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Szent Ambrus – Trierben született, római tisztviselő
fiaként. Állami szolgálatra képezték ki. Még
hittanulóként püspökké választották, 374-ben.
Megkeresztelkedése és felszentelése után korának egyik
legkiválóbb püspöke lett, az ariánus eretnekség és a
császári túlkapások ellen védte az egyházat.
„Az Úr egyháza megingathatatlanul fennmarad, a világ
annyi sok forrongása közt is, és mint apostoli sziklára
emelt épület, rendíthetetlen alapjával kitart a dühöngő
tenger támadásaival szemben.”
Szentbeszéde ma is biztasson bennünket!
397-ben, Nagyszombaton halt meg, Milánóban.
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Czifra Lászlóné

József Attila: KÖVEK
Öreg kövek, ne haragudjatok,
Ha taposlak, hiszen tinálatok
Nagyobb és mozgóbb taposó vagyok.
Szólok hozzátok, vén testvéreim,
Mozgóbb, nagyobb taposó tapos engem
S nem szól, csak jár az emberköveken,
Nem szól, nem szól, vagy jelekben beszél
És tán ti vagytok súlyos szavai?
Ó, némák, meg nem értlek titeket sem!
Miért van kő, ha nem lesz épületté?
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Hát nem segít a jaj s az allelúja?
Se hit? se malter? se Krisztushabarcs?
Széthullt az ember millió darabra,
Mint esőben a vályogkalyiba.
És hol van az erős, terméskő-ember,
Kit nem tapos fájóra semmi láb?
Ó, borzalmas így: útfelen heverni,
Ha bennünket nem épit városokká
Gránithalmokba semmi épitő.
Hiszen kölyökkorában az időnek
Egymást-karoló barlanghegyek voltunk,
Hol békesség és szeretet lakott.
Széjjeltördelt a bölcsesség s a bomba,
Szétbomlasztott a gejzirlábu vér
S nyomoruságos könnyekbe merülve
Száz megváltó agy forr már, mint a mész,
Hogy értelmes várossá magasodjunk,
Mert most minden s egyetlen értelmünk
Az úton heverő kövek fájdalma,
Mely porban és piszokban taposódva
Templomtorony kupolájába vágyik!
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Szentek krónikája
CABRINI SZENT FRANCISKA
Ünnepe december 22.
Cabrini Francesca 1850. július 15-én
született az észak-olaszországi Sant’
Angelo Lodigiano-ban. Egy gazdag,
mélyen vallásos lombard parasztcsalád
tizenharmadik gyermeke volt, édesapját,
Augustino-t csak „nagy keresztényként”
hívták a falujukban. Francesca már kislány korában arról álmodozott, hogy
Kínában teljesít majd missziót. Ebben
az időszakban azonban nem volt még
női missziós kongregáció Olaszországban, így egy időre úgy látszott, hogy le
kell tegyen hivatásáról. Gyenge egészségi állapota miatt kétszer is elutasították felvételi kérelmét a meglévő szerzetek. Néptanítónak ment tanulni és egy
faluban akart elhelyezkedni, ám az élete
váratlan fordulatot vett.
1857-ben két nő, Antonia Tondini és Teresa Galza, Lodi
egyházmegyéjének támogatásával Codogno városban leányárvaházat nyitott. Hamar bebizonyosodott, hogy alkalmatlanok a vezetésre, szüntelenül perlekedtek és elhanyagolták feladataikat. Gelmini püspök, hogy jobb irányba terelje a dolgokat, megengedte nekik, hogy szerzetesi fogadalmat tegyenek, ám a magatartásukon
ez sem változtatott. Ezért a püspök és
monsignore Serrati, a ház lelki vezetője
1874-ben a tettre kész és értelmes tanítónőhöz, Francesca-hoz fordult, hogy
segítsen rendbe hozni a helyzetet.
Francesca értett a gyermekekhez, hamar
elnyerte a szeretetüket és a ragaszkodásukat, kiváló nevelésének hatására nem
sokkal később közülük heten szintén
szerzetesi fogadalmat tettek. A két alapítót elbocsátották, így Francesca lett a
Gondviselés házának vezetője. Később
konventet létesített Codognóban, és miután több társnőt talált a szomszédos
falvakban, Milánóban megnyitott egy
másik házat, ahol otthont rendezett be a
tanítónő-növendékek számára. 1877-ben
szerzetesi fogadalmat tett, és nevéhez
felvette a Xavier nevet, utalva a jezsuita
Xavéri Szent Ferencre, a missziósi szolgálat védőszentjére.
Missziós hivatását nem feledve felismerte, hogy a Gondviselés háza provinciális jellegű marad,
ha nem alapít új kongregációt Rómában. Így 1887-ben
Rómába ment, mindenféle ajánlás nélkül, ahol elnyerte
Róma bíboros vikáriusának, Lucio Maria Parocchinak a
támogatását, aki azzal a feladattal bízta meg, hogy ne csak
egy házat alapítson a városban, hanem kettőt: egy ,,szabad
iskolát”' és egy óvodát. A kongregációnak a Jézus Szent
Szíve missziós nővérei nevet adták. XIII. Leó pápa egy
magánkihallgatás alkalmával azt tanácsolta Cabrini anyának, Kína helyett Amerikába menjen missziós tevékenysé-

get folytatni, hogy az ott élő, nyomorúságos sorsú olasz bevándorlókat segítse. A
bevándorlók helyzete igen nehéz volt, hiszen alig beszélték a nyelvet, az angolul
beszélő többség megvetette és kizsákmányolta őket, pedig sokuk csak egy időre
érkezett, hogy az ott megszerzett csekély
jövedelemből később hazamehessen és
egy darab földet vegyen hazájában.
Így, 1889-ben Francesca Cabrini, olasz
nővérek egy kis csoportjával, New York
városába érkezett az ott élő Corrigan érsek meghívására. Sajnos, az árvaház alapításáról szóló tervével az érsek nem értett egyet, pedig Cesnola grófnő, a Metropolitan Museum of Art igazgatójának
felesége már szerzett egy házat a vállalkozás számára New York egyik előkelő negyedében. Az
érsek attól tartott, hogy a szomszédok ellenvetést tesznek
majd amiatt, hogy a közelükben árvaház létesüljön rongyos
olasz gyerekek számára. Végül Cabrini anya kitartó munkával mégis sikeresen meggyőzte őt, és az intézet fenntartásához szükséges összeget is összeszedte adományokból.
1892-ben kórházat is alapított, aminek a Kolumbus nevet
adták. Valamennyi később őáltaluk létesített kórház ezt a
nevet viselte.
Bár, munkája főként az Amerikában élő olaszokat segítette, igyekezett másokon is segíteni. Kongregációjának fő
működési területe New York, New Orleans, Chicago, Denver, Seattle és Los Angeles voltak, de új alapításokat hozott
létre Közép- és Dél-Amerikában, Franciaországban, Spanyolországban és Angliában is. Fő tevékenységük iskolák,
árvaházak és kórházak alapításából és fenntartásából állt,
és tevékenyen részt vettek a szegénygondozásban. A coloradói Denver körüli bányavidéken gyakran a bányákba is
leszálltak, hogy meglátogassák és tanáccsal lássák el az ott
dolgozó olaszokat. Gyakran lehetett velük találkozni a
Sing-Singben, New York nagy fogházában is, ahol a halálraítélteket vigasztalták.
Cabrini anya 1917. december 22-én halt meg Chicagoban. Utolsó perceit azzal töltötte, hogy karácsonyi édességet készített a helyi gyermekek számára. Élete folyamán
Cabrini anya hatvanhét házat alapított, halálakor konventjeiben ezerötszáz volt a nővérek száma, ötezernél több árva
gyermek állt a nővérek oltalma alatt, és több mint százezer
beteget kezeltek kórházaiban. Halála után Svájcra és
Ausztráliára is kiterjesztették a kongregáció hatáskörét, és
a nővérek Kínába is eljutottak.
Goia Marianna
Cabrini Szent Xavier Franciska, Isten leánya, Jézus tanítványa, látván az emberek fizikai, érzelmi és lelki szükségleteit az élet és a szeretet ajándékait nyújtottad nekik
gyakorlatias és kreatív módon.
Istenbe vetett bizalmad, az általad táplált együttérzés, a
benned lakozó szeretet és igazságérzet miatt kérünk téged,
légy társunk a munkálkodásban, hogy meglássuk nővéreink és fivéreink kiáltó ínségét, akik otthonukból elfutván
menedéket és békét keresnek. Taníts bennünket. Imádkozzál érettünk. Ámen.
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DÁNIEL PRÓFÉTA KÖNYVE
Kedves Olvasók!
Izaiás és Jeremiás próféták után ebben az írásban a
harmadik nagyprófétáról emlékezek meg. Ennek a könyvnek a szerzőjéről nagyon keveset tudunk, annyit, amennyit
a könyvben róla olvasunk. A könyv végső formába öntését
a modern Biblia-kutatás későbbre teszi, mégpedig a Makkabeusok korára, mert tartalmaz olyan részeket, amelyek
erre engednek következtetni. Mi azonban nem ebből a
szempontból foglalkozunk a könyvvel, hogy ezt fejtegessük, hanem hogy az üdvtörténeti tanítást és Dániel életének
ma is aktuális tanúságait megismerjük.
Dániel próféta a babiloni fogság idején, Krisztus előtt a
VI. században élt. Fiatal korában hurcolták el Júda földjéről Babilonba a többi foglyokkal együtt. Olvassuk a
könyvben, hogy három fiatal társával együtt Nabukodonozor király udvarába került és évekig készítették fel őket,
hogy a király bölcs tanácsadói legyenek. A könyv első hat
fejezete vallási és erkölcsi tanítást ad olvasóinak. A hősök
viselkedését a szerző úgy mutatja be, hogy az olvasók felbuzduljanak Isten ügyének védelmére, vállalva a szenvedéseket is a hitért. Bemutatja azt is, hogy aki kiáll Isten ügye
mellett, azokat Isten megsegíti és megmenti.
A 7-12. fejezetekben apokaliptikus látomásokat ír le a
próféta. Az egymást követő világbirodalmak változásának,
virágzásának és bukásának eseményeiben Isten szerepét és
hatalmát mutatja be a világ fölött. Arról ír a próféta, hogy
közel van a végidő, Isten a gonoszság látszólagos hatalma
ellenére rövidesen megvalósítja uralmát. Dánielnek és társainak helytállása ebből kifolyólag nyer igazolást, biztatóul
a szenvedő híveknek.
Milyen nyelven íródott a könyv?
Három nyelven találunk benne részeket: héberül, arámul és
görögül. Ez is mutatja, hogy nem egységes műről van szó.
I. Az első hat fejezet Dánielről és három társáról szól.
1. A négy ifjú a király udvarában,
2. Nabukodonozor álma a szoborról,
3. Dániel és három társa a tüzes kemencében,
4. Nabukodonozor őrültsége,
5. Baltazár király lakomája és az író kéz a falon,
6. Végül Dániel az oroszlánok vermében.
II. A 7-12. fejezet Dániel látomását tartalmazza.
1. A négy vadállatról,
2. A kos és a kecskebak küzdelme,
3. a hetven hét évről és
4. a harag napja és a végső nap.
Dániel könyve az egyetemes történelem teológiai értelmezését nyújtja Isten terve alapján, amely az emberiség
sorsát meghatározza és az eleve elrendelt cél felé irányítja.
A történelmet pesszimizmussal szemléli, és megállapítja
benne a bűn fokozatos növekedését, amely tetőpontja felé
halad, mely szerint az egymást követő birodalmak gonoszságban túlszárnyalják a megelőzőt. A gonoszság erői egyre jobban elhatalmasodnak, és végkifejletükben Isten népét
megsemmisítéssel fenyegetik. Az lesz a történelem fordulatot jelentő nagy pillanata, amikor Isten maga avatkozik
be az eseményekbe, és igazságot szolgáltat. Isten ítélete rövidesen bekövetkezik. A világméretű ítélet hátterében ki-
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rajzolódik az üdvösséges jövő képe,
az Emberfia (vagyis Jézus) királyi
beiktatásával. Az Isten országában
való részesedésnek feltételei vannak, vagyis Izrael népének tagjai is
próbatételen esnek át. Azok fognak
megmenekülni, akik be vannak írva
az élet könyvébe. A holtak közül
sokan életre kelnek, méltó jutalomban vagy büntetésben részesülve.
A könyv célja nem a végidő kiszámítása, hanem a jelenben élő hívők vigasztalása. Ezzel Dániel könyve elsőként tanítja az egyén feltámadását az Ószövetségben. (Csak
zárójelben említem, hogy Dániel könyve hasonlít az újszövetség utolsó írására, a Jelenések könyvére.)
Ezek után lássunk idézeteket a könyvből:
Az egyik legszebb rész Azarja imádsága tüzes kemencében. Ebben dicséri a Teremtő nagyságát és gondviselő szeretetét.
„Áldjátok az Úrnak minden művei az Urat,
dicsőítsétek és magasztaljátok mindörökké.
Áldjátok az Úrnak angyalai, az Urat, dicsőítsétek …
Áldjátok egek az Urat, dicsőítsétek…
(Minden bevezető és záradék az egyes fohászokhoz hozzámondandó.)
Áldjátok mind a vizet az égboltozat felett, az Urat.
Áldjátok nap és hold az Urat,
Áldjátok minden záporeső és harmat,
Áldjátok tűz és forróság…Hideg és hőség,
Harmat és dér, Fagy és hideg, Jég és hó,
Éjjelek és nappalok, Világosság és sötétség,
Villámok és fellegek, Hegyek és halmok,
Minden, ami a földön sarjad, Tengerek és folyamok,
Cethalak és a vízben mozgó összes állatok,
Égi madarak és összes házi állatok, Ti emberek fiai.
Áldja az Urat Izrael, Az Úrnak papjai és szolgái,
Igaz szellemek és lelkek, Szentek és alázatos szívűek,
Áldjátok az Urat, Hananja, Azarja, és Misael,
dicsérjétek és magasztaljátok mindörökké.” (Dán 3, 57-88)
Az ifjak, akiket a tüzes kemencébe dobtak, sértetlenül
jártak fel-alá a tüzes kemencében, és ekkor hangzott el az
Isten dicséret. A papi imakönyvben, a breviáriumban minden ünnepen elimádkozzuk ezt az Istent dicsőítő himnuszt.
A másik nagyon szép rész Dániel próféta bűnbánati
imája, ebből idézünk egy részt: „Ó Uram, nagy és félelmetes Isten, hozzád könyörgök. Te megtartod szövetségedet,
és irgalmat tanúsítasz azok iránt, akik szeretnek és megtartják parancsaidat. Vétkeztünk és gonoszat műveltünk,
gonoszok és lázadók lettünk, megszegtük parancsaidat és
törvényeidet. Nem hallgattunk szolgáidra, a prófétákra,
akik a te nevedben szóltak királyainkhoz. Atyáinkhoz és az
ország egész népéhez. Te irgalmas voltál, Uram, nekünk
pedig mind a mai napig szégyen borítja arcunkat, akiket
száműztél országunkból. …Nem tettünk semmit azért, hogy
arcod kiengesztelődjön, nem tértünk meg gonoszságainkból. Istenünk fordítsd felénk füledet és hallgass meg minket.

2017. Karácsony
Városod és néped a te nevedet viseli, azért cselekedj tenmagadért és ne késlekedj.(Dán 9,4-19)
Azért került a nép a babiloni fogságba, mert nem hallgattak az Úrra, aki próféták által figyelmeztette őket. Jézus
szavai jutnak eszünkbe Dániel imája kapcsán. „Atyám bocsáss meg nekik, mert nem tudják, mit cselekszenek.” (Lk
2,24) István diakónus pedig így szól halálában: „Ne ródd
fel nekik ezt a bűnt.” (ApCsel 7,60)
Még egy részt érdemes idézni a könyvből, amely a
Megváltó eljövetelére vonatkozik, és örök hatalmára::
„Láttam az éjjeli látomásban, hogy íme az ég felhőin valaki
közeledik. Olyan volt, mint az Emberfia. Amikor az Ősöreghez ért, színe elé vezették. Hatalmat, méltóságot és királyságot adott neki. Minden népnek nemzetnek és nyelvnek
neki kellett szolgálnia. Hatalma örök hatalom, mely nem
enyészik el soha, és királysága nem megy veszendőbe.”
(Dán 7,13-14)

Krisztus fénye
A holtak föltámadásának első ószövetségi említése:
„Abban az időben fölkel Mihály, a nagy fejedelem, néped
fiainak oltalmazója, mert olyan szorongattatás ideje következik, amilyen még nem volt soha, amióta nemzetek vannak. Abban az időben megszabadul néped, mind, aki be van
írva a könyvbe. Akik a föld porában alszanak, azok közül
sokan feltámadnak, némelyek örök életre, mások gyalázatra, örök kárhozatra. Akkor az érteni tudók ragyogni fognak, mint a fénylő égbolt, s akik igazságra tanítottak sokakat, tündökölnek örökkön örökké, miként a csillagok. (Dán
12,1-5)

Kedves Olvasók!
Aki elolvassa Dániel próféta könyvét, talál még benne
számos, ma is aktuális tanítást, érdemes most a téli estéken
ebbe is belelapozni.
Szeretettel: András atya

A DVENT ELSŐ VASÁRNAPJA

Dunahara sztin,
a Laffert kúriáb a n és a nag ytemp l omban

Taksony ban, a F ő téren
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A 2017. november 5-én elhangzott Szent Imre napi homília

Kedves Testvérek!
Szent Imre ünnepén nem szeretnék történelem órát tartani, de mégis…! … néhány történelmi adatot szükséges felsorakoztatni, hogy megértsük múltunk és ebből tanuljunk a jelenben.
VII. Gergely pápa 1083. november 4-én I. Istvánnal és Gellért püspökkel együtt szentté avatta az ifjan elhunyt Imre
herceget. A herceg bihari birtokán, egy vadászaton szerzett sérüléseibe halt bele. Egy vadkan sebezte halálra…
„Vagy mondjuk lenne véletlen / Egy szerencsétlen baleset, / Megrendelni egy-két vadkant / Jó pénzért mindig lehet.” –
szól a dal Szörényi-Bródy: István a király című rockoperájában. Nem véletlenül idézem ezt a dalt. A vadkan okozta vadászbaleset eleve „gyanúsnak” minősül a magyar történelemben, gondoljunk csak Zrínyi Miklós költő halálára, akit –
ahogy a diáktréfa mondja – egy, a bécsi kamarilla (a bécsi császári udvar titkos tanácsa) által felbérelt „vadkan” ölt meg.
Szent Imre hercegről rendkívül kevés történelmi adattal rendelkezünk, amit tudunk róla, az szinte mind az egyházi legendák körébe tartozik. Ezek a legendák pedig sokkal jobban kiszínezik alakját, mint Istvánét. Imre a liliomos herceg, a
tiszta férfiúság, a férfiasan szűzies élet jelképe lett. Legalábbis az utókor így emlékezik rá. Már ezzel sincs minden teljesen rendben, szűziességének legendája csak a 12. században kezdett elterjedni, azaz vagy száz esztendővel a halála után.
Az akkorra datálható Szent Imre történetek előtt nincs erről említés.
István a fiát tudatosan és alaposan készítette fel az uralkodásra. A gyermek nevelője – már egészen kisgyermekkorától
– a maga idejében rendkívüli műveltségűnek számító Gellért püspök volt. Ne feledkezzünk meg Szent István Intelmeiről
sem, amelyeket Imréhez írt, intézett.
Nem csak a neveltetésnél ügyelt a király rendkívüli gonddal egyetlen élő utódjára, politikai téren is mindent megtett,
hogy Imrének ne legyen gondja trónja elfoglalásával. Vazult, aki a magyarok ősi hagyománya szerint jogosult lett volna a
trónra – a magyar hagyományok nem az egyenesági, tehát apáról fiúra szálló örökösödést követték, hanem az elhalt után a
család legidősebb férfitagja örökölte a hatalmat – megvakíttatta, hogy alkalmatlanná tegye az uralkodásra. A jó király nem
akarta, hogy fiának is le kelljen játszania ugyanazt a meccset, melyet neki Koppánnyal kellett megvívnia. (Az már csak a
történelem tréfája, hogy rövid kitérő – Orseolo Péter és Aba Sámuel – után, egészen az Árpád-ház kihalásáig Vazul utódai
viselték Szent István koronáját.)
1031-ben úgy tűnik minden kerek. Szent Imre felnőtt, jó képességű fiatalember, amit mi sem bizonyít jobban, mint
hogy részt vett az 1030-as győri csatában – talán ő vezette a sereget –, amelyben a Magyarországra törő II. Konrád hadait szétverték. István már a herceg
jövendőbelijét is kiszemelte egy alkalmatos, ifjú, külhoni hercegnő személyében. A hatalmának és tekintélyének csúcspontjára jutott uralkodó, István, koronázási ünnepségre készül Székesfehérvárott: fiát, Imre herceget akarja megkoronáztatni.
És akkor jön a vadkan. A vadkan, ami – vagy aki? – halálra sebzi a herceget. A többi már csak elmélet, akár összeesküvés-elméletnek is mondhatnánk…
Ezzel az eseménnyel egybe esik nagyjából az a történés, amit Anonymus
jegyzett fel krónikájában: István egy Tonuzoba nevű besenyő törzsfőt különös
szigorral, mondhatni kegyetlenséggel büntetett meg, valamely cselekedetéért.
Feleségével együtt élve temettette el. Ehhez hasonló eljárásra nem ismerünk
más példát. Ez a Tonozuba valamiért nagyon István bögyében lehetett…
Tonuzoba a besenyők – még Taksony idejében telepedtek besenyők Magyarországra – egyik törzsének, a kabán nevű törzsnek volt a feje. Ez a név egyes
források szerint vaddisznót jelent, míg a „Tonuzoba” név jelentése, melyet az
említett törzs fejei viseltek: Vaddisznóapa.
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Tehát a gyilkos – az elmélet szerint – már meg is van. Egy besenyő törzsfő. De mi oka lett volna egy besenyő törzsfőnek megölni a király fiát, aki már amúgy is – apja akaratából – már akkor is a fél ország ura volt?
Ki volt az értelmi szerző, avagy Tonozuba felbujtója?
Erre talán választ adhat egy ősi képregény – vagy képrejtvény? – a Képes krónikából. Mert a képek néha többet mondanak el, mint a krónikába leírt szavak. Itt egyetlen, három részre osztott képen látszik három, talán nagyon is összefüggő
esemény. Szent Imre sírba tétele, Vazul megvakítása és a Vazul-fiak menekülése. Vazulnak vagy a fiainak mindenképpen
lett volna oka elbánni Imre herceggel.
Aztán ott van még II. Konrád, akinek akkor tizenhárom éves fia, Henrik – és a vele érkezett küldöttség – épp azidőtájt
folytat béketárgyalásokat hazánkban. Konrádnak lenne oka a gyilkosságra, hiszen Imre herceg könnyen bejelentheti igényét a bajor trónra, vele avagy a fiával szemben. Hiszen II. Henrik halálával a bajor uralkodóház férfiága kihalt, női ágon,
az anyja, Gizella révén jogosult lenne rá, éppen annyira, mint amennyire Orseolo Péternek joga volt a magyar trónhoz Imre és István halála után.
És ha már felmerült a neve – ez már tényleg merész elmélet –, ott van még Orseolo Péter… Az ifjú Péter tudhatja, tudja, hogy ha Imrével történik valami, a sorban ő a következő…
De ezek mind csak feltevések, alapos bizonyítékok nélkül.
A vadászbalesetet propagáló német Hildesheimi Évkönyvvel ellentétben a Chronica Hungarorum mixta Polonorum
című műben az szerepel, hogy Henrik (Imre) Szlavónia nemes hercege súlyos betegségbe esve nyolcnapi haldoklás után a
kilencedik napon 9 órakor lehelte ki lelkét. Tehát még a vadkan se biztos…
Szent Imre herceg, Magyarország éke,
Lehetett betegség is. Vagy éppen: méreg…
Szűztiszta élet legszebb példaképe;
Ma már csak annyi tudható bizonyosan, hogy Imre herceg 1031. szepSerdülő ifjak pajzsa, menedéke,
tember 2-án visszaadta lelkét a Teremtőnek. Halála után a gyászoló apa MaKönyörögj értünk!
gyarország koronáját Szűz Máriának ajánlotta fel. A hagyomány értelmében,
hazánk azóta Mária országa.
Gyöngy volt a lelked, tiszta mind a sírig,
Mint liliomszál, amely csak most nyílik;
Oly csillag voltál, mely csak az égre illik,
Könyörögj értünk!
Mint rózsát, melyet koszorúba törnek,
A halál téged olyan hamar tört meg,
Hogy ne légy éke sokáig a földnek.
Könyörögj értünk!
Szent Imre herceg, magyar ifjak pajzsa,
A veszélyt tőlünk kardod távol tartsa;
Ne engedj jutnunk kísértésbe, bajba.
Könyörögj értünk!

