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A nyári időszakban két szent nevelőt köszönthetünk, július 15én: Pirotti Szent Pompilius piarista szerzetest, augusztus 25-én
Kalazanci Szent József áldozópapot. Mindketten a szegény
sorsú ifjúság keresztény nevelésére áldozták életüket. Kalazanci
Szent József 1721-ben alapította meg a piarista rendet, melynek
Pirotti Szent Pompilius, 1756-ban bekövetkezett haláláig, tagja
volt.
Közbenjárásukat kérjük ifjúságunkért, pedagógusainkért!
„Az ifjakat is buzdítsd, hogy mindenben fegyelmezetten
éljenek. Magad járj elő jó példával mindenben, a tanításban légy
kifogástalan és komoly.” (Tit 2,6)

Czifra Lászlóné

DSIDA JENŐ :
Nyáresti áhítat
Lépkedj vigyázva, kedves!
Míg mély varázsa tart
e percnek, ülj le mellém.
A csöndet ne zavard.
Az Úr mennydörög olykor,
máskor a suhogó
tölgyek holdfénybe rezgő
szavával suttogó,
máskor csókokba csattan
termő parancsa, majd
költők szájával szólal,
mikor a rím kihajt.
Most, hogy ily enyhületben,
mivel sem küzködőn
ülök a tiszta csendben,
a tiszta küszöbön:
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egy kis tücsköt választott
s e cirpelésen át
beszél. Figyelj, figyelj csak!
Én értem a szavát.
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lső keresztény királyunk, a Szent István halálát követő negyven éves belviszály után vette kézbe az ország
sorsát László király, és életszentségével, szigorú törvényeivel és nem utolsósorban vitézségével jeles alakjává
vált a magyar történelemnek és áldott alakjává a magyar
egyház életének.
László király I. Béla és Richeza lengyel királylány frigyéből született második gyermekként, bátyja, Géza után
1077-ben vette át az ország uralmát. László gyermekkoráról keveset tudunk, ám sejteni lehet, hogy a belső harcokkal és viszályokkal terhes években edződhetett; a krónikák
feljegyezték, hogy bátorságát és vitézi kedvét apjától, hű
vallásosságát anyjától örökölte. Mindkettőre szüksége volt
ugyanis, hiszen nagy feladat várt rá: helyre kellett állítania
a rendet az országban, szövetségeseket állítva maga mellé
meg kellett erősítenie külső kapcsolatait, és meg kellett védenie az országot a külső támadások ellen.
Első vitézségeit még Salamon király uralkodása idején
jegyezték fel róla. Az egyik legismertebb történet szerint a
Kerlés melletti ütközetben vette üldözőbe és győzte le azt a
kun harcost, aki egy magyar lányt ragadott magával. Már
ez a hőstette legendát szőtt az alakja köré, és ezt a jelenetet
számos templomi falfestmény is megörökítette az elkövetkező évszázadokban.
László tehát 1077-ben vette át az ország kormányzását,
és egyidejűleg fogott hozzá a belső béke helyreállításához
és a határok védelméhez. A többszöri kun betörést az ország déli határainál rendre visszaverte, az elfogott harcosokat könyörtelenül kivégeztette. Az 1091-es kun betörés során László királyt azonban váratlan irgalmasság öntötte el:
az elfogott ellenséget életben hagyták, ha vállalta a keresztény hitre való áttérést.
A sorozatos kun és besenyő betörések késztették Lászlót arra, hogy a végeket megerősítse, és az elnéptelenedett
területeket újratelepítse. Országszervezői tevékenysége
azonban nem állt meg ennél: megkezdte a keleti és északnyugati részek közigazgatásának kialakítását, amelyet végül Kálmán király fejezett be, létrehozva a 72 vármegyéből
álló rendszert.
Uralkodása során mindvégig nagy jelentőséget tulajdonított az ország belső biztonságának, a viszályok ugyanis
erősen veszélyeztették azt. Trónra lépése második évében
László király kemény törvényeket hozott az erkölcsi élet és
a vagyonbiztonság helyreállítása érdekében, és a szabályozás kiterjedt a kiváltságosabb rendekre is. A legszigorúbb
büntetés sújtotta a tolvajlást, mások vagyonának eltulajdonítását: akár egy tyúklopásért is csonkítás, nagyobb értékért
akasztás járhatott.

Néhány év alatt a ma már kegyetlennek tűnő törvények
hathatósnak bizonyultak, lazítani lehetett rajtuk. Ezt követően kerülhetett sor az egyházi viszonyok rendezésére is.
Az 1092-ben összehívott szabolcsi zsinat rendezte a papok
házasodásának az ügyét, az ünnepek, böjtök megtartását,
illetve büntette a pogány szertartásokat, és szabályozta az
erkölcsi élet néhány más kérdését is.
Így tehát László király az ország fizikai biztonságának
kialakításával párhuzamosan a nép lelki biztonságáról is
gondoskodott, megkezdte az egyházi birtokok kiterjesztését
és gazdagítását, új kolostorokat alapított, befejezte a váci
székesegyházat. 1083-ban oltárra emeltette István király,
Gellért püspök és két remete ereklyéit, és ez a szentté avatás nemcsak az egyházat, de a magyar nemzettudatot is
erősítette, kettős célt szolgált tehát.
Szent László király jellemének legerősebb vonásai,
amelyeket a krónikák megőriztek és az évszázadok során a
legendák is továbbörökítettek, a vitézség és lovagiasság
mellett a könyörületesség és megbocsátás voltak, nem véletlen tehát, hogy lovagkirályunk alakja köré az évszázadok
során számos mondta és legenda szövődött. László életszentsége és önfeláldozása elnyerte az Úr tetszését, a természet csodái álltak a lovagkirály szolgálatába nagy szükség esetén: a sziklából forrás fakadt, az országot védelmező, éhező katonák táplálására szarvascsorda vonult át a sereg előtt.
László királyt viszonylag fiatalon szólította magához az
Úr. Halála évében indította a pápa a keresztes hadjáratot a
Szentföld visszafoglalására, a hagyomány szerint ő lett
volna a keresztesek hadvezére. László testét előbb a
somogyvári monostorban, később pedig Váradon helyezték
örök nyugalomra. Sírja zarándoklatok helyszínévé vált,
ereklyéi előtt peres ügyeket döntöttek el, 1134-ben pedig
sírjánál tartották a zsinatot. A kegyes királyt, ahogy a nép
nevezte, 1192-ben III. Béla király indítványára avatták
szentté, és azóta a katonák patrónusaként tisztelik: a magyar hadak a „Szent László, segíts!” felkiáltással vonultak
harcba.

Szentgyörgyi Georgina
Kép: Kisfaludy Károly Szent László a cserhalmi csatában, olaj, 1830

3

Krisztus fénye

2016. Szent László király

Hiszek az Atyában,
a Fiúban, Jézus Krisztusban
és a Szentlélekben
Pünkösd utáni vasárnap a Szentháromság vasárnapja (Festum Trinitatis).
Ezen a napon a háromszemélyű egy Istent ünnepeljük. Arra keresek
választ, kik ezek a személyek, milyen viszony, kapcsolat, egység van
közöttük és milyen tulajdonságokat hordoznak, hogyan hat ki
mindennapjainkra.
Hiszek az Egy Istenben. Így kezdjük a hitvallásunkat. Mégis három
Isteni Személyt emlegetünk: Atyát, Fiút és a Szentlelket.
Keresztény életünk egyik alappillére a Kinyilatkoztatás, melyből sok
mindent megtudunk Isten hármasságáról. Le kell azonban szögezni, hogy
a Kinyilatkoztatás kitart a legszigorúbb egyistenhit, a monoteizmus
mellett. Elveti azt az elképzelést, hogy belőlük tevődne össze az egy
Isten (szubordinácianizmus eretneksége lenne)! A Személyek ugyanis
egy és osztatlan isteni egységet alkotnak!1 Nüsszai Szent Gergely külön
munkát is írt arról, hogy nincs három Isten. Szent Ágoston pedig az egységet az isteni lényegben (hüposztaszisz) látja,
vagyis a három személy ennek az osztatlan lényegnek a közös birtokosa.2
Az Ószövetségben Isten hármasságára vonatkozólag sok utalást találunk, melyek önmagukban ugyan nem a
Szentháromságra vonatkoznak, inkább annak előkészítésére. Fokozatosan mutatja meg a Megváltó, a második isteni
személy, Jézus Krisztus személyét, megtestesülését és tanítását. Az Ószövetséget csak az Újszövetség fényében tudjuk
igazán értelmezni és megérteni. A Jézus előtti kinyilatkoztatásból megtapasztalhatjuk Isten fokozatos önfeltáró
pedagógiáját. Leginkább a jövendöléseknél látjuk ezt, melyben Isten ’egészen különleges értelemben lesz Atyja a
Messiásnak’3, oly annyira, amilyen szeretettel viseltetik választott népe iránt. „A Messiást öröktől nemzett fiának nevezi
(Zsolt 2; 110; Mik 5,1) akinek átadja hatalmát (Dán 7,13-14; Mt 26,64,) sőt ő kapja a Lélek teljességét (Iz 11,2) és ez a
teljesség rajta keresztül minden népre kiárad (Joel 3,1).”4
Az Újszövetségben Jézus Krisztus, nem adott kifejezett tanítást a Szentháromságról. De magatartásán és kijelentésein
keresztül feltárta és megmutatta nekünk, az apostolok által is belső életét.5 Ebből azonban kezdetben senki semmit nem
vett észre, még a tanítványok sem. Jézus megígérte azonban, hogy eljön a Szentlélek, aki majd eszükbe juttatja
(hüpomnészei) és megérteti velük (anangelei) minden tanítását.6 Így lett nyilvánvaló a Szentlélek, – a Harmadik Isteni
Személy –, által, hogy Jézus Krisztus a Fiú, akit az Atya küldött és Ő az Atyával együtt állandóan küldi nekünk (most is!)
a Szentlelket. Jézuson keresztül tehát nyilvánvalóvá vált számunkra a Szentháromság titka.7 Jézus Krisztus szentháromsági kinyilatkoztatása, az Ószövetséghez hasonlóan és Isten pedagógiájának megfelelően fokozatosan ment végbe.
Akit a Szentírás Úrnak (Adonáj) mond, az az Atyával azonos. Az Atya, Jézus Krisztus által válik számunkra
személyessé és megszólíthatóvá. Ezt leginkább az ún. főpapi imájában látjuk legszemléletesebben, ahol Atyjához
fohászkodik: „Az az örök élet, hogy ismerjenek téged, az egyedüli igaz Istent, és akit küldtél, Jézus Krisztust.”8 Ő az, aki a
Fiút elküldte hozzánk9 és általa szólt hozzánk10, aki szeretettel viseltetik a Fiú iránt11 és azok iránt, akik Jézus Krisztust
befogadják.12 Ő tesz minket Jézus Krisztus társörököseivé is.13 „A Fia Lelkét árasztotta szívünkbe az Isten, aki őt így
szólítja: Abba, Atya!”14 Tehát mindannyian ugyanúgy imádkozhatunk hozzá, mint a Fiú, ez feladatunk is!
Isten atyasága megtestesült Fiához való viszonyában mutatkozik meg leginkább. Ugyanígy mutatja meg Jézus
magatartása, hogy milyen értelemben tartja ő saját magát Fiúnak, Isten Fiának.15 Maga Jézus mondja: „senki sem ismeri a
Fiút, csak az Atya, s az Atyát sem ismeri senki, csak a Fiú és az, akinek a Fiú kinyilatkoztatja.”16 Ő és az Atya egyek,17
ami az Atyáé, az az Övé is.18 Jézus Krisztus, az Atya küldötte, minden hatalmat kezébe adott az Atya,19 egyedül ő van
birtokában Isten Lelke teljességének20 és benne érkezett el az emberekhez Isten Országa.21 Ő is az Atyával a kezdetek óta
létezik (preegzisztens), benne Isten szolgai alakot öltött és az emberekhez lett hasonló.22 De benne nem az Atya testesült
1

Vö. Denzinger: 3325. ld. még Müller: 427. old
Előd: 269. old
258. old.
4
Uo.
5
259. old.
6
Vö. (Jn 14,26; 16,12-14)
7
Ld. Előd: uo.
8
(Jn 17,3)
9
(Jn 20,21; 11,42; 17,23; Mk 9,37; Lk 9,48; Róm 8,3; Gal 4,4)
10
(Zsid 1,2)
11
(Jn 3,35; 17,24; Mk 1,11; Mt 3,17; 12,18)
12
(Jn 14,23; 1Jn 4,10)
13
(Róm 8,17)
14
(Gal 4,6)
15
Ld. Előd: 261. old.
16
(Mt 11,27; Lk 10,22)
17
Ld. Jn 10,30
18
Ld. Jn 16,15
19
(Mt 11,27; 28,18)
20
(Lk 4,18-21; Jn 1,16)
21
(Mt 12,28; Lk 11,20)
22
(Fil 2,6-8)
2

3

4

2016. Szent László király

Krisztus fénye

meg és nem is az Atya egy megnyilvánulási formája! Krisztusnak az Atyától különböző énje és személyisége van (Isteni
és emberi természete). Jézust az Atya, mint Fiát küldte a világba.23 „Csak különálló személy lehet küldött, kaphat
hatalmat, tehet tanúságot, mondhat ítéletet, lehet egyszülött, elsőszülött, igaz fiú, tulajdon fiú, és bírhat életet
önmagában.”24 Szent Tamás írja, hogy ami cselekvés a megtestesülés létrehozásánál végbement (ratio actionis), az a
három isteni személy közös tevékenysége.
A Szentlélek, Isten Lelke szavak a Szentírásban nem minden esetben jelölik a Harmadik Isteni Személyt, inkább
személytelen, szellemi, lelki erejére vonatkozik.25 Az Újszövetségben azonban kifejezetten Isteni személy a Szentlélek. Az
evangélisták és Pál is, személyes tevékenységeket tulajdonítanak a Szentléleknek. A Szentlélek az, aki tanítja az
apostolokat,26 küldi őket,27 összetartja őket (de nem csak őket, hanem a mai napig a hívőket is).28 A Szentlélek bőkezűen
osztogatja ajándékait, a karizmákat is.29 Ő a Harmadik Isteni Személy, mert olyan tevékenységeket tulajdonítunk neki,
melyek a teremtményektől különböző, lényegesen isteni tevékenységek. Elvezet az igazságra,30 elöljárókat választ,31
megmondja a jövőt,32 és Ő a vigasztaló (Paraklétosz), segítő és közbenjáró.33 Ő szólt a próféták útján.34
Krisztus mondja a Szentlélekről, hogy az Atyától származik (Filioque).35 Ilyen kijelentések után kezdett a teológia
szentháromsági eredésekről, szármázásokról (processiones trinitariae) beszélni. Ezek az eredések örök eredések! Két
formája van: a Fiú eredése, melyet nemződésnek vagy születésnek (generatio) hívunk és a Szentlélek eredése, vagy
származása (processio simpliciter). Ezt természetesen nem földi, természet szerinti értelemben kell értelmeznünk, hanem
analóg módon. „… a szentháromsági személyek mindegyike Isten, Isten pedig öröktől fogva létezik, teljességgel lehetetlen,
hogy bármelyik isteni személy időbelileg megelőzze a másikat, vagy oka legyen a másiknak; és mivel a személyek egyetlen
természetet birtokolnak, rangbeli különbség sem jöhet szóba közöttük. A szentháromsági eredések tehát ’csakis logikai
egymásutánt jelentenek’, vagyis azt, hogy más a logikai megokolása (ratio-ja) és elvi alapja (principium-a) egyik
személynek, mint a másiknak.”36
Az Atya azáltal Atya, hogy lényegét öröktől fogva átadja a Fiúnak, mintegy kiüresítve önmagát (kenózis); a Fiú pedig
azért Fiú, mert ezt öröktől fogva elfogadja és benne az Atya lényege tükröződik át. Ez az elfogadás és tükröződés az, amit
Fiúságnak, vagyis születésnek mondunk. Az isteni lényeg mindhárom személyben egy és ugyanaz, de a létezési módok
különbözőek.37 Mint látjuk, a Szentírás a két személynek (Fiú és Szentlélek) eredetet tulajdonít, azonban az Atyának soha.
Az Atya kezdet nélküli (anarchosz), teremtetlen, születetlen (agenétosz). Birtokolja az isteni lényeget, nem kapja senkitől,
hanem öröktől fogva adja a Fiúnak és a Fiúval együtt a Szentléleknek. Az Atya a kezdetek kezdete, a források forrása
(principium sine principio). Az Atyától való eredő vonatkozások azonban nem mutatnak alacsonyabb rendű létformába és
nem hoznak létre Istenben értékrangsort.38
Amikor valamilyen tettet tulajdonítunk valamelyik szentháromsági személynek, tekintettel kell lennünk a
Szentháromságon belüli különleges szerepükre is.39 Az Atya a másik két személy őselve (princípiuma). Ezért neki
tulajdonítjuk a kezdeményezést mindenben, főleg a teremtésben és a megváltásban. A Fiúnak tulajdonítjuk a teremtésben
megnyilvánuló isteni bölcsességet, rendet és szépséget. Erre utal az ún. Logosz kifejezés is, mely János evangéliumában
sokszor szerepel.40 A Szentlélek a személlyé vált isteni szeretet; minden szeretet-megnyilvánulást, a karizmák és a
kegyelmek közvetítését neki köszönhetjük.
A szentháromsági személyek a legteljesebben átjárják egymást és egymásban vannak, egymásban léteznek. Ezt
perikorézisnek hívjuk. „Személyiségük különböző, de öntudatuk egyetlen, ezért mindegyikük a másik kettőben látja a
maga célját.”41 Egymást csak a szeretetben tudják értelmezni és megtalálni, egymás nélkül nem tudnak létezni. Azonban
ez nem egy statikus, hanem egy dinamikus folyamat, mert mindegyik személy maga a tetterő.
A szentháromsági személyek egymásban való szeretet-léte a mindennapi életünkben is megmutatkozik. Ideális
esetben, a házaséletben és a cölibátusban élőknél látjuk legteljesebben, mégpedig a kölcsönös önátadásban. Amikor a
személyek teljes valójukat oda-, beleadják a másik érvényesülése érdekében, szabadon és önzetlenül lemondva saját
érdekeikről. Ezen felül minden közösségi élet ősmintája is ez.42
A Szentháromságban való hitünket minden főünnepen, a szentmisében közösen megvalljuk. Az ókeresztény kortól
kezdve pedig az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevére keresztelkedünk meg, vagyis a Szentháromság egy Istenben való
hitben.43 Így kapcsolódunk be a Szentháromság személyei között folyó megismerési és kegyelmi „áramkörbe”, melyben
az Atya minket a Fiúban lát és a Szentlélekben szeret. Mi pedig ugyanígy a Fiún keresztül láthatjuk az Atyát, és a
Szentlélek által pedig szerethetjük azt, aki által létezünk a teremtett világban, és aki felé tartunk.

H o r vá t h Pé t er Ve n d e l
23

Vö. Gal 4,4
Előd: 262. old.
Ld. Előd: 263. old.
26
(1Kor 2,13)
27
(ApCsel 13,4)
28
(1Kor 12,12-20)
29
(1Kor 12,7-11)
30
(Jn 16,13)
31
(ApCsel 20,28)
32
(Lk 2,26; ApCsel 1,16)
33
(Jn 14,26)
34
(2Pt 1,21)
35
(Jn 15,26)
36
Előd: 271. old.
37
Ld. u.o.
38
Ld. Müller: 427. old.
39
Ld. Előd: 282. old.
40
Jn 1,1
41
Előd: 281. old. és vö. (Jn 14,10; 1Kor 2,11)
42
Ld. Előd: 285. old.
43
Vö. Mt. 28,19 és vö. még KEKO 44. és KEK 232.
24
25

Képek: Szentháromság-szimbólum egy középkori kódex lapján (1210);
Luca Rossetti da Orta Szentháromság, 1738
Felhasznált irodalom:
•
•
•
•
•
•
•
•

Dr. Előd István: Katolikus Dogmatika, Szent István Társulat, Bp. 1978.
W. Beinert: A katolikus dogmatika lexikona, Vigília Kiadó, Bp. 2004.
H. Denzinger, P. Hünermann: Hitvallások és az Egyház Tanítóhivatalának megnyilatkozásai,
Szent István Társulat, 2004.
Gerhard Ludwig Müller: Katolikus Dogmatika, Kairosz Kiadó, 2007.
John Meyendorf: A bizánci teológia, Bizantinológiai Intézeti Alapítvány, Bp. 2006.
Katolikus Egyház Katekizmusának Kompendiuma, Szent István Társulat, Bp. 2006.
A Katolikus Egyház Katekizmusa, Szent István Társulat, Bp. 2013.
Szentírás a Neovulgata alapján, Szent Jeromos Katolikus Bibliatársulat, Bp. 2007.
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Az elsőáldozók csoportjai,
Taksonyban 2016. május 8-án, a Dunaharaszti nagytemplomban 2016. május 22-én
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2016. Szent László király

Krisztus fénye

Elmélkedés SZENTHÁROMSÁG VASÁRNAPJÁN
(Dunaharaszti elsőáldozás)
Szentháromság titkát a Biblia nagyon gyakorlatiasan
A fogalmazza
meg a mai szentírási szakaszokban. A
szentlecke utolsó mondata: „Reményünkben nem csalatkozunk, mert a nekünk ajándékozott Szentlélekkel kiáradt szívünkbe az Isten szeretete”. (Róm 5,1-5) Az evangéliumban:
„Amikor eljön az Igazság Lelke, ő majd elvezet titeket a
teljes igazságra. Nem magától fog beszélni, az enyémből
veszi, amit hirdet nektek. Minden, ami Atyámé , enyém
is.”(Jn 16,12-15)
Szentháromság ünnepe van. A tudósok próbálják kifejteni a Szentháromság egy Isten titkot. Kedves gyerekek!
Mi egyszerűen fogalmaztuk meg ezt a hittanórán. Egy Isten
van, három személyben: az Atya, a Fiú és a Szentlélek. Keresztvetéskor, áldás osztáskor használjuk Jézus parancsa
szerint: „Menjetek az egész világra és Kereszteljétek meg
az embereket, az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.”(Mt
28,19)
De fölvetődik a kérdés: Istenben mi egy és mi három?
Talán ismerős a történet. Szent Ágoston, aki hosszú
könyvet írt a Szentháromság titkáról, a Földközi tenger
partján sétált és gondolkozott a nagy titokról. Ahogy ott sétált, egy kis gyermeket vett észre, aki egy kis gödröt ásott a
homokban és egy kagylóval hordta bele a vizet a tengerből.
(Mikor kis gyermek voltam, mi is játszottunk ilyet a veresegyházi tópart homokjában.) Mit csinálsz, fiacskám? Kérdezte a nagy tudós. Belehordom a tenger vizét a gödörbe.
Azt nem tudod, a tenger hatalmas. A legenda szerint, azt
mondta erre a kis gyermek: – Előbb belehordom a tenger
vizét ebbe a kis gödörbe, mint hogy te megérted a végtelen
Isten titkát.
Nagy titok a Szentháromság, a teológián fél évig tanultuk, de a végén azt mondta a tanárunk, azért mégis titok
marad.
Egyszer meglátogatta az egyik nyugdíjas teológiai tanár
a szintén nyugdíjas tanár barátját, akivel annak idején
együtt tanítottak a teológián. Azonnal szakmai dolgokról
kezdtek beszélgetni, amikor a vendég ezt mondta a barátjának: – Én megfejtettem a szentháromság titkát. – Valóban?
Meséld el! Ő erre kinyújtotta a bal kezét, tenyerét felfelé
fordította: – Ez a Mennyei Atya, aki teremtette a világot és
gondoskodik teremtményeiről. Azután a jobb kezét nyújtotta ki, majd maga felé húzta: – Ez a Fiú Isten, aki engedelmességből eljött megváltani a világot, és befogadta az embereket, és elfogadta az emberek szeretetét iránta. – És hol
van a Szentlélek Isten? – kérdezte kíváncsian a házigazda.
Erre összekulcsolta a két kezét: – Ez a Szentlélek, az Atya
és a Fiú kölcsönös szeretete. Ilyen egyszerű.
Az Atya Karácsonykor elküldte a Fiút, aki Húsvétkor
feláldozta magát a keresztfán és harmadnapra feltámadt, és
Pünkösdkor elküldte a Szentlelket, hogy mi a Szentlélek
templomai lehessünk. A Szentlélek sugallja nektek szülőknek, hogyan neveljétek gyermekeiteket, segít eligazodni a
világ sok eszmerendszere között. Jézus mondta apostolainak: –Amikor bíróság elé állítanak, ne töprengjetek, hogy
mit mondjatok, a Szentlélek abban az órában megmondja
nektek. (Mt 24,11)
Kedves elsőáldozó gyermekek! A ti ünnepetek ez a mai
nap. Szép fehér ruhában eljöttetek ide a templomban, tiszta

szívvel, szeretettel az Úr Jézus
iránt. Ma először veszitek magatokhoz az Úr Jézust a
Szentáldozásban. Életetek egy
szakasza lezárult, ti ezután
nem kis keresztért jöttök ide
az oltárhoz, hanem, úgy, mint
a felnőttek, ti is áldoztok. Köszönjük hitoktatótoknak, Orsi
néninek a felkészítést.
Kedves jó Szülők!
Szeretettel hoztátok ide gyermeketeket az Úr Jézushoz.
Vigasztalásul mondom nektek, a legutóbbi jegyesoktatáson
mondta az előadó házaspár: – Ha nem tudtok tökéletesen jó
szülők lenni, nem baj, de ha legalább valamennyire jók
vagytok, annak már örüljetek.
A saját elsőáldozásomból mai napig emlékszem, hogy
amikor a templomból átmentünk a plébánia udvarára, ott
már el volt készítve a hosszú asztalon minden elsőáldozónak kalács és egy bögre tejes kávé. Megrémültem, amikor
belenéztem, a tetején úszott a föl, amit soha nem szeretettem. De hősiesen megittam. Bizonyára azért maradt ez meg
bennem, és nem a szentáldozás inkább, mert én attól kezdve rendszeresen áldoztam. Gyakori gyónó, áldozó voltam.
Házasságra készülőktől kérdeztem, mikor gyóntak, áldoztak utoljára? Többen azt mondták: Amikor elsőáldozó
voltam, gyermekkoromban. Kin múlik, hogy egy gyermek
vallását gyakorló lesz-e? Sok tényező befolyásolja ezt. A
család, a barátok, a saját lelkülete stb…
Még egy élményt elmondok az elsőáldozással kapcsolatban: öten voltunk testvérek egymás után elsőáldozók.
Édesanyám mesélte, hogy a plébános atya minden elsőáldozáskor elmondta, hogy rákmama tanítja járni a rákgyerekeket, és elindult hátrafelé, a gyerekek meg követték hátrafelé. (Tudvalevő, hogy a rák hátrafelé megy.) Így, kedves
szülők, ti ne ezt a rossz példát mutassátok a gyermekeiteknek, hanem a jót.
Kedves felnőttek! Most a szentmise alatt, gondolkozzatok el, elsőáldozásotok óta, hogyan alakult a vallásos életetek. Voltak-e élményeitek Istennel kapcsolatban, találkoztatok-e vele az elmúlt években? Voltak-e vallási élményeitek, amelyek közelebb hoztak benneteket Istenhez, vagy
elmaradt a vallás gyakorlása a kamaszkorban? Hova tartoztok most? Érdemes Istenre bízni életeteket, Ő vezet benneteket, erőt ad, bölcsességet, hogy mindig felismerjétek mi a
célotok, feladatotok az életben.
Kedves elsőáldozó gyermekek!
Álljatok fel és itt a templomi közösség előtt valljátok
meg, hogy ellent mondotok a rossznak, és valljátok meg hiteteket a Szentháromság egy Istenben.
Kedves Olvasók! Szentháromság ünnepén hangzottak el
ezek a gondolatok a szentmisén. Lélekben ti is gondolkozzatok el, hogyan álltok Isten szeretetével. Vallásotok
mennyire fontos mindennapi életetekben?
Áldjon meg benneteket a Mindenható Isten, az Atya, a
Fiú és a Szentlélek. Ámen.
András atya
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Irgalmas szív, irgalmas szó, irgalmas cselekedet

ISTENI IRGALMASSÁG VII. ORSZÁGOS KONFERENCIA
Mátraverebély-Szentkút, 2016. április 2-án
A dunaharaszti Szent Erzsébet Karéz ereklyéinek jelenléte.
ritászcsoport tagjaival utaztam az
A konferencia folyamán több
Irgalmasság Konferenciára, melyet
előadást
hallgathattunk
meg.
a Váci Egyházmegye ősi zaránYoussef Fakhuri, egy libanonidokhelyén, Mátraverebély-Szentmagyar származású, katolikus fiakúton rendeztek meg, 2016. április
talember megemlékezett a tavaly
2-án. A zarándoklatra a Makrofebruár 15-én, Líbiában meggyilvilág utazási iroda szervezésében
kolt 21 egyiptomi kopt vendégjutottunk el, velünk tartott az iroda
munkásról, akik keresztény hitük
igazgatója, Madari Gyula, valamegvallása miatt szenvedtek vérmint lelki vezetőként Csillag Pétanúhalált. Nevüket beiktatják a
ter, a váci egyházmegye diakónuSynaxariumba, vagyis a vértanúk
sa.
névsorába, a római martyroAz Irgalmasság Szent Évét
logium keleti megfelelőjébe,
Ferenc pápa hirdette meg. Kezamely megfelel a latin egyház
detét vette 2015. december 8szenttéavatásának. A fiatal előán, Szeplőtelen Fogantatás ünadó felhívta a figyelmet a
nepén, a II. Vatikáni Zsinat lemuszlim környezetben élő kezárásának 50. évfordulóján, a
resztény közösségek szenvedéSzent Péter Bazilika Szent Kaseire, az őket fenyegető gyakpujának megnyitásával, és lezáran halálos v, szörnyülködik, de
rul 2016. november 20-án,
nem tesz ellene, mondta, és felKrisztus Király ünnepén. Az
hívott bennünket az együttérző
Irgalmasság Szent Évének motcselekvésre.
tója: Legyetek irgalmasok, mint
Előadott még Kocsis Imre, a
az Atya! (Lk 6,36)
Pázmány Péter Katolikus EgyeA VII. Országos Konferencia az irgalmasság testi csele- temi teológiatanára, Szent Lukács, a irgalmasság evangekedeteit helyezte a középpontba, kiemelve a „Beteg voltam, listája címmel, valamint Faragó Artúr, a váci Egyházmegye
és meglátogattatok.” (Mt 25,36) gondolatot. Az előadások Lelkigondozói Szolgálatának vezetője, és Szabó József
is nagyrészt e téma köré csoportosultak. Ugyanakkor ünne- OFM, a gyöngyösi ferences kolostor házfőnöke, a kolostorpeltük Szent II. János Pál pápát, aki
Bálint Sándor Boldogasszony vendégségében című néprajzi munkájában így ír
Szent Fausztina nővér látomásai
Mátraverebélyről.
nyomán elrendelte az Isteni IrgalA kolostor és a hegyek csöndje, a paraszti munka kemény áhítata fogad a verebélyi
masság vasárnapjának ünneplését, és
Szentkúton bennünket. Hétköznap jöttünk ide, gondolkodhatunk eleget. A templom előtt
ugyanezen a vasárnapon hunyt el,
ülünk.
2005-ben. Megemlékeztünk még
Látjuk a középkort, amikor a barátok a magyar néplélek nevelése mellett missziós terüBoldog Apor Vilmos győri püspökleteken is küzdenek. Térítgetik a pogány kunokat és a tartományokban élő szakadárokat
ről, aki ezen a napion szenvedett vérés
eretnekeket. Látjuk a török időket, amikor a barátok magától értetődő természetestanúhalált 1945-ben, valamint Proséggel maradnak híveik mellett. Elfogadják az adott helyzetet. Vállalják a helytállás
hászka Ottokár székesfehérvári püsreménytelennek látszó hősiességét. Az ország földrajzi és szellemi értelemben romokpökről, aki szintén ezen a napon tában, a kereszténység fájdalmas megosztottságban. Mindenki menekül biztosabb helyekvozott az élők sorából, 1927-ben.
re, csak az egyszerű nép marad apai földjén. A barátok velük maradnak, pásztorok,
A konferencia fővédnöke Erdő
akik mindenüket odaadják juhaikért. A gyöngyösi klastrom a palóc, a szegedi, az alfölPéter bíboros, érsek volt, aki a nap
di, a csíksomlyói pedig; a székely katolikus néplélek gondozásában és megmentésében
kezdetén üzenetben köszöntött benigazán örök magyar érdemeket szerzett. Látjuk a XVIII. század nagy vajúdásait. A manünket. Jelen voltak, és a nap folyagyar katolicizmus egyetemes megújhodásában, léleképítésében a barátok szintén ott
mán előadást is tartottak Katona Istvannak az elsők között. Az égető paphiány miatt az új települések – az ország új népván, az Egri egyházmegye, valamint
vándorlásnak és új letelepedésnek színhelye – lelki gondozása őrájuk várakozik. VállalBeer Miklós a Váci egyházmegye
ják ezt a missziót is. Az újjászületett és folyton szaporodó ferences kolostorok egy-egy
püspökei. A konferencia házigazdája
vidék vallásos népéletének irányítói, újszerű áhítatformák forrásai, jámbor társulatok
középpontjai. Ekkor jutnak új feladathoz a híres ferences búcsújáróhelyek is: Radna,
Kálmán Peregrin OFM, a helyi feGyűd, Andocs, Szeged, Csíksomlyó, Mátraverebély, amelyek az új magyar népiség kirences közösség vezetője, a kegyhely
alakításában olyan nagy szerepet játszanak. A barátok lelki hatása a XIX. század nagy
igazgatója volt, aki megnyitójában
világnézeti és gazdasági válságait is átvészeli, hogy vállalhassa a XX. század nagy femeleg, biztató szavú köszöntést
rences feladatait, elsősorban azt, hogy meggyőzzön bennünket a megszentelt szegénymondott az egybegyűlteknek. Az ünség
szépségéről.
nepi napot megszentelte Szent FaA
Kegyelem
szentkúti forrása vár mindnyájunkat, hogy vizében újjászülessünk.
usztina nővér és Lisieux-i Szent Te-
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2016. Szent László király
ban működő autista segítő központ vezetője is.
Beer Miklós püspök atya előadásának központjába a
szegénygondozást helyezte. „Környezetünkben – a családban, munkahelyen, lakóközösségben és másutt – ismerjük
fel embertársainkban az irgalmasság arcát.” – mondta.
A délután megható eseménye volt a nagybárkányi fiatalok misztériumjátéka, amelyben Kis Szent Teréz nemrég
szentté avatott szüleinek történetével ismerkedhettünk meg.
Latin nyelvű szentmisére délben került sor, bemutatta
Alberto Bottari de Castello érsek, apostoli nuncius, koncelebrált Ternyák Csaba egri érsek, Palánki Ferenc,
debrecen-nyíregyházi, valamint Beer Miklós váci megyéspüspök.
A konferencia a kegyhely szabadtéri oltáránál zajlott le
ezer hívő és számos pap, szerzetestestvér jelenlétében.
A konferencia folyamata szervesen kapcsolódott a
szentévhez. A hívek a nap kezdetén a
Szent Kapun át léphettek be a helyszínre,
a nap folyamán lehetőség volt gyónásra,
és teljes búcsúra, a Szentévben a pápa által meghatározott feltételek mellett.
Mátraverebélyben a hagyomány szerint az első forrás Szent László királyunk
lovának patkónyomában fakadt, amikor
szent királyunk e vidéken csapataival a
moldvai kun seregek elől menekült,
1091-ben. A kútnál az első gyógyulás a
XIII. században történt, amikor a Szűzanya, karján a kis Jézussal megjelent egy
verebélyi néma pásztornak. A Szent
Szűz azt parancsolta a pásztornak, hogy
ásson a földbe, és igyon az előtörő vízből. A legény engedelmeskedett, és viszszanyerte beszélőképességét. 1210-ben
építették az első templomot, a helyet látogató zarándokok sokasága miatt. 1258ban a templomnak már búcsúi kiváltsága
volt. A mai kegytemplomot, s mellette a kolostort 1763-ban
építették. 1970-ben VI. Pál pápa a kegytemplomot basilica
minor címmel tüntette ki. A szentkúti barlangokban, a mai
kegytemplom fölött, a XIII. századtól éltek pálos remeték,
akik közül az utolsó 1767-ben halt meg, s a
kegytempolomban lett eltemetve. A hegyoldalban ezek a

