Jóistentől.
lást, amely a Szentháromságban végbemegy. Isten kegyel- – Mennyi áldás száll a családodra!
méből naponta tudok járni szentmisére, és ha reggel nem, a – Én is keresztvetéssel kezdem a napot, megköszönöm az
szentmise alatt bizonyosan megszólít az Úr a papon, a li- éjszakai nyugalmat, és a Szívem első gondolatja imádságot
turgián keresztül, vagy a nap folyamán más ember által. mondom el. Ez gyerekkorom óta kedves imádságom. Aztán
Nem hagy szó nélkül az Isten, érzem, hozzá tartozom. nagy örömmel készülök a szentmisére. Óriási ajándék,
Imádság nélkül nincs keresztény! A keresztényeknek imád- hogy ott tudok lenni a szentmisén. Amikor a templomba
kozniuk kell, ez a mi dolgunk. Nincs kifogás. Olyan szo- érkezem, ezt mondom: Uram nálad vagyok, itt vagyok. És a
morú, ha hallom valakitől, hogy nem tud imádkozni. Pa- tabernákulum előtt dicsőítem az Atyát, az Ő nagyságát, az
naszkodni tudunk? Inkább Istennek panaszkodjak, mint Ő jóságát, az Ő szeretetét. A szívem tele van hálával. Drága
rosszat mondjak valakinek egy másik emberre. Istennek Jézusunknak megköszönöm az Ő keresztáldozatát, értünk
szabad panaszkodnunk, aki majd az ő módján a dolgokat felajánlott szenvedését, s kérem, küldje el a Szentlelket,
eligazítja, megmondja, hogy viselkedjek. Ez segít leszokni hogy az egész napomat bearanyozza. A szentmisében talála pletykáról, a mások megszólásáról, kibeszélésről. Isten- kozom az édes Jézussal. Egyedül vagyok, otthon egész nap
nek beszéljük ki magunkat, ő a szabadító és gyógyító Isten. a Mária-rádiót hallgatom. Délután három órakor, általában
… Fontos elmélkedni az Ő nevükről: teremtő és szerető a Mária-rádióval szoktam elmondani a rózsafüzért: a viláAtya, Jézus Krisztus a szabadító, a megváltó, a Lélek pedig, gosság titkaival és a hagyományos titkokkal. Utána a
akit magamba tudok lélegezni, és formál engem. Isten sze- kongregalista imát, a skapuláré imát mondom el, s aztán
mély. Ha nem úgy beszélek vele, mint egy személlyel, ak- kint vagyok a kertben. Akkor is dicsőítem az Urat. Annyira
kor nem is jön hozzám. Isten tapintatos, ha nem hívom, az szép a természet: akármire nézek, akár a legkisebb növéajtómon kívül marad. Ha kérem Őt és kinyitom az ajtómat, nyekre, még a kis veteményben is gyönyörködök, a fejlődébejön hozzám. Ez a magán ima, amelyből kialakulhat a kö- sükben, szépségükben. Ezt mind Istennek köszönöm. Így
zösségi ima. Aki azonban nem tud egyedül imádkozni, nem
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telik el a napom, imádsággal. Békét ad, és szeretetet. Ha imádsággal fordulok Jézushoz, kérve, hogy maradjon venem imádkoznék, hiányt éreznék. A hit – kegyelem, és a hi- lem egész nap, lenne Ő egyedül a szívemben, ne bántsam
meg semmilyen cselekedettel. Este mindig átgondolom,
tünket imádság útján erősítjük.
– Az ima erős. Az ima sohasem hull a porba, az mindig föl- esetleg mit halogatok, mulasztok, mit mondtam vagy cseleszáll. Az összes zaj, a káromlás – az hull a földre. Nekem kedtem, amivel megbántottam Jézust, s meghallgatom a taaz ima nagyon sokat jelent. Sokszor csak egy fohászt mon- nácsait. Ez a magán imaéletem. Azért csatlakoztam ehhez a
dok: Jézus, Mária, József, segítsetek! Vezessetek, adjatok csoporthoz, mert szükségét érzem a közös imádságnak. Ha
erőt! Sokat imádkozom, mind a három rózsafüzért, és az ir- közös keretbe helyezzük az imádságokat, sokkal nagyobb
azoknak a hatása, az ereje. Sokat tanultam is tőletek. A tagalmasság-rózsafüzért is, nemcsak három órakor.
– Az én imaszokásaim nem voltak annyira rendszeresek, lálkozások végén közösen elmondott rózsafüzér imádság és
csak mióta nyugdíjas vagyok. Amikor felébredek, az én el- a felajánlásaink nagyon kedvesek a szívemnek.
ső gondolatom is az imádság, s szinte gyermekként mon- – A közösségben végzett imádság során hogyan működik a
dom el a Szívem első gondolatja imát. Reggel és este kötött Szentlélek? Magánéletünkben a nap 24 óráján keresztül
imát szoktam mondani. Reggelente el szoktam imádkozni a igyekszünk fenntartani az imakapcsolatot Teremtőnkkel,
rózsafüzért. Elsősorban a családtagjaimért, segítse és áldja ám miért érezzük erősebb hatásúnak, ha összegyűlünk, s
meg őket az Úr Jézus, és a Szentlélek vezesse őket. Ezt együtt, úgy imádkozunk?
minden reggel kérem. A közös imát azért tartom fontosnak, – Olyan csodálatos érzés számomra, mikor mindnyájan
mert segítjük egymást az imádságban. Tanítjuk egymást, együtt Jézust imádjuk! Felemelő érzés, hogy egyek vahiszen imádkozni is meg kell tanulni. Csak úgy nem adatik gyunk, egységesek. Felemeljük a kezünket – ez a testtartás
nekünk ez a tudomány. A körülményeink, az életvitelünk különösen olyan érzést ad, hogy lelkünket, szívünket emelmind befolyásolják az imádságos életünket. Napközben, ha jük fel az Istenhez. Nagyon nagy öröm. Az Úr Jézus is azt
van valamilyen problémám, a Szentlélekhez szoktam fo- mondta, ha ketten, hárman összegyűltök a nevemben, ott
hászkodni: Cselekedjem, ahogy Te akarod, mondjam azt, vagyok én is. A mi kis csoportunk is ilyen. Egységben vaamit Te akarsz! – és így általában jól szoktak alakulni a gyunk az imádásban. Egyedül nem tud így imádkozni az
dolgaim. Előfordul, hogy elfelejtek imádkozni. Ilyenkor a ember. Gyönyörű az is, nagyon szép és kedves az Úrnak, de
ha ennyien kérjük, és együtt
Jóisten ugyan nem büntet, de
kérjük, együtt dicsőítjük, az
rosszul érzem magam, mert
imádkozni a világ megtéréséért …
nagyon felemelő. Vágyunk a
kihagytam Őt az életemből.
szépre, és ezért várjuk a hétAmikor fölvértezem magam
imádsággal, akkor jobban sikerül minden. Általában az Úr fői napokat, amikor találkozunk, és együtt lehetünk, együtt
Jézushoz imádkozom, Ő áll leginkább közel hozzám, az Ő dicsőíthetünk.
életét, a földre jövetelétől a haláláig jól ismerem, és sokat is – A Krisztussal való egység jelképe a közösség. Tudnunk
olvasom. Őt kérem, hogy segítsen az életemben és a csalá- kell, és ezt kifelé is kell közölnünk a közösségekről, hogy
dom életében. Este sem tudok elaludni imádság nélkül. Az nem olyan könnyű a közösségekben együtt lenni a testvéÓ, édes Istenem, hálát rebeg lelkem imádságot legalább rekkel. Néha érzékeljük, ha feszültségek vannak közöttünk.
elmondom. Az imádságot mindig átélten, összeszedetten Ilyenkor segít a Szentlélek, aki egységet tud kovácsolni a
végzem. Lélekben ott vagyok a Golgotán, része vagyok a különböző állapotú és életvitelű emberekből. Özvegyek
Szűzanya szenvedésének. Rá tudtam magam nevelni, hogy vannak közöttünk, egyedülállók, házasságban élők. Ez
imádság közben teljes szívemmel és minden gondolatom- mind különbséget hoz, eltérő problémákkal küzdünk, amire
mal jelen legyek.
rezonál a lelkünk. Ám éppen ez a csoda, hiszen Jézus nevé–Felnőttkori megtérő vagyok, a hitet, ezt a kincset har- ben jövünk össze, és a Szentlélek segítségével egységet tuminchárom éves koromban kaptam ajándékba. Nekem kor- dunk alkotni. Karizmatikus imacsoport vagyunk, semmit
szakaim voltak. Az Atya szólított meg, vele volt szoros és nem tehetünk a Szentlélek nélkül. Krisztus tagjaiként műbensőséges kapcsolatom az első hitbéli éveimben. Ez meg ködünk, tehát egymásnak is egyfajta segítséget tudunk
is maradt ugyan, az Atya a tudatomban állandóan jelen van, nyújtani. Különböző emberekből áll a csoport, mint az egyde aztán jöttek olyan időszakok, hogy inkább Máriához ház is. Az eltérő korú és adottságú emberek képesek egy
imádkoztam, könyörögtem, ostromoltam kéréseimmel, fő- egyetemes egyházban együttműködni, Krisztus tagjaiként
leg közös ügyekben, a számunkra annyira fontos, bár az megnyilvánulni. Mi magunk is így vagyunk, kis közösségégiek szerint talán másként megoldandó ügyekben, hiszen ként, amely tükre az egyháznak. Minden alkalomkor meg
Magyarország Mária országa, hazánknak Ő a királynője és kell teremtenünk azt a csodálatos légkört, amit egyedül nem
patrónája. Aztán az utóbbi években, évtizedben tartósan tudnánk, csak a Szentlélek által. Ezért hívjuk a Szentlelket,
megmaradt Jézus az életemben, akivel párbeszédet folyta- amikor a közösség összejön. Először kicsit beszélgetünk,
tok. Az Atya a forrása mindennek, Jézus az orvosunk, üd- hogy lecsituljanak a napi izgalmak, örüljünk egymásnak,
vözítőnk, tanítónk és megváltónk. A Szűzanyát egy kicsit megtaláljuk a közös hangnemet, ám utána mindig a dicsőínehezebb megközelíteni; legalább is én úgy éreztem, ta- tés következik, amely a legfontosabb lépés. A közös ima, a
pasztaltam, Ő nem mindig válaszol. Jézus mindig felel, se- dicsőítés, a hálaadás, Isten teremtő erejének a szemlélése
gít és számíthatok rá. Általában másokért imádkozom, nem megsokszorozza az imádságunk erejét. Dávid király írja:
magamért, családban és nagyobb közösségben gondolko- Áldjad lelkem az Urat. Dávid parancsol a saját lelkének. Én
dom. Ahogy ti is elmondtátok, számomra is elengedhetet- magam is elhatározom, hogy akarok szeretni. Az együtt ellen, hogy imádással kezdjem a napot. Tehát az első gondo- töltött időt az Urnak adom, és tudom, Jézus valóságosan jelatom a Dicsőség az Atyának, Fiúnak és Szentléleknek. len van a testvérünkben és ez minőségi változást hoz benNem kell mindig korán kelnem, reggel van egy csöndes há- nünk, illetve bennem. Jézus is közösséget gyűjtött maga köromnegyed órám elimádkozni a Hiszekegyet, Miatyánkot ré, és a Szentlélek, amikor kiáradt Pünkösdkor, az egyháés a rózsafüzér tizedet. Ehhez ragaszkodom, majd spontán zat, egy közösséget hozott létre. Az is nagyon fontos szá30
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momra, hogy a közösségben megjelenjenek a Lélek gyü- szor a szemek rebbenéséből tudom, hogy kinek mi nyommölcsei, legyen béke, szeretet, önmegtagadás, jóság. Gary hatja a lelkét. Nagyon sokat számít, hogy imádkozunk
Chapman tanítása szerint – a szeretet öt nyelvéről – szeretni egymásért. Ha nehéz helyzetben vagyok, műtét előtt, vagy
nem könnyű dolog. Elismerő szavak, egymás megdicséré- kórházban, vagy gond nyomaszt, akkor nem is tudok imádse; minőségi idő, amely adva van, amikor találkozunk; kozni, és milyen jó, hogy mások megteszik értem. Ez megajándékozás, mert megajándékozzuk egymást egymással; nyugtat, és magabiztossá tesz. A másik dolog: az összetarszívességek, amiket megteszünk, hogy tudja a másik, min- tozás érzését adja, hogy hitben egyek vagyunk. Őszinte
dig számíthat ránk a mindennapi életben; testi érintés – mi testvéri szeretetet érzek, valahogy mi több, szorosabb kapnagyon sokszor megfogjuk egymás kezét, amikor imádko- csolatban vagyunk egymással. Mintha testvérek, vértestvézunk, hiszen fontos, hogy testben is érzékeljük a másikat, rek lennénk, nemcsak hittestvérek. Arra kell tehát törekednemcsak lélekben … Őszintén megmondom, így szeretni nünk, hogy egymást észrevegyük, hordozzuk.
egymást nem mindig sikerül. Katona István atya tanít ben- – Számomra az imacsoport életében a legfontosabb a dicsőnünket erre, hiszen a mai világban soha nem lehet tudni, ítés, és igen hasznosnak érzem, hogy együtt olvassuk a Bibmilyen módon következik be változás. Ha esetleg problé- liát. Közösen tanulmányozzuk az Ószövetséget, ami hozzámák lesznek, vajon tudunk-e akkor is egymásnak segíteni? segít az Újszövetség megértéséhez, vagy akár a jelen helyHa nehéz helyzet van, begyakoroljuk-e előre, hogy segítsük zet megértéséhez. Most ünnepeltük Pünkösdöt, a Szentlélek
egymást? Nem tudhatjuk, mit hoz a jövő. István atya min- kiáradásának ünnepét: a Szentlélek tesz minket képessé ardig hangsúlyozza, hogy ismerjük meg egymást, és konkrét ra, hogy ne csak egymást szeressük, hanem az ellenségeinjócselekedetekkel segítsünk. Ha ezt begyakoroljuk egymás ket is. Őértük is tudjunk imádkozni. Ha harag van a lelfelé, akkor jobbak tudunk lenni kifelé, idegen emberek felé kemben, kiimádkozom magamból. Addig imádkozom,
is, személyválogatás nélkül. Gyakorlatra teszünk szert, és amíg megenyhülök, és meg tudok bocsátani.
segítségére tudunk lenni annak, aki éppen rászorul. Nagyon – Számomra legfontosabb az engesztelés. Engesztelnünk
komplex dolog a közösség. … Lelki téren és fizikai érte- kell az imádságunkkal, mindannyiunkért és az egész vilálemben is hirdeti a lét örömét a dicsőítés, amit kitárt karral gért. A világ megtéréséért kell imádkoznunk, hiszen Isten
végzünk. Ez a testtartás fejezi ki az ember Isten felé való egyetlen és hő akarata, hogy boldogok legyünk. Ám hit
megnyílását. Ez a fajta imádság
nélkül mindez nem megvalósítmegnöveli bennem a bátorságot.
ható. Szívemből valók a felajánhordozni testvéreink terhét …
És ez a bátorság egy hétig is kilásaink: papjainkért, szolgálatte…
tart, a következő találkozóig.
vőinkért, papi hivatásokért, csa– Én azt érzem a mi közösségünkben, hogy lehetünk mi ládunkért, betegeinkért, a tisztítótűzben szenvedőkért. Sougyan sokfélék, különböző élethelyzetben, körülmények, kat ad számomra az egymástól való tanulás, művelődés, a
állapotok között, de egyben egyek vagyunk: az Isten imá- hitbéli igazságokban való megerősödés.
dásában, az Isten feltétel nélküli szeretetében. A közös – Nekem is a Biblia-olvasás az egyik legfontosabb, majd az
imádság megerősít, és nemcsak minket, hanem a környeze- olvasottak ezt követő közös megbeszélése. Az Ószövetsétünket is. Ez az imacsoport missziója, hogy továbbítsuk a get olvassuk, és sokat tanulunk belőle. Megadja az Újszömi közösen összeadott erőnket, akár a közvetlen környeze- vetség felé a kapcsolódást. Ami még kedves számomra,
tünknek, vagy nagyközösségekben, szellemiekben. Az hogy elmondjuk az öt tized rózsafüzért. Sokszor mondunk
imádság ereje így adódik össze, a mi egyetértésünkből. Iga- engesztelő imádságot, közbenjáró imádságot.
za van testvéremnek, most béke van, s valóban nem tudjuk – Nekem is a dicsőítés áll a középpontban, még akkor is, ha
megtapasztalni, milyen lehet ínséges időben a helyzetünk. sokszor szavakban nem vagy nehezen tudom ezt megfoDe azt el tudjuk határozni, tudjuk akarni, hogy akkor is se- galmazni. Az egymásért való ima is gyakorlatilag jól meggítünk, és meglátjuk a másiknak a szükségét. Legyünk bát- tervezett, összeszedett program, amiben részünk van. Örürak, készségesek, önfeláldozóak, önzetlenek, ezt kell elha- lök, hogy idekerültem ebbe a közösségbe. Csak hálás tudok
tároznunk. Most még nem tudhatjuk, hogy mennyire tu- lenni, minden programunkat nagyon díjazom. Nagyon jó,
dunk majd bátrak lenni, ha üldöztetést szenvedünk. Az ön- hogy mindent meg tudunk beszélni.
feláldozás is bátorság kérdése. Akarnunk kell a szeretetet,
– Én mindegyik programunkat nagyon kedvelem, a legfonamire Jézus tanít bennünket. Kicsit visszatérve az imádsátosabb azonban a dicsőítés. Szeretem az éneket és a Bibliagos testtartásra: amikor ima közben összetesszük a két keolvasást. Okosodunk egymástól. A Szentlélek adja, hogy át
zünket, én úgy érzem, ezzel a magunk alávetését fejezzük
tudom érezni másoknak a gondját, baját. Néha álmaimban
ki, a teljes önátadást, bizalmat és engedelmességet Istenis foglalkozom ilyen dolgokkal. Ha valaki szenved, szomonek. Széttárt karokkal viszont beengedjük az Istent, a kitárt
rú, azt nagyon a lelkemre tudom venni. Kell hordani mákarokkal végzett imádság, szemlélődés, dicsőítés során tásoknak a terhét. Persze egymás örömében is osztozunk. Ez
gul a szív és a lélek, és egyesül Istenével.
egy külön adomány a Jóistentől, hogy nem sokáig szomor– Én néha nem vagyok eléggé összefogott, és amikor imád- kodom, mindig akad valami, ami felderít. És az örömet, a
kozunk, elkalandozok másfelé. Egyik gondolat hozza a má- hitbéli örömet át kell adnunk a környezetünknek.
sikat, és nem az eredeti szándékom szerint alakul az imád– Nincs annál nagyobb boldogság, mint másokért élni. Átság. De amikor közösségben vagyok, az megtart és feltölt,
adni magunkat, szolgálni családunkat, testvéreinket. Ebben
mint az elektromosság. A közös imádságtól erőt kapok, ezt
erősítsük egymást, legyen sziklaszilárd a hitünk, ezért kömindig megtapasztalom. A dicsőítés az Isten felé való örönyörögjünk. Legyünk kitartóak abban, amit elmondtunk.
met közvetíti nekem, és ez nagy ajándék.
Köszönetet mondunk az együttlétünkért, ezért a beszélgeté– Hasonlóan gondolkodom… Úgy vélem, az is összeková- sért. I s t e n n e k l e g y e n h á l a ! Á m e n
csolja a közösséget, ha ismerjük egymás problémáit. SokA beszélgetés résztvevői:
Beke Dezsőné Margit; Genzor Imréné Mária; Helméczy Mátyásné Erzsébet; Jakabné Láng Margit; Koczka Tamásné Angela
Kreisz Boldizsárné Margit; Mihály Mártonné Ágnes; Maczó Jánosné Mária; Tóth Marianna; Tóth Zoltánné Mária
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Lelkiségi filmművészet – Uránia Nemzeti Filmszínház
Marie története
Sok hasonlóságot találunk a híres Helen Keller (18801968) siketvak, amerikai írónő sorsa és a film főszereplője, Maria Heurtin élete között. Marie története is valós
eseményeken alapszik. Ő Franciaországban élt a 19.
század végén. Nagyon különleges teremtés, aki vakon
és siketen született, ezért környezetével képtelen volt kommunikálni és persze a
környezete sem tudott vele kapcsolatot teremteni.
Améris, a rendező alkotása e két világ kapcsolatáról szól: a leány szülei belefáradnak a sorozatos kudarcokba, a tanácstalanságba, ám orvosuk javallatára
mégsem adják elmegyógyintézetbe, hanem egy zárdát keresnek fel, ahol az
apácák siket nőkről gondoskodnak. Marguerette nővér, egy fiatal apáca szíve
megesik Marie-n és igen nehéz
és megfontolt döntés után – a
Takáts Gyula: Egy ivánfai naiv freskóra
zárda igazságos főnöknőjének
beleegyezésével – veszi „gonNem kőszigetek szirtjein,
doskodó szárnyai” alá. Nagyon
a dombok félszigetein,
nehéz dolga van a vak, siket és
völgyek zöld tengere fölött
igen sérült leánykával.
fehérlenek a hegyközségi templomok…
Tégla és pelyva-sár!
Marie-nak újra kell kezdenie az életét. Ám a szeretet találékony: a szelíd
Kézzel kent vályog századok
nővér egész lényével Marie felé fordul és kéz a kézben elindulnak egy kameszelt, törékeny pajzsai.
nyargós, hangtalan és sötét ösvényen.
Alig nagyobbak,
A mai lélektan előtt ismert tény, hogy milyen nagy jelentősége van az
akár a pincék,
érintésnek, hiszen – amint bebizonyították a pszichológusok –, érintés
melyek még néha
nélkül például meghalhat a csecsemő. Az érintés sajátos nyelv, beszédemagasabbak is.
sebb, mint a szavak. Különös módon fejezi ki az érzelmeket, közösséget
Meszelt kasukban
és elfogadást jelez. Michelangelo „Teremtés” freskója jelenik meg a szefalra festve
mem előtt, amikor az Úr érintése életre kelti Ádámot. Az érintés – teremsalétrom kristályain át az
tés, a gyógyulás – Isten érintése. Az apáca hosszú-hosszú, fáradságot nem
IGAZ SZŐLŐTŐ
kímélő türelemmel elnyeri a világtól elszigetelten élő lányka bizalmát, és
ragyog.
a hit és a bizalom erejével megtanítja arra, hogyan fejezheti ki önmagát. A
Karók között,
kitartó nővér és a sérült leány is rengeteget tanulnak egymástól az életről,
363 lakat mögött az
a betegségről és a halálról. Marie teljes életet él, mert Marguerette nővér
EMBER TESTE,
segítségével
hite áttöri a sötétség és a csend iszonyatos félelmet borító faakár a bor
lait. „Ha hiszel, meglátod Isten dicsőségét!”
tölgyek és bükkök
Nagyon elgondolkoztatott, hogy az apáca tudott segíteni a szerencsétlen
zöld szirtjei között.
kislányon. Ezzel szemben az orvos egyszerűen bolondokházába küldte
És kő, lakat és szirt
volna őt. Miért? Miért adta föl az orvos? Szerintem az a magyarázat, hogy
és átvert láb alól
a szerzetesnővér teljes szívvel hitte, nem egyedül kell megküzdenie a lelesz a csermely
FORRÁS…
hetetlennek tűnő feladattal, hiszen Isten ügyét szolgálja: ez a szolgálata
És elindul
volt a mindennapi „munkája”, vagy még inkább a hivatása, és ő engedels ha útját állja
mesen szívvel-lélekkel ellátta feladatát.
a gólyahír, boglárka bokra,
A film kapcsán el lehet gondolkodni az „Istennek szentelt élet évében” a
megáll s mint
szerzetességről, a közösségről, a hivatástudatról, az önzetlenségről, a bolTÜNDÉR
dogságról, a hit és a szeretet erejéről.
a vízből kilép a
Mindkét kislány, az amerikai Helen és a francia Marie is, a türelem és a
FORRÁS
szeretet által valósággal kivirágzott, amikor megtanulta felvenni a kapcsoés fölnéz ide, ahol ha fölragyog a
latteremtést. Helen Keller is, áldozatkész és találékony tanárnője, Anne
KRISTÁLY JELE,
Sullivan segítségével törte át a csaknem teljes kommunikációs-eszköz hielindul újra és hallod is szavát:
ány okozta elszigetelődést. A két siketvak leányka 19. századi elkötelezett
EMBERBEN él csak a TENGER
fejlesztőpedagógusai
messze megelőzték korukat rendkívüli betegellátási
és emberben a
módszereik:
az
intelligencia,
a találékony szeretet, a teljes figyelem, fiSZIGET
gyelmesség
terén.
Soli
Deo
Gloria!
Érdemes moziba menni.
és az a
Francia
életrajzi
film,
2014.
95
perc,
francia nyelven, magyar feliratKRISTÁLY,
tal
amelyből az
Rendező: Jean-Pierre Améris; szereplők: Ariana Rivoire, Isabelle Carré,
IGAZ SZŐLŐTŐ
Gilles
Treton, Laura Duthilleul, Brigitte Catillon, Patricia Legrand
forrása ragyog…
Tóth Marianna
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TÁJÉKOZTATÁS
Hol tartunk a Rákóczi-ligeti templom építésével?
A novemberi alapkőletétel után a tervezés és az anyagiak gyűjtése kezdődött. Erről részletesen beszámoltunk a Krisztus Fénye Húsvéti számában.
Húsvét után elkezdődött a templom alapozása, amely kb. 15 millió forintba
kerül. Az alapozási munkák lassan befejeződnek. Újságunkba ismét helyeztünk csekket szeretettel kérve a testvérek adományait. András atya
Krisztus fénye 2015. Húsvéti kiadásában adtunk tájékoztatást a Rákóczi-ligeti templom
épitésének anyagi helyzetéről.
Szeretnénk ezt folytatni és megköszönni minden Kedves Testvérünknek
– dunaharaszti, taksonyi, dunavarsányi, budapesti, érsekvadkerti lakosoknak, akik eddig
támogatták templomunk építését anyagi hozzájárulásukkal. Az Úr áldását kérjük minden kedves adakozó testvérünkre.
2015. március 20-ig
Téglajegyek és egyéb befizetések formájában bevételünk
Dunaharaszti Város Önkormányzata átutalta támogatását 2015 évre vonatkozóan, amely