Kedves Testvérek!
Érdemes elgondolkodnunk történelmünkön, magyarságunkon, mert van
mire büszkének lennünk. Nem vagyunk mi egy utolsó nemzet, Európa színpadán mi is játszunk, és nem is egy utolsó szerepet. Szent Imrét, mint az ifjúság védőszentjét kérjük, hogy fiataljaink merjenek bátrak és nyitottak lenni.
Hogy ismerjék és felismerjék hitünk és nemzetünk igazi értékeit és ahhoz
szívből ragaszkodjanak.
Különösen is fontos ez most, mikor azt tapasztaljuk, hogy családok esnek
szét, házasságok mennek tönkre, fiatalok tengődnek örök és egyetemes értékek nélkül! Szent Imre példája lelkesítsen és adjon erőt mindnyájunknak. Hitéhez való hűsége, szüleinek tisztelete, nemzetéhez való ragaszkodása legyen
ott a mi szívünkben is!
Roland atya

Tájékoztatjuk Olvasóinkat, hogy a jövedelemadó-bevallások során
a személyi jövedelemadó 1 + 1 %-ról
* a Magyar Katolikus Egyház javára a 0011 technikai szám,
* a Taksonyi Szent Anna templomért Alapítvány részére a 18686517-1-13,
* a Dunaharaszti Szent István templomért Alapítvány részére a 18686524-1-13,
* a Dunaharaszti „Szent Imre Római Katolikus Templomért” Alapítvány részére a
18702563-1- 13 adószám feltüntetésével lehet rendelkezni.
Adományokat:
* a Taksonyi Szent Anna templomért Alapítványnak a 64400116-30110038-61100015
* a Dunaharaszti Szent István templomért Alapítványnak a 64400116-30109984-61100011
* a Dunaharaszti „Szent Imre Római Katolikus Templomért” alapítványnak a
11600006-00000000-09873755 bankszámlaszámokra lehet befizetni.
Egyházadót:
a „Dunaharaszti római katolikus Főplébánia” 11742180-20075426 bankszámlaszámon,
a „Rákócziligeti római katolikus egyházközség” 11742180-20065661 és
a „Taksony római katolikus plébánia” 11742180-20075983 bankszámlaszámon is lehet rendezni,
ugyanezen célra csekkek a templomokban találhatók.
KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS
„Hervad már ligetünk, díszei hullanak”, írja Berzsenyi Dániel egyik versében, de nem csak ősszel, hanem a tenyészidő egész folyamán. Az így keletkezett hulladék elszállításában segített a Zöldkorona Kft. vezetője, Kreisz Antal és
munkatársai. Köszönjük a segítséget! További munkájukra Isten áldását kívánjuk a dunaharaszti Szent Imre Egyházközség nevében.
Velkei Károly
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A KATOLIKUS EGYHÁZ KATEKIZMUSA
A húsvéti misztérium az Egyház idejében I.

A LITURGIA – A SZENTHÁROMSÁG MŰVE
I. Az Atya a liturgia forrása és végső célja
„Áldott legyen az Isten, Urunk, Jézus Krisztus atyja, aki
Krisztusban minden lelki áldással megáldott minket fönn az
égben. Mert őbenne választott ki bennünket a világ teremtése előtt, hogy szentek és feddhetetlenek legyünk előtte. Szeretetből eleve arra rendelt bennünket, hogy Jézus Krisztus
által – akarata, tetszése szerint gyermekeivé legyünk, hogy
magasztaljuk fölséges kegyelmét, amellyel szeretett Fiában
jóságosan megajándékozott minket.” [Ef 1,3-6]
Az áldás isteni cselekvés, amely életet ad, és amelynek az
Atya a forrása. Az áldás egyszerre szó és ajándék. Az emberre alkalmazva ez a kifejezés azt jelenti, hogy az ember
hálaadásban imádja Teremtőjét, és visszaad neki mindent.
Kezdettől fogva, az idők végéig Isten minden műve áldás.
Az első, teremtésről szóló liturgikus költeménytől kezdve a
mennyei Jeruzsálem énekéig a sugalmazott szerzők úgy
hirdetik az üdvösségtervet, mint egy hatalmas isteni áldást.
Isten kezdettől fogva megáldja az élőlényeket, főleg a férfit
és a nőt. A Noéval és minden élőlénnyel kötött szövetség
megújítja ezt a termékenységet adó áldást az ember bűne
ellenére, amely által átkozott lett a föld. De csak Ábrahámtól kezdve hatja át az isteni áldás az emberek halál felé sodródó történelmét, hogy az életre, a saját forrásához visszavezesse. A hívők atyjának hite által kezdődik el az üdvösségtörténet korszaka.
Az isteni áldások megdöbbentő és szabadító eseményekben
mutatkoznak meg. Ilyenek Izsák születése, a szabadulás
Egyiptomból (húsvét és kivonulás), az ígéret földjének

ajándékozása, Dávid kiválasztása, Isten jelenléte a templomban, a megtisztító száműzetés és a kis maradék visszatérése. A Törvény, a Próféták és a Zsoltárok, melyek a választott nép liturgiáját alkotják, egyszerre emlékeztetnek
ezekre az isteni áldásokra, és ugyanakkor dicséretben, dicsőítésben és hálaadásban válaszolnak ezekre.
Az Egyház liturgiájában az isteni áldás teljesen feltárul és
közöltetik, mert az Atyát elismerjük és imádjuk, mint a teremtés és a megváltás minden áldásának forrását, valamint
végső célját, aki az ő megtestesült, érettünk meghalt és feltámadt Fiában eltölt minket áldásaival és általa kiárasztja a
szívünkbe az ajándékot, amely minden ajándékot magába
foglal – a Szentlelket.
Így érthetjük meg a keresztény liturgia kettős dimenzióját,
amely a hit és a szeretet válasza azokra a lelki áldásokra,
amelyekkel az Atya megajándékozott minket. Egyrészt az
Egyház, egyesülve az ő Urával, a Szentlélek hatására (vö.
Lk 10,21) áldja az Atyát kimondhatatlan ajándékáért (vö.
2Kor 9,15) az imádás, a dicséret és a hálaadás által. Másrészt mindaddig, amíg Isten terve be nem teljesül, az Egyház nem szűnik meg felajánlani az Atyának adományai áldozatát, és kérni őt, hogy küldje el a Szentlelket erre az áldozatra és magára az Egyházra, a hívekre és az egész világra, hogy Krisztus, a főpap halálából és feltámadásából való
részesedés és a Szentlélek ereje által ezek az isteni áldások
élő gyümölcsöket teremjenek kegyelme dicsőségének dicséretére (vö. Ef 1,6).

II. Krisztus műve a liturgiában
A MEGDI CSŐÜLT KRISZTUS …
Krisztus, „aki az Atya jobbján ül” kiárasztja a Szentlelket
testére, amely az Egyház, és már tevékenykedik a kegyelmének közlésére alapított szentségeken keresztül. A szentségek a mi mostani emberségünk számára érzékelhető és
elérhető jelek, szavak és cselekedetek. Hatékonyan valósítják meg a kegyelmet, amelyet Krisztus működése és a
Szentlélek ereje által jelentenek.
Az Egyház liturgiájában Krisztus főleg a maga húsvéti
misztériumát jelzi és valósítja meg. Földi életében Jézus,
tanításával és cselekedeteivel, elővételezte húsvéti misztériumát. Amikor eljött az ő órája, egyedülálló történelmi
esemény következik be, amely el nem múlik. Jézus meghal,
… AZ APOSTOLOK EGYHÁZA ÓTA …
„Amint az Atya Krisztust küldötte, úgy küldte Krisztus is a
Szentlélekkel eltelt apostolokat, nemcsak azért, hogy az
evangéliumot minden teremtménynek hirdetve tanítsák: Istennek Szent Fia halálával és feltámadásával megszabadított minket a sátán hatalmából és átvitt az Atya országába,
hanem azért is, hogy a meghirdetett üdvösséget megvalósítsák az egész liturgikus élet központját jelentő áldozat és
szentségek útján.” (SC 6)
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eltemettetik, feltámad a holtak közül és az Atya jobbjára ül
„egyszer” (vö. Róm 6,10; Zsid 7,27; 9,12). Olyan esemény
ez, amely valóságos, megtörtént a mi történelmünkben,
mégis egyedülálló. Minden más történelmi esemény csak
egyszer játszódik le, aztán elmúlik, elnyeli a múlt. Krisztus
húsvéti misztériuma nem maradhat csupán a múltban, hiszen halála által lerombolta a halált, és mindaz, amit Krisztus minden emberért tett és elszenvedett, részesedik az isteni örökkévalóságban, föléje emelkedik az időnek és jelenvalóvá lesz. A kereszt és a föltámadás eseménye maradandó, és az életre vonz mindeneket.

Így tehát, amikor a feltámadt Krisztus az apostoloknak a
Szentlelket adja, egyben a megszentelés hatalmát is átadja
nekik. Krisztus szentségi jelévé válnak, ők pedig ugyanazon Szentlélek ereje által továbbadják ezt a hatalmat utódaiknak. Ez az apostoli folytonosság határozza meg az Egyház liturgikus életének egész felépítését: maga az apostoli
folytonosság is szentségi valóság, amelyet az egyházi rend
szentsége által adnak tovább.

2017. Karácsony
… JELEN VAN A FÖLDI LITURGI ÁBAN …
Ennek a nagy műnek a megvalósítására – az üdvösség művének kiosztására vagy közlésére – Krisztus mindig jelen
van Egyházában, de kiváltképpen a liturgikus cselekményekben. Jelen van a szentmisében, a pap személyében,
mert „az áldozatot ugyanaz mutatja be most a papok szolgálata által, mint aki a kereszten magát föláldozta” (SC 7);
és kiváltképp jelen van az eucharisztikus színek alatt, és je-

Krisztus fénye
len van erejével a szentségekben. Így bárki is keresztel,
maga Krisztus az, aki keresztel. Jelen van igéje által, minthogy Ő maga szól hozzánk, amikor az Egyházban a Szentírást olvassuk. Végül jelen van, amikor könyörög és zsoltárt
zeng az Egyház, hiszen megígérte: „Ahol ketten vagy hárman összegyűlnek a nevemben, ott vagyok közöttük.” [Mt
18,20]

III. A Szentlélek és az Egyház a liturgiában
A liturgiában a Szentlélek Isten népe hitének a nevelője, és az Újszövetség szentségeinek, Isten fő műveinek a létrehozója. Az Egyház szívében a Szentlélek kelti
fel a vágyat és Ő működik, hogy a feltámadt Krisztus életéből éljünk. Amikor találkozik bennünk az általa keltett hitre adott válasszal, valóságos együttműködés
valósul meg, amely által a liturgia a Szentlélek és az Egyház közös műve lesz.

SZENTMISÉINK RENDJE:
Taksony
Szent Anna templom
vasárnap ½ 9 óra,
hétköznap hétfőn és pénteken,
valamint szombat este 6 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 5 óra
Ligeti Szent Imre kápolna
vasárnap de ½ 10 óra,
pénteken reggel 7 óra,
szombaton este ½ 5 óra

A SZENTLÉLEK FELKÉSZÍ T KRI SZTUS FOGADÁSÁRA
A Szentlélek a szentségi üdvrendben beteljesíti az Ószövetség előképeit. Az
Egyház liturgiája őrzi az Ószövetség istentiszteletének elemeit: elsősorban az
Ószövetségi Szentírás olvasását, a zsoltárok imádkozását, és a megemlékezést
azokról az eseményekről, melyek Krisztus misztériumában teljesedtek ki (ígéret
és szövetség, kivonulás és húsvét, ország és templom, száműzetés és visszatérés).
Ez a hittanítás felfedi azt, ami rejtve volt az Ószövetség betűiben – Krisztus
misztériumát. Ezt a tanítást tipologikusnak (előképek kifejtése) nevezzük, mert
azokból az előképekből (típusokból) kiindulva fedi fel Krisztus újdonságát, amelyek azt az első szövetség tetteiben, szavaiban és szimbólumaiban, Krisztusból
kiinduló újraolvasás által, Őt előre hirdették. Ezáltal, az Igazság lelkében az elő***
képek feltárulnak. Így a vízözön és Noé bárkája előre jelezték a keresztség által
Fogadóóra:
elnyert üdvösséget. Ugyanígy a felhő és a Vörös tengeren való átkelés, valamint
A dunaharaszti Főplébánián
a sziklából fakadó víz is Krisztus lelki ajándékainak az előképe volt. A manna a
szerdán du 4-6 óráig
pusztában előre jelezte az Eucharisztiát, „az igazi mennyei kenyeret”. (Jn 6,32)
(kivéve ünnepek)
Ezért az Egyház advent és nagyböjt idejében sajátos módon, de főleg húsvét éjszakáján újraolvassa és újraéli liturgiájának mai napján mindezeket a nagy üdvtörténeti eseményeket. Ez azonban megkívánja, hogy a hitoktatás segítse a híveket megnyílni az üdvrendnek erre a lelki
megértésére úgy, amint azt az Egyház liturgiája kinyilvánítja, és segít bennünket, hogy azt átéljük.
Az Újszövetség liturgiájában minden liturgikus cselekmény, főleg az Eucharisztia és a szentségek ünneplése Krisztus és
az Egyház találkozása. A liturgikus közösség egysége a Szentlélek egyesítő erejéből való, aki Isten gyermekeit Krisztus
egyetlen Testébe gyűjti össze. Ez az egység túlhalad minden emberi, faji, kulturális és társadalmi kapcsolatot. A közösségnek fel kell készülnie az Úrral való találkozásra. Jól elrendezett néppé kell válnia. A szíveknek ez az előkészülete a
Szentléleknek és a közösségnek, különösen szolgáinak közös műve. A Szentlélek kegyelme a hitet, a szív megtérését, valamint az Atya akaratával történő megegyezést akarja ébreszteni. Ezek az előkészületek föltételei az új élet befogadása
gyümölcseinek, melyek megtermésére az ünnep irányul.
A SZENTLÉLEK FELIDÉZI KRI SZTUS MISZTÉRI UMÁT
A liturgiában a Szentlélek és az Egyház együttműködik Szentlélek adja meg a felolvasóknak és a hallgatóknak, szíKrisztusnak és megváltó művének kinyilvánításában. A li- vük hajlandóságai szerint, Isten igéjének lelki megértését.
turgia az üdvösség misztériumának emlékezete, főleg az A szavakon, a cselekményeken és a szimbólumokon keEucharisztiában, de hasonló módon más szentségekben. A resztül, amelyek az ünneplés szövetét alkotják, a Szentlélek
Szentlélek az Egyház élő emlékezete. (vö. Jn 14,26)
hozza a híveket és a szolgákat élő kapcsolatba Krisztussal,
Isten igéje. A Szentlélek először is a liturgikus közösség az Atya Igéjével és képmásával, hogy képesek legyünk éleemlékezetébe idézi az üdvösség eseményének értelmét, éle- tünkbe átvinni azt, amit az ünneplésben hallunk, szemlétet adva Isten igéjének, amit hirdet, hogy befogadjuk és él- lünk és cselekszünk.
jük.
A liturgikus ünneplés mindig Istennek a történelemben
A liturgikus ünnepségeken igen nagy jelentősége van a véghezvitt szabadító beavatkozásaira hivatkozik. „A kinyiSzentírásnak. Ebből olvassuk a szent szövegeket, melyeket latkoztatás rendje egymással bensőleg összefüggő tettekből
a homíliában magyaráznak meg. Innen vesszük a zsoltár- és szavakból áll úgy, hogy a szavak és a tettek hirdetik és
énekeket, sugalmazásából, ösztönzéséből fakadnak a litur- megvilágítják a bennük rejlő misztériumot.” (Dei verbum
gikus imádságok, könyörgések és énekek, és ugyancsak a 2)
Szentírásból tárul fel a cselekmények és jelek értelme. A
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A SZENTLÉLEK JELENVALÓVÁ TESZI A KRI SZTUS-MISZTÉRIUMOT
A keresztény liturgia nemcsak emlékeztet bennünket a mára a hívek maguk élő áldozati adománnyá váljanak „Azt
megszabadító eseményekre, hanem jelenvalóvá is teszi kérdezed. hogy lesz a kenyér Krisztus teste, és a bor Kriszezeket. Minden liturgikus eseményben megtörténik a Szent- tus vére? És én azt mondom neked, a Szentlélek jön, és
lélek kiáradása, aki által az egyetlen misztériumot, Krisztus megteszi azt, ami minden szót és minden gondolatot meghahúsvét-titkát ünnepeljük.
lad. Legyen neked elég hallanod, hogy a Szentlélek által
Az epiklézis (lehívás) során a pap kéri az Atyát, küldje el a történik, ugyanúgy, miként az Úr a Szent Szűzből és a
megszentelő Szentlelket, hogy általa az áldozati adomá- Szentlélek által felvette a testet.” (Damaszkuszi Szent Jányok Krisztus testévé és vérévé, s ezek vételével Isten szá- nos: Expositio fidei 86)
A SZENTLÉLEK KÖZÖSSÉGE
A liturgikus cselekményekben a Szentlélek küldetésének
célja az, hogy közösségben legyünk Krisztussal az ő testének gyarapodására. A liturgiában a Szentlélek és az Egyház
bensőséges együttműködése valósul meg. Ő a közösség
Lelke, mely megmarad az Egyházban, és ezért az Egyház
az isteni közösség nagy szentsége, mely összegyűjti Isten
szétszórt gyermekeit. A Lélek gyümölcse a liturgiában a
Szentháromsággal való közösség és a tőle elválaszthatatlan
testvéri közösség (vö. 1Jn 1,2-7).

Mit jelent hinni? Van-e értelme hitünknek a modern világban, ahol
az uralkodó hozzáállás szerint abban kell higgyünk, ami konkrét,
kézzel fogható. A tudomány, a
technika robbanásszerű fejlődésének vagyunk tanúi, melytől joggal
vártuk volna, hogy egy szabadabb,
testvériesebb világot eredményez
majd. A kilencvenes években olyan utópisztikus reményeket fűztek pl. az internethez, hogy
általános elterjedésével demokratizálja majd az
emberek közti viszonyokat, és ezáltal előbbutóbb „egy világfalu” alakul majd ki.
A ma embere ezzel szemben egyre nagyobb lelki kiszáradásnak van kitéve, hiszen a jelenleg domináns kultúra elveszi tőle azt a lelki értelemben vett biztonságot, amire
szüksége van a mindennapokban. A tudomány és technika
nem elegendő számunkra, szükség van a szeretetre, reményre, amit a hit adhat meg nekünk. Sokan élnek körülöttünk teljesen céltalanul, kiábrándultan, vannak, akik ennél
többre vágynak, keresik, mi az élet értelme, és vagyunk,
akiknek a szíve már igent mondott a Jóistenre.
A keresztény hitnek nem csak Isten, hanem az ember,
vagyis önmaga ismeretére is szüksége van, ezért a teológia
magába foglalja az antropológiát, embertant is. A teológiai
értelemben vett antropológia szerint az embert Isten teremtette, életének célja pedig a Krisztussal való egyesülés. A
keresztény emberkép szerint az ember igen nagy méltósággal rendelkezik, amely erkölcsiségének alapja, terve van a
jövőjéről, meghívást kapott Istentől, hogy az Ő gyermeke
és embertársainak testvére legyen. Természetéből adódóan
képes a jót megkülönböztetni a rossztól, mert lelkiismerete
az az iránytű, melyet Isten minden ember szívébe beleírt.
Aquinói Szent Tamás szerint az ember testből és lélekből álló összetett létező, melyet nem önmagában, mindentől elszakítva, hanem a teremtett világ részeként vizsgál.
Tamás antropológiája szerint az ember az Istennel való közösségre van meghívva, melyet az is bizonyít, hogy a hit-
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Az epiklézis azt is kéri, hogy a jelenlévők teljes közösséget
alkossanak Krisztus misztériumában. Az Egyház tehát kéri
az Atyát, hogy küldje el a Szentlelket, aki a hívők életét Istennek szóló élő áldozattá teszi azáltal, hogy lélekben
Krisztus képmásává válnak, vállalják az Egyház egységének gondját, és részesednek az Egyház küldetésében tanúságtétellel és szeretetszolgálattal.
Dán Károlyné