Krisztus fénye
barlangok ma is látogathatók. A kegyhelyet kezdetektől a ferencesek gondozzák. 2006-ban, Nagyboldogasszony
búcsún,
Erdő Péter bíboros, prímás
Mátraverebély-Szentkút
búcsújáróhelyet nemzeti
kegyhellyé nyilvánította.
A nemzeti kegyhely az ezt
követő években jelentős
állami segítséggel építészetileg megújult. Felújításra került a kegytemplom, a szabadtéri oltár és
környezete, éttermet és

szálláshelyeket adtak át a nagyszámú zarándok fogadására.
2016-ban a római Santa Maria Maggiore Bazilika affiliálta
a kegyhelyet, ami Magyarországon egyedülálló búcsúkiváltságokat biztosít Szentkút számára. Ma a zarándokhelyet
évente 200.000 ember látogatja.
Pár perces sétára a liturgikus tértől érhetünk el a Szent
László forráshoz. A szentkúti patak az évezredek során több helyen kanyonszerű völgyet vágott ki magának. A homokkő, mészkő, andezit alkotta területen a vulkáni működés során összetöredezett rétegek
kevés vizet képesek tárolni. A meredek helyoldalon
a víz gyorsan leszalad, így a Cserhátnak ezen a területén kevés a forrás. Különleges hely tehát a szentkúti patak völgye, ahol a talaj vetődései mentén több
rétegforrás is fakad. Ezek egy része csak időszakos,
de némelyik, mint a Szent László forrás is, állandóan
működik, tiszta vízzel üdítve fel a szomjazókat.
Mindenható Istenünk, te sokféle csodával dicsőítetted meg Szent László királyt. Érdemeiért és közbenjárására add, hogy mi, a téged szomjazók meghalljuk és kövessük hívó szavadat, hűségünk legyen
sziklaszilárd, életünk legyen neked tetsző és embertársainknak példamutató, a mi Urunk, Jézus Krisztus
által. Ámen.
Koczka Tamásné
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A KATOLIKUS EGYHÁZ KATEKIZMUSA
Krisztus hívei: Hierarchia, laikusok, megszentelt élet 3. rész
III. A megszentelt élet
„Az az állapot, amelyik az evangéliumi tanácsok vállalásán alapszik, nem alkotó eleme
ugyan az Egyház hierarchiájának, de elválaszthatatlanul hozzátartozik az élő és szent
Egyházhoz.” (LG 44)

Evangéliumi tanácsok, megszentelt élet
„Az evangéliumi tanácsokat a maguk sokfélesége közepette Krisztus minden tanítványa szabadon választhatja.
A szeretet tökéletessége – amire minden hívő meghívást
kapott – azok számára, akik szabadon vállalják a megszentelt élet hivatását, magával hozza az Isten országáért
a cölibátusban vállalt tisztaságot, a szegénységet és az
engedelmességet. E tanácsok fogadalommal való vállalása egy stabil, az Egyház által elismert életállapotban,
az Istennek szentelt élet jellemző vonása. (vö. LG 42,43,
PC 1)

A szerzetesi állapot úgy jelenik meg az Egyházban, mint a teljesen Istennek ajánlott
„bensőségesebb” megszenteltség egyik módja, amely a
keresztségben gyökeredzik (vö. PC 5) A megszentelt
életben Krisztus hívei a Szentlélek indítására vállalják,
hogy Krisztust szorosabban követik, önmagukat odaadják a mindennél jobban szeretett Istennek, és törekednek
a szeretet tökéletességére Isten országának szolgálatában. Mindezzel jelzik és hirdetik az Egyházban az eljövendő világ dicsőségét.” (vö. CIC 573. kánon)

Nagy fa, aminek sok ága van
„Az istenadta magból az Úr szántóföldjén fa nőtt, csodálatos és szerteágazó fa: a remetéskedő és a közös élet
különféle formái alakultak ki, és szerzetesi családok
nagy változatosságban. Mindezek jelentékenyen segítik
tagjaik tökéletesedését, és gyarapítják az egész krisztusi
test gazdagságát. (vö. LG 43)
Az Egyházban, ősidőktől kezdve mindig akadtak férfiak
és nők, akik az evangéliumi tanácsokhoz igazodva akarták Krisztust nagyobb szabadságban követni, és hűségesen utánozni. Mindegyik a maga módján Istennek szen-

telt életet élt. Sokan – a Szentlélek sugallatára – remetéskedtek, mások szerzetesi közösségeket alakítottak ki,
amelyeket az Egyház a maga tekintélyével szívesen fogadott és jóvá is hagyott. (PC 1)
A püspökök mindig törekedni fognak arra, hogy felismerjék a megszentelt élet új adományait, melyeket a
Szentlélek Egyházára bízott; a megszentelt élet új formáinak jóváhagyása azonban az Apostoli Szentszéknek
van fenntartva. (vö. CIC 605. kánon)

A remeteélet
A remeték, anélkül, hogy a három evangéliumi tanácsot
mindig nyilvános fogadalommal vállalnák, a világtól
szigorúbban elkülönülve a magány csöndje, az állandó
imádság és a vezeklés által Isten dicséretére és a világ
üdvösségére áldozzák életüket. (CIC 603. kánon, 19)
Mindenkinek megmutatják az Egyház misztériumának
azt a belső oldalát, ami a Krisztussal való személyes

bensőséges kapcsolat. Az emberek tekintete elől elrejtve, a remeteélet csendes prédikáció arról, akinek a remete odaadta életét, mert Isten minden a remete számára.
Ez egyben sajátos felhívás is arra, hogy megtalálják a
pusztában, magában a lelki küzdelemben, a keresztre feszített dicsőségét.

A szüzek rendje
Az apostoli időktől kezdve voltak keresztény szüzek,
akiket az Úr hívott, hogy osztatlan szeretettel ragaszkodjanak hozzá (vö. 1Kor 7,33-36) a szív, a test és a szellem
nagyobb szabadságában, és akik úgy döntöttek – az
Egyház jóváhagyásával –, hogy szüzességben élnek „a
mennyek országáért”. (Mt 19,12)
A megyéspüspök e szüzeket, amikor megvallják Krisztus szorosabb követésére irányuló szent szándékukat, a
jóváhagyott liturgikus szertartás szerint Istennek szenteli, Krisztussal, Isten Fiával misztikus módon eljegyzi, és
az Egyház szolgálatára avatja. (CIC 604. kánon 1.§) Ez-
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zel az ünnepélyes szertartással a szűz Istennek ajánlott
személlyé, az Egyház Krisztus iránti szeretetének jelévé,
az égi menyasszony és az eljövendő élet eszkatologikus
képévé válik.
A megszentelt élet egyéb formáihoz tartozik a szüzek
rendje, amely a világban élő nőt beiktatja az imádságba,
bűnbánatba, testvérei szolgálatába és az apostoli munkába, kinek-kinek Istentől kapott életállapota és karizmája
szerint.
Az Istennek ajánlott szüzek társulhatnak egymással,
hogy hűségesebben megtartsák elhatározásukat.
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A szerzetesi élet
A szerzetesi élet Keleten született, a kereszténység első
századaiban, és az Egyház által kánonilag megállapított
intézmények szolgáltatják működéséhez a keretet. A
szerzetesi élet a megszentelt élet más formáitól kultikus
jellege által különbözik; és az evangéliumi tanácsok
nyilvános fogadalma, a testvéri élet a közösségben, végül a Krisztus és az Egyház egységét hirdető tanúságtétel jellemzi. (vö. CIC 607. kánon 1.§)
A szerzetesi élet az Egyház misztériumához tartozik.
Ajándék, amit az Egyház Urától kap, és amit felajánl,
mint állandó életállapotot azoknak a hívőknek, akiket Isten meghív az evangéliumi tanácsok fogadalommal történő vállalására. Így képes az Egyház Krisztusról tanús-

kodni, és magát az Üdvözítő jegyesének vallani. A szerzetesi élet feladata változatos formáival együtt jelezni
magának Istennek a szeretetét, a mai kor nyelvén.
Minden szerzetes részt vesz a megyéspüspök munkatársai között annak pasztorális feladataiban. (vö. CD 33-35)
Az Egyház missziós meghonosítása és terjedése igényli
a szerzetesi élet jelenlétét minden formájában, az evangelizáció kezdetétől fogva. (vö. AG 18,40)
A történelem tanúsítja a szerzetesi családok nagy érdemeit a hit terjesztésében és az új egyházak alapításában,
kezdve a régi monisztikus intézményektől a középkori
rendeken keresztül, egészen a modern kongregációig.

A világi intézmények
„A világi intézmény az Istennek szentelt élet olyan intézménye, amelyben a
világban élő Krisztus-hívők a szeretet tökéletességére törekszenek, és a világ
megszentelését főként belülről igyekeznek szolgálni.” (CIC 710. kánon)
A teljesen és egészen ennek a megszentelésnek adott élet által ezen intézmények tagjai részesednek az Egyház evangelizációs feladatából, amely a világi
életben folyik és a világi életből adódik, ahol jelenlétük kovász módjára cselekszik. Keresztény életük tanúságtétele által az anyagi dolgoknak Isten szerinti rendezésén és a világnak az evangélium erejével való átformálásán
munkálkodnak, vállalják az evangéliumi tanácsokat szent kötelékek által, őrzik egymás közt a közösséget és a testvériséget, világi életmódjuknak megfelelően.

Az apostoli élet társaságai
A megszentelt élet különféle formái mellett helyezkednek el az apostoli élet
társaságai, melyeknek tagjai szerzetesi fogadalmak nélkül követik a társaság
sajátos, apostoli célját, testvéri közösségben élnek, saját életmódjuk szerint,
és a szabályzat megtartása révén a szeretet tökéletességére törekszenek. Ezek
között a társaságok között vannak olyanok is, melyeknek tagjai a szabályzatban meghatározott valamilyen kötelékkel vállalják az evangéliumi tanácsokat.

SZENTMISÉINK RENDJE:
Taksony
Szent Anna templom
vasárnap ½ 9 óra,
hétköznap hétfőn és pénteken,
valamint szombat este 7 óra,
kedd reggel 8 óra
Dunaharaszti
Szent István plébániatemplom
vasárnap
reggel 7 óra és de ½ 11 óra,
hétköznap hétfőtől csütörtökig
reggel 7 óra,
elsőpénteken este ½ 6 óra
Ligeti Szent Imre kápolna
vasárnap de ½ 10 óra,
pénteken reggel 7 óra,
szombaton este ½ 6 óra
***

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

Megszentelődés és küldetés: hirdetni az eljövendő királyt
Amikor valaki átadja magát a mindenek fölött szeretett
Istennek – jóllehet a keresztség a hívő embert már neki
szentelte –, akkor az még bensőségesebben szentelődik
meg Isten szolgálatára és az Egyház javára. Az Egyház
az Istennek szentelt életállapot által Krisztusról tanúskodik és megmutatja, hogy a Szentlélek miként működik
benne csodálatos módon. Azoknak, akik fogadalmat
tesznek az evangéliumi tanácsok vállalására, elsődleges
küldetése a megszentelt élet. De, mivel magukat, magával a megszentelődéssel, az Egyház szolgálatára ajánlják
fel, kötelesek arra, hogy az intézményüknek megfelelő
módon sajátos jelleggel kapcsolódjanak be a missziós
munkába.
Az Egyházban, ami mintegy szentsége, azaz jele és eszköze Isten életének, a megszentelt élet úgy jelenik meg,
mint a megváltás misztériumának különleges jele. Krisztust követni és példáját utánozni, egészen közelről, világosan kinyilvánítani önmaga kiüresítését, azt jelenti,

hogy az ember „teljesebben” jelen van Krisztus szívében, kortársai számára. Mert akik ezen a „szűkebb” úton
járnak, példájukkal ösztönzik testvéreiket, és ragyogó
tanúságot tesznek arról, hogy a nyolc boldogság szelleme nélkül nem alakulhat át és nem ajánlható fel Istennek
a világ. (vö. LG 31)
Legyen bár ez a tanúságtétel nyilvános, mint a szerzetesi
állapotban, vagy kevéssé látható, sőt egészen titkos,
Krisztus eljövetele minden Istennek szentelt hívő számára élete kezdete és célja marad.
Isten népének nincs itt maradandó hazája, hanem a jövő
hazát keresi, éppen ezért a megszentelt élet állapota kinyilvánítja minden hívő előtt a mennyei, de már
evilágon is meglévő javakat, ékesszólóbban tanúskodik
a Krisztus megváltása árán szerzett új és örök életről,
továbbá hatásosabban is hirdeti az eljövendő feltámadást
és a mennyei ország dicsőségét. (vö. LG 44)
Dán Károlyné

11

Krisztus fénye

Mindig nagy örömmel tölt el a
leendő elsőáldozó gyerekek felkészítése a szentségek vételére.
Az idei évben 11 gyermekkel
foglalkozhattam ősz óta a reggeli
szentmisék előtt. A templomban,
szentmise előtt tartott beszélgetés, hittanóra számomra a legkedvezőbb lehetőség az elméleti és
gyakorlati tudnivalók összekapcsolására, ráadásul a szentmisére
is mélyebben tudtunk felkészülni.
Nagy boldogság volt találkozni a
gyermekekkel, mert jókedvű,
fegyelmezett, érdeklődő tanítványokat ismerhettem meg bennük.
Volt, aki törött lábbal, más egyéb
zúzódásokkal érkezett, de nem
hagyta ki az alkalmakat. Ha valaki akadályoztatva volt, telefonon
jelezte, nem egy kérte ilyenkor a
tananyagot. Hálás köszönet a
szülők odafigyelésének, mert csak így, közösen tudjuk
Jézushoz vezetni a gyermekeinket!
A szülők érdeklődése a gyermekek tananyaga iránt külön
öröm volt számunkra, mert kérésükre Roland atya két beszélgetési alkalmat is meghirdetett a Nagyböjtben, így az
érdeklődők könnyebben felkészülhettek a húsvéti szentgyónásra vagy gyermekük segítésére, hisz az elsőáldozók
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részére a legjobb példa, ha a szülő is együtt készül vele a
szentségi életre.
Nyilván ez egy állomás a gyermekek életében, de ha hűségesen jönnek és bekapcsolódnak a szentmisébe, akkor az
életük meghatározója lesz, és ha el is „kalandoznak” néha,
könnyebben visszatalálnak a jó útra, Jézushoz.
S hogy kinek mit jelentett az első szentgyónás és áldozás,
íme a gyermekek vallomásaiból néhány:
„Valami felszabadulást éreztem,
ami nagyon jó.”
„Megtisztultam és most jobban
viselkedem.”
„Érzem, befogadott a jó Isten.”
„Vártam már nagyon, és örülök,
hogy mehetek én is a többiekkel
áldozni.”
„Először nem értettem, mi fog
történni, de most jobban imádkozom.”
„Kevesebb bűnt követek el azóta.”
„Könnyebb imádkoznom és
örülök, hogy minden misén
áldozhatok már.”
Mi ez, ha nem az Úrjézus ajándéka, mely mindenkit örömmel
tölt el. S ezek a gyermekek is a
mai világban élnek! Adjunk
hálát értük és segítsük őket továbbra is jó példával, imával,
buzdítással, ki-ki a maga lehetősége szerint.
Czifra Lászlóné
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A Szentlélek csodái
18. rész
Isten igazságos. Ha Isten igazságos, hogyan lehet irgalmas?
Vegyük észre a Jeruzsálem előtt térdre boruló, síró Istent,
aki a mai napig és a világ végéig próbálja összegyűjteni az
embereket, mint kotló a csibéit. (Lk 13,34) Isten a Szentlélekben teret nyit Szíve felé a szívünkben. És a Szentlélek
által teret nyit az Ő szent Szívében nekünk. Istenben olyan
helyünk van, ahol már most és egykor végleg megpihenhetünk.
Az irgalmasság napjainkban sokak számára nehéz szó. Az
irgalmasoknál gyakran jobban tetszenek azok, akik képesek keresztülvinni akaratukat, s önmagukat a középpontba
helyezni. Ezzel szemben az irgalmasság sok szempontból
gyöngeségnek számít. Mi is a szó eredeti értelme? Az
együttérzés és az irgalmasság szavai ugyan nem jelentik
egyszerűen ugyanazt, ám már tisztán nyelvi szinten is, legalábbis a latinban, ahol a misericordia kifejezést alkalmazzák, a két fogalom átmegy egymásba. Ugyanez igaz a bibliai nyelvhasználatra is. A latin misericordia szó eredetileg ezt jelenti: szív [cor] szegények [miseri]: szívvel rendelkezni a szegényekért.
A misericordia olyan magatartást jelöl, amely
meghaladja az önzést és az énközpontúságot. A
másik felé megvalósuló ilyen önmeghaladás és
az ilyen önelfeledés nem gyöngeség, hanem erő.
Ez a valódi szabadság. Oly módon szabad, hogy még
önmagától is képes szabaddá tenni magát, képes meghaladni, elfeledni önmagát, és úgymond átugrani a saját árnyékán. Ilyen az irgalmas ember.
Aquinói Szent Tamás megmutatta, hogy szegénységünk és
szükségünk, amelyre Isten irgalmassága válaszol, nem csak
fizikai szegénység és szükség. Tulajdonképpeni szegénységünket a bűnös ember, Istentől való eltávolodottsága jelenti. Erre egy példa: a gőgös, kevély nem ismeri el Isten
szeretetét. Nem „igényli” Isten irgalmát sem. Önmagát
akarja fölmagasztalni és elhúzódik, elzárkózik Isten elől. A
hitetlenség sokszor nem másban gyökeredzik, mint a kevélységben. Lehet, hogy valaki szeretne is már hinni, de
képtelen rá, amíg le nem teszi a kevélységből fakadó gondolkodását. Az ilyen ember bizonyos szempontból szemben áll Istennel. Nem tud meghajolni Isten hatalmas szeretete előtt. Bizonyos szempontból nem tudja elviselni azt,
hogy Isten „jobb”, mint ő, hogy Isten tökéletes. Az emberekkel való kapcsolatában sokszor ott van a megvetés, a
nagyképűség. Az elutasítás másokkal szemben. Nem tud
igazán elfogadni semmit másoktól. De nem is tud adni igazán másoknak. Saját dicsőségét, saját érdemeit hajszolja és
keresi. Nem tudja elviselni a sikertelenséget és a kudarcot.
Ha mégis sikertelenség éri, beleszakad a szíve, gyötrődik,
összetörik, hogy nem sikerült a terve, és nem sikerült má-

sok fölé kerekednie. A kevély ember folyamatosan becsapja önmagát, nem látja meg saját hibáit, így nem is tudja
azokat kijavítani. Nem látja meg a másik emberben az értéket, nem is tudja tisztelni a másik embert, vagy ha a másik sikeres, akkor veszélyt lát benne saját sikereire. A gőgös ember nem is érti, hogy mi a keresztény alázat, hogy
miért van életbevágó szüksége Isten irgalmára. Például Lucifert, „a legszebb, a legfényesebb” angyalt, a gőgje taszította a kárhozatba, az istennélküliségbe!
Isten már öröktől fogva nekünk akarja ajándékozni közelségét és közösségét a Szentlélekben, és azt szeretné, hogy
nála legyünk. Isten irgalmasságának üzenete azt jelenti,
hogy Isten vállalja ezt az ős- vagy alapszegénységünket,
ebben a szükségünkben van közel hozzánk, és ezáltal, Ő
az emberek Istene és az emberek Barátja. Az irgalmasság ebből kifolyólag az ember beteljesedését jelenti.
Ez azért lehetséges, mert nekünk, embereknek
ajándékozza az Úr a belső boldogság tapasztalatát és előízét a Szentlélekben. Felemel minket,
kitágítja a szívünket, örömet és reményt ajándékoz nekünk. Helyreállítja az eredeti rendet, s
nyugalmat, békét, és olyan boldogságot ad,
amelyben már most megérezzük az örök boldogság előízét. Erre az állapotra példa Assisi Szent Ferenc Alverna-hegyi misztikus élménye, ahol Ferenc Krisztussal, a Megfeszítettel együtt teljesen egy volt Istennel, és
engedte, hogy a Szentlélek tüze átizzítsa. Hiszen Istennek a
kereszten végérvényesen és felülmúlhatatlanul kinyilatkoztatottá vált szeretete nem marad meg önmagában, hanem a Szentlélekben konkrét módon osztályrészünkké lesz.
Isten irgalmasságában megengedi, hogy betekintsünk Szívébe a Szentlélek által. A megváltásban az Úr Jézus lehetőséget ad nekünk arra, hogy újra visszaszerezzük a paradicsomi állapotot, hogy szívünk egészen Istenre irányuljon,
hogy alárendeljük magunkat Neki és mindenben keressük
az Ő akaratát. Belső harc van bennünk: a világosság és a
sötétség között. Ebben a harcban nagy segítőnk a Szentlélek Isten kegyelme, a szentségek, a Szentírás. Ezek a források, hogy megismerhessük Isten irgalmát.
Jézus nemcsak meghirdette az Atya irgalmasságának üzenetét, hanem ő maga meg is élte. Amit Jézus hirdetett, azt
meg is élte. Felkarolta a betegeket és a gonosz lélektől gyötörteket. Elmondhatta magáról: „Szelíd vagyok és alázatos
szívű” (Mt 11, 29). Áthatja az együttérzés, amikor találkozik a tisztátalanokkal (Mk 1,4) vagy egy anya fájdalmával,
aki elvesztette egyetlen fiát (Lk 7,13). Együtt érez a számos beteggel (Mt 14,14), a néppel, amely éhezik (Mt
15,32), amikor látja a két vakot, aki irgalomért kiált hozzá
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(Mt 20,34), az emberekkel, akik olyanok, mint a pásztor
nélküli juhok (Mk 6,34). Barátja, Lázár sírjánál megrendül
bensőjében, és sír (Jn 11, 35-38). A végítéletről szóló nagy
beszédében azonosítja magát a szegényekkel, az éhezőkkel,
a szükséget szenvedőkkel és az üldözöttekkel (Mt 25, 3146). Így újra meg újra találkoznak vele olyan emberek,

akik ezt kiáltják: „Könyörülj rajtam!” (Mt 9,27; Mk 10,
47). Még a kereszten is megbocsát a bűnbánó latornak, és
imádkozik azokért, akik keresztre feszítették (Lk 23, 3443). És Isten irgalma, mindent meghaladó irgalma kiárad
az egész világra, még a halál is meghajol előtte!

A kérdésem ez: Isten, Akit teljességgel igazságosnak kell gondolnunk,
miként képes irgalmasnak lenni a bűnösökkel szemben?
Szentsége alapján Isten nem tehet mást, mint hogy szembeszáll a gonosszal, a Biblia ezt Isten haragjának nevezi. Isten haragján nem érzelmi szinten fellángoló dühöt és haragvó csapkodást kell értenünk, hanem Isten szembenállását, szembeszállását a bűnnel és az igazságtalansággal. A
harag úgymond az Ő szent lényegének aktív és dinamikus
kifejeződése. Isten szentsége megfelel igazságosságának.
Istennél az igazságosság fogalma közelít az ellenségszeretetig elmenő szeretethez. Az Ő szeretete meghaladja a kiegyenlítődés logikáját. Isten irgalmassága az Ő igazságosságát szolgálja, s elvezeti megvalósulásához. Az irgalmasság Isten igazságossága. Isten irgalmassága ószövetségi kinyilatkoztatásának csúcspontját Ozeás prófétánál találjuk
meg (1,6; 1,9), amikor a zsidó nép megint csak szembeszáll
a szövetség Istenével, hűtlen lesz. Úgy tűnik minden véget
ért. Ám ekkor jön a drámai fordulat, mert Isten irgalma
szembeszáll igazságosságával: „Szívem elváltozott, egész
bensőm remeg”. (Oz 11,8) Azt írja Walter Kasper, hogy
héberül sokkal drasztikusabban van megfogalmazva: Isten
ledönti önnön igazságosságát, mert fellángol Isten együttérzése, és nem akarja végrehajtani lángoló haragját. Az irgalmasság győz Istenben az igazságosság fölött. És a próféta feltárja az isteni titok mélységét: „Isten vagyok, nem
ember; a körödben élő Szent és nem szeretem a pusztítást.”
(11,8) Világos: Isten nem az élet ellensége, ahogyan például Nietsche gondolta. Istennek Szíve van! Isten nem ítél el,
hanem megbocsát. Csak az tud megbocsátani, aki nem a
puszta igazságosság követelményei alatt, hanem fölötte áll
és ezért elengedheti a jogos büntetést és új kezdetről gondoskodhat. (Zsolt 86,5; Iz 55,7; Mk 7,18; Kiv 34,6; Zsolt
130,4) Jól tömött, túlcsorduló mértékkel ad és megajándékoz: Isten irgalmassága meghalad minden mértéket.
Ennek megértéséhez segítséget nyújt a következő: a szív
bibliai értelemben nem csak létszükségletű emberi szervet
jelent; az ember középpontját, érzéseinek, de ítélőképességének is a középpontját jelöli. A szív az ember életének
középpontja. A Biblia az ember és átvitt értelemben Isten
esetében egyaránt teret nyit az érzelmi világ előtt. Azt
mondja, hogy Isten Szíve szándékának megfelelően választja ki magának az embereket (1Sám 13,14; Jer 3,15;
ApCsel 13,22); beszél Isten Szívéről, amely aggódik az
ember és bűne miatt (Ter 6,6); és Aki népét tiszta Szívből
vezeti (Zsolt 78,72). Istent szenvedélyes szeretet hatja át az
ember iránt. Isten irgalma olyan váratlan és megszolgálha-
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tatlan isteni kegyelemajándék, amely meghalad minden
kölcsönös hűségi viszonyt, s felülmúl minden emberi várakozást és kategóriát. Ugyanis az, hogy a mindenható és
szent Isten vállalja az ember önmagát eladósító, szükségükkel terhes helyzetét, meglátja a szegény és nyomorult
ember nyomorát, meghallja kiáltását, lehajol és leereszkedik, alászáll az emberhez szükségében, és minden emberi
hűtlensége ellenére mindannyiszor újra elfogadja, s bár az
ember rászolgált volna a jogos büntetésre, megbocsát neki,
s új lehetőséggel ajándékozza meg, újra és újra szövetségre
hívja – mindez felülmúlja az emberi képzelőerőt és gondolkodást. Isten Szent Szíve nem engedi meg, hogy a világ
és az ember egyszerűen belerohanjon a saját maga által generált katasztrófába, és nyomorba jusson!
Jézus üzenetének az Ószövetséget meghaladó újdonsága,
hogy végérvényesen és mindenki számára meghirdeti Isten
irgalmasságát. Jézus nemcsak a kevés igaz, de mindenki
előtt megnyitja az utat Istenhez, mindenkinek van helye Isten országában, senki sincs kizárva onnan. Isten igazságos.
Isten végérvényesen visszavonta haragját, és teret adott
szeretetének és irgalmának. „Ha azt állítjuk, hogy nincs
bűnünk, önmagunkat vezetjük félre, és nincs bennünk igazság. Ha azt állítjuk, hogy nem vétkezünk, hazugnak tüntetjük fel (Jézust), és tanítása nincs bennünk.” (1Jn 1, 8-10)
„Ha ebben az állapotban vagyunk, kérjük a Szentlelket,
hogy győzzön meg minket a bűnről.” (Jn 16,8) A Szentséggel szembesülve lehull a hályog a szemeinkről. Istennek
a kereszten végérvényesen és felülmúlhatatlanul kinyilatkoztatottá vált irgalma nem marad meg önmagában, hanem
a Szentlélekben konkrét módon osztályrészünkké lesz. Isten irgalmasságában nemcsak engedi, hogy betekintsünk
Szent Szívébe, hanem a Szentlélekben utat, teret nyit számunkra a Szívében és a Szívéhez!
Az irgalmasság nem szünteti meg, hanem beteljesíti és felülmúlja az igazságosságot! Isten elvárja tőlünk, hogy megtegyük azt, ami helyes és igazságos (Ám 5,7,24; 6,12),
vagy másként fogalmazva azt, ami helyes és jóságos (Oz
2,21; 12,2). Ezért az irgalmasság nem áll szemben az igazságosság üzenetével. Isten irgalmasságában sokkal inkább
visszatartja jogos haragját; igen Ő maga tartja vissza Önmagát. Azért teszi ezt, hogy esélyt adjon az embernek a
megtérésre. Isten irgalmassága kegyelmi haladékot ajándékoz a bűnösnek, és azt akarja, hogy az megtérjen.
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donságának nevezte meg az irgalmasságot, s ezáltal – II.
János Pál pápán keresztül –, hatott a XXI. század teológiai
gondolkodására.

A bűnösök különösen is Jézus üzenetének címzettjei; ők
azok, akiknek a lelke szegény. Szemben a farizeusokkal és
írástudókkal, Jézus tőlük nem tartja távol magát; velük
eszik és iszik. (Mk 2,13-17) A vámosok és bűnösök barátjának számít. (Lk 7,34) A farizeus Simon házában Jézus
megmutatja irgalmasságát egy városszerte ismert utcanő
iránt (Lk 7,36-50); hasonló dologra kerül sor a vámos Zakeussal szemben, akinek házába betér. Amikor a farizeusok
megbotránkoznak, ezt válaszolja nekik: „Nem az igazakat
jöttem hívni, hanem a bűnösöket, hogy megtérjenek”. (Lk
5,31; 19,10) Jézus üzenetének központjában az Irgalmas
Atya személye áll, akit így szólíthatunk meg, hogy Abba,
Atya. Még inkább: Apuka. Nem egy végtelen, érzéketlen,
személytelen világmindenségben élünk; nem a véletlen
vagy értelmetlen és céltalan evolúció termékei vagyunk.
Persze nem felejti el Isten az Ő barátait, az igazakat, természetesen nem! Akik mindig szeretik, szolgálják Istent,
akiknek legfontosabb Ő, azok Isten barátai, akik az Ő
Szent Szívén megpihenhetnek már itt földi életükben
(nemcsak majd a mennyországban). Isten barátai hisznek
az Ő feltétel nélküli szeretetében. A hit az egy óriási ajándék, elég, ha látjuk környezetünkben azt a sok-sok reménytelen, céltalan, ideges, boldogtalan embert, vagy azokat,
akik drogban, alkoholban keresik a mennyországot. Isten
barátai, vagy mondhatjuk úgy is, hogy a szentek rávezetnek
arra, hogy: „Számomra végtelen Irgalmát adta, s én ezen
keresztül szemlélem és imádom a többi tökéletes isteni tulajdonságot!…S így mindegyik sugárzik a szeretettől”
(Lisieux-i Szent Teréz). Fausztina nővér Isten alaptulaj-

A keresztények közötti irgalmasság kultúrájának mindenekelőtt az istentiszteletben kell konkréttá válnia, mikor
ünnepelve tesszük jelenvalóvá Isten irgalmát. Jakab
apostol levele ebből a szempontból világos leckét ad
nekünk: „Ha közösségetekbe belép egy férfi pompás öltözékben, aranygyűrűvel az ujján, és belép
egy szegény is elnyűtt ruhában, figyelmetek a
pompás öltözékű felé fordul…”. (2,1-9) Jakab
hangsúlyozza, hogy Krisztus nem személyválogató, ezért keresztények között sem kerülhet sor
ilyesmire. A szeretet parancsa hívő közösséget éltető parancs. A szentmisén azok vannak jelen, akik
mind Krisztust akarják követni. Ha Krisztussal szövetséget kötünk, ez azt is jelenti, hogy egymással is
megkötjük a szeretet szövetségét. Egymásról gondoskodni, támogatni, erősíteni, vigasztalni – ez mind hozzátartozik a felebaráti szeretethez. A szentmisén nemcsak
liturgikus közösségről beszélünk, hanem elsősorban szeretetközösségről. Ezt kellene minden templomban átélni,
hogy mindenki ezzel menjen oda, és ezzel a gondolattal távozzon a szentmiséről, hogy „én szövetséget kötöttem
felebarátaimmal, szeretni és szolgálni akarom őket. Nem
kritizálni, nem bántani, nem pletykálkodni, nem elutasítani,
hanem szeretettel átölelni.” A kapcsolatainkban ne a szimpátia legyen az egyetlen uralkodó, hanem inkább az önzetlen szeretet, az adni akarás, a jót akarás, a szeretni akarás.
A II. Vatikáni Zsinat az egyházról szóló, Lumen gentium
kezdetű konstitúciójában hangsúlyozza a „szegény egyház”
eszményképét, amelyről Ferenc pápa is rendszeresen prédikál. Bölcs ember volt Istenes Szent János, a betegeket
ápoló irgalmas rend alapítója, mert amikor a szegényei
számára koldult, mindig azt mondta: „legyetek irgalmasok
magatok iránt, tegyetek jót magatokkal! Az alamizsna, a jótett több hasznot hoz nektek, mint azoknak, akik kapják.”
Jézus mondja: „Én vagyok az út, az igazság és az élet.” (Jn
14,6) Az egyetemes emberi reménység az igazságos messiás eljövetelére irányul. (Iz 11,4) Az igazságosságnak egy
igazságtalan világban való megmutatkozása már önmagában véve is az irgalmasság műve a jogaiktól megfosztottak
és az elnyomottak, a nincstelenek, a szegények, az üldözöttek, a betegek számára. Azt is mondhatnánk, hogy az irgalmasság az igazságosság legtökéletesebb megvalósulási
formája. Isten irgalmassága elvezeti az embereket „a rájuk
vonatkozó igazsághoz való visszatérésre”. Isten irgalma
nem alázza meg az embert. „Az irgalom lényege annak a
közös jónak megtapasztalására támaszkodik, ami maga az
ember; és az embert egyetemesen megillető méltóság megtapasztalásából fakad” – írja II. János Pál pápa a Dives in
misericordia-ban.