1 300 000 Ft
10 000 000 Ft

További támogatások az alábbi módon történtek:
Téglajegyek vásárlása történt 47 db
14 db
6 db
23 db
4 db

1 000 Ft
5 000 Ft
10 000 Ft
50 000 Ft

értékben
értékben
értékben
értékben

474 000 Ft
14 000 Ft
30 000 Ft
230 000 Ft
200 000 Ft

1 db
1 db
1 db
1 db
1 db
1 db
1 db
1 db

2 000 000 Ft
1 000 000 Ft
100 000 Ft
50 000 Ft
15 000 Ft
10 000 Ft
5 000 Ft
3 000 Ft

összegű
összegű
összegű
összegű
összegű
összegű
összegű
összegű

3 183 000 Ft
2 000 000 Ft
1 000 000 Ft
100 000 Ft
50 000 Ft
15 000 Ft
10 000 Ft
5 000 Ft
3 000 Ft

6 db
12 db
12 db
6 db
8 db
6 db
6 db
12 db

20 000 Ft
10 000 Ft
5 000 Ft
3 000 Ft
2 000 Ft
1 000 Ft
20 000 Ft
10 000 Ft

Egyéni befizetések történtek 8 esetben

A Krisztus fényében elhelyezett csekken 50 db befizetés

Mindösszesen

340 000 Ft
120 000 Ft
120 000 Ft
60 000 Ft
18 000 Ft
16 000 Ft
6 000 Ft
120 000 Ft
120 000 Ft

15 297 000 Ft

A „Szent Imre Római Katolikus Templomért”
Alapítvány egyszámlájára 2015 évben befizetett összeg

1 836 971 Ft

2015. június 10-én
Kovács-Nagy Gáborné
pénztáros
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A Dunaharaszti Szent István plébániatemplom orgonája, annak felújítása
A templom orgonájának felújítási munkálatai idén május elején fejeződtek be a
bérmálás előtt, közel egy hónapos helyszíni munkával, de a beépítésre került alkatrészek legyártását a kivitelező Varga
László taksonyi orgonaépítő mester már
januárban megkezdte műhelyében.
Néhány szóban meg kell emlékezzünk az
orgona építéséről, hogy képet kaphassunk felújításának körülményeiről, annak
szükségességéről.
A hangszert Solti József és fia a kilencvenes évek első felében építette fel, Lajtos József akkori plébános kezdeményezésére. Történetek szólnak arról, hogy
még maga a plébános is szállított anyagokat az orgonához az akkoriban újraegyesített Németországból. Anyaghiányos, nehéz időszak volt ez akkoriban,
amit a fentebb említett kis történet is jól
mutat. Tudni kell azt is, hogy ez az orgona igen költséghatékonyan kellett, hogy
megépüljön, mert sajnos nem volt rá sok
pénz. Az építő maga is leginkább szeretetből, kevés munkadíj fejében végezte
áldozatos munkáját. Az orgona sípos, 24
regiszterrel bír és van rajta két barokk
„kiegészítő” hangzás is: egy 24 hangból
álló csőharang és egy triangulumot utánzó „csengettyűs szerkezet”. Vezérlése az
akkoriban megszokott és olcsó elektromos rendszerű. Hangképe alapvetően barokkos, főleg a két kiegészítő regiszter
teszi azzá. Sajnos úgynevezett nyelvsípsort nem tartalmaz, valószínűleg azért
mert az nagyon költséges beruházás lett
volna (ahogy ma is az). Az orgonaház
méretei is fixek, mert az úgynevezett
szélládák, amelyen a sípok állnak és
ahonnan a levegőt kapják, nagyrészt a
budavári Mátyás templomból kerültek
beszerzésre, ahol azért jóval nagyobb
helyre gyártattak eredetileg. Ezek a szélládák még ma is igen jó minőségűek,
megfelelően működnek. Véleményem
szerint igen tiszteletre méltó, hogy akkor
a harasztiak nem egy „hangszórós” digitális orgonát vásároltak, hanem egy valódi, sípos orgona
építése mellett döntöttek. A kettő közti különbséget most
nem akarom magyarázni, de mindig jobb egy igazi orgonán
zenélni, akármilyen állapotban is van.
Az akkor beépítésre került elektromos vezérlés, mely a billentyűk lenyomásától, a sípok szelepeinek nyitásáig végezte
a munkát, valamint a regiszterek kapcsolását hajtotta végre,
sajnos már akkor elavult volt. A hetvenes-nyolcvanas
években elterjedt félig mechanikus, félig elektromos kapcsolók és vezérlők a több mint húsz év alatt nagyon elhasználódtak, megbízhatatlanná váltak. Az a paradox helyzet
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állt elő, hogy az orgonista hiába végzi a ki- illetve bekapcsolásokat, azok nem mentek végbe, sok volt a kapcsolási hiba, vagy nem szólaltak meg a sípok, vagy éppen „felakadtak”
és nem hallgattak el kikapcsolási jelre…
Szükségessé vált, hogy az orgona elektronikáját teljes egészében kicseréljük. A bontás fázisában még több orvosolni való hiba is előkerült, ezeket is sikerült megoldani. Kiderült,
hogy az egyik fúvómotor túl szűk légbeömlő
nyílással lett beépítve, ezt is kicseréltük, így a
levegő sokkal gyorsabban tud eljutni a sípokhoz, frissebben, karakteresebben tudnak szólni azok. Hangszigetelt dobozba került a két
fúvómotor, így sokkal csendesebb lett a működésük. Kiderült, hogy a billentyűk rugóit is
cserélni kell, valamint azokat újra kellett borítani, mert repedezettek voltak. A billentyűk
továbbá fel lettek szabályozva, ellensúlyokat
kaptak, hogy a billentés megfelelőbb, finomabb legyen. A billentyűk vezérlését a legújabb optikai érintkező sorra cseréltük ki,
ezek manapság is a legmegbízhatóbb rendszerek. A regiszterbillék is ki lettek cserélve, az
új digitális vezérléshez alakítva, porcelánból
öntve. A pedálzat billentyűi is fel lettek újítva.
Az elavult, lábbal működtethető kapcsolók is
a legújabb verziókra lettek cserélve. Az elektromos vezérlést hat darab mikroprocesszor
végzi. A korábbi két darab félig mechanikus
„regiszter-memória” helyett nyolcezer darabos digitális memóriabank áll rendelkezésre,
így a hangszer komolyabb koncertek változatos regisztrálására is alkalmassá vált.
Elődöm, Fazekas Tamás, úrnapi ittjártakor
megjegyezte, hogy a felújítás következtében
olyan, mintha egy teljesen más, egészen új
orgonán játszott volna. A hangzás tekintetében így sokkal változatosabb tud lenni templomunk orgonája és nem utolsó sorban megbízhatóvá is vált, így ha esetleg orgonaművész vendég érkezik hozzánk, bátran tudjuk
felajánlani templomunk hangszerét. Ez a felújítás, beruházás, reményeink szerint hosszú
távon is biztosítja az orgona megfelelő működését.
A kivitelező javaslatára az orgonaházak elején
álló, úgynevezett homlokzati sípokat is lefényeztettük, mert
nagyon kopott, komor sötétszürkék voltak, több helyen
szennyeződve. A fényezés után szép és elegáns ezüstszínű
sípok díszítik a hangszer homlokzatát.
Hála és köszönet jár az elvégzett munkálatokért az egyházközség képviselő testületének, András atyának, amiért idénre felvállalták ennek a munkának a finanszírozását, valamint Varga László orgonaépítő mesternek, színvonalas,
igényes és igazán szép munkájáért!

Nagy István
kántor

2015. Szent Péter és Szent Pál

Krisztus fénye

Gondolatok egy megújult szoborhoz
A taksonyi Szent Anna templom tetején, egy keresztet tartó Krisztus szobor int az arra járók felé. Hazaérve, az autó
ablakából felnézve a templomra, számomra ez a köszöntés jelzi, hogy megérkeztem.
A szobrot Dr. Gieszwein Sándor praelátus-kanonok (1856-1923), országgyűlési képviselő sírjára készítették. Az alkotó Krausz (később Krasznai) Lajos rendkívül tevékeny egyházművész volt, akinek bronz illetve kő szobrait számtalan templom környezetében találhatjuk meg. Például Visegrádon IV. Béla, Gödöllőn Szent Imre szobra vagy a
Szegedi Fogadalmi Templom Szent Gellért oltára is az ő munkája. A bronzöntés munkáját a korszakban gyakran
foglalkoztatott Vignali Rafael végezte. Amikor a hamvakat méltóbb helyre, a győri székesegyház kriptájába szállították, a síremlék a központi szeminárium udvarába került. Dr. Tóth János plébános atya Dr. Kacziba Antal, akkori
győri püspöktől kérte el. Így került Taksonyba és gondolom, nem kis munkával, a templom tetejére 1972-ben.
Az elmúlt évek során vastag korrodált réteg alakult ki a szobron. Meg kellett oldani a tisztítás és konzerválás feladatait. A tetőről történő leemelés komoly költséget jelentett volna, így olyan mestert kellet keresni, aki a nem kis veszéllyel járó, helyszíni munkavégzést is elvállalja. Az alkalmas
személyt a közelmúltban, Taksonyban felállított Wass Albert és
Mindszenty József szobrok fiatal öntőmesterében találtuk meg.
Kunos Mihály, egy nagy, Kassán felállítandó stáció sorozat
munkálatai mellett, hétvégenként vállalta a feladatot. Az időjárás erősen hátráltatta az egyébként is nagy bátorságot igénylő
munkát, de Pünkösdre az utolsó simításokkal is végezni tudott.
Ez a szerény, szorgalmas fiatalember megérdemli, hogy egy
imában gondoljunk rá. A tisztítás utáni konzerválás, természetesen nem örökre, de évekig biztosítja a szobor védelmét.
Most megújulva várja a templomba járó híveket, a néha betérőket és azokat is, akik még nem tették meg az első lépést sem felé! Az intésnek tűnő mozdulat közelebbről nézve, hármas számot mutató jelzés, mely a Szentháromságra utal. A kereszten lévő lentről alig olvasható két szó, LUX MUNDI, lényeges üzenete felénk, mivel Ő általa mi lehetünk a „világ világossága”!
„Úgy világítson a ti világosságtok az emberek előtt, hogy látva
jótetteiteket, magasztalják mennyei Atyátokat!” [Mt 5,16]
A szobor felújítása, megszépülése mindannyiunk számára hasznos jelképpé alakult bennem. Lelkünket ugyanolyan erős szenynyeződés, rossz értelemben vett patina fedi, mint a szobrot. Nem
bűnökre gondolok, hanem az idők alatt rárakódott, az igazi fényét eltakaró rétegekről. Mindenki, őszintén magába nézve láthatja ezeket. Milyen jó lenne, ha képesek lennénk drótkefét ragadni és leszedni magunkról, visszaadva lelkünk eredeti sugárzó, „világító” szépségét és betölthetnénk a ránk mért feladatot!
Szalai János
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Az elsőáldozók csoportja, taksonyi Szent Anna templom, 2015. május 10.
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A bérmálkozók csoportja, dunaharaszti Szent István templom, 2015. május 17.