ben képes befogadni az Isten megismerésének kegyelmét.
Az emberi lélek értelmes, mélyen gyökereznek benne azok
a képességek, amelyekkel végső célja felé tart. Az ember
lelki életében részt vesz az értelem (az igazság, valóság
megismerésének képessége), az akarat (a szabad választás
képessége), az érzékek, a szenvedélyek és az érzelmek is.
Az emberi értelem természeténél fogva arra van rendelve,
hogy lásson, tapasztaljon, lépésről-lépésre építse fel, amit
kutat, végül következtetéseket vonjon le, ezzel megismerve
a valóságot. Az emberi értelem a megismert valóságot
gyakorlatba ülteti át, tetteiben is tükröződik, ehhez szükséges az akarat, mely a jó megismerésére vágyik.
A hit által az ember teljesen aláveti értelmét és akaratát
Istennek: ezt az Istennek adott emberi választ nevezzük a
hit engedelmességének. A hit Isten ajándéka, egy tőle belénk öntött természetfölötti erény. „Ehhez a hithez szükség
van Isten megelőző, segítő kegyelmére és a Szentlélek benső segítségére, aki az ember szívét megindítja és Istenhez
téríti, az értelem szemét megnyitja, és mindenkinek megadja az igazság elfogadásának és hitének édességét.”1
Igaz, hogy a kinyilatkoztatott igazságok az emberi értelem és tapasztalás számára homályosnak tűnhetnek, de
„nagyobb az isteni fény által nyert bizonyosság, mint a
természetes értelem fényének bizonyossága” – mondta
Szent Tamás.
Az emberi lelket pontosan ezért az összetettségéért jellemzi a sokszor érzett nyugtalanság, az önmaga meghaladása utáni vágy, hiszen az ember képes a saját rendeltetését
megismerni. Az ember a teremtett világ részeként rácsodálkozik annak minden szépségére, ez pedig arra készteti,
hogy kérdéseket tegyen fel minden körülötte létező eredetére és rendeltetésére, saját élete értelmére vonatkozóan.
A bennünk élő igazság utáni örökös vágyakozás arra
ösztönöz minket, hogy nem akarunk látszatok, hamis képek
között élni. Ez a vágy indít el minket arra, hogy kutassuk a
végtelent. Annak a felismerése, hogy a valóság jóval több
annál, amit mi észlelünk belőle, hogy az igazságot nem mi
teremtjük meg, hogy semmi nem önmaga létrehozója – az
evilágon túlira tereli a gondolatainkat; ekkor érjük el
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értelmünk legmagasabb fokát, keletmódban a vallás az ember egész
ressük az Istent, aki mindennek teléletét átfogta, a mindennapokban
jes értelmet ad. Évezredek óta ez a
ugyanúgy jelen volt, mint a különvívódás jellemzi az emberi gonböző ünnepeken, így adva nagyobb
dolkodást. Mindez a véletlen műve
lelki biztonságot a benne élőknek.
lenne? A semmi felé tartunk vagy
Ezt változtatta meg a modernizálétezik egy jóságos Atya, aki felé
ció, mely nyíltan szembe áll mintart az ember és okot ad létezésére?
den előtte lévő történelmi korszakErre mondta Szent Ágoston, hogy
nak. Vallási értelemben megjelent
„érts, hogy hihess, higgy, hogy
a szekularizáció, vagyis a vallás
megérthess”. Természetes, hogy az
elkülönítése a hétköznapoktól. Az
ember jobban meg akarja ismerni
új szemlélet nem csak vallási érteazt, akiben hisz, a megismerés pelemben hozott magával változást,
dig később nagyobb hitet hoz maminden társadalmi intézmény, mint
gával, melyet a szeretet egyre joba jog, a gazdaság, a politika vagy a
ban éltet majd.
művészetek, önálló szerepet kapott.
Babits Mihály a vallásos ember
Egyes vélemények szerint a moderűjével írja le ennek folyamatát:
dern kor, aminek ma is részei va„Az első könyvem első oldalára a
gyunk, éppen ennek a strukturált
,soha-meg-nem-elégedés’ himnuműködésmódnak köszönheti hatészát írtam be. Nincs jogom hát pakonyságát, rendkívüli technikai és
naszkodni, ha ma is elégedetlenül
civilizációs erőfölényét. A fejlőfutok még, sokat szereztem, sokat el
désnek azonban mindig ára van,
is dobtam, egy vállrándítással,
mégpedig jelen esetben az, hogy az
gesztusaim idegesek voltak és tüegyén individualizálódott, elidegerelmetlenek, soha le nem ültem egy
nedett a társadalomtól, melynek
pillanatra sem, gazdagságomban
egyébként részese a maga teljes
szegénynek éreztem magamat és
szabadságával és magárahagyatottfáradtságomban nyughatatlannak,
ságával.
nemcsak a könyvemben, homloÉmile Durkheim, a századforkomra is fel van írva a ,soha-megdulón élt francia szociológus száUrunk, most karácsonykor
nem-elégedés’. Futottam hősen,
mára pl. a vallás csupán az ismert
kérünk Téged, önmagunkért
szüntelen, lélekzetlen, olykor szinte
világ elemeinek rendszerezésére
és minden keresztény testvérünkért,
elbukni látszottam, s hasonlítottam
szolgáló tudásrendszer, hasonló a
minden jóakaratú emberért,
ahhoz a fához, melynek koronáját
funkciója, mint akármilyen tudomindazért aki nyugtalan és aki keres.
földig csapja a szél... Mi tart fönn,
mánynak. Láthatjuk tehát, hogy a
Adj nekünk szemet, hogy a Gyermekben
mi a gyökér, amely nem szakad el,
modern korban nem egy új érték
fölismerjük Isten mosolyát.
mely elpusztíthatatlan táplál valakerül középpontba a vallás helyett,
Adj új szívet nekünk, hogy befogadjuk Őt,
mi kimeríthetetlen erővel? »A hit
nem a vallástól való elfordulásról
hogy megértsük üzenetét.
az élet ereje, az ember, ha egyszer
van szó, hanem a korábbi értékhieVégül adj erős, élő lelket,
él, akkor valamiben hisz. Ha nem
rarchia helyett az értékek egymás
hogy elkísérhessük az Urat, hogy
hinné, hogy valamiért élnie kell,
mellettisége jelenik meg. Ebben az
nyomába léphessünk mindennap,
akkor nem élne.« Ezek a szavak,
új differenciált rendszerben a valaz elkövetkező év során,
Tolsztoj szavai, járnak az eszemlás a többi társadalmi rendszertől
amely előttünk áll. Ámen
ben, s vizsgálom, mit hiszek? Óh,
elkülönülve, néha versenyhelyzetörökkék ég minden felhők mögött,
be kerülve, néha együttműködve
(Léon-Joseph Suenens bíboros imája)
kiirthatatlan optimizmus!”
kell, hogy tovább éljen. A hétközAz ember viszonylény, képes arra, hogy kapcsolatokat napok ezzel Max Weber, német szociológus szavaival kifeépítsen ki, felelősséget vállaljon, és ezzel meghaladja ön- jezve „varázstalanítva lettek”.
magát, vagyis magát közössége részének tekinti. Az, hogy
„Minden Egész eltörött” – olvassuk Ady keserűségét.
felismerve a célt, belső életével, cselekedeteivel ráébreszti Ez az új szemlélet azonban számunkra, vallásos emberek
önmagát élete jelentésére azt mutatja, hogy az ember a te- számára egyértelműen hibás. Azt állítani, hogy a vallásnak
remtett világnak nem csak felhasználója, hanem főszerep- semmi köze a társadalmi élethez, hogy az magánügy,
lője is. Az ember közösségi vonása az, ami az értelem és az olyan, mintha azt állítanánk, hogy hitünk olyan valami,
akarat mellett jellemzi őt, mutatja az emberi élet méltósá- aminek semmi köze a valós élethez. Mintha Istennek nem
gát. Az ember képes szeretni a másikat azért, ami, és hagy- lenne köze az általa teremtett világhoz. A modern szemléja magát ugyanúgy szeretni. Az, hogy képesek vagyunk let az én széttöredezettségéhez vezetett, hiszen, ha az élemásokról gondoskodni, adja meg a teljes szabadságunkat, tünket külön-külön szektorokra bontjuk, az végül lelki érteaz ember a közösségeiben fedezi fel kicsoda ő és mit kell lemben vett szorongáshoz vezet ahelyett, hogy az élet az
tennie.
öröm forrása lenne és minden ember szívében érezné, hogy
De miért érezhetjük ezt a folyamatot ma olyan nehéz- az élet egy cél felé halad, melynek folyamatában az élet
nek? A tradicionális társadalmakra jellemző totális szemlé- különböző területei egymásba integrálódnak. „Bár a hit az
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értelem fölött áll, mégsem lehet igazi ellentét hit és az értelem között: ugyanaz az Isten, aki kinyilatkoztatja a titkokat és belénk önti a hitet, adta az emberi szellembe az
értelem világosságát; Isten pedig nem tagadhatja
meg önmagát, sem igazság nem mondhat ellent igazságnak.”2
Különösen nálunk, Európában e rossz hozzáállás
miatt a legelterjedtebb betegség a magány. Az emberi
kapcsolatok válságának korát éljük. Sokan teljes kilátástalanságban, vonatkozási pontok nélkül élnek, általános érzések a fáradtság és a bizalmatlanság mindazokban a nagy
eszményekben, amik régen a kontinenst megihlették. Hiányzik a szeretet, amely az individuumokat pozitívan öszszeköti. Hiszen a szeretet éppen az, mikor önmagunkat
ajándékozzuk a családunkban, házasságunkban, barátságunkban és a társadalom egyéb területén. A család a társadalmi élet őssejtje, a személyek közössége, az Atya és a
Fiú Szentlélekben élő közösségének nyoma és képmása.
„A keresztény család mutatja és valósítja meg elsőként az
egyházi közösséget, ezért családi egyháznak lehet és kell
neveznünk.”3
Ebből is látszik, hogy milyen fontos szerepe van életünkben a kereszténységnek, hiszen a mai kultúránk ugyanolyan része, nem áll szemben a modern gondolatokkal,
azok egy része éppen a kereszténységen alapulnak. Gondoljunk csak a francia forradalom jelszavára: „szabadság,
egyenlőség, testvériség”, nem áll szemben a keresztény látásmóddal. A keresztények hisznek a szabadságban, mely
szerint az emberek egyenlő méltóságúak, egymásnak testvérei, hiszen Isten gyermekei vagyunk. Isten szeretete tart
minket egységben, „aki hisz, soha sincs egyedül”4.
A hit mindenki számára közjó, nem egyedül a túlvilágra
tekint, hanem segít építeni társadalmunkat, hogy így haladjuk a jövő reménysége felé. „Valamennyien, akik Isten
gyermekei vagyunk és Krisztusban egy családot alkotunk,
miközben a kölcsönös szeretetben és a Szentháromság egy
dicséretében megosztjuk javainkat egymás között, válaszolunk az Egyház lényegi hivatására.”5
De mit jelent pontosan számunkra a hitünk? Teológiai
értelemben a hit a kinyilatkoztatás tudatos elfogadása, miszerint hiszünk Istenben és mindabban, amit nekünk mondott, tehát szükség van hozzá a mi szabad beleegyezésünkre. A hit az Istennel fennálló kapcsolatunk teljessége, tartalmazza az elfogadást, az engedelmességet, a bizalmat és a
reményt, amit iránta érzünk, szabadon Istenre bízzuk önmagunkat. Pál apostol szerint az üdvösségre a Krisztusba
vetett hit vezet.
Az I. Vatikáni Zsinat Dei Filius konstitúciója kimondja,
hogy a hit az üdvösség kezdete, olyan természetfeletti
erény, amellyel Isten kegyelmének ösztönzésére és segítségével elfogadjuk, hogy amit Isten kinyilatkoztatott, az igaz,
nem azért, mert értelmünk természetes fényével átlátjuk
igazságát, hanem a kinyilatkoztató Isten tekintélye miatt,
aki nem tévedhet, és nem ejt tévedésbe. Jézus, aki közvetítő, megnyitja az utat a nagyobb igazság felé. Halálával és
feltámadásával kinyilatkoztatta az ember iránt érzett rendkívüli szeretetét, megmutatta, hogy Isten működik a történelemben és meghatározza annak végső kimenetelét. Az
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Eucharisztia hitünk összefoglalása és összegzése.
Az Eucharisztia „az egész keresztény élet forrása
és csúcsa”6. Az isteni élet közösségét és Isten
népének egységét jelzi, megvalósítja, benne éri
el csúcspontját a tevékenység, mellyel Isten
Krisztusban megszenteli a világot. Általa már
most részt veszünk az égi liturgiában és elővételezzük az örök életet.
Számunkra, katolikusoknak az Egyházunk egy olyan
alapvető szervezet, amit maga Isten akart, ezért érinthetetlen. Nem emberi alkotás, amit szabadon alakíthatunk mindennapi igényeinkhez. Természetesen emberekből áll, de
az emberek kizárólag az Egyház külső arculatát jelentik.
Erről a titokról beszél a II. Vatikáni Zsinat Lumen Gentium dogmatikus konstítúciója, mikor kinyilvánítja a katolikus hagyományt: Az Egyház – Krisztusnak titokzatos
módon már jelenlévő országa. Éppen ez a titokzatos és mégis valóságos kötelék, ez a Krisztus életében való egység
teszi, hogy az Egyház nem a mi egyházunk, amivel tetszésünk szerint rendelkezhetünk, az egyházi hierarchiát az Úr
rendelte a megkereszteltek szolgálatára. Alapvető és érinthetetlen szerkezet, nem demokratikus, hanem szentségi és
így hierarchikus. Mert az apostoli folytonosságon alapuló
hierarchia nélkülözhetetlen előfeltétele annak, hogy eljussunk a szentség valóságához és erejéhez. Az Egyház édesanyja, Mária, egyszerre Szűz és Anya, előképe és legtökéletesebb megvalósulása Egyházunknak: „Az Egyház (…)
Isten igéjének hívő elfogadása által maga is Anya lesz: az
igehirdetéssel és a keresztséggel ugyanis a Szentlélektől
fogant és az Istenből született gyermekeket új és halhatatlan életre támasztja. És ő maga Szűz, aki jegyesének adott
hűségét sértetlenül és tisztán őrzi.”7
A jelen kor keresztényeinek tisztában kell lennünk azzal, hogy kisebbségben vagyunk, az evilági kor szellemével szemben állunk, ezért ahhoz, hogy a jelen kultúra kísértéseinek ellenálljunk, legfontosabb, hogy saját katolikus
önazonosságunkat megtaláljuk. Olyan büszkeségre van
szükségünk, amely nem nélkülözi az ehhez szükséges alázatot.
Ha hitünket helyesen éljük meg, a vallásos tapasztalat
nem vezet intoleranciához a körülöttünk élőkkel szemben,
éppen ellenkezőleg, ha világos a világlátásunk, sokkal jobban tudjuk tisztelni mások identitását. Számunkra, mint az
Egyház tagjainak, az igazság hirdetése nem korlátozódhat
kizárólag szavakra, életünkkel is tanúságot kell tennünk róla, hiszen a hit igazi emberi cselekedet. Az Úrral való kapcsolatunk magában hordozza a küldetést, hogy szeretete tanúságtevőiként éljünk, bizalommal és derűvel ismertessük
az evangélium örömét a körülöttünk élőkkel.
Nyíljunk meg a Szentlélek működése előtt, segít ebben
a kitartó, szemlélődő imádság és az Eucharisztia. Ily módon a keresztény tanítás szükségszerűen kultúrává alakul,
és a teljes emberi kultúra fejlődéséhez vezet, nem pusztán
vallásos téren, hanem mindenben, ami csak érinti mindennapi életünket és a körülöttünk lévők életét.
Goia Marianna
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A Szentlélek csodái
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Az ima
Isten szeretetből alkotta az embert. Az ember azonban a
maga erejéből képtelen felfogni, megtapasztalni az Istent.
Ezért Isten közel akar jönni hozzánk. Isten a Szentlélekben
saját életét árasztja ránk. A keresztény hit nem elvont tanítás, hanem élet: Isten- és emberszeretetben való élet. Isten
szívünk királya akar lenni. „A Király! A Királyod?” Aktuális most ezt a csodálatos utat megismerni, elkezdeni, folytatni, hiszen készülődünk a 2020-as Eucharisztikus Kongresszusra.
Emberi egzisztenciánk alapvető dimenziója a kommunikáció. Már fogantatásunk kommunikációs esemény: a pici

magzat az anyával való szoros kommunikációban növekszik; a csecsemő elpusztul kommunikáció nélkül.
A keresztény ember lényegi tulajdonságaihoz tartozik, hogy
imádkozni tud és imára van teremtve. Mert mi, emberek Isten teremtményei és hasonmásai vagyunk. A teremtett világban, mint teremtmények, ismerjük az élet ajándékát, ismerjük Istentől való függőségünket és akaratának való alárendeltségünket; mint hasonmások, felismerjük méltóságunkat, amely szabadságban Isten partnerévé és a világgal
szemben felelőssé tesz minket. Eszerint az imádság azt jelenti, hogy elismerjük az ősi rendet, és azt magatartásunkkal, szavainkkal kifejezzük és kimondjuk.

Lényege szerint az ima dialógus folyamat a személyes Isten és az ember között – az egymással beszélgetés,
az egymással találkozás, az egymással élés eseménye, tehát párbeszéd.
Az ima feltételezi egymás ismeretét, egymás megbecsülését
és egymás tiszteletét, a kölcsönös egymáshoz rendelést
szabadságban és szeretetben. Mivel Isten a Bibliában, mint
személyt nyilatkoztatta ki önmagát, Aki kiválaszt, hív, ígér,
ajándékoz, szeret, ítél, kormányoz…, ezért a keresztény
imádság lényegesen több az elcsendesedésnél, több mint a
lét titkában való elmerülés, az imádkozó saját személyiségének tudatára ébredése, egyesülés az élet rejtett, jó
erőivel, vagy minden valóság lényegének magjával.
Ezen túl az ima a találkozás cselekménye, a személyes magatartás folyamata, odafigyelés, megszólítás
és válaszolás, miközben mi, emberek tudjuk,
hogy egyedül Istenre tartozik, meg akar-e hallgatni bennünket, vagy akar-e beszélni velünk.
Bár lényünkhöz tartozik, hogy Istent keressük,
hogy meg kell szólítanunk Őt, de Isten szabad
akaratának, leereszkedésének és jóságának aktusa
marad, hogy szóba akar-e állni velünk.
A keresztény imádság lényege szerint Jézus tanítványainak
és Isten gyermekeinek imája Krisztussal és Krisztus által az
Atyához. Ez hitet és bizalmat feltételez, és mint családias
meghallás, beszéd, hívás, kérés, hála és dicséret nyilvánul
meg. „A békesség Istene, aki Urunkat, Jézus Krisztust, a
juhok nagy pásztorát, az örök szövetség vére által föltámasztotta halottaiból, tegyen készségessé titeket minden jóra, hogy teljesítsétek akaratát. Munkálja Ő bennünk Jézus
Krisztus által, ami kedves előtte. Dicsőség neki mindörökkön-örökké.” (Zsid 13,20-21)
A keresztény ima az Isten Lelke által lehetővé tett és megvalósított történés. A Lélek nyitja meg az utat Istenhez. Azzal az örömteli tudattal ajándékoz meg, hogy Isten az
imádkozót szeretettel meghallgatja, válaszol neki, és helyes, nyílt, tiszteletteljes bizalmat, belátást ajándékoz számára, hogy csak azt terjessze Isten elé, ami valóban a javára és üdvösségére szolgál. Ő viszi végbe bennünk a békét,

az örömöt, a reményt és a jóságot. Ezért az Isten Lelkének
erejében történő ima teljes joggal nevezhető a lélek lélegzésének és a keresztény ember sajátos életerejének. A Szentlélek áthatja az ember kommunikációs képességét. Ima nélkül a keresztény hite eltűnik, megsemmisül, köddé válik.
Ma sok ember elégedetlen az életével. Egyáltalán, az élettel. „Az emberiség történelmének ezen a pontján a valódi
probléma az, hogy Isten eltűnőben van az emberiség horizontjáról. Az Istentől jövő fény elhalványulásával az
emberiség elveszíti a szeme elől a helyes irányt. Ennek romboló hatásai jól láthatóak.” – mondja Benedek emeritus pápa. Isten hiánya a társadalomban mély, belső űrt hagy maga után, amelyet az
emberek mindenféle lelki hamisítványokkal
igyekeznek betölteni. Bomlaszt a szekularizmus,
béklyóz a tradicionalizmus. A kereszténynek mondott társadalom távol áll a krisztusi hittől. Kritikus
helyzetben van az erkölcs, a család, az ifjúság. A legtöbb
ember – világnézettől függetlenül – gyakorlati materializmusban él. Az egyházellenes liberalizmus humanista frázisokkal támadja a hitet. Több keleti vallás, asztrológia, New
Age és az okkultizmus számos egyéb fajtája gyűjt követőket a keresztény országokban. Az iszlám fundamentalizmus
félelmetes hatalom, amely falként áll az evangéliummal
szemben. Növekszik a nárcizmus kultúrája, amelyben a legfontosabb értékek az önmegvalósítás, a vonzó külső, az élvezetek hajhászása és az anyagi javak felhalmozása. Ez
azonban a családok összeomlásához és az emberi méltósággal szembeni erőszakhoz vezet. A lángoló Isten nélkül
sötétségbe hullunk és káoszba.
Isten azonban nem hagyott magunkra bennünket. A hívő,
aki megkeresztelkedett és megbérmálkozott, részesült a világosságban, megízlelte az égi ajándékot, felfogta az Isten
magasztos tanítását és megtapasztalta az eljövendő élet
erőit. (Zsid 6,4-5)

Nem saját erőnkből kell cselekednünk, hanem a feltámadt Jézus Lelke által.
Sajnos ma nagyon sok hívő teljesen lemondott a Szentlélek
erejéről. Ma Európában olyan országokat láthatunk, amelyekben tömeges az elpártolás a hittől. Sok templomot bezárnak, eladják őket és bevásárlóközpontokat alakítanak be-

lőlük, pedig érdemes Istennek is esélyt adni. Jézus a kereszten végrehajtotta megváltó tettét, amelyben bűneink bocsánata rejlik. Feltámadása az új élet forrása. Mennyei dicsőségéből Szentlelke által közli ezt az új életet. Az üdvtörté-
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net utolsó korszaka megkezdődött a Szentlélek eljövetelével. A Szentlélek nyitott szívvel és hallgató füllel vár ránk,
és végül meg is szólal majd. A Lélek Istennek egy új ismeretét hozza el.
Isten nagyon komolyan veszi döntéseinket, melyeket szabad akaratunkból hozunk. Sosem kényszeríti ránk az akara-

tát. Meghív bennünket, hogy szeretetből, szabadon válaszoljunk e meghívásra egy olyan életet élve, melyre Ő tanít.
Mi is az imádság? Az imádság mindenekelőtt párbeszéd,
személyes kapcsolat Istennel.

Az ember olyan teremtmény, aki személyes kapcsolatban áll Istennel,
és aki önmaga teljes megvalósulását csak a Teremtőjével való személyes kapcsolaton keresztül találja meg.
Az élet útja az Úrral való végleges találkozás felé tart. Az a
cél, hogy ne csak valamit tegyek Istenért, hanem pontosan
azt tegyem, amit Ő az életemre kigondolt. Isten személyes
vezetése csak akkor valósulhat meg, ha valaki Jézust, mint
személyes Urát és Megváltóját elfogadta, és az újjászületésével Isten gyermeke lett. Vallásosság vagy Isten létének
puszta elismerése még nem elegendő. Valaki egész életében keresztények között mozoghat, vagy keresztény szavakat használhat, és mégsem tartozik hozzájuk, mégsem keresztény. Döntő a személyes találkozás a feltámadott Úrral,
aki új életet ad nekünk, áldásokkal és előjogokkal, de kötelezettségekkel is, befogad Isten családjába.
A Szentlélek egyik feladata az, hogy kijelentse az előttünk
álló dolgokat. Isten minden gyermekének előjoga, hogy a

Szentlélek személyesen vezesse. „Akiket Isten Lelke vezérel, azok Isten fiai.” (Róm 8,14)
Te hallod Isten hangját? Képes vagy megkülönböztetni a
saját vágyaidtól? És ha egyszer sikerül felismerned Isten
hangját, kész leszel neki engedelmeskedni? Az Újszövetség
világossá teszi számunkra, hogy korunkban a Szentlélek az,
Aki feltár előttünk minden igazságot, és kinyilvánítja nekünk, ami előttünk áll. Gyakran hallani az emberektől: –
Sem az Egyház, sem pedig az Isten nem mondhatja meg
nekem, mi a jó és mi a rossz. Erre majd én magam fogok
rájönni. Ezzel a hozzáállással azonban van egy kis probléma. Az, hogy senki sem mindentudó. Önközpontúak és önhittek vagyunk.

Az emberi természetnek az a jellemzője, hogy nincs közvetlen kommunikációja az Istennel.
Jézus feltámadása által elküldte a Szentlelket, Aki az igazság és vigasztalás Lelke = közvetít Isten és ember között.
Olyan képességeket adott a Lélek az embernek, hogy sze-

mélyes kétirányú kommunikációja lett Istennel, vagyis meg
tudja hallani és fel tudja ismerni Isten beszédét.

Annak az imádságnak, amely nem a Szentlélekkel való igazi együttműködés gyümölcse,
nincs ereje semmit megváltoztatni.
Isten nem azért adta nekünk a Lelket, hogy magunkat és
másokat olyannak fogadjunk el, amilyenek vagyunk, hanem, hogy a Lélek ereje által változzunk, és nap, mint nap
hasonlóvá váljunk Hozzá. Az istentisztelet a Lélek nélkül
bálványimádássá válik, a Lélek nélküli vallásos cselekedet
arra irányul, hogy Isten ne sújtson, és ne büntessen bennünket. A Lélek viszont úgy vezet minket Istenhez, mint Atyához, Aki mérhetetlenül szeret minket, és Aki vissza akarja
adni nekünk Isten gyermekeinek méltóságát. Ő bevezet
minket az igazságba, hogy megszabaduljunk téves állásfoglalásainktól, következtetéseinktől és vigaszt hoz sebzett lelkünknek. A Lélek megmutatja nekünk azt a tekintélyt, amivel – mint Isten szeretett gyermekei – rendelkezünk, megszabadít az ördög hatalmától és attól, hogy féljünk tőle. Ő
tesz képessé minket arra, hogy akárcsak Jézus, mi is Isten
szeretetének cselekedeteit cselekedjük. „Mi nem a világ
lelkét kaptuk, hanem az Istentől eredő Lelket, hogy megismerjük, amit az Isten a kegyelemben ajándékozott nekünk.”
(1Kor 2,12)
Az imádság ugyanis lelkesíti és erősíti az ember hitét, mely
nélkül nincs kapcsolata sem Istennel, sem az emberekkel.
Emellett az imádsággal az ember kifejezi kapcsolódását Istenhez: elismeri Őt, hálát ad Neki a kapott jóért, és biza-

lommal várja Tőle mindazt, ami szükséges a számára, leginkább az üdvösséget. Az imádság megerősíti az embert,
segít, hogy rendezett kapcsolata legyen Istennel, mely nélkül lehetetlen fenntartani a békét Vele és az emberekkel.
Az imádság jogosultsága különösen is kifejeződik abban,
hogy Isten szava az emberhez szól, és az ember válaszol rá.
A válasz a megvallott hit vagy imádság, mellyel a hit egyben buzdít, megújít, erősít és megtart. Emellett az imádsággal az ember hitelesen hirdeti Istent és az evangéliumot, és
ez fellobbantja a hitet az emberekben. II. János Pál pápa azt
mondta: „Mindenekelőtt imádkozzunk, és legyünk tanulékonyak a Szentlélek ösztönzésével szemben. Így Isten fiaiként és lányaiként élhetünk a Szentlélekkel megerősítve.”
Ha a Szentlélek nem működik az életünkben – elvesztünk!
A magunk erejéből nem tudjuk elérni az örök életet. Szükségünk van Jézus Krisztusra, hogy minden nap életünknek
Ura legyen, és szükségünk van Szentlelkére, Aki megtanít
arra, hogyan éljünk Jézusért. Ő az, Aki hatalmat ad, hogy
legyőzzük a bűnt; Aki képessé tesz minket arra, hogy engedelmeskedjünk Isten parancsainak.
Az életben maradás is fontos, de milyen nagyon fontos az
is, hogy az örök életet elnyerjük! Az nagyon hosszú idő,
összehasonlítva földi életünk hetven vagy kilencven évével.