Forrás: Walter Kasper: Irgalmasság Budapest, Új Ember, 2016
Katona István, Fekete Roland atyák prédikációi

Tóth Marianna
Kép: Szentháromság freskó,
Athosz-hegy, Vatopedi kolostor

15

Krisztus fénye

2016. Szent László király

OPUS IUSTITIAE PAX –A BÉKE AZ IGAZSÁGOSSÁG GYÜMÖLCSE
HATVAN ÉVVEL EZELŐTT, 1956-ban Tiszteletreméltó XII. Pius pápa kilenc napon belül háromszor is foglalkozott
velünk, magyarokkal enciklikáiban, hogy felhívja a világ figyelmét a „számunkra oly kedves Magyarországra, amely most
egy borzalmas öldöklés vérében fekszik”. Az enciklika olyan körlevél, melyet a pápa tanító jelleggel az egyház vezetőihez
intéz az éppen aktuális ügyekben.
*****
Eugenio Pacelli 1876-ban született Rómában, gazdag arisz- A pápa szerint a Nyugat válságának és a háborúnak elsőtokrata család harmadik gyermekeként. Szülei mélyen val- számú oka az Istentől elforduló, elvallástalanodó ember,
lásosan és szeretetben nevelték három testvérével együtt. aki felrúgja a természettörvényeket, ennek következménye
Négy évesen az Isteni Gondviselésről elnevezett rend apá- a totalitarizmus is, amit Piusz mélységesen elítél. A pápa
cáihoz került, ahol az írás, olvasás és a hittan alapjait sajátí- tanácsot ad ezen problémák megoldására, melynek eszkötotta el. Tíz éves korától a jezsuita rend egykori római kol- zei elsősorban lelki természetűek. Szorgalmazza, hogy az
légiumában tanult. Tizennyolc évesen
emberiség térjen vissza Krisztushoz,
határozott arról, hogy pap lesz. Kiváló
mert mindennek Ő az alapja. Ezt az újeredményeivel a Caprarica-szeminájáteremtő feladatot teljesíteni az egyriumba nyert felvételt, de sajnos gyenház alapvető és anyai hivatása, amelyge fizikuma, betegeskedései miatt haben eszközeit a megváltozott körülmézakerült. Msgr. Dufresne atya segített
nyekhez és az emberi nem új igényeineki a felkészülésben, emellett a híres
hez kell alakítania.
jezsuita Gregoriana Pápai EgyetemA világháború alatt végig politikailag
re és egy másik pápai egyetemre is besemleges maradt. Ezt a hozzáállást
iratkozott, közben filozófiát, jogot, törvannak, akik ma is elítélik, mondván
ténelmet és irodalmat is hallgatott.
nem emelte fel kellőképpen a szavát a
1899-ben szentelték áldozópappá, majd
népirtás ellen, de ezt kizárólag azért
a teológia és jogi doktorátust is letette.
tette, mert meg volt róla győződve,
Rendkívüli tudására sokan felfigyeltek, így 1901-ben a hogy fellépésével csak fokozottabb üldözést váltana ki.
Szentszék szolgálatába állott. 1914-től a kongregáció titká- Ugyan közvetlenül nem szállt a nagyhatalmakkal szembe,
ra, 1917-től pedig már müncheni nuncius, ebben az évben de pápasága idején negyvenegy enciklikája jelent meg és
szentelték püspökké is. Az első világháború alatt részt vett körülbelül ezerszer lépett fel nyilvánosan. Ő volt az első
humanitárius akciókban, szegényeket és hadifoglyokat tá- pápa, aki teljes mértékben felhasználta a tömegkommunimogatott. A háború utáni években tárgyalásokat folytatott a káció eszközeit, hogy szózataival lelket öntsön híveibe.
német államok kormányaival, a német katolikusokat támo- A Vatikán olyan állam volt, amely semlegességét ezrek
gatva. 1929-ben bíborosi, 1930-ban államtitkári rangot ka- megmentésére használta. A pápa humanitárius tevékenysépott, melyben kilenc évig szolgálta az Egyházat. XI. Pius ge jelentősen enyhített a háború áldozatainak szenvedésén,
pápa szívesen bízta meg államtitkárát saját képviseletével, ez maradt az egyetlen eszköz a kezében a világégés borszámos külföldi eseményen Pacelli bíboros képviselte őt. zalmai ellen. Létrehozott egy hadifoglyokra és eltűntekre
Így történhetett, hogy 1938-ban ő képviselte a pápát Buda- vonatkozó kereső és híradó szolgálatot, 1941-ben pedig sepesten, az Eucharisztikus Világkongresszuson.
gélybizottságot létesített. A háború befejeztével anyagi táPacelli, mint XI. Piusz államtitkára jelentősen meghatároz- mogatással járult hozzá az újjáépítéshez, rengeteget adota a Szentszék politikai irányvonalát. Megvalósította a pápa mányozott. Legbátrabb tette azonban a zsidók védelme
kiegyezési politikáját, számos országgal konkordátumot volt, a római kolostorokban és a Vatikánban több mint ötkötött, Hitler birodalmával is, ez volt a máig hevesen vita- ezer üldözöttnek biztosított menedéket. Segítségére voltak
tott Reichskonkordat, amit a náci vezetés egyáltalán nem nagyszabású segélyakciójában a nunciatúrák, nevezetesen a
tartott be. A megegyezés célja kizárólag a német katoliku- varsói és budapesti, Angelo Rotta és az isztambuli, Angelo
sok védelme volt, semmiképpen a nemzetiszocialista esz- Roncalli – a későbbi XXIII. János nunciusok.
mék jóváhagyása.
Ám, a pápa személyét nem csak a nácik támadták, hanem a
XI. Piusz pápa egyszer Pacelliről a következő megjegyzést szovjet vezetés is. A KGB nagy hangsúlyt fektetett arra,
tette: „Sokat dolgozik, jól dolgozik, gyorsan dolgozik”, így hogy a kommunistaellenes XII. Piuszt befeketítse, a történem meglepő hogy halála után méltó utódja lett. Érdemei nelmi tények meghamisításával. Az első kampány 1945és talentumai révén messze kimagaslott többi bíborostársa ben indult. A háború után Sztálin a moszkvai rádióban kijeközül. 1939-ben választotta meg a konklávé. Névválasztása lentette, hogy XII. Piusz „Hitler pápája” volt.
egyértelműen arra utal, hogy folytatni szerette volna elődje A második világháború befejeztével XII. Pius folytatta a
munkáját. Pápai jelmondata is „Opus iustitiae pax”, címe- békéért való küzdelmet. Elítélte a német nép kollektív bűrében galamb, a béke szimbóluma látható.
nössé nyilvánítását, mondván, hogy az igazságosság és a
Első megnyilatkozásában már a békéért emelte fel szavát, jog a legyőzöttekre is érvényes. A Szovjetunió érdekszférámert tisztában volt vele, hogy nemsokára kitör a II. világ- jában megalakuló új szocialista államok nyílt keresztényülháború. Két hét sem telt el pápaságából, amikor Németor- dözésbe kezdtek. A pápa ezt előre tudta, ezért mikor 1946szág lerohanta Csehszlovákiát. Ősszel kitört a második vi- ban bíborossá szentelte a később bebörtönzött Mindszenty
lágháború.
Józsefet, a következő szavakkal köszöntötte őt: „Te leszel
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az első, akinek vállalnia kell a bíbor színnel jelzett vértanúságot.”
A pápa világosan leírja a kommunizmus alapvető tévedését. Eszerint az ember, mint társadalmat alkotó lény személyiségében és társadalmi mivoltában Isten képmására alkotott teremtmény, ezért társadalmi életét úgy kell berendeznie, hogy az minél jobban elő tudja mozdítani mind az
egyén, mind a társadalom egyre hasonlatosabbá válását teremtőjéhez és urához, Istenhez. Az ateista kommunizmus
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ezt a leghatározottabban tagadta, és a társadalmi életből Istennek, valamint az Istennel kapcsolatot létesítő vallásnak
fokozatos kiirtására törekedett.
XII. Piusz többszöri súlyos betegség után 1958 őszén halt
meg. Utóda Angelo Giuseppe Roncalli, Szent XXIII. János
pápa lett.
XII. Pius pápát 2009 decemberében XVI. Benedek „tiszteletreméltó” címmel ruházta fel, ami az utolsó lépés a boldoggá avatás előtt, s egyben lépés a szentté avatás felé.
Goia Marianna Zsófia

„Azok az igen gyászos események, melyek Kelet-Európa népeit sújtják, különösen pedig a számunkra oly kedves Magyarországot, amely most egy borzalmas öldöklés vérében fekszik, mélyen megrázzák atyai lelkünket. De nemcsak a mienket,
hanem bizonyára mindazokét, akik számára drága értéket jelentenek a civilizáció jogai, az emberi méltóság és szabadság,
amely kijár egyénnek és nemzetnek egyaránt. Apostoli hivatalunkból fakadó tudat ösztönöz bennünket ezért arra, hogy
sürgető felhívással forduljunk hozzátok Tisztelendő Testvérek és a rátok bízott nyájhoz, hogy testvéri szeretettől csatlakozzatok hozzánk, könyörögjünk az Istenhez, esdjük ki Tőle, Akinek kezében van a népek sorsa és vezetőinek nemcsak
hatalma, hanem élete is, – hogy legyen vége a hatalmas vérontásnak és ragyogjon fel végre az igazi béke, amely igazságon, szereteten és igazi szabadságon alapszik. (…)
Rendkívül komoly körülmények között, melyek a keresztény nyáj egy részét annyira sújtják, kedves emlékek jutnak
eszünkbe. Midőn 20 évvel ezelőtt elődünk XI. Piusz legátusaként Budapestre mentünk, hogy részt vegyünk az Eucharisztikus világkongresszuson, melyet akkor ott tartottak meg, nagy örömmel és vigasztalással láttuk, hogy a szeretett magyar
katolikusok mily nagy áhítattal és mély tisztelettel követik a legméltóságosabb Oltáriszentséget, midőn azt a város utcáin
körmenetben vitték. Biztosak vagyunk abban, hogy ugyanaz a hit, az isteni Megváltó ugyanilyen szeretete lángol fel ismét
ennek a népnek a lelkében, annak ellenére, hogy azok, akik az istentelen kommunizmust rájuk erőszakolták, minden eszközzel arra törekedtek, hogy kitöröljék lelkükből atyáik vallását. (…)
Ettől a reménytől lelkesítve, mindnyájatoknak Tisztelendő Testvérek s a gondotokra bízott nyájaknak, különösen pedig
mindazoknak, akik Magyarországon és Kelet-Európa többi országaiban nehéz körülmények között és annyi baj által sújtva
élnek, egész szívünkkel küldjük apostoli áldásunkat.”
(LUCTUOSISSIMI EVENTUS, a magyar nép békéjéért és szabadságáért folyó nyilvános imákról, Róma, 1956. október 28.)

„Nagy örömünkre szolgált az a tudat, hogy nemcsak az egész katolikus világ püspökei, hanem más egyházak lelkészei és
hívei is lelkesen csatlakoztak felhívásunkhoz, melyet legutolsó „LUCTUOSISSIMI EVENTUS” kezdetű körlevelünkben
tettünk közzé, hogy közös imádsággal ostromoljuk az eget és így imánk hathatós legyen.
Ezért most szívből jövő hálával akarunk köszönetet mondani Istennek, mert megindult a sok könyörgésen, különösen az
ártatlan gyermekek imáin és úgy látszik, végre megengedi, hogy felderengjen az igazságosságra alapozott béke új korszakának hajnala Lengyelország és Magyarország népei számára.
Nem kisebb örömmel vettük tudomásul, hogy szeretett fiainkat, S. Wyszyński bíborost, Varsó érsekét, valamint Mindszenty József bíborost, esztergomi érseket, akiket a múltban eltávolítottak székükből, visszaállítottak méltóságukba és felelős hivatalukba, ahol örvendező tömegek fogadták őket diadalmas üdvözléssel, miután ártatlannak és igazságtalanul
megvádoltnak jelentették ki őket. Reményt táplálunk aziránt, hogy ez jó előjele mindkét országban az újjászervezésnek és
a béke megteremtésének, az eddiginél józanabb és tökéletesebb elgondolás alapján. Ezért még egyszer azzal fordulunk
ezen országok valamennyi katolikusához, hogy hozzák összhangba erőiket, csoportosuljanak törvényes pásztoraik köré és
így szorgalmas munkával ennek a szent ügynek továbbvitelére és megerősítésére szenteljék magukat. Mert ha egy ilyen
alkalmat elszalasztanak, akkor sohasem fogják tudni elérni az igazi békét.”
(LAETAMUR ADMODUM, a forradalom eseményeivel foglalkozó második enciklika, Róma, 1956. november 2.)

„Egy nemrég kiadott körlevélben, melyet a katolikus püspökökhöz intéztünk, annak a reménynek adtunk kifejezést, hogy
a nemes magyar nép számára végre talán felvirradt az igazságra és a szabadságra alapozott béke új hajnala, mert úgy látszott, hogy kedvezően alakulnak a dolgok a nemzet életében. A később érkezett hírek azonban fájdalmas keserűséggel töltötték el lelkünket. Megtudtuk ugyanis, hogy a magyar városokban és falvakban ismét folyik a polgárok drága vére, mert
lelkük mélyéből vágynak az igazi szabadság után; az ország éppen hogy felállított intézményeit felforgatták; megsértették
az emberi jogokat, és idegen fegyverek segítségével új rabszolgaságba taszították a vértől ázott nemzetet.
Kötelességünk diktálja, hogy felemeljük tiltakozó szavunkat és bánkódjunk a fájdalmas események felett, melyek keserű
fájdalmat és méltatlankodást keltettek nemcsak a katolikus világban, hanem minden szabad nemzet körében. Fontolják
meg végre azok, akiket felelősség terhelt azokért a gyászos eseményekért, hogy a népek igazi szabadságát sohasem lehet
vérbe fojtani. Nekünk, akik atyai lélekkel tekintünk minden népre, ünnepélyesen ki kell jelentenünk, hogy minden erőszak, minden igazságtalan vérontás, bármely részről induljon is ki, mindenkor tilos. Ismét sürgetnünk kell minden népet és
társadalmi osztályt, hogy teremtsék meg már a békét, amelynek igazságosságon és szabadságon kell alapulnia, és éltető
tápláléka a szeretet.”
(DATIS NUPERRIMIS, a harmadik enciklika Magyarország szovjet inváziójának másnapján, Róma, 1956. november 5.)
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TÁJÉKOZTATÁS
a Rákócziligeti Szent Imre Templom építésének költségeiről
2016. január 1-én az egyszámlánkon
2016 évben a mai napig egyéni adományokból befolyt összeg

20 303 143 Ft
2 393 000 Ft

Jótékonysági koncert bevétele

500 000 Ft

Téglejegyekből befolyt összeg

1 164 000 Ft

Ingatlaneladásból érkezett számlánkra

15 400 000 Ft

Váci Egyházmegyétől érkezett összeg

17 587 977 Ft

Összesen mindez

57 348 120 Ft

Az építkezés március hónapban kezdődött.
Az első számlát a villanyszerelési munkákra fizettük a Teleháló Kft-nek
A következőt a Gomép Kft-nek I. ütemű részszámlaként

886 168 Ft
17 053 243 Ft

Májusban a Tervezőnek fizettünk

783 404 Ft

A Teleháló Kft-nek II. ütemben fizettük az elvégzett munkát

520 258 Ft

A Gomép Kft-nek II. ütemben fizettük az elvégzett munkát

17 587 977 Ft

Összesen mindez

36 831 050 Ft

Jelenleg egyszámlánkon a készpénz maradvány

20 708 349 Ft

A „Szent Imre Római Katolikus Templomért” Alapítvány egyszámláján

6 224 963 Ft

Hálás szívvel megköszönjük minden kedves Testvérünknek nagylelkű adományait.
Dunaharaszti, 2016. június 21-én
Kovács-Nagy Gáborné
pénztáros
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A LIGETI ÚJ TEMPLOM ÉPÜLÉSÉRŐL
2015 tavaszán elkészítettük a templom alapját avval a szándékkal, hogy a következő évben nekifogunk a templom felépítéséhez.
2016 év elején, amikor már lehetett, elkezdődött a templomépítés, amely jelenleg is
folyik. Aki arra jár a Némedi úton, láthatja, hogy már a tető készítéséhez készül a
zsalu. A torony építése is jól halad. A tervek szerint július első felében fejeződik be
a templom szerkezeti felépítése. Pénzforrásunk ennyit enged meg.
A következő feladat a nyílászárók, az ablakok és az ajtók, elkészíttetése, hogy az
épület be legyen zárva. Ahogyan az anyagi források engedik, folytatjuk az építkezést belül is.
Helybeliek és idegenek teszik fel a jogos kérdést, mikor készül el a templom, mikor
lesz a felszentelése? Annyit tudok válaszolni: nem tudom. Az anyagi források alakulásának függvénye. Ahogyan lesz pénzünk, úgy haladunk a megvalósításban.
Kedves Olvasók! Kedves dunaharasztiak! Ezért kérjük, hogy anyagi lehetőségeik
szerint támogassák a templom építését.
1944. december 7-én reggel 6 órakor felrobbantották a ligeti templomot a nagytemplommal együtt. Hetven év után jutottunk el arra, hogy nagy bátorsággal nekikezdtünk újra felépíteni Isten házát a Ligeten. Lelkes férfiak, családok fogtak össze,
hogy épüljön fel újra a templom. A környékben több helyen is épült templom.
Nemrégiben itt Dunaharasztin a református testvérek építettek templomot, pedig
sokkal kisebb a gyülekezetük létszámban, mint a mienk, mégis elkészült a templom. Hiszem, hogy a jó Isten segíti az itteni hívek összefogását, és áldását adja
fáradozásunkra. De bízom a dunaharaszti emberek jóindulatában és segítőkészségében is.
Szeretettel: András atya

A múlt …

… és a jövő.
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MUNKÁNKRA KÉRJÜK ÁLDÁSODAT
Horváth Tibor, építészmérnök
– Kedves Tibor, köszönöm szépen, hogy lehetővé tetted számunkra ezt a beszélgetést. Egy
kis családi bemutatkozást szeretnék az elejére.
A Petőfi-telep Ligettel szemközt helyezkedik
el, s te a Petőfi-telepen élsz a családoddal, rálátsz tehát az épülő templomra, amikor kilépsz a kapudon.
– Kötelességem is rálátni…
– Idevalósi vagy, beköltöző?
– Budapestről költöztem ide. A véletlen műve volt. Egy
régi munkatársam rokonáé volt ez a ház, ahol most lakunk.
A tulajdonosok sokáig árulták a házat, eladásra mégsem
került sor. Ehhez tudni kell, hogy Dunaharasztira jártam ki
dolgozni Budapestről, egy itteni kisvállalkozásnál voltam
tervező.
– Tehát ez volt a kezdeti kapcsolat.
– Egy napon haladtam autómmal a Némedi úton, és látom a
táblát: Attila utca. Emlékezetembe ötlött a házszám is.
Gondoltam, van időm, megnézem, milyen ez a ház. Megtetszett. Pár hónapon belül el is adtam a budapesti lakásomat, és ide költöztem.
– Ez mikor történt?
– 1996-ban. Húsz éve.
– Honnan költöztél ide?
– Született angyalföldi vagyok. Azután a szülői lakásból
elköltöztem a IX. kerületbe, Ferencvárosba. A József Attila
lakótelepen vettem lakást, onnan jártam ki Dunaharasztira
dolgozni.
– Tervezőként dolgoztál, hiszen építészmérnök a képesítésed.
– Igen, akkor tervezésből éltem. Mobiltelefon hálózatok
építészeti tervezésével foglalkoztam.
– És utána önállósítottad magad?
– Igen, később belefogtam a kivitelezésbe is, harmadmagammal saját céget alapítottam. Jelenleg azonban már nem
azokkal a társaimmal dolgozom. 2007-ben másik céget alapítottunk, amelyben a feleségemmel ketten vagyunk tulajdonosok. Ahogy mondani szokták, több lábon állunk, mérnöki vezetési munka és kivitelezés is folyik a vállalkozásom keretében.
– A ligeti templomépítés műszaki ellenőre vagy. Mit fed ez
a feladatkör?
A kivitelező műszaki és pénzügyi felügyeletét látom el az
egyházközség, részéről. Ellenőrzöm a kivitelezőt, hogy az a
műszaki terveknek megfelelően, a szerződésünk szerinti
mennyiséget és minőséget építse.
– Tehát te vagy a gazdája az építkezésnek.
– Műszaki értelemben és gazdasági értelemben is, hiszen
én ellenőrzöm, hogy az elkészült munka valóban azt az értéket takarja-e, amit kér az építtető. A számlákat aláírom,
az Atya ellenjegyzi, és így kerülhet az ellenérték átutalásra.
– Az eredeti Szent Imre templomot 1932. május 8-án szentelték. 1944-ben felrobbantották a visszavonuló németek.
Azóta a korábbi paplak működik kápolnaként. Közel húsz
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éve, hogy fölmerült Rákócziligeten a templomépítés ideája. Amikor András atya 1998-ban
megkapta harmadik egyházközségként Ligetet,
akkor már szó került erről. Akkor is élt ez a
gondolat a hívek körében. Most érkezett el a
pillanat, hogy valóban elindulhatott az építkezés. Foglaljuk össze a jelenkor történetét.
2014-ben volt az alapkőletétel, novemberben,
de volt ennek előzménye. Össze tudnád számunkra foglalni ezt a történetet?
– A kiindulópont az volt, hogy kinőttük ezt a kis kápolnát,
és nagy döntést kellett meghozni: a meglévő kápolnát bővítsük valamilyen formában, vagy megvalósítsunk egy régi
álmot, hogy új templomot építünk. Történt egy szavazás,
kérdőíveket osztottunk szét a hívek között, és úgy döntöttek a hívek, hogy építsünk új templomot.
– 2012-ben hozott határozatot az egyházközségi tanács,
hogy az egyházközség két ingatlanát, a Toldi utcai telken, a
régi plébániaépületet, és az örökölt Thököly utcai ingatlant
értékesíti, és ebből a kiinduló tőkéből új templom építését
kezdeményezi.
– E határozat meghozatala után mi, akik az egyházközségben aktívak vagyunk, összedugtuk a fejünket, és megpróbáltunk tervezőket keresni: kik azok, akiknek a személyes
kötődésen felül ismeretei vannak a templomtervezéssel
kapcsolatosan. Hét tervezőt hívtunk meg. Elmondtuk az
igényeinket, összefoglaltuk, mit szeretnénk, mekkora létszám elhelyezésére van szükség, milyen kiszolgálói létesítmények legyenek. Az igény megfogalmazása után kiírtunk egy pályázatot, amelyre a tervezők elkészítették pályamunkáikat.
– Apró Tamás pályamunkája nyerte el a legtöbb szavazatot, ezt látjuk most megvalósulni.
– Igen, így van. A tervezők készítettek tehát egy pályamunkát. Ezzel kapcsolatosan meghatároztuk, mekkora tablót készítsenek, amelyre felrakják a tervezett templomnak a
látványtervét, az alaprajzot és egy tájékoztatást, miért ilyen
az elképzelésük. Amikor elkészültek ezek a pályaművek,
egy bemutatót tartottunk. Meghívtuk az érdeklődő híveket
és a tervezőket, hogy a hívek ne csak egy rajzlapot vagy
színes tablót lássanak, hanem a tervezők meséljék el a híveknek az elgondolásaikat, és mutassák be kicsit magukat.
Félórás intervallumban hívtuk be a tervezőket, akik bemutatkoztak. Ezután kiraktuk a templomban a pályamunkákat,
amelyek jó pár hétig megtekinthetők voltak. Ezt követően
szavazólapokat helyeztünk ki, amelyeken az emberek
egyes, kettes, hármas sorszámmal megjelölhették a nekik
legjobban tetsző elgondolást. Nem csak az első helyezéseket, hanem a második és harmadik szavazatokat is figyelembe vettük, és ezeket összesítve, súlyozva hirdettük ki a
győztest.
– Többes szám első személyben beszélsz. A templomépítő
bizottságról van szó, amely 2012-ben alakult. Kik ennek a
tagjai?
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– Láng András atya és a mindenkori káplán, Bors András, a
ligeti egyházközség világi elnöke, Dékány Zsolt, akolitus,
Fülöp Győző, Bartos Péter és magam.
– Véleményed szerint miért ez a pályázat nyert?
– Voltak olyan tervek, amik nagyon látványosak voltak, de
nem volt templom jellegük. Gondolom, a hívek szeretnék,
hogy a templomuk hagyományos formákat mutasson, de
tükrözze azt is az épület, hogy milyen korban épült. Használjunk modern anyagokat és szerkezeteket, de mégis, a
megformálás kövesse a hagyományos templomképet. Ezzel
magam is egyetértek.
– Tehát a terveztetés után mi is történt?
– Meghirdettük a győztest, Apró Tamást, akit megbíztunk,
és szerződést kötöttünk vele az engedélyeztetés lefolytatására. Ez nem volt rövid idő, többek között azért, mert ez a
terület, ahol épül a templom, a családi házas építési övezetbe tartozott, és nem lehetett ide ilyen magas épületet építeni. Elég sokat kellett várni arra, hogy a rendezési terv szerint olyan övezetbe sorolják, ahol lehet ilyen jellegű épületet építeni.
– Ezt az engedélyt, besorolást ki adja ki?
– Az új besorolást a polgármesteri hivatal adja ki, javaslatra. Ez azonban hosszú folyamat, le kell dokumentálni. Szerencsénk volt, mert végeredményben sikerült az átminősítést kiadások nélkül megoldani.
– A dunaharaszti önkormányzat együttműködött ebben.
– Igen, ám nemcsak ebben, hiszen hozzájárult az alapozás
költségeihez is 10 millió forinttal. 15 millió forintba került
az alapozás, a fennmaradó 5 milliót pályázati forrásból finanszíroztuk.
– Így sikerült az alapozás kivitelezése a tavalyi évben. A
régi templomból a robbantás után az apszis egy része maradt csak fenn, a szószék. Ez továbbra is látható lesz a területen?
– A szószék megmaradt részeit nagyon óvatosan próbáltuk
daruval kiemelni a helyéről, a daru kötélzete azonban megroppantotta, így a szószék több darabba tört. Szerettük volna megmenteni, de annyira körülnőtték a növények, ecetfák, hogy nem jártunk sikerrel. A templomkertben szerettünk volna számára új helyet kialakítani.
– Miért kellett elmozdítani a helyéről ezt az épületmaradványt?
– Útban volt az új templomnak. El kellett bontani a régi
templom alapjait is, mert több helyen benne voltak az új
templom alaprajzában.
– 2014-ben, Szent Imre napon raktuk le az alapkövet, 2015ben készült el az alapozás, és most, 2016-ban kezdtük el a
felépítmény kivitelezését. Mit látunk most, ha elhaladunk a
Némedi úton, a templomkert előtt?
– Már állnak a templom falai, és jelenleg folyik a födém
elkészítése. Az is vasbetonból készül, várhatóan július elejére elkészül a teljes vasbeton szerkezet. Idén, ezen felül, a
tornyon kialakítjuk a harangkupolát. Ez egy acél szerkezet,
amely a harangot fogja tartani. Most egyeztettünk a harangöntővel, hogy milyen legyen a szerkezet, amire majd
később rá lehet rakni a harangot. A torony lefedésével leszünk készen az idén. Az anyagi lehetőségeink ezzel kimerülnek erre az évre.
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– A jelenlegi harangláb tehát nem fog funkcionálni, amikor
elkészül az új templom.
– Nem lesz rá szükség.
– Már látszik a koncepcióterv megformálódása. Milyen
gyönyörű lesz ez a templom, a hosszú üvegablakokkal! Előre láthatóan mikorra lehetséges az új templom felépülése?
– Tulajdonképpen ez csak pénz kérdése, szinte kizárólag
az.
– Bízunk benne, hogy meglesznek az anyagi források. Püspök atya a mostani szakaszhoz adott támogatást, és sikerült
értékesíteni az egyházközség két ingatlanát. Nagyon fontos
ezen felül, hogy a hívek is támogassák anyagilag az építkezést. Nagyban függ a templom épülésének előre haladása a
hívek áldozatvállalásától, anyagi hozzájárulásától.
– A régi plébániát eladtuk, annak az ára benne van az építkezésben, és már a Thököly utcai ingatlan is elkelt egy hete. Az idei finanszírozási folyamat három szakaszból áll: az
elsőt a régi plébánia épület eladásából oldottuk meg nagyjából, a másodikat a püspök atya támogatásából, és a harmadik, nyár végén a Thököly utcai ingatlan értékesítésének
bevételéből valósul meg. Tehát biztosított a pénzügyi keret.
– Az építkezést vállalkozó kivitelezi, vannak-e azonban önkéntesek, egyszerű emberek, akik munkával is hozzá tudnának járulni az építkezés előmeneteléhez?
– Elég kényes ez a téma. Ha egy kivitelező felvonul egy
építkezési területre és ott dolgozik, akkor az egy munkaterület, amit mi átadunk, és ekkor az kifejezetten az ő területe. Azt a területet őrzik, és azon a munkaterületen bizonyos
balesetvédelmi előírások érvényesek. András atya már érdeklődött, mondta, hogy a hívek szeretnének odamenni és
megnézni az építményt. Meg kell várni azonban, amíg a
kivitelező levonul onnan. Mert ha valaki odamegy, megbotlik, elesik, belelép egy szögbe, bármilyen baleset megtörténhet, amit el kell kerülni. Ez egy munkaterület, oda
idegeneknek jelenleg belépni nem szabad. A dolgozók is
viselnek munkavédelmi felszerelést, sisakot, cipőt, a balesetveszély miatt. A munkaterületen hozzáértő emberek tevékenykednek, akik részt vesznek balesetvédelmi oktatáson, van tapasztalatuk, gyakorlatuk, képesek a szabályok
betartására. Az épülő templomot tehát csak az után szabad
majd látogatni, amikor a kivitelező levonul az építési területről, és visszakapja az egyházközség.
– Ezért nem lehet a régi módon, kalákában építkezni manapság.
– Nagyon szigorú szabályok vannak. A legjobb módja tehát
a hozzájárulásnak, ha az emberek anyagi támogatást adnak
a templom építésére. Véleményem szerint, ha majd tényleg
befejeződik az építkezés, és már csak a kerti munkák, tereprendezés, esetleg a bebútorozás van hátra, akkor tudnak
majd a hívek is segíteni.
– Az építkezés előkészítésében azonban részt vettek híveink:
elvégezték a tereprendezést, előkészítették a területet.
– Amit megtehettünk: kerítéssel leválasztottuk az építési területet, és a harangtornyot áthelyeztük, mert az útban volt.
– A mostani kápolnaépületet, korábbi paplakot, hogyan
fogja a ligeti egyházközség hasznosítani?
– Ezt közösségi épületként fogjuk az új templom elkészülte
után használni. Az új templomhoz nem terveztünk különösebb kiszolgáló területeket, mint raktárat, például. Ezeket a
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régi kápolnában lehet majd kialakítani, itt lehet majd tartani
az étkezőasztalokat, sörpadokat, zászlókat, a szertartásokhoz szükséges egyéb dolgokat. A közösségi ház ad majd teret a búcsúi fogadásoknak, agapéknak, más egyházközségi
programoknak, közösségeknek. A kertet is úgy alakítjuk ki,
hogy közösségi térként szolgáljon. Rendezzük a parkot,
padokat helyezünk el benne. Parkolókat is ki kell alakítani…
Gondviselő Mennyei Atyánk,
minden áldás és élet kútfeje,
hálát adunk Neked,
amiért mindnyájunkat magadhoz vonzol,
és Szent Fiad Testével és Vérével szüntelenül táplálva
közösséggé formálsz bennünket.
A Te jóságodból megértük,
hogy egyházközségünk kinőtte ezt a kis kápolnát.
Új templomot szeretnénk építeni a Te dicsőségedre;
erre a munkánkra kérjük áldásodat,
hisz jól tudjuk,
„hogyha az Úr nem építi a házat,
hasztalan fárad az építő” (Zsolt 127,1).
Bizalommal kérünk,
vezess minket Szentlelked által,
hogy gyümölcsözően tudjunk együtt munkálkodni
közös ügyünk megvalósításán.
Add, hogy kőből épült templomod építésén fáradozva
mi magunk is „mint élő kövek
épüljünk lelki házzá, szent papsággá” (1Pét 2,5).
Kérünk, hogy munkánkat, amit Veled kezdtünk,
segítségeddel be is fejezzük.
Krisztus, a mi Urunk által. Ámen.

– Ennek a templomnak is eltűnik a kerítése?
– Igen, a kert egy része nyitott lesz. Például a parkolók kialakításához átadjuk az önkormányzatnak a kert egy részét.
A parkolókat ennek fejében az önkormányzat fogja kivitelezni, és a parkfenntartásban is fog segíteni. Most is probléma a parkolás, ezt tapasztaljuk, így ezt kielégítő módon
meg kell oldani. A templomkert, a Toldi utca-Némedi útThököly utca csomópontban vonzó közösségi terület lesz
nemcsak a hívek, hanem a város lakói számára is, ahol az
emberek kulturált környezetben le tudnak ülni, találkozni,
beszélgetni.
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– Mekkora lesz a templom területe, hány férőhelyes lesz az
új templom?
– 200 férőhelyes. Az alapterület 200 négyzetméter, kétszerese a jelenleg kápolnaként szolgáló területnek. És nemcsak
a lenti területtel kell számolni, hanem ünnep alkalmából, ha
kevés a hely, a kóruson is elhelyezkedhetnek a hívek.
– Lesz karzatunk orgonával, és ez is növeli a templom befogadóképességét.
– Ezen kívül, lesz egy üvegfallal leválasztott szoba a
kisgyerekes szülőknek, ahol képernyőn követhetik majd
a szentmise menetét.
– Milyen fűtést terveztek a templomba?
– A meglévő kápolna kazánjával fogjuk az új templom
vizesblokkját, sekrestyéjét fűteni. A padokban elektromos fűtés lesz, amely célzottan melegít, így a leginkább
energiatakarékos. Ez egy korszerűen hőszigetelt épület
lesz, nagy légtérrel. Nyáron a templom nem fog túlmelegedni, mint ahogy jelenleg a kápolna.
– Kívülről a tető mivel lesz borítva, hogyan fog kinézni a
templom, amikor elkészül?
– A tető hagyományos agyagcseréppel lesz fedve, a falak egy része fehér nemesvakolattal ellátott, másik része
klinkertégla borítást kap. Valószínű, hogy a templomot
felszenteljük, használatba vesszük, és még eltelik majd
jó pár év, mire minden a helyére kerül, minden be lesz
rendezve. Jelenleg a munkák felénél tarthatunk, megközelítőleg.
– Ez örömteli, mégis arra kell felhívnunk a kedves híveket, hogy adományaikkal támogassák ezt a nemes ügyet.
Lélekemelő gyakorlat honosodott meg a ligeti templomban: az építkezési folyamat legkezdetétől, a hívek közössége a szentmisék végén elmondja a templomépítési imádságot, hogy a közösség lélekben is sikeresen tudjon együttműködni, ügyének megvalósításában.
– Bízunk abban, hogy közös erőkkel a tervezett módon elkészül az új Szent Imre templom Rákóczi-ligeten.
– Köszönöm szépen a beszélgetést és a szorgos fáradozást
a templomépítkezés folyamatában. Kérem a lelkes csapatra, melynek Tibor is tagja, Isten áldását.
Koczka Tamásné