2015. Szent Péter és Szent Pál

Krisztus fénye

BÉRMÁLÁS 2015
2015. május 17. nagy ünnep volt mind a dunaharaszti, mind a
taksonyi egyházközségek számára, hiszen ezen a vasárnapon,
Urunk mennybemenetelének főünnepén tartottuk a bérmálást a
haraszti Szent István templomban. Idén tizenhét középiskolás
fiatal részesült a keresztény felnőtté válás küldetést adó szentségében, amelyre két éven át készültünk lelkesen. Életkor tekintetében a 9-től a 12. osztályos korig minden évfolyam képviseltette magát; egyházközségi hovatartozás szerint pedig a Dunaharaszti Főplébániáról kilenc, a Rákócziligetről négy és Taksonyból is négy fő kérte a keresztény beavatás e harmadik szentségét, amit Dr. Beer Miklós váci megyéspüspök szolgáltatott ki
meghatóan szép ünnepi szentmise keretében, melynek meghitt,
imádságos légköre, valamint Püspök atyánk közvetlensége, keresztény derűje és személyes hangvételű szavai, úgy érzem,
mindnyájunkat megérintettek.
Ebben a szentségben nemcsak a Szentlélek ajándékait,
megerősítő kegyelmét vesszük, mint valami passzív befogadó,
hanem azt is kifejezzük, hogy a keresztény közösségnek aktív
tagjai kívánunk lenni, mások javára használva mindazt az ajándékot, tehetséget, amit a Jóistentől kaptunk. A Szentlélek ugyanis az Egyház lelke, nem pedig valami magán-, „házi-isten”,
akit saját céljainkra használhatunk. Az egyházi közösség építésére adja ajándékait, amelyhez fiataljaink úgyszólván örökös jogot kaptak e szentségi pecséttel. Imádkozzunk értük, soha ne felejtsék el, hogy jogosultak a
Szentlélek segítő kegyelmére, mindig legyen bizalmuk kérni azt, és bátran kapcsolódjanak be
egyházközségeink életébe, élvén e kegyelemmel mint elkötelezett, felelősségteljes tagjai az
Egyházunknak.
(Laci atya)
Az ünnepi pillanatokat így idézik fel a Szentlélek ajándékát elnyert fiataljaink:
„Azt hiszem, mindenki örül, ha ajándékot kap... Sőt, várja már előre, hogy láthassa és
érezhesse, mennyire nagy szeretettel készült az ajándék, és mekkora boldogságot jelent annak is, aki adta. Így vártam a bérmálkozást, a legnagyobb Ajándékot, Amit maga az Úr készített számomra, és mindenki számára: a Szentlelket, mert a Szentlélekben Önmagát ajándékozza nekünk. Nem tudtam pontosan, milyen lesz, mi lesz, csak annyit,
hogy most valami hatalmas nagy dolog fog történni, ami erőt ad, szeretetet, valamilyen nagy találkozás lesz, mint
szentáldozáskor... Hiszen nem adja nekünk Szentlelkét az Úr minden nap ilyen kézzelfoghatóan, nem hallhatom
mindig füleimmel is: „Vedd a Szentlelket!”
Már a várakozásban azt éltem meg, amit bérmavédőszentem is mond: „Aki Krisztuson kívül akar valamit,
nem tudja, mit akar; aki Krisztuson kívül vágyik valamire, nem tudja, mire vágyik; aki Krisztuson kívül másvalakiért dolgozik, nem tudja, mit csinál.” Egyre jobban vágytam a Vele való találkozásra, egyre izgatottabb lettem, ahogy
közeledett a pillanat, féltem és ideges is voltam. Egészen a pillanatig, a találkozásig: mert akkor olyan békesség töltött el, amit még előtte nem éreztem sohasem, és tudtam, hogy a Szentlélek valóban leszállt rám....”
(egy dunaharaszti bérmálkozó)
„Az ember életében jelentős fordulópont, amikor nagykorúvá lesz. Az Isten családjában, az Egyházban is jelentős, amikor egy hívő nagykorúvá lesz a hitben. Az Úr ez alkalommal külön kegyelmet is ad az illetőnek, hogy hitét állhatatosan vallja és szerinte éljen. E kegyelmet a bérmálás szentsége közvetíti. Ennek az élménynek, melyet már
réges-rég vártam, május 17-én én is a részese lehettem. Nagyon nagy öröm volt számomra, hogy a Dunaharaszti
nagytemplomban én is megkaphattam a Szentlélek ajándékait. Kezdetben kicsit izgatott voltam, de örültem, hogy elérkezett ez a nap. A Plébániától Beer Miklós püspök úrral együtt vonultunk át a mise helyszínére, ahol a szertartás
zajlott. Számomra sokat jelentett ez a vasárnap délelőtt, amely az egész életemen továbbkísér majd.”
(Solymosi Attila, Taksony)
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Az elsőáldozók csoportja, dunaharaszti Szent István templom, 2015. május 31.
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Az elsőáldozók csoportja, dunaharaszti Szent Imre templom, 2015. június 7.
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Az idézetek egy-egy szenttől
származnak.
A mellettük elhelyezett
betűháló a szentek neveit
rejti. A betűket lóugrásban
kell összeolvasni.
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„Ne legyünk néma kutyák, se hallgatag
szemlélők, ne legyünk béresek, akik elfutnak a
B
farkas elől, hanem gondos pásztorok, akik
virrasztanak Krisztus nyája felett, hirdetve
Isten törvényét mindenkinek.”
„Uram, Istenem, már
most teljes
megadással és
készséggel elfogadom
a halál bármilyen
fajtáját minden
aggodalmával,
szenvedésével és
fájdalmával együtt,
úgy, amint neked
tetszeni fog.”
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„Nem ismerem az
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ábécét, de az égi
királytól jövök, hogy
megszüntessem Orleans
ostromát, s Reimsbe
vezessem a királyt.”
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Amikor a Tower börtönébe vitték, ezt
mondta a királynak: „Uram, megígérem
Önnek, hogy nem fogok panaszkodni
ellátásra, lakásra és elhelyezésre. Ha
mégis megszegném ígéretemet, vagy
bármiben terhére lennék Önnek, akkor
megengedem, hogy kíméletlenül tegye ki
szűrömet.”
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„Istenem, te jóságos vagy, mert képességet adtál nekünk, hogy téged
megismerjünk. Te teremtetted a mennyet és a földet. Te vagy a Mindenség
Ura, az egyedül igaz Isten, amin kívül más Isten nincs. Urunk Jézus Krisztus
által küldd el nekünk a Szentlélek országát. Segíts minden embert, hogy
felismerjen téged, Urát és Istenét, és hogy mindig kitartson melletted.”
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Halálos ágyán megbocsátott
gyilkosának: „Nemcsak
megbocsátok, de imádkozok érte,
hogy ő is a mennyországba jusson.”

„Ha azt akarod, hogy Jézus szeressen,
te is szeresd őt, és igyekezzél
tetszésére élni. Ha mindenki elhagyna
is, ő minden gondodban-bajodban
melletted fog állni.”

A szent egy baráttal beszélgetett:
— De mi szegény műveletlen barátok
ugyan mit tehetnénk lelkünk
megmentésére?
— Ha Isten ad kegyelmet szeretni, akkor
az elég.
— De hát szerethet-e úgy egy
műveletlen, mint egy művelt?
— Egy öreg anyóka jobban szeretheti
Istent, mint a teológia professzora.
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„Istenem, Atyám, te tudod: egész szívemmel
akaratodat kerestem. És megtartottam, megőriztem,
akiket nekem adtál. Néked ajánlom őket: te tartsd meg,
M
te oltalmazd őket.”
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Puska

„Tudjátok meg, hogy nekem nem kell más vőlegény, mint Krisztus. Szabadon
választottam őt, és nem fogom elhagyni.”

S

Illusztráció: Magyar szentek, Egri Bazilika üvegablaka
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A szentek emléknapjai:
május 30.; június 5.; június
22.; június 23.; június 28.;
július 6.; július 15.;
augusztus 7.; augusztus 8.;
augusztus 11.
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A CSÍKSOMLYÓRA VEZETŐ ÖSVÉNYEK TITKA
Csángó mese, saját gyűjtésből írta Ádám Valérián

R

égen, amikor mindenhol csak háború dúlt, akkora
szárazság volt a föld kerekségén, hogy még a fák
is megölelték egymást, és könyörögtek a Jóistenhez egy
csepp vízért. Az emberek kiérdemelték az Úr büntetését,
mivel folyton csak háborúztak, de hogy miattunk miért volt
muszáj a virágoknak, a fáknak és az állatoknak is szenvedni, azt csak a Jóisten tudhatta.
A nagy szárazság idejében az ördögök leszálltak a földre,
mert azt gondolták, hogy ilyenkor az emberek lelkét egy
pohár vízzel is megvehetik. Az ördögök uszítani kezdték az
embereket arra, hogy szidják az Istenüket, mert a földre
hozta a poklot. Aki hangosan, sok ember előtt merte szidni
az Istenét, annak az ördög adott egy pohár vizet. Így nagy
szomjúságokban egy pohár vízért egész falvak fordultak a
Jóisten ellen, elveszítve örökre a lelküket. Csíksomlyón,
ahogy meglátták az ördögöt, a falu összejött egy dombtetőre asszonyostul, gyerekestül, emberestül, hogy egymásra
vigyázzanak, és egyikük lelkét se tudja megszerezni az ördög.
– Az Istenetek cserbenhagyott és halálra ítélt titeket. Zavarjátok el a lelketekből, és én vizet adok nektek – hirdette az
ördög.
– Előbb legyen víz az erdőkre, a mezőkre és az állatoknak,
hogy megmeneküljenek a pusztulástól, és csak azután
iszunk mi is vizet. Fák és állatok nélkül mi értelme lenne
az életünknek? Ha fák és az állatok elpusztulnak, pusztuljunk mi is velük – válaszolták az emberek.
Az ördögöknek nincs hatalmuk a felhőkön, így nem tudnak

könnyezni örömében, hogy a faluban senki sem veszítette
el a lelkét. Olyan szaporán könnyezett, hogy patak lett a
könnyeiből. A patak elágazódott, utat keresve magának erdőkben és mezőkön. Minél többfelé ágazódott, annál bőségesebben látta el a falut vízzel.
A patak messzire elkerülte azokat a falvakat, ahol az emberek a lelküket eladták az ördögnek, és ágai csak arra a földre jutottak el, ahol az ördög kísértésének ellenálltak. A
Szűzanya könnyei a szent hegyek mindkét oldalát behálózták patakokkal, és megmentették a pusztulástól az Istenhez
hűséges falvakat.
Csángóföldön az emberek máig nem felejtették el, hogy a
Szűzanya milyen nagy csodával mentette meg apáikat az
éhhaláltól. Minden évben, a tavaszi munkák befejeztével a
csángó emberek többnapos útra kelnek, hogy a csíksomlyói
Szűz Máriát megkérjék, védelmezze a mezőket, az erdőket
és az állataikat az aszály pusztításától.
A Csíksomlyóra vezető ösvényeket az apáink jól kitaposták, de tele vannak csapdákkal, mivel az ördög még ma
sem alszik. Nemegyszer volt úgy, hogy az ördög újabb ösvényeket taposott ki az erdőben. Aki az ösvényre tévedt, az
soha meg nem érkezett Csíksomlyóra, hanem olyan távolra

esőt adni. Mivel nem teljesítették az emberek kívánságát,
egy lelket sem tudtak megszerezni. Ígértek nekik minden
mást, de hiába. Az ördögök látva, hogy a csíksomlyói embert nem lehet könnyen becsapni, továbbmentek, hogy
máshol vadásszanak a lelkekre. Ahogy elhagyták az ördögök a falut, a templomban a Szűzanya szobra elkezdett