Ha a mennybe szeretnénk jutni, szükségünk van a Szentlélek működésére mindennapi életünkben.
Isten olyan gyermekeket, embereket akar felnevelni, akik
hajlandók életüket egymásért való szolgálatban eltölteni.
Lehetséges ez? Igen! A Biblia, vagyis Isten igéje maga
Krisztus. Benne található Isten bölcsessége. Ez a bölcsesség
rejtve van a világ elől és a világ nem ismerheti föl. Ez a tu-
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dás csak azok számára elérhető, akiknek a szemét és szívét
a Lélek nyitja meg, hogy lássanak, halljanak és értsenek. A
Biblia szerzője és magyarázója, a Szentlélek beszél az Egyháznak Istenről és az emberről, de minden egyénhez külön
is szól a rá jellemző, egyedi módon.
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A Biblia az Ige, amely kimeríthetetlen forrása az Isten és az ember közötti kommunikációnak.
Amikor a nyitott szív látásmódjával szemléljük, akkor bensőséges kapcsolatba hoz minket szerzőjével és magyarázójával. Az ember lelke nem más, mint természetének, vagyis
személyiségének hordozója, ami az értelemben, akaratban,
érzelmekben és állásfoglalásokban nyilvánul meg. Isten a
lelket „üres lemeznek” teremtette, amely szabadon alakítható. Az embernek felelőssége van saját személyisége alakításában. Ez a felelősség nem egyszerűen a lélek formálódására vonatkozik, hanem a megszentelődésre, vagyis az egész
életen át tartó folyamatra, amelynek során az ember természete Jézus természetéhez válik hasonlóvá.
A lelkünk, fogantatásunk pillanatától,
„felveszi és feldolgozza” az információk
és tapasztalatok minden fajtáját. Ezek
alapján értelmi és érzelmi állásfoglalásokat
alakít ki, amelyek olykor nagyon erősek
lehetnek, és erőteljes hatásuk lehet az élet
további alakulására. Belső állásfoglalásaink alapján nyilvánul meg az akaratunk az
egyes élethelyzetekben és kifejezésre jutnak az érzelmek is. Amennyiben úgy
élünk, hogy Istennek nem volt különösebb
hatása az életünkre a személyes imánk által vagy a hozzánk közel álló személyek
imája által – akkor saját korlátolt lehetőségeinkre vagyunk kénytelenek hagyatkozni
a megélt tapasztalatok és a „begyűjtött” információk értelmezésében. Attól függően, hogy milyen
környezetben nőttünk fel, kialakítottuk a saját értékrendünket, ugyanakkor „felállítottuk” saját korlátainkat magunk és
hozzátartozóink vonatkozásában, különösen pedig Isten
vonatkozásában. A Biblia beszél nekünk a mi természetünkről. Az Isten nélkül alakított természetet nevezzük bukott természetnek. Isten az ő népének minden tagjához szól,
és mindegyikünkhöz személyre szólóan. Egy paptestvér
egyszer azt mondta, hogy a Biblia Isten szerelmes levele az
ő népéhez. Ahhoz, hogy épülésünkre szolgálhasson, először
is ki kell nyitnunk a levelet, de ne csak egyszerűen olvassuk
el, hanem fontolgassuk és tartsuk becsben, mintha a szerelmesünk levelét olvasnánk – újra és újra. Ehhez forró szeretet, tisztelet, engedelmesség és alázat kell. (vö. Zsolt 119)
Sok katolikus koplaló diétát tart, ha Isten Igéjéről van szó.
Nem olvasnak Bibliát, alig elmélkednek a vasárnap hallott
Igén. Amikor pedig valamilyen nehézség merül fel az életükben, nem tudnak mibe kapaszkodni és nincs meg bennük
a belső erő.
Sokan hajlunk a halogatásra: „Holnap elkezdem. A jövő héten biztosan… ” Sajnos az a holnap, a következő hét, a jövő
év sosem jön el. Miért? Mert nem tartjuk eléggé fontosnak,
hogy meglépjük az elhatározásainkat, a változtatásainkat.
Halhatatlan lelkünk jólétét, úgy tűnik, háttérbe szorítják a
mindennapi élet sürgető, aktuális gondjai. Ima és önfegye-

lem által tudjuk leküzdeni a „zsarnok sürgőst”. Imáinkban
az Úr elé vihetjük napi időbeosztásunkat, és kérjük a Szentlelket, hogy segítsen az új fontossági sorrend felállításában.
Isten segít, ha elfogadjuk az Ő fegyelmét. „Íme, most van a
kellő idő, íme, most van az üdvösség napja!” (2Kor 6,2) Jézus tanít, hogyan készüljünk fel eljövendő életünkre. (vö.
Mt 25,14-30)
Az emberi lélek a kommunikáció képességének hordozója.
A mi emberi lelkünk ismeri az összes titkunkat és egyáltalán semmi sem marad rejtve előtte abból, amit átélünk. (vö.
1Kor 2,11) Tegyünk fel magunknak pár
kutakodó kérdést: – Vajon azért imádkozom, szeretek és szolgálok, hogy beteljesítsem Isten akaratát, és hogy minél jobban
hasonlítsak hozzá? Vagy inkább azért
imádkozom, szeretek és szolgálok, hogy
mások jó véleménnyel legyenek rólam?
Legyünk őszinték magunkkal! Esendő emberi mivoltunkból ered, hogy versengjünk,
hogy törekedünk az előrejutásra, akár helyes vagy helytelen módon. Ez a versenyszellem pedig spirituális ügyeinket is áthatja. Ezt nevezik képmutatásnak, ami
egyáltalán nem szolgál Isten kedvére. Istennek alázatos és hívő tanítványokra van
szüksége, hogy elérje az elveszett bárányokat. Képes lennél saját gyengeségeid és
akadályaid mögé nézni, hogy rajtad keresztül Isten megmutathassa magát? Imádkozni valakiért, az a szívem összhangja Isten szeretetével.
Az Egyház nagy misztikus adománya megmutatja, hogyan
fejlődhet az imádság valódi szeretet-párbeszéddé, mígnem
tökéletesen átjárja az isteni és az emberi személyt, aki
együtt imádkozik a Szentlélekkel, s ráhagyatkozik az Atya
szívére. „Aki szeret engem, azt Atyám is szeretni fogja. Én
is szeretni fogom, és kinyilatkoztatom magam neki.” (Jn
14,21)
Megkaptuk a Szentlelket, Aki azt a képességet adja nekünk,
hogy az örökkévalóságban (kezdve már itt földi életünk során) is megismerhessük Istent. Ő az igazság Lelke, Aki elhozza az igazságot Istenről, a világról, a szeretetről, sikerről, áldozatról és sok más tényről, amelyekről téves vagy
nem elég jól kiépített állásfoglalásaink vannak. Az igazság
megszabadít minket az önámításról, lehetőséget ad az isteni
irgalmasság elfogadására, túl azokon a korlátokon, amelyekbe mi magunk zártuk be magunkat. Az Isten Igéjéről
szóló igazság vigasztalást, békét és örömet hoz magával.
Úgyszintén, a Lélek védelmezőnkké lesz azokban a helyzetekben, amikor bukott természetünket félelem tölti el a teremtett világtól és nem látjuk a Teremtőt úgy, mint szerető
Atyát.

Fölajánló ima: Úr Jézus Krisztus, az élő Isten Fia, tudom, hogy azért jöttél a világba, hogy meghalj a kereszten és

megszabadíts a bűneimtől. Meg akarom változtatni az életemet. Neked akarom adni a szívemet, lelkemet és
értelmemet. Most rögtön behívlak az életembe. Azt akarom, hogy személyes Megváltóm legyél, életem Ura.
Jöjj el a szívembe, Úr Jézus. Tisztítsd meg az életemet minden szennytől. Tölts be engem Szentlelkeddel.
Moss tisztára és változtasd meg az életem, hogy Érted élhessek. Ámen!
Katona István atya azt mondja: – A Szentlélek azt akarja,
hogy a tűz, a lelkesedés ne aludjon ki bennünk, hogy ápol-

juk ezt a tüzet, erősítsük meg a Szentlélek munkáját a szívünkben, ne engedjünk a világ visszahúzó erejének, hanem
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mindig teljesebb szívvel és odaadóbb lélekkel akarjuk az
Urat szolgálni és megdicsőíteni.
„Azért jöttem, hogy tüzet gyújtsak a földön. Mi mást akarnék, mint hogy lángra lobbanjon.” (Lk 12,49) A Szentlélek
hatalmas tűz. Aki nem tud bánni a tűzzel, azt meg fogja
égetni, és még másoknak is kárt okozhat. De azért, mert károk is keletkezhetnek, mégsem fordulunk el a Szentlélek
tüzétől, hanem inkább minden igyekezetünket arra fordítjuk, hogy megtanuljunk bánni Vele, még ha kezdetben meg

is kell fizetni a tanulópénzt. Isten útján alapvető a bizalom
„Isten nem a csüggedtség, hanem az erő, a szeretet és a józanság Lelkét adta nekünk.” (2Tim 1,7) Ő szeret bennünket, úttalan utakon bolyongó gyermekeit. Irgalmasan kezeli
botlásainkat, és újra és újra fölvillantja előttünk gyönyörű
világosságát: Jézust. Keményen nevel, de gyöngéden gyógyít.
A kultúra egy közös életút, amely megtestesíti egy társadalom mélyen rögzült hitvilágát és értékeit.

Hol van a pünkösd kultúrája?
Ott, ahol ismerik, szeretik, és gyakran segítségül hívják a
Szentlelket; ott, ahol az élet minden területe a Szentlélek és
az Ő ajándékainak aktív jelenlétéből
táplálkozik. Ez a kultúra megmutatkozik a közös imádságban, a
családi életben, a zenében, az
oktatásban, a pihenésben, a
politikában, a művészetben és a társadalmi kapcsolatok más formáiban. E

kultúra jellemzői: bizalommal teli várakozás, hogy az Úr
szól hozzánk, és cselekszik az életünkben, ahol imatalálkozók, örömteli imádás van; a Szentírás gyakori olvasása és
megosztása, a lelki testvériség erős kötelékei, Isten gyógyító és szabadító erejére való nyitottság, szellemi harcban való aktív részvétel, Isten iránti szeretet, amely egymás és a
szükséget szenvedők iránti alázatos szolgálatban mutatkozik meg; erős indíttatás az ökumenizmusra, buzgóság az
evangéliumról való tanúskodásra, valamint vágyódás Krisztus dicsőséges eljövetelére.

Végső soron a pünkösd kultúrájának – az élet kultúrájának, amely legyőzi a halál kultúráját –
hatással kell lennie a társadalomra és formálnia kell azt.
Tóth Marianna
Forrás:Boldogasszony Anyánk, Béke Királynője 2017/11; Kovács Gábor: A lángoló Isten Budapest, Marana Tha, 1993; Knoch, Otto: Isten
Lelkében imádkozni Budapest, Marana Tha, 2008; Shields, Ann sister: Mélyebb megtérés, rendkívüli kegyelem a mindennapokra, Csongrád, Talita Kum Keresztény Alapítvány, 2017

A PONTIFEX
Mi, akik annyira szeretjük a számokban mérhető dolgokat, tudjuk, hogy Szent II. János Pál volt az első lengyel
pápa, azt is, hogy kilométerben ő utazott a legtöbbet a világon és ő volt a harmadik a leghosszabban uralkodó pápák
közt Szent Péter és IX. Pius után. Életéről könyveket írtak,
filmeket forgattak, megpróbálva visszaadni alakjának hatását. De a számok és tények jelentőségüket vesztik, a valóságon alapuló fikció pedig csupán árnyéka annak a szellemiségnek, amely ebből a szerteágazó és méltatásában is
csak felületesen érinthető életműből sugárzik.
Karol Józef Wojtyła 1920-ban született, az első világégés utáni fájdalmas időkben, amikor az országok még
nem heverték ki a háború okozta szenvedést, és az európai
határok átrendezése még zajlott. Wadowiceben, harmadik
gyerekként látta meg a napvilágot, apja katonatiszt volt,
édesanyja tanítónő, aki alig nyolc évig gondoskodhatott a
Földön fiáról. Az édesanyjáról alkotott kép azonban elevenen élt benne évtizedeken át, és 1995-ben a Nők IV. Világkonferenciája alkalmából született pápai levélben egyetemessé tágulva öltött formát. „Hála neked, nő, aki édesanya
vagy, aki egyedülállóan örömteli és fájdalmas tapasztalattal anyaöllé leszel az ember számára; aki a világra jövő
gyermek számára Isten mosolyává leszel, aki első lépéseit
irányítod, gondját viseled, míg felnő, és olyan pontot jelentesz további életútján, ahová mindig visszatérhet.”
Apja erős hite és vallásossága is egyértelmű utat mutatott számára: „Emlékszem, hogy apámtól kaptam egy imakönyvet, benne a Szentlélekhez szóló imádsággal. Azt
mondta, hogy minden nap mondjam el. Azóta minden nap
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el is mondom. Akkor értettem meg
először, hogy mit jelentenek Krisztusnak a szamariai aszszonyhoz intézett szavai Isten igazi imádóiról, vagyis azokról, akik lélekben és igazságban imádják Őt. (Átlépni a remény küszöbén)
Karol Wojtyła érettségi után a Krakkói Jagelló Egyetemre iratkozott be, nyelveket tanult, szenvedélyesen olvasott, maga is írt, lelkes színjátszó volt, sportoló. Mikor az
elsőnél is embertelenebb második világháború pusztítása
elérte Lengyelországot, az egyetemet bezárták, így kétkezi
munkát végzett, hogy elkerülje a deportálást: kifutófiú volt,
kőfejtőben dolgozott, majd egy vegyi üzemben. Súlyos balesetek is érték ebben az időben, a sérülések fájdalmas
nyomát élete végéig viselte. 1942-ben lépett be az akkor illegalitásban működő krakkói szemináriumba, négy évvel
később szentelték pappá. Doktori tanulmányait Rómában
végezte, elzarándokolt Pio atyához is, aki a legenda szerint
megjósolta, hogy ő lesz az egyház feje, és akit, a jóslatot
beteljesítve, fél évszázaddal később pápaként ő avatott
szentté.
Lengyelországba visszatérve Karol Wojtyła plébánosként és egyetemi lelkipásztorként tevékenykedett, majd további tanulmányok után az erkölcsteológia professzora lett.
Nagy műveltsége, jártassága az irodalomban és művészetekben, illetve a hittudományi tanulmányok hídépítő eszközzé váltak számára, meg kellett teremtenie a szorosabb
kapcsolatot az ifjúsággal. A fiatalok oktatása és pasztorálása mintegy előre jelezte azt a későbbi törekvést, hogy az ifjúságot, mint a jövő reménységét bevonzza az Egyházba.