Tájékoztatjuk Olvasóinkat, hogy
adományokat:
* a Taksonyi Szent Anna templomért Alapítványnak a 64400116-30110038-61100015 ÚJ !!
* a Dunaharaszti Szent István templomért Alapítványnak a 64400116-30109984-61100011 ÚJ !!
* a Dunaharaszti „Szent Imre Római Katolikus Templomért” alapítványnak a
11600006-00000000-09873755 bankszámlaszámokra lehet befizetni.
Egyházadót:
a „Dunaharaszti római katolikus Főplébánia” 11742180-20075426,
a „Rákócziligeti római katolikus egyházközség” 11742180-20065661 és
a „Taksony római katolikus plébánia” 11742180-20075983 bankszámlaszámon is lehet rendezni,
ugyanezen célra csekkek a templomokban találhatók.
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Isten nyomában járva
Hit és természettudomány. Hogyan fér meg együtt a kettő, miként lehet
valaki egyaránt elkötelezett Isten és az anyagi világ törvényei iránt? A hit
erősíti a tudományt, vagy utóbbi a hitet? Erre kerestük a választ, amikor
Veress Lászlóval, a Baktay Ervin Gimnázium tanárával beszélgettünk.
– Mióta hívő katolikus, illetve melyek az első hitbéli zott. Ekkor odamentem, jobb keemlékei?
– Születésem, pontosabban megkeresztelésem óta. Vallá- zemmel megérinsos családban nevelkedtem. Az első személyes emlékem tettem a sziklafahárom éves koromból ered. Egy kis romániai városkában lat, mire az eddig
laktunk egy tömbház második emeletén. Az elsőn egy or- kiapadt forrás vize
vos házaspár lakott, akiknek volt egy
Veress László Antal, tanár
kis kutyájuk. Egy napon hazafelé tar1962. július 18-án született a romániai Rétyben. A Bukaresti Tudományegyetem Fitottam, amikor ez a kutyus gazda nélzikatudományi Karán diplomázott 1987-ben. Elvált, egy leánygyermek (26) édesapja.
kül szembe jött velem a lépcsőház1990 óta él Magyarországon, Dunaharasztin. 1990 -1997 között a Hunyadi János Álban. Rettenetesen megijedtem, pedig
talános Iskolában tanított, 1997-től a Baktay Ervin Gimnázium fizikatanára.
a kutya nem bántott. A sokk a beA tanítás mellett tudományos munkát is folytat, tanulmányokat publikál az Applied
szédközpontomat érintette, és az eset
Mathematics and Computation (Alkalmazott matematikai számítások) nemzetközi foután elkezdtem dadogni. Több orvos
lyóiratban. Tudományos munkásságát számos díjjal is elismerték: a Cambridge-i
is kezelt, de a dadogás nem múlt el.
Nemzetközi Életrajzi Központ 2005-ben és 2008-ban a „Az év nemzetközi tudósa” díApai nagyanyám javasolta, hogy vijat, utána Einstein-díjat adományozta neki.
Szakmai elismerésként több nemzetközi lexikonban is szerepel. A Cambridge-i Nemgyenek el a csíksomlyói Szűzanyázetközi Életrajzi Központ által kiadott „Great Men and Women of Science” (A tudohoz. Ősszel, Kisboldogasszony ünnemány nagy férfijai és asszonyai) című, és a „2000 Outstanding Intellectuals of the 21st
pén mentünk Csíksomlyóra. KisgyeCentury” (2000 kiváló értelmiségije a XXI. századnak) című kiadványokban, valamint
rek voltam, de máig élénken él benaz Amerikában megjelent „Who's Who in Science and Engineering” (Ki kicsoda a tunem a nap emléke. Felmentünk a lépdományban és a műszaki tudományban) című kötetben is megtalálható életrajza.
csőn, onnan néztem fel a Szűzanyára,
anyám imádkozott, és még ma is látom magam előtt a körülöttünk és a
vastag sugárban folyni kezdett. A kutya mohón ivott. Érlábunk alatt fekvő virágokat, amit a hívek hoztak a Szűz- dekes, hogy nem kutya módjára a nyelvével, hanem mint
anyának. A látogatás után elmúlt a dadogásom.
az emberek, nagy kortyokban nyelte a vizet. Amikor szomSzintén gyerekkori emlék – talán négy éves lehettem –, júságát csillapította, rám nézett. Nagyon meglepett, hogy a
amikor édesanyám tanított imádkozni: összetette a kezei- szemében nem hálát, hanem csodálkozást láttam, mintha
met, és azért kellett fohászkodni, hogy jó kisfiú legyek. azt mondta volna: „Mennyit erőlködtem hiába a vízért, enEmlékszem, hogy mialatt gépiesen ismételtem anyám sza- nek az embernek meg csak egy mozdulatba került…” Itt
vait, arra gondoltam: Miért kell Istentől kérni, hogy jó le- véget ért az álom, de sokáig nem ment ki a fejemből. Egy
gyek? Hát nem akkor vagyok jó, ha én akarok? Felnőttko- bő hónap múlva, miután megírtam negyedik tudományos
romban tudatosult bennem, hogy már akkor rájöttem, nem cikkemet, akkor találtam rá magyarázatot.
tudatosan, inkább csak ösztönösen, hogy az embernek sza- E szerint a szomjas kutya az ember kíváncsiságát jelképezi
bad akarata van. És már akkor elvárásokat is állítottam fel a tudomány és egyéb titkok iránt. Az elapadt vízforrás egy
magammal szemben. A házunk előtti játszótér kerítését megoldatlan probléma, az erőlködés a megoldásért folytamindig átugrottam, soha nem a kapun jártam át. Talán öt tott küzdelem. A folyó víz a probléma megoldása. Az a
éves lehettem, amikor édesapám kérdezte, hogy miért nem mozzanat, hogy az én kezem nyomán kezdett folyni a víz,
a kapun közlekedem? Magától értetődően válaszoltam: A azt jelezheti, hogy én fogom megoldani a problémát. Az
kapun csak a kisleányok járnak át. A fiúk átugorják a kerí- álom végén az állat csodálkozása ábrázolja egyes emberek
tést.
hozzáállását mások teljesítményével szemben.
Márciusban kaptam választ tudományos dolgozatomra: az
álom megfejtése igaznak bizonyult.
– Felnőtt korában is vannak hasonló hitbéli élményei?
– Érdekes, hogy inkább álmaim vannak, melyeken sokat Egy másik élményem 2002-ben, egy tavaszi napon történt.
gondolkodom. Még 2001 decemberének közepén volt egy Ebéd után, szokásom ellenére lepihentem. Mélyen elaludérdekes álmom: Egy kutyát láttam magam előtt. Az állat tam, majd álmomban olyan állapotba kerültem, mintha ébegy sziklafal előtt állt, amelyből egy forrás vascsöve állt ren lennék. Ebben a különleges állapotban tisztán hallotki, de víz nem folyt belőle. A kutya elkeseredetten nyalo- tam egy hegedű hangját. Nem dallamot játszott, csak hangot adott, majd lehalkult, és egy mély férfihang azt mondgatta, kaparta lábával a csövet; láthatóan nagyon szomja-
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ta: „Most szomorú vagy, de ez nem marad így, mert az élet
mindig én vagyok.” Ekkor a hegedű hangja ismét erősebb
lett, és én felébredtem.
Csak arra gondolhatok, hogy álmomban az Úr hangját hallottam. Sokat gondolkodtam a szavakon, és arra jutottam,
hogy az Isten előtt nyitott könyv az ember, hatalma van felettünk, de bízzunk benne, és Ő nem fog elhagyni. Ez
megerősített hitemben is, hisz az álmot úgy éltem meg,
hogy abban az Úr biztatott. És tényleg, bebizonyosodott,
hogy nem hagyott el, megsegített. Főleg a tudományban,
ami nyomán megismerték a nevemet, és elismerő díjakat
kaptam, és több neves lexikonba is bekerültem.
– Milyen elismerésekben részesült?
– A Cambridge-i Nemzetközi Életrajzi Központtól 2005ben és 2008-ban az „Év nemzetközi tudósa” díjat kaptam.
Több neves lexikonban jelentették meg az életrajzomat,
köztük az 1899-ben alapított amerikai „Who's Who” (Ki
kicsoda) enciklopédia sorozat köteteiben, és tavaly december 28-án érkezett egy levél ismét Cambridge-ből, az egyetem Nemzetközi Életrajzi Központjából, Mr. Nicholas S.
Law vezérigazgatótól. Azt írta, hogy 2016-ban egy új életrajzi lexikont adnak ki „A tudomány nagy férfijai és aszszonyai” címmel. Azt az örömhírt is közölte, hogy ebben
az én életrajzomat is publikálják. Ez hatalmas megtiszteltetés számomra, hiszen olyan neves tudósokkal szerepelek
együtt ebben a kiadványban, mint Albert Einstein, Marie
Curie, Nicolas Tesla, Edwin Hubble, Steven Hawking
vagy Steve Wozniak.
– Mivel érte el ezt a megtiszteltetést?
– Tulajdonképpen 2000 és 2004 között az amerikai
Applied Mathematics and Computation (Alkalmazott matematikai számítások) folyóirat – melyet az Elsevir holland
kiadó ad ki – publikálta öt cikkemet, melyekben egy kölcsönhatás-elméletet dolgoztam ki, miszerint a fizikában, a
szakirodalomból ismert kölcsönhatás fogalmát sikerült definiálnom illetve a szimmetriasérülést modelleznem tisztán
matematikai eszközökkel.
– Mi ennek a jelentősége?
– Ennek az a lényege – mint ahogy az a fizikai szakirodalomból ismert – a sérülő szimmetria beépül egy magasabb
szimmetriába. Megtaláltam ennek a matematikai modelljét.
A természet lemond egy alacsonyabb szimmetriáról, hogy
egy magasabbat nyerjen; viszont a szimmetria összefügg a
stabilitással: magasabb szimmetria, magasabb stabilitás.
Így elméletem következő eredménye, hogy a kölcsönhatásban lévő rendszerek stabilabb és optimálisabb rendszerekké alakulnak. Megfogalmaztam egy princípiumot is,
melynek az állapotok szimmetriájának elve nevet adtam.
Ez azt jelenti, hogy szimmetriasérülés által megugrik az állapotok szimmetriája, ez a rendszerekben egyre magasabb
lesz, állapotainak száma csökken, tehát optimalizálódik és
stabilizálódik, így egyre optimálisabb és stabilabb rendszerek alakulnak ki.
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Az elmélet végén egyfajta filozófiát is megfogalmazok,
aminek a lényege az, hogy a természetben a spontán kölcsönhatások nem azért vannak, hogy a természet ne unatkozzon, hanem azért, hogy a természet ezáltal stabilabb és
optimálisabb rendszereket alakítson ki, azaz spontán kölcsönhatások által a természet önmagát tökéletesíti. Ezután
az Einstein által felfedezett E=mc2 egyenletet – ahol c a
vákuumbeli fénysebességet, E az energiát, m pedig a tömeget jelenti –, vagyis a tömeg-energia ekvivalenciát kiegészítettem tömeg-energia-szimmetria ekvivalenciára, és
ebben rávilágítok, hogy ennek két komplementer, azaz kizáró aspektusa, arculata van: ezeket első és második aspektusnak neveztem. Végül kölcsönhatás-elméletem oda jut,
hogy a megmaradt három kölcsönhatás típus – a gravitációs, az erős és az úgynevezett elektrogyenge – tovább már
nem egyesíthetőek. Ezzel szembemegyek a huszadik század trendjével. Annak idején – száz évvel ezelőtt – Einsteinnek az volt a nagy álma, hogy egyesítse a gravitációs
kölcsönhatást az elektromágneses kölcsönhatással, és
1955-ben úgy hunyt el, hogy ez nem sikerült neki. 1979ben három tudós – Sheldon Glashow (USA), Abdus Salam
(Pakisztán) és Steven Weinberg (USA) – azért kaptak fizikai Nobel-díjat, mert az elektromágnesest egyesítették a
gyenge kölcsönhatással. Mint ismeretes, négy kölcsönhatás
létezik a természetben: a gravitációs, az elektromágneses,
az erős és a gyenge. Az elektromágnesest egyesítették a
gyengével, így maradt három, a gravitációs, az erős és az
elektrogyenge. Tulajdonképpen az elméletem végén azt
merészeltem bizonyítani, hogy ez a három tovább már nem
egyesíthető, vagyis Einstein nagy álma nem valósítható
meg.
Itt szeretnék – bár nem akarok szerénytelen lenni – egy teológiai párhuzamra rámutatni. Miképpen a Szentháromság
egy Isten és nem három, ugyanúgy a három kölcsönhatás –
bár különbözőek – mégis egy egységes természetet tartanak egyensúlyban. E két tény között szoros kapcsolatot látok: számomra nyilvánvaló, hogy ez egy teremtett világ, és
Isten létezése is az. Hiszen Isten az a végtelen bölcs elme,
aki felruházza az anyagot ilyenfajta intelligenciával.
Ugyanilyen csodálatos az élettelen anyag és a matematika
harmóniája. Nyilvánvalóan ez a harmónia annyira tökéletes, hogy egyazon forrásból származik, nevezetesen a teremtő Istentől. Ugyanúgy harmonizál a matematika – mint
elvont tudomány – a természet törvényeivel.
A matematikát úgy kell elképzelni, mint a sátor fémvázát,
amihez sátorlapként tökéletesen simul a természet a maga
törvényeivel. Szerintem ez egy rendkívül szoros összhang.
A matematika ereje abban áll, hogy eltekint a lényegtelen
részletektől, és a legfontosabb összefüggésekre mutat rá.
Képzeljük el, hogy a város fölé emelkedünk egy helikopterrel, nem látunk apró részleteket, kavicsokat, fűszálakat
az út mentén, de látjuk a város lényegét, a körutakat, sugárutakat, utcákat, fontos épületeket, és ez bőven elegendő,
hogy a tanulmányozott problémát a maga lényegében megismerjük. Tehát a matematika a tanulmányozott jelenség
lényegét kiemeli, és a természet ehhez a lényeghez simul.
Ez az az összhang, amit Isten létrehozott. Nyilvánvaló te-
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hát, hogy Isten végtelen bölcsességének alázatos muzsikája
visszhangzik a teremtett természetből, kioltja az ateizmus
ordibálását és zűrzavarát. Azért használom ezt a kifejezést
– és ezt nem kell bizonyítanom egy 45 év kommunizmust
megélt országban –, mert vallom, hogy Isten nélkül nem
értelmezhető a világ. Sokat emlegetik ma az ősrobbanás
elméletét. Nekem olyan érzésem van, mintha ez az elmélet
magában hordozná Isten tagadásának a gondolatát. Hiszen,
ha elfogadjuk Isten létezését, belátjuk azt is, nem volt
szüksége arra, hogy robbantgasson, amikor teremtette a világot.
Az ősrobbanás szakirodalmában ezt találom: „A számítások szerint a kezdeti hőmérséklet 1032 oK volt, és az egész
világegyetem anyaga milliméternél is kisebb gömbbe volt
bezsúfolva.” A fizika úgy vélekedik, hogy ilyen esetben
munkát kell végezni. De ha Isten nem létezik, ki végezte
ezt a munkát? Az anyag magától sűrűsödött egy ilyen kicsi
térbe? Ez ellentmondana a természet alapvető pillérének,
az energiamegmaradás törvényének. Ha tagadjuk Isten létezését, arra kell következtetnünk, hogy a természet ellentmondásosan kezdődött, mert kialakulása pillanatában

megtagadta egyik saját, alapvető törvényét. Ezt az Istennélküliséget feltételező álláspontot nevezem zűrzavarnak.
– Ön az interjú minden részében hitet tett Isten mellett.
Mint természettudományt tanító tanárral és kutatóval
szemben nem elvárás, hogy materialista legyen?
– Tehát a kérdés lényege, hogy ateistának kellene-e lennem? A válaszom határozott nem. Hinni akarok, és hiszek
Istenben! Nem az elcsépelt francia mondás, „La noblesse
m'oblige” (A nemesség kötelez) miatt, hanem, mert gyermekkorom, neveltetésem, az egész eddigi életem kötelez
erre. Véleményem szerint bármilyen emberi teljesítmény
születik, a tudományban, művészetben, sportban, egyéb területen, az Isten nélkül nem lehetséges. Ez nem azt jelenti,
hogy nekünk nincs dolgunk. Igenis, meg kell dolgoznunk,
tanulnunk, küzdenünk azért, hogy megértsük, befogadjuk
Isten segítségét. De tudomásul kell venni, hogy a siker, a
felfedezés nem más, mint hogy Isten nyomában járunk, az
Ő követői vagyunk.

Gáll Sándor

Jókai Mór:
A GONDVISELÉS EGY REPÜLŐ VIRÁGMAG TÖRTÉNETÉBEN
Egyszer a Dunán utaztam fölfelé a gőzösön, ahol szörnyen hosszú időm volt a
világ mostani szomorú állapotáról gondolkoznom. Semerre kilátás valami jobb
után. Az ember azt sem tudja már, hogy miért él? És tulajdonképpen mi dolga van
odáig, míg meghal?
A terem egyik gömbölyű ablaka nyitva volt, s azon a meleg nyári szellő szabadon fújdogált be. Egyszer a szellővel egy repülő virágmag lengett be az ablakon
át, egyike azon vándoroknak, miknek szárnyakat adott a természet, hogy keressenek maguknak jövőt. Elnéztem, hogy mi lesz belőle. Ez a virágmag a túlsó partról
jött idáig. Missziója lett volna neki átmenni az innenső partra, s ott talán új ivadékot alapítania. Vajon mi lesz belőle?
A repülő virágmag a szobai légáradatban lomhán libegett ide s tova, s nem talált kijárást ebből az ismeretlen kelepcéből.
Egyszer rászállt egy utazó hölgynek a kalapjára, s ott megrekedt a sok strucctoll között: jött azonban egy besétáló utas, az szerencsésen leverte a sétabotjával a
hölgy kalapját, s a virágmag újra repült.
Azután beleesett egy búzakereskedő poharába, csupa bor lett, az kilökte a poharából, a földre tapadt.
Azután elnéztem ismét, hogy szedi fel magát lassankint, hogy szárítja meg vékony pilléit: egyszer aztán felkerekedett egy krinolin, s a támadt szélvészben a virágmag ismét magasra emelkedett: azután addig kereste sorba az átelleni ablakokat, míg talált egy olyan keskeny nyílást, mint az ujjam: azon hirtelen kisuhant, s
megmenekült.
Sokáig néztem utána, amíg kivehettem, hogy igyekezett a másik partot elérni.
S ez ekkor nekem nagy vigasztalás volt. Ha ez a virágmag még a tömött gőzhajó belsején is keresztül tudott törni, hogy céljához eljusson: hát én hogy csüggednék el akkor!
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Krakkóban az Isteni Irgalmasság vasárnapján –
az Isteni Irgalmasság jubileumi szentévében
„Azt kívánom, hogy az irgalmasság ünnepe menedék és menekvés legyen minden lélek …. részére.
Ezen a napon … a kegyelmek egész tengerét árasztom minden lélekre…
(Szent Fausztina nővér: Napló 699.)

A fenti idézettel hirdetett meg a KOLOMBUSZ TOURS az
Isteni Irgalmasság ünnepére, Krakkóba egy háromnapos
zarándokutat. Erre az útra nem kellett „toborozni” a jelentkezőket, nagyon gyorsan összeállt az induláshoz szükséges
létszám.
Nagy örömünkre szolgált, hogy a Krisztus fénye húsvéti
számában részletes leírás jelent meg a krakkói Isteni Irgalmasság Bazilikáról és Fausztina nővér életéről. Ezek a cikkek nagyon jól hozzásegítettek a felkészüléshez, előzetes
képet kaptunk mindarról, amit a következő napokban személyesen megtapasztalhattunk.
A korareggeli pontos indulás után Tóth Andrea idegenvezetőnk a bemutatkozásokat követően röviden ismertette a
három nap programját és elmondtunk egy közös reggeli
imát, kérve Isten áldását és kegyelmét zarándokutunkra.
Az első határon túli város Zólyom volt, melyen áthaladtunk. A közel 50 ezer lakosú település első vára a XI. században épült. 1620-ban majd egy évig itt őrizték a Szent
Koronát, miután Bethlen Gábort augusztus 25-én, a szomszédos Besztercebányán tartott országgyűlésen magyar királlyá választották. A várban született 1554. október 20-án
Balassi Bálint költő.
A következő város Besztercebánya volt, majd az Árva folyó mellett haladva hamarosan megláttuk Árva várát, mely
egy 112 méterre magasodó meredek sziklaszirten található
a Nyugati Tátra hegység délnyugati részén. És máris szemünk elé tárultak a Tátra hegyvonulatának hófödte csúcsai,
mely gyönyörű és felejthetetlen látványt nyújtott. Sok minden érdekességet mondott el idegenvezetőnk és jó néhány
adattal ismertetett meg bennünket. A Tátra hegység
786 km² területen fekszik, ebből 550 km² Szlovákiában, a
többi Lengyelországban. Legmagasabb pontja a
Gerlachfalvi-csúcs (2655 m), legismertebb orma, egyben a
hegység negyedik legmagasabb bérce, a Lomnici-csúcs
(2634 m). A Magas-Tátra a Kárpátok legmagasabb hegyvonulata, s egyben a világ legkisebb területű magashegysége, amely 100 millió évvel ezelőtt, a Föld középkorában
alakult ki.
Észrevétlenül átléptünk Lengyelországba. Az ország 38,5
millió lakosával a nyolcadik legnépesebb állam Európában
és hatodik az Európai Unión belül. A lakósság 95 %-a ka-
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tolikus, 45 egyházmegye van a területén, 140 püspöke és
30 ezer papja szolgál.
Zarándokutunk első állomása a festői szépségű Tátra télinyári üdülőhelye: Zakopane, a Fatimai Szűzanya kegytemploma. Ez a kegyhely az egyik legfiatalabb a régióban
– 1992-ben szentelték fel. A templomot a helybéli hívek
építették hálaadományként II. János Pál pápa életéért, aki
ellen 1981. május 13-án, a Fatimai Szűzanya ünnepén követtek el merényletet a római Szent Péter téren. Ezen a helyen a Fatimai Szűzanya szobrát tisztelik, amelyet a fatimai
püspök ajándékozott Stefan Wyszyński érseknek a 60-as
években. Megérkezésünkkor igen hűvös idő és eső fogadott, de az itt látottak és átélt lelki élmények mindezt feledtették. A kegytemplomba belépve a látvány megállásra
késztet, csodálatos a középen magasba emelkedő fatimai
szobor, egyedi az oltáriszentség őrzésének helye és a gyönyörűen kimunkált fából készített valamennyi belső berendezés. Hihetetlenül szép a szabadtéri oltár és keresztút,
mely szintén nagyon igényes fafaragással készült. A kegytemplom mellett egy nagyon kedves kis kápolnában volt
szentmisénk ezen a napon.
Ezután másfél órás szabad programunk volt, melyet a város
sétálóutcájában és a közelben lévő piacon töltöttünk a sajt,
bőr- és szőrmeáruk bő választékában gyönyörködve.
Folytattuk utunkat Krakkó felé, útközben rózsafűzért
imádkozva. A szállodához érve a szobák elfoglalása és a
finom vacsora elfogyasztása után mindannyian kissé fáradtan, de máris tele élményekkel tértünk nyugovóra.
A második nap, reggeli után az UNESCO Világörökség részét képező wieliczkai sóbányába kirándultunk, amely a
világ legrégebbi kősóbányái közé tartozik. Wieliczkában a
só kitermelését folyamatosan a középkortól 1996-ig folytatták. A bánya a föld felszíne alatt 64 métertől 327 méterig
terjedő, kilenc szintből álló kitermelt vágatok együttese.
Minden résztvevő kapott egy fülhallgatót és az angol nyelvű idegenvezető szavait Andrea fordította – a mélységek és
távolságok ellenére tökéletesen értettünk mindent!
A XVIII. és XIX. század fordulóján alakult ki a 64-135 m
mélyen elhelyezkedő (I-III. szint), 20 teremből álló, körülbelül 3 km hosszú földalatti turistaút, melyet mintegy egymillió turista látogat évente. Ezt az utat jártuk be mi is, 2,5
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órát töltve a föld alatt. Az első aknáig, 64 m mélységig 378
lépcsőfokon jutottunk le. Felejthetetlen látvány tárult elénk,
komoly nehézséget okoz erről az élményről röviden beszámolni. A turistaútvonalon számtalan, különböző elnevezésű nagyszerűen kialakított kamrát, aknát, egyedülálló
szakrális objektumot, sóból kifaragott életnagyságú szobrot, szoborcsoportot láthattunk. Megismerhettük a bányában használt, a só kitermeléséhez, vízszintes szállítására
szolgáló eszközöket, ládákat és csilléket, ló vontatta járgányokat, fagépezetet, amely a sóhengerek magasabb szintekre való emelésére szolgáltak. Az összes fából készült eszközt az évszázadok alatt eredeti minőségében konzerválta a
sós levegő. Fennmaradtak a földalatti vízbefolyások elvezetésére szolgáló fából készült csatornák és a sóba vájt lépcsők, melyeken a szállítómunkások közlekedtek. A túra során bepillantást nyertünk a sóbánya egykori működésébe,
rengeteg szobor, kép és kellék mesél itt a bányászéletről.
Hihetetlen az egyes kamrák mérete, a falak és a mennyezet
erősítésére biztosítások építése, áthidalásokkal és galériákkal összekötött sok faszerkezet.
A méretében legnagyobb és formájában leggazdagabb
földalatti kegyhely – a világ legnagyobb földalatti temploma – a Szent Kinga kápolna. A kápolna Árpád-házi Kinga
után kapta a nevét, itt őrzik ereklyéit. 101 méter mélyen
van, hossza 54 m, szélessége 18 m, magassága 12 m. Padlója egységes sóból faragott lapokból áll és hatalmas sókristályokból összeállított csillárok lógnak le a mennyezetről. A kápolnát az Újszövetségből vett jelenetek domborművei díszítik. A bánya legcsodálatosabb része ez a kápolna, ahol olyan érzésünk támadt, mintha egy csodavilágba
léptünk volna. Szentmisét tartanak itt a védőszent, Szent
Kinga és Szent Borbála napján és karácsonykor. A kitűnő
akusztikának köszönhetően a kápolnában koncerteket, de
még esküvőt is tartanak.
Jártunk a Copernicus-kamrában, ahol a nagy lengyel csillagász születésének ötszázadik évfordulója alkalmából a tudóst ábrázoló, sószobrot helyezték el, a Szentkeresztkápolnában, amelyben az oltárt faborítású fülkében láthattuk a keresztre feszített Krisztus faszobrával, a termet pedig fából és sókristályokból készült csillár világítja meg.
De jártunk a Weimar-kamrában is, ahol a kamra alját sós
vízzel árasztották el és igen nagy meglepetésben volt részünk, mert a teljes sötétségben a fény- és hangeffektusok
alkotta mini-előadás a teremben zajlott sóbányászást mutatta be.
Végül elértünk az útvonal kezdetétől megtett 2,265 km távolságban, 135,6 m mélységben a III. szintre, ahonnan lifttel térhettünk vissza a felszínre. Hely hiányában csupán a
látottak jelentősebb részéről tettem a cikkben említést, de
valamennyiünk nevében mondhatom felejthetetlen élményben és páratlan látványban volt részünk!
Délutáni programunk: séta a hangulatos krakkói Óvárosban
és a Wawel megtekintése. A Wawel egy mészkőkiemelkedés a Visztula bal partján, 228 méterrel a tengerszint felett. A hegy tetején épült a királyi palota, a bástyák
és a katedrális, amelyben a lengyel királyok és több híres
lengyel temetkezési helye is található. Az épületek, építmények többsége a középkorban illetve a reneszánsz korban épült. Az idegenvezetés a katedrálisban is fülhallgatók
segítségével történt magyar nyelvű hanganyaggal.
I. Ulászló volt az első lengyel király, akit a waweli katedrálisban temettek el. Nagy Kázmér síremléke szintén itt van,

Krisztus fénye
láthattuk Hedvig lengyel királynő síremlékét (a főoltár alatt
helyezték nyugalomra), melyet 1902-ben és I. Ulászló magyar király (III. Ulászló lengyel király) jelképes síremlékét,
melyet 1906-ban készítettek. Zsófia királynő kápolnáját
1902-1904 között építették, a falfestmények lengyel szenteket és nemzeti hősöket ábrázolnak. Több kápolnát, a
nemzet nagyjainak kriptáit és királysírokat is láthattunk.
Ezután a Királyi Palotát és a díszudvart tekintettük meg.
A palota mai alakját a reneszánsz korban nyerte el. A
nagyméretű belső díszudvarban a középkorban számos
bált, ünnepélyt, fogadást szerveztek. Itt volt a vitézi tornák
színhelye is.
Elhagyva a Wawelt gyönyörű napsütéses időben városnéző
sétánk bevezetett az Óvárosba.
A belváros és az óvárosi rész ugyan nem nevezhető nagynak, viszont lenyűgöző. Különösen a főtér, ahol elsőre azt
se tudtuk, merre induljunk, annyi a látnivaló. Idegenvezetőnk, Andrea már a buszon, de itt a helyszínen is tájékoztatott minket a téren látható jelentősebb épületekről, a hozzá
kapcsolódó eseményekről, említésre méltó adatokról. A téren magasan kiemelkedik a krakkói városháza megmaradt
tornya. A városháza tornyának felső szintjén napjainkban a
Krakkói Várostörténeti Múzeum kiállításai tekinthetők
meg, amelyet két kőoroszlánnal díszített lépcsőfeljárón lehet megközelíteni.
A Posztócsarnok az egyik leglátogatottabb látványossága
Krakkónak. A főtér közepén található, és a középkorban a
fűszerek, kelmék, bőráruk adásának-vételének központja
volt. A nagy, gótikus stílusú Posztócsarnok építése 1344
körül kezdődött. A Posztócsarnok jelenlegi alakját a XVI.
századi átépítéskor nyerte el, amikor kecses reneszánsz
oromzatot kapott. A Posztócsarnok földszintjén napjainkban is kereskedelmi tevékenység folyik, elsősorban ajándékboltok, kávéházak várják a vendégeket. Az emeleten a
Nemzeti Múzeum kiállítása tekinthető meg, amely a századforduló művészetét mutatja be.
A Mária-templom, mely a város főterén található, a XIII.
században épült, majd a XIV. században átépítették gótikus
stílusban. Krakkó egyik legszebb temploma, magassága 80
méter, mely az itt található, egyedülálló fából készült szárnyas oltáráról is ismert. Az oltár Európa legnagyobbja, mérete 11×13 méter, összesen 200 alakot vonultat fel, kinyitott állapotában Mária hat örömét, becsukva pedig 12 fájdalmát jeleníti meg.
Egy legenda is kapcsolódik a templomhoz, mely szerint két
testvér építette a templom két tornyát. Versenyeztek, hogy
melyik lesz a szebb, magasabb torony. Sajnos a történet
nem végződött jól, az egyik testvér annyira győzni akart,
hogy megölte a testvérét, de azután nem sokkal a saját életét is kioltotta, annyira kínozta a lelkiismeretfurdalás.
A kisebb tornyot később tovább építették, így ma az 69
méter magas.
A krakkói Szent Adalbert-templom Lengyelország védőszentjéről, prágai Szent Adalbertről kapta nevét. A jelenleg
Krakkó főterének délkeleti sarkában található templom
egyike a legöregebb lengyel kőtemplomoknak. A XI. században épült, a korai középkor román építészetének emléke.
A Jagelló Egyetem az első lengyel felsőoktatási intézmény, az 1364-ben Nagy Kázmér által alapított Studium
Generale utódintézménye. Az intézmény 1367-ben kezdett
működni, és – mivel a pápa a teológiai kar alapítását hatá-

27

Krisztus fénye

2016. Szent László király

rozottan megtiltotta – három karon (szabadművészet, orvostudomány és jogtudomány) indult meg a képzés. Kázmér halála után I. Lajos magyar király került a lengyel
trónra, ám az egyetem iránt nem mutatott érdeklődést, így
az támogatás hiányában abbahagyta működését. Újjáéledése Nagy Lajos lányának, Hedvig lengyel királynőnek volt
köszönhető, aki apja halála után lépett a lengyel trónra.
Férjével, II. (Jagelló) Ulászlóval 1397-ben sikerült elérniük
IX. Bonifác pápánál a teológiai oktatásra vonatkozó tilalom
feloldását. Erőfeszítéseiknek köszönhetően az egyetemet
1400-ban újjáalapították.
Városnéző sétánk végén a Vistula partján még egy pillantást vetettünk a Wawel kiemelkedő csúcsaira, majd buszra
szálltunk, hogy visszatérjünk szálláshelyünkre.
Ismét kissé elfáradva, de újabb csodálatos élményekkel tértünk pihenőre és lélekben már készültünk a következő nap
nagy eseményére!
Zarándoklatunk harmadik napján, a reggelit követően búcsút vettünk kényelmes szálláshelyünktől és kellemes, napsütéses időben elindultunk az Isteni Irgalmasság Szentélyéhez.
E helyről, az itt található szakrális objektumokról nagyon
részletes bemutatást állított össze az előző Krisztus Fénye
lapszámban Tellis Katalin Az isteni irgalmasság küldetésének forrása című cikkében. Annyiban egészítem ki, hogy a
Bazilikában ma már az oltár fölött elhelyezett Irgalmas Jézus festménye mellett jobb és bal oldalon Szent II. János
Pál pápa és Szent Fausztina nővér festménye is helyet kapott.
Több ezer ember volt ezen a szent helyen ezen a jeles napon a föld minden részéről, mindenütt hosszú-hosszú sorok, mire bárhová bejutottunk: a Szentek Közössége (magyar) kápolna, a Szent Keresztről elnevezett (német)