jutott, hogy csak havazáskor jutott vissza faluba. Az emberek az ördögök kísértéseitől tartva szentelt zászlókat visznek magukkal, de sajnos az erdőben nem maradnak mindig
a zászló közelében, így sokan közülük az ördög kísértéseinek áldozatává válnak.
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A falunkban János bácsi volt sok éven át az útvezető. Ő tudott úgy vigyázni az emberekre, hogy amennyien útra keltek, annyian is érkezzenek meg a Szűzanya elé.
János bácsi egy esztendőben megérezte, hogy öregsége miatt többet nem tud elindulni a hosszú útra, ezért magához
hívta az unokáját, Jancsikát, és a fülébe súgta az összes titkát és tapasztalatát, amit útvezetőként szerzett, aztán így
szólt a faluhoz:
– Mától az unokámra hallgassatok, öregek, fiatalok! Őt tanítottam meg, hogyan kell kiválasztani a helyes ösvényeket.
– Csak nem fog egy gyereket követni az egész falu?! Ha az
erdőben megijed egy madártól, és elszalad, mi is fussunk
utána? – kérdezték nevetve az emberek.
– A Csíksomlyóra vezető utat csak Jancsika tudja megmutatni, hogy követitek-e, vagy sem, ezt a döntést nektek kell
meghozni – válaszolt János bácsi a falunak.
A falusiak kézbe vették a zászlókat, és útra keltek. Pár barátjával Jancsika is elindult. Mivel nekik nem maradt a
szent zászlókból egy sem, egy üveg szenteltvizet vittek
magukkal. Ahogy Jancsikáék megérkeztek az erdőbe, más
irányba indultak el, mint a többiek. A falusiak ezt látva a
fejüket csóválták.
– A tengerpartra indultak szegények. A Szűzanyánk helyett
egy bálnát találnak majd az útjuk végén Jancsikáék. Még
szerencse, hogy nem hallgattunk János bácsira, mert mi is a
tenger felé haladnánk most.
János bácsi tudta, hogy az ördög az ismert ösvényeken szeret csapdát állítani, ezért ő minden évben egy újabb ösvényt taposott ki Csíksomlyóig, olyat, amelyet csak ő ismerhetett. Mindig egy újabb úton vezette a faluját, elkerülve így az ördög legtöbb csapdáját. Csak Jancsikának árulta
el, honnan lehet felismerni az új ösvényt. Nem akarta, hogy
többen is tudják, mert félt, hogy az ördög valamelyik ember szájából megtudhatja, és akkor csapdákat állít fel.
A falusiak nem haladtak sokat az erdőben, amikor egy
olyan kereszteződéshez érkeztek, amelyből tíz ösvény indult ki. Veszekedni kezdtek, mert nem tudták, hogy melyik
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ösvény az igazi. Voltak, akik a bal oldali ösvényt választották, ők a tengerparton kötöttek ki, és csak késő ősszel sikerült hazatérniük a faluba. Mások a jobb oldali ösvényen haladtak tovább. Ők egy nagy folyóra találtak, és mivel nem
volt csónakjuk, muszáj volt visszatérniük, és csak havazásra kerültek haza.
Jancsikáéknak sem volt könnyű az útjuk. Nem haladtak ők
sem sokat az ösvényen, amikor találkoztak egy öreg bácsival, akinek a lába már nem bírta az utat.
– Segítsetek rajtam, kicsi legények, hogy én is eljussak
Csíksomlyóra, mert még soha nem voltam, és ki tudja,
megélem-e a jövő évet – mondta a bácsi.
– Segítünk mi, hogyne segítenénk – mondta Jancsika. –
Előbb tessék inni egy kis vizet, hogy legyen több ereje a
bácsinak is – és felé nyújtotta a szenteltvizet.
A bácsi, ahogy megkóstolta a szentelt vizet, lángba borult,
és úgy elégett, hogy nyoma sem maradt.
– Ha a vén ördögöt a hátunkon cipeltük volna, nem tudtunk
volna időben megérkezni – mondták Jancsikáék, aztán
megköszönve a Jóisten segítségét, továbbhaladtak.
Nemsokára egy sűrű bozótoshoz érkeztek.
– Kerüljük ki a bozótost, és menjünk tovább, hogy el ne
késsünk – mondta az egyik legényke.
– A bozótos benőtte az ösvényt. Az éjszaka vágjunk utat,
és úgy haladjunk tovább – válaszolta Jancsika.
Egész éjszaka dolgoztak, hogy utat vágjanak maguknak.
Hajnalban, ahogy virradni kezdett, Csíksomlyó templomát
is megpillantották. Örömükben futni kezdtek, és a Szűzanya szobra előtt álltak meg.
Így van, ahogy mondom. Abban az esztendőben a falunkból csak Jancsikáéknak sikerült eljutni Csíksomlyóra, hogy
a Szűzanyától áldást kérjenek. Ez meg is látszott a mezőkön, mert a pityóka nem volt nagyobb a diónál, a szőlő a
ribizlinél és a kukoricaszem a búzánál. A búza meg sem
termett abban az évben. Ezek után a falunk megtanulta,
hogy vezető nélkül nem szabad Csíksomlyóra búcsúba indulni.
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Dunaharaszti Szent Erzsébet Karitászhírek
„A karitász az Egyház többi szervezetéhez hasonlóan a keresztény szeretet erejéről tanúskodik,
illetve az Egyháznak arról a vágyáról, hogy Jézussal találkozzon minden emberben, különösen, ha
szegény, és ha szenved. Aki a karitász küldetését éli, az nem pusztán szociális munkás, hanem
Krisztus tanúja.” (Ferenc pápa) Istentől tanuljuk az ajándékozást. Isten nagyon gazdag. Végtelenül.
Isten szeret irgalmat gyakorolni, és szereti az irgalmasokat. Számunkra mindig az az elsődleges,
amit a mindennapi élet állít elénk. Ha tehát találkozunk egy éhezővel és módunkban áll enni adni,
akkor tegyük meg. „A hívő számára az azonnali és hatékony segítségnyújtás abszolút parancs.”
(Erdő Péter bíboros atya) A szegények iránti elköteleződés nem zárja ki a gazdagokat: a legnagyobb
szegénység mindig Isten hiánya: ha nem ismerjük, nem becsüljük, nem háláljuk meg végtelen szeretetét, hiszen Ő a
Szeretet. „Ha az Úr megadja a lehetőséget, hogy javakkal rendelkezz, akkor viselkedj szolgálóként, vagyis másokért
cselekedj. Három lépcsőfok távolít el minket Jézustól: a gazdagság, a hiúság és
Sík Sándor:
a büszkeség. Ezért olyan veszélyes a gazdagság, mert azonnal a hiúsághoz
A legszebb művészet
vezet, fontos embernek gondolod magad. Amikor fontosnak érzed magad,
beképzelt leszel, és elveszel.” – tanítja a Szentatya.
A legszebb művészet tudod mi,
Az Idősek Napja ünnepség május 10-én, vasárnap délután volt a Szent István
Derült szívvel megöregedni.
templomban és a plébánián. Köszönjük a szentmisét a szolgálattevőknek, Bagó
Pihenni, hol tenni vágyol,
Lillának (ministráns), Berta Lászlónak (káplán atya), Hoffer Beátának
Szó nélkül tűrni, ha van, ki vádol.
(szavalat), Nagy Istvánnak (kántor) és Szanyó Adriennek (ének), hogy
Nem lenni bús, reménye vesztett,
idejüket és fáradságukat áldozták. Köszönjük Herceg Jánosnak a
Csendben viselni el a keresztet,
technikát, az élményszerű filmvetítést a plébánián azért, hogy maraIrigység nélkül nézni végig
dandó emlék legyen ez a nap mindannyiunknak. Köszönjük a Ruff
Mások erős, tevékeny éltit.
család kenyér és süti ajándékát! Külön köszönjük a szépkorúak
jelenlétét, hogy megtiszteltek bennünket és elfogadták a meghíváKezed letenni ölbe
sunkat! Szerettük volna kifejezni a számukra, hogy drága személyük
S hagyni, hogy gondod más viselje.
milyen sokat jelent nekünk. Nélkülük mi sem léteznénk és az élet nem ilyen
Ahol segíteni tudtál régen,
lenne. Sok-sok lemondásuk, áldozatuk a mi életünket táplálta és élteti.
Bevallani nyugodtan, szépen,
Köszönet érte, köszönet, hogy előttünk járnak és példát mutatnak!
Hogy erre most már nincs erőd.
A szentmise után Sík Sándor piarista pap: A legszebb művészet című versét
Nem vagy olyan, mint azelőtt.
mondta el Hoffer Bea:
S járni amellett szép vidáman,
Köszönjük Patyi Beának és
Istentől rád szabott igában.
Az irgalmasság cselekedetei
Kovács Ilonának, hogy a
De ezt a békét honnan vesszük?
Az irgalmasság testi cselekedetei:
könyvtári Játékdélutánon
Onnan, ha ezt erősen hisszük,
1. az éhezőknek ételt adni,
segítségünkre voltak
Hogy teher, amit vinni kell,
2. a szomjazóknak italt adni,
ügyességükkel, alapanyagokkal
Az égi honra készít fel.
3. a szegényeket ruházni,
és ötleteikkel!
4. az utasoknak szállást adni,
Köszönjük Dunaharaszti Város
Ez csak a végső simítás
5. a betegeket és
Önkormányzatának a pályázati
A régi szíven, semmi más.
6. a börtönben levőket látogatni,
támogatást, amellyel a karitászEz old fel minden köteléket,
7. a halottakat eltemetni.
tábor megrendezéséhez hozzáHa a világ még fogna téged.
járultak!
Az irgalmasság lelki cselekedetei:
Az Úr nem szűnik meg tanítani,
Köszönjük Gintner Orsolyának,
1. a bűnösöket meginteni,
Ezért kell sok harcot vívni,
hogy pályázat-írásával a Váci
2. a tudatlanokat tanítani,
Idősen is, míg csendesen a szív
Egyházmegye támogatását meg3. a kételkedőknek jó tanácsot adni,
az Úrban megpihen és kész vagy
nyerve, lehetővé tette a plébánia
4. a szomorúakat vigasztalni,
az Ő kezéből venni, hogy minden Ő
eszközeinek korszerűsítését, kel5. a bántalmakat békével tűrni,
S te sem vagy semmi.
lemesebbé téve a fizikai körül6. az ellenünk vétkezőknek
S akkor lelked kegyelmes atyja
ményeket a karitásztábor résztmegbocsátani,
A legszebb munkát is megadja.
vevőinek!
Köszönjük
John
Fajta
százezer
forint
adományát,
amellyel hozzájárult ahhoz,
Kezed imára kulcsolod
hogy
klímaberendezést
tudtunk
szereltetni
a
plébánián!
ez mindennél dicsőbb dolog.
Köszönjük Herceg Jánosnak, hogy megszervezte és lebonyolította a légÁldást kérsz szeretteidre
kondicionáló megrendelését, beszerelését! A karitásztáborban a nyári
Körülötted nagyra és kicsinyre.
forróságban ez nagyon fontos. Így jobban fogják érezni magukat a gyermekek,
S ha majd munkád betellett,
hiszen 100 gyermek befogadásáról van szó!
S a végső óra elközelgett,
Köszönjük a Szent István Plébániának, hogy a karitászház megújult. KiEngedsz az égi szent hívásnak,
cserélték a beszakadt tetőszerkezetet (plafon), megerősítették a pince falát,
Enyém vagy, jöjj, el nem bocsájtlak.
kifestették belül, új bejárati ajtót, új betonozást is kapott a ház. Külön

42

Szent Péter és Szent Pál
kifejezzük köszönetünket Mészáros Ernőnek, hogy mindezt
megtervezte és a kivitelezést is megszervezte!
Köszönjük Mannheim Mihálynak, hogy karbantartási munkákkal
segítette a Szent István Plébániát és a karitászt!
Szomorú közleményünk, hogy Varga Gyuláné Szerdahelyi Éva
alapítótagunkat gyászoljuk: elhívta őt haza a Mennyei Atya.
A karitásztábor június 29. (hétfőtől) – július 3. (péntekig), 916 óráig tart.
Június 27-én szombaton 15 órától táborelőkészítő lesz. A
szülőket kérjük, hogy
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Jan Twardowski: Siessünk
Siessük szeretni az embereket,
olyan gyorsan mennek el,
cipő marad utánuk meg süket telefon,
csak, ami nem fontos, az cammog, mint a tehén,
ami igazán fontos, oly gyors hirtelen történik,
utána a csend normális, egészen kibírhatatlan,
mint a tisztaság, amely legegyszerűbben
a kétségbeeséstől születik,
amikor valakire gondolunk, nélküle maradván

A karitásztábor ingyenes, a Jóisten feltétel nélküli
szeretetére mutatva igyekeztünk pályázati támogatásokat igénybe venni és nagylelkű segítőket keresni
és felkérni. Azonban a nagyszámú jelentkezőt figyelembe véve, attól, aki teheti, szeretettel elfogadunk
támogatást. Gondoljanak arra, hogy sok gyermeknek
ez az egyetlen nyaralási lehetőség.

Ne légy nyugodt, hogy van időd,
mert a bizonyosság bizonytalan,
elveszi érzékenységünket, mint minden szerencse,
úgy jár egyszerre a kettő, mint a pátosz és a humor,
mint két szenvedély,
mely egynél mindig gyengébb,
oly hamar mennek el,
mint júliusban elhallgató sárgarigó,
mint egy esetlen hang
vagy egy ügyetlen meghajlás,
becsukják szemüket, hogy lássanak igazán,
nagyobb kockázat egyébként megszületni,
mint meghalni
mindig túl keveset és túl későn szeretünk

Azt mondja Teréz anya, hogy: „Ha te imádkozol, akkor ők
szentek lesznek.” Kérjük Jézust, Aki szereti a
gyermekeket, hogy áldja meg a karitásztábort!

Ne írj róla túl gyakran,
de írj egyszer s mindenkorra,
és olyan leszel, mint a delfin, szelíd, erős

RUHAOSZTÁS és egyúttal RUHAÁTVÉTEL szeptember 4-én
és 11-én (pénteki napokon) 16.30-18.00 óráig lesz a
karitászházban. A SZEPTEMBER 4-i alkalomkor szeretettel
várjuk a TANÉVKEZDÉSHEZ a feleslegessé vált (de még
használható) iskolatáska-, írószer-, füzet-adományokat!

Siessünk szeretni az embereket,
oly gyorsan mennek el,
és azok meg, akik nem mennek el,
nem mindig térnek vissza,
hisz soha nem tudni a szerelemről,
hogy az első az utolsó,
vagy hogy az utolsó – első.
fordította Sajgó Szabolcs

A SZÜLŐI EGÉSZSÉGÜGYI NYILATKOZATOT hozzák
el hétfőn, mert csak így érvényes a jelentkezés (az ÁNTSZ
miatt)!
Kérjük, hogy aki szeretne ruhát festeni magának, hozzon a
táborba fehér vagy kifakult, régi pamutpólót,
sapkát, kendőt!

A szociális munka, a karitászmunka közösségi érzés nélkül nem
sokat ér. Jó dolog segíteni az embereket, a szegényeket, de hit
nélkül a munkánk „csupán” szociális tevékenység, természetesen
nem kisebbítve ezzel az e területen dolgozók érdemeit. A
karitász nem egy segélyszerv a sok közül, nem azért van, hogy
eggyel több legyen, hanem, hogy megvalósítsuk a Katolikus Egyház tanítását, melyre a keresztségben mindnyájan
küldetést kaptunk: a Szeretet=Isten=Caritas-t tettekkel és életünk példájával hirdetni. Arra törekszünk, hogy
szolgálatunkat az Evangélium szellemében, Jézus Krisztus élete és tanítása példája szerint – személyválogatás nélkül végezzük. Ugye, milyen gyönyörű a küldetésünk!? Első szempont, hogy úgy bánjak a szegénnyel, ahogyan szeretném, ha
én lennék szegény és velem bánnának. A kereszténység nem szenvedés, még akkor sem, amikor igen komoly, nehéz
döntéseket kell hoznunk, hanem örömforrás: jónak lenni jó.
A lengyel szakrális költészet jelesének versét küldjük szeretettel Támogatóinknak, Isten áldja meg őket! Nagyon sok
önzetlen, lelkes embert ismerhettünk meg, akik pénzt, időt, fáradságot áldoztak a közösségért, nélkülük semmire
sem mennénk. Egyúttal biztatjuk azokat, akik önkéntesek szeretnének lenni: várjuk karitásztagnak a lelkes embereket,
minden utolsó pénteken 17 órától a Szent István Plébánián!
Jan Twardowski római katolikus pap (1915. június 1. Varsó - 2006. január 18. Varsó). Matematikaszakos gimnáziumba
járt, és botanikai tanulmányokat is folytatott, majd bölcsészetet hallgatott. A reprezentatív kortárs vallásos költészet
kiemelkedő képviselője. A II. világháborúban a Lengyel Honi Hadsereg katonájaként harcolt, majd részt vett a varsói
felkelésben. A papi hivatást felnőtt korában vállalta, 1948-ban szentelték fel. Rövid vidéki lelkipásztorkodás után Varsóba
helyezték, ahol évtizedekre a vizitációs nővérek templomának plébánosa lett. Publikálni a harmincas évek közepén
kezdett, első vékonyka kötete, az „Andersen visszatérése” 1936-ban jelent meg, mindössze 40 példányban. A kemény
diktatúra idején hosszú hallgatásra kényszerült, így csak 1970-ben jelentkezhetett újra. A nyolcvanas évektől aztán sorra
adták ki munkáit, nyugdíjasként pedig szorgosan bepótolta azt a kimaradt harminc-negyven esztendőt, ugyanis a
rendszerváltás óta tizennyolc könyvvel gyarapította a lengyel irodalmat. „Mindig minden másodperc az utolsó” – írta.
Szent Erzsébet Karitász
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Egy éve Dunaharasztin és Taksonyban
Nagy István, kántor
– Kedves István, július
1-vel egy éve, hogy
megkezdted
szolgálatodat a Szent István és Szent Anna
egyházközségekben.
Szeretnélek megkérni,
foglald össze a tapasztalataidat, hogyan telt
az egy év a körünkben.
– Először is meg kell
jegyezzem, hogy nagyon gyorsan eltelt ez
az egy év. Immár egy
évtizede élek önálló
életet, és ez a legutóbbi év, mint egy
„gyorsvonat” robogott el velem. 18 éves kántori gyakorlatomra többször is nagy szükség volt, ezért gondolom
úgy továbbra is, hogy a Gondviselés rendelése az, hogy
éppen mostanában vezérelt ide engem.
Nagyon tartalmas, örömökkel teli volt a beilleszkedés
éve, talán ezért is érzem azt, hogy gyorsan telt el. Sok jó
embert ismerhettem meg a térségben, úgy Taksonyban,
mint Harasztin egyaránt. András atyával és László atyával igazi öröm a közös munka, a szolgálat. Sok pappal
dolgoztam már együtt, így mindkettőjükről bátran merem kijelenteni, hogy nagy igényességgel és odaadással
végzik a liturgikus cselekményeket és az egyházközségek lelki, közösségi gondozását is. Mindketten igazán
muzikálisak – András atya karvezető is volt, míg László
atya kántorkodott papi pályája előtt –, ezért külön is hálás vagyok, mert ritka az ilyen „konstelláció”. Plébános
úr mindig segített, hogy az éppen soron következő nagyobb ünnepek szertartásaiban milyen helyi szokások és
sajátosságok vannak. Mindkettőjüknek köszönettel tartozom azért is, hogy ha valamilyen véleményem, hozzászólásom esetleg „újítási ötletem” volt, azokat szeretettel
fogadták és teret is adtak, adnak nekem.
Sok szép élménnyel gazdagodtam a liturgián kívüli rendezvények kapcsán is, valamint sikerült jó együttműködésbe kerülnöm a taksonyi Szent Anna kórussal és a
Szent István kórussal Harasztiban. Sajnos száz százalékosan ezekben a kórusokban nem tudok jelen lenni, mert
az időbeosztás úgy hozta, hogy a Szent Cecília kórussal,
annak irányításával vagyok leginkább elfoglalva a kántori szolgálaton túl, de igyekszem „beszállni” ezen kórusok közösségek munkájába, szolgálatába is.
– Karnagyi benyomások?
Azt gondolom, hogy igen tartalmas éven vagyunk túl a
Szent Cecília kórussal.
Tavaly szeptember táján nagy dilemmában voltam, hogy
pontosan miként építsem fel a programjainkat, s még inkább az éppen előadandó, felkészítendő kórusművek listáját, hisz azoknak nagy részét ismerem ugyan, de nem
voltam tisztában azzal, hogy az egyes darabokat a kórus
miként tudja, mennyit énekelték korábban, stb. Ebben is
kaptam segítséget a kórustagoktól és kedves elődömtől
Fazekas Tamástól. Az augusztusi templombúcsú ünnepe
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után az első szolgálatunkat Bánky Tamás karnagy úr,
elődöm temetésének szomorú, de lélekemelő szolgálata
adta Kelenföldön, a Fővárosi Kórussal és a Szent Rita
kórussal közösen, de jöttek még Szigetszentmiklósról is
énekesek. Azóta a próbák végén, a záró közös imádságokban minden héten megemlékezünk Róla is és minden
elhunyt Cecíliás kórustársunkról egyaránt.
Sok-sok programunk volt, ezek listája a teljesség igénye
nélkül: a havi rendszerességű miseszolgálatokon túl voltunk Kiskunfélegyházán, Budapesten a Szent Teréz
templomban kórustalálkozón, szokásos adventi koncertet
szerveztünk a Fő úti templomban, ökumenikus imahéten
vettünk részt, készítettünk hangfelvételeket is „demó jelleggel” és a húsvéti nagyhetet idén először „újdonságként” végig szolgálta a kórus virágvasárnaptól húsvétvasárnapig. Ezeken felül bérmáláskor is énekeltünk, valamint pünkösdi koncertet adtunk a Laffert Kúriában. Úrnapján viszonzásul vendégül láttuk a kiskunfélegyházi
kórusokat, és júniusban még részt vettünk Halásztelken
egy kórustalálkozón is. Azt hiszem, hogy a kórustagok
nevében is mondhatom, hogy nem unatkoztunk…. Itt
meg kell jegyezzem, hogy a Cecília Kórus tagjai nagyon
készségesek, elkötelezettek és lelkesek. Ebben a kissé
tán sűrűre sikeredett évadban többször is vállalták próbákat heti két alkalommal, pedig vannak olyan énekeseim is, akik még egy vagy két kórusban is énekelnek ezen
felül! Az év folyamán nagyon sok kórusművet énekeltünk, a repertoárban hivatalosan már több mint 260 mű
szerepel, melyek közül legalább negyven-ötven is „előkerült”. Több mint tíz kórusművet sikerült megtanítanom
nekik, köztük részleteket Cesar Franck Dextera Dominijéből is, amit többször is előadtunk.
Idén november végére meghívást kaptunk a váci székesegyházba, ahol a dóm kórusával ismét elénekelhetjük
Gounod Szent Cecília Miséjét. Erre szeptembertől fogunk már felkészülni.
Szakmai szempontból értékelve a kórus a sok gyakorlat,
rutin kapcsán, valamint elődeim áldozatos és felkészült
munkájának köszönhetően, gyorsan tanulja az újabb darabokat. Számomra öröm a velük végzett közös munka,
felkészülés és szolgálat, valamint a fellépések egyaránt.
Fontosnak tartom, hogy a próbák és a betanulás jó hangulatban, fesztelenül működjenek, mert ez nagymértékben hozzájárul a sikerhez. Elvégre énekeseim munka
mellett, illetve után járnak énekelni, így ez kikapcsolódás is kell, hogy legyen számukra. Örömmel várjuk még
magunk közé az énekelni vágyó – és legalább kicsit tudó
– testvéreket is! Több rutinos énekes is van, hozzájuk
könnyen lehet csatlakozni és minden segítséget igyekszünk megadni az újabb tagoknak!
– Mik a magad elé tűzött célok a közeljövőben?
Szeretnék egy nagyszabású jótékonysági hangversenyt
szervezni a ligeti templom felépülését támogatandó. Ez
vagy még idén, vagy valószínűleg inkább a jövő év húsvétjának táján remélhetőleg sikerülni fog. Ez igen sok
szervezést fog igényelni, de a templom felépüléséhez
úgy gondolom, hogy a magam részéről ezzel tudok hozzájárulni.
(Koczka Tamásné)
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Vendégünk volt Dunaharasztiban