2017. Karácsony
Profán szóval élve karrierje meredeken ívelt felfelé:
1958-a püspökké szentelték, 1964-ben Krakkó érsekévé
választották, részt vett a második vatikáni zsinaton. 1967ben bíboros lett, és kilenc évvel később, 1978-ban tagja
volt a konklávénak, amely I. János Pál pápa halála után őt
választotta meg az egyház vezetőjének. Negyedszázados
pontifexi tevékenység után szólította magához az Úr, temetésén ezrek
skandálták: „Santo subito”, követelve gyorsított szentté avatását. Ferenc pápa 2014-ben emelte oltárra
elődjével, XXIII. János pápával
együtt.
Az átélt megpróbáltatások testben és lélekben annyira megedzették, hogy életútja során súlyos betegségeket küzdött le, merényletekből épült fel, hogy továbbra is szolgálhasson, és építhesse a hidat Isten
és ember, ember és emberek között.
Mindaz, amit fogékony évei során
átélt, megtapasztalt, valamilyen
formában visszaköszön apostoli tevékenységében. Az irodalom szeretete és a művek tolmácsolásának
képessége nyilvánvalóan hozzájárult ahhoz, hogy karizmatikus egyéniségét még közelebbinek érezzék
azok, akiket megszólított.
A latin pontifex, a mindenkori
egyházfő latin elnevezése eredeti jelentése: hídépítő, és maga Szent II.
János Pál pápa valóban az volt: mindig két part, két világ
összekötője. Életútja is, mint egy híd, ível át történelmi korokon és köt össze társadalmi osztályokat, teremt kapcsot a
régi és az új között. Hidat épített a katolikusok és más vallási közösségek között, átszervezte az Úr Egyházát megtalálva az egyensúlyt a szentírási hagyományok, vallási előírások és a mai kor igényei közt, társadalmi nézeteivel kapcsolatot teremtett a nyugat és kelet között.
Pápai névválasztása nagyon tudatos elhatározást követett: XXIII. János és VI. Pál örököseinek tartotta magát,
példájának tekintve közvetlen elődjét, I. János Pál pápát is,
mintegy jelezve, hogy töretlenül követi a II. vatikáni zsinat
szellemiségét. Első enciklikájában megfogalmazott pápai
hitvallása alapján szolgálata alatt mindvégig igyekezett teljesíteni a Servus Servorum Dei elvet: Isten szolgáinak szolgájává vált.
Első enciklikája foglalata mindazoknak az szándékoknak, amelyeket II. János Pál pápasága alatt töretlenül igyekezett megvalósítani. Megválasztásakor korát „új Ádventnek” nevezte, amely során az elsődleges igazság felidézésével kell eljutni a kétezres év jubileumi évhez. Alázatosságában krisztusi elveket követve kereste a kapcsolatot
olyan nemzetekkel és vallásokkal, amelyekkel a történelem
politikai változásai megszakították azt.
„Ökumenikusan cselekedni egyértelmű azzal, hogy kitárulkozni, közeledni, készen lenni a megbeszélésekre, közösen keresni az igazságot teljesen evangéliumi és keresztény
értelemben; de semmiképpen sem jelenti azt, hogy lemondjunk róla, vagy hogy bármi módon megsértsük az isteni
igazság kincstárát, melyet az Egyház állandóan vallott és
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tanított.” (Redemptor Hominis, II. János Pál pápa első enciklikája)
Ennek értelmében, II. János Pál pápa szorgalmazta az
együttműködést a többi keresztény egyházzal, és több ízben szimbolikus értékű, de mélyen meghatározó gesztust
tett a protestáns egyházak és más vallások felé, találkozott
vezetőikkel, egyik magyarországi
látogatása idején megkoszorúzta a
gályarabnak elhurcolt prédikátorok
emlékművét, és bocsánatot kért a
történelem során a hit nevében elkövetett bűnökért.
Hídépítő munkája során megkövette a zsidó népet az ellene elkövetett bűnökért, ellátogatott a római
zsinagógába és fogadta a jeruzsálemi főrabbit, lehetőséget teremtett a
Vatikán és Izrael politikai kapcsolatainak rendezésére. A Soáról szóló
1998-as pápai dokumentumban így
fogalmazott: „A történelem Ura vezesse a katolikusok, a zsidók és
minden jóakaratú ember törekvéseit, hogy közösen fáradozzanak egy
olyan világ felépítésén, amely minden ember életének és méltóságának
igazi tiszteletén alapszik, hiszen Isten mindnyájukat saját képére és
hasonlatosságára teremtette.”
A kereszténység jubileumi éve
kapcsán Jeruzsálembe zarándokolt
és a Siratófalnál imádkozott, de más
vallások iránt is nyitott párbeszédre
volt kész. Ellátogatott a damaszkuszi Omajjád-mecsetbe, ahol imádkozott Keresztelő Szent János sírjánál, és beszélgetett a
muzulmán vallás főméltóságával, a szíriai főmuftival. Egy
korabeli internetes hírportál szerint a Szentatya hangsúlyozta: „Meg kell ismertetnünk fiataljainkkal a kölcsönös
megértés és a tisztelet útját annak érdekében, hogy ne
használják a vallást a gyűlölet, az erőszak elősegítésére és
igazolására”. (www.origo.hu, 2001. 05. 06)
A II. vatikáni zsinat törekvéseit az egyházi önismeret
jeleként értelmezte, és ugyancsak az első enciklikában fejtette ki, hogy ennek az önismeretnek társulnia kell a mindenki felé kitáruló lelkülettel. Ilyen értelemben egyszerre
szorgalmazta a XXIII. János által kiemelten fontosnak minősített keresztény egységet és „az egész emberiség családjának egységét is” (1978. október 17-én reggel, a
Sixtus-kápolnában, a bíborosokkal együtt bemutatott szentmisén elhangzott beszédéből).
Szent II. János Pál pápát gyakran emlegetik a katolikus
egyház megújítójaként is, és ebben megint csak a hídépítő
törekvést vehetjük észre: az Egyház kétezer éves hagyományain alapuló, de a modern kornak jobban megfelelő,
korszerűbb irányítású szervezetet hozott létre. A Római
Kúria hivatalait átszervezte, korszerűsítette az Egyházi törvénykönyvet, és evangelizációs tevékenységének köszönhetően nőtt a katolikus hívek száma, változatosabb összetételű lett a bíborosi kollégium. Segítségével az Egyház valóban világegyház lett.
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A hit kérdéseiben azonban ragaszkodott a hagyományos
hittételekhez, így az egyházi reformot a II. vatikáni zsinat
tanításainak megfelelően az örök dogmák szerint valósította meg, kiadva a Katolikus Egyház Katekizmusát. A hitbéli
kérdések reformját elutasító magatartásában laikusként úgy
érzem, az egyházat megosztó törekvéseknek mondott ellent. A kétezer éves hagyományokat megbontó elvi kérdések elutasítása (például a nők pappá szentelésének megtagadása) elsősorban az egyház egységének védelmét voltak
hivatottak megtartani.
Szent II. János Pál pápa másik nagy érdeme, hogy nem
maradt közömbös a profán világot mozgató irányzatokkal
sem, igyekezve a lélek oldaláról, filozófusként megközelíteni a négy irányba szétszakadt Európa problémáit. Elítélte
mind a keleti blokk által fenntartott, kiüresedett szocialista
dogmákat és a nyugat képviselte kapitalizmus elembertelenedő gépezetét, esősorban azért, mert mindkét dogmarendszer elősegítette az emberek eltávolodását Istentől és egymástól. A kelet-nyugat irány tekintetében Európa
államai oszlottak meg, a tőkerendszer működése
révén pedig a függőleges hierarchia teremtett
mély szakadékot a tulajdon birtoklója és megtermelője között, egyre növelve a távolságot
a szegény és gazdag között, a hit és a remény
elvesztéséhez sodorva az emberiséget.
XIII. Leó pápa első szociális enciklikájának, a Rerum
Novarumnak a 90. évfordulójára adta ki Laborem Exercens
című enciklikáját, amely a munkát mint alapvető, Isten elrendelte emberi tevékenységet határozza meg, és kinyilatkoztatja, hogy a munka etikai érték, amely a dolgozó ember szabad és öntudatos akaratától függ. Ennek következtében a munkának az embert kell szolgálnia, és nem pedig
fordítva, hiszen a munka maga méltóság is, és az egész
kérdésben nem szabad szem elől téveszteni a szentírási elvet, miszerint a tulajdon is, a munka is Istentől való.
Mindkét politikai rendszer hibája a keresztény értékrendtől és erkölcsi tanításoktól való eltávolodás, és Szent
II. János Pál pápa ezek visszaállítására törekedett, ebben is
folytatva a II. vatikáni zsinat elvárásait. A hídépítés ezen a
ponton is több irányú folyamatot eredményezett: egyrészt
az evangélium örömét kívánta kiterjeszteni a világon, ebben nagy szerepe volt az evangelizációs tevékenységének,
másrészt új példaképeket kívánt állítani az emberek elé.
Ezt az elhatározást erősítette szentek és boldogok avatásával, vértanúk és mártírok oltárra emelésével. VI. Pál pápa
elképzeléseit folytatta abban a tekintetben, amely a püspöki
kollegialitást támogatta a püspöki szinódus létrehozásával,
és ezt folytatva II. János Pál pápa a szinódusok utáni apostoli buzdításokban foglalta össze a tanácskozások eredményeit.
Annak, hogy Szent II. János Pál pápa olyan sok új hívet
vonzott az egyházba, egyik magyarázata az, hogy egyértelmű volt számára a technika vívmányainak az előnye. Érzékelte és hangot is adott annak a veszélynek, amelyet a
gyorsan fejlődő technika magában rejt, de a modern tömegkommunikációs eszközöket elsőként az Egyház vezetői közül nemcsak a kommunikációban használta, hanem a
médiát az evangelizáció modern eszközeként fogta fel.
Redemptoris missio, a minden időre érvényes missziós
megbízatásról szóló enciklikájában is kifejtette nézetét,
hogy mivel az ifjúság otthonosan mozog a tömegkommunikáció világában, az evangelizáció üzeneteinek be kell
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épülnie ebbe az új civilizációs kultúrába. Mindemellett elengedhetetlennek tartotta más lelkipásztori eszközök alkalmazását is.
„Ha a jövőről beszélünk, nem feledkezhetünk meg az
ifjúságról, amely számos országban a lakosság felét adja.
Hogyan érheti el Krisztus üzenete a nem keresztény fiatalságot, amely egész kontinensek jövőjét képezi? A meglévő
szokványos lelkipásztori eszközök nyilvánvalóan elégtelenek. Ifjúsági szervezetekre, intézményekre, egyesületekre és
körökre, kulturális és szociális kezdeményezésre van szükség. Ez az a terület, amelyen a modern egyházi mozgalmak
széles körben fejlődhetnek.” (Redemptoris missio)
1992-ben II. János Pál pápa elrendelte a Katolikus Egyház Katekizmusának közzétételét, amely hosszú előkészítés
után látott napvilágot, és amely azóta is az egyházi közösség szabályainak és a hitoktatásnak, a katekézisnek a foglalata. Ezzel is folytatta a II. vatikáni zsinat célkitűzését,
hogy a krisztusi tanítást minél szélesebb körben elérhetővé
és érthetővé tegye nemcsak a katolikus, hanem a kereszténység iránt érdeklődő más vallású emberek számára is. A
Katekizmus a kétezer éves hagyományokra épít, de tartalmazza már azokat a kérdéseket is, amelyekkel szembesülve
a ma embere támaszra lelhet a katolikus tanok segítségével:
kábítószer, homoszexualitás vagy a házastársi hűség. A katolikus hit alapdokumentumát a Fidei Depositum kezdetű
apostoli konstitúció bevezetője szerint Szent II. János Pál
pápa biztos hivatkozási alapnak szánta, amelyre építve
minden régió létrehozhatja sajátos, helyi foglalatát katolikus tanításainak, illetve olyan alapnak, amely az ökumenikus törekvéseken keresztül a keresztény egységet hivatottak megteremteni.
1992 Húsvétján részt vettem a feltámadási misén a Vatikánban. A helyzet újdonságának élményét, hogy a székesegyházba motozás után engednek be, hogy a tömeg ereje sodor magával, és nincs esély megválasztani a helyet,
ahol állni vagy ülni szeretnék, felülmúlta az áhítat, hogy
élőben, a maga valójában élem át a Pápa celebrálta misét.
A hullámzó emberáradat elsodort a barátaimtól, magamra
maradtam a tömegben. Rossz arcú emberek közé keveredtem, vállra borított kendővel leplezetten is kihívó öltözékű
nők és sebhelyes arcú kísérőjük gyűrűjébe szorultam, de a
félelem elkerült: minden tekintet a Pontifex átszellemült
alakjára összpontosult, szinte érezni lehetett azt a vonzást
és odaadást, amellyel az emberek követték az egyházfő
szavait és teltek el a Szentlélekkel. A kiélt, erősen kisminkelt, fáradt arcokon csorogtak a könnyek, és én azt hiszem,
a megtisztulás csodájának voltam tanúja.
Abban a negyedszázaddal ezelőtti évben egyetemistaként többnemzetiségű, több nyelvet beszélő, több vallási
felekezethez tartozó diákok csoportjának tagja voltam Rómában; a protestáns, ortodox és zsidó társak között ketten
voltunk magyarok, római katolikusok. Nem emlékszem,
hogy abban az évben, 1992-ben a zsidó pészach, az ortodox és a katolikus Húsvét időszámítása egybeesett-e, de
ünnepeltünk, mindannyian, ki-ki a saját vallása szerint – és
közös agapén is, ki-ki a maga nemzeti étkeivel kapcsolódva az otthoni hagyományokhoz. Senki nem tudna meggyőzni arról, hogy mindez nem a Szentlélek akarata szerint
történt a vatikáni misén, amelyen mindannyian részt vettünk: zsidók és katolikusok, protestánsok és ortodoxok.
Azon a Húsvéton második csodaként éltem át, amint a
Pontifex a hit hídját nyitotta köztünk.
Szentgyörgyi Georgina
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SZÓL A BIBLIA
A Szentírás évezredek távolából, ám folytonosan és kitartóan, állandóan és hűségesen szól Isten gyermekéhez, az emberhez. Szól történelmi forrásként, útmutatóként, Isten titkát közvetítő misztikus műként, s ahogy egy lelkes paptól
hallottam, Isten szerelmes leveleként. Az ószövetségi
könyvek Isten szeretetével átitatva, általa sugalmazottan
tárják elénk a teremtés felfoghatatlan titkát, a választott nép
történelmi mindennapjait, az isteni bölcsességet, a tanítást a
dicsőítésről, az Isten által küldött próféták tanúságtételét.
Az Újszövetség pedig az Ószövetség beteljesítéseként szól
Isten Fiának, a megváltó és üdvözítő Jézus Krisztusnak
megtestesüléséről, emberi életéről, tanításáról, tanítványainak napjairól, hősi küzdelméről, majd Isten ígéretéről.
Szól hozzánk ez az isteni mű, nyitott füllel kell, tehát
hallgassuk.
Mindjárt a Szentírás harmadik mondatában, a kezdetek
kezdetén, a teremtést elindító momentum – hang. A mindenható Isten hangja, aki így szólt: Legyen világosság! (Ter
1,3). A teremtmény számára elképzelhetetlen a puszta és
üres föld, a sötétség borította mélységek, és Istennek a vizek felett lebegő, termékenyítő Lelke. És elképzelhetetlen
számunkra a hang is, mely lehetett talán, a mi antropomorf
képzeletvilágunk szerint, szelíd vagy parancsoló, halk vagy
hangos, mennydörgő, átható, dübörgő, zúgó … Az emberi
elme befogadóképessége miatt a kezdet kezdetének leírása
igen leegyszerűsített. Isten szólt, és megszületett a világosság, mely magának az Istennek sajátos és egyedüli attribútuma; a fény, mely fizikailag energia, impulzus, hullám,
mint maga a hang és az idő is, melyek hátterét és keretét
adják az emberi létnek.
A teremtés kezdetének leírásakor a Szentírás nem ad
jelzőket a hangnak. Isten szól, s szavára megszületnek a vizek és a szárazföld, a zöldellő növények és a nap, hold,
csillagok. Isten szól, és halak, madarak, mezei és erdei állatok kelnek életre. Isten szól, és szeretetből embert teremt a
maga képmására, s neki ajándékozza a földet. S ajándékozott még neki örök életet és szabad akaratot, hogy szeretetből és önként imádja Teremtőjét. A szabad akaratból azonban sarjadhat engedetlenség. Ennek megtestesítője, a kígyó
ugyancsak szól. Nem sziszeg, nem suttog.
A kezdeti idilli állapottól a bűnbeesésig és kiűzetésig
senki sem emeli fel a hangját. Nincs örömujjongás és nincsen kiabálás, sem harag, sem jajveszékelés. Az első hangos szó így különös hangsúlyt és nyomatékot kap, rettenetes ugyanis az esemény, amihez kapcsolódik. Az első gyilkosság – a testvérgyilkosság eseménye, amikor Káintól
megkérdezi az Úr: Hol van a te testvéred, Ábel? Mit tettél?
Öcséd vére felkiált hozzám a földről. (vö. Ter 4,9-10)
Az első gyászos kiáltást követően pedig fokozatosan kiszélesedik a bibliai hangok tartománya. Isten hangja lángok
közül zeng és dübörög, amikor a megtartó tíz parancsot
közli a néppel, közöttük is az ötödiket, amely tiltja a gyilkosságot. (vö. MTörv 5,22) Ugyanakkor Isten szerető Atya,
aki így nyilatkozik szelíd hangon: Aki szeret és megtartja
parancsaimat, annak megmutatom jóságomat az ezredik
nemzedékig. (MTörv 5,10)
Szürrealisztikus látvánnyal és hanghatással találkozhatunk Ezékiel könyvében, az első látomás leírásakor. A próféta látja az Úr trónusát, amelyet négy égi lény hordoz:
Amikor mentek, hallottam szárnyuk suhogását. Olyan volt,
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mint a nagy vizek zúgása, mint a Mindenható hangja, a vihar moraja, mint egy tábornak a zaja. (vö. Ez 1)
Ugyanígy Ezékiel próféta ír döbbenetes látványról és
ijesztő hangokról, a kiszáradt csontokkal teli mezőt felidéző
másik látomásában. (vö. Ez 37,1-7)
A Zsoltárok szerzői is szólnak több helyütt a teremtett
világ hangjairól. A 93. zsoltárban a hang erősödését a költemény szerkesztési sajátossága is kiemeli. A sorok rendre
megismétlik az előző sorok egyes szavait, és ezek összeadódva még inkább emelik a hangerő fokozódásának érzetét: A folyók hallatják, Uram, a folyók hallatják zúgásukat,
a vizek hallatják dübörgő hangjukat. Hatalmasabb, mint
sok víznek zúgása, hatalmasabb, mint tenger morajlása,
mindennél hatalmasabb az Isten a magasságban. (Zsolt
93,3-4) Mily lírai és mily zengő!
Az örökkévaló Istennek dicsőítése, a dicséret hangja tovább fokozódik a 98. zsoltárban: Harsogjon a tenger, és
ami betölti, a földkerekség, s akik lakják! Folyók tapsoljatok kezetekkel, hegyek társuljatok az ujjongáshoz! (Zsolt
98,7-8)
A Bölcsesség könyvében a szerző Egyiptomot, vallási
kultusza miatt, sötétségnek, Izraelt, egyistenhite és kiválasztottsága miatt, világosságnak nevezi. Isten ítél a pogányok felett, s egy ilyen képben az egyre fokozódó hangerő
félelmet ébreszt: Akit meglepett [a sötétség], akár magányos helyen dolgozó földműves volt, akár pásztor vagy
napszámos, azt elkerülhetetlen kényszer kerítette hatalmába. Mindannyiukat a sötétségnek egyazon lánca bilincselte
meg. Akár szél suhogott, akár kedves madárdal hangzott a
sűrű lombú csalitból, akár sebesen iramló víz morajlása
hallatszott, akár alágördülő sziklatömbök vad robaja, akár
ugrándozó állatok láthatatlan futásának zaja, akár ordító
vadállatok bömbölő üvöltése, vagy visszhang verődött viszsza a hegyek szakadékairól, minden megfélemlítette és
megdermesztette őket. (Bölcs 17,16-18)
A Szentírás másik, zajjal járó, kiemelkedő történése a
pünkösdi csoda, melyet az Apostolok cselekedetei könyv ír
le számunkra. Amikor elérkezett a Pünkösd napja, ugyanazon a helyen mindnyájan együtt voltak. Egyszerre olyan zúgás támadt az égből, mintha csak heves szélvész közeledett
volna, és egészen betöltötte a házat, ahol egybegyűltek.
Majd lángnyelvek lobbantak és szétoszolva leereszkedtek
mindegyikükre. Mindannyiunkat eltöltött a Szentlélek. –
számol be Szent Lukács a reményteljes, szívet-lelket tüzesítő eseményről. (ApCsel 2,1-4)
A legharsányabb hanghatásokkal talán a Jelenések
könyvében találkozhatunk, ahol vakító villámlás és dübörgő égzengés, leomló hegyek és romba dőlő városok, füst és
zuhanó csillagok, Mihály arkangyal seregének harci zaja, a
hét sófár átható hangzása, majd a mennyei nagy, zengő dicsőítés hangjaival jön el Istenünk üdvössége, ereje és országa, és az ő Fölkentjének [Jézusnak] uralma. (vö. Jel
12,10)
A harsogó hang ellentétére is találunk számos példát a
Szentírás lapjain. A csend lehet nyugodt, finom, átható,
dermedt. A hang maga, vagy a hang hiánya bő érzelmi skálát képes kifejezni: örömet és félelmet, ujjongást és gyászt,
életet és halált.
Micsoda vívódó némaságban vihette Ábrahám az ő
egyetlen fiát Morija földjére! Izsák, a zsenge és ártatlan, hátán az égőáldozathoz szükséges fával, Ábrahám, kezében
tűzzel és késsel, – az első párbeszédig – átható, súlyos
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csendben lépkedhettek fel a hegyre. (vö. Ter 22) Ábrahám
lelkében a kétség és az engedelmesség, az apai és az Atya
iránti szeretet vívtak keserves csatát.
Melankolikus és szemlélődő a csend a Prédikátor könyvének földi elmúlással kapcsolatos részében (e könyv szerzőségét a hagyomány Dávid fiának, Salamonnak tulajdonítja). Az élet hangjai elcsitulnak, majd egészen elhalnak:
Gondolj Teremtődre ifjúságod napjaiban, mielőtt megérkeznek a gonosz napok és elközelegnek az évek, amelyekre
ezt mondod majd: nem tetszenek nekem; mielőtt elsötétül a
nap és a világosság, és a hold és a csillagok, és mielőtt az
eső után visszatérnek a felhők; mikor megremegnek a ház
őrzői, és megrokkannak az erős férfiak; amikor az őrlőlányok már nem dolgoznak, mert az ablakokban elhomályosodik a nappal; amikor bezárják a külső kapukat, és halkabbá válik a malom zaja; amikor elcsitul a madarak hangja, és minden dal elhallgat; amikor félnek a magaslatoktól,
és ijedten járnak az úton; amikor a mandulafa kivirágzik, a
sáska jóllakik, a kapor kipattan, az ember meg örök hajlékába tér – az utcán már jönnek-mennek a siratóassszonyok,
mielőtt elszakad az ezüstkötél, megreped az arany gyertyatartó, megpattan a forrásnál a korsó, összetörik a kúton a
kerék; és a por visszatér a földbe, ahonnét jött, és az éltető
lehelet meg az Istenhez, aki adta. (Préd 12,1-8)
A gyász csendjével, a teljes elnémulással találkozhatunk
Jeremiás könyvében. Az élet mindennapos, megszokott
zsongása halálos csendbe torkollik, melyet csak fokoz a
fény kihunyása. Az Isten törvény ét megszegők büntetése
ez: Elnémítom közöttük az öröm és a vigasság hangját; a
vőlegény és a menyasszony szavát; a malom zúgását, és kioltom lámpáik fényét. – mondja az Úr. (Jer 25,10)
A csend a szereplője a Máté, Márk és Lukács evangélisták által leírt jelenetnek is, amikor egy este, Jézus és a tanítványok bárkába szállnak a Genezáreti tavon. Dühöngő
szél támadt, a bárka már-már megtelt. Jézus pedig alszik a
hajó végében. A tanítványok rémülten keltegetik: Mester,
nem félsz, hogy elveszünk? Jézus fölkelt és így szólt a vízhez: Csendesedj! Némulj el! A szél elült és nagy nyugalom
lett. Jézus még hozzátette: Miért féltek ennyire? (vö. Mk
4,35-41)
És végül a legfélelmetesebb bibliai csend a Jelenések
könyvében, a hetedik pecsét feltörése után áll be. Az előző
hat pecsét feltörésével beállt pusztító kataklizmák és ijesztő
hangárral járó jelenségek után, a hetedik pecsét feltörésével
csönd lett az égben (vö. Jel 8,1-2), a hét sófár megszólalását
megelőző váratlan, ám várakozásteljes elnémulás.
A rémületes és szinte megfejthetetlennek tűnő látomásokat rögzítő Jelenések könyve mégis a keresztény remény
nagy műve, az Egyház hitvallása és diadaléneke. Lejegyzője János, a szeretett tanítvány, a negyedik evangélium szerzője, aki Jézust idézve, maga tesz tanúságot Isten szeretetéről: Szeressétek egymást! Amint én szerettelek titeket, úgy
szeressétek ti is egymást. (Jn 13,34) Már az ószövetségi választott népnek is azon nyugodott a bizalma, hogy Isten
együtt lakik velük (vö. Kiv 32,12-16). Jézus Krisztus pedig
megígérte: Én veletek vagyok minden nap, a világ végéig.
(Mt 28,20)
A Szentírás azonban nemcsak hangzik az előbbi módokon, hanem muzsikál is.
A zene Isten ajándéka az embernek. Érzésem szerint, a
földi harmónia egy isteni, égi matematika leképezése. Ez az
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isteni sugallat tetten érhető például Liszt Salutaris hostia
művének kezdő transzcendens dallamsorában és Horváth
Márton Levente Salutaris hostia művében, amelyek a megtestesült és köztünk élő Isten titokzatos jelenlétét közvetítik, és egy más jellegű műben, Bartók Béla zenekari Concerto-jában ízelítőt kaphatunk a mennyei zsongásból.
A legkorábbi írásos emlékek, ennek megfelelően, csodákat mesélnek az emberi hang és hangszeres zene varázserejéről. A csodálatos hang, számos hiedelemvilág szerint,
az istenek birodalmából szállt le a földre, és összekötő kapocsként szolgál a földi és égi szintek között. A mítoszok a
hangszereket is isteni eredetűeknek mesélik.
Az ókori egyiptomiak szerint Thot, a tudás istene fedezte fel az általuk használt pengetős hangszereket. A sumérakkád kultúra szelíd éneklésének és lágy síphangjának a
védnöke Istár istennő volt. A görög mitológia szerint a lantot Hermész találta fel. Orfeusz kezében, az Apolló istentől
kapott líra pedig olyan varázseszközzé lesz, amelytől nemcsak az istenek, hanem az emberek, állatok, fák, sziklák, s
még az alvilági hatalmasságok is elbűvölődnek. A Kalevala
énekes táltosa, Vejnemöjnen, kanteléjével elbűvöli az élőlényeket, míg az eposz másik hőse, Lemminkejnen, révén a
zene teremtő erővé válik, amit megénekel, valósággá válik.
A velszi bárd, Merlin és Klingsor, a német énekes példája
is az örök igazságot jelképezi, miszerint a dal korlátlan hatalmat ad annak, aki értően bánik vele. A történelem előtti
időkből szól hozzánk a magyar népmesék varázssípja, illetve újkori elbeszélése ennek a Grimm-mesében megörökített
Hamelni patkányfogó története.
A Biblia zenéje nem egyetlen népnek vagy törzsnek a
muzsikája, hanem – történelmi okok miatt – kapcsolódik az
egyiptomi és a babilóniai zenéhez is. Mindkét társkultúrában becses szerepe volt a zenészeknek és a táncosoknak,
énekeseknek. A zsidók, a környező népekhez hasonlóan,
számos zeneszerszámot használtak, amelyekkel kapcsolatban a szentírási szövegek maguk nem mindig adnak egyértelmű tájékoztatást. Nehezíti a helyzetet, hogy a zsidó vallás tilt, üldöz minden ábrázolást, „bálványalkotást”. Ám az
egyiptomi, sumér-akkád, babilóniai, asszír, kaldeus és ógörög régészeti leletek és az összehasonlító zenetudomány és
hangszertörténet a segítségünkre vannak abban, hogy ezeket a hangszereket és magát az ókori zenét, éneklési módot
megismerhessük.
Az Ószövetség zenéjének és énekelt költészetének megismeréséhez tehát a zsidóság körül élő népek zenéjének
vizsgálatát vették alapul a tudósok. Mezopotámiában már a
Kr. e. 26-25. századokban díszes hangszereket készítettek.
A sumér civilizációból maradtak ránk munkaénekek, étkezési és pihenési énekek, valamint vallási körből himnuszok
és siratók. A dallamokat a tudósok nem tudták pontosan rekonstruálni, de az összehasonlító dallamgyűjtések eredményeként ismeretes az, hogy ezek a népek milyen dallamsorokat használtak. A feltárt domborművek pedig bemutatják
ütő-, fúvós és pengetős hangszereiket.
Egyiptom vallási szertartásai során a papok kisérték
hangszeren a hivatásos énekesnőket, a szertartások szövegeit pedig kórusok adták elő.
A Biblia héber szövege hangsúlyjelzéseket tartalmaz. A
héber olvasás ma sem monoton, hanem dallamosan hangsúlyozott. A nyelv melodikus, így igen alkalmas költemények
írására. Számos vallási szertartásban már nagyon régtől él
az utasítás, hogy az Írást énekelni, nem egyszerűen olvasni

21

Krisztus fénye
kell. Az évezredes hagyományokon nyugvó, recitáló felolvasás, az énekbeszéd-szerű könyörgések, zsoltározások
meghatározták a zsidó szertartásrendet, és bőségesen alkalmazzuk ezeket a katolikus liturgiában is.
A Szentírás könyveinek egy része minden bizonnyal
énekelt szöveg volt, amit bizonyít a szöveg szabályos, metrikus struktúrája. Szép számmal találunk énekelt költeményeket az Ószövetségben: Lámech diadaléneke (Ter 4,23),
Noé áldása (Ter 9,26), Izsák áldása (Ter 25,27-30), Jákob
áldása (Ter 49,3-28), Debora éneke (Bír 5,1-12), Sámson
éneke (Bír 16,23-30), Anna hálaéneke ((1Sám 2,1-10), Dávid siratója (1Sám 1,17-26), s az Újszövetségben: Mária
hálaéneke, a Magnificat (Lk 1,46-55), Zakariás hálaéneke,
a Benedictus (Lk 1,67-79) és Simon zsoltáros éneke a Nunc
dimittis (Lk 2,29-32).
A zsidóság hagyományában Mózes nemcsak törvényalkotó prófétaként, hanem énekmesterként is megjelenik, nővérét Mirjamot pedig zsoltár- és himnuszköltőként említi az
Ószövetség. (vö. Kiv 15,1-21). A próféták képességeihez
feltétlenül hozzátartozott az éneklés és a zenélés, a bibliai
próféta vagy látó gyakran egyet jelenthetett a muzsikussal
vagy énekessel.
A hangzó praxis volt ennek a zenének az egyedüli tanítási módszere, a zene és a szöveg elválaszthatatlanul összetartoztak, és a szájhagyomány szigorú továbbadása miatt
kiolthatatlanul beleivódtak az emlékezetbe.
A Szentírás a legtöbb zenei adatot a Zsoltárok könyvében adja számunkra. A Zsoltárok könyve, a héber Széfer
Tehillím (gör. Pszaltérion) 150 lírai költeményt magába
foglaló énekgyűjtemény, amely a zsidó nép különböző időszakaiból származtatható. A zsoltárok legősibb rétegének
keletkezése a Kr. e. első ezredfordulónak, a királyság megalakulásának idejére tehető. Ezt követően 7-8 évszázadig
tartott a versek végső formájának kialakulása, a Kr. e. 200as évekre. A zsoltárciklus vallásos és világi énekek keveréke, amelyek közül többet, részben vagy egészben, hangszeres kísérettel énekeltek. Erre utalnak például a 4,5,6,9 zsoltárok kezdősorai. Ezért lehet, hogy maga a zsoltár szó, a
héber mizmór, görögre a pszalmoi kifejezéssel lett fordítva,
amely a ’pengetni’ igéből származik.
A zsoltárok remekbe szabott irodalmi alkotások, amelyek a nép szerteágazó kultúrájának egészéből merítettek:
dicsőítő énekek, bűnbánati költemények, könyörgések,
imádságok, hálaadások, zarándokénekek, történeti ódák, a
nép életének eseményeit megörökítő dalok: munkadalok,
szerelmi, lakodalmi énekek. A héber címek alapján 77 zsoltár szerzője Dávid, a többi esetében Mózes és Salamon, illetve királyok, főpapok, vezető énekesek vannak feltüntetve.
A zsidó nép életében, hasonlóan a környező népekhez,
hangsúlyos szerepet játszott az éneklés, a hangszeres zenélés és a tánc mind a vallási, mind a hétköznapi életben. Az
ószövetségi zene homofón és vokális beállítottságú. Elemezve a héber zenei nyelvezetet, a vokális terminusok
száma sokszorosan meghaladja az instrumentális kifejezésekét. Több tucatnyi héber szó él a különböző énektípusok,
hangzások, éneklési módok jelölésére. Az énekhang szépsége és tisztasága a legfontosabb eszköz a zsidó áldozati
zenei szolgálatban, a hangszerek jelentősége meg sem közelíti az énekhangét.
A zsoltáréneket hivatásos levita énekesek szólaltatták
meg, míg a nép akklamációkkal (felkiáltásokkal), refrének-