A waweli katedrális előtt
alkápolna, az Isteni Irgalmasság Bazilika, a kolostor régi
temploma, amelyben Szent Fausztina nővér nyugszik. De
hosszú sorok kígyóztak a kegytárgyboltokban is – mérhetetlen türelemmel és nyugalommal viselkedtek vásárlók és
eladók egyaránt!
Délelőtt 11 órakor kezdődött a szabadtéri szentmise, amelyen olyan sűrűn megtöltöttük a bazilika körüli teret, hogy
a szó szoros értelmében a kisszéken ülőknek széknyi, az állóknak talpalatnyi terület jutott. A szemmel érzékelhető
látvány is csodálatos volt, de még meghatóbb volt az itt
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megtapasztalt lelki összetartozás különleges érzése és
Urunk irgalmas jóságának átélése! Felemelő és lélekmelengető volt a lengyel nyelvű szentmisébe bekapcsolódni és
bár az öt nyelven elhangzott könyörgéseket sem értettük,
de tudjuk, hogy nincs az embernek más reményforrása,
csak az Isten irgalma – kéréseinket itt is ennek fényében
terjesztettük Mennyei Atyánk elé!
A szentmise befejezése után szabad programunk volt. Jó
néhányan visszatértünk a magyar kápolnába, ahol örömmel
vettük, hogy most sem volt kevesebb látogató és imádkozó,
mint délelőtt. És beálltunk egy mindig hosszan kígyózó
sorba, amelyet végigállva abba a kápolnába juthattunk be,
ahol az Irgalmas Jézus eredeti képe látható és alatta Fausztina nővér ereklyéje van elhelyezve egy hófehér ereklyetartóban. A kápolna előtt, a falon több nyelven ki van írva a
„Jézusom bízom benned!” mondat, és mellette nemzetiségek zászlói lengedeznek. 45-50 perc telt el, mire a kápolna
bejáratához értünk, de szinte elrepült ez az idő, hiszen a várakozás percei közben az Isteni Irgalmasság Rózsafüzért
imádkoztuk (mi szívünkből magyarul), ott pedig mikrofonnal mentek a várakozók közé és mindig más imádkozta a
kisszemekre az előimádkozó részt. A kápolna kicsi és csodálatosan volt feldíszítve. A nagy látogatottságra való tekintettel szigorúan ügyelnek az őrök, hogy folyamatosan
haladjon a látogatók sora. A bent töltött rövid idő is nagyon
megható volt, felemelő érzés ott lenni az eredeti Jézus-kép
előtt, hálánkat kifejezni Jézus irgalmas szeretetéért és Fausztina nővér életéért, Aki erre az igazságra újra megnyitotta az emberek emlékezetét.
Kicsit nehéz szívvel váltunk meg ettől a kegyelmekben bővelkedő, szeretettel átitatott szent helytől. Sajnos a távolság
miatt nem vehettünk már részt a délután 3 órakor tartott Isteni Irgalmasság Rózsafüzér imádkozásán (egy magyar
plébánostól megtudtuk, hogy egy tized magyarul fog elhangozni – ezért még inkább sajnáltuk, hogy ezen nem tudtunk ott lenni!).
Búcsút vettünk a kegyhelytől és megkezdtük hét és fél órás
autóbusz túránkat a dunaharaszti végállomásig! A Tátra
havas hegyvonulata hazafelé is csodálatos látványban részesített bennünket, a pihenők a fotózásra is bőven adtak
lehetőséget.
Mint az előző két nap estélyén, ezen az éjszakán is kissé
kimerülten, de örömtől átitatott szívvel, bőséges lelki élményekkel és emlékekkel tértünk nyugovóra.
Köszönetünket fejezzük ki Kőszegi Ferencné Pötyinek, aki
legfőbb szervezője és kapcsolattartója volt a kis csapatnak,
András atyának, aki mindvégig gondoskodott a lelki vezetésről (ima, ének, szentmise). Köszönet az utazást szervező
irodának, mindenekelőtt Tóth Andrea idegenvezetőnek, aki
páratlan felkészültségről tett tanúbizonyságot és nagyon
aktívan vett részt valamennyi közös egyházi programon,
szentmisén is. Természetesen a két gépkocsivezetőnek –
Pekár László és Monóczki Pál – is köszönetet mondunk,
akik a biztonságos utazásról és hazatérésről gondoskodtak.
Bátran leírhatom minden résztvevő nevében, hogy ez a három nap mindenki életében valamilyen mértékben meghatározó volt. Bízom abban, hogy a bevezető gondolat szerint
az Isteni Irgalmasság Szentélyében valóban a kegyelmek
egész tengere áradt minden lélekre és rajtunk áll, hogy ezt
valamilyen módon megosszuk az itthon maradottakkal és
az értünk imádkozókkal. Ez volt a cikk megírásának célja
is.
Ullmann Anna
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két lány reggel óta együtt kapált.
– Mert már tíz órára fáj a derekad a kapától.
A nehéz dologban már összeszoktak
– Hisz annál hamarább!
s feltámadt köztük a munka– Ó, aki nem bir kapálni, nem megy az kabarátság. Egészen elfeledték, vagy inkább
pálni; pedig aki nem kapál, sose vénül az
természetesnek érezték, hogy egyikük
meg, – bölcselkedett Erzsi.
nagygazdalány, aki csak szeszélyből kapál,
A nagygazdalány nevetett s úgy rengetta másik szegénylány, akinek kenyere a
ringott felső teste a kapanyélen, mint a rókapa.
zsatő lombja a karón.
Végin voltak a rendnek s már vagy tizedErzsi is felállott. Az ő arca is piros volt, de
szer értek le az utszélre, ahol legelőször
nem foltos, fehérrel tarka, mint az almavikezdték a munkát.
rág, mint a Klári arca, hanem egyszínű,
– Jaj derekam, jaj csontom! – kiáltott a
árnyalatlan, hus-piros; olyan volt a karja is,
nagygazdalány, amint egy percre megállota nyaka is, le a vállon az ingvállba, ameddig
tak pihenni.
nap süti.
Két tenyerét hátra tette, úgy nyomogatta
Átvette mind a négy sort s Klári hagyta,
vele a gerincét, amely megfájult a hosszas görnyedéstől.
hogy szapora munkáju kapája az ő dolgát is végezze.
– Meg kell kenni! – nevetett csendesen a másik s szintén A szekér nemsokára itt volt. Erzsi annál buzgóbban dolgofelegyenesedett, mint a fiatal vessző; meg sem látszott rajta, zott. Nem akart szóba állni a legénnyel. Úgyis nagyon nem
hogy hajlott az imént. Tetszett neki a kényes gyerek, aki tisztességes dolog, hogy egy ilyen kisgazda legény, ahemár belehal tiz órára egy kis kapálásba.
lyett, hogy keresne magának egy jó dolgos, nekivaló sze– Nem jövök én többet káposzta kapálni! – duzzogott Klári, gény lányt, nagygazdalány után szalad… Erzsi haragosan
a nagygazdalány. – Ugy kell vigyázni, az ember majd húzta össze a szemét s úgy dolgozott, mint a gép.
megmered. Ha egy kicsit megmozdítom a kapával, mindjárt És mégis neki kiáltott először Pataki Pista, mikor itt zörgött
kidül!
csendes rázással a szekere.
– Kényes a káposzta, mint a kisasz– Téged se fogadnálak meg Erzsók!
szonyok! – mosolygott csendesen
Erzsi érezte a megaláztatást. Csak
Móricz Zsigmond
Erzsi.
azért szól hozzá, mert hozzá szaba– Kényes az én derekam!
don szólhat. Ő csak szegény lány.
– Kényes vagy te magad is, mint a
Fajtája…
káposzta!
Összeszorította a fogát, hogy ne is
– Nevettek.
felelhessen.
Szekérzörgést hallottak s egyszerre néztek el jobbra, a falu – Nem vigyázol a kisasszonyra! – tette hozzá a legény.
felé, le a völgyes sikra.
– Ó az ördög vigye el! – nevette el magát a nagygazdalány
– Vajjon ki jön erre! – mondta Klári.
– mért volnék én kisasszony.
– Pataki Pista, – szólt természetesen Erzsi.
– Hásze parapli van a kezedbe!
– De könnyen megismered!
– Az a! – nevetett a lány és a nap felé emelte a kapát. –
– Ismerem.
Jobb volna, ha ide jönne, osztán árnyékot tartana, míg mi
Egyszerre valami került közéjük. Pataki Pista nagyon jár dolgozunk!
mostanában Klári után. A lánykának el is pirult az arca. – Ó, árnyékon csak heverni jó, nem dolgozni! – szólt bele
Sietett sort fogni, tovább kapálni, hogy a legény itt ne kapja Erzsi.
éppen az utfélen.
– Énnye, pedig mán ugrottam lefele, – tréfált a legény.
Egyet-kettőt szisszent, mert most meg attól fájult meg a A két sárga ló tovább vitte a szekeret s a legény visszafordereka, hogy ujra hajolni kellett, de már nem volt kedve dult az ülésdeszkán, úgy kiabált ide:
sem tréfára, sem bizalmasságra.
– Jaj Istenem, teremtőm, hogy rakom fel azt a kis lucernát!
Dolgoztak.
Jöhetnél segíteni Erzsus, látom van érkezésed. Klárit, ezt
Sűrű apró gyom verődött fel a káposztasorok közt; még nem merem híjni!
ártalmatlanok voltak, de azért a vékony káposzta szálak – Pedig elmennék!
gyáván, félve nyultak fel közülök s egyikük sem mert arra – Jaj megáld az Isten! Rám fér a segítség, mint a hátamra a
gondolni, hogy szembe szálljon, harcra keljen a buja dud- bot.
vákkal, a fiatalon is vastag kakastaréjjal, a hamar soklevelü – Majd odaszánom ezt a kapanyelet! Jó?
bürökkel, az alattomosan meglapuló, drótszárú porcfűvel, – Jó bizony!…
meg a többi ismeretlen bennszülött ellenséggel, akik itthon Nevetve néztek egymásra s Erzsiben forrt a méreg. Navannak itt a káposztakertben és mire észrevennék, már gyon, nagyon illetlennek találta ezt a hosszu diskurálást.
mind eleszik az életet a drága kis ültetvények elől, akik Látszik milyen lány a nagygazdalány. A dereka elfárad, de
kecsesen, ijedten emelik harmatosan kövér levelüket.
a nyelve nem… Kell az? így kiabálni utána egy legénynek!
Klárika haladt elől. Ő a gazda, ő az első.
Lesütötte a fejét s vágta, de úgy vágta a földet, ahogy csak
Hiába, nem soká birta, pihenni kellett. Felegyenesedett hát lehetett.
s rátámaszkodott a kapára.
Klári még sokáig viháncolt magában, míg csak hallani
– Jaj teremtőm, de megvénültem, – mondta.
lehetett a legény fütyölését, aztán fanyalogva ment utána
– Nem vénülsz te meg soha, Klári.
Erzsinek.
– Mért?
– No eressz engem is… Mán jó van… Birom mán a kapát!
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Elfoglalta az első két sort s szótlanul haladtak előre.
– Hej, derék legény a!… – szólalt meg egyszerre, csendes
őszintén Erzsi.
Klári kuncogva nevette el magát.
– Olyan mint a többi.
– Nem olyan!… Derék legény ez… Kevés van ilyen…
Nem iszik, nem pipál! Nem szórja el a pénzt.
Fontoskodva beszélt, mint a szegény asszonyok, akiknek
minden nagy dolog s akik mindig panaszkodnak, ha felveti
is őket a bőség.
– Csendes ember, – folytatta egyhangú szürke darálással, –
de igen jó dógos. Nem sok kell neki. A multkori bálon se
költött ez egy krajcárt se, csak amit muszáj vót. A koronát a
belépésnél.
– Hát a muzsikusoknak nem adott?
– Adott négy krajcárt, csak hogy éppen meg ne szólják.
Belökte a kalapba. Aki akarta
azt is gondolhatta, hogy tán
husz krajcárt is adott.
A nagygazdalány megütődött.
Valamit nem értett. Keveselte
a gavallérságát. Mintha a szegénység szaga csapta volna
meg az orrát.
– Jó ember. A feleségéhez is
jó lesz. Az anyját is úgy tartja,
mint a pohárba. Pedig az egy
préda asszony, moslékba önti
a paszulylevest, ha megunja
enni. A multkor is mustrálta
érte a fia… De az nem becsüli
a maradékot. Az minden másodnap főzni akar.
A nagygazdalány csodálkozott. Olyan lassan kapált, mintha
aludna. Erzsi minden vágással ott volt a sarkában. Ő sietett.
Beszélt.
– Van is neki. Van egy kis földje. Öt köblös. Az apjárul
maradt, avval ü már azt teszi, amit akar. Ha megházasodik,
azt ü magával viszi. Jól jár vele valaki.
Ujra hallgattak. A nagygazdalány megszólalt.
– Öt köblös! A mi kertünkalja is ötköblös.
De Erzsi nem ügyelt semmire. Folytatta.
– Jól imádkozott az Istennek, akit ez elvesz. De meg is
érdemli a jó asszonyt. Dógosat. Amék rendbe tartsa, mosson rá, főzzön neki. Olyat, amék tudja, milyennek kell lenni
a derék szegény asszonynak. Se sokat, se keveset… Mert
mégis nem kódus. Háza van, fődje van… Meg kell lenni,
ami dukál.
Már ezt úgy mondta, hogy kést forgat vele a másik lány
szívébe.
Klári a hangjából érezte meg s biborvörös lett az arca a
szégyentől, hogy ez a kapáslány felteszi ő róla azt, hogy ő
hozzá tudna menni ahhoz a legényhez. Izgatott volt, dühös.
Ha egy szál káposztát kivágott, észre sem vette, rátaposott.
Erzsi folytatta:
– Hát bolondulnak utána a lányok… mert tud a nyelvükön.
Szeret velük tréfálni, de azért meggondolja az, kit vesz el…
Más is meggondolhatná, hogy csábítgassa-é, azért, hogy
olyan igen szép a bajusza.
– Jó lesz a kapa alá nézni! – kiáltott rá Klári.
Erzsi ijedten vette észre, hogy egy szál plántát kiborított.
Az elsőt a mai napon. Lehajolt és elültette.
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Szótlanul, versenyezve dolgoztak tovább.
A nap égetően meleg kezdett lenni. Klári megállott és levetette piros pettyes fehér réklijét s ledobta. Ő is ingvállban
maradt.
Nemsokára végire értek a sornak. Pihenés nélkül fordultak
vissza az uj rendben.
A hőség rettenetes, kiállhatatlan volt. A nap így még égetőbben perzselt, szabadon érte a bőrét, kivágott nyakát, le
az ingváll alá, keresztül az ingen.
Hirtelen elhatározással ott hagyta a kapáját s visszament a
rékliért.
Amint a piros pettyekre pillantott, valami villant fel az
agyában. Hisz az a legény ragyás! Tele van az arca himlőhellyel!
Mig a réklit felöltötte, oda fordult Erzsi felé s azt kiáltotta
neki, gúnyosan, megvetően!
– Ragyás… Hisz az ragyás!
Erzsi meghökkent. Mintha
rémlene neki is, de nem
emlékezett rá.
Hiába idézte maga elé az
arcát, nem látta rajta. Hanem eszébe jutott, hogy
mikor még kis iskolások
voltak, éppen mikor az
öreg tanítót temették, Pataki Pista nem volt iskolában, mert nagyhimlős
volt!… Lehet, hogy ragyás… de csak nagyon
kicsit…
– Nem is látszik rajta! – mondta határozottan.
– Nem! – kacagott fel Klári. – Ilyen ragyák vannak rajta!
A mutató ujja első izét mutatta.
Jóízüen kacagott.
– A mán csak utólsó, ha valaki ragyás! – mondta.
A szava, mint az éles kő vágott Erzsi szivéhez.
– Azér jó vón ugy-e! – csapott vissza egy mérgezett szót.
Klári felcsattant.
– Mit… Mit képzelnek ezek! Hát azt hiszed, nekem egy
ragyás is jó!
– Jó bizony a szépe! Kiválogatják! Oszt azt hiszik, hogy
szegény lányoknak, mán a csutkája is jó, meg a törekje!
Klári csipőre tette a kezét. Erzsi is harcrakészen nézett
farkasszemet a kapa mellől.
Egy percig végig-végig méregették egymást.
Akkor a nagygazdalány megrántotta a vállát.
– A cipőmről se ráznám le a port egy ragyásért… Erigy
csak utána, nem szakasztom le előled.
– Nekem semmi közöm hozzá…
– Látom!
– Hát nem jól látod!
A kapáslány lehajolt s tovább dolgozott.
A nagygazdalány pedig lesimogatta a ruháját, megrázogatta
magát, hogy a szoknyája ráncai jól essenek, a réklije
gyürődései elsimuljanak s öt ujjal elfésülte a homlokáról a
rövid hajakat. Aztán hátat fordított a kapálásnak s elment a
sarki bokorhoz, amelyre le volt dobva a vasalt sárga kendője, azt felkötötte, gondosan, csinosan.
Észre sem vette, hogy amerre járt, mindenütt utat vágott kis
cipője a megkapált szegény palánták közt.
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Mikorra elkészült, hogy haza menjen, Pataki Pista már
megint itt volt a lucernás szekérrel. Megállította a lovakat,
úgy tett, mintha valami baj volna.
– Hova, hova Klárika?
– Két szemem után.
– Jobb a négy szem után. Üjj fel na…
Klári kényesen fordította el a fejét. A legény ujra biztatta.
– Jobb lesz itt a lucernába. Akár a hintó, akár ez. No
Kláriska!
Klári megvetően, gyülölködve nézett az arcába.
– Menjen a fajtája közé. Négy krajcáros gavallér… Ott az a
jány! Intsen neki. A nem bánja, ha rücskös is!… Azért
annak maga a legszebb!
Elbillent, hogy csak úgy röpült a szoknyája és szaporán
átment a lovak előtt az út tulsó felire s nemsokára letért a
gyalogösvényre, keresztül a buza közt.
A legény meg csak nézett, nézett, utána nézett a gőgös kis
pávának, aki éles késsel metszette ketté minden reménységét.
Utána nézett, hogy kavarodik bele a kék szoknya a zöld
buzába, hogy virít ki a fényes sárga kendő csillogva a napfényen s hogy távozik, hogy eltünik, mint hajnali álom,
amely olyan nagyon szép s olyan könnyen elillanó…
Végre visszanézett a káposztaföldre.
Erzsi akármilyen lassan dolgozott is, ekkorára már egész
közelre ért.
A legény gubbasztva ült a szekérben s hosszan nézte el a
fürgén, ügyesen dolgozó leányt, az egészséges, izmos testet… Addig nézte, addig nézte, mig végre ott állott előtte.
Az utnál. S felegyenesedett.
– Erzsi te…
A lánynak lángvörös volt az arca, de a karja is, a nyaka is…
Meleg van. S a szeme könnyes volt.
– Hová ment ez?
– Hová! – rántotta meg a vállát a lány. – Hát tisztult a
gazbul. Mintha ez a káposzta ni, csak kihuzná a lábát,
osztán elmenne a hazájába, mert itt nem jó a dudva közt…
A legény nem igen értette. De azért ott felejtette a szemét a
lányon, akit olyan jól ismert, hiszen mindig együtt élnek,
mióta élnek, csak éppen az nem jutott eddig eszébe, hogy…

A lány hirtelen felpillantott s élesen, kiváncsian nézett a
legény arcába. Kutatva futott végig az arca szinén egypárszor, aztán mosolyogva sütötte le ujra a tekintetét.
A legény kitalálta, hogy ez most megnézte, csakugyan ragyás-e? Elvörösödött, mélyről jövő hőségtől, amely kitüzesítette barna arcszínét.
– De te azért türöd a ragyást?… – mondta csendesen.
A leány csiklandósan fölkacagott. Fojtva, befelé. A nevetés
megrázta az egész testét s a melle rezgett. Keményen, a
kemény ingben.
A legény is nevetett. A fogai fehéren villogtak ki, mint a
farkasé. Harapósan.
– Na megállj… te rigó!… Hász én nem tudtam… Honnan
tudtam vóna, hogy te… szereted a ragyást!
A lány hangosan felkacagott s az arcán lecsordult egy
könycsepp.
Elfordult, el akart menni, de azért ott maradt. Állva, háttal,
lehajlott fejjel.
A legény szívvel, örömmel, tüzzel, hallgatva nézett a leányra, a derék, asszonynak érett teremtésre s megszólalt:
– De most mán tudom… Hallod… Tudom mán, ne
busujj!…
A lány elszaladt. Végig, végig a káposztáson. Ott kapta fel
valahol a Klári otthagyott kapáját. Azzal kezdett uj rendbe
a tulvégen.
A legény utána nézett. Nevetett rajta, hogy a lány egyszer
sem pillantott többet vissza.
– Tudom én azér! – billentett az ujjával, – szaladhatsz mán,
mégis én kötöm be a fejed.
És igen, igen jó kedvvel rántotta meg a gyeplőt.
Mikor messze elment, mikor már régen nem hallotta semmi
neszét a szekérzörgésnek, akkor Erzsi felállott, felegyenesedett és nagy lélekzettel, győztesen, diadalmasan nézett
végig a csatatéren.
És könnyes szemmel bámult arra, amerre elment a ragyás…
akit elhódított a finom, gazdag lánytól.
Aztán tovább kapált.
S a kényes, vékony uri palánták vidáman maradtak el mögötte hosszú sorral, hogy megszabadultak az erőszakos erős
vetélytársaktól, akik elszijták előlük az életet. És a karcsu
kis testek úgy emelték fel a leveleket, mintha napernyőt
tartanának a nap ellen.

HÍRDETÉSEINK
* Taksonyi Szent Anna búcsú
Közösségi nap július 23-án, szombaton este 6 órakor szentmise
Ünnepi búcsúi nagymise július 24-én vasárnap reggel ½ 9 órakor.
Hálaadás a munkatársakért július 25-én, hétfőn reggel a ½ 9 órai szentmisén
* Dunaharaszti Szent István búcsú augusztus 20-án
Reggel 7 órakor szentmise
Ünnepi nagymise délelőtt 10 órakor
Rákócziligeten reggel 8 órakor
Taksonyban reggel 8 órakor
* Taksonyban a templom előtt a főtéri zenei esték folytatódnak:
Július 8-án, augusztus 5-én, szeptember 2-án
Mindig pénteken, este 7 órai kezdettel
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Könyvajánló
Szögek
Volt egyszer egy nagyon rossz kisfiú. Lobbanékony, veszekedő, kötekedő természete volt. Egy napon az apja átadott neki egy zacskónyi szöget azzal, hogy valahányszor összevész valakivel, verjen be egyet az udvarukat körülvevő kerítésbe.
Az első napon a fiú harmincnyolc szöget vert be.
Az idő múlásával azonban rájött, hogy könnyebb féken tartani az indulatait, mint
beverni a szögeket, így aztán jó néhány hét múltán egy este azt mondta az apjának,
hogy azon a napon senkivel sem veszett össze.
Ekkor az apa azt mondta:
– Nagyon jól van. Most arra kérlek, húzz ki mindennap egy-egy szöget, amikor
nem veszel össze senkivel.
Kis idő elteltével a fiú jelentette, hogy az összes szöget kihúzta. Az apja erre kézen
fogta, odavezette a kerítéshez és így szólt hozzá:
– Jól van, édes fiam. Hanem idenézz: a kerítés tele van lyukakkal. A deszka már
nem lesz olyan, mint volt. Amikor haraggal szólsz valakihez, ezekhez a lyukakhoz
hasonló sebeket okozol azoknak, akiket szeretsz. És bármennyiszer kérsz is bocsánatot, a sebek ott maradnak.
Az emberek törékenyek és sebezhetők. Mindenkire rá lehet ragasztani a cédulát: „Óvatosan kezelendő, törékeny áru.”
Az írás Bruno Ferrero: De nekünk vannak szárnyaink című könyvéből való, amelyet a Don Bosco Kiadó 2007-ben
adott ki. Depaula Flavio Silvio, a Don Bosco Kiadó igazgatója 2016. május 18-án külön engedélyezte a Krisztus fénye
egyházközségi lap számára, hogy teljes terjedelmében közöljük.
Max Lucado: Értékes vagy – Ez a mese több szinten is kifejti hatását, felsorolhatatlanul sok jót ad a gyermekeknek és a felnőtteknek egyaránt. Most csak az egyik
szintet, a Teremtő Isten szeretetének bemutatását célzom meg: Lucado ismereteket ad a feltétel nélkül szerető Istenről a gyermekek nyelvén, de a környező világról, a viselkedési és kapcsolódási mintákról is. Problémamegoldó technikákat,
megküzdési stratégiákat ismerhetünk meg és ráadásul azt, amely a legcsodálatosabb: elmerülni a biztonságos, nagy apai (Atyai) tenyérben. Az is nagyon fontos,
hogy Lucado története segít megnevezni az érzelmeket és meg is nyugtat. A
gyermek fejlődésében úgy segít, hogy a történet fogódzót nyújt a kicsiknek az okokozati viszonyok megértetésével fejleszti az érzelmi intelligenciát, vagyis az érzelmek (szomorúság, izoláció, bizonytalanság, magányosság) kifejezését és szabályozását is.
A kis foltmanó boldogtalan életre van kárhoztatva, mert senki sem látja meg benne a különlegeset, az egyéniséget, pedig ő olyan (akar lenni). Bármivel próbálkozik, bárhogy szeretne tetszést aratni, minden kezdeményezése kudarcba fullad.
Egy bátor, önállóan gondolkodó famanó, Lúcia segítségével talál rá arra az ösvényre, amely számára új távlatokat nyit meg. Az (el)ismert keresztény író, Max
Lucado: Értékes vagy című szívet melengető meséjében a fafaragómester segítségével Pancsinelló felismeri, hogy milyen értékes, függetlenül attól, hogy a többiek
– a foltmanók –, mit gondolnak róla. Sergio Martinez, – aki Párizsban tanult képzőművészetet, és három kontinensen dolgozott művészeti igazgatóként és illusztrátorként – készített csodaszép ceruzarajzokat a történethez. Ez a gyönyörű történet kifejezetten gyógyítja az énképzavarokat, segíti a kisgyermek beilleszkedését a
közösségbe, sőt megmutatja azt is, hogy milyen jó dolog a barátság, és azt, hogy milyen csodálatos, ha a társam hasonló
érdeklődésű, mint én.
(Tóth Marianna)

A könyvek kölcsönözhetők a Dunaharaszti Városi Könyvtárból.
Sokakat érdekelhet: a háromszoros olimpiai bajnok, a nagy tanúságtevő, Balczó András látogat el
a Dunaharaszti Városi Könyvtárba szeptember 22-én, 18 órára. A könyvtárosok szeretettel
várják az érdeklődőket!
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ÉJI CSENDBEN, CSILLAGOK ALATT
Antoine de Saint-Exupéry egy
kisregényét szeretném olvasásra ajánlani, A hadirepülőt,
amely az Éjszakai repülés című, négy kisregényt tartalmazó kiadványban jelent meg
magyar nyelven.
Antoine de Saint-Exupéry
Exupéry százados
nemcsak A kis herceg szerzőjeként ajándékozott meg bennünket felejthetetlen élményekkel. Tudjuk, hogy foglalkozását tekintve pilóta volt, s ez a tény szinte az összes művében (összesen nyolcat alkotott) visszaköszön. Civilben
postajáratot vezetett Európa és Dél-Amerika között, illetve
Dél-Amerikában. Balesetei, kényszerleszállásai mesebeli
tájakra sodorták, megjárta a Kordillerák fagyos kőrengetegét és átvergődött a Szahara izzó holdbéli tartományain.
Erről szólnak A déli futárgép, Éjszakai repülés, Az ember
földje és A kis herceg című kisregényei is.
Foglalkozása miatt került a II. Világháborúban a felderítőkhöz, és így vesztette életét Antoine de Saint-Exupéry
százados 1944. július 31-én egy bevetés során, Korzika felett. Fiatal volt. A hadirepülő című kisregényben megírta a
véget, az elkerülhetetlent.
A hadirepülőt Exupéry 1940-ben alkotta, a francia összeomláskor. A német birodalmi törekvéseknek sem Kelet-,
sem Nyugat-Európa nem volt képes ellenállni. A franciák
elvesztették országukat. Az otthont, hazát vesztett nép
özönlött az országutakon cél nélkül, értelem nélkül, csak a
szenvedés és a halál volt a kísérője. Exupéry százados pedig katonaként teljesítette, amit vezetői elvártak tőle. A
stratégák számára világos volt az áldozatvállalás hiábavalósága, a haza iránti elkötelezettség, a hűség és az katonai
engedelmesség mégis a felszállások végrehajtására kényszeríti az egyre inkább fogyó felderítő századot. Felszállnak, bár tudják szinte biztosan, hogy vissza nem térnek. A
felderítés adatait nincs, aki felhasználja, és a megszálló
német hadsereg létszámban, technikában és főleg ideológiai elszántságban fölényes túlerőt képvisel.
Exupéry szereti hazáját, népét, a kultúrát, a civilizációt,
amelyben nevelkedett. A sötét háborús körülmények sem
tántorítják el attól, hogy hű legyen önmagához. Mit is kép-

visel ez a fiatal francia arisztokrata a XX. század gyászos
napjaiban?
Antoine de Saint-Exupéry, A hadirepülő 26. fejezetében egy credoban foglalja össze mindazt az eszmeiséget, amitől az ember
európai és keresztény. Az
író – tanyán elszállásolt katona –, éji csendben, a csillagos ég alatt gondolkodik
és tanít bennünket. Mi a
kultúra? Évszázadok összegyűjtött kincse, szokások,
közmegegyezés, közös cselekvés. Az európai civilizációt megalkotó keresztény
erkölcs: áldozatvállalás, hűség, az adni tudás képessége; tevékeny irgalmasság,
amikor
embertársunkban
Jézust szeretjük, embertársunkban Jézust tiszteljük. Mi a
haza? Szeretetében megnyilvánul az egy mindenkiért, mindenki egyért gyakorlata.
Az áldozatvállalás azonban eltűnik, a haza, emberi méltóság, önfeláldozás, hősiesség, nemesség fogalma feloldódik, az erkölcs eltompul, Isten és embertársaink tisztelete
elé tolakszik az ember önmegvalósítása. Exupéry hosszan
és elvontan elmélkedik, gondolatai mégis szívet dobogtatók.
Míg Istenre támaszkodott az én civilizációm, meg is őrizte annak az áldozatnak a fogalmát, amelyet Isten plántált a
szívébe. – írja. Az én civilizációm Isten örököse, megvalósította az ember tiszteletét, az irgalmasságot, testvérré tette
az embereket Istenben. S a gyászos francia éjben az író elsiratja Franciaországot, elsiratja Európát, mely hűtlen lett
ehhez az örökséghez, és így megvédeni sem tudja önmagát.
Az író azonban az örökség őrzőjének vallja magát, és cselekedeteiben is csak hű tud maradni. Újkori nemes lovag ő,
aki legyőzöttként is vállalja az áldozatot. Így tanít bennünket: áldozatvállalás nélkül, az adni tudás képessége nélkül
élni sem érdemes.
Koczka Tamásné

Az 1956-os forradalom 60. évfordulója alkalmából, március óta több tematikus műsor és film is helyet kap a közmédia
csatornáin. A Duna csatornán a Szabadság tér ’56 minden szerdán archív felvételek, valamint neves színészek által megidézett kordokumentumok segítségével, történész vendégek és szemtanúk megszólaltatásával tárja fel a huszadik századi
történelem legfontosabb eseményeinek hátterét. Emellett hetente egy-egy ’56-os tematikájú filmet tűz műsorra a dokumentumfilmektől a játékfilmekig. A jubileumi év apropóján a közmédia bemutatja az ’56-os időszakból származó egyedülálló hangdokumentumait, amelyek közt megtalálható az angol BBC közszolgálati rádió és a Szabad Európa Rádió tudósítása is az 1956. október 22-től november 10-ig tartó időszakról. Ezeken keresztül a hallgatók megismerhetik a szabadságharcról a nyugati véleményeket is. Naponta jelentkezik ’56-ról 56 másodperc című összeállítás a televízióban és a rádióban egyaránt, amely az ’56-os év filmhíradóiból és eredeti dokumentumaiból készített válogatásokkal enged bepillantást a forradalom évébe. Az MTVA „Az én ’56-om” címmel felhívást intéz a világ magyarságához, és ennek keretében kéri azokat, akiknek bármilyen személyes történetük, fotójuk, tárgyuk van, ami az 1956-os forradalomhoz kapcsolódik, tegyék ezeket közkinccsé, mert a közmédia ezeken a személyes történeteken keresztül is szeretné bemutatni a szabadságharc ezernyi, életeket és sorsokat befolyásoló történetét.
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Háromszáz év Nepomuki Szent Jánossal
Játszom a gondolattal, mi mindenről
„szólhatna” az ünnepelt, ha az eltelt háromszáz évről kérdeznénk. Mekkora kaland egy háromszázéves szobortól vagy
inkább szoborról tudakozódni?! A gyónási
titok védőszentje, Nepomuki Szent János
(1345 körül - 1393) már hivatalból sem
szólhat; ám a mű sokat elárul a korról,
amelyben született és magán viseli az
évszázadok, akárcsak restaurálása, 2011
óta eltelt öt év lenyomatát.
1. kép Nepomuki Szent János szobra 2016
júniusában a dunaharaszti Szent István
templom előtt

Természetesen érdekel bennünket, kinek a kezdeményezésére
emelték a szobrot, kit rejt a címer
és miért volt fontos akkoriban e
közbenjáró tisztelete. (1-2. kép)
2. kép A szobor 2010-ben, a restaurálás előtt

A talapzat felirata és a töredékes
címert közrefogó évszám szerint
a szobrot 1716-ban állíttatta a
település kegyura, Ferdinand
Anton Laffert báró (1674-1737)
és felesége Anna Maria Barbara
Laffert báróné (+1746), akik
ugyanebben az évben kötöttek
házasságot. A hét soros latin
felirat első hat sora szerint: ‘ISTENNEK ÉS AZ IGEN BEFOLYÁSOS
PATRÓNUSNAK,
NEPOMUKI SZT. JÁNOSNAK
AJÁNLJÁK E SZOBROT ÉS
ÖNMAGUKAT AZ Ő OLTALMÁBA HELYEZIK LEGALÁZATOSABB HÍVEI‘. (3. és
4. kép)
3. kép A szobor talapzata a restaurálás előtt
4. kép A szobor talapzata a restaurálás után

Az utolsó sorban a báró és a
báróné nevének kezdőbetűi olvashatóak. A frissen megkapott
bárói rangot (1716. január 30.) a ‘B‘ rövidítés jelzi, származásukat a de Laffert (Lafferde) ‘De:L:’ rövidítés rejti,
‘N:AB O’, a nata ab Oettl/Ottl (Oettlként született) rövidítése. E sor szinte már el sem fért, kisebb betűméretben
vésték ki, hiszen az ágaskodó oroszlánpár tartotta címert
egyértelműen a megbízóval azonosíthatták a kortársak.
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Laffert Ferdinánd Antalt ábrázolja a Budapesti Történeti
Múzeumban őrzött 1727-ben készült portré (ltsz. 896), aki
minden bizonnyal igen büszke volt az 1716-ban megszerzett bárói címére is.
5. kép Laffert Ferdinánd Antal képmása, 1727, Budapest,
Történeti Múzeum

Ekkor már az egész falu birtokosa, maga a szobor emelése
itteni egyik első ténykedésük
lehetett. 1717-ben honfiúsították Magyarországon, azaz
indigenátusi esküt tett a magyar király, III. Károly (VI.
Károly császár) iránti engedelmességre és új, választott
hazája törvényeinek betartására. Udvari tanácsosi címet
kapott. Az Udvari Kamara a birodalom egyes részeinek
jövedelmeit kezelte. A lakosságot adóztatták és a néptelenné vált területekre telepeseket hívtak. Laffert báró a kamarai adminisztráció irányításában játszott jelentős szerepet.
Haraszti mellett – amely korai birtokközpontja lehetett –,
megszerezte Ócsát, Sárit, Dabast és Rákoscsabát is. (4.
kép)
A posztamens feliratán a ‘IOANNI‘ név előtt az ‘S‘, a
sanctus rövidítése, tehát már a szent hírében álló Nepomuki
János oltalmát kérik a hívek. 1715-ben – egy évvel a haraszti szobor elkészülte előtt – hírdette meg a prágai érsek,
Ferdinand Khünburg a boldoggá avatási szertartás elindítását. Már kanonizációja előtt (boldoggá avatása 1721-ben,
szentté avatása 1729-ben) a cseh nemzet patrónusai közé
emelték. Kultusza a 17. század utolsó negyedétől terjedt a
Habsburg-birodalom népei közt. VI. Károly császárt személyes indítékai is vezették a szenttéavatási eljárásban,
ugyanis a spanyol örökösödési háborúban szüksége volt a
jó hírnév megőrzésére, ezért is tisztelte különösen Nepomuki Jánost. A 18. századi Közép-Európa egyik legkedveltebb szentje lett mint a gyónási titok őrzője, a vízen utazók,
molnárok támogatója, több ezer templomot és szobrot
emeltek tiszteletére.
Az új haraszti templom patrónusa – ahogy később a rákoscsabai templomé is – Nepomuki János lett. A haraszti szobron kanonoki viseletben ábrázolták. Fején birétum, papi
fejfedő látható. Karinge térdéig ér, melyet alul csipkeszegély díszít. Lendületes, szinte „szélfújta” ruharedői kiemelik szobrunkat az átlagos Nepomuki-szobrok tömegéből. A
karing felett viselt vállgallérja eszerint nem simul a szent
vállára, hanem a fellebbenő hermelines bélést látjuk a lecsüngő bojtokkal. Kanonoki mellkeresztet, a karing alatt
reverendát visel, bal kezével alulról támasztja a feszületet,
a dús pálmaág a vértanúságra utal. Enyhe S-vonalú testhajlással a feszületet magához emeli, ez a szelíd odafordulás
jelképezi, hogy teljesen Krisztusnak adta át életét. Szobrunk a 18. századi templom homlokzata előtt állt jobb oldalt, a négy pilléren nyugvó, kosáríves nyílásokkal ellátott,
csehsüveg boltozattal fedett kápolnában. A Szent István-
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templom építésekor, 1903 után e korábbi,
homlokzati tornyos templomot lebontották a kápolnával együtt, a szobrot áthelyezték az új templom főhomlokzata elé a
szemből nézett jobb oldalára – immár
védőépület nélkül –, később került át a
homlokzat bal oldalára.
1945-ben egy szerencsétlen baleset során,
tányérakna robbanásakor letört a szobor
feje, restaurálására 1993-ben került sor
Lajtos József plébános idején. Legutóbb
2011-ben restaurálta Szűcs László és felesége Szűcs Katalin a veszélyeztetett szobrot. A korábbi, konzerválás nélküli javítási munkálatok, a biológiai és kémiai károsító hatások következtében a porózus
durvamészkőről nemcsak a finoman faragott részletek, hanem nagyobb darabok is
leváltak. A restaurátorok magasnyomású
vizes átmosással letisztították a szobrot
talapzatával együtt, majd sótalanítás után
konzerválták azt. A nagymértékű hiányok miatt szükség
volt számos plasztikai kiegészítésre, néhol vörösrézvázas
megerősítéssel. Ezeket az új kiegészítéseket nem különböztették meg az eredetitől, hanem az eredeti, kopott kőanyaghoz igazították azokat. (6. kép).
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6. kép Restaurálás közbeni állapot 2011-ben

A Dr. Galambos Éva festőrestaurátor által
megvizsgált színminták tanúsága szerint a
szobor vöröses festése egy 20. századi
átfestés eredménye, ezt nagyrészt eltávolították a restaurátorok. Korábbi pigmentmaradványok nem kerültek elő. Sajnos a
talapzat feliratának harmadik és negyedik
sorában a ‘STA/TVAM ‘ szót tévesen
‘SD/TVAM’-ként vésték újra, ezt feltétlenül javítani kellene (ld. 3-4. kép).
A haraszti szobor itt, a Duna mentén a
település 18. századi történetének – a
frissen betelepülők és földesuruk – legkorábbi fennmaradt emléke. A korai Nepomuki-emlékek, kb. 1730-ig – így a dunaharaszti szobor is –, nemcsak a kultusz
gyors terjedését bizonyítják, hanem ösztönzőleg hatottak a szentté avatási eljáráskor is. A dunaharaszti templomot 1719ben Althann Mihály Frigyes (1680-1734) váci püspök,
későbbi bíboros szentelte fel, aki Rómában Nepomuki
Szent János szentté avatásának első posztulátora volt.
N. Tóth Ágnes

Felhasznált irodalom
Szűcs László, A Dunaharaszti Nepomuki Szt. János szobor restaurálásához kapcsolódó
kőszobrász restaurátori feladatok záródokumentációja, 2011.
N. Tóth Ágnes, A Nepomuki Szent János-kultusz korai emlékei Dunaharasztin. in:
Krisztus fénye, XI. évf. 3. szám (2010), 44-51.

Fénykép régi templomunkról
Rózsahegyi Lászlótól, a Dunaharaszti anno helytörténészétől kapta szerkesztőségünk ezeket az archív felvételeket, melyek egy képes heti újságban, a
Tolnai Világ-lapban jelentek meg 1904-ben. A korabeli felvételen láthatjuk a
Nepomuki Szent János templomot, előtte a szoborfülke, amelyben állt a Nepomuki János szobor abban az időben.
Köszönjük szépen Neki, igazán csodálatos felfedezés mindannyiunk számára.