F AZ EKA S TAMÁ S
– Kedves Tamás! Közel egy éve kerültél el Dunaharasztiról Kiskunfélegyházára.
Szép emlékekkel és szeretettel gondolunk rád. Szeretnénk tudni, hogyan sikerült
a visszailleszkedés, hiszen szolgálati helyet szülővárosodban kaptál.
– Köszönöm a kérdésed, Angela! Igen, Kiskunfélegyháza a szülővárosom. Itt
nőttem fel, ismerem, hogy régen mi és hol volt. Viszont eltelt az elköltözésem
óta 12-14 év és ez alatt már feltűntek új arcok is, aminek igencsak örülök. Az
emberek elfoglaltak, de a templomba járás itt sokkal inkább gyakorlatszerűbb, s itt nem csak a hétközi időszakra
gondolok, hanem a hétvégékre is.
Szolgálati helyem gyönyörű, aki teheti, látogasson meg. A városnak igaz, hogy nincsenek természeti értékei, mint
például egy folyó vagy hegy, de fa az annál inkább van és jó levegő és kedves emberek. Két nagy templom van és
egy kápolna a városban. Templomunk és az orgona is szép állapotban van, de aminek igazán örülök, hogy Hajagos
Gyula plébános atyával folyamatosan mélyül a kapcsolatunk. Ha valami van, azonnal megbeszéljük. Előrelátó ember, ami igencsak fontos egy ekkora méretű egyházközösségnél. Kapás Mihály káplán atyával is jól megértjük egymást. Fiatal és közösséget vezet, mindig derűvel tölti meg a hétköznapokat is.
– Tudjuk, hogy Kiskunfélegyházán is vezetsz kórust.
– Az énekkarok számomra fantasztikusak. Sokkal inkább hívnám szeretet közösségeknek, de persze a cél elsősorban
az éneklés.
– A kántori szolgálaton felül vállaltál-e valamilyen más elfoglaltságot is?
– A kántori tevékenység és kórusvezetés mellett a helyi zeneiskolában vagyok korrepetitor, ahol 98 gyereket kísérek.
Nagyon fontos a kikapcsolódás, amire kevés idő jut, de szeretem a természetet és a munkát. Ha hagyják, szüleimnek
segítek.
Nehezen tudtam elfogadni és megélni a váltás tényszerűségét, de úgy érzem mindannyian gazdagabbak lettünk valamivel. Jómagam sokkal inkább az emberi kapcsolatokban érzem ennek pozitív hatását. Végezetül üzenem a kedves
Taksonyi és Haraszti híveknek, zenészeknek, énekeseknek, hogy maradjanak értéktartók, továbbra is nyitottak az új
felé és talán a legfontosabb, hogy mindig szeretettel gondolok az együtt eltöltött közel egy évtizedre.
(Koczka Tamásné)

A félegyházi Palestrina kamarakórus
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A kiskunfé legyhá zi Szent Istvá n templom é nekkara
Dunaharasztiban
2015. június 7-én, Úrnapján a dunaharaszti Szent István templom Szent Cecília énekkarának meghívására a
kiskunfélegyházi Szent István egyházközség plébánosa, Hajagos Gyula és a Szent István énekkar, valamint
Palestrina kamarakórus látogatást tettek Dunaharasztin. A három kórus közösen látta el az ünnepnap zenei
szolgálatát, mind a templomban, mind a körmeneten Nagy István dunaharaszti és Fazekas Tamás kiskunfélegyházi
kántorok vezetésével.
A délutánt is együtt töltöttük. Közösen ebédeltünk. Félegyházi vendégeinknek megmutattuk a Laffert-kúriát, ahol
Gáll Sándor, az intézmény vezetője fogadott bennünket, és vetítőképes előadás keretében mutatta be Dunaharaszti
múltját és jelenét. Meglátogattuk a haraszti sváb tájházat, ahol Wágner Nusi néni, a tájház gondnoka tartott
tárlatvezetést, és a helyi sváb kórus tagjai láttak vendégül bennünket, énekszóval, tánccal és finom süteménnyel. A
dunaharaszti Szent Kereszt kápolna és a taksonyi Szent Anna templom megtekintésével zárult a kirándulás
programja. Reméljük, barátaink jól érezték magukat. A közös szolgálat számunkra élményt jelentett, örömmel láttuk
viszont a Szent István énekkar tagjait, akikkel 2014 őszén találkozhattunk, és Fazekas Tamást, aki nyolc évet
szolgált kántorként egyházközségeinkben.
Koczka Tamásné
(dunaharaszti Szent Cecília kórus)

Vendégségben Dunaharasztiban
Az elmúlt évben vendégünk volt templomunkban Dunaharasztiból a Szent Cecília kórus, melynek korábbi vezetője
az a Fazekas Tamás kántor úr volt, aki jelenleg a félegyházi Szent István kórust vezeti.
Most meghívásuknak tettünk eleget, amikor 2015. június 7-én a mi kórusunk, a kiskunfélegyházi Szent István Kórus
látogatott el Dunaharasztiba. Velünk tartott a félegyházi Palestrina Kamarakórus is. Nagyon nagy szeretettel
fogadtak és láttak vendégül bennünket.
Az énekkarok részt vettek a Dunaharaszti Szent István Templomban az Úr napi szentmisén és az azt követő
körmeneten. Felemelő érzés volt a sok szép kórusszám, amelyek külön-külön csendültek fel a kórusoktól. De a
közös énekkari számok voltak talán a legszívmelengetőbbek Isten dicsőítésére. A misén a szentbeszédet Hajagos
Gyula plébános úr tartotta.
A szentmise után a Laffert-kúriában a település történetével ismerkedtünk meg. Ebéd után megtekintettük a sváb
tájházat, ahol a helyi hagyományőrző sváb kórus énekkel, tánccal, vendéglátással tette még szebbé ezt a vasárnapot.
Végezetül ellátogattunk Taksonyba, a Szent Anna templomba is, ahol András atya, az egyházközség plébánosa
ismertette a templom történetét.
Reméljük, hogy folytatódik a két kórus közötti kapcsolat és lesz több alkalom is a kórusok újbóli találkozására.
Kis Szabó László
(kiskunfélegyházi Szent István kórus)

46

2015. Szent Péter és Szent Pál

Krisztus fénye

HIRDETÉSEINK
KARITÁSZ TÁBOR a Dunaharaszti Főplébánián június 29-től július 3-ig.
Várjuk szeretettel a gyermekeket, akik bejelentkeztek.
Taksonyban a FŐTÉRI ESTÉK zenei programjai július 10-én, augusztus 7-én és szeptember 4-én lesznek,
minden alkalommal este 7 órai kezdettel.
Taksonyi Szent Anna búcsú
Július 25, szombat közösségi nap délutánja:
Felvonulás a Szent Anna térre, szentmise a templomban, majd ünnepi megemlékezés a templomkertben.
Július 26-án, vasárnap búcsúi szentmise a taksonyi Szent Anna templomban reggel fél 9 órakor.
Július 27-én, hétfőn hálaadó szentmise a munkatársakért reggel fél 9 órakor.
Dunaharaszti Szent István búcsú
Augusztus 20, csütörtök
Búcsúi szentmise a nagytemplomban, majd városi megemlékezés a templomkertben a Szent István
szobornál.
Iskolakezdésre
Szeptember 6-án, vasárnap minden templomban Veni Sancte, a Szentlelket hívjuk az eredményes tanulásért.
Templomok éje Taksonyban
Szeptember 12-én, szombaton a református templomban.
Szeptember 13-án, vasárnap este a római katolikus templomban. Vendégünk lesz a kazincbarcikai egyházi
goszpel kórus.

Filmajánló

B ÍB OR ÉS FEKE TE
Nincs emberség!? – kiáltja-kérdezi Kappler gestapo ezredes. Igen éppen ő! Az igaz történet
nyomán egy izgalmas történelmi film született nagy színművészek megragadó alakításával.
1943-ban a nácik megszállják Rómát és a megalomániás Kappler ezredes a dicsőséges
római császárok örökébe kerül; legalábbis, a káprázatos várost látva, ő ezt gondolja. A
Vatikán függetlenségét ugyan kénytelen tiszteletben tartani XII. Piusz pápa határozott
fellépése miatt: egy vastag fehér vonalat mázoltat fel, kijelölve az egyházi állam határait.
Hugh O’Flaherty ír pap kezdettől fogva személyes vonatkozású ellenszenvet érez(tet)
Kapplerrel szemben, s ez az érzés kölcsönös. A köztük levő feszültség egyre mélyül, mert
O’Flaherty diplomáciai mentességét felhasználva veszélyes „sportot” űz a nácik éberségének kijátszásából. Eddig
egy szimpla háborús akciófilm sztorija. Ám a történet katartikus végén nemcsak Herbert Kappler kap választ a
kérdésére, de mi is megláthatjuk, hogy egy bátor ember pengeélű szituációkban képes sokakat aktivizálni, sőt
kilátástalan helyzeteket jó irányba fordítani.
Gregory Peck alakítja Hugh O’Flaherty-t, Herbert Kapplert Chistopher Plummer. XII. Piusz pápát John Gielgud
formája meg szívbemarkolóan.
Színes, magyarul beszélő, amerikai DVD, 138 perc.
A témához kapcsolódóan ajánlom Michael Heseman: A pápa, aki szembeszállt Hitlerrel: XII. Piuszról ferdítések
nélkül című könyvét. Mindkét mű
kölcsönözhető a Városi Könyvtárból.

Tóth Marianna
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Jézus mondja: Engedjétek hozzám a gyermekeket, mert övék a mennyek országa!
Idén két éve, hogy megalakult a Taksonyi Dalos Bogarak csoportja. Közösségünknek egyelőre 20 gyermek a tagja, többségük első és
második osztályos tanuló. Minden szombat
délelőtt a taksonyi plébánia alagsorában vagyunk, ahol az első fél órában énekelünk, így
készülünk a minden hónap 3. vasárnapján tartandó gyerekmisére, majd a fennmaradó egy
órát játékkal töltjük el, amit nagyon szeretnek
a gyerekek. A foglalkozást imádsággal fejezzük be.
Április 18-án családi napot rendeztünk főzéssel, játszással egybekötve, ahol a szülők megismerhettek bennünket és mi is őket. András
atya és Laci atya is elfogadta meghívásunkat.
10 órakor kezdtük a programot. Az édesapák a
pakolásban, az édesanyák a gyerekekkel
együtt a főzésben segítettek. A paprikás
krumpli elkészültéig egy kis énekpróbát is tartottunk. Ebéd után sorverseny következett
gyerek és szülő csapatokban, ami igencsak jól
sikerült. Családi napunk délután 4 óráig tartott.
Köszönetet mondunk András atyának, hogy
anyagilag támogatta rendezvényünket és köszönettel tartozunk a szülőknek, hogy elfogadták meghívásunkat, támogatják a gyerekeket a
vallásos nevelésben, és ami nagyon fontos,
nem csak elkísérik és beadják a templomajtón
őket, hanem velük együtt vesznek részt a
szentmisén.
Bízunk benne, hogy egy virágzó közösség válik ezekből a gyerekekből, szüleikkel együtt.
Továbbra is szeretettel várjuk az énekelni, játszani szerető fiúkat és lányokat, akik szívesen csatlakoznának közösségünkhöz, minden szombaton 10-től fél 12-ig a taksonyi plébánia alagsorába.
Höchszt Erika kórusvezető
Áhel Nikolett hitoktató
Szegvári Anna, Györke Erzsébet, Áhel Cintia segítők
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2015. május 16. – Nagymarosi Ifjúsági Találkozó
Taksonyi és dunaharaszti közösségből induló gyermekeket kísértünk.
Reggel úgy gondoltam, hogy átadjuk a fiatalokat az őket váró kísérőknek, és én egy nyugis délelőttöt töltök a Duna parton, majd megebédelek, és a szentmisére kipihenve elmegyek. Ember tervezett és Isten végzett. Hodász András atya délelőtti előadása úgy lenyűgözött, hogy lőttek a nyugis délelőttnek.
A nap mottója: Mt 5,8: Boldogok a tiszta szívűek, mert meglátják az Istent. A délelőtti előadás címe: A TISZTA ÉLET
A tisztaság témája állt a Nagymarosi Ifjúsági Találkozó idei lelki napjának középpontjában. Hodász atya a szexuális forradalom végzetes következményeire figyelmeztetett, míg a Glovoczki házaspár a döntés és szabadság kapcsolatáról beszélt a délelőtt folyamán. A tisztaság egész életünkre kiterjed, nemcsak a testet jelenti, hanem egész személyünket áthatja,
ezekkel a szavakkal kért nyitottságot Marton Zsolt a nap mottóját idézve. Hodász András az Esztergom-Budapest Főegyházmegye papja. Elsőként arról beszélt, mi biztosította a „biológiai előzményeket” az 1968-as diáklázadás hatására világszerte elterjedt szexuális forradalomhoz. Hodász atya hangsúlyozta: a szerelmet Isten alkotta, jónak alkotta. A nászéjszaka nem attól lesz szép, hogy több gyertyát és illatosítót gyújtunk, hanem attól, ha tudjuk odaajándékozni magunkat. A világ arra buzdít: Ne várj, ragadd meg. Azonnal, itt és most. Isten azonban arra kér, hogy ne megragadni akard, hanem ajándékozni. Egy mindenki számára érthető példával élt Hodász atya: a polgári életben a politikusok által alkotott törvények
szövevényes rengetegében kellene tisztán látnunk ahhoz, hogy minden szavát megértsük és betartsuk. Isten ebben is szeretetével segít mindnyájunknak. A kőbe vésett Tízparancsolattal. Ugye milyen egyszerű? Az előadás nagyszerű és lenyűgöző volt. Az idő ragyogó volt, és nagyon sok fiatal volt jelen. Arcuk ragyogott, jó volt látni, hogy őket is megérintette az
előadás. Nagy taps volt a tetszés kifejezése.
Az ebéd sem maradt el. Kipihenve mentem a Szentmisére. Szentmise után „átvettük” a ránk bízott gyermekeket. Még
mindig nem voltam fáradt. A buszon még a gyermekek élményeik mesélésének zsivaja is nyugtató volt.
Lefekvés előtt még elolvastam Deák Ferencnek gyámleányához, Vörösmarty Ilonához írt levelét.
Egy részletet megosztok Önökkel kedves olvasók:
„Csak az tud tiszta lelkű maradni, aki az is akar lenni! S te már most
azzal szereted azt a még talán számodra ismeretlen fiút, jövendőbelidet, hogy megőrzöd számára tisztaságodat. Légy fogékony minden
szép és jó iránt. Élvezd azon ártatlan örömöket, melyeket a költészet
nyújt a nagy természetnek és a lángelméknek magasztos műveiben.
Lelkesülj, de csak a méltó tárgyakért, s lelkesedésed silány tárgyakra
ne pazarold.”
Mintha Deák Ferenc is köztünk lett volna. Erről szólt az előadása Hodász András atyának. Köszönöm.
Arra buzdítok mindenkit, hogy az őszi találkozót ne hagyja ki. Találkozzunk Nagymaroson!
Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Györke Erzsébet