22

2017. Karácsony
kel, responzórikus énekkel vette ki részét az áldozati cselekményből, melyek mindegyikének megvolt a megfelelő
zenei kerete. (vö. 2Krón 29,25-30) A Krónikák könyveiben
találunk tudósítást az oltárszolgálatot ellátó együttesek
számáról, az örömkiáltásokról és ujjongásról. (vö. 1Krón
23,5; 1Krón 25,7; 2Krón 15,14-15).
A tánc a legősibb érzelmi kifejezés, szintén hozzátartozott a mindennapokhoz és ünnepekhez, az áldozati szolgálathoz. A zsoltárokban találunk utalást nemcsak az éneklés
módjára és előírt hangszeres kíséretre, hanem a körtáncra
is. A Szentírás számos helyén olvasunk a táncról, például:
Mirjam prófétanő, Áron nővére, kezébe vette a dobot, s az
asszonyok mind utána mentek dobbal, táncot lejtve. (Kiv
15,20; vö. még Bír 21,21; 1Sám 18,6; Jud 3,7)
A leghíresebb tánc talán Dávidé, amikor Jeruzsálem
meghódítása után Kirját-Jeárimból átviteti a frigyládát Jeruzsálembe: A leviták a vállukon hozták a ládát rudakon,
ahogy Mózes az Úr parancsára elrendelte. Dávid megparancsolta a leviták vezetőinek, hogy állítsák sorba testvéreiket, az énekeseket – hangszerekkel … fölszerelve –, és hallassanak örömrivalgást. … Dávid bisszuspalástot viselt, s
táncot lejtett; ugyanígy tettek a leviták is, akik a ládát vitték, valamint az énekesek és Kenanja, aki az átvitelt irányította. … Egész Izrael kísérte az Úr szövetségének ládáját
örömujjongás … közepette. (vö. 1Krón 15,15-17 és 15,27)
A bibliai hangszerek feladatát tekintve megkülönböztethetjük a dallami hangszerek és az ütőhangszerek csoportjait, melyek a profán és a vallási életben az éneklést, a szertartásokat és a táncot bevezették és kísérték. A Biblia tizenhat hangszert említ, amit Izrael népe használt.
Ütő- és rázóhangszerek
A tof szó az ószövetségi kézidobok gyüjtőfogalmát jelöli. A kézidob elmaradhatatlan kelléke volt a táncnak, főleg
nők használták. Izrael vallási életében Isten dicsőítésének
fontos eszköze az ének mellett a kézidobok sokaságával kísért tánc. A fából, fémből készült keretre az ókori zsidók
többnyire birka- vagy kecskebőrt feszítettek, és ezt kézzel
vagy dobverővel ütötték.
A celcelim fémből készült tányért jelent, ezen belül
könnyebb, kicsi, ujjakkal mozgatott réztányérokat, illetve
jóval nagyobb méretű és erőteljes, harsány hangú bronztányérokat. Ezek görög neve kümbalon, innen a sok helyütt
tévesen előforduló ’cimbalom’ megjelenése a szövegekben
(Szent Pál így ír a szeretethimnuszban – 1Kor 13,1 – …
zengő érc vagyok vagy csengő réztányér).
A menaanim rázóhangszer, az egyiptomi sistrumhoz hasonlíthatott. A fémből készített keretet nyújtott ívben meghajlították. A keret csaknem összeérő végei markolatban
végződtek. A keretbe egymással szemben 3-3 lyukat fúrtak,
amelyekbe vaspálcákat helyeztek. A pálcikákra ércgyűrűket, csengettyűket raktak. Ezek rázásakor sajátos hang keletkezett.
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A paamonim apró csengettyűk sora, amelyeket a főpap
palástjának szegélyére erősítettek.
A mecillot nagyobb méretű, erőteljesebb hangú kézi
csengő.
Lírák
A kinnor a görög kitharával rokon húros hangszer. Egy
Megiddóban feltárt, Kr. e. 1000 körül időkből származó
filiszteus vázafestmény olyan fajta lírát ábrázol, amely Dávid királyé lehetett. Húrjainak száma változó. A dávidi
kinnort kilenc birkabélhúrral, alsó rezonátorszekrénnyel ellátott hangszerként rekonstruálják a hangszertörténészek.
A keret és a rezonálószekrény ciprus vagy szantálfából készült, a húrok állatok, főleg juh, beléből vagy sodort fonalból. A kinnor elsősorban kultikus hangszer, a leviták énekének fontos kísérő hangszere. Húrjait kézzel pengették
vagy plektrummal (tollal, nád- vagy fadarabkával) szólaltatták meg.
Az aszor a héber tíz szónak a gyökéből származtatható,
a hangszer húrjainak számára asszociálnak a hangszertörténészek.
A katrosz egy továbbfejlesztett líra (kithara) lehetett. Az
antik világban egy hangszernek sem volt olyan változatos
formája, mint a kitharának.
Hárfák
A nebel főként az ének kíséretére használatos, fölfelé állított, hordozható, derékszögű, hárfához hasonló hangszer
volt. A leírások alapján, a kinnorral ellentétben, a nebelnek
felül volt a rezonáló korpusza. Két kézzel, plektrum nélkül
szólaltatták meg.
A szabbeka feltételezhetően a görög háromszögű, négyhúrú, magas hangolású sambükéhez hasonló derékszög hárfa lehetett (vö. Dán 3,5)
Fafúvósok
Az ugab egyike a legkorábban említett
hangszereknek (Ter 4,21). A vertikális fuvolát jelölhette, majd később a sípszerű hangszerek általános elnevezése lett.
A halil szó jelentése üreges nád, lyukas
nád. Nád fúvókája volt, de nem tartozik a fuvolák csoportjába, hanem pásztorsíp jellegű
volt. Éles, átható, rivalgó vagy jajongó hangja alkalmassá tette arra, hogy az extatikus
próféták hangszere legyen.
Kürtök
A sofar az Ószövetségben említett hangszerek közül a leggyakrabban szereplő fúvós
hangszer. Az egyetlen ószövetségi hangszer,
amely évezredeken át megőrizte eredeti formáját, és kultikus célokra ma is használatos.
Csak kosszarvból vagy kőszáli kecske szarvából készülhetett. A tekiah kifejezés a sófár
rövid megfújását jelenti, míg a hosszan tartott
hang szava a masak. A staccato (szaggatott)
fújásmódot kifejező sebarim és a tremolo
(remegtetett) hangzást jelentő teruah elnevezések a mai napig használatban vannak. A
sófár szólal meg mindannyiszor a Bibliában,
amikor üdvtörténetileg jelentős esemény történt vagy következik be.
A keren marhaszarvból készült, hétköznapi (nem kultikus) használatra alkalmas
kürt.
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A jobel különleges formájú kürt lehetett. A sofar, a
keren és a jobel együtt szólal meg Jerikó falainak lerombolásakor. (vö. Józs 6)
Trombita
A hacocerot megszólaltatása az ároni papság privilégiuma volt. A trombiták hangja figyelmeztette a népet arra,
hogy boruljanak le Isten színe előtt. Az Ószövetség két kifejezést használ a trombiták megszólalására: tekiah és
teruah, az egyik a szaggatott, nyugtalan hangokat, a másik a
hosszan kitartott hangokat jelöli. Az egyenes trombitát a
zsidók Egyiptomból hozhatták magukkal. A 2-3 hangot
átfúvással (erőteljes megfúvással) megszólaltató, bronzból
készült hangszer fülsértően erős, recsegő, messzire hangzó
jelet adhatott.
A bibliafordítások az adott korhoz kötődően, igen változatosan nevezik az ősi szövegben előforduló hangszereket,
sokszor használván korabeli népszerű hangszerek megnevezését, részint mert nehéz rekonstruálni az évezredes
múltba vesző leírásokat, eszközöket, szokásokat, történéseket, másrészt talán, költőien, lendületesen, lelkesen, hangulatosan és szemléletesen akarták visszaadni mindazt a temperamentumos töltetet, ami ezekben a szövegekben rejlik.
A nem is mindig bizonyos vagy bizonyítható tényekhez,
adatokhoz ragaszkodó fordítás pedig,
esetleg nem túl szerencsésen hangzik az
európai nyelveken, a később élt nemzedékek fülének. Ne tekintsünk szigorúan
tehát a muzsikus részek és utalások koronként változó megfogalmazására.
A zene nyilvánvaló célja az örökkévalóság érzékeltetése, az Örökkévaló dicsőítése. A lényeg, hogy szívünkbe zárjuk,
meghalljuk Isten ékesen szóló, szerelmes
üzenetét. Ne szűnjünk meg éberek maradni, és gyermeki örömmel hálát adni,
Istent dicsérni, dallal, tánccal, víg kiáltással, dobszóval és zengő húrokkal. Hangozzék fel ujjongásunk az égig!
Csodálatos a kép, amely a Szentírást
zárja, a Mindenhatót dicsőítő örömének:
Nagy sokaság zengi a mennyben, ezt
mondva: Alleluja! Üdv, dicsőség és hatalom legyen a mi Istenünknek! … Amen,
alleluja! … A szeretett tanítvány így jegyezte le nekünk: Úgy hangzott, mint hatalmas tömeg moraja, mint nagy vizek
zúgása, mint zengő mennydörgés robaja:
Alleluja! Megkezdte uralmát Urunk, Istenünk, a Mindenható! (vö. Jel 19,1 és
19,6)
Koczka Tamásné
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R EFORMÁCIÓ 500

AZ ÖKUMENIZMUS TÜKRÉBEN

Idén október 31-én volt 500 éve annak, hogy Luther Márton kitűzte a wittenbergi vártemplom kapujára a 95 pontból álló tételét. Ezt tekintik az úgynevezett nyugati reformáció kezdetének. Ebből az apropóból fogalmazódott meg bennem az a gondolat, hogy utánanézzek a II. Vatikáni Zsinat dokumentumai között, hogyan is viszonyulunk mi, római
katolikusok, (illetve hogyan is kellene viszonyulnunk) keresztény testvéreinkhez.
Így találtam rá a II. Vatikáni Zsinat Unitatis Redintegratio kezdetű határozatára, mely
a keresztény egységtörekvésről, ökumenizmusról szól. Cikkemben leginkább a fent említett határozat szellemiségére, gyakorlati alapelveire szeretném a figyelmet irányítani. Nem
célom a történelmi előzmények, tények, teológiai, illetve dogmatikai elemzés tudományosabb bemutatása, illetve a későbbi teológiai írások elemzése ebben a témában, − hiszen
ez, a cikk terjedelme miatt sem áll lehetőségemben −.
Többször tapasztaltam, hogy sokak fejében még ma is védekező, zárt, olykor gyűlölködő magatartás uralkodik a keresztény vallást és felekezeteket illetően; nem pedig az elfogadó, kilépő egyház képe, amely nyitott és párbeszédre képes.1
Az Unitatis Redintegratio azt hangsúlyozza, hogy „nekünk kell kezdeményeznünk; (…) alakulnunk kell, hogy alkalmasak
legyünk az ökumenikus munkára. Minél közelebb jutunk Krisztushoz, annál közelebb jutunk egymáshoz is.”2 „Nem érdekes
ki volt a hibás, ki volt a bűnös, egy a lényeg: hogy az akkor történt és ma is fennálló megoszlottságot meg kell szüntetnünk.
Ez a mi feladatunk.”3 Tehát tanuljunk egymástól, fogadjuk el egymást, tanuljuk meg egymás állásfoglalását és szándékát:
mi az, ami bennünket vezet, illetve ami megköt.4
Az Egyházban, Krisztus Testén, − mint tudjuk−, kezdettől fogva voltak és vannak szakadások. Krisztus azonban mindig odanyújtja Egyházának az egység ajándékát, amelyért tennünk kell, hogy Ő ezt az akart egységet megtartsa, megerősítse és tökéletessé tegye.5 Hogy ennek a hívásnak megfeleljünk, először is szükségünk van az Egyház állandó megújulására; a hivatáshoz való nagyobb hűségre, mely az ökumenikus mozgalom hajtóereje.6 A szív megtérése is nagyon fontos,
hogy az evangéliumnak megfelelő tiszta életet éljünk, mert „az elme megújulásából, az önmegtagadásból és az őszinte
szeretetből ered és érlelődik az egység vágya.”7 A közös imádság az egész ökumenikus mozgalom lelke, a „szívbéli megtérést és életszentséget a keresztények egységéért mondott magán- és nyilvános könyörgésekkel együtt az egész ökumenikus mozgalom lelkének kell tekinteni, és jogosan nevezhető lelki ökumenizmusnak is.”8 Törekednünk kell tehát, egymás
testvéri megismerésére,9 és olyan lelkipásztorok, papok képzésére, akik Isten misztériumait igazságszeretettel, szeretettel
és alázattal, az Egyház tanításához ragaszkodva vizsgálják.10
Tehát az ökumenikus törekvés célja nem a megismert teológiai igazságok feladása és az uniformizálás! Még akkor
sem, ha az üdvösség eszközei, legteljesebb formában, csak Krisztus Katolikus Egyházában, mint az üdvösség egyetemes
eszközében érhető el.11 „A katolikus hit megfogalmazása semmiképpen sem lehet akadálya a testvérekkel folyó párbeszédnek. A tanítást teljes egészében és világosan kell előadni. Semmi sem annyira idegen az ökumenizmustól, mint a hamis
irenizmus (a mindenáron való békülékenység). (…) Ugyanakkor a katolikus hitet mélyebben és pontosabban kell kifejteni,
oly módon és olyan megfogalmazásban, hogy különvált testvéreink is jól megérthessék.”12 Mindennek a legfőbb törvénye
a szeretet kell, hogy legyen.13
Ami leginkább egyesíti a keresztényeket, az a Szentírás szeretete, tisztelete, melyben Istent keresik. „A Szentírásban
Krisztus életét szemlélik, és mindazt, amit az isteni Mester az emberek üdvösségére tanított és cselekedett, különösen halálának és föltámadásának misztériumait. (…) a Szentírás magában a dialógusban rendkívül jelentős eszköz a mindenható
Isten kezében annak az egységnek elérésére, melyet a Megváltó kínál minden embernek.”14
Az egység megélésében az egyházak részéről összehívott és napjainkban megvalósult találkozók még inkább segítenek
minket. Az ökumenikus istentiszteleteken valamennyien megvalljuk keresztény hitünket, kölcsönösen megbecsülve egymást, tanúságot teszünk keresztény hitünkről és magyarázzuk a közös Igét. Nagyon érdekes minden alkalommal rádöbbenni, hogy mennyi és milyen sokféle egyéni értékkel rendelkeznek a különböző egyházak, felekezetek. Azt felismerni,
hogy a mi Urunk Jézus Krisztus egyesíti őket, az Ő nevében gyűlnek össze és Őt dicsőítve imádkoznak az istentiszteleteken, − ahogy mi katolikusok is tesszük. „E testvéreink keresztény élete a Krisztusba vetett hitből táplálkozik, a keresztség
kegyelméből és Isten igéjének hallgatásából erősödik, s a magánimában, az elmélkedő bibliaolvasásban, a keresztény
családi életben s az Isten dicséretére összegyűlt közösség istentiszteletében nyilvánul meg. Istentiszteletük egyébként tar-
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talmaz olyan elemeket, melyek szembeötlően a régi közös liturgiára utalnak.” Természetesen nemcsak az említett istentisztelet az terület, ahol meg tudjuk mutatni egységünket, hanem a szeretetszolgálat is, ahol keresztény testvéreinkkel
együtt tanúságot teszünk az összes nemzet előtt a Mindenható egy Istenbe vetett hitünkről. „Az ilyen együttmunkálkodás
közben minden Krisztusban hívő könnyűszerrel megtanulhatja, miként lehet egymást jobban megismerni, többre becsülni,
s hogyan épül a keresztény egység útja.”16
Örömmel állapíthatjuk meg, hogy mára már van egy kialakult közösségi kapcsolat, − bár még nem teljes −, a katolikusok és a többi keresztény egyház között; és vannak, akik figyelemmel kísérik, őrzik és ápolják azt, ami összetart, ami közös; és ami pedig szétválaszt, arra konstruktív, nyitott, szeretetteljes megoldást céloznak meg, − hiszen csak így, a szeretet
útján járható az egység, amely hitünk alapvető elvárása. Természetesen tudatában vagyunk, hogy az ökumenikus egységtörekvés nem emberi erőfeszítéseink gyümölcse, vagy az egyházi diplomácia által épített eredmények sikere, hanem egy
felülről jövő ajándék, amely meghaladja az emberi erőket, képességeket.17 Az ökumenizmus akkor lesz igazán valódi,
amikor képesek leszünk a figyelmet önmagunkról, saját érveinkről és megfogalmazásainkról Isten Szavára irányítani,
amely igényli, hogy meghallgassák, befogadják és tanúságot tegyenek róla a világban. Minden keresztény közösség, arra
kapott meghívást, hogy ne egymással versenyezzen, hanem működjön együtt; mert az egység nem cél, hanem út, egyházaink útja az imában, türelemben, várakozásban, kitartásban, fáradozásban és az elkötelezettségben.
Örülök, hogy nálunk Dunaharasztiban és Taksonyban az ökumenikus párbeszéd központjában Krisztus, a Fő van, és
épp ezért ilyen termékeny. Ezek az alapelvek vezéreljenek továbbra is minket, katolikusokat más felekezetű testvéreinkkel
való párbeszédben, hiszen „Ami igazán keresztény érték, az sohasem ellenkezik a hit igazi javaival, sőt mindig hozzásegít
Krisztus és az Egyház misztériumának tökéletesebb megragadásához.”18
Horváth Péter
Bibliográfia:
Unitatis Redignatio, in: A II. Vatikáni Zsinat dokumentumai, Szent István Társulat, Budapest 2007.; Lumen Gentium, in: A II. Vatikáni Zsinat dokumentumai, Szent István Társulat, Budapest 2007.; FERENC, Evangelii Gaudium, Szent István Társulat, Budapest 2014.; A Katolikus Egyház Katekizmusa, Szent István Társulat, Budapest 2013.
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ÉS KÉPEK
Medriczky Andor:

KARÁCSONYI PÁSZTORÉNEK
Betlehemi kis jászolban
Isten fia jött közénk,
Megváltani minden embert
Gazdagot és a szegényt.
Szeretetet áraszt máris:
Kis kezét nyújtja felénk.

Gerrit van Honthorst: A PÁSZTOROK IMÁDÁSA
Corrado Giaquinto: HÁROM KIRÁLYOK HÓDOLATA

Betlehemi kis jászolhoz
Jöttek szegény pásztorok,
Angyalszózat hívta őket
Az istálló ragyogott.
S hoztak, ami tellett tőlük:
Báránykát, juhászbotot.
Később jöttek a királyok
Ajándékkal gazdagon,
Tömjén, mirha és aranykincs
Csillog-villog a napon.
Mert király Ő, a kis Jézus,
Övé minden hatalom.
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Most mi jöttünk, hazátlanok,
Legszegényebb hívei,
Vándorúton, kincsek nélkül
Szívünket kiönteni.
Kicsi Jézus segíts minket
Hinni, tűrni, küzdeni…
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Egy dollár nyolcvanhét cent. Ez minden vagyona. És
ebből is hatvan cent csupa pennyben. Egy- meg kétpennynként rakosgatta félre, úgyhogy már rettegett tőle a fűszeres,
a zöldséges meg a hentes, ha belépett a boltba – neki meg
égett az arca szégyenében, mert érezte, hogy magukban fukarnak tartják a kicsinyes alkudozása miatt. Della háromszor is megszámlálta. Egy dollár nyolcvanhét cent. És holnap karácsony napja.
Most már világos, nem tehet egyebet, mint hogy lehuppan a kopott díványra, és jól kibőgi magát. Della ezt valóban meg is tette. Ami azt a filozófiai megállapítást váltja ki
az emberből, hogy az élet csak zokogásból, szipogásból
meg mosolygásból áll, de főként szipogásból.
Míg a ház asszonya a zokogás első stádiumából fokozatosan a másodikba csendesül, nézzünk körül az otthonában.
Bútorozott szoba, heti bére nyolc dollár. Koldustanyának
éppen nem mondható, de a kolduskataszteren dolgozó közegek bizony könnyen rásüthetnék ezt a minősítést.
Lent a lépcsőházban van egy levélszekrény, amelybe
nem fér be a levél, egy villanycsengő, amelyből a látogató
egyetlen hangot sem bír kicsikarni, valamint egy névjegy a
következő névvel: „Mr. James Dillingham Young”.
A Dillingham név kiírása még a jómódnak abból az idejéből származik, amikor viselőjének heti harminc dollár
volt a fizetése. Most, hogy jövedelme húsz dollárra zsugorodott, a Dillingham név betűi is annyira elmosódtak, mintha feltett szándékuk volna, hogy egyetlen szerény és igénytelen D-vé húzódjanak össze. Amikor azonban Mr. James
Dillingham Young hazajön, és belép a lakásba, Mrs.
Dillingham Young, a felesége, akit Della néven már bemutattunk az olvasónak, csak Jimnek szólítja, és a nyakába borul. Ez pedig igen jó dolog.
Della kibőgte magát, aztán a púderpamaccsal eltüntette
arcáról a sírás nyomait. Az ablakhoz állt, és szomorúan kitekintett; a kilátás egy szürke macskára nyílt: a macska a
szürke udvar szürke fala alatt sétált. Holnap lesz karácsony
napja, s neki összesen 1,87 dollárja van Jim ajándékára.
Hónapok óta félrerak minden pennyt, s ez az eredmény.
Heti húsz dollárból nem futja sokra. A kiadások nagyobbak, mint számította. Ez örökösen így van. 1,87 dollárja
van mindössze, ennyiből vehet Jimnek ajándékot. Az ő
Jimjének. Pedig hány boldog órát töltött azzal, hogy kitervelte, mi szépet vegyen neki. Valami finom, különleges,
igazán értékes holmit – ami egy icipicit méltó a megtiszteltetésre, hogy Jim tulajdona legyen.
A szoba két ablaka között volt egy állótükör. Az olvasó
talán látott már állótükröt nyolcdolláros bútorozott szobákban. Ha egy nagyon sovány s igen fürge mozgású személy
nézi benne hosszanti irányú csíkos, gyors egymásutánban
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megjelenő tükörképét, többé-kevésbé pontos fogalmat alkothat magának a külsejéről. Minthogy Della karcsú volt,
megtanulta, hogyan kell megnéznie magát a tükörben.
Egyszer csak elperdült az ablaktól, s a tükör elé állt. A
szeme ugyan ragyogott, de az arca húsz másodperc leforgása alatt egészen elszíntelenedett. Gyors mozdulatokkal kibontotta a haját a tükör előtt, s teljes hosszában leengedte.
James Dillingham Youngéknak összesen két kincsük
volt: roppant büszkék voltak rájuk mind a ketten. Az egyik:
Jim aranyórája, amely még az apjától maradt rá. Ő is az apjától örökölte. A másik Della haja. Ha Sába királynőjének
történetesen a szellőztetőaknával szemben volna a lakosztálya, holtbiztos, hogy Della hajmosás után az ablakon lógatná ki a haját, csakis azért, hogy lepipálja Őfelsége ékszereit. S ha Salamon király lenne náluk a házmester, s kincsei
az alagsorban lennének felhalmozva. Jim mindig megnézné
az óráját, valahányszor elmenne mellette, csakis azért, hogy
az öreg a szakállát tépje irigységében.
Mint mondtam, Della leeresztette gyönyörű haját: térden alul ért csillogó, hullámzó, rőt barna hajzuhatag, s mint
valami palást, beburkolta egész alakját. Aztán gyorsan, idegesen megint feltűzte fürtjeit. A keze közben tétovázva
megállt egy percre, s egy-két könnycsepp gördült le a szeméből a kopott piros szőnyegre.
Magára kapta elnyűtt barna kabátját, feltette a régi barna
kalapját. Perdült egyet, s a szeme még mindig csillogott,
amikor kiröppent az ajtón, s lefutott a lépcsőn, ki az utcára.
Meg sem állt, míg egy cégtábla elé nem ért, amelyen ez
volt látható: „Madame Sofronie. Vendéghaj nagy választékban.” Della felrohant az emeletre, majd pihegve megállt,
hogy összeszedje az erejét.
A Madame magas, sápadt, rideg asszony volt, külseje
rácáfolt szép nevére.
– Megveszi a hajamat? – kérdezte Della.
– Attól függ – mondta az asszony. – Vegye le a kalapját,
hadd látom, milyen.
Della vállán leomlott a barna hajzuhatag.
– Húsz dollár – mondta az asszony, szakértő mozdulattal megemelve a nehéz fürtöket.
– Adja ide a pénzt, de gyorsan – mondta Della.
Rózsaszín lepkeszárnyon repült el a következő két óra.
Della végigjárta az áruházakat. Ajándékot keresett Jimnek.
Nagy sokára talált is valamit; mintha egyenesen Jim
számára készült volna, csakis neki, és senki másnak. Átkutatta az áruházak egész készletét, de egyikben sem talált
hozzá hasonlót. Platina óralánc volt, mintázata nemesen
egyszerű, értékét csupán az anyaga hirdette, s nem holmi
cikornyás, talmi minta – bár ilyen egyszerű volna minden,
ami jó! A lánc valóban méltó volt az Órához. Mihelyt Della
meglátta, rögtön tudta, hogy ezt pedig Jim fogja viselni.
Olyan ez a lánc, mint a férje. Szerénységgel párosult nemesség, ez az, ami Jimre és a láncra egyaránt jellemző.
Huszonegy dollárt kértek érte, s Dellának nyolcvanhét
cent maradt a zsebében, mikor hazasietett. Ennek az óraláncnak a birtokában Jim most már bízvást megnézheti
bármely társaságban, mennyi az idő. A pompás órára ugyanis ez ideig olykor csak lopva pillanthatott, mert lánc helyett csupán egy ócska bőrszíjra volt felerősítve.
Hazatérve Della mámoros örömén némileg fölülkerekedett az óvatos, józan megfontolás. Elővette a sütővasat,