35

Krisztus fénye

Az 1700-as évek elején Maria Terézia németeket hívott az
országba, akik szorgalmukkal, egymást segítő munkájukkal
felépítették új hazájukat, és benne Taksonyt. Azert jöttek,
mert hívták őket, hogy csináljanak valamit a semmiből.
Időközben kétnyelvűek lettek, megőrizték identitásukat,
beilleszkedtek a magyar közösségbe. És amikor virágzóvá
tették az országot, akkor elzavarták őket.
„Nem érdemli meg a svábság a kegyelmet! Takarodjanak
úgy, ahogy jöttek, egy batyuval a hátukon!” – e szavakkal
illette a második világháború után a hazai németséget
Kovács Imre, a Nemzeti Parasztpárt politikusa.
1946-1948: a magyarországi németség történetének
legtragikusabb időszaka volt. Több mint 200 ezer ártatlan
embert pusztán származásuk miatt fosztottak meg
vagyonától és űztek el hazájából Németországba.
Most, hetven évvel később rájuk emlékezünk.
A szövetséges hatalmak a berlini konferencián eldöntötték,
hogy a Csehszlovákiában, Lengyelországban és
Magyarországon élő német lakosokat, – akik vagy a
népszámláláskor németnek vallották magukat, vagy
volksbund tagok voltak, vagy német honvédelmi
egységben szolgáltak – visszatelepítik Németországba, a
Mutterland-jukba. Az intézkedés nem nevezhető a
németség kollektív bűntetésének, ez visszatérés a hosszú
távollét után fajtatestvéreikhez az igazi hazájukba. A
magyarországi németek részére az amerikaiak által
ellenőrzött zónában található településeket jelölték ki.
„Az
áttelepülők
fekvőhellyel
ellátott,
fűthető
szerelvényekben utaznak. Egészségügyi szolgálatról
megfelelően gondoskodás történik.“
Ruff József Taksony díszpolgárának visszaemlékezéséből:
„Az elszakadást megkönnyítendő már jó előre kisajátították
a taksonyi svábok házait, majd a királyréti lágerba és a
Károlyi-kaszárnyába internálták őket, ahol türelemmel
várták a sorsuk további alakulását. A várakozás 1946.
május 28-ig tartott, amikor kiadták az egyszerűen
értelmezhető parancsot: „batyuval jöttetek, azzal is
menjetek haza“. Kevéske élelmiszert és ruhaneműt
tuszkoltak a zsákokba, majd a láger előtt várakozó
lovaskocsikra szálltak, hogy kihajtsanak a pályaudvarra,
ahol a jól bevált marhavagonokból álló szerelvény már
útrakészen állt. A kocsikban szalma volt szétterítetve, hogy
az utasok kényelmesen átvészelhessék az utazás
viszontagságait. Harminc-negyven embert zsúfoltak egy
vagonba.
Szorongva várták a vonat indulását, mindenki attól félt,
hogy újra a Szovjetunióba viszik őket. Mikor a vonat
keresztül zakatolt a Duna-hídon, megnyugodtak, a
szerelvény nyugat felé vette az irányt.
Háromheti vonatozás után megérkeztek Augsburgba.
Otthonról úgy búcsúztak a kitelepítettektől, „végre
elmentek a hazaáruló svábok”, Németországban úgy
fogadták őket, „megjöttek a magyar cigányok“. Senkinek
nem volt könnyű, két, három, sőt volt, ahol tíz év telt el
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úgy, hogy egy házban lakott összenyitott ajtókkal a
tősgyökeres német és a visszatelepített sváb család.
Németország tele volt menekültekkel, kitelepítettekkel,
mindenféle nációval. Sokszor hallottuk, „hé ,szökevények
miért nem maradtatok otthon?“. Ez nagyon fájt, mi nem
voltunk szökevények, csak nem volt sem házunk, sem
hazánk.“
A Magyarországi Németek Országos Önkormányzata
elindított egy vándorbatyut, mely Somberekből
indulva január 19-ig bejárja az országot, figyelemfelkeltés
és a magyarországi németek történelmének korrekt
kezelése céljából. A sombereki tájházban összekészített
batyu a következőket tartalmazza: sombereki népviselet
ruhadarabjait,
konyhai
eszközöket,
imakönyvet,
szentképeket, rózsafüzért, ágyneműt, emlékkönyvet és egy
ágytakarót, batyuként.
A kitelepítés szégyenteljes eseményének emlékére, – hogy
soha ne felejtsük és soha ne történhessen meg újra –,
állíttatta az emléktáblát a taksonyi Német Nemzetiségi
Önkormányzat az elűzetés 70. évfordulója alkalmából.
Minden ember hazája ott van, ahol születik, Taksonyt az
elűzöttek szívéből, lelkéből nem telepíthette ki senki.
Magyarország attól szép, mert sok nemzetiség színesiti az
országot,
gazdagítja
kulturájával.
A
németség
szorgalmával, becsületével, alkalmazkodóképességével, jó
magyarként sokat tett és tesz ezért az országért. Hazánk
Magyarország, de a szívünkben svábok vagyunk, és azok is
akarunk maradni.
A megemlékezés műsorszámai mind a németséghez
szorosan kapcsolódtak: a Taksonyi Sváb Tánccsoport
Inselbaum polkája, Hontvári Emma előadásában a
Zweiglein című vers, Mikó János előadásában Josef
Michaelis Agonie című verse, Tóth Ábris harmonikajátéka,
mely a haza szeretetét juttatta eszünkbe, s a kettős identitás
máig is létező érzését.
Miután a Német Nemzetiségi Önkormányat, Taksony
Nagyközség Önkormányzata, a Taksony Vezér Német
Nemzetiségi Általános Iskola és a Taksonyi Német
Nemzetiségi Óvoda elhelyezte az emléktáblánál koszorúit,
a résztvevők elindultak a vasútállomásra, kivitték a
vándorbatyut a 2 km-es úton, tisztelettel adózva a 70 évvel
ezelőtt elűzött taksonyi lakosoknak. Az állomáson a Takser
Spatzen zenekar, Solymosi Dávid vezetésével várta a
csoportot, búcsúzásként elénekeltük a Muss i denn című
dalt.
Köszönjük Láng András atyának, hogy felszentelte
emléktáblánkat, hiszen a taksonyi svábság számára a
katolikus értékek, a hit, a keresztényi hozzáállás
embertársaik iránt mindig jelen voltak a település életében.
Köszönjük Hortyi Erikának a konferálást, Winkler
Lászlónak az előkészítési munkákat, Takács Gábornak a
hangosítást, Tiefenbeck Flóriánnak a csodaszép
emléktáblát!
Minden résztvevőnek köszönjük, hogy fontosnak tartotta a
taksonyi svábság legmélyebb fájdalmában osztozva ezt a
megemlékezést!

Nie wieder Ungerechtigkeit! Nie wieder Vertreibung! Nie wieder Flucht! Nie wieder Angst!
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AHOL SZERETET…
Ahol szeretet, ott béke, és ott van Isten. Ha ezt a mondatot mindenki elemezné, átérezné és betartaná, megízlelhetnénk a mennyei örömöket. Békesség lenne a családokban, az országban és az egész világon. Nem lennének háborúk, gyilkosságok, rablások. Nem a pénz istenét imádnák, a mammont, hanem az egy, igaz Istent.
A munkával szerzett pénzt kell megbecsülni, amely a létfenntartáshoz szükséges; a bűnös úton szerzett pénz
ne legyen életcél. Minden embernek el kellene gondolkodnia azon, hogy a földi élet rövid, de vajon lesz-e
örök élete?
Felemelő érzés volt számomra Szentháromság vasárnapján, az elsőáldozók szentmiséjén résztvenni.
Ma, az elsőáldozók szentmiséjén azért imádkoztam,
A ma még bűntelen gyermekek maradjanak meg tisztának.
Kértem Őrangyalukat, vezesse lépteiket életükben,
Gonosz erők ne árthassanak se testüknek, se lelküknek.
Úrnapján szemet gyönyörködtető volt látni az elsőáldozók úttestre szórt virágait, ami ünnepélyesebbé tette a körmenetet.
Egyik szemem nevetett, a másik viszont sírt, a híveknek nagyobb résztvételére számítottam. Mint mindig, azokért is
imádkoztam, akik nem voltak jelen.
Kérem minden magyar testvéremet, hogy Szent Péter hitével és Szent Pál szívével járjunk a megismert igazság útján. Ajkunk mindig az igazságot hangsúlyozza, ne féljünk az igazság kimondásától. A legnagyobb igazságtalanság számomra és
sok nemzeti érzelmű testvérem számára is, Trianon. Imádkozzunk csonka hazánktól elválasztott magyar testvéreinkért,
akik a Szent István-i Magyarország lakói voltak és maradnak, sok ember ellenérzésére.
Kövessük Szent László királyt, hitvalló hűségét, Istenbe vetett bizalmát. Kérjük Istent, hogy az ő érdemeiért mentsen meg
minket minden rossztól és eljuthassunk az örökké tartó örömökre. Az Úr Jézust, a Béke Fejedelmét kérjük, és édesanyját,
Szűz Máriát, hogy Szent Fiánál járjon közbe értünk. Békét adjon szívünknek, békét családunknak, békét nemzetünknek,
békét a világnak!
Ismét verseimmel búcsúzom, és kívánok minden embertársamnak békés, nyugodt nyári pihenést.
Igaz szeretettel:
Gömöriné Fajta Anna

Tied vagyok és maradok
Istenem, nélküled semmit sem érne az életem,
Kezed áld vagy sújt, tudom, mindkettőt érdekemben teszed.
Nem az én tisztem, hogy megkérdőjelezzem tetteid,
Bármit teszel, azt nekem illik tudomásul venni.
Tudomásul is vettem, hiszen mindig hittem benned,
Ez olyan valóságos, mint az a tény, hogy megszülettem.
Meddig élek, az még nem tudott, azt csak Te tudhatod,
De addig és utána is tied vagyok és maradok.

Békét a világnak
Soha többé háborút, mert akkor arat a „kaszás”, a halál,
Aki átélte és emlékezik rá, válik rémálommá.
Béke, világbéke, minden istenhívő ember óhaja,
S tán hit nélkül élő, de becsületes világpolgár álma.
Soha többé háborút, minden ajk ezt zengje egyszerre,
S kérjük a Mindenhatót, tekintsen le az emberiségre.
Az Úr adott szabad akaratot, de ne rosszara használjuk,
Amíg élünk, béke és nyugalom töltse be földi világunk.

El Greco: Magdolna, 1580

Ember, maradj meg Embernek, mert Isten arra teremtett,
S aki emberként él, száműz életéből minden rossztettet.
Nem önös érdekét nézi, hanem segít embertársain,
Kik nehezen viselik az élet testi-lelki kínjait.
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Mint minden évben, idén is megrendezték Dunaharaszti különleges szokását, a Nepomuki Szent János ünnepet,
melyet május 22-én tartottak. Nem csupán emiatt volt különleges ez a nap, hisz Dunaharaszti ezzel egyidejűleg a
Közmédia Nemzetiségi Kultúrák Napja elnevezésű tematikus műsorfolyamának központi helyszíne is volt. A Német Nemzetiségi Önkormányzat és a Laffert Kúria egész napos programmal várta az érdeklődőket, valamint a tévénézőket egyaránt.
Különleges évfordulót ünnepelnek ebben az évben a dunaharasztiak, ugyanis a templomkertben található barokk Nepomuki Szent János szobor éppen idén 300 éves. A szobrot
Laffert Ferdinánd állíttatta, és egyidejűleg megkezdődtek a
Laffert Kúria, valamint a Nepomuki Szent Jánosnak felszentelt fatornyú templom építési munkálatai is. Bár később a templomot lebontották, a szobor és a kúria épületei
manapság is őrzik a Laffert család emlékét a városban.
Az évforduló kapcsán pályázta meg a település a Közmédia
Nemzetiségi Kultúrák Napja elnevezésű tematikus műsorfolyamának házigazda szerepét. A tematikus nap célja,
hogy a Magyarországon elismert 13 nemzetiség kultúráját,
szokásait, múltját és jelenét megismertessék az ország lakóival. Egész napos élő bejelentkezésekkel várták a tévénézőket és a rádióhallgatókat egyaránt, melyek során kiemelkedő szerepet kapott Dunaharaszti. Aki ezen a napon
a Duna, Duna World, illetve M1 csatornákra kapcsolt,
megismerkedhetett a hagyományos haraszti mesterségekkel
(pl.: kovács, kárpitos), elleshette a tradicionális sütemények „titkos” receptjeit is, valamint azt is megtudhatta, miért volt fekete a sváb menyasszonyi ruha. Hosszas előkészületi és szervezési munkálatok előzték meg a rendezvényt: egyesületek, kultúrcsoportok és civilek fáradhatatlanul dolgoztak, hogy minél színesebben és színvonalasabban mutathassák be szeretett városukat.
Ennek eredményeképpen végül egy egész napos programsorozat jött létre a Laffert Kúria udvarán. Délelőtt főként az
óvódásoké volt a főszerep: a német nemzetiségi óvónők játékokkal és kézműves foglalkozásokkal várták őket, majd
pedig a színpadon is bemutatták tudásukat. Délután főként
a helyi kultúrcsoportok léptek föl a Kúria teraszán, vala-

mint az érdeklődők egy hagyományos menyasszonyöltöztetést is megcsodálhattak. Központi helyszínként Dunaharaszti más nemzetiségeket is vendégül látott. A nap folyamán fellépett a Vidám Zenészek szlovén harmonika zenekar, egy szlovén vegyeskar és az Ukrán Melódiák zenekar, míg a koraesti órákban egy különleges divatbemutatóra is sor került, mely során kékfestőből készül ruhákat és a
Romani Design kollekcióját ismerhette meg a közönség.
Késő délután német nyelvű szentmisével kezdődött meg a
Nepomuki Szent János ünnep, melyet Dr. Káposztássy Béla atya celebrált. A misén közreműködött a Dunaharaszti
Sváb Dalkör, a Német Nemzetiségi Gimnázium kórusa és a
Haraster Dorfmusik fúvószenekar is. A mise után egy rövid
megemlékezést tartottak a 300 éves szobornál. A műsorból
az érdeklődők megismerhették a dunaharaszti svábok és a
szobor történetét, Nepomuki Szent János életét és legendáit. Ezt követően a város és a nemzetiségi egyesületek vezetői a Rákóczi-szabadságharc idején elűzött lakosok, a Dunaharasztit újjáépítő telepesek, valamint a málenkij robotra
elhurcoltak emlékére gyújtottak gyertyát.
A rövid megemlékezés után körmenet indult a Dunapartra, ahol a német nyelvű litánia végén a megjelentek
gyertyákat eresztettek a vízre, ezzel emlékezve Nepomuki
Szent János vértanú halálára és őseik betelepítésére. Kicsik
és nagyok, idősek és fiatalok együtt ünnepelték a különleges évfordulót: öröm volt látni, ahogy nagyszülők unokáik
kezét fogva sétálnak a folyóhoz, hogy a gyerekek által feldíszített mécseseket vízre eresszék. A litánia után sütemény
és üdítő, valamint a Haraster Dorfmusik zenéje várta a
vendégeket a dunaharaszti csónakház területén.

Hommer Anna
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Visszhang – A LÉLEKMELENGE
LÉLEKMELENG E T Ő LELKI NAPRÓL
A meghirdetés napjától nagyon készültem erre az eseményre, a részletes programot látva pedig eldöntöttem, hogy az
egész napot a templomkertben kívánom eltölteni. Nagyon
reméltem, hogy ezen a napon – egy ilyen programhoz – az
időjárás is kedvező lesz, és az eredeti tervek szerint csodaszép természeti környezetben lehet megtartani ezt a tartalmas összejövetelt.
A köszöntőket követően az első tanúságtevő Kolozsi Péter
volt, akit családjával együtt gyakran láttam a szentmiséken,
de csupán csak annyit tudtam róluk, hogy Taksonyban laknak. Ahogy Ő maga is elmondta, nem is olyan egyszerű dolog egy ilyen felkérésnek eleget tenni, de eszébe sem jutott
azt elutasítani. Eddigi életének négy jelentős szakaszát,
eseményét emelte ki és osztotta meg a jelenlévőkkel, melyek történésében mélyen jelen volt Jézus (előadását ld. külön).

Életünk múltbeli történései adottak, azokban felfedezni és
meglátni Isten jelenlétét és közreműködését bizony rajtunk
is áll! De mindezt megfogalmazni, összeállítani és egy érdeklődő embercsoporttal megosztani, nem egyszerű feladat.
Amikor mindezt személyesen is elmondtam és megköszöntem Péternek, hogy kiállt és ily módon bepillantást engedett
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saját életébe azt válaszolta,
valóban nem volt egyszerű,
de mégis nagyon kellemes
érzés töltötte el a készület és
a tanúságtétel során is. Hálásak vagyunk, hogy mindezt elmondta és ily módon
Őt és családját is megismerhettük.
A Dalos Bogarak szereplése kellemes meglepetés volt
számomra. Már a bevonulásuk nagyon ötletes volt, ahogy énekelve jöttek az előadás helyszínére. Fegyelmezetten, figyelve Höchszt
Erika gitáros vezetésére,
lelkesen és vidáman – a kislányok még mosollyal is az
arcukon – énekelték önfeledten a keresztény dalokat. Csodaszép hangok zengtek a romlatlan gyermekszívekből,
öröm volt látni és hallani, hogy van utánpótlás. Bízva reméljük, hogy az ilyen és ehhez hasonló rendezvények egyre
több gyermek lelkét nyitják meg és csatlakoznak a Dalos
Bogarak közösségéhez!
Ezután tartotta meg előadását a közismert, végtelenül szerény idegsebész, híres agykutató Dr. Csókay András. A keresztény hitet egy háromlábú székhez hasonlította, melynek
egyik lába az értelmi láb: hiszel-e Istenben, a második az
akarati láb: amennyiben hiszel, igen-t mondtál, meg kell
tartanunk ezt a hitet, és a harmadik láb az érzelmi láb: szívünkkel ott tudunk-e lenni Krisztusnál?! A gyermek ott tud lenni – és
utalt a Dalos Bogarak befejező énekére, ők milyen nagy lelkesedéssel,
szívből énekelték, hogy „kicsiny kis
fényemmel világítani fogok…”! Ezt
a gyerekkori hitet kell továbbvinni
és átmenteni a felnőttkorra. A nagy
kérdés, hogyan alkossuk meg a harmadik lábat, hogy ne legyünk mosolytalan keresztények?!
Mélyen
magunkba kell szállni, hogy legbelül
megtaláljuk Isten országát. Ülünk a
kincsesládánkon és nem nyitjuk ki,
pedig benne van a kincs! Fel kell fedeznünk magunkban a Szent Lelket.
Jézus az utolsó vacsorán megmondta: „Én benned, Te énbennem” – ez
a válasz arra, hol találkozhatunk. Állandóan Vele lehetek! Nem csupán
velem van, bennem VAN! Ahhoz,
hogy magunkban ezt a kincset feltaláljuk, egy sötét, bűneinkkel teli „rétegen” kell áthatolnunk, mindent oda kell adnunk Jézusnak, és ezt egy kicsit nehezen hajtjuk végre.
Dr. Csókay András idézte a dalai láma egy gondolatát: „két
napban nem tudsz tenni semmit: ez a tegnap és a holnap”.
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Ez mélyen igaz, ezért mindig a jelenben, a most-ban kell találkoznunk az Úr Jézussal.
A menekültüggyel kapcsolatban is elmondott néhány gondolatot, hozzátéve, hogy bízzunk az Egyházunkban, hiszen
az Egyház Krisztus Teste! Egyedül Krisztus mondta ki: „én
vagyok az út, az igazság és az élet”, és „én vagyok a világ
világossága”! Sem Buddha, sem Mohamed, sem a többi
vallásalapító nem tett ilyen kijelentést! Nagyra kell becsülnünk őket, mert békét hirdetnek, de ők emberek, nem Istenek. Tökéletesen csak Krisztus lát a jövőbe, mert velünk
együtt van szenvedésben és örömben a világ végezetéig.
Egyházunk sok nehéz helyzetből tudott
már felállni, bizonyára erre a problémára is lesz megoldás.
Megrendítő volt hallgatni, hogyan beszélt az orvos két éve történt mérhetetlen fájdalmáról, amikor tíz éves Marci
fiát tragikus körülmények között elvesztette. Csodálattal töltött el, ahogy
beszámolt arról, hogyan tudott az isteni
kegyelem segítségével feloldódni a
szenvedő Jézussal való egyesülésben
és milyen segítő kegyelmeket kapott
elhunyt Marci fia hangüzenetein és
misztikus jelenésein keresztül.
Örömmel töltött el, hogy a hétköznapi
misztikáról, fent említett fájdalmáról,
annak feldolgozásáról és mély istenhitéről egy kis könyvet jelentetett meg,
melyet meg lehetett vásárolni.
Mélységes hála, tisztelet és köszönet,
hogy nem kevés elfoglaltsága mellett
elfogadta meghívásunkat, megosztotta
velünk lelki élményeit, tapasztalatait, melyekkel kicsit talán
minket is hozzásegít, hogy közelebb kerüljünk Krisztushoz.
Az ebédszünetet követően Roland atya (előadását ld. külön) és Norbert atya beszélt a lelki nap fő témájáról: Hit a
családban. Kantár Norbert atya legfőbb gondolata: ne az elveinket alakítsuk az életünkhöz, hanem az életünket alakítsuk az elveinkhez! Beszélt nem éppen vidámnak mondható
gyermekkoráról, a vallástalan családi háttérről, melyen,
nem könnyen, de sikerült felülkerekednie és rátalálnia
Krisztusra. Döntését, hogy pap legyen, nem egy időponthoz
köti, számára a megtérés egy folyamat, amely még ma sem
zárult le.
Köszönjük mindkettőjüknek a felkészülést és az előadást,
sok mindenben újra felnyitották szemünket a családi otthon
és családi egyház tekintetében.
A Szentjánosbogár Közösség elmélkedése nagyon mély
lelki gondolatokra és szép keresztény énekekre épült. Hálásan köszönjük az előkészületet, mely nem kis áldozatot jelenthet részükről, hiszen egyre többen készülnek házasságkötésre és sok esetben már lakcímük sem a régi! A magam
részéről kezdem sajnálni a taksonyiakat, magunkat, ha ez a
közösség szétszóródik, sok-sok lelki élménnyel leszünk
szegényebbek.
A délutáni órákra komoly felhők gyülekeztek az égen, de
még a templom előtt kezdődött el Sillye Jenő és barátai tanúságtétele. A gyorsan közeledő, egyre sötétebb fellegek
hamarosan betereltek bennünket a templomba, ahol zavar-
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talanul folytatódott az együtténeklés. A zenészeket és dalaik nagy részét igen sokan ismerjük, de az egyes énekszámok előtt felvezetett gondolatsor mély hatást gyakorolt
ránk, ez komoly lelkigyakorlat volt mindenki számára.
Nem kérdéses, hogy a dalok szerzői és énekesei milyen
bensőséges kapcsolatban vannak Jézus Krisztussal! Életük,
dalaik visszatükrözik, hogy Ők már élik az „Én benned, Te
énbennem” – a Jézussal egészen bensőséges életet.
A májusi litánia is csodálatosan zengett Sillye Jenő és barátai vezetésével. Ezt követően az esti szentmisére végre
megteltek a széksorok, a szent áhítat rendkívüli lezárása

volt ennek a rendkívüli napnak!
Őszinte szeretettel köszönjük meg Jenő és barátai jelenlétét.
Nagymértékben hozzájárultak ennek a napnak emelkedett
légköréhez és ahhoz, hogy hosszú ideig emlegessük ezt a
szeretetteljes együttlétet.
A Taksonyi Karitászcsoport első alkalommal szervezett
ilyen nagyszabású lelki napot, és reméltem, hogy a keresztény élet ilyen jelentős személyiségeinek jelenléte sok taksonyi és környékbeli érdeklődőt fog a térre csalogatni!
Akik jelen voltunk, mérhetetlenül sokat kaptunk, ez a nap
komoly lelkigyakorlat volt számunkra! Volt mit magunkkal
vinni és feldolgozni, és mindenképpen hozzásegített a továbblépéshez, útmutatást kaptunk, hogyan kerülhetünk egyre közelebb Istenhez!
Őszintén remélem, hogy ez a nap egy folyamat kezdete és
legalább évente megrendezésre kerül egy ehhez hasonló
együttlét. Bizonyára nem kis feladat egy ilyen esemény
megszervezése, a meghívottakkal történő egyeztetés, a
helyszín kialakítása, az étkezés lebonyolítása stb. – hálás
köszönet az előkészületekért, a lebonyolításért, az egész
napi helytállásért a karitászcsoport tagjainak és családtagjainak.
Bízva remélem, reméljük, hogy jövőre ugyanitt találkozhatunk, és ha a most jelenlévők ennek a napnak sikerét továbbítják, lelki élményeiket megosztják ismerőseik, családtagjaik, barátaik körében, valamikor még szűknek is bizonyulhat a templomkert.
A lelki nap egy lelkes résztvevője: Ullmann Anna
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>>> LÉLEKMELENGETŐ LELKI NAP TAKSONYBAN, 2016. május 7.
2Tim 1,5: „Eszembe jut ugyanis őszinte hited, amely előbb nagyanyádban Loiszban,
majd anyádban Eunikében élt, és biztosan tudom, hogy benned is él.”

FEKETE ROLAND atya
A család vallásossága abban áll,
hogy a gyermekeket az Úr tanítása
és igazsága szerint neveljük fel.
A vallásos nevelés sokkal többet jelent az általános oktatásnál. Azt jelenti, hogy imádkoznod kell gyermekeiddel és meg kell tanítanod őket arra, hogyan közeledjenek Jézushoz és hogyan mondják el neki minden kívánságukat. Azt is jelenti, életeddel kell megmutatnod, hogy
számodra Jézus mit jelent, mert szeretete türelmessé, kedvessé, elnézővé, sőt határozottá tesz, mikor fiaidnak és az
unokáidnak parancsot adsz.
Emlékszem, amikor még kisgyermek voltam, általános iskolai alsó tagozatos, nagymamával mentünk a hajnali misére, reggel 6 órára. Fáradt is voltam, álmos is voltam, hideg
is volt, semmi kedvem nem volt menni. Nagymama kézen
fogott, úgy mentünk s megígérte, ha hazaérünk, palacsintát
fog sütni reggelire. Tudta, hogyan kell motiválni. Nyilván
nem a palacsinta a vallásos élet alapja, de kezdetnek nem
rossz.
Legyen a vallás az otthoni nevelés része. Az otthoni vallásos élet meglepően elhanyagolt. Amely otthonban gyakorlati dolog a vallás, ott nagyon jól cselekszenek. A keresztény hit rávezeti a szülőket arra, hogy elvégezzék azt a
nagy munkát, amit Isten szándéka szerint el kell végezniük
otthonukban. Gyermekeiket az Úr törvénye és intése szerint kell felnevelniük.
A Katolikus Egyház Katekizmusa erről így szól:
„A keresztény otthon az a hely, ahol a gyermekek az első
hithirdetést kapják. Ezért a családi otthont joggal nevezi
,családi egyháznak’, a kegyelem és imádság közösségének,
az emberi erények és a keresztény szeretet iskolájának”
(KEK 1666).
Az, hogy a mai ifjak miért nem vallásosabb hajlamúak, annak hiányos neveltetésük az oka. Ki kell mondani, a szülők
nem tanúsítanak igaz szeretetet a gyermekek iránt, amikor
megengedik, hogy szenvedélyüknek hódoljanak, vagy büntetlenül áthágják parancsaikat. Amerre hajlítják az ágat, arra hajlik a fa.
Ahhoz, hogy a vallás befolyásolja a társadalmat, előbb a
családi kört kell befolyásolnia. Ha a gyermekeket otthon
Isten szeretetére és félelmére nevelnék, a világba kikerülve
elő lennének készítve, hogy saját családjukat Isten számára
neveljék és így az igazság alapelvei be lennének plántálva
a társadalomba, s hatalmas befolyást gyakorolnának a világra. A vallást ezért nem volna szabad elválasztani az otthoni neveléstől. Megbeszélni egymással a dolgokat, kimondani a sérelmeket és az örömöket.
Ahol hiányzik az otthoni vallásos nevelés, ott értéktelen a
hitvallás... Sokan becsapják magukat, akik azt gondolják:
magam nem járok templomba, szentmisére, de a gyerekemet beíratom hittanra, ott rosszat nem tanul. Ez igaz, roszszat nem tanul, de hogy a tanultakat nem fogja tudni kamatoztatni otthon a családban, az szinte bizonyos!!! És ezzel
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nem biztos, hogy jót teszünk a gyermeknek, hanem pont az
ellenkező hatást váltjuk ki belőlük, eltávolodnak a hittől,
vallástól!
Hatalmas hiba a vallásos nevelés halogatása. A legszomorúbb dolog, ha megengedik, hogy a gyermekek Isten ismerete nélkül nőjenek fel.
A szülők a legszörnyűbb hibát követik el, amikor elhanyagolják azt a feladatukat, hogy vallásos nevelést adjanak
gyermekeiknek, azt gondolva, hogy minden jóra fordul a
jövőben, és midőn idősebbek lesznek, vágyódni fognak a
keresztény tapasztalatokra. És majd ő eldönti, ha majd
nagy lesz, szeretne-e vallásos lenni, templomba járni! De
hogyan döntsön a keresztény értékek mellett, ha te magad
nem jártál elől jó példával, amit követhetne és választhatna?! Szülők, hát nem veszitek észre, ha ti nem vetitek el az
igazság és a szeretet drága magvát a szívekbe, akkor Sátán
veti be a szív talaját mindent elpusztító konkollyal?
A gyermekeknek túl gyakran megengedik, hogy vallásoktatás nélkül nőjenek fel, mert szüleik azt gondolják, még
túl fiatalok ahhoz, hogy keresztény kötelességeket helyezzenek reájuk.
Itt Taksonyban is, az óvodás gyermekekkel készültünk a
karácsonyi műsorral, melyet a templomban mutattunk be.
Nagy öröm volt látni azt az őszinte érdeklődést, nyitottságot és persze izgalmat, mely a készülődés egész ideje alatt
a gyermekeket jellemezte.
A legfiatalabb kortól kell Krisztus szellemében elkezdeni a
bölcs nevelést és azt tovább folytatni. Amikor még a gyermekek szíve fogékony, akkor kell őket az örök igazságokra
tanítani. A szülők gondoljanak arra, hogy Isten jelenlétében
élnek, beszélnek és cselekednek.
Ha fiatal éveikben a gyermekek értelme telve van az igazságról alkotott nemes képpel, tisztasággal és jósággal, akkor érzésviláguk ezek szerint fog kialakulni, így tiszta és
magasztos képzeletvilágukat majd nem lehet könnyen megrontani vagy meggyalázni. De ha az ellenkező irányba haladnak, ha a szülők gondolatai hosszasan időznek apró dolgok felett, ha beszélgetéseikben mások jellemhibáit kifogásolják, ha szokásukká válik, hogy mások életviteléről panaszkodnak; akkor a kisgyermekek a megvetés és lenézés
példáját követik. A gonosz nyomot hagy bennük, s mint a
leprafertőzés ragad hozzájuk életük későbbi éveiben is.
Egy pár jó tanács, a vallásos neveléshez:
– Kezdd a napot azzal, hogy gyermekeiddel és gyermekeidért imádkozol minden reggel. Kezdésként próbálj imádkozni étkezések előtt, vacsoraidőben és naponta, mielőtt
elhagyod a házat.
– Alakíts ki olyan környezetet, ami elősegíti a beszélgetések kialakulását. A beszélgetések lehetővé teszik, hogy
kapcsolatba kerülj gyermekeiddel mialatt lehetőség nyílik,
hogy tanácsot adj nekik életükkel kapcsolatban.
– Legyenek a családi étkezések a fontossági sor elején.
Szánj időt arra, hogy egy napot vagy egy hétvégét egyedül
tölts az egyik gyermekeddel. Minimalizáld a beszélgetések
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kialakulását akadályozó dolgokat, mint például a TV-t, a
mobiltelefonokat, az SMS-t és az internetet. Bátran állíts
fel határokat a közös családi idővel és a technológia használatával kapcsolatban.
– Védelmezd a gyermekeidet az őket romboló dolgoktól. A
jelenlegi kultúrában a pornográfia zabolátlanul fut, a keresztényellenes témák elterjedtek a médiában és a gyermekeket szexuális erkölcstelenségekbe csábítják egyre fiatalabb korukban. Szülőként a feladat a gyermekeid védelmezése azzal, hogy biztosítod azt, a hitelveket támogassák
gyermekeid barátai és a szórakoztató tevékenységek, amelyekben részt vesznek.
– Adj nekik alkalmakat, hogy hitük sajáttá váljon. Okosan
adj nekik lehetőségeket, hogy átvegyék a vezetést a hitükben és saját döntéseik legyenek. Emellett bátorítsd őket,
amikor igazából is átveszik a kezdeményezést a hitükben.
– Tartsd meg azokat a vallási szokásokat, amelyek megtanítják családodat a hitre:
• Alakíts ki ünnepi szokásokat. Például használjatok
adventi koszorút a karácsonyi időben vagy böjtöljetek
Nagyböjtben és a pénzt, amelyet ételre költötteket
volna, adjátok a kevésbé szerencséseknek.
• Menjetek közösen gyónni. A megbocsájtás alapvető
az Istennel és a családtagjainkkal való kapcsolatban.

• Szenteljétek a vasárnapot az Úrnak. Őszintén tegyétek

félre ezt a napot pihenésre, Isten dicsőítésére és a családi időre. Ne teljen el ez a nap azzal, mint a többi,
hogy a munkádat és az elintéznivalókat pótolod vagy
a házi feladatot csinálod és így tovább.
• Imádkozzatok közösen, állandó jelleggel, még ha csak
egy vagy két percet is.
Ha a szülők nem tanítják gyermeküket írni-olvasni, a
gyermek mindig hátrányban lesz a többiekhez viszonyítva,
és ezt a hátrányt egész életében érezni fogja. Ha nem nyújtanak neki vallásos nevelést: világos látás és lelkierő nélkül
dobják őt az élet küzdelmeibe. Ez a hátrány súlyos, következményei tragikusak lehetnek. A legsötétebb árnyék, ami
a szülők sírjára vetődhet, annak a gyermeknek az árnyéka,
aki vallási ismeretek nélkül nőtt fel. Ott áll szülei sírja felett és nem hisz az örök életben.
A közmondás szerint: „Akinek kiszúrták a szemét kiskorában, öregkorára sem fog látni!” Aki önmaga nem igyekszik
a világosság felé, másokat sem tud arra vezetni. Nagy bajok vannak e téren számos fiatal családban. Bárcsak minden gyermeknek el lehetne ma is mondani: képmutatás
nélküli, őszinte nagy hitedet szüleidtől és nagyszüleidtől
kaptad!

*****
Amikor a lelki nap szervezői megkerestek azzal a kéréssel, hogy tegyek tanúságot, jó szokásomhoz híven igent mondtam. Később belegondoltam, hogy ilyet még nem csináltam, majd
amikor azt is megtudtam, hogy milyen illusztris társaságban teszem mindezt, kicsit megszeppentem. Főleg, amikor belegondoltam, hogy én voltaképp mindig izgulok, ha emberek
előtt kell beszélnem….