Gyerekmaros
A Nagymarosi Ifjúsági Találkozót 1973 óta rendezik meg évente két alkalommal. Ezen a lelki napon minden korosztály
találhat számára megfelelő programot. A felnőttek előadásokon, kiscsoportos beszélgetéseken, szentségimádáson vehetnek részt.
A szervezők nem feledkeznek meg a gyermekekről sem, hosszú évek óta minden alkalommal Gyerekmarosra várják a 16
év alattiakat. A gyerekeket egész nap színes programok várják, melyek elősegítik lelki épülésüket.
Hogy is néz ki a Gyerekmaros? Az egész országból érkeznek gyerekek, van, hogy akár 800-an is összegyűlnek. Reggel
kiscsoportokba osztják őket. Az egész napot ezzel a kiscsoporttal töltik, közösen kirándulnak, játszanak, beszélgetnek a
találkozó témájáról. A nap nekik is, ahogy a felnőtteknek, misével fejeződik be.
A helyi egyházközségekből is rendszeresen szép számmal veszünk részt a találkozón. Idén május 16-án, 25 lelkes fiatallal
indultunk el Nagymarosra. Azok a gyerekek, akik korábban is voltak, már hetekkel előtte erről beszéltek, kérdezgették,
hogy mennyit kell még addig aludni. A nap végén lelkileg feltöltődve, rengeteg élménnyel gazdagodva érkeztek vissza a
buszhoz. Egész úton mesélték, hogy mennyi minden történt velük aznap, tanították a kísérőknek az új énekeket, amiket
tanultak. Az élménybeszámolókból egy kis ízelítő: „Nekem a legjobban a körjátékok tetszettek, és az hogy a csoportvezetőink kedvesek voltak.” (Vivien, 8 éves) „Nekem az tetszett, hogy sokat sétáltunk a Duna parton, és játszottunk” (Krisztián, 10 éves) „Szerintem az volt a legjobb, amikor énekeltünk, mert én nagyon szeretek énekelni.” (Réka, 8 éves).
Úgy gondolom, hogy a gyerekek beszámolója önmagáért beszél. Biztos vagyok benne, hogy a részvevőknek maradandó
élményt jelent ez a lelki nap. A következő találkozó október 3-án lesz, bátorítok mindenkit, aki eddig még nem volt, hogy
csatlakozzon hozzánk!
Áhel Nikolett
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Kosztolányi Dezső:
VERŐFÉNY
Mi is sokat küszködtünk. Különösen eleinte. Nem panaszkodom. Hiszen tudom, hogy mások is. Talán még inkább.
Tudom, tudom.
Különben én meg az uram kezdettől fogva fölénnyel néztük az egészet. Mi az ördögöt tehettünk? Nevettünk rajta.
Elseje előtt azon mulattunk, hogy elképzeltük, mi mindent
fog levonni a pénztáros a fizetésből. Nyugdíjra, előlegtörlesztésre, biztosításra, illetékre, pótilletékre stb. Elseje után
viszont azon mulattunk, hogy a pénztáros – rémképeinket túlszárnyalva – olyan tételeket is lecsippentett, melyekre mi nem
is gondoltunk. A legnagyobb írónak sincs olyan képzelete, mint
egy pénztárosnak.
Szóval, mire a fizetés kezünkbe
kerüli, oly kicsiny lett, hogy úgyszólván csak górcsövön lehetett
meglátni, akár egy baktériumot.
„Be kell osztani”, mondogatta az
uram. Ebben felülmúlhatatlanok voltunk. Állandóan közmondásokkal, aranyköpésekkel traktáltuk egymást. A szegénység
nem szégyen. Fő a becsület. – sokat röhögtünk ilyesmiken. Télen, mikor néha meg voltunk híva, s éjfél után
egy felé kiléptünk az utcára, vártuk az utolsó villamost, de
már régen elment. A havas esőben átázott cipőnk talpa, a
jeges szél fülünkbe fütyült. Sóvárogva pislogtunk az elcikázó gépkocsikra. De jó lett volna fölszállni valamelyikre.
„Mit tesz ilyenkor egy önérzetes magánhivatalnok?” kérdezte az uram. „Gyalog megy haza”, válaszoltam. „Mégpedig önérzetesen”, tette hozzá az uram.
Hát igen. Reggelenként én vásároltam be a csarnokban.
Ekkora tököket vittem haza, ilyen nagyokat, ni. Majd leroskadtam alattuk. Mégse szálltam villamosra. A csarnok
elég messze volt tőlünk. Huszonöt perc járásra. Cselédet
sohase tarthattunk. Magam takarítottam, magam keféltem a
padlót. Ez nem is volt rossz. Legalább sohase híztam el.
Nem kellett tánctornára járnom, villamos massage-ra, mint
azoknak az úriasszonyoknak, akik idő előtt elhíznak, s a
táplálkozásukra ugyanannyit költenek, mint soványodásukra.
Csak egy fájt nekem is, az uramnak is: a lakásunk. Künn
laktunk a Ferencvárosban, egy nyúlfarknyi mellékutcában,
mely mindössze hét bérházból áll az egyik oldalon, és hét
bérházból a másikon. Ez az utca arról nevezetes, hogy senki sem ismeri a nevét, még a ferencvárosiak sem. Valahányszor emlegettük, az emberek előbb fölfigyeltek – sokan még tölcsért is formáltak a fülük köré –, majd újra
megkérdezték, milyen utca is az, és végül kijelentették,
hogy fogalmuk sincs, merre van. Még a rendőr se tudta, aki
a környéken posztolt. Ha valaki a mi utcánk iránt érdeklődött, akkor a rendőr elővette a kis gumiszalagos zsebkönyvét, lapozgatott benne, s csodálkozva állapította meg,
hogy ott van a közelben, egy macskaugrásra. Azoknak,
akik meglátogattak bennünket, hosszasan magyarázgattuk,
hol kell leszállniok a villamosról, hol kell befordulniok
jobbra, hol kell befordulniok rézsút balra, hogy eltaláljanak
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hozzánk. Pedig nem is afféle zugutca. Csak szürke és szegényes. Van neve, de még sincs neve. Nagyon nevetséges a
neve. Nem is mondom meg neked. Isten tudja, még mindig
szégyellem. Mennyire más az, mikor valaki így diktálja be
lakáscímét: Andrássy út. Mennyire más az, drágám.
De mi nem emiatt szenvedtünk. Csak a lakás miatt. Nem
volt az kicsiny – szó sincs róla –, nekünk kettőnknek éppen
elegendő: két szoba s egy jókora konyha is, külön bejárattal. Más volt annak a hibája. Egy négyemeletes
bérház szűk udvarára nézett, az első
emeleti folyosó legvégén, a tűzfal tőszomszédságában. Sötét volt. Nagyon sötét.
Északra feküdt, bár az uram folyton amellett kardoskodott, hogy
nem is északra fekszik, csak
északkeletre. No, mindegy. Rozoga kis ablakain sohase sütött be
a nap.
Délután háromkor nálunk már öreg
este volt, s nyári délben, amikor künn a
járókelők fekete szemüveget viseltek, nálunk
már leszállt az alkony. Az a kis világosság is, ami idetévedt, nyomban bepiszkolódott, összekormosodott, megpókhálósodott. Állandóan égetni kellett volna a villanyt,
ami költséges szenvedély. Egymást se láttuk, és azt se,
hogy mit eszünk. Befőttjeim megpenészedtek. Aki belépett
hozzánk, az egy kicsit elszomorodott, és csöndesebb lett.
Csak mi őriztük meg elpusztíthatatlan humorunkat. Lakásunkat az Örökös éj birodalmá-nak kereszteltük el, s azon
töprengtünk, nem cserélhetnők-e el – apróhirdetés útján –
valami szembeteggel, akinek orvosi rendeletre kerülnie kell
a fényt.
Annak idején, amikor egybekeltünk, hebehurgyán vettük
ki. Akkor én huszonhat éves voltam, az uram harmincegy.
Ebben az időben – a háború utolsó éve volt – nemigen válogathattunk. Örültünk ennek a kriptának is, „átmenetileg”.
Tudniillik már az első napokban hangsúlyoztuk, hogy csak
átmenetileg lakunk itt, csak „egyelőre”, amíg oly lakás nem
akad, mely megfelel részint igényünknek, részint pénztárcánknak. Közben vártuk a jobb időket.
Ezek nemigen jelentkeztek. Sőt – amint tudod – a viszonyok egyre rosszabbodtak. Mi azonban, mint a hősök, nem
tettünk le arról a reménységünkről, hogy legelső alkatommal kiköltözünk ebből a vakondokodúból, s egy szerény,
de kedves, világos lakást bérlünk valahol, lehetőleg Budán.
Vagyis nem törődtünk bele sorsunkba. Küzdöttünk ellene,
legalább gondolatban. Csak elveink fönntartásával maradtunk itt, mint futóvendégek.
Mindig azt éreztük, hogy utoljára fizetünk házbért, s a következő negyedben már máshol ütjük föl a sátorfánkat. Ez
a tervünk évről évre halasztódott. Előbb a lakásínség miatt.
Később az „infláció” és „defláció” miatt. Majd egyéb ínségek miatt. Szerencsére minket nem „építettek le”. Az uram
naponta kilenc órát dolgozott a bankban, sőt – jó körülmények között – túlórázhatott is. Én is dolgoztam, amit tudtam. Kalapokat, lámpaernyőket készítettem, zekéket hí-
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meztem. De így se futotta a költözködésre. Elhatároztuk,
hogy még jobban összehúzódzkodunk. Mit mosolyogsz,
szívem? Mindig, mindenkinek lehet még jobban takarékoskodni. Nézd, például az uram cigarettázott. Húsz cigarettát szívott el egy nap. Rosszat tett a szívének, és lemondott róla. Ez nem jelentéktelen összeg. Minek a feketekávé? Minek fölvonón járni az egyleti fogorvoshoz, aki a negyedik emeleten lakik? Minek két villanykörtét égetni egyszerre, a divat után futni, kapupénzt fizetni, ha tíz előtt is
hazatérhetünk? Ezer és ezer ilyen apróság. Kis dolgok – elismerem –, de akik boldogulnak, ilyen semmiségekkel
szerzik vagyonukat.
Számításunk be is vált. Tíz év alatt összekuporgattunk valamicske pénzt. Sajnos, akkor is közbejött valami. Általában mindig „közbejön” valami. Két évvel ezelőtt meghalt
szegény ipam. Tavaly engem kellett operálni, gennyes
vakbélgyulladás miatt. A költözködés őszről télre tolódott,
télről tavaszra. Nyáron meg az uramtól loptak el hetvennégy pengőt az uszodában.
Most végre megvalósítottuk tervünket. Új lakásba költözködtünk. Gyönyörű lakás. Olyan, amint elképzeltük. Napos, világos, barátságos, utcai, a budai hegyekre néz, s délnek fekszik, délnek. Nagy ablakokkal. Akkora ablakai vannak, mint az ajtók. Már reggel zuhog rajtuk a verőfény, s
mi estig lubickolhatunk benne. Eleinte enni se tudtunk,
annyira örültünk neki, csak szaladgáltunk, ide-oda, a két
szobában, mint két bolond. Nem hittük, hogy ilyen szép is
lehet az élet.

Hetekig takarítottam, rendezkedtem. Ilyen költözködések
után mindig akad egy kép, melyet még föl kell lógatni, egy
rongyos függöny, melyet még össze kell aggatni. Múltkor
délben aztán elkészültem. Egyedül gyönyörködtem a tiszta,
szép lakásban. Odaálltam a tükör elé. Eddig bele se pillanthattam, hiszen csak sürögtem-forogtam, nyakig a piszokban. Most néztem meg magam először. Megijedtem.
Jaj, de ráncos voltam, jaj, de csúnya. Mennyi ősz haj szálam van. Nem csoda, szívem. Áprilisban már harmincnyolc
leszek.
Amikor abba a sötét lyukba kerültem, huszonhat éves voltam. Tizenkét évig tartott, amíg ide érkeztem.
Ott nemigen nézegethettem magam a tükörben. Időm se
volt sok.
Itt se igen nézegetem majd magam. Nem lesz hozzá kedvem. Túlságosan világos van. Túlságosan ragyog a tükör.
Próbáltam áttenni, ebbe-abba a sarokba. De az se használt.
Csupa ránc a szemem alja. Megöregedtem. Te, akkor délben úgy elszomorodtam. Visszavágyakoztam a régi lakásba. Lásd, milyen az ember. Még a szerencséjének se tud
egészen örülni.
Az ebédnél elmeséltem ezt az uramnak. „Hja, fiam”, szólt
mosolyogva, semmi sem fenékig tejföl. Rám nézett tűnődve és nagy szeretettel. Erre én elkacagtam magam. Szokásom szerint így feleltem neki: Nincsen rózsa tövis nélkül.
Mert mi, kérlek, mindig ilyen bölcs szamárságokkal szórakoztatjuk egymást.
Ebben – mint említettem – felülmúlhatatlanok vagyunk...

A TÉGLA
Egy verőfényes napon, mikor az ég oly szelíd volt, mint a nyugodt tenger, vidáman sétálgattam.
Valami épülő ház mellett haladtam el. A járdán az építkezési vállalat bádogkeresztjei figyelmeztettek, hogy térjek ki. De
én gondtalanul fütyörészve tovább bandukoltam.
Gyönyörködtem a munka ütemében, a kalapácsok csilingelésében, az állványokban, melyek régi fogpiszkáló-építményeimet hozták eszembe. Fönn a tér végtelenségén, a kék égben, köteleken lengő deszkákon munkások énekeltek.
Egyszerre valahonnan a negyedik emeletről – oly gyorsan, hogy időm se maradt
megijedni – lehullott egy tégla. Csengve széttört, közvetlen a lábam előtt.
Vörhenyes pora cipőmet, nadrágomat is bepiszkolta.
Önkéntelenül félreugrottam, egy merőben céltalan, utólagos vigyázatossággal el is távolodtam tőle, majd a magasba pillantottam, oda, ahonnan
jött. A munkások már nem énekeltek, rám meredtek, rosszallóan csóválták fejüket.
Csak most értettem meg, milyen veszedelemben forogtam. Ha egy kicsit
kilépek, s valami oknál fogva csak egy fél másodperccel utóbb érkezem
erre a helyre, akkor szétloccsant koponyával fekszem, nem élek többé.
Lábamat a halál ősi dermedete meggyökereztette.
Nem is bírtam folytatni utamat. Néztem a téglát, igen kíváncsian.
Úgy rémlett, hogy ismerem. Ez volt az a tégla, mely mindnyájunk fejére
pottyanhat. Amikor az élet kiszámíthatatlan voltáról esett szó, vagy terveztem valamit távoli évekre, magam is gyakran
emlegettem, mint akárki más. Közben azonban mosolyogtam. Nem hittem benne.
A halál pedig mindennap számtalanszor eszembe jutott. Valahányszor repülőgépek cikáztak fölöttem, attól tartottam, hogy
épp rám zuhannak, s igyekeztem úgy tartani fejemet, hogy mennél kisebb kárt tegyenek bennem, a fölvonón belekapaszkodtam a bársonypadba, hogy a szerencsétlenség pillanatában csökkentsem a zökkenést, nyári zivatarok idején a mennydörgés után nyitott szájjal vártam a villámütést. Képzeletem eléggé élénk, de – úgy látszik – mégsem annyira, hogy ilyen
silányságot is számba vegyek.
Mindenesetre furcsa lett volna meghalni úgy, hogy egyszerűen agyoncsapjon egy banalitás.
Még mindig bámultam az ízzé-porrá tört téglát, a példabeszédek hírhedt tégláját, melyre nyilván épp azért nem gondoltam, mert kiskoromtól fogva nap nap után beszéltem és hallottam felőle. Megvetően rúgtam odább.
Azt hittem, hogy már megunta. Azt hittem, hogy annyi idő múltán új ötlete is támadt, s szégyellné megismételni elcsépelt
csínyjét, az egyetlent, amit tud. Azt hittem, hogy sokkal eredetibb.
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A Kereszténység szakrális építészete
6. fejezet
A historizmus építészete
1. rész
A barokk stílus hatalmas térhódítása után az alkotók a továbbfejlődés
lehetőségének hiányában új művészi eszközökhöz nyúltak, hogy a
XVIII. század végétől a XX. század elejéig élő társadalmat ábrázolják,
az akkori korszellemet megörökítsék. Ezt a történelmi időszakot historizmusnak nevezzük. A historizmus kifejezés a történelem folyamán kialakult építészeti formák későbbi felidézése, építészeti historizálása. A
hagyomány felidézése valamilyen architektúra formájában történt,
amely egy gondolati síkon létrejövő hivatkozás volt, emlékeztetés,
amelynek célja lehetett esztétikai, társadalmi, vagy politikai. A
historizálás az építészetben folyamatosan jelen van, de azt a korszakot,
amikor a historizálás a legfontosabb építészeti kategória volt, nevezzük
historizmusnak. A historizmus korszakait bizonyos szempontok szerint,
a különböző időszakokat tekintve fel szokták osztani: klasszicizmusra
(1750-1800), romantikára (1770-1840), eklektikára (1840-1890) és szecesszióra (1890-1910).
A historizmus, századforduló építészete az 1750 évektől az 1910-es
évekig tartott. Ebben az időszakban az egyetemes építészet még Európára korlátozódott. A társadalmakban erőteljes polgárosodás zajlott a
rendkívül gyors ipari fejlődés árnyékában. A gazdasági és társadalmi
Christopher Wren,
fejlődés olyan új funkciók kialakulását igényelte, és tette lehetővé, mint
Szent Pál katedrális, London
a parlament, a tőzsde, a bank, a bíróság, stb. A kultúrát erőteljesen befolyásolta a tudomány, a technika és a gazdaság rohamléptekben történő fejlődése.
A társadalmi változásokra a szakrális építészet is érzékenyen reagált. A korábbi egyházi célokat tökéletesen kifejező és
megtestesítő barokk stílus többé nem volt megfelelő formai eszköz a XIX. századi ember lelkének megérintésére. A legtöbb építészeti hagyományt közvetítő építészeti feladat, a templomépítészet, szakrális építészet, a historizmus korában is
tovább fejlődött. A korai időszakban, a klasszicizmus korában a szembeötlő változás elsősorban a külső megjelenésben
következett be. A barokk tengelyre épült homlokzat- és térszervezéssel szemben a térlezáró, horizontális jellegű épülettömeg fejlődött ki, és többnyire a centrális jellegű téralakítás terjedt el.
A XVII. század második felében Christopher Wren londoni Szent Pál katedrálisa már sok, a későbbi klasszicizmusra is
jellemző külső vonást mutatott be, de belső térszervezése még a korábbi korszakhoz tartozott. James Gibbs londoni St.
Martin in the Fields temploma, még a XVIII. század elején érdekes templomtípust alakított ki. Az angolszász területeken
és az Amerikai Egyesült Államok szakrális építészetében elterjedt tömegalakítás során az egyterű templom karakteres antik portikusszal egészült ki, de továbbra is megtartotta tornyát. A hagyományok és a korszerűség ellentmondását lehetett tapasztalni kezdetben. A súlyos torony vaskos alépítménye beleszólt a templomtér áttekinthetőségébe, ami kevésbé érződött a kéttornyos változatokban, mert
a tornyok közötti homlokzatszakasz könnyen
lehetővé tette a kívánatos horizontális térfal kialakítását. A centrális templomtömegek is ennek a horizontálisan kibontakozó látványnak feleltek meg, kiforrott változatát adva az épülettípusnak. A templom liturgikus funkciójából
adódó axialitással szemben is a keresztirányú
terek statikus hatása kapott fontosabb szerepet.