2017. Karácsony

Krisztus fénye

meggyújtotta a gázt, s hozzálátott, hogy helyrehozza a
nagylelkűséggel párosult szerelem romlását. Márpedig,
kedves barátaim, az efféle romlást helyrehozni minden
esetben roppantul nehéz feladat, mondhatni óriási feladat.
Negyven perc múlva Della fejére apró, tömött fürtöcskék simultak: egészen olyan lett, mint egy huncut iskolás
fiú. Della hosszan, gondosan, kritikus szemmel szemlélte
tükörképét.
– Ha Jim menten meg nem öl, ahogy meglát – gondolta
magában –, akkor biztosan azt mondja majd, hogy olyan
vagyok, mint egy Coney Island-i kóristalány. De mihez
kezdtem volna egy dollár nyolcvanhét centtel?
Hét órára kész volt a kávé, a hirtelen sült borjúszeletekhez pedig a kályha szélén állt a forró serpenyő.
Jim pontosan járt haza. Della a markában szorított óralánccal az asztal sarkán ült, az ajtó mellett, amelyen a férje
majd belép. Aztán egyszerre csak meghallotta Jim lépteit a
lépcsőházban, lent az első emeleten, s erre hirtelen elsápadt.
Della gyakran fohászkodott magában egészen egyszerű,
mindennapi dolgokért, s most azt rebegte: Édes Istenem,
add, hogy Jim így is szépnek találjon!
Kinyílt az ajtó, Jim belépett, s az ajtót betette maga mögött. Sovány, magas, az arca komoly. Szegény fiú, mindössze huszonkét éves, és már családfenntartó. Új felöltőre
lett volna szüksége, és nem volt kesztyűje.
Jim megállt az ajtónál, mozdulatlanul, mint a vizsla,
mikor fürjet szimatol. Dellára szegezte tekintetét, de az aszszonyka nem tudott kiolvasni a szeméből semmit, és megrettent. Jim pillantásában nem volt sem harag, sem meglepődés, sem rosszallás, sem iszonyat, sem valamilyen más
érzés, amelyre Della felkészült. Jim csak bámult rá mereven, furcsa, kifejezéstelen arccal.
Della leugrott az asztalról, és elébe állt.
– Jim drágám – kiáltotta –, ne nézz így rám! Levágtam a
hajamat, és eladtam. Itt a karácsony, és nem akartam, hogy
úgy múljon el, hogy meg ne ajándékozzalak. A hajam majd
kinő megint, mondd, ugye, nem haragszol? Muszáj volt
megtennem. Az én hajam nagyon gyorsan nő. Szólalj hát
meg, Jim, mondd, hogy: Boldog karácsonyi ünnepeket!, és
örüljünk egymásnak. Ha tudnád, milyen szép, milyen gyönyörű ajándékot vettem neked!
– Levágtad a hajad? – kérdezte Jim nehezen forgó
nyelvvel, mintha a legkeményebb szellemi megerőltetéssel
sem bírta volna ezt a nyilvánvaló tényt megérteni.
– Levágtam és eladtam – mondta Della. – Hát így már
nem tetszem neked? Pedig az vagyok, aki voltam, a hajam
nélkül is, nem igaz?
Jim furcsán körüljáratta tekintetét a szobában.
– Azt mondod, nincs meg a hajad? – szólt szinte bárgyú
arccal.
– Hát aztán – válaszolt Della. – Mondom, hogy eladtam.
Volt, nincs, vége. Karácsonyeste van, kisfiam. S most légy
kedves hozzám, hiszen miattad vágtam le. A hajamat szálanként megszámolhatták – folytatta az asszonyka, hirtelen
elkomolyodva, édes-melegen –, de ki méri fel, hogy én téged mennyire szeretlek?!… Süthetem már a húst, Jim?
Jim hamar magához tért különös révületéből. Karjába
kapta asszonykáját. S mi most tíz másodpercre fordítsuk el
tapintatosan a tekintetünket, vegyünk figyelmesen szemügyre valamely jelentéktelen tárgyat a szobában. Heti nyolc
dollár vagy évi egymillió – hát nem mindegy? A matematikusok vagy más okos emberek bizonyára helytelenül vála-

szolnák meg ezt a kérdést. A három napkeleti bölcs értékes
ajándékokat hozott, de ilyen kincs nem volt a kincseik között. A továbbiakban majd fény derül e homályos célzásra.
Jim kihúzott a zsebéből egy csomagot, s az asztalra dobta.
– Nehogy félreérts, Dell – mondta. – Felőlem levághatod, leborotválhatod vagy megmoshatod a hajad, attól még
én éppúgy foglak szeretni. De bontsd csak ki ezt a csomagot, és tüstént meglátod, miért voltam úgy oda az első pillanatban.
A fürge fehér ujjak sietve letépték a spárgát meg a papírt. Aztán elragadtatott örömsikoly hangzott fel, majd sajnos nőies hirtelenséggel keserves zokogás és jajveszékelés,
úgyhogy a ház urának minden rendelkezésre álló eszközt
latba kellett vetnie, hogy megvigasztalja az asszonyát.
A csomag ugyanis a fésűket tartalmazta, azt a fésűkészletet, amely már régóta Della csodálatának tárgya volt, egy
broadwayi üzlet kirakatában. Gyönyörű fésűk voltak, tiszta
teknőcből, a szélük ékkővel kirakva, pontosan az az árnyalat, amely az ő hajdani szép hajához illett volna. A fésűk
sokba kerültek, Della szíve mégis majd elepedt értük, pedig
semmi reménye sem volt rá, hogy ez a készlet valaha is az
övé legyen. S íme, most mégis az övé lett, s az áhított ékességnél is gyönyörűbb hajfonat… nincs többé!
Della kebléhez szorította a fésűket, s végre mégis ráemelte tekintetét a férjére. Könnyben úszó szemmel, mosolyogva mondta:
– Az én hajam ám nagyon gyorsan nő!
Aztán mintegy leperzselt szőrű kismacska, hirtelen felszökkent, s felkiáltott:
– Jaj!
Jim még nem látta az ő ajándékát. Della mohó várakozással nyújtotta felé a nyitott tenyerén. A tompa fényű nemesfém szikrázva csillant meg az asszonyka szenvedélyes
szerelmének fényében.
– Ugye, csodálatos ez a lánc, Jim? Bejártam érte az
egész várost. No, most aztán napjában százszor is megnézheted, mennyi az idő. Add csak ide az órád, hadd lássam,
milyen rajta.
De Jim ahelyett, hogy engedelmeskedett volna, ledőlt a
díványra, kezét a tarkója alá tette, és csak mosolygott.
– Della – mondta –, rakjuk el a karácsonyi ajándékokat,
őrizzük csak egyelőre a szekrényben. Túlságosan szépek,
semhogy pillanatnyilag használhassuk őket. Eladtam az
órámat, abból vettem neked a fésűket. Süsd ki azt a húst,
kérlek.
A háromkirályok, akik ajándékokat hoztak a jászolban
fekvő kisdednek, mint tudjuk, bölcsek voltak, nagyon bölcsek. Ők találták ki a karácsonyi ajándékozás szép szokását. S minthogy bölcsek voltak, bölcsesség volt bizonyára
az ajándékaikban is. Nyilván minden ajándékuk különleges
ajándék volt, ki lehetett cserélni, ha történetesen más is
ugyanazt hozta volna. Én itt bárdolatlan szavakkal egy jelentéktelen történetet mondtam el két bolondos gyerekről,
akik hónaposszobában laktak, s balga módon feláldozták
egymásért legdrágább kincsüket.
Befejezésül hadd mondjam meg mégis napjaink bölcseinek, hogy minden ajándékozó közül ők ketten voltak a
legbölcsebbek. Az ilyenek a legbölcsebbek mindazok közül, akik ajándékokat adnak, és akiket megajándékoznak.
Mindenütt ők a legbölcsebbek. Bizony mondom, ők a napkeleti királyok.

Kép - Edouard Leon Cortes: Quai du Louvre
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SEGÍTENI
Barna Tamást, a taksonyi Szent Anna egyházközség világi tanácsának elnökét köszöntjük abból az alkalomból, hogy
munkásságáért 2017. november 29-én, Taksony-napon Taksonyért emlékéremmel tüntette ki őt a település közössége, szép
ünnepség keretében, mely a Petőfi Sándor Művelődési házban
zajlott. Taksonyban a díszpolgári címet, a Taksonyért emlékérmet, az Életmű-díjat, valamint az Érdemes Polgár címet évenként ítélheti oda a képviselőtestület az alpolgármester által vezetetett előkészítő bizottság javaslata alapján, amelynek öszszeállításakor a helyi polgárok jelöléseit veszik figyelembe.
– Kedves Tamás, így kaptad meg idén te a Taksonyért emlékérmet, közel két évtizedes munkásságodért. Fiatal korod
ellenére jelölhetünk meg ilyen időtartamot, hiszen ifjúságod óta bekapcsolódtál a katolikus egyházi szolgálatba, a
civil életbe. Ismernek téged az emberek, és méltányolják
mindazt, amit letettél a közös asztalra. Így született az idei
elismerés. Segítő ember vagy. Honnan forrásozik az elhivatottság, az elköteleződés?

lön öröm számomra, hogy én vagyok az ötödik kitüntetett,
aki a katolikus egyházhoz tartozóan fejti ki a taksonyi közösség fejlődését elősegítő tevékenységét.

– Bevezetőként hadd mondjam el,
hogy Taksony napján, november 29én tartja nagyközségünk, ha szabad
így fogalmaznom, saját nemzeti ünnepét – a Taksony-napot. A Taksonynapnak az egyik leginkább kiemelkedő része, amikor átadják azokat az elismeréseket, amelyeket a lakosság javaslata alapján az előkészítő bizottság
felterjesztett a képviselőtestület elé, és
ez jóváhagyásra került. Taksonyban
ilyen díj az Életmű-díj, a díszpolgári
cím, a Taksonyért érdemérem és a
Taksony Érdemes Polgára díj. Ez a
négy kategória van. Ebből idén úgy
hozta a helyzet, hogy csak a Taksonyért érdemérmet adták át, amelyet a
taksonyi polgárság ajánlásai alapján
volt szerencsém nekem megkapni. Erre mondom én azt, hogy véleményem
szerint, ha ezt a beérkezett ajánlások
és ez követő felterjesztés, majd döntés
után az illetékesek nekem szerették volna adni, akkor ezzel
még bőven ráértek volna. Ám mégsem illik egy ilyen fontos és rangos elismerést visszautasítani, sőt, nagy örömmel
tettem eleget ennek az ajánlásnak, és vettem a díjat át november 29-én. Számomra ez annak az elismerése, hogy az
ember jó úton jár azzal kapcsolatban, amit idáig végzett, és
ahogy egyébként hangsúlyoztam is köszönőbeszédemben,
ez semmiképpen nem valaminek a végét jelenti, hanem ellenkezőleg, inkább a megerősítését annak, hogy kell, érdemes és fontos közösségeinkért, közösségi tereinkért, Taksony fejlődéséért, a katolikus egyház szolgálatának előmozdításáért tenni és tevékenykedni. Bár ez egy egyéni díj,
az a véleményem, hogy természetesen nem léteznek kizárólag egyéni sikerek a közösségek és az azokhoz tartozó
emberek együttműködése és támogatása nélkül, tehát azt
gondolom, hogy ez az érdemrend, ami most nekem adatott
ebben az esztendőben, mindannyiunk elismerése is… Kü-

– Honnan van benned a késztetés: adni?
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– Említsük meg őket: Taksonyért emlékérmet kapott
Hufnagel Béla Attila 2009-ben, Latinovics Zoltán 2013ban, most Barna Tamás 2017-ben, Életmű-díjat kapott
Láng András 2014-ben, és Érdemes Polgár címet Rigóné
Proksa Mariann 2016-ban.

– Ahogy azt említettem is a köszönőbeszédemben, nekem az életemet a
katolikus egyház mindig is nagyban
meghatározta. Hét éves korom óta
szolgálok itt a templomban, a templom körül. Azt vallom, hogy lehet az
embernek szorgalma, kitartása, lehet
céltudatos, ezek mind fontos talentumok, amelyekkel persze tudni kell élni, de mindezeknél fontosabb a hit,
ami nélkül mindezeknek a dolgoknak
nincsen talaja. Én azt gondolom, hogy
hittel lehet csak dolgozni, és hinnünk
kell abban, képesek vagyunk a dolgokat jobbá tenni. A hit az egész életemet meghatározza, ez a segítségem.
Ez ma nem könnyű dolog, mert sokan
sok mindenben hisznek, sokféleképpen. Boldog vagyok, hogy ebben a
rendkívül változó, sokszor nem is jó irányba menő világban meg tudtam amellett maradni, ami egyébként több
mint 2000 éve állandó, és ez nem más, mint Jézus Krisztus.
Nagy szerepet játszik az életemben, hogy gyerekkorom óta
itt lehettem, a szüleim támogatásával, a szüleim által adott
vallásos nevelésnek köszönhetően, Taksony korábbi és jelenlegi plébánosaival való nagyon szoros együttműködésben. Huszonkét éves korom óta vagyok az egyháztanács
tagja, András atya bizalmának köszönhetően hamar bekapcsolódhattam a helyi egyházi közösség munkájába. Ezek
pedig mind nagyon erős tölteted adnak ahhoz, hogy hatékonyan tudjak működni más közösségekben is.
– Itt élsz családoddal, itt él édesanyád és testvéred is. Taksony az otthonod, de a nagy családod is, hiszen bőségesen
kiveszed a helyi közösségi életből a részedet, gondoskodó
emberként hozzájárulsz Taksony arculatának fejlődéséhez,
támogatod a kulturális események megvalósítását és szá-
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mos civil közösséggel, mint Lokálpatrióta Egyesület, Taksonyi Motorosok Egyesülete, Taksonyi Sportegyesület,
Szent Anna Kórus, és elsősorban a katolikus egyházközség,
amelynek elkötelezett, segítő, alkotó tagja vagy, tartasz
fenn dinamikus kapcsolatot, céljainak elérése érdekében.
– Igen, egész életemben úgy próbáltam élni, tevékenykedni, hogy meg tudjam azt a katolikus tanítást valósítani, miszerint az embernek ott kell tevékenynek lennie, és ott kell
a feladatát a lehető legjobban ellátnia, ahol születik, vagy
ahova a gondviselés
küldi. Nekem Taksony az otthonom, itt
nőttem föl, ettől a településtől, a katolikus
egyháztól kaptam nagyon sokat, és mindig
is kerestem annak a
lehetőségét, hogyan
tudjam
közösségeinknek a mindennapjait jobbá tenni, a kitűzött célokat közösen
gondolkodva
megvalósítani, hosszú távon értéket teremteni, és szebbé, jobbá
tenni azokat a működési feltételeket, amelyek mentén a különféle civil szervezetek meg tudják
valósítani elképzeléseiket, álmaikat, vágyaikat. Az ebben való
együttműködés, közös gondolkodás nagyszerű dolog, mely
megmutatja az összefogás erejét,
sok jó ember hozzáállását, s
nagy boldogság utána látni az
eredményeket, azt, hogy ennek
mennyien örülnek, mennyien veszik használatba, mennyien
veszi birtokba. Ezek, gondolom, a legfontosabb és leghasznosabb visszacsatolások, hogy igenis bátor hozzáállással,
kitartással, hittel és közösségi támogatással tényleg nagyon
sok mindent meg lehet valósítani, de hinnünk kell abban,
hogy ezeket a kitűzött célokat el tudjuk érni. Ez csak közösen megy, természetesen, és mindig is nagy élményként éltem meg, hogy olyan közösségi emberekkel volt és van
szerencsém együtt dolgozni, együtt gondolkodni, együttműködni, akikkel nagyon konstruktívan tudtunk cselekedni, összehangolt módon, egymást segítve és támogatva. Ez
csak így működik. Ezért is hangsúlyozom azt, hogy ez az
elismerés, bár jellegénél fogva egyénileg nekem szól, minden közösségnek is érdeme, akikkel az elmúlt közel kettő
évtizedben volt vagy jelenleg van lehetőségem és egyben
szerencsém együttműködni. Az együtt munkálkodást meg
is köszönöm most nekik.
– A legfontosabb az életünkben a hit. Mindent a hit, Jézus
tanításának a talaján tudunk csak elképzelni, akármilyen
tevékenységünket tekintjük, legyen az munka, család vagy
egyéb civil elfoglaltságunk, a mindennapjaink és ünnepeink. Ez a meggyőződés alakította ki azt, hogy rendkívüli
módon kötődsz a katolikus egyházhoz, és itt a helyi plébániához. Építő ember vagy, egyházközségi elnökséged alatt
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megtörtént a plébánia teljes felújítása, a pincétől a padlásig. Kényelmes otthont teremtettél papjainknak és a katolikus közösségeknek. Ez az egyik, látható, fizikai hozzájárulás. Hozzájárultál továbbá a templom vízelvezetésének a
megoldásához, az ereszcsatornák kiépítéséhez, a fűtés korszerűsítéséhez, a templom újrafestéséhez, miután a régi fűtés okozta nyomokat el kellett tüntetni. Ugyanakkor a szolgálatban is társa vagy az atyáknak, hiszen 2007-ben lektorrá, 2008-ban akolitussá szentelt téged Beer Miklós püspök atya. Itt meg kell magyarázni, hogy a hagyományos
római rítusban más szerepkört takartak ezek az
elnevezések: olvasói illetve gyertyavivői funkció
ellátását. A II. Vatikáni Zsinat határozata alapján azonban a lektor és az akolitus szolgálattevők megosztva örökölték a szubdiakónusi
(alszerpapi) teendőket. Mi mindenben tudsz
alszerpapként az atyák segítségére lenni, illetve
szolgálatukban közreműködni?
– Nagy megtiszteltetésként és élményként éltem
meg az akolitussá válás folyamatát és magát az
akolitusi státuszomat, amellyel, úgy gondolom,
hogy nagymértékben tudom elsősorban a liturgiában segíteni
András atyát és a mindenkori
káplán atyákat. Ez szükséges is,
hiszen fontos, hogy az atyáknak
asszisztenciája legyen a szentmiséken, értem ez alatt a felolvasást, a szentáldozást, az Eucharisztiát, a különféle nagyobb liturgikus események, mint például a húsvéti vagy a karácsonyi
szentmisék adta feladatoknak az
ellátását, a húsvéti és úrnapi
körmenetekben való aktív részvételt, amelyekre az akolitusi
státusz felhatalmazást, lehetőséget ad. Nagy szeretetben és
lelkiekben is elmélyülve végzem ezt a tevékenységet lassan
tíz esztendeje, és nagy örömömre szolgál, hogy papjainkat
ezzel tudom segíteni, ezzel tudom kiszolgálni, hogy a
szentmisét minél szebb, minél átfogóbb élményként éljük
meg. Ez számomra nagy megtiszteltetés is, mert mindig
úgy éreztem, hiszen kisgyermekkoromtól kezdve több mint
húsz évig ministráltam, hogy kicsit élőbbé, közvetlenebbé
teszem a szentmisét, ha aktív szolgálatot tudok ellátni benne.
– És ez minden hetes szolgálat.
– Igen. Gyerekkorom óta mindig igyekeztem minél inkább
bekapcsolódni a szentmisébe, a szertartásokba, s valahogy
nagyobb élményt adott az, ha közelebb tudtam lenni ezekhez a liturgikus feladatokhoz, bekapcsolódva aktív módon
a szentmisébe. Azt akarom ezzel mondani, valahogy soha
nem tudtam elképzelni azt, hogy csak „kint üljek”. Pedig
az is fontos, hogy minél többen legyünk, és énekeljük
együtt az énekeket. Ám mindig éreztem magamban azt a
fajta hívást, hogy még közelebb legyek a szolgálatban a Jóistenhez, és nagyon örülök neki, hogy ez hosszú-hosszú
évekig a ministrálásban, majd később a felnőtt ministrálásban, és közel tíz éve az akolitátuson keresztül megvalósul.
Ez egy nagyszerű élmény.
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– Akármelyik tevékenységedet nézzük, nem jellemző rád az,
hogy „kint üljél”. Taksony arculatának, épített környezetének megszépítéséért a Szent Anna templomért Alapítványnak a keretében nagyon sok mindent elvégeztél, és soha
nem voltál kint ülő, hanem mindig te magad voltál, aki
szervezi, igazgatja, alapvetően a kezében tartja az ügyeket.

az egyházközségünknek. Az adventi időszakban, amikor a
fényt várjuk, Jézus Krisztus megszületését, eljövetelét,
nagyszerűen világít és teríti be fényével ez az új rendszer
magát a templomot, a kertet és a plébánia épületét.

– A Szent Anna Alapítványban, amit több, mint öt esztendővel ezelőtt újraszerveztünk, kurátori szerepet töltök be,
Láng András atya a kuratórium elnöke, és ezen kívül az
Alapítvány tagja még Szalai János barátom, önkormányzati
képviselő, az egyháztanács korábbi elnöke, akivel együttműködve próbálunk alkotni. Mindig kerestem a feladatot,
hogyan tudjuk a közösségeinket, közösségi tereinket jobbá
tenni. Az élet úgy hozta, hogy Taksonyban rengeteg ilyen
feladat megtalált. Épületek, amelyek elöregedtek, területek,
amelyeket szebbé kellett tennünk, mert az idő nem múlt el
nyomtalanul. Számomra nagy élmény volt, hogy együtt tudunk működni a Szent Anna egyházközség minden aktív
tagjával, akiknek itt is megköszönöm azt a támogatást és
lelkiismeretes hozzáállást, amivel segítenek ezeknek a folyamatoknak a megvalósításában, mind anyagilag, mind
munkában. Gondolok itt például az Alapítvány javára sok
ember részéről felajánlott 1 %-os összegekre, mert látják
azt az emberek, hogy van értelme ezeknek a befektetéseknek, látják azt, hogy szépül, fejlődik a templomkert és a
plébánia környezete. Örömmel tölt el, hogy az elmúlt esztendőkben ennyire széppé tudtuk tenni a környezetünket,
meg tudtuk újítani, jó irányba tudtunk fejlődni. Így, ahogy
említetted, bizony az elöregedett fűtés, az elkorrodálódott
kupola rendbetétele nagyon fontos volt, de említhetném
még az energiaköltségek csökkentése érdekében éppen
most befejezett energetikai felújítást, amelynek keretében a
teljes templombelső és a templomkert világítása LED-es
megoldásúra lett kicserélve. Ezt örömmel mondhatom, hiszen ezt az elmúlt héten adtuk át a taksonyi közönségnek,

valósítani. Talán minden eddigi, korábbi évnél többet, hála
a lehetőségeknek és a közösségi támogatásnak. Ennek keretében új, két-beállásos garázst építettünk, elkészítettük a
plébániaudvar teljes vízelvezetését, ami jelentős problémát
jelentett évtizedek óta. Az is nagy eredmény, hogy a plébániaudvaron egy olyan korszerű tárolót tudtunk építeni,
amelyben az egyházközségünk különböző eszközeit, liturgikus szertartáshoz használt kellékeit tudjuk tárolni. A korábbi években nagyon sok minden felhalmozódott, ami felesleges volt vagy az idő elmúlásával már nem használtuk,
és egy új tárolóban ezeket rendszerezni tudtuk, kiválogatni,
és azokat elhelyezni, amikre tényleg szükség van. Jó dolog,
hogy ezeket az eszközöket biztonságos helyen tudjuk, és
meg tudjuk óvni ilyen módon az állagukat. A plébániakert
idén új díszburkolattal és díszkivilágítással, valamint parkosított felületekkel gazdagodott, ami szintén nagy örömmel tölt el, hiszen a korábbi években kialakított templomkerthez most szépségében hozzá tudtuk illeszteni magát a
plébániát és annak közvetlen környezetét is.
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– Még elmondom, hogy amennyire gyorsan elszállt ez a
2017-es esztendő, annyira sok mindent sikerült idén meg-

– A templomkertben is történt valami változás?
– Idén, a templomkertben kicseréltük a vízelvezető rendszert, ami hosszú évek óta felújításra szorult. Korábban
voltak elfagyások. Most fagyhatár alá vittük a vezetékeket,
és megfelelő minőségű eszközöket építettünk be, így a
gondok, amikkel korábban küzdöttünk, megszűntek.
– A fűtéscsere hogyan zajlott? Milyen megoldású lett a
templom új fűtése?
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A fűtés cseréje és a kupolának a restaurációja 2016-ban
zajlott le. Látni kell azt, hogy itt egy több mint két évtizedes problémának a végére tettünk pontot azáltal, hogy a régi, gazdaságtalan és elavult fűtési módot új, korszerű fűtési
megoldásra tudtuk kicserélni. A korábbi konvektoros égőtestek nemcsak rendkívül nagy fogyasztásúak voltak, hanem tetemes mennyiségű káros végterméket is kibocsátottak, amelynek következtében előállt az a helyzet, ahogyan
az elmúlt években a templom kupolája kinézett.
– Ez gázfűtés volt?
– Igen. Ezeket az izzókat teljesen kiváltottuk. A fűtés most
gáz nélkül történik, elektromos alapon. Infrapaneleket szereltünk föl megfelelő tervezést követően, amelyek irányítottan sugárzott hő formájában biztosítják korszerűbb keretek között templomunk fűtését. Ezt a rendszert úgy kialakítottuk ki, hogy az energiahatékonyságot figyelembe véve,
később egy napelemes rendszer részeként tudjuk ezt működtetni, ahol nemcsak energiát veszünk, hanem adunk is
vissza, és ez által a vásárolt energiafogyasztást teljesen ki
tudjuk váltani ezzel.
– Van-e még valamilyen terved a jövőre?
– Beszélgetésünkben említettük, hogy törekszik az ember
tevékenynek lenni, és mindig keresni a feladatokat, aminek
keretében látom az elkövetkező évek elképzeléseit is. Jövő
évi, 2018-as feladat a plébániai hátsó oldal kerítésének a
bontása és az új kerítés megépítése, mert ez most már
olyan állapotba került, hogy balesetveszélyes is, és nem is
illeszkedik abba a szép összképbe, ami jelenleg látható.
További elképzelésként szerepel a plébánia előtti járdának
díszburkolatra történő cseréje, illetve még egy utcafronton
lévő szabad területnek a parkosítása, ezzel gyakorlatilag
teljesen befejezve, faltól falig azokat a felújításokat, amelyeket az elmúlt években elvégeztünk. Azt is megemlítem,
hogy meg kell oldjuk a kápolna és a sekrestye belső festését, illetve valószínűleg az elkövetkező években komolyabban kell foglalkoznunk vagy hozzányúlnunk a harangláb nagyon elöregedett és egyre rosszabb állapotban lévő
elektronikájával és magával a haranglábbal. Úgyhogy ez is
fog bőven feladatot adni, erről is kell gondolkodnunk.
– Itt szeretnék még beszámolni egy örömteli kezdeményezésről. Nagy örömömre szolgált, hogy az elmúlt hónapok
előkészületei alapján elindítottuk, és az első statisztikákból
azt látjuk, hogy nagyon jól tettük, a taksonyi katolikus
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egyházközség facebook-oldalát. Kolosi Péter, az egyháztanács tagja, moderálja a felületet, amelyet az adventi időszakot megelőzően indítottunk el útjára. Közösségünkből
sokan a kezdeményezés mögé álltak, tartalommal látják el.
Ezzel is fel tudjuk mutatni, hogy aktív, élő közösség vagyunk. A köztünk lévő egyre nagyobb távolságot csak így
tudjuk áthidalni, a legifjabb generációt, amely így éli az
életét, csak így tudjuk megszólítani. A katekumenátus, a
közösségépítés a célunk itt is, hogy tudjunk integrálni és
befogadni további embertársakat egyházi közösségeinkbe.
– Kedves Tamás, soroljuk el az atyákat, akik mellett gyermekkorod óta szolgáltál.
– Elsősorban Jancsó Imre atyát emelném ki, aki hosszú ideig volt itt plébános. Utána jött Kalló József atya, majd
Peczár Péter atya, és 1994-ben Láng András atya.
– Jancsó Imre atya volt az, aki mellett kisgyermekként ministráltál, tehát ő minden bizonnyal nagy hatással volt rád.
– Abban a szerencsés helyzetben vagyok, hogy minden korábbi, Taksonyban szolgálatot tevő plébánossal szoros kapcsolatban működtünk együtt mind liturgikus területen,
mind az egyházközségünk működése, előrejutása, gyarapodása terén. Nagyon sokat köszönhetek a velük való kapcsolatnak, rengeteget tanultam tőlük. Megerősítettek a hitben és abban is, hogy érdemes, kell és fontos az Egyház
szolgálatában működni, és az Egyház gyarapodásán munkálkodni. Ahogy korábban is említettem, annyi minden
szépet és jót kaptam a katolikus egyháztól, a korábbi plébánosoktól, káplán atyáktól, hogy mindig is egyfajta kötelességnek éreztem azt, hogy nekem ebből a sok jóból, sok
előrevivő élményből, amelyek életem meghatározó részei
voltak, és azok a mai napig, ebből nekem, lehetőségeimnél
fogva, vissza is kell adnom.
– Igen, ez szívbéli kötelességünk. Megköszönjük neked,
Tamás, mindazt, amit teszel közösségünkért, a nagy családért, és kívánjuk, Isten áldja meg a szolgálatodat a továbbiakban is.
– Köszönöm szépen a lehetőséget a beszélgetésre. Egyben
kívánok taksonyi és dunaharaszti egyházközösségeink
minden tagjának Áldott Karácsonyt és Békés, Boldog Új
Esztendőt.
Az interjút készítette: Koczka Tamásné