KOLOZSI PÉTER
A tanúságtételek legtöbbször valamilyen katartikus Isten-élményről, megtérésről és hasonló horderejű
eseményekről szólnak. Viszont az én életemben ilyen élményeim nem igazán voltak. Amolyan jó gyerek voltam, semmi tékozló-fiús történet vagy lázadás nem volt az életemben, ahol szükséges lett volna
az isteni beavatkozás. De volt több olyan alkalom, olyan fordulópont, ahol Isten akarata és segítsége tetten érhető, ahonnan életünk fordulatot vett, méghozzá jó irányba. Ebből négy olyan eseményről szeretnék beszélni, ahol váratlan módon
változott az életem a jó Isten segítsége által.
AZ ALAPOK - elmélyülés a hitben
Kisgyermekkoromtól vallásos neveltetésben részesültem.
Megkereszteltek, elsőáldozó lettem, megbérmáltak, jártam
templomba rendszeresen. A szentmisén mindig elfoglaltam
magam valamivel, megszámoltam az ablakokat, figyeltem a
pap bácsit vagy az embereket, és a szentmise végén talán az
én számból hangzott a legőszintébben, hogy „Istennek legyen hála!” (még őszintébb pillanataimban: „Hála Istennek…”). Vége volt, kötelesség kipipálva, spuri játszani. De
szerintem ezzel a legtöbb kisgyermek így van/volt.
Később, amikor elkezdtem ministrálni és hittanra is jártam,
már több mindent megértettem, megtanultam. De ez megint
csak inkább az elméleti és gyakorlati tudás gyarapodása
volt, még nem igazán mélyült el a hitem. Ahogy kedves tanárom, Barsi Balázs atya mondta a középiskolában, ez
amolyan „folklór kereszténység” volt, szokások, hagyományok alkották, de mély gyökeret hitem még nem vert.
A változás akkor történt, amikor elkerültem középiskolába,
az esztergomi ferences gimnáziumba. Nem voltam túlságosan elragadtatva az ötlettől, hogy feladva eddigi kényelmes
életemet, elkerüljek otthonról, kollégiumba.

Elérkezett a „bevonulás” napja, szüleim összepakoltak, és
elvittek Esztergomba. Én ekkor ezt kicsit úgy éltem meg,
hogy kitették a szűrömet otthonról. Felkészültem minden
szörnyűségre, ami engem a sok idegen ember között, az
idegen helyen érni fog. Kezdve azonnal a híres nyolcvanas
hálóval: osztályfőnökünk vidáman mutatta, hol is lesz szálláshelyünk az első évben. Máig emlékszem a képre: egy hatalmas hodály, nyolcvan ággyal. Én állok az ajtóban, bőrönd a kezemben, megrogyó térdek, és a kérdés a fejemben:
„Uram, mit vétettem??”
Ahogy teltek a hetek és hónapok, kezdett körvonalazódni
az a hatalmas ajándék, amely rám várt. Kezdetnek a rettegett nyolcvanas háló tanított meg a toleranciára (bár úgy érzem, rám férne némi frissítés, néha magamat is meglepem,
mennyire intoleráns tudok lenni, mennyit felejtettem azóta).
Elkezdett épülni egy közösség, aminek része lettem, és az
azóta eltelt közel 23 évben folyamatosan része is maradtam.
A barátságok, amelyek itt köttetek, azóta is megvannak, élnek, és mindannyian számíthatunk a mai napig is egymásra.
Itt kezdett el hitem is élővé válni. A csendes elmélkedések,
a lelkigyakorlatok, a gyónások, lelkivezetések és a gyakori,
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hosszas mély beszélgetések, akár a testvérekkel, akár az
osztálytársakkal, mind-mind mélyítették Istennel való kapcsolatomat. Megtanultam, mi az, felelősséget vállalni, kiállni másokért vagy a hitemért, és hogyan kellene keresztényként élni. Persze ezt nehéz megtartani, csetlek-botlok
folyamatosan azóta is, de az irány legalább megvan. Olyan
alapot kapott az életem ez alatt a négy év alatt, amire tudok
építeni. Visszanézve, semmi áron nem cserélném el semmire az itt töltött időt. A jó Isten a legsérülékenyebb kamaszévekben megóvott és felkészített az életre, elmélyítette hitemet, megismertette velem Krisztus tanításait és maga
mellett tartott.
CSALÁD – Isten akkor ajándékoz meg, amikor nem is
várnánk
2000-ben járunk. Volt egy érdekes és jól fizető munkám, és
éltem a fiatalok szokásos életét (kicsit szolidabban, mint az
átlag fiatal, óvatos duhaj voltam). Ezekben az években kicsit lazult a kapcsolatom Istennel. Megmaradtak a szokások, a templomba járás, az ima (kicsit felületesen), de sokkal jobban lekötött alakuló felnőtt életem, a munka, és
egyéb akkor fontosnak ítélt dolog. Sokat dolgoztam, tanultam, fejlődtem szakmailag, és munkám révén sokat is utaztam. Tényleg szerencsésnek éreztem magam. De hiányzott
valaki, akivel a sikereket, az élményeket, és úgy egyébként
az életemet megosszam. És természetesen keresgéltem a
társamat az életben. De valahogy csak nem találtam azt, aki
erre a legalkalmasabb lenne.
Találkoztam pár kedves leányzóval, de valahogy nem találtam meg azt, akivel úgy éreztem, hogy örökre összeköthetem az életemet. Kicsit furcsán hangzik ez manapság, hogy
nekem már 25 évesen ilyen gondolataim voltak, mostanában azt látom nagyon sokszor, hogy a bohó, elhatározások
nélküli fiatal kor kitolódik a 30-as, 40-es évekre. Én minden esetre úgy véltem, elég érett vagyok már, hogy elkötelezzem magam és családot alapítsak. Hiányzott a hivatás az
életemből, és én ezt a hiányzó hivatást a családapai, szülői
szerepben láttam, akartam megtalálni. Sikerült is, de ne szaladjunk előre.
Akkoriban volt egy projekt, ami elég sok feladattal, főleg
éjszakai munkával járt a cég ciprusi irodájában. Nem nagyon akaródzott elvállalni senkinek sem a csapatból. Én
meg úgy voltam vele, hogy amúgy is szeretem azt az országot, az idő is jobb arrafele, meg úgy is magányosságra vagyok kárhoztatva örök életemre, elvállalom, és majd ott, távol mindentől sajnálom magam tovább.
A munka az elképzeléseimnek megfelelően alakult, unalmas volt, és sokat kellett dolgoznom éjszaka. Egyik este,
amikor éppen arra vártam, hogy egy munkafolyamat véget
érjen (csak a lassan araszoló csíkot nézhettem a képernyőn), unalmamban kitaláltam, hogy keresek valakit az internet egyik csevegő szobájában, aki még ébren van, és
akivel legalább elbeszélgethetek. Máig sem tudom, miért
választottam ki azt a lányt a kis csoportból, akivel végül elkezdtem beszélgetni. De nem volt véletlen. Az első beszélgetés rövidre sikerült, annyit megtudtam, hogy egy nálam
egy évvel fiatalabb lány, Floridában van, gyerekre vigyáz,
és különben is, neki mennie is kell, majd máskor beszélünk.
És kidobott.
A következő este ismét akadt egy kis szabadidőm, így
megkerestem újdonsült beszélgető partneremet. Ez a beszélgetés sem sikerült hosszúra, megint sietnie kellett, ott is
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hagyott rendesen. Most már tényleg érdekelni kezdett, elhatároztam, hogy ezt nem hagyom annyiban. Beszélgetéseink
egyre hosszabbak lettek, és folytatódtak az után is, hogy
hazatértem. Egyre jobban megismertük egymást, és kezdett
kialakulni egy kölcsönös vonzalom. Az volt a jó az ismerkedés ezen formájában, hogy nem a külső fogott meg minket a másikban, hiszen egy darabig nem is láttuk egymást,
hanem a másik személyisége, lelke. Később, amikor képet
is küldtünk egymásnak, és láttam, hogy ez a kedves, szép
lélek még szép csomagolást is kapott, már csak a hab volt a
tortán. Megtudtam azt is, hogy rövidesen hazatér ő is, és
végre találkozhatunk. Boldog várakozással teltek a napok,
és közben megértettem, hogy kár volt az elkeseredés, a dolgok siettetése. Isten akkor vezetett minket egymáshoz, amikor legkevésbé vártam volna. Valóban kifürkészhetetlenek
az útjai. És meglepőek is.
Találkozásunk után nem sokkal már mindketten tudtuk,
hogy együtt szeretnénk leélni az életünket. Sokkoltuk családjainkat a bejelentésünkkel. Valóban nem volt szokványos a történet. Nem ismertük egymás előtte évekig, nem
úgy ismerkedtünk meg, ahogy akkoriban a normális emberek szoktak. Pár hónappal a személyes találkozás után meg
is kértem a kezét, majd 10 hónapra rá össze is házasodtunk.
Ez volt 15 éve, és azóta is úgy érzem, hogy a jó Isten a legtökéletesebb társat adta mellém személyében. Még fel sem
igazán ocsúdtam, és az életem kerek egész lett. Nem tudok
erre sem másként gondolni, mint Isten nagy ajándékára.
Bíznom kellett volna Benne ahelyett, hogy csüggedtem, de
nem tettem. És Ő mégsem hagyott magamra.
OTTHON – nehéz út és próbatétel
Már megszületett első gyermekünk, amikor azon kezdtünk
el gondolkozni, hogy jó lenne végleges otthont találni magunknak. Az albérletről albérletre való költözést nem tartottuk annyira szórakoztató elfoglaltságnak, és jó lett volna
már valahol gyökeret is verni. Nem ragaszkodtunk azokhoz
a helyekhez, ahol felnőttünk, inkább olyat kerestünk, ahol
mindannyian otthon érezzük magunkat. Elkezdtük hát a keresgélést. Mivel anyagi lehetőségeink igen szűkek voltak,
és ebben támogatásra sem számíthattunk, lehetőségeink behatároltak voltak. Akkoriban jelent meg a „fészekrakó”
program, ennek segítségével gondoltuk a magunk fészkét
megépíteni.
A keresgélés egyre reménytelenebb lett, és már korántsem
voltunk biztosak abban, hogy találunk bármit is, ami jó is
lenne, és még megfizethető is. De azért próbáltuk egymást
bíztatni, hogy csak sikerülni fog. Egyik nap édesanyám telefonált, hogy talált egy újsághirdetést, miszerint Taksonyban épülnek mostanában házak, amiket a „fészekrakó”
program keretében értékesítenének, talán jó lehet nekünk.
Gyorsan megkerestük, merre is van ez a Taksony, még életünkben nem jártunk errefelé. A név rémlett valahonnan, de
ismeretlen terület volt számunkra. Viszont közel. Remek,
felcsillant ismét a remény, a jó Isten nem feledkezett meg
rólunk, nosza, nézzük meg.
Megérkeztünk Taksonyba, és meg is találtuk a helyet, ahol
a házak… lesznek majd. Ugyanis akkor még csak egy hatalmas sártenger volt ott, ahol most lakunk, melynek közepén egy félig kész ház hirdette magányosan a szép jövőt.
Mi pedig térdig süppedve a sárban, néha összenézve, és
minden fantáziánkat megmozgatva megpróbáltuk elképzelni, mi is lehet majd ebből. De úgy voltunk vele, nem vélet-
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lenül kerültünk ide ennyi keresgélés után, legyen, vágjunk
bele. Ahogy Isten eddig alakította váratlanul az életünket,
abból mindig csak jó lett, biztosan nem lesz most sem másként. Belevágtunk hát. Nem volt egyszerű. Intéztünk hitelt,
rohangáltunk papírok után, szaladgáltunk az építkezésre,
majd ismét papírok, tarthatatlan határidők, amiket mégis sikerült tartani, elkeseredés, majd egymás biztatása – ezek
váltogatták egymást. Én voltam kettőnk közül az, aki könynyebben feladta volna, de feleségem ilyenkor mindig áttaszigált a hullámvölgyön és tartotta bennem a lelket. Közben, csak hogy tovább bonyolódjon a helyzet, az akkori albérletünkből kiraktak, mivel sürgősen el akarták adni a lakást, nem várhattuk meg, mire a miénk is kész lesz. Így onnan kiköltöztünk, és itt ketté is szakadt egy időre a család.
Én szüleimnél laktam Dunakeszin a munkanapokon, hogy
be tudjak járni dolgozni, feleségem és kisfiam pedig feleségem nagyszüleinél, Cegléden. Én péntek éjjel mentem Ceglédre, hogy aztán szombaton hajnalban feleségemmel jöhessünk Taksonyba dolgozni a házon. Majd ugyanez vasárnap is. Hétfőn pedig frissen és fiatalon vissza a munkahelyre. Igazi próbatétel volt, én egyre gyakrabban voltam a hullámvölgyekben, feleségem pedig mint egy vízimentő, rángatott ki onnan. Viszont annak örültem, hogy a nagyszülőknek sikerült pár szép hónapot szerezni: unokájuk és
dédunokájuk ott volt körülöttük folyamatosan, és ezt nagyon élvezték. Ha másért nem, már ezért megérte. Meg
minket is rendesen összecsiszolt ez a próbatétel, ami szintén nem baj.
De, ahogy ez szokott lenni, ennek a változásnak is jó lett a
vége. Elkészült a ház, és végre beköltöztünk a saját otthonunkba, ami csak a miénk (és még 25 évig a banké is…).
Jött még egy-két nehéz hónap, de már gyakorlottak voltunk. Már nekem is ment a lelkesítés, most már én is ki tudtam húzni feleségemet a reménytelenség gödreiből. A jó Isten megajándékozott minket egy otthonnal, ahol azóta is
szívesen lakunk. Megszerettük Taksonyt és az itt élőket, és
gyökeret vertünk. Olyan helyen lakunk, ahová jó hazatérni
a főváros nyüzsgéséből munka után, ahol biztonságban tudjuk a gyerekeinket, és ahol a régi értékeket nem feledték,
becsülik és tartják. Ugyanakkor megtanultunk együtt küzdeni, családunk ezzel erősebbé vált. Megérte ismét végig
járni az Isten által kijelölt utat.
MEGTORPANÁS – Ne rohanj, ne ítélj
Az utolsó nagy változás vagy fordulat életünkben nemrég
következett be. Ez egy olyan ajándék volt Istentől, aminek
ajándék mivoltát az elején nem is értettem. Nehéz volt akkor ajándékként felfogni.
2011-et írtunk. Már második gyermekünk is megszületett,
szépen gyarapodott a család, volt munkánk, otthonunk, tehát minden jól alakult. De valami mégsem volt rendjén. Én
sokat dolgoztam a munkahelyen, sokasodtak a feladataim,
és egyre stresszesebb lettem. A család már csak a fáradt,
nyűgös, használhatatlan embert kapta belőlem sokszor, mikor hazaértem. Csalódtam az emberekben is, önzőnek és
magának valónak tartottam legtöbbjüket. Abszolút nem
voltam jó formában, és keresztényinek sem neveztem volna
sokszor a gondolataimat, véleményemet. Éreztem, hogy jó
lenne kicsit megállni, lassítani, lenyugodni, nem túlaggódni
mindent. De ugyanakkor dacos is voltam, és azt gondoltam,
talán még sincs erre szükség, meg tudok én mindent oldani.
És ekkor jött Isten segítsége ismét.
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Október 4-én, Szent Ferenc napján reggel munkába menet
volt az, amikor végül is megálltam… …egy autó hátuljában
a motorommal a pesti alsó rakparton. Elég csúnyán összetörtem magam, a jobb karomban mindkét csontomat eltörtem, a bal lábamat pedig kificamítottam. Feküdtem a hideg
aszfalton, várva a mentőt, és valamiért nagyon nyugodt voltam. Mintha már vártam is volna ezt a pillanatot. Ellenőriztem gyorsan, hogy mimet tudom mozgatni, és mimet nem,
majd úgy ítéltem meg, nem vészes a dolog, attól eltekintve,
hogy fájdalom nélkül nem igazán tudok moccanni, de valószínűleg megmaradok. Ekkor még, érthető okokból nem,
mint ajándékra tekintettem a történtekre, hanem inkább
mint csúnya balesetre.
És már ott megkezdődött a lecke, melyet meg kellett tanulnom. Kiszolgáltatottan hevertem az októberi napsütésben,
és hírtelen több kedves, segítőkész ember termett mellettem. Az irgalmas, segítő Krisztussal találkoztam bennük.
Velük, akikről az volt a véleményem, hogy önzők és maguknak valók. Rácáfoltak. Majd megérkezett a mentő, kedves mentősökkel, akik bevittek a kórházba, ahol egy remek
orvos, remek ember kezeibe kerültem. És folyamatosan segítőkész emberek adtak kézről kézre, gondoskodtak rólam.
El sem tudtam volna képzelni, hogy egyszer kerülhetek én
is ilyen helyzetbe. Nem lehetett nem érteni a tanítást.
Az orvosok és nővérek megjavítottak, itt-ott megcsavaroztak, gipszbe raktak, és kimondták az ítéletet: három hónap
otthon. Szegény feleségemnek volt talán a legrosszabb az
egész történetben. Ő aggódott miattam, sietett utánam a
kórházba, és hírtelem minden a nyakába szakadt. Amikor
hazakerültem, ő segített mindenben. Én pedig arra kényszerültem, hogy megálljak. Megálljak, lenyugodjak, engedjem
másoknak, hogy gondoskodjanak rólam, és tanuljak. És akkor kezdtem már látni az ajándékot, amit ismét kaptam, ha
szokatlan formában is. Kaptam három hónapot a családommal. Láthattam gyerekeimet napközben is, része lehettem az életüknek. (Ők egyébként nagyon hamar alkalmazkodtak a helyzethez, lelkesen játszottak a mankómmal és a
kerekesszékemmel, és láthatóan örültek annak, hogy apa
napvilágnál is otthon van, nem csak este.) Ajándékba kaptam a gondoskodást is, és megtapasztalhattam, hogy feleségemre is mindig számíthatok, jóban, rosszban, ahogy annak
idején ezt a jó Isten előtt megfogadtuk egymásnak.
Amikor már ki tudtam mozdulni otthonról, végre megismertem lakóhelyemet is, és megismerkedtem sok kedves
emberrel. Ekkortájt hívtak meg az Egyházközségi Tanácsba
is, amit hatalmas megtiszteltetésnek vettem, és örömmel
vállaltam, mint szolgálatot. Az életem fordulatot vett, és
megint csak jó irányba. Megerősödött bennem a meggyőződés, hogy nyugodtan rábízhatom életemet Istenre, jó felé
fog vezetni, történjék bármi is. De nekem is tennem kell
ezért, nem szabad eltávolodnom Tőle, hitemet el kell mélyítenem, járnom kell az általa kijelölt utat, és azon dolgoznom, hogy a saját akaratom mindinkább egyezzen az Ő
akaratával. Megmutatta azt is, hogy a többi emberben
Krisztust kell látni, még akkor is, ha ez nehezen megy.
Ezen még dolgoznom kell. Ha lassan is, de tanulok, és
igyekszem minél jobban megérteni és követni Jézus tanítását, meghallani a Szentlélek sugalmazását.
Biztos vagyok benne, hogy életünk során még sokszor terel
minket Isten más irányba, mint ahogy mi gondoljuk. De
már egyre jobban rá tudom bízni az életünket, és elfogadni
az Ő vezetését.
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I s t e n , h a z a , em be r t á r s

CSERKÉSZ FOGADALOMTÉTEL
Városunkban 2016. június 4-én, az Összetartozás napján cserkészavatás volt a Hősök terén, a turulszobornál. Az ünnepségen beszédet mondott Pánczél Károly, körzetünk országgyűlési képviselője,
az Országgyűlés Nemzeti Összetartozás Bizottságának elnöke. A 647. számú Tomori Pál cserkészcsapat ifjú tagjai és vezetői tettek fogadalmat e napon impozáns ünnepség keretében. Jelen voltak a
helyi egyházak lelkészei. Láng András plébános szentelte fel a csapatzászlót, amelyre Pánczél Károly, valamint az önkormányzat, egyházak és civil szervezetek képviselői, támogatásuk jeleként,
felkötötték szalagjaikat.
Foglaljuk össze röviden a helyi cserkészet történetét: Dunaharasztin 1933-ban alakult meg 131.
csapatsorszámmal a Tomori Pál cserkészcsapat, fenntartója a Fő úti római katolikus plébánia volt.
A mostani csapatsorszámot – 647 – az 1946 évi újraalakuláskor kapta a csapat, amikor hazánkban
a nyilas uralom után újraéledt a cserkészet. 1948-ban azonban a cserkészet is áldozatául esett a kommunista berendezkedésnek, hiszen erőszakkal beleolvasztották az úttörőmozgalomba. A cserkészet
1989-ben éledt ismét újjá, ekkor alakult meg a cserkészmozgalmat ma is koordináló
Magyar Cserkészszövetség. Harasztin azonban gyér volt az érdeklődés, s ekkor a jelentkezők száma alapján nem adták ki a működési engedélyt. A dunaharaszti cserkészélet végül 1999-ben indult újra, 20-25 fős csapatlétszámmal. A fenntartó ekkor
is a Fő úti római katolikus plébánia volt, a csapatotthon a kerti harangozólakban volt
kialakítva. Nem volt azonban tartós a próbálkozás, pár esztendő elteltével a foglalkozások abbamaradtak.
Dunaharasztin 2015 szeptemberében vette szárnyai alá
a cserkészet szervezését a Dunaharaszti Polgárok Vállalkozói Egyesületének elnöke, Ignácz János. Ő a
cserkészcsapat vezetője, az avatás után vele beszélgettünk.
– Kedves János, miért érzed
fontosnak ezt a mozgalmat?
– Nemzetünk számára fontos
cél, hogy testileg, erkölcsileg
és lelkileg erős ifjúságot neveljen. A cserkészet nemzeti,
nemzetközi és egyetemleges
mozgalom. Keresztény, Isten
és az általa teremtett világ
tiszteletén és szeretetén alapszik. Ökumenikus, ezért a
mozgalom megtilt mindennemű felekezeti propagandát, és biztosítja, hogy a cserkész
odaadóan és őszintén gyakorolja vallását. A mozgalom szeretettel vár mindenkit, felekezeti megkülönböztetés nélkül.
Ezek számomra azok a fontos kritériumok, melynek alapján 2015 szeptemberétől a 647. számú Tomori Pál cserkészcsapat megkezdte működését.
– Miért érzed szükségesnek, hogy a fiatalokkal a cserkészet
kereteiben foglalkozzál?
– Azt talán nem kell hosszasan taglalnom, hogy milyen
erős negatív hatások érik az ifjúságot, ennek megtapasztalására nem kell messzire mennünk. Az életben a közösség
tisztelete nagyon háttérbe szorult. A kötelező tornaórák és
a különböző sporttanfolyamok ellenére a fiatalok fizikai állóképessége gyenge. A válások magas száma miatt sok a
lelkileg sérült, szeretetre vágyó fiatal. Ha nincs segítség, a
helyzet tovább romlik, oktatási rendszerünk sincs a helyzet
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magaslatán. A cserkészet eszköz, mellyel a
legrakoncátlanabb fiatalt is elvezethetjük a
magasabb rendű gondolkodáshoz, az Isten
és az embertárs iránti
kötelesség teljesítéséhez.
– Mi jellemzi a cserkészet nevelési felfogását?
– A legfontosabb a jellem formálása, mely az iskolázottságnál is fontosabb, mert ez dönti el boldogulásunkat az
életben. A jellemet (intelligenciát) nem lehet beleverni
senkibe, születésünktől fogva, csírájában megvan bennünk.
Az eredendően jót kell kibányászni, és azt kell fejleszteni.
A jellem azonban nagy mértékben a környezet eredője.
Megfelelő környezetet és társaságot kell tehát teremteni.
A második dolog, amit kiemelnék, az egészség és az erő. A
jó cserkészvezetőnek tisztában kell lennie az anatómiával,
a tiszta levegő fontosságával. A célok eléréséhez legkönynyebben a portyázás, túrák, táborozás útján juthatunk el.
Harmadik nevelési célként a kézügyesség és a szakismeret
fejlesztését jelölném meg. A rendszerváltás után a társadalomért és az oktatásért felelős személyek e tulajdonságok
fontosságáról erősen megfeledkeztek. Ezért a foglalkozások jelentős részében, eszközök biztosításával segítjük
ezek kialakulását, sőt a memóriajátékok célja minél több
eszköz, szerszám megismerése. Portyázás alkalmával gya-
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korolják a fiatalok, hogyan készítsenek menedéket, hordágyat a természetben található anyagokból.
– Jellemezd légy szíves a cserkészi lelkületet, mely magára
a szeretet, szolgálat, tisztaság, magyarság, vidámság fogalmakat alkalmazza. Az első kettő utal a nevelés keresztény alapjaira.
– Örüljünk az életnek. A boldogság a belső öntudat és a
külső érzék együttes műve. A boldogságot akkor érjük el,
ha lelkiismeretünk és tetteink együtt járnak, s érvényesülhetnek; erre jó lehetőség a mindennapi jó cselekedet. A
természet megismerése révén kitárulkoznak csodái, szépségei, s ez továbbfejleszti az ifjak megfigyelőképességét.
Tisztelettudás Isten, tisztelettudás felebarátaink és tisztelettudás magunk iránt, ez a boldogulás alapja. Cserkésztestvéreink felekezeti hovatartozását tiszteletben tartjuk, és támogatjuk vallásuk gyakorlását. Óva intek azonban e tekintetben a túlbuzgóságtól, mert ezzel e nevelési célt elvéthetjük.
– Az eskütétel során a jelöltek három ujjukat feltartva
mondták el az eskü szövegét. Mit jelent ez a kéztartás?
– A cserkészliliom a tisztaság jelképe, a stilizált virág három szirma a cserkészfogadalom hármasságára utal: köte-
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lességteljesítés, segítőkészség, törvénytisztelet. A
cserkésztisztelgésben jobb kézen a nagyujj a kisujjra fektetve jelképezi: a nagy védi a kicsit. A
három középső ujj jelentése sorrendben: Isten,
Haza, Embertárs. A cserkészköszöntés így hangzik: Jó munkát!
– Mi a cserkészek jelszava?
– A cserkészek jelszava: Légy résen! Megemlítem még, amit a fogadalomtételkor is láthattak a
résztvevők, hogy bal kézzel fogunk kezet, mert
az van a szívünkhöz közel.
– Hol tartjátok a foglalkozásokat, hogyan zajlanak ezek?
– A foglalkozások a hajállomás melletti lábas
házban, minden szombaton fél tíztől délután öt
óráig zajlanak. Önkéntes helyi pedagógusok foglalkoznak a gyerekekkel, a cserkészszövetség
útmutatása szerint.
– Fiúk-lányok, korosztályok vegyesen vesznek
ezeken részt?
– A nemek közötti elkülönítés régen megszűnt. A korosztályi elkülönítés stádiumába pedig még nem jutott el a csapat, mert erre nincsenek meg a feltételek; nincs elegendő
pedagógus, aki önkéntes foglalkozás vezetésére vállalkozna.
– Van-e tagfelvételi lehetőség?
– Jelentkezni a foglalkozások ideje alatt lehet.
– Idén terveztek-e tábort a gyerekek számára?
– Az idei nyári tábor időpontja: 2016. július 9-től július 19ig, helyszíne: a dunaharaszti hajóállomás melletti lábas
ház.
– A Dunaharaszti 647. számú Tomori Pál cserkészcsapat
hány főt avatott a június 4-i ünnepségen?
– 32 gyermek és 5 felnőtt tett cserkészfogadalmat.
– Kedves János, köszönöm szépen a beszélgetést. Kívánok
neked sok sikert terveid megvalósításában, erőt a szervezéshez, a csapatfenntartáshoz pedig további elhivatott társakat és segítséget.
Koczka Tamásné
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AZ ÖSSZETARTOZÁS EREJE
„Magyar mivoltodat, az Úr legszebb ajándékát, meg ne tagadd soha! Őrizd, ápold, add át fiaidnak, mert csak addig marad rajtatok az Úr szeme, míg e nemzethez hívek maradtok. Ki nemzetét elhagyja: az Urat tagadja meg, s elvész nyom nélkül a népek tengerében…
Szeress minden magyart, mert testvéred Ő: nemzeted fia. Segítsd és támogasd, mert közös hazát adott nektek az Úr. Ki
testvére ellen fordul, vagy megcsalja azt: önmagát rövidíti meg ezzel, saját nemzetét gyöngíti, s az Úr parancsa ellen vétkezik. Ki széthúzás magját veti el: romlást arat.”
Wass Albert A magyar nemzet hét parancsolata című művének két cikkelyével kezdődött a megemlékezés Taksonyban, június 4-én a Marestli parkban, az Irzsik Miklós
faragta kopjafánál. Immár harmadik esztendeje találkozhatunk ennél az ég felé mutató jelképnél a Nemzeti Összetartozás Napján.
A törvény betűit élettel megtöltve – „…a több állam fennhatósága alá vetett magyarság
minden tagja és közössége része az egységes magyar nemzetnek, melynek államhatárok
feletti összetartozása valóság…” – az ünnepség igazi
súlyát és szépségét az adta,
hogy együtt emlékezhettünk
felvidéki
honfitársainkkal,
akiknek ősei – s így ők maguk
is – saját földjükön lettek idegenek a trianoni döntés következtében. A felvidéki
Taksony
delegációját
Mészáros Márta polgármesterasszony – településünk díszpolgára
–, Vízkelet delegációját
pedig Nagy Pál polgármester úr vezette.
A bensőséges hangulatot az tette különlegessé
ezen a délutánon, hogy
a program szónoka és
előadói is a Szlovákiában élő magyarság tagjai voltak, akik napi létükkel és hitükkel, hagyományaik megélésével és tovább éltetésével
tesznek tanúbizonyságot
anyanemzetük és származásuk mellett, sokszor számunkra elképzelhetetlenül nehéz körülmények között.
A programot Kreisz
László polgármester úr
nyitotta meg, hangsúlyozva az együvé tartozás ünnepének
fontosságát. A köszöntő gondolatokat követően ritka élményben lehetett része a vendégeknek. A jeles alkalom
tiszteletére a katolikus és református egyház taksonyi képviseletében főtisztelendő Láng András kanonok atya –
Taksony Életműdíjjal kitüntetett polgára, valamint nagy-
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tiszteletű Stefán Attila lelkipásztor
szabadtéri ökumenikus istentiszteletet tartott, melyen a Höchszt Erika
vezette Szent Anna kórus szolgált.
A vezérmotívum az igehirdetésben
a szeretet fontossága és a híd, az
emberi kapcsolatok építése volt. Az áldást követően Takács
Krisztina – számos felvidéki dalverseny győztese, a Szlovák Televízió magyar szerkesztőségének tagja – saját megzenésítésében és gitárjátékával adta elő Goethe, Váci Mihály és Kányádi Sándor egy-egy versét, melyek megágyaztak Mészáros Márta gondolatainak és Pék László úr előadásának, aki megyei és önkormányzati képviselő, az iskolaügyi bizottság elnöke a szlovákiai Taksonyban. A szavak
ereje és tartalma úgy forrt egybe, ahogy a fonott kalács
varkocsai eggyé olvadnak a forró kemencében.
Mozgalmasságával és ötletességével gyönyörűen illeszkedett az ünnepi ívbe a Wiedemann Nóra és Schäffer Ildikó
által felkészített 5.d osztály produkciója, mely a Kormorán
együttes és a Kárpátia zenekar dalaira épülve koreográfiájával, a piros-fehér-zöld trikolor felhasználásával tett hozzá
érzéseket a megemlékezéshez.
Ezen a ponton nem volt könnyű megszólalnia Vízkelet
polgármesterének, aki köszönetet mondott azért, hogy itt
lehetnek ebben az erőt adó közösségben. Az ünnepi program zárásaként az Óvári Marika vezette Vízkeleti Harmónia Éneklőcsoport állt a színpadra, melynek hölgy tagjai
Dobos Attila, Bodonyi András, Petőfi Sándor, Belányi
Gyula és Ág Tibor hangjegyekkel felöltöztetett verseit hozták magukkal. A produkciót követően a vezetésükkel énekeltük el a Himnuszt.
Az ünnepi megemlékezést követően a fő szervező Taksonyi Református Missziói Egyházközség tagjainak ötlete
alapján mindannyian belekóstolhattunk a Nemzetek konyhájába, vagyis kanalazhattunk erdélyi lucskos káposztát
füstölt csülökkel, merhettünk délvidéki hallét, nem maradt
el a felvidéki knédli-káposzta és sült hús trió sem, valamint
házigazdaként bablevest kínáltunk a sváb dampfwuchtlival, illetve meggyes wuchtlit csemegeként. Ezen sok finomsághoz borovicska volt az aperitif Taksonyból, bor és
sör, valamint limonádé és ásványvíz a kísérő, zárásként pedig felvidéki sütemény is került a közös asztalra
Vízkeletről. Az ízletes falatok szinte mind egy szálig elfogytak, miközben mód nyílt baráti beszélgetésre és az élet
megvitatására is.
Amikor a lebukó nap utolsó sugarait is elnyelte a táj, ha
nehéz szívvel is, de ideje volt hazaindulni, miközben az
erőt adó délután és annak gondolatai visszhangoztak az
emberekben – keveredve 1920 dohos leheletével…
Ruff Béla
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„Egy napon, amikor Új-Delhiben voltam, autón utaztam egy széles úton. Egyszer csak megláttam egy embert, aki
félig az úton, félig a járdán feküdt. Az autók elmentek mellette és senki sem állt meg, hogy megnézze, mi baja lehet. Megállítottam a kocsinkat, és az embert magunkkal vittük. A nővérek meglepődtek és megkérdezték tőlem:
„Anyám, hogyan látta meg? Senki sem vette észre, még nővéreink sem.” Ha szívünk megszabadul a bűntől, akkor
meg fogjuk látni Istent. Higgyetek nekem: ha a hozzátok legközelebb állót nem szolgáljátok szabadon és teljes szeretettel, akkor semmit sem adhattok a szegényeknek.” (Kalkuttai Teréz anya (†1997)
Ő az irgalmasság világhírű tanúságtevője, a többségében hindu és muszlim vallású Indiába vitte el a felebaráthoz lehajló,
keresztény cselekvő szeretetet. Szeptember 4-én szentté avatja Rómában Ferenc pápa.
A karitászt egy háromlábú suszterszékhez hasonlíthatjuk, ami így, három lábbal, biztosan áll a talajon. Ha kevesebb a láb,
akkor eldől, ha több, akkor billeghet.
1) Az első láb az azonnali, talán a mérlegelés segítséget jelenti. Nem tűr halasztást, mert a szükség nagy és azonnal cselekedni kell. A segítségre szoruló ezt akár erőszakosan, követelőzően kérheti, hivatkozva a lelkiismeretünkre és nem
egyszer a hitünkre, az Istennel való kapcsolatunk igaz voltát is megkérdőjelezve – főleg, ha a segíteni akarás elmarad, vagy nem olyan, mint amit a rászoruló igényel.
Ugyanilyen fontos szolgálatunkban a prevenció, vagyis a megelőzés. Hihetetlenül segít ebben a támogató közösség
megléte, az összefogás, a szeretetkapcsolatok kialakítása és ápolása. Segít környezetünk megismerése, a körülöttünk
élők felé „begyakorolt” figyelem és figyelmesség. Tapasztalhatjuk mindannyian a világ elképesztően gyors, olykor
rossz irányba való megváltozását, amelyre válaszokat próbálunk adni. Igyekszünk megtalálni a találkozási pontokat,
ahol megtehetjük a jót, még mielőtt a „szükség”, a „probléma” venné át a teljes uralmat. Ezért szervezünk napközis
karitász-tábort, játékdélutánt, ruha-, ételosztást, keresve a kapcsolatokat az emberekkel. A Dunaharaszti Szent Erzsébet Karitász önkéntesekre támaszkodó szolgálata a háromlábú suszterszéknek ehhez az első lábához hasonlítható.
Példaképeink: Don Bosco, Istenes Szent János, Néri Szent Fülöp, Kalkuttai Teréz anya, Böjte Csaba.
2) A második láb a szociális intézmények megléte. Ezek azok, ahová a szükséget szenvedő elmehet, ott leülhet, alhat,
tisztálkodhat, vagy felöltözhet, megfelelő ruhát kaphat, ehet, ihat, meghallgatják, munkához juttatják, betegségét kezelik, és még számtalan egyéb módon segíthetik. Idetartozik még az az intézményrendszer is, amely felkutatja, megkeresi a rejtőzködő, sok esetben a sorsát szégyenlő rászorulót és felajánlja az igénye szerinti ellátást. Fizetésért alkalmazottak végzik el ezt a munkát. (Van, ahol ez állami feladat.)
3) A harmadik láb a szociálpolitika, elkötelezett szolidaritással. Meg kell látnunk, ha kereszténynek tartjuk magunkat,
az ínségben szenvedőt, nem fordíthatjuk el a fejünket, nem alázhatjuk meg, nem mehetünk el mellette közömbösen,
még akkor sem, ha erős tisztálkodási hiányosságok érzékelhetőek, vagy durván, erőszakosan viselkedik, részeg, mentálisan vagy testileg beteg. Ha nem tudunk közvetlenül segíteni, akkor is van lehetőségünk, és még tenni is tudunk.
Gondoljunk csak arra, hogy ha becsülettel befizetjük az adónkat, járulékainkat, az 1%-kal tudatosan rendelkezünk, ha
hozzájárulunk az aktuális egyházi gyűjtésekhez, akkor abból karitatív feladatokra is juttatnak. Ha odafigyelünk, akkor az erre szánt részt oda is fogják tenni. Ha betérünk egy templomba és ott pénzt dobunk a szent Antal- vagy karitász-perselybe, akkor azzal is a rászorulókat támogatjuk. Ide soroljuk azt is, ha tudunk tájékoztatást nyújtani azoknak,
akik nehéz helyzetbe kerültek.
Például:
Karitász Országos Központ – itt eligazítást kaphatnak
sokféle panaszaikra, van alkoholista mentőszolgálat, idősek otthona, drogprevenció…
1111 Budapest, Bartók B. út 30.
Tel.: 06-1-372-0910
www. karitasz.hu; e-mail: office@caritas.org.hu
Adományvonal: 1356
Katolikus Szeretetszolgálat Máriaremetei Szeretetotthona és Gondozóháza
1029 Budapest, Máriaremetei út 187.
Tel.: 06-1-391-8220, -8221

Magyar Máltai Szeretetszolgálat Egyesület – itt eligazítást kaphatnak hajléktalan-ellátástól kezdve sokféle prevenciós és egyéb szolgálatról…
1125 Budapest, Szarvas Gábor út 58-60.
Tel.: 06-1-3914-700; 06-1-3914-704
www. maltai.hu; e-mail: mmszok@maltai.hu
Adományvonal: 1752
Katolikus Alkoholistamentő Szolgálat – alkoholproblémával küszködő embereknek, valamint hozzátartozóiknak:
1035 Budapest, Kórház u.37.
Tel.: 06-1-242-2330; 06-20-775-3135
www.kaszlelkikozpont.hu;
e-mail: kaszkozpont@gmail.com
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Segélyhívó számok válságterhesek, gyermekes anyák,
bántalmazott nők részére:
GÓLYAHÍR Egyesület
Ingyen hívható krízisvonal 06-22 óráig: 06-80-203-923
www.golyahiregyesulet.hu
LEA Otthon
Tel.: 06-23-373-164
www.lea.hu; e-mail: lea@lea.hu
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OTTHON SEGÍTÜNK Alapítvány
Iroda: 1074 Budapest, Szövetség u. 43. I./20
Tel.: 06-1-365-1436; e-mail:otthonsegitunk@webdream.hu
Kórházi Lelkigondozói Szolgálat:
pl.: Lazarista atyák: 06-30-313-4782;
Janig Péter kórházlelkész: 06-20-378-7581
A súlyosan beteg, haldokló ember számára lényeges, hogy
időben eljusson hozzá a katolikus pap, hogy szentségekkel
megerősítse, hiszen a haldokló ember nem várhat:
Katolikus Sürgősségi Lelkipásztori Szolgálat budapesti
kórházakba éjjel-nappal hívható: 06-1-213-9620

Vadkertiné Erzsébet:
Ébredj ember, mert ébrednél, de nem lesz kinek!
Holnap késő már, hogy észrevedd,
Mi hiányzik, a tegnapi napból?
Mi az, ami örökre eltűnt körüled?
Nem látod már a madarak vonuló csapatát,
Nem hallod, a kerepelő gólya kedves zaját.
Vidám gyermek csapat nagyhangú zsivaját.
Ciripelő tücskök, esti, éjszakai fénybogár,
Békák órákig tartó, hangos zenéje.
Óh, mindez hol van már?
Csendben tűnnek el, nemsokára, vagy tán mindörökre,
Drága szent Földünk, csodás szépségei.
Ami volt sok-sok ezer évig, minden a múlté!
Ahogyan drága, szép Hazánkat is,
Csak úgy úri kedvében!
Körbe nyirbálta valaki!
„Ne ítélj, hogy ne ítéltess”!
De jó Isten jóságos hatalma!
Ezt a félelmetes, eltorzult világot, a helyére rakja!