James Gibbs,
St. Martin in the Fields, London
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A gótizáló romantika korában a középkori stílusok mind jobb megismerése volt a cél. A fejlődést a stílushűség jelentette. A tudományos
kutatások tökélyre vitték ezt az építészetet. Az
előremutató változások elsősorban szerkezeti
téren mutatkoztak meg, a funkcionális tartalom
természetesen változatlan maradt. A klasszicista korszakra a tömegalakítás és homlokzatképzés erőteljes átalakulása volt a jellemző. A dinamikus barokk kialakításokhoz képest egy
statikus tömegalakítás született, racionális épületformálással. A romanizáló, gótizáló romantika építészei elsősorban a tömegkontúrok festőiségére törekedtek. A téralakítás során
romanizáló vagy gótizáló boltozatokat használtak. A templomok esetében a belső tér is a stílustisztaság jegyében formálódott. Idővel a stílustisztaság igényét az egyedi tér- és formaalakítás, az egyéni építészeti ötletek tere vette át.
Paul Abadie,
Sacré-Coeur, Párizs

A barokk dinamikus, de sok esetben csak felszínes, a
néző érzékszerveire ható világát felváltotta a középkor
misztikusságát megidéző, befelé forduló, introvertált
szellemiség. A szakrális építészet az ember, az egyén
belső lelki világát ragadta meg. A templomterek hangulata intim interieurt teremtett, hogy az emberek a
szinte követhetetlen gyorsasággal fejlődő, egyre materializálódó, anyagiasodó világból Isten házában találják
meg lelki békéjüket. A szakrális építészet ezen remekművei is az érzékszerveinken keresztül hatnak, de az
érzékelésen túl megérintik az egyén lelkét, megteremtik a hely szellemét, azt a csodát, amely által lélekben
találkozhatunk Istennel.
Összeállította: Érces Gergő

Antoni Gaudí,
Sagrada Familia, Barcelona

Felhasznált irodalom: Kalmár Miklós: Az építészet története: Historizmus, Századforduló

******
Dunaharaszti
Szent Imre
Római Katolikus
Templomért Alapítvány
számlaszáma:

11600006-00000000-09873755

Elkészült a ligeti templom alapja

A folytatáshoz szükség van a
segítségre, erre a számlaszámra
is adományozhatnak
kedves híveink.

(a kép 2015. június 21-én este készült)

53

Krisztus fénye

Szent Péter és Szent Pál

EZOTÉRIA, NEW AGE – KERESZTÉNYSÉG
12. rész
„A démon, a sátán személyes létezőként való emlegetése
felettébb komolytalan dolognak tűnik. Ma ilyenről beszélni
nem elég tudományos, egyházi körökben sem illik szóba
hozni. Persze mi tudjuk, hogy nem csak a bűn létezik, de
mégis csak a kísértésekkel és bűnökkel hozzuk kapcsolatba
a sátánt. Ha valaki azt mondja, hogy zaklatja a démon, akkor fölöttébb gyanús lesz, és első gondolatunk valószínűleg
az, hogy el kell küldeni pszichiáterhez. Minden gyanús,
ami meghaladja a logikus gondolkodást. Ami nem fér bele
a racionalitásunkba, azt az irracionális területre utaljuk.
Ebben sem az evangéliumnak, hanem a modern kor tudományos gondolkodásának próbálunk megfelelni.
A katolikusok egy része búcsút mondott a bűnnek és az ördögnek, egy másik része pedig maradt a bűnközpontú
szemléletnél, és minden mögött az ördögöt keresi. Elgondolkodtató tény, hogy éppen erre az időre esik a sátánizmus
és a New-Age egyáltalán nem veszélytelen szellemi áramlatának térhódítása. Az általa hirdetett új kor új embertípusa azt, ami addig egyértelműen rossz volt és ártalmas, mára
már jónak és ártalmatlannak tünteti fel. A másik nem elhanyagolható következménynek pedig azt tartom, hogy a hívek nem gyónnak, illetve csak ritkán és felületesen, szokásból. (Mi szerencsések vagyunk, hiszen Berta László
káplánunk igen tartalmas tanítást adott nekünk erről Krisztus fénye húsvéti számában. XVI. évf. 1.szám (58) „Egy
gyóntató levele gyónójához” című cikkében) Lehet, hogy a
korszerű pszichoterápia annak is köszönheti robbanásszerű
növekedését, hogy a bűn és annak megbánása magánügy
lett? A modern pszichológiai gondolkodás hatásaként bűneinket mindössze problémaként kezeljük, amiket csupán
fel kell dolgoznunk, de nem kell meggyónnunk. Bűnbánat
és bűnbocsánat hiányában, amikor szabadulásra, gyógyulásra vágyunk, akkor terapeutához fordulunk. Emiatt már a
bűnök megvallása is kikerült az Egyház falai közül a tanácsadó intézetekbe, ahol a gyónás pszichodinamikává
alakult át. – állítja Varga László atya.
Mindezek mellett meg kell jegyeznünk, hogy sajnos szaporodtak az olyan esetek, ahol a papon kívül szükség lehet
más „lelki szakértő” bevonására is. Nő az olyan jellegű betegségek és személyes élethelyzetek száma, amit az egyén
saját erőből valamilyen oknál fogva nem tud feldolgozni
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lelkileg, esetleg még a lelkivezetője is szükségesnek látja,
hogy pszichológushoz, terapeutához forduljon. Ennek okai
legnagyobbrészt a mai világ embertelenül felgyorsult/felgyorsított ütemére és a széthulló közösségekre (család!) vezethetők vissza. Sokszor azonban nem ennyire tragikus a helyzet, de a pappal folytatható ún. „lelki beszélgetések” haszna is igen nagy, gyakran ezek nélkül az őszinte
gyónáshoz sem jutnak el emberek, annyira belebonyolódnak saját helyzeteikbe. Pedig a gyónáshoz őszinte bűnbánat, reális bűntudat és tárgyilagos énkép kell – nem is beszélve a helyes istenképről! A mai ember talán legnagyobb
baja, hogy sem Istent, sem önmagát nem ismeri helyesen –
pedig ez a kettő hitünk szerint szorosan összefügg!
Az, hogy egy keresztény közösségen belül valaki nem hisz,
vagy pesszimista, vagy félelmei vannak, vagy mondjuk éppenséggel szemeteléssel szennyezi a környezetét, nem a
keresztény hit hibája és nem vezethető vissza a hiteles keresztény világnézetre. Töredékességünkre, törékenységünkre és bűnre hajló természetünkre vezethető vissza. Ez
azonban nem jelenthet sem fásult belenyugvást, sem a hibák és bűnök letagadását, sem a társam közönyös megvetését. Egy keresztény közösségen belül a tagok felelősek
egymásért! Gondoljunk csak Szent Pál gyönyörű képére az
Egyházról: Krisztus Titokzatos Teste! És ebben a Testben a
tagok nem fordulhatnak el egymástól: „Nincs szükségem
rád!”, hanem segíteni és bátorítani, időnként nagy szeretettel figyelmeztetni kell a másikat. Az is igaz viszont, hogy a
személyes felelősség nem tűnik el: aki a figyelmeztetés ellenére rosszat tesz, „lelke rajta”! Hát éppen erről szól az
egész…
Már sok elrémisztő irományba volt szerencsétlenségem betekinteni, amelyek a keresztény bűn-fogalmat és a bűnbánat szentségét támadják és igyekeznek eltaszítani tőlük a
keresőt. Azt is rendszeresen tapasztalom, mennyire megbomlott a bűn fogalma: sokszor leginkább az állati eredetű
és hizlaló ételek fogyasztására és a környezetszennyezésre
értik. No és az állatok bántalmazására (az emberek védelme mintha erősen háttérbe szorult volna). A bűn valódi értelme, hogy nem annyira egy „erkölcsi törvényt” szegünk
meg, mint Valakit, aki végtelenül szeret minket, bántunk
meg – ez gyakorlatilag teljesen eltűnőben van a közfelfo-
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gásból. Ezzel együtt maga a bűnbánat is: „Ha tévedtem,
abból is tanulhatok, és csak a javamra szolgál.” – mondják
sokan, és szóba se kerül, hogy esetleg miféle sérelmeket
okoztam másoknak… Ezek után megdöbbenve olvastam,
hogy egyes ezoterikus irányzatok azért mégis elővették a
bűn, a hét főbűn témáját, és – a maguk szája íze szerint –
„újraértelmezték”:
„ A vétkek forrásai pedig ezek: gyávaság, fösvénység,
irigység, röstség, kevélység, gőg, konokság, közöny.”
„Létezik hét bűn, melyet az angyalok teljes mértékben elutasítanak és megvetnek. A nagyképűség, harag, paráznaság, ragaszkodás, mohóság, gyűlölet, féltékenység.”
Rögtön megjegyezném, hogy az angyalok minden bűnt elutasítanak és megvetnek – akik pedig „alkalmazták” az Isten ellen fordulást, azokat Mikhael arkangyal és seregei levetették a mennyből – de ez egy másik történet… pontosabban dehogyis! Mert a pokol valósága sok, magát kereszténynek valló ember hitéből is szinte eltűnt. Ez pedig nem
azért lenne fontos, hogy „csak rettegjen az a hívő lélek!” –
Isten irgalmasságának ezerféle kinyilvánításával éppen
nem ezt akarja. De tudnunk és éreznünk kell döntéseink
kockázatát: lehet Isten ellen is dönteni, Ő senkit sem kényszerít. Csakhogy mindennek következménye van – és nem
lehet utólag némi ezoterikus praktikával „lezsírozni”.
A negatívumok mellett megállapítható, hogy ezek az irányzatok is adnak egy, viszonylag reális „látleletet” a mai emberi létről. Gyakran felmerül a túlhajszolt életmód, a
stressz, a munkahelyi-, családi problémák, a világban tapasztalható rossz… Ezekre azonban nagyrészt a kereszténységből már jól ismert „receptekkel” felelnek: légy kedves, türelmes, szeretetreméltó, bocsáss meg ellenségednek
is… Ez mind nagyon szép, de kitartóan, állhatatosan megmaradni benne – Isten távlata nélkül – iszonyúan nehéz.
Másrészt, felmerül a bűnökért való engesztelés: hogy csak
akkor érhetjük el a „boldogabb életet”, ha tökéletesen bűntelenek leszünk. …Ha azonban ez volna a helyzet, nagy
lenne a kongás a mennyországban! Akkor nem kellene időről-időre a bűnbánat szentségéhez járulnunk…nem is lenne
szükségünk Isten irgalmára! De mi – bocsánat: én bizony
még nem értem el erre a fokra, és hiszem, hogy „embernek
ez lehetetlen, de Istennek minden lehetséges” (Mt 19,26)
A New-Age tudományos színben akar csillogni, egyidejűleg pedig mágikus, babonás hagyományok felhasználására
törekszik: kettős kötődésű, még él a tudományba vetett hit,
ugyanakkor erősödik a természetfeletti, a vallás iránti
nyugtalan keresés. A New-Age egyszerre akar átfogni
mindent, egyszerre akar válaszképes filozófia, vallás és tudomány lenni. Ez a terv egy új világrendet akar elérni.
Olyat, ami szeretetre és az emberek testvériségére épül. Hiszen ez jó. De legyetek tudatában annak, hogy a mester,
akit várnak, hogy el fog jönni, az Antikrisztus. Az evangéliumot a Szentlélek sugalmazta, a New-Age-t pedig a sátán.
Ma globális támadás alatt áll a hit, a család, a férfinak és
nőnek teremtett ember. Mind nyilvánvalóbb a sötétség erő-
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inek a társadalom alapjait pusztító munkája. Miközben recsegnek-ropognak a jelen gazdasági-társadalmi eresztékei
egy „új spiritualitáson” alapuló, új világrend kibontakozásának vagyunk tanúi, amelynek „egyetemes vallása” tagadja Jézus Krisztust.
Milyen lesz az új „egyetemes vallás”? Spiritualitásának
középpontjában az én fog állni. Az ember az „egyetemes
tudatosság elérésére törekszik, különféle tudattágító technikák és a szellemvilágból való „tanácsadók” segítségével,
harmóniában a többi emberrel, a Földanyával, a kozmosz
„rezgéseivel” és „energiájával”. Minden ember a kozmikus
istenség részeként istenné lesz, maga teremti meg önmagát
„a genetikai kód megfejtésével”, a szexualitás természetes
szabályainak megváltoztatásával, a halál korlátainak legyőzésével. E felfogásban nincsen személyes Isten. Mivel
nincs Teremtő, nincsenek a Teremtő által megállapított
törvények, így bűn sem létezik. Mindent szabad, egyedül a
tolerancia (azaz bármilyen viselkedésforma elfogadása) kötelező. Egyedül a kereszténység nem tolerálható, hiszen
szilárd erkölcsi törvényei fenyegető akadályt jelentenek
ezen „ellenspiritualitás” számára. E forgatókönyv szerint a
kereszténységet el kell törölni, hogy átadja helyét a globális vallásnak és az új világrendnek.
Nyilvánvaló, hogy megtévesztő nyelvezete ellenére –
melyben gyakoriak a csend, a meditáció, a szeretet, a fény,
a teljesség, az egység – az új világfelfogás összeegyeztethetetlen a kereszténységgel.
Itt egy pillanatra embertestvéreimhez fordulnék. Nem csak
a keresztényekhez, hanem azokhoz, akik időről-időre becsületesen, mélyreható tekintettel vizsgálják meg magukat:
ki merné magát ennek a világnak a középpontjává tenni?
Melyikünk vállalná fel azt a felelősséget, hogy olyan tökéletes, hibátlan és bűntelen, hogy mindent hozzá lehessen
mérni, hogy minden körülötte forogjon? Ha pedig az ember
nem alkalmas erre, talán Valaki tökéletest kellene keresni.
Valakit, mert aki az embernél több, az nem lehet „energia”
vagy „rezgés”, hanem csak személy. „A mindenható erő
tehát nem valami energia, hanem Isten személyes mindenhatósága, maga a harmadik isteni személy.” Hát nem öszszehasonlíthatatlanul jobb egy ilyen Istenben hinni, aki törvényeket is a mi érdekünkben hozott, aki szeretetből szeretetre teremtett minket?!
A New-Age és a beáramló keleti vallások is szeretetről beszélnek, de egyedül Jézus Krisztus az, aki tanítását és szeretetét igazolta is. Tanítását a feltámadásával, szeretetét
pedig kereszthalálával. Egyedül Jézus az, akire érdemes
hallgatni, mert ő igazolta, hogy a javunkat akarja. Azzal
igazolta, hogy elment a szeretet végső határáig: a kereszthalálig.
2015. június 12-én, Jézus Szent Szíve ünnepén
Bánfalvi Bella, Tóth Marianna

Forrás:
Gál Péter: A New-Age keresztény szemmel, Pécs, Art Noveu, 1997.
Kultúra Pápai Tanácsa és a Vallásközi Párbeszéd Pápai Tanácsa: Jézus Krisztus, az élő víz hordozója, 2003.
Barsi Balázs: A Szentlélek és a feltámadás, Vigília 1997.
http://vigilia.hu/regihonlap/1998/4/9804bar.html
http://www.harmonet.hu/ezoteria/16786-yotengrit:-a-legcsodalatosabb-bun.html
http://www.maxinfo.hu/angyali-bolcsessegek-bunok-beavatkozas-erintes-es-uzenet.html
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A Váci Egyházmegyei Zsinat legutóbbi összejöveteléről
A Püspök atya megbízásából 10 témakörben voltak a tárgyalások ez elmúlt években. A legutóbbi összejövetel itt
a Dabasi Esperesi Kerületben május 14-én, csütörtökön volt Örkényben. Témája: „A sajátos ellátást igénylő csoportok” volt. A témát Dr. Faragó Artúr váci egyházmegyés pap dolgozta ki, mert ő az egyházmegye felelős megbízottja
aki a kórházak betegeinek lelki gondozását koordinálja, vagyis szervezi. Beszámolt a korházak lelki gondozóinak közösségéről, munkájuk eredményeiről, nehézségeiről. Beszélt a szenvedélybetegek lelki gondozásáról, valamint a börtön pasztorációról, milyen eredményeket értek el a foglyok lelki segítése területén. A beszámoló után értékes hozzászólások is hangzottak el az egyes egyházközségi képviselők részéről. A következő alkalom, amely egyben, utolsó ez
év őszén lesz.
(A zsinat témaköreiről egyik előző számunkban írtunk.)
András atya