Dunaharaszti Szent Imre Római Katolikus Templomért Alapítvány számlaszáma
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„Uram, köszönöm, hogy itt vagy. Mindig velem.”
A címben idézett mondatokkal zárul a Beer Miklós váci megyéspüspökkel készített harmadik
interjúkötet Mindig velem címmel, amely november 8-án került a boltok polcaira, s amely
a Szeressek ott, ahol gyűlölnek és az Örömet hozzak, hol gond tanyázik kötetek folytatása. A beszélgetést Réti József jegyezte le. A könyv remekül visszaadja Miklós püspök barátságos, bölcs
személyiségét, ahogy Őt személyesen is ismerjük.
A folytatás ugyanolyan olvasmányos, mint az előző kettő. A Püspökatya személyes történetei teszik színessé a különböző témaköröket, mint mit jelent a hiteles kereszténység, de olvashatjuk
gondolatait a szentekről, az imáról, a keresztelésről, a szentáldozásról, a katolikus hagyományokról is. A köteteket, éppen személyessége, derűs hangulata, rendhagyónak tűnő kijelentései miatt
ajánljuk bátran ismerőseink körében, jó segítség nekünk a mindennapokban, hogy pontosabban
megéljük hitünket.
Goia Marianna

Karel Schulz: KŐBE ZÁRT FÁJDALOM
Karel Schulz a századfordulón született régi prágai művészcsalád sarjaként. Édesapja író, édesanyja színésznő
volt. Az ifjú Karel, beiratkozott ugyan a jogi egyetemre, de
édesapja nyomdokába lépve kora ifjúságától inkább
újságíróskodott, és szépirodalommal kezdett foglalkozni.
Tagja lett a katolikus írókat tömörítő művészcsoportnak és
gyakran publikált a katolikus sajtóban. 1943-ban halt meg,
így művészete nem tudott kibontakozni. A Kőbe zárt fájdalom Michelangelo di Lodovico Buonarroti Simoni szobrász, festő, építész és költő életregénye a második, s egyben utolsó műve, amely befejezetlenül maradt. A regény
két kötetből áll: A Medici-kertek és A pápa miséje részekből, ez utóbbi maradt torzóban.
A mű középkori Itáliában játszódó cselekményének
szövése regényes, ugyanakkor minden részletre kiterjedően
precíz, akár történelemkönyvként is forgathatjuk lapjait.
Ezért is tanulságos mindig a jó irodalom. A történetben
felvonulnak az olasz városállamok: Firenze, Pisa, Velence,
Bologna, Róma, melyeknek tereihez Michelangelo élete
kötődik. Olyan nagy nevekkel találkozhatunk a regényben,
mint a történelmi Sforza, Borgia, Medici, della Rovere,
Pazzi, Bentivoglio, Colonna, Gaetano családok tagjai, vagy
a politikai karrierje előtt álló ifjú Machiavelli. A kor pápái
közül IV. Szixtusz, VI. Sándor, III. Piusz és II. Gyula szerepelnek a történetben, és a művészek közül Ghirlandaio,
Verocchio, Boticelli, Raffaello, da Vinci, Bramante,
Brunelleschi.
Michelangelot gyermekként ismerjük meg, aki Firenzében, szűkös körülmények között nevelkedik. Családja
ugyan ellenzi művészi törekvéseit, mégis egészen fiatalon
beáll Domenico Ghirlandaio freskófestőhöz inasnak, majd
szobrásziskolába kerül, Lorenzo Medici il Magnifico udvarába. Hamar felfedezik kimagasló művészi tehetségét,
egyedi stílusát, így sorsa anyagiakban jobbra fordul. A magányos művész soha nem feledkezik meg szegény sorsú
szülei, nagybátyja, testvérei támogatásáról. Michelangelo
mélyen vallásos, egyházához ragaszkodó ember, aki igen
egyszerű körülmények között, szinte nyomorban él. Életmódja és szemlélete szöges ellentétben áll a körülötte ragyogó reneszánsszal, ugyanakkor átütő tehetsége, semmihez sem hasonlítható művészete ennek kereteiben bontakozik ki. Lelki fejlődésében óriási szerep jut a rongyos, tán
együgyűnek mondható Fra Timoteo ferencesnek. Ellenpontként jelenik meg a regényben a másik géniusz, Leonardo alakja, akit elegancia, virág, szolgák, lovak, zene,
pompa, illatok vesznek körül. Michelangelo, a szegény és
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alázatos művész többször csap össze a tagadást és kétkedést képviselő Leonardoval. Michelangelo igenje és Leonardo nemje összeférhetetlen, a két művész együttműködése lehetetlen.
Karel Schulz igen érdekfeszítően ábrázolja a kor emberi
viszonyait. A hatalomért (pénzért) és a nőért való harc, ami
meghatározta eleink életét is, a középkorban kendőzetlenül,
mondhatni gátlástalan és brutális módon folyik. A nagy és
erős történelmi családok küzdenek az uralomért egy-egy
város felett, melynek során nem riadnak vissza a cselszövéstől, rejtett gyilkosságtól, nyílt, véres harctól sem. A hatalomért folyó küzdelem átszövi Krisztus egyházát is, a pápák, főpapok részesei a reneszánsz életnek. A reneszánsz
ember újra felfedezi a görög eszmeiséget, művészetet, annak máig meghatározó szépségét. Ugyanakkor dívnak a kicsapongások, buja életvitel, gátlástalan gazdagodás és hatalmi vágyak, melyek megtörésére tett kísérletet a kor híres
domonkos prédikátora, Girolamo Savonarola, aki Firenze
utcáin hatalmas máglyákon égette el az ókor irodalmi és
képzőművészeti remekeit, majd végül maga is máglyán végezte. Schulz őszintén, szépítés nélkül rajzolja meg az
eseményeket.
Karel Schulz így írja le a pillanatot, amikor a Michelangelo befejezi Pietáját: Bár befejezte művét, mégsem tudott megnyugodni. Halálos fáradtan, betegen, láztól gyötörten egyik este kitámolygott nyomorúságos lak ásából és
a Szent Péter templomba lopódzott. Elrejtőzött, megvárta a
kapuzárást. Azután sokáig, elmélyülten imádkozott Pietája
előtt, s amikor befejezte imáját, elővette szerszámait.
Michelangelo meggyújtott néhány gyertyát és óvatosan
odaerősítette azokat. Azután nagyon csöndesen dolgozni
kezdett. A Szűzanya palástját átfogó szalagra a következőket véste: Michael Angelus Buonarrotus Florent faciebat.
Életében először és utoljára látta el kézjegyével művét.
Mert ez a kézjegy nemcsak aláírás volt. Körülötte Róma é
lete zajlik, mert valahol élnie kell. Azonban most örökre
feljegyezte nevét a Szűzanya szobrára, a Szűzanyának ajánlotta fel azt, neve örökre ottmarad Nála; s ha Őrangyala
egykoron majd megáll az Utolsó Ítélet kapuja előtt, és lelke
elhagyatva, a maga meztelen valóságában az Isten ítélőszéke elé kerül, akkor a Szűzanya bizonyára visszaemlékezik majd nevére.
A szobrász, festő, építész és költő Michelangelo nevét
örök századok őrzik, művészetében halhatatlant alkotott. E
szépséges regényből személyesen a művészt és korát, s
magát az Ember göröngyös útját is megismerhetjük.
Koczka Tamásné
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A D LIMINA LÁTOGATÁS
a 2020 -ban Budapes ten m egrendez endő
52. Nem zetközi Eucharisztikus Kongres szus elők észület einek jegyében
2001 és 2008 után 2017-ben ismét ad limina látogatáson
vettek részt a Vatikánban a Magyar Katolikus Püspöki
Konferencia (MKPK) tagjai november 20-tól 25-ig. A tizennyolc magyar főpásztor november 19-én, vasárnap érkezett repülőgéppel Rómába. A magyar küldöttség a Domus Sacerdotalis-ban kapott szállást. A Vatikántól öt perc
sétára fekvő papi otthonból jártak át a főpásztorok a különféle szentszéki kongregációkba. A papi otthon kápolnájában közös szentmiséken vettek részt a magyar püspökök. A
program szerint kedd reggel volt a kivétel, amikor a Szent
Péter-bazilika Magyarok Nagyasszonya-kápolnájában mutattak be szentmisét reggel nyolc órakor Erdő Péter bíboros
főcelebrálásával. Szerdán este a római Német-Magyar Kollégium 23 magyar növendékét látogatták meg és Udvardy
György pécsi megyéspüspök német nyelvű szentmisét mutatott be a kollégium egész közösségének. Pénteken délután
öt órakor az ad limina apostolorum, vagyis az apostolfejedelmek sírjánál tett ősi zarándoklat jegyében a Falakon kívüli Szent Pál-bazilika kereszthajójában mutatott be szentmisét Veres András püspök, a Magyar Katolikus Püspöki
Konferencia elnöke, püspöktársai koncelebrálásával.
A tizenkilenc magyar főpásztort a Szentatya november 20án, hétfőn délelőtt, több mint kétórás audiencia keretében, a
magánkönyvtárában fogadta. A meghallgatás kezdetén Veres András győri püspök, a konferencia elnöke tájékoztatta
a Szentatyát a magyar katolikus egyház helyzetéről, majd a
pápa kezdeményezésére élénk párbeszéd alakult ki köztük a
magyar és az európai egyházi és társadalmi helyzet megítéléséről.
A találkozó során a magyar küldöttség bemutatta a Szentatyának azt a keresztet, mely a 2020-ban Budapesten meg-

rendezendő 52. Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszus (NEK) zarándokkeresztje lesz. Erdő Péter bíboros,
prímás ismertette a missziós kereszt történetét és szimbolikáját
Ferenc pápának, majd a Szentatya
áldását kérte a néhány hónap múlva a Kárpát-medencében missziós
útra induló feszületre. Ferenc pápa örömmel tett eleget a
kérésnek.
A missziós kereszt még a 2007-es budapesti városmisszió
alkalmából készült. Az esztergomi bazilikában felállított,
közel öt méter magas, bronzborításokkal díszített tölgyfakereszt Ozsvári Csaba ötvösművész alkotása. Növényi ornamentikája a magyar honfoglalás kori ötvösség motívumait
idézi. A feszület nem csupán egyedi ötvösmunka, hanem
ereklyetartó is. Középpontjában ezüst tokban egy Szent Kereszt-ereklye van elhelyezve, körülötte, a levéldíszek fordulataiban pedig magyar szentek relikviái találhatók. A keresztet először a 2007-es budapesti városmissziós napokon
állították ki, majd az esztergomi bazilika északi kereszthajójában kapott helyet. Az azóta eltelt tíz évben a feszület
fémrészei erősen oxidálódtak, így szükségessé vált azok
felújítása. A restaurálás során öt újabb magyar vonatkozású
szent, illetve boldog – Szent Márton, Boldog Gizella, Boldog Romzsa Tódor, Boldog Apor Vilmos, Boldog Meszlényi Zoltán – ereklyéit helyezték el a missziós keresztben,
amelyet most egy külön erre a célra készített tartó segítségével szállítottak a Vatikánba.
(Vatikáni Rádió és Magyar Kurir nyomán Koczka Tamásné)

A NEK lelki előkészítésének folyamatába tartozóan a Titkárság 2017. november 25-én 17-től 18 óráig országos
szentségimádásra hívott fel, amelybe a mi egyházközségeink is bekapcsolódtak. A kongresszusi felkészülést irányító Fábry Kornél atya tette közzé azt a füzetet, amely NEKed – Veled! Ötletek a NEK 2020 első felkészülési
évére címmel érhető el (3w.iec.2020.hu). A kiadvány lelki témákat ajánl, melyekből mi is szemezgetünk, hogy hitünknek új lendületet adjunk és az elmélkedések gondolatai beépüljenek egyéni és közösségi életünkbe. Az ötletfüzérből most a SEGÍTSÉG témát választottuk ki, ehhez kapcsolódóan adjuk közre a következő oldalakon a két
elmélkedést.
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„Krisztus ma is húzza a világ szekerét. Lehet ülni is rajta, de az igazi boldogág, ha segítünk tolni Neki.” Csókai
András mondta ezt egy előadásában. Milyen igaz!
Taksonyban születtem, ma is ebben a szép alföldi nagyközségben élek. Keresztény lokálpatrióta vagyok. 1975ben, huszonöt évesen elszegődtem a helyi takarékszövetkezetbe. Először a munkahelyemen tapasztaltam meg, hogy
milyen jó segíteni. Bank és kereszténység? Megtanultam,
hogyan lehet nagyon jó dolgokat is csinálni egy bankfiókban. Átéreztem a hozzánk forduló emberek örömét és
gondját. Ha szükség volt, tanáccsal láttam el őket, ha nem
kérték tanácsomat, nem erőszakoskodtam, csak az esetlegesen kevésnek tűnő információt kiegészítettem. Harminckilenc évig voltam fiókvezető. Jó kollegákkal, számos ügyféllel, sok munkával teltek az évek, melyek nagyon szép
évek voltak. Hálás vagyok a Jóistennek ezekért az évekért.
A két gyermekem – értük is hálás vagyok – nevelése
mellett volt időm arra, hogy a helyi társadalmi életben is
részt vegyek. Először a Vörös Kereszt helyi munkájában
segédkeztem, majd az 1990-es évek elején megszerveztük
a Dunamenti Svábok Baráti Körét. Tulajdonképpen abban
az időben ébredtem rá arra, hogy én is, mint a taksonyiak
többsége, sváb származású vagyok. Lehetőség volt az első
választásokon megalakítani a Kisebbségi Önkormányzatot.
Tagja lettem. Szívügyemnek tekintettem kutatni és feltárni,
nyilvánosságra hozni azt az igazságtalanságot, amit eleink,
származásuk miatt, elszenvedtek. A falum iránt érzett szeretet és felelősség, az itt élők szeretete sok erőt adott ahhoz
a munkához, amit el kellett végeznünk. A hatalom fél évszázadra hallgatásra kényszerítette az embereket. Köszönöm a családok bizalmát, őszinteségét, a sok riportot.
1995-ben már ismertük a családokat, akik érintettek voltak.
Szép ünnepséggel emlékeztünk velük együtt. A családokkal ma is jó kapcsolatot ápolunk. A Keresztény Értelmiségiek Szövetségének taksonyi csoportja 2004 óta minden év
Búcsú szombatján emlékezik a kommunizmus áldozataira.
2016 év májusában két fiatal megkeresett, hogy köny-
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vet írnának a taksonyi lakosok 1945 évi szenvedéséről,
a „Málenkij robotról”. Kérték a segítségem, ami abban
állt, hogy átadom nekik azt
az adathalmazt, a riportokat,
amit a Jóisten segítségével
(mai szóval szerencsével)
sikerült
összegyűjtenem.
Már nem először életemben
rádöbbentem, hogy nem történik semmi sem véletlenül.
Nem vagyok történész, és
lám, a Gondviselés hozott
az életembe egy történész
hallgatót és egy fiatal tanítónőt, akiknek tudtam segíteni. Hálás vagyok a Jóistennek azért az egy évért,
aminek folyamán szó szerint
éjjel-nappal együtt dolgoztunk azért, hogy a könyv
2017. január 6-ára megjelenhessen (t.i. 1945. január
6-án indult el Taksonyból
746 fiatal férfi és nő „egy
kis munkára” az ismeretlenbe). Hálás vagyok a Jóistennek,
hogy valóra válhatott az egyik nagy álmom, kiadásra került
egy gyönyörű könyv, amely emléket állított azoknak „akik
egy kis munkán voltak a Szovjetunióban”.
A közösségek egyik legfontosabb jellemzője, hogy közös érdeket és értéket képviselnek. A közös érdek nemcsak
azt jelenti, hogy valamilyen hasznot várnak a közösség tagjai, hanem azt is, hogy megvalósulnak a közös értékek, célok. Isten nem az alkalmasokat hívja el, hanem az elhivatottakat teszi alkalmassá, olvastam valahol.
A dunaharaszti Bárka közösség! Egy szó szerint válságos időszakban kerültem az
Alapítvány Kuratóriumába. Nehéz időszak volt a Bárka életében, de a sok közös ima, a hálaadás, amit a ház lakóival, a bejáró dolgozókkal, a segítőkkel
együtt megéltünk, segített megoldást találni a kialakult helyzetben. Mára a Kuratórium
munkája már „csak” az iránymutatás, a pénzügyi feltételek
megteremtésének segítése. Bizton állítom, hogy Isten áldása
kíséri életüket. Boldog vagyok,
hogy hozzájuk tartozom!
Minden munkámhoz kérem
az Isteni segítséget. Tudom,
hogy helyettem nem végzi el, de
az erőt, a kitartást megadja, és
az úton is vezet. Azon az úton
nem tévedhetek el, mert az
egyenes. Abban a pillanatban,

2017. Karácsony
mikor egy ember vagy egy közösség határozottan elkötelezi magát egy üdvös dolog iránt, a GONDVISELÉS is működésbe lép.
Most itt, ebben a tanúságtételben hálát adok Teremtőmnek azokért a közösségekért, akikért korábban vagy még
most is akarok és képes vagyok tenni. A falum közössége,
a Keresztény Értelmiségiek Szövetségének taksonyi csoportja, a Bárka Közösség, a Szent Anna kórus, a Dalos Bo-

Néhány évvel ezelőtt az egyik paraolimpiai
játékokon kilenc atléta (akik mind mentálisan
vagy fizikailag sérültek) állt fel a 100-méteres
futás startvonalához. A pisztolylövés felhangzásakor elkezdődött a verseny, ahol (bár nem
mindenki a lábain futva), de a cél felé törekedett a beérkezés és a győzelem reményében. A
nagy igyekezetben egyszer csak az egyik fiú
elesett az aszfalton, és jó néhányat bukfencezett, majd elkezdett sírni. A többi nyolc versenyző hallotta a sírást, lelassított és hátranézett, majd mindenki megállt és visszafordult.
Mindegyikük.
Az egyik Down-kóros lány leült mellé,
megpuszilta és megkérdezte, hogy jobban érzi-e magát. Aztán mind a kilencen összekapaszkodtak és együtt sétáltak be a célvonalon.
A stadionban pedig a nézők felálltak és percekig tapsoltak. Azok, akik ott voltak, a mai napig emlegetik ezt a történetet.
Hogy miért?
Mert valahol legbelül tudjuk: a legfontosabb dolog nem
az egymás felett aratott győzelem. Az életben sokkal fontosabb másokat győzelemhez segíteni, akkor is, ha ez azzal
jár, hogy nekünk le kell lassítanunk.
Ez a valós történet rendkívüli igazságokat rejt magában,
egyrészt a közösség fontosságáról, másrészt arról, hogy milyen ereje van a segítségnek.
Felnőtt megtérőnek mondhatom magamat, és sajnos ifjabb éveimet olyan munkának szenteltem, amellyel másokat közvetlen vagy közvetett módon megkárosítottam, és
az ezzel szerzett jövedelmemet eltékozoltam. Könnyen jött,
könnyen ment. Az imént a ,sajnos’ szót használtam, viszont későbbi életemben vezetett rá Isten, hogy csak így
láthattam meg a két élet közötti, hatalmas különbséget.
Fiatal felnőttként egy lelkigyakorlatra invitált meg a barátom, amit Katona István atya tartott, és bár konkrét témára, már nem emlékszem, de itt fogadtam be Jézust az életemben, és döntöttem el, hogy teljesen alárendelem magamat a Szentlélek vezetésének. Másnap beadtam a felmondásomat és most már tudom, hogy a Lélek vezetése által a
mozgássérültek intézetében találtam magamat, mint éjszakás ápoló. Fizetésem, tized annyira csökkent, de amit a szívemben éreztem, elmondhatatlan volt. Sokat köszönhetek
ezeknek az éveknek, mert megtanultam, hogyan kell azokat
a helyzeteket kezelni, amikor sérült emberekkel találkozunk, és nem merünk kommunikálni, vagy akár segíteni
nekik. Egyértelművé vált, hogy életem valamiféleképpen a
sérült, beteg gyerekek segítésére kell, hogy összpontosuljon.
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garak, és az a két kis diák, akikkel minden nap együtt tanulok.
Hálás és boldog vagyok, hogy Most és Itt élhetek.
„Dicsérem az Istennek nevét énekkel, és magasztalom
hálaadással.” (Zsoltárok könyve 69,31)
Minden kedves Olvasónak és családjának áldott, békés
Karácsonyt kívánok!
Györke Erzsébet
taksonyi lokálpatrióta

Mikor megházasodtam, be kellet látnom, hogy állandó
éjszakás ápolói státuszban, friss házasként nem maradhatok, így több kórházi, vagy pedagógiai állás után találtam
meg a jelenlegi hivatásomat, a koraszülött babák mentésében, immáron 26. éve. A hivatásom által lehetőség nyílt arra, hogy haldokló betegekért imádkozhassam, illetve a babák tekintetében, megkereszteljem őket. Felnőtt fejjel sokat
kellett tanulnom, és ez a szerető feleségem áldozata nélkül
nem valósulhatott volna meg. Azt gondolom, hogy Isten
előtt kötött szerződésünket megerősíti a közösen hordozott
teher nehézsége. Azzal is tisztában kellett lennem, hogy
egy hét tagú családot, egy fizetésből eltartani szinte lehetetlen, így a mai napig is hol két, hol három állásba is helyt
kell állnom, ami egyfajta áldozatot jelent, mely az Úr akarata szerinti életet jelenti számomra. Természetesen a segítségnek is több oldala van, hiszen mind a mai napig is kapunk Istentől bőven, mind a vezetésében, de gondolok,
azokra a karácsonyokra, amikor nem igazán lett volna mit a
fa alá tenni, és az anonimitásba burkolózott barátaink, ismerőseink által érkezett pénzadomány, vagy csomag meglepetésként aranyozta be az ünnep fényét.
Isten és az általa kapott segíteni akarás nélkül az életem
egy értelmetlen vegetáció lett volna, mely a világi értékek
kergetésében valósult volna meg.
Tanulság tételemet, kedvenc Lincolni idézetemmel zárom, miszerint:
„A végén nem az fog számítani, hogy mennyi év volt az
életedben, hanem az, hogy mennyi élet volt az éveidben.”
Istenem, köszönöm az Életet.
Pákozdy Richárd
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A tanítást váltsátok tettekre, ne csak hallgassátok. (Jak 1,22)

ÁHEL NIKOLETT
hitoktató
– Kedves Niki! Nagy örömmel mutatlak be az Olvasóknak, annál is inkább, mivel
kapcsolatunk régre nyúlik vissza, hiszen alsótagozatos tanulmányaid során tanítottalak. Az akkori félénk kislányból ma egy sokoldalú, magabiztos hitoktatónő lett, az
utódom az iskolában.
– Honnan az indíttatás a hitoktatói pályára?
16-18 éves koromban nagyon sok pozitív vallási élmény ért egyházi közösségeken
és személyeken keresztül