A rászorulókkal való találkozásból öröm, figyelem és irgalom
fakadhat. „A jó emberek megszokták, hogy velük jók a társaik,
de a kötekedő, önző, durva emberek számára mindenki csak fagyos tükör, azt mutatják vissza, amit látnak, s így azt hihetik,
hogy mindenki rossz, kapzsi, bűnös. Ha mi nem tükörként viselkedünk, hanem jósággal fordulunk feléjük, akkor csodák történnek, ők szép lassan kezdik visszatükrözni a mi mosolyunkat,
hordozni bizalommal az életet adó Krisztus drága vonásait.”
(Böjte Csaba) Próbálunk-e közelíteni azokhoz, akik nem képesek
kérni semmit, sok mindent még elfogadni sem? A legnagyobb és
leginkább célravezető lehetőség az, ha imádkozunk értük és magunkért, hogy adja meg a Jóisten a megfelelő alkalmat és módot
a segítségre. Számukra pedig az elfogadás képességét.
Mi, az önkéntes karitász-munkát végzők erre a szolgálatra elhivatottságot érzünk és hálánkat szeretnénk kifejezni mindazért a
jóért, amelyet kaptunk a Jóistentől, és az atyai szeretetért, amelylyel a Gondviselő megoltalmaz bennünket, vagy csak egyszerűen
szeretjük tenni a jót, Isten segítségével segítő kezet nyújtva, és
reményünk szerint embertársaink testi-lelki hasznára.
Megint Böjte Csabához fordulunk tanácsért: „Mikor Jézus a kereszten ég és föld között függ, már mindenki elhagyja, nem kell
senkinek, csak Máriának és Jánosnak. Milyen jó lenne, ha akkor
is tudnánk egymást szeretni, ha már nincs semmi hatalma, méltósága! Ha a másik megvetett és mindenki által lenézett, milyen jó
lenne, ha a saját nagypéntekén bennem Máriára találnának!”

Boldogan számolunk be arról, hogy május 8-án az Idősek Napján közösen ünnepelhettünk vendégeinkkel, a meghívásunkat elfogadó idősebb generáció tagjaival és a 70 éves Láng András atyával, Róna J. László haraszti költővel, Herceg János
technikussal, Nagy István kántorral, Szanyó Adrienn énekessel, Horváth Petra és Marosi Réka versmondó diákokkal. Köszönjük szépen Horváth Pál finom balaton-felvidéki rizlingborát és a Ruff Pékség friss kenyerét! Köszönet a közreműködőknek, hogy idejüket, jelenlétüket, tehetségüket átadták az időseknek, nagy örömöt szereztek ezzel mindnyájunknak.
Szép délutánt tölthettünk együtt.
Köszönjük John Fajta bácsinak, hogy támogatása révén meghívhattuk a karitász-táborra a népszerű, keresztény énekest,
Pintér Bélát!
Köszönjük Fülöp Győzőnek, hogy lekaszálta és rendbe tette a plébániakert Duna-parti rézsűjét a karitász-tábor előtt!
Köszönjük szépen Csata Róbert apukának, hogy megjavította a hintát és a homokozót!
Köszönjük Gintner Bence komoly szolgálatát, aki egykor még kicsi gyermekként részt vett az első karitász-táborban!
Köszönjük Herceg Jánosnak, a technikát, egész héten a sok segítséget!
Így, az újság hasábján köszönjük meg Nagy Attila klímaszerelőnek, hogy térítésmentesen kitisztította a Szent István Plébánia nagytermében a légkondicionáló-berendezést a karitász-táborra! Szívből ajánljuk mindenkinek a kitűnő szakembert.
Mindenkinek köszönjük a közreműködését – többek neve a lapzárta miatt még nem szerepel itt –, a sok szívből származó
jóságot, adományt, hogy így a karitász-táborra csinos lett a Szent István Főplébánia.
Augusztus 19-én, 16.30-18.00 óra között TANÉVKEZDŐ GYŰJTÉSRE várjuk tisztelettel – szegény sorsú diákoknak
– az adományokat a karitász-házba, kifejezetten csak gyermekholmit, tanszert, iskolatáskát, füzetet, tollat, rajzeszközt fogadunk el. Most is kérjük az adományozókat, hogy csak tiszta, használható ruhaneműt adjanak, olyant, amit önök
is felvehetnének még.
Szeretettel: Szent Erzsébet Karitász
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A Kereszténység Szakrális Építészete
6. fejezet
A Historizmus építészete: századforduló
5. rész
Tower Bridge, London

Eiffel-torony, Párizs

A XIX. század közepétől, a historizmus építészete mellett,
a polgári fejlődés következtében valamennyi iparágban bekövetkezett gyors fejlődésnek köszönhetően új szerkezeti
anyagok eredményezték az építészet fejlődésének egyik lehetőségét. A két legjellemzőbb, és az építészet fejlődését is
befolyásoló anyag a beton és az öntöttvas volt, amelyek az
eklektika során terjedtek el. Az új anyagok, az új technológiák egy új, mérnöki építészet fejlődését tették lehetővé.
A mai értelemben vett modern építészetet elsősorban a
polgári fejlődés ezen virágkorában alapozták meg. Ebben a
korszakban, mint ahogy azt megfigyelhettük az előző korszakokban is már, nem a szakrális építészet dominálta a
fejlődés irányát, ellentétben a historizmus előtti időszakokkal. A polgári szemlélet a profán építészet világát gazdagította elsősorban, így a fejlődés is itt mutatkozott meg. A
korszakból a teljesség igénye nélkül, a leghíresebb építészeti alkotások közé tartozik J. W. Barry és H. Jones műve,
a londoni Tower Bridge (1886-1894), a párizsi világkiállítás, sőt azóta Franciaország jelképe a Gustav Eiffel által
megálmodott Eiffel-torony, vagy a praktikus építészet esztétikáját, a szerkezeti esztétikát megalkotó másik híres
épület a londoni Crystal Palace, Joseph Praxton alkotása.
Hosszan sorolhatnám még azokat az alkotásokat, amelyek
lényege az volt, hogy kialakult egy új funkcionális és minőségi igény, egy új esztétikum, amely már mellőzte a
historizáló építészeti stílusokat megjelenítő építészeti elemeket, formai
nyelvet.
Ez a szemlélet oda vezetett, hogy a
századforduló időszakában már az az
elmélet volt a legaktuálisabb, amely
szerint az épület nem formák rendszeréből állt, hanem maga volt a forma.
A hagyományos építészeti eszközöket
mellőzni kezdték. Az új tömegalakítást elősegítették az új szerkezeti
elemek, a tartószerkezet esztétikáját
felhasználó funkcionális építészet. A
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századforduló építészeti stílusaihoz tartozott az
angol Arts and Crafts mozgalom, a francia
nyelvterületre jellemző Art Nouveau, a német
nyelvterületekre jellemző Jugendstil és a jellemzően osztrák-magyar területen kibontakozó szecesszió.
Az osztrák városfejlesztés, azon belül is a bécsi Ring fejlődése vonzotta a neves építészeket a városba, mégis az építészet fejlődése
kezdetben elmaradt az angol, francia, német
területektől. A szaktudás és az épített minőség
Bécsben vitathatatlanul magas színvonalú
volt, de a megújulás kérdéses volt ebben az
időszakban. Az áttörést végül Otto Wagner
(1841-1918) hozta meg.
Több méltán híres alkotása mellett: városi vasútmegálló
Bécs, Karlsplatz (1898), bécsi Majolikaház (1898-1899),
bécsi postatakarékpénztár (1904-1912), a szakrális építészetben is újított. 1902-ben egy pályázaton nyert első díj
alapján kapta meg a bécsi, steinhofi elmegyógyintézet
temploma (1903-1907) terveinek elkészítési jogát. Ez az
épület vízválasztó volt a wagneri életműben, mert a bécsi
szecesszió újabb irányát és későbbi sikerét mutatta.
Az alapvetően kereszt alaprajzú épület hatalmas kupolával
emelkedik a környezete fölé. A kupola vasszerkezettel
megtámasztott kettős szerkezetű. A külső tömeg pontosan
követi az alaprajz diktálta körítő vonalakat. A kupolán és a
két szimbolikus értelmű, bejárati oldali tornyon kívül más
felépítmény nem látszik rajta. A templom felé haladva, a
dombon felfelé fokozatosan tárul fel az épület, a közelébe
érve a részletek gazdagsága tűnik fel. Ezek finom technológiai részletek. A kőlapok felerősítésétől kezdve a grafikai
tömörségű bronzfigurákig, a színes üveg látványáig terjed a
részletképzés palettája. Ahogy ezen a templomon is elsők
között látható, a bécsi szecesszió a részletek harmóniáját
tekintve alkotta a legnagyobbat.
A sokszínű és fantáziadús századforduló legkülönösebb
építésze volt, a főleg Barcelonában alkotó, spanyol-katalán
Antoni Gaudi (1852-1926). A hetvenes években végezte el
a barcelonai Építészettudományi Iskolát. A historizmus hatását, a historizáló stílusok jegyeit ötvözte spanyol-katalán

Steinhofi templom, Bécs
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Sagrada Familia templom, Barcelona
és mór építészeti elemekkel és
egy sajátos, rendkívül egyedi
formavilágú építészetet hozott
létre. A teljesség igénye nélkül
néhány barcelonai műve: Casa
Vicens (1883-1888), Casa el
Capricho (1883-1885), Palacio
Güell (1886-1889), Güell-park
(1900-1914), Casa Milá (19051910), stb.
Gaudi mester fő műve egy szakrális épület, amelyet egész építészeti pályafutása folyamán épített, és amely végül életében befejezetlen maradt, és befejezetlen a mai napig: a barcelonai
Sagrada Familia templom. Szinte valamennyi épülete tükröződik benne. Az épület befejezetlen torzóként is tükrözi az építész rendkívüli képességeit, tehetségét, egyéniségét. 1881-ben kezdték el a templom
építését, de akkor még Gaudi nélkül. A templom első építésze Francisco de Paula de Villart volt, akinek a munkáját
egykori tanítványa, Gaudi az altemplom falaitól vette át,
ahonnan kezdve az ő elképzelése valósult meg. A hatalmas

építészeti léptékkel Gaudi a végtelen teljességére törekedett. A templom el nem készült állapotában is a tökéletesség illúzióját nyújtotta Gaudi életének vége felé is, és
nyújtja ma is. A száz métert megközelítő befoglaló méretű,
kereszt alakú alaprajz túllépi az ember által áttekinthető,
megszokott léptéket. Gaudi nem templomot épített, hanem
egy szent helyet, amely nem csak lehetővé tette, hanem
igényelte is a hagyományostól eltérő építészeti megoldásokat. A toronyformák parabolaívet rajzolnak ki. A templom
részletei egyszerre történetiek és álomszerűek. Számtalan
szimbolikus értelmű figurális dísz gazdagítja a homlokzatokat. Az aprólékosan, a helyszínen tervező mester csak az
épület töredékével készült el. Egyéniségéből fakadóan
gyakorlatilag a középkori katedrálist építő mesterek módszerét vette át és alkalmazta. 1926. június 7-én elgázolta
egy villamos, a sérüléseiből nem épült fel, és három napra
a balesetet követően elhunyt. Pápai engedéllyel főműve, a
Sagrada Familia kriptájába helyezték örök nyugalomra.
A Sagrada Familia a szakrális építészet egyik legjelentősebb alkotása, amelyben és amely környezetében az épített
alkotást átható szent hely magával ragadja az ember lelkét.
Gaudi zseniális alkotó tehetségének köszönhetően a templom a századforduló egyik, ha nem a legjelentősebb építészeti alkotása. Szellemiségében, lelkiségében olyan többletet hordoz az épület, amely később, a modern kor szakrális
építészeti gondolatiságát is meghatározta, és meghatározza
a mai napig.
Felhasznált irodalom:
Kalmár Miklós: Az építészet története: Historizmus, Századforduló

Összeállította: Érces Gergő

53

Krisztus fénye

2016. Szent László király

A Dunaharaszti Szent Cecília kórus idén júniusban két meghívásnak
tett eleget. Június 11-én Nagyorosziba látogattunk Berta László
atyához, Nagyorosziba kórusunkat elkísérte Láng András atya. A helyi
Szent Miklós templom orgonáját szeretné a hívő közösség felújítani. A
munkálatokhoz szükséges összeg felét a helyi önkormányzat biztosítja,
másik felének összegyűjtése céljából rendezték, többek között, azt a
jótékonysági koncertet, melyen felléptünk.
Másik alkalommal, június 19-én Budapestre látogattunk, a Fővárosi
Énekkar vezetőjének, Krasznai Gáspárnak a meghívására.
Repertoárunk híres darabját, Charles Gounod Szent Cecília miséjét
énekeltük el a Fővárosi Énekkarral közösen. Örömmel szolgáltunk
mindkét alkalommal, melyekre felkészített minket kórusunk vezetője,
Nagy István kántor.
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Pünkösd szombatján felszentelte az új Szentlélek tiszteletére felépített templomot Dr. Beer Miklós váci megyéspüspök úr. Egy éve
pünkösd szombatján volt az alapkőletétel. A templom egy év alatt el
is készült. Az anyagi forrást a veresegyházi Önkormányzat biztosította teljes mértékben. Az egész munkálatot ők szervezték és irányították.
Azért volt szükség új templomra, mert az 1777-ben épült templom alatt régebbi templomok maradványait találták meg.
Három éve folynak az ásatások, így a templom használhatatlan hívek részére, három éven keresztül minden vasárnap és
nagy ünnepeken a református templomban tartották a szentmiséket.
A templomszentelési ünnep nagy hálaadás volt, Istennek és mindazoknak, akik részt vállaltak a templom elkészítésében, a
tervezéstől a megvalósulásig.
Csak gratulálni tudunk a veresegyháziaknak és azt kívánjuk, hogy töltsék meg imádsággal és sok lelki közösséggel új
templomukat, amely legyen lelki otthona minden hívőnek.
Én azért is nagy figyelemmel kísértem az eseményeket, hisz veresegyházi születésű vagyok, ott nőttem fel. Abban a közösségben bontakozott ki a papi hivatásom.
Láng András plébános

****
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Ó dicsőséges Nepomuki
Szent János, ki a papi élet
példájaként tündököltél és a
szent gyónás titkának
rendíthetetlen megőrzéséért
vértanúi halált szenvedtél,
kérünk téged, példád és
esedezésed által segíts
minket, hogy mindnyájan, az
anyaszentegyház hívei és
papjai Istennek tetsző életet
éljünk s ajkainkra mindenkor
jól vigyázván, méltók
legyünk egykor ama
választottak közé
sorakoztatni, kik nyelvükkel
nem vétkeztek. Alázatosan
leborulva kérlek téged,
mindenható Úristen,
hallgasd meg imádságomat,
melyet Nepomuki Szent
János dicső vértanúd,
emlékezetére bemutatok, és
engedd kegyelmesen, hogy
az ő esedezése által minden
hír és jónév
veszélyeztetésétől
megmenekedvén, kimúlásom
előtt bűneimet igazán
töredelmes szívvel
meggyónhassam és az
Oltáriszentséggel, mint
drága úti eledellel ellátva, a
boldog örökkévalóságba
eljuthassak. Ámen.

Abda
Adony
Arad
Bag
Bagota
Bajnóc
Bárna
Bóly
Bős
Csíkszereda

Csáb
Csanytelek
Csorna
Délegyháza
Emőd
Ercsi
Esztergom
Fugyivásárhely
Gyergyószentmiklós
Gyöngyössolymos

Győr
Homonna
Horgos
Izsa
Jászalsószentgyörgy
Jászberény
Kaposvár
Kóny
Nyárasd
Pápa

Rajka
Romhány
Sásd
Somogyapáti
Sülysáp
Szabadbattyán
Szabadka
Szany
Szeged
Szentlászló

Szolnok
Tapolca
Temesvár
Vác
Vácszentlászló
Vág
Vámosmikola
Zalaapáti
Zebegény
Zirc

Nepomuki Szent János igen népszerű szent Közép-Európában,
számos templomot, szobrot emeltek tiszteletére. A rejtvényben olyan
települések vannak felsorolva, ahol található Szent János-emlékhely.

(Csíksomlyói kalauz,
Búcsúsok imakönyve, 1924)

A helyes megfejtéseket a
luxchristi@flynet.hu e-mail címre várjuk,
a határidő 2016. július 15-e.
Az első öt helyes megfejtő ajándékot kap.

A településeket minden irányban lehet keresni, oda és vissza, fel és
le, átlóban, függőlegesen és vízszintesen.
Ha mind megvan, a kimaradt betűket sorrendben összeolvasva azt
tudhatjuk meg, mi mindennek és mindenkinek védőszentje
Nepomuki Szent János. Ezt kérjük beküldeni.
A városok közt lesz egy kakukktojás, ahol nincs Nepomuki-emlék,
így ennek neve nem is szerepel a betűhálóban. Melyik ez?
(Illusztráció: Nepomuki Szent János szobor Hidasnémetiben)
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A KICSI DIÓ
(székely népmese)
Élt egyszer egy szegény ember, s annak annyi volt a gyermeke, mint a hangyaboly. A gyermekek sokszor harmadnapig sem kaptak egy falat kenyeret, olyan nagy szükség
volt a háznál. A szegény ember azért elindult, hogy valami
kevés ennivalót keressen a gyermekei számára. Amint
megy egy erdős helyen, eleibe áll az ördög ember képében,
s azt kérdi tőle:
– Hova mész, te szegény ember?
– Én megyek, hogy egy kis élelmet szerezzek a gyermekeimnek, ha valamihez nem fogok, mind meghalnak étlen –
feleli a szegény ember.
Arra azt mondja az ördög:
– Azért egy tapodtat se menj tovább, majd én adok neked
egy olyan portékát, amit ha okosan használsz, gazdag leszel, s nem lesz soha szükség a házadnál. Nesze ez a kicsi
dió, ennek az a tulajdonsága, hogy akármit parancsolsz neki, mindjárt meglesz egyszeribe.
– De hát én azért neked mit adjak? – azt kérdi a szegény
ember.
– Én nem kérek sokat – feleli az ördög –, csak azt add nekem, amit te nem tudsz a házadnál.
A szegény ember gondolkodik, hogy mi volna az, amit ő
nem tud. De semmi eszébe nem jutott, s minthogy erősen
meg volt szorulva, odaígérte. Akkor az ördög átadta a diót
a szegény embernek, s elváltak egymástól.
Hazaérkezik a szegény ember a dióval, s kérdi a felesége:
– Hát hoztál-e valami ennivalót? Mert szinte halunk éhen,
úgy oda vagyunk!
– Én, hallod-e, semmi ételfélét nem hoztam – azt mondja a
szegény ember –, hanem hoztam egy ritka diót. Ezt pedig
adta nekem egy ember, s az azt mondotta, hogy ennek a diónak akármit parancsoljak, minden éppen úgy lesz.
– S ezt miért adta neked, mert tudom, hogy ingyen csak
nem adta – kérdi a felesége.
Azt mondja rá a szegény ember:
– Nekem egyebet nem mondott, csak annyit, hogy amit én
a házamnál nem tudok, azt adjam neki a dióért. Én gondolkodtam, de semmit se tudtam olyat, oda is ígértem.
Arra fellobban a felesége, s azt mondja:
– No, te pogány, mit tettél, látod-e, én most várok gyermeket, s te azt nem tudtad eddig, s eladtad előre a gyermekünket.
– Már, feleség arról én nem tehetek, ennek most már úgy
kell lenni – azt mondja az ember, s parancsol a diónak:
– No, te kicsi dió, az én házam népének velem együtt étel,
ital, ruházat s minden bőven legyen!
S arra meglett minden, amit az ember mondott, s a háznép
olyan jóllakott a legfinomabb ételekkel, ahogy többször
sohasem. A gazda mármost még nagyobbra akart terjeszkedni, s parancsolta a diónak, hogy neki a kicsi háza helyett legyen egy szép kőháza, körülötte szép kertek, a mezőn, közel a faluhoz, az ő számára szép kaszálók s szántóföldek, azonkívül mindenféle marhák, majorságok. Meg is
lett minden, éppen az ő kívánsága szerint.
Gazdag ember lett a szegény emberből, s közben a feleségének is megszületett a gyermeke. Mikor a legderekasabban folytatnák a gazdaságot, egyszer egy estefelé hozzá

megy két öreg ember, s
szállást kérnek tőle éjszakára. Ő adott is szállást
örömmel s jó vacsorát.
Este, ahogy vacsorálnak, azt
mondja a két öreg a beszéd
között a gazdának:
– Tudjuk mi, hogy az ördög
eljön az éjjel, hogy ha lehet,
elvigye a te legkisebb
gyermekedet, akit te nem tudva, szorultságból odaígértél
neki. Mi azért jöttünk, hogy az ártatlant megmentsük, hogy
ne essék az ördög kezébe. Fogadd meg a mi szónkat: mikor
lefekszünk, tegyél az asztalra az ablak mellé egy egész kenyeret, hadd legyen az ott az éjjel.
A gazda az asztalra teszi a kenyeret, s azzal lefeküsznek, s
elalusznak mind, ahányan voltak. Mikor legmélyebben
aludnának, egyszer tova éjfél felé kinn az ablak alatt megszólal az ördög, s azt mondja:
– Hallod-e, házigazda, tudod, mit ígértél nekem, mikor az
erdőben találkoztunk? Add ki most, én azért jöttem.
E szavakat a háziak közül senki sem hallotta, mivel mind
aludtak, de a kenyér megszólalt az asztalon, s azt mondta:
– Csak ülj veszteg odakint, várakozzál egy keveset, tűrj te
is, mert én is eleget tűrtem s várakoztam. Engem még az
elmúlt esztendőben ősszel elvetettek a földbe, egész télen
ott ültem s várakoztam, várakozzál te is. Mikor kitavaszult
az idő, akkor nőni kezdtem lassanként, s vártam, hogy
nagyra nőjek, várj te is. Mikor az aratás eljött, valami horgas vassal nekem estek, levagdaltak, csomóba kötöttek, de
tűrnöm kellett, tűrj te is. Azután szekérre raktak, egy rúddal
lenyomtattak, a faluba vittek, s várakoztam, várakozzál te
is. Ott asztagba raktak, rám tapodtak, hogy ropogtam bele,
s tűrnöm kellett, tűrj te is. Onnan behánytak a csűrbe, valami összebogozott két darab fával agyba-főbe s két oldalba is jól megvertek, de tűrnöm kellett, tűrj te is. Onnan
zsákba gyúrtak, malomba vittek, két keringő kő közé öntöttek, hogy egészen összeromlottam. De el kellett tűrnöm,
tűrj te is. Onnan hazavittek, tekenőbe tettek, rám töltöttek
valami sós vizet, s az öklükkel két óra hosszat dömöcköltek, gyúrtak, kínoztak engem. S akkor, ami legnagyobb kín
a világon, egy behevített égő tüzes kemencébe behánytak
egy nagy falapáttal, de tűrnöm kellett, tűrj te is. Ott jól
megsütöttek, még meg is égettek, onnét kitettek, ide behoztak, egy nagy vaskéssel darabokra hasogattak. No, látod
már, hogy én mennyit tűrtem, szenvedtem s várakoztam,
tűrj s szenvedj, s várakozzál te is.
Az ördög erősen bízott, hogy mihelyt a beszédnek vége
lesz, övé lesz a gyermek, de abban bizony megcsalatkozott,
mert éppen a beszéd végével megszólalt a kakas, s azontúl
nem lehet neki hatalma az emberek között. Azért hát elfutott a maga országába. Így maradott meg a gazdának a kicsiny gyermeke.
Jókor reggel a gazda jó reggelit adott a két öreg embernek,
s megköszönte a feleségével együtt, hogy a fiacskájukat
megmentették az ördög kezétől. A két öreg avval továbbutazott, s a szegény ember meg a felesége ma is gazdagon
él, hacsak a kicsi diót el nem vesztették azóta.
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Köszöntő
Köszöntő levél Láng And
András atya 70. szü
születésnapjára
letésnapjára
Főtisztelendő Kanonok Úr!
Sok szeretettel köszöntelek András atya, 70. születésnapod alkalmából. Szeretném megköszönni áldozatos szolgálatodat, amelyet a reád bízott közösségekben végzel. A papi hivatásod
olyan, mint a mécses a sötétben: miközben szétosztja fényét a tájékozódni vágyóknak, hogy
lássák egymást, az utat, az igazságot és a célt, az alatt elfogyasztja önmagát, elfogy, mint egy
égő áldozat Urunk oltárán. Mégsem mondjuk, hogy ez önfeláldozás, hanem küldetés.
Engedd meg, hogy mint az egyházmegye püspöke szívből kívánjak jó egészséget ezen az
örömteli, ünnepi eseményen. A jó Isten bőséges kegyelmét kérem szolgálatodra.
Vác, 2016. május 12.

Dr. Beer Miklós
váci megyéspüspök

Kedves taksonyi és dunaharaszti testvérek!
Isten jóságából május 15-én, Pünkösd napján ünnepeltem 70. születésnapomat. Ezekben a hetekben annyi szeretetet kaptam a kedves hívektől, hogy ezt itt, Krisztus Fénye újságunk hasábjain is szeretném megköszönni.
Az Egyházközségek, a különböző templomi és más közösségek az egyházunkon belül, az óvodásoktól az idősekig, a települések vezetői, a pap barátaim, a Püspök atya, megemlékeztek a 70. születésnapomról. Ilyen kedvességben egész életemben még nem volt részem. Többször meghatódtam a sok figyelmesség és a szeretet sokféle megnyilatkozásai közepette.
Azért is jól esett a sok figyelmesség, szeretet, mert azt jelenti, hogy testvérüknek, családtagjuknak tartanak engem, nem
csupán lelkipásztoruknak.
Papi életemben sok hívő közösségben voltam már, de ilyen ünneplésben még nem volt részem. Igaz, hogy én is igyekszem
itthon érezni magam. Képességeim, lehetőségeim szerint legjobban szolgálni az itteni kedves híveket. Életem leghosszabb
szakaszát töltöm itt, 22 éve kerültem ide 1994-ben. Otthon is csak 14 éves koromig voltam, a gimnázium elkezdéséig.
Kedves Testvérek!
Egy egyházközség élete függ a hívek buzgóságától, de függ a lelkipásztortól is. Én hálás vagyok a gondviselő Istennek,
hogy ilyen jó közösségekben lehetek.
András atya

m,
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Isten éltesse ő ket!
ket !

Június 19-én, vasárnap a váci megyéspüspök, dr. B e e r M i k l ó s a t y a p a p p á s z e n t e l é s é n e k ö t v e n e d i k
é v f o r d u l ó j á t ünnepelte. A székesegyházban együtt ünnepeltek Miklós püspökkel Alberto Bottari de Castello
apostoli nuncius, Erdő Péter bíboros, a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia számos tagja és Orosch János
nagyszombati érsek. Mellettük papok, diakónusok és akolitusok sokasága is körülvette az oltárt. A szentmise elején Alberto Bottari de Castello apostoli nuncius saját üdvözlete mellett Ferenc pápa köszöntését is tolmácsolta latin nyelven.
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Krisztusban megtalálhatjuk az igazi békét és minden vágyunk beteljesedését!
Kedves testvéreim, jó napot kívánok!
A mai vasárnap evangéliuma (Lk 9,18-24) ismét arra hív
minket, hogy színt valljunk Jézusról, mintegy „szemtől
szembe” álljunk vele. Az egyik ritka nyugodt pillanatban,
amikor egyedül van tanítványaival, megkérdezi tőlük:
„Kinek tartanak engem az emberek?” (Lk 9,18). Ők azt felelik: „Van, aki Keresztelő Jánosnak, van, aki Illésnek,
mások szerint viszont a régi próféták közül támadt fel valaki” (Lk 9,19). Az emberek tehát tisztelték Jézust, nagy
prófétának tartották, de még nem ismerték az ő igazi kilétét, vagyis hogy ő a Messiás, Isten Fia, akit az Atya küldött
mindenki üdvösségére.
Akkor Jézus közvetlenül az apostolokhoz fordul – mert ez
az, ami őt jobban érdekli –, és megkérdezi tőlük: „Hát ti kinek tartotok engem?” (Lk 9,20). Péter valamennyiük nevében nyomban válaszol: „Isten Felkentjének” (Lk 9,20), ami
azt jelenti: te vagy a Messiás, akit Isten felszentelt, és elküldött, hogy megmentse népét a szövetség és az ígéret szerint. Így Jézus tudomást szerez arról, hogy a tizenkettő –
kivált Péter – megkapta az Atyától a hit ajándékát, és ezért
elkezd nyíltan beszélni – így mondja az evangélium: nyíltan beszélni – előttük arról, ami Jeruzsálemben vár rá: „Az
Emberfiának – mondja – sokat kell szenvednie, a vének, a
főpapok és az írástudók elvetik, megölik, de harmadnapra
feltámad” (Lk 9,22).
Ma ugyanerre a két kérdésre kell felelnünk mindannyiunknak: „Kicsoda Jézus a ma élő emberek szemében?” De a másik kérdés még fontosabb: „Kicsoda Jézus
számunkra?” Az én számomra, a te számodra, az ő számára…? Kicsoda Jézus számunkra személyesen? Péter válaszát kell magunkévá tennünk, és örömmel meg kell vallanunk, hogy Jézus Isten Fia, az Atya örök szava, aki emberré
lett, hogy megváltsa az emberiséget, kiárasztva rá az isteni
irgalmasság bőségét. A világnak soha nem volt ekkora
szüksége Krisztusra, az ő megmentésére, az ő irgalmas szeretetére! Sokan vannak, akik ürességet tapasztalnak maguk
körül és magukban – időnként talán

mi is ezt tapasztaljuk –, mások
nyugtalanul és aggodalmak közt
élnek a bizonytalanság és a konfliktusok miatt. Mindannyiunknak
szüksége van megfelelő válaszokra
a kérdéseinkre, a mi konkrét
kérdéseinkre. Krisztusban, egyedül
benne, megtalálhatjuk az igazi békét
és minden emberi vágyunk beteljesedését. Jézus mindenki
másnál jobban ismeri az ember szívét. Ezért meg is tudja
gyógyítani azáltal, hogy betölti élettel és vigasztalással.
Az apostolokkal folytatott párbeszéd után Jézus mindenkihez fordul: „Ha valaki követni akar, tagadja meg magát,
vegye fel keresztjét mindennap, és kövessen” (Lk 9,23).
Nem egy díszül szolgáló keresztről, nem is egy ideológiai
keresztről van itt szó, hanem az élet keresztjéről, saját kötelességünk keresztjéről, arról a keresztről, hogy szeretetből
másokért adjuk életünket – a szüleinkért, gyermekeinkért,
családunkért, barátainkért, de ellenségeinkért is –, arról a
keresztről, hogy készségesen közösséget vállalunk a szegényekkel, hogy harcolunk az igazságosságért és a békéért.
Amikor magunkévá tesszük ezt a magatartásformát, amikor
magunkra vesszük ezeket a kereszteket, mindig veszítünk
valamit. Nem szabad elfelejtenünk, hogy „aki elveszíti életét [Krisztusért], megmenti azt” (Lk 9,24). Elveszítünk,
hogy nyerjünk. Emlékezzünk meg összes testvéreinkről,
akik ma is megvalósítják Jézusnak e szavait, és odaadják
idejüket, munkájukat, fáradozásukat, sőt életüket is, csakhogy meg ne tagadják Krisztusba vetett hitüket.
Szentlelke által Jézus erőt ad nekünk, hogy tovább tudjunk
haladni a hit és a tanúságtétel útján: megtenni azt, amiben
hiszünk; nem mást mondani és mást cselekedni. Ezen az
úton pedig mindig mellettünk van és előttünk halad Szűz
Mária: engedjük, hogy kézen fogjon minket, amikor életünk legsötétebb és legnehezebb szakaszain megyünk keresztül.

Ferenc pápa beszéde az úrangyala elimádkozásakor, Rómában, 2016. június 19-én
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