Sajátos ellátást igénylő csoportok
(A 7. témakör kivonata a Zsinati homíliák c. kiadványból)
Amikor a sajátos csoporthoz tartozókkal foglalkozunk,
feltehetjük a jézusi kérdést magunknak: milyen lelkület van
bennünk? Van-e bennünk részvét, empátia, szeretnénk-e
támaszai, segítői lenni a másiknak? Vagy csak akkor figyelünk fel az egészre, ha mi magunk vagy közeli hozzátartozónk megbetegszik, valamilyen szenvedély csapdájába
esik, netán börtönbe kerül? A betegség, a szenvedés világa
elnyelheti a mi életünket is bármelyik pillanatban. Akár kisebb, akár súlyosabb, esetleg végzetes betegséggel találkozunk, mindig van mellette lelki szenvedés is, megoldatlan
családi problémák, lelket mardosó bajok, múltból kísértő
bűnök, megválaszolhatatlannak tűnő kérdések az élet értelméről és még sok más ilyen.
Egyházközségeinkben is látogathatjuk betegeinket,
időst, fiatalt egyaránt, és ha valaki kórházba kerül, nemcsak
a plébánosunkat jó, ha értesítjük, hanem a kórházi
lelkigondozót is vagy a beteglátogató önkéntest, hogy ők is
segítségére tudjanak lenni. Ha az otthonában lévő beteg
nincsen egyedül, ha mindig van, aki rányitja az ajtót az
egyedül élő szenvedőre: jézusi lelkületről teszünk tanúságot. Ha megszervezzük, hogy a beteget otthonában ápolók
fel legyenek néha egy kicsit váltva, hogy pihenhessenek:
irgalmasságot teszünk. Ha segítünk, hogy a nem annyira
hozzáértő idősebb is tudja hallgatni, akár a kórházban is, a
Mária Rádiót vagy a Katolikus Rádiót, nála legyen imakönyve, rózsafüzére: szolgálatára vagyunk vele.
Ha a betegségek pasztorációjával kapcsolatban el is fogadjuk azt, hogy ez valóban mindenkit érintő téma, könynyen hajlamos azt hinni az ember, hogy például a szenvedélybetegségek, akár konkrétan a droghasználat, a mi családunkban biztosan nem fordulhat elő. Sokan gondolkodnak így, de akkor miért látunk annyi réveteg tekintetű fiatalt, akár még falusi utcákon is? Miért van az, hogy gimnazisták rendszeresen az öntudatlan részegség állapotába kerülnek a hétvégéken? Valami hiányzik nekik. A „szomjas
voltam, és adtatok innom”, nemcsak egy tréfás megjegyzés
lehet az alkoholizmus esetén, hanem rávilágít arra, hogy az
alkoholista, a droghasználó és a sok más szenvedély közül
valamelyikkel küzdő gyakran hiányol valamit az életéből,
szomjazza a szeretetet, éhezi az odafigyelést, a szülői, baráti vagy testvéri törődést. Nagyon fontos felfigyelnünk arra,
hogy ezek a területek: szakterületek. Szükségünk van a sajátos csoportok pasztorációjában a képzett szakemberekre.
A betegekkel is ezért foglalkoznak (az orvosok, ápolók
mellett) szakképzett lelkigondozók, akik külön megtanul-
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ták, hogyan kell megszólítani a különféle bajban lévő embert, hogyan kell
vele kapcsolatot teremteni, segíteni
abban, hogy feltárhassa élete nehézségeit, problémáit. Az alkoholistákkal,
drogosokkal is kell hozzáértőknek, terapeutáknak foglalkozni. Szükség van szakemberekre, támogató csoportokra, a már gyógyultak tapasztalataira.
Szükség van arra, hogy az érintett és a rokon, családtag is
legyőzze félelmeit, szégyenét, felhívja telefonon, megkeresse személyesen a szakembert. Egy-egy közösségben elérhetővé kell tenni ezeket a telefonszámokat, címeket, honlapokat. Ugyanakkor, természetesen a szenvedélybetegségek esetében is szükség van arra, hogy közösségi és magánimádságainkba is belefoglaljuk a szenvedélyektől szenvedőket, akár egy-egy hozzánk közelálló személyre szűkítve
is ezt. Gondoljunk arra, hány család életét teszi tönkre,
anyagi biztonságát szünteti meg, sokszor a mindennapi kenyér lehetőségét is kizárja a különféle játékszenvedély!
Gyermekeink, hála Istennek, nem drogoznak, nem isznak,
csak(?) internetfüggők?, facebook-fanatikusok? Az igazi
barátoktól, a valódi hangoktól elzárkóznak a folyamatos tévénézés, az állandóan fülben zajongó telefon, MP4-lejátszó
használatával? Nemcsak fiatalt, idősebbet is korlátozhat az
ilyen jellegű függőség valamelyike. Az irgalmasság tette,
ha börtönben lévőt meglátogatunk. De mi történik azután,
ha kiszabadul? Keresi-e a közösség, az ismeretségi kör a
segítés lehetőségét? A Mécses Szeretetszolgálat Magyar
Börtönpasztorációs Társaság dolgozik ezen a területen. Segítséget, ötletet kaphatunk tőlük, de mi is részt vehetünk
szolgálatukban. Segíthetünk meglátogatni egy-egy fogvatartottat például az anonim levelező szolgálatban való munkánkkal, a csomagküldés által, a különböző hitéleti kiadványoknak az intézetekbe eljuttatásában. Beteg, fogvatartott, függőségtől, rabságtól szenvedő testvéreink szolgálata
az irgalmasság tette. Imádkozhatunk, tevékenykedhetünk
értük. Lehetünk összekötők egyházközségünk és az egyházmegyei szakpasztorációk között, lehetünk felelősei egyegy szakterületnek plébániánkon. A szakmai honlapok híreit és a püspökségről érkező plakátokat segíthetünk hirdetőtábláinkon elhelyezni. Saját magunk vagy szeretteink vonatkozásában se a szégyenkezés érzését hordozzuk, hanem
a „felkelni akarás szándékát!” Higgyünk abban, hogy minden betegségből, megkötözöttségből és rabságból van szabadulás Jézus Krisztus, a mi Urunk által! Ámen.
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Kelepeltek, doromboltak…
Töredékek a hajómalmok történetéből
„Sziget alatt régen
- Szép ifjúkorom Láttam ilyen malmot
Szelíd alkonyon.
Ki tudja, kinek jár,
Forog-e ma már,
Gondolatom arra
Gond-őrleni jár.”
(Juhász Gyula)

Ha gondolatban visszautazunk az 1900-as esztendő idejére, amikor településünk Haraszti községből – nevében
is hozzákötve magát az ősi folyóhoz - Dunaharaszti lett, érdemes egy pillantást vetni nyár derekán a vadregényes
vízpartra. A templom alatti kertvégeket és a szigetet festői szépségű táj övezte, a vízben csónakokon kirándulók
eveztek. Feljebb a HÉV-állomás alatti strandon, a fakabinok előtt, a szigetre vezető híd szomszédságában, ahol
Baktay Ervin indiánjai szórakoztatták a hosszú fürdőruhába és csíkos kezeslábas úszódresszbe öltözött pesti úri népet, pezsgett az élet.
A Duna másik ágán szintén zajlott az élet, de az arra járó kevésbé szórakoztató, sokkal inkább izzadságos időtöltést láthatott. A part felé zsákokkal megrakott szekerek haladtak, a parti pallón izmos legények hordták vállukon a
zsákokat egy furcsa vízi alkalmatosságra, a hajómalomra, ahonnan harsány munka hangjai hallatszottak. Bár a városi
gőz- és hengermalmok megjelenésével a hajómalmok kora leáldozóban volt, a környékbeli gazdák mégis szívesebben hozták ide őröltetni gabonájukat, mint a lovakkal messzinek számító fővárosba. Ez idő tájt a haraszti vizeken
több malom is horgonyzott. A HÉV vasúti hídja mellett Rötzer György és Schwarzl Jánosné malma őrölt, ezt több
képeslap is megörökítette. A híd alatt Taksony felé előbb Zwick András, lejjebb Horváth József malma horgonyzott.
Felfelé, a mai kikötő környékén ifjabb Schmauder János hajómalmának jelölt ki helyet a Folyammérnöki Hivatal.
Hogyan és mikor jelentek meg a hajómalmok ezen a vidéken? Ez a történet régen kezdődött. Az első feljegyzések egészen a római korra nyúlnak vissza. 1536-ban a Rómát ostrom alá fogó gótok – hogy kiéheztessék a várost –
elterelték a római malmokat hajtó patakok vizét. Ekkor a rómaiak átalakították a vízimalmaikat, alulcsapó kerekekkel látták el, és a Tiberisen horgonyzó dereglyékre szerelték. Így alakult ki a két hajóra szerelt vízimalom. Később, a
840-es évekből a Rajnán őrlő hajómalmokról is szólnak leírások. Magyarhonban az első adat 1292-ből, Buda vára
közelében működő malomról szól. Ezután a budai polgárok több malmot is működtettek, elsősorban a felhévízi
malmok voltak híresek, mert itt a hőforrások miatt télen sem fagyott be a Duna, így egész évben dolgozhattak.
Zsigmond király idején Ercsiben tíz hajómalom működött. A XVI. századra már elterjedtek voltak az alulcsapó
szerkezetű, két hajótestből, a házhajóból és a völgyhajóból álló, valamint a közte elhelyezkedő lapátkerékből álló hajómalmok. Elterjedésüket a törökkel vívott harcok segítették elő, mert ezek a könnyen helyet változtató, nagy területen mozgó szerkezetek segítségével jól ki tudták elégíteni a nagyszámú hadsereg élelmezési szükségleteit. A kezdeti
időkben német molnárokat és hajóépítő szakembereket hívtak be az országba, később azonban a magyarok is elsajátították az építés és a működtetés fortélyait, így a XVII. században folyóinkon megjelentek a magyar molnárok által
épített hajómalmok is.
Környékünkön a hajómalmok történetében Ráckeve jár az élen. A várost 1440-ben a török elől menekülő szerbek (rácok) telepítették be újra. Feltételezések szerint már Mátyás idejében lehettek molnárok a településen, de
1546-ban a budai szandzsák összeírása nyomán már hét Molnár nevűt jegyeztek Ráckevén. (Ekkor a név a foglalkozásra utalt.) A török hódoltság után, Savoyai Jenő halálakor készült kimutatás tíz dunai hajómalom után származó
jövedelemről szól. A ráckevei céhek közül a hivatalosan 1728-ban alakult molnárcéh volt a legerősebb, legtekintélyesebb.
A vízimolnárokhoz kapcsolódó molnárünnepek közül a legfontosabb Nepomuki Szent Jánoshoz kötődik, aki a
folyók, hidak, hajósok, vízimolnárok, halászok védőszentje, a gyónási titok megőrzője. A cseh király feleségének a
gyóntatója volt. Nem árulta el a királyné titkait, ezért IV. Vencel cseh király 1393-ban elfogatta, megölette és a
Moldva folyóba dobatta. A legenda szerint testét mennyei fény övezte, teste körül fáklyák sokasága világított a fo-
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lyón. XIII. Benedek pápa 1729-ben avatta szentté, de kultusza ezt jóval megelőzve már a XVII. században kialakult.
Harasztinak is ő volt a védőszentje 1904-ig, a Szent István tiszteletére felszentelt új templom megépítéséig. Emléknapja május 16-án van. Ekkor misét mondtak tiszteletére. Ráckevén például ezt nevezték molnármisének. Ekkor a
molnárok tartották a gyertyát, és ők ministráltak. A szertartáshoz hozzátartozott az oltárkerülés is. A céh molnároltárt tartott fenn. A felette lévő karzatot ma is molnárkarzatnak nevezik. Minden nagyobb alkalomkor, húsvétkor, búzaszenteléskor volt szokás az oltárkerülés. Szokás volt még a Jánoska-eresztés, ami deszkákra erősített fáklyák,
gyertyák úsztatása volt, ami alatt a molnárok a Nepomuki Szent János litániát mondták. Ez a szokás ma is él városunkban.
Buda felszabadítása után németföldről érkeztek földművesek Harasztira. A Rákóczi-felkelés alatt a falu ismét
elnéptelenedett, majd a szabadságharc leverése után a második hullámban érkezett telepesek keltették életre a községet. A szorgalmas, jól gazdálkodó földművesek felvirágoztatták a mezőgazdaságból élő települést. Így nálunk is
megjelentek az első hajómalmok. A családi
hagyomány szerint az ausztriai Tirol tartományból hívtak be jó hírű hajóépítő mestereket. A több generáció óta munkálkodó kiváló
faipari mesterek munkáját dicséri az innsbrucki dóm bejárati ajtajában és padjaiban látható
Zwick család címere. Ez a család adott Harasztinak hajóépítő ácsokat, akik megtelepedtek a faluban, hajóácsként, ácsként, hajómolnárként dolgoztak és örökítették tovább mesterségüket.
Családi kép 1911-ből. Ekkor még őröltek Harasztin a hajómalmok.
Jobb oldalon az utolsó hajómolnár (molitor
müller), az 1870-ben született Zwick József,
középen, molnársapkában édesapja, Zwick János, ugyancsak hajómolnár, bal szélen egy rokon, szintén hajómolnár.
1915-ben a hajózás biztosítása érdekében a 40283. számú alispáni rendelet bevonta a folyami hajómalmok működési engedélyét. Ezzel Dunaharasztin is megszűntek az utolsó hajómalmok is. A Zwick család hajómalom építő
molnárjai is más foglalkozást választottak, de ősi hagyományaikat nem adták fel. Az időközben Soroksáron megtelepedett ág hordókészítéssel foglalkozott, még a múlt században is készítettek iparművészeti remekeknek számító díszes, faragott hordókat. A
harasztiak tetőácsként dolgoztak tovább, erős családi kötelékben, nagy
összefogással. Munkájukat számos haraszti és környékbeli ház tetőszerkezete dicséri, de dolgoztak templomtornyok építésén, és az Országház
újjáépítésén is. (Saját házamon is egy Zwick leszármazott dolgozott, aki
még nagypapájától tanulta a mesterséget. Ő mesélte, hogy a nagypapa,
Jóska bácsi még úgy készítette a tetőt, hogy abban szögek, csavarok
nem voltak, minden fából készült, a gerendákat összetartó csapok is.)
Firma Zwick – Familie aus Tyrol 1827 – a Zwick család címere
A családi hagyományt, emlékeket szájról szájra adták tovább egymásnak a generációk. Így kapott megerősítést a Granárium története is.
Az utolsó hajóács-molnár mesélte fiának, az akkor gyermek Zentai
(Zwick) Józsefnek. Amikor Laffert báró felépítette a ma városházaként
működő második kastélyát, beköltözése után az addig lakott kúriát gazdasági célokra használta. A haraszti szigetet akkoriban két folyóág határolta, és volt időszak, amikor a kisebb – mai holtág – volt a sebesebb folyású. Ekkortájt ezen a folyószakaszon is őrölt hajómalom, mégpedig a
plébániaépület alatti helyen. Mivel a molnároknak nagyon sok munkájuk volt, sokat, többször napokat is kellett várni, amíg megőrölték a gabonát. Hogy az eső kárt ne tegyen a búzában vagy a lisztben, a báró
megnyitott egy helyiséget a molnárok számára a régi kastélyban, ahol a
zsákban lévő gabonát, illetve lisztet az őrlés és szállítás között tárolták.

58

2015. Szent Péter és Szent Pál

Krisztus fénye

A családi történet szerint innen ered a Granárium elnevezés.
A dunai hajómalmok története ismét Ráckevén folytatódik. Az utolsó hajómalom a hatvanas évekig horgonyzott a ráckevei partok mellet, míg az egyik évben télire már nem vontatták ki a partra, és a jég összetörte, tönkre tette. A műemlék malom darabjait a szentendrei múzeumba vitték. A régi hajómolnár-hagyomány őrzői néhány éve létrehozták a Ráckevei Molnár Céh Alapítványt, felépítették az egykori hajómalom mását, amely múzeumi és idegenforgalmi látnivalóként, a régi dicsőséges molnárság emlékeként és a város helytörténeti kincseként ott ring a piac
előtti Duna festői környezetében.
Zentai József emlékére
Halála előtti évben sokszor volt vendégem a Helytörténeti Emléktárban. Sokat beszélgettünk, sok szép történetet mondott el a régi Harasztiról, dokumentumokat, képeket mutatott. Mint egykori leszármazott, szívén viselte a hajómalmok történetét. Készített egy kis összeállítást, mintegy kutatási irányvonalnak. Ezeket a sorokat mellékelte:
„Én reménykedem abban, hogy még elő fognak kerülni az eddig rejtőzködő adatok, emlékek máshonnan is a
haraszti hajómalom-molnárok életéről, családjáról. Talán segítettem én is valamicskét ebben az ügyben,
jószándékkal. – Zentai József 2011. január 20.”
Gáll Sándor
Felhasznált irodalom:
Joó Ernő: A budafoki hajómalmok és vízi molnárok története
Kovács József László – Kovácsné Paulovics Teréz: Duna vizén malom forog…
Zentai József jegyzetei és hangszalagra mondott visszaemlékezései

*****

A veresegyházi (szülővárosom)
új templom alapkőletétele
A Váci Egyházmegye igen jelentős települése a Gödöllő melletti Veresegyház. A lakosság az elmúlt évtizedekben megkettőződött. A Migazzi-féle
templom, amelyet 1777-ben építettek, kicsinek bizonyul a katolikus hívek közösségéhez képest. Ez az egyik oka, hogy nagyobb templomra van szükség.
A másik oka, a Migazzi-féle templom alatt egy középkori templom maradványait találták meg. Az ásatások évek óta
folynak a templomban. Így a katolikusok a vasárnapi szentmisét és a hétköznapi ünnepeket részben a helyi református templomban tartják. A város vállalta,
hogy a veresegyházi katolikus híveknek
új templomot épít Szentlélek Isten tiszteletére, a régi templom mellett. Az alapkőletételre május 23-án, Pünkösd szombatján került sor. Dr. Beer Miklós váci
megyéspüspök áldotta meg és helyezte el
az alapkövet az új templom területén.
Az ünnepi eseményen többek között ott
volt Pásztor Béla polgármester, aki kezdeményezője volt az új templom építésének. A helyi plébánoson kívül, több katolikus és református egyházi személy is
részt vett az ünnepségen.
Láng András
kanonok plébános
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S

zólhatok az emberek vagy az angyalok
nyelvén, ha szeretet nincs bennem, csak zengő
érc vagyok vagy pengő cimbalom.

Lehet prófétáló tehetségem, ismerhetem az összes
titkokat és mind a tudományokat, hitemmel
elmozdíthatom a hegyeket, ha szeretet nincs bennem,
mit sem érek.
Szétoszthatom mindenemet a nélkülözők közt,
odaadhatom a testemet is égőáldozatul, ha szeretet
nincs bennem, mit sem használ nekem.
A szeretet türelmes, a szeretet jóságos, a szeretet nem
féltékeny, nem kérkedik, nem is kevély.
Nem tapintatlan, nem keresi a maga javát, nem gerjed
haragra, a rosszat nem rója fel.
Nem örül a gonoszságnak, örömét az igazság
győzelmében leli.
Mindent eltűr, mindent elhisz, mindent remél,
mindent elvisel.
S a szeretet nem szűnik meg soha. A prófétálás véget
ér, a nyelvek elhallgatnak, a tudomány elenyészik.
Most megismerésünk csak töredékes, és töredékes a
prófétálásunk is.
Ha azonban elérkezik a tökéletes, ami töredékes, az véget ér.
Gyermekkoromban úgy beszéltem, mint a gyerek, úgy gondolkoztam, mint a gyerek, úgy ítéltem, mint a
gyerek. De amikor elértem a férfikort, elhagytam a gyerek szokásait.
Ma még csak tükörben, homályosan látunk, akkor majd színről színre. Most még csak töredékes a
tudásom, akkor majd úgy ismerek mindent, ahogy most engem ismernek.
Addig megmarad a hit, a remény és a szeretet, ez a három, de közülük a legnagyobb a szeretet.
(Szent Pál apostol korinthusiakhoz írt első levele, 13. fejezet 1-13)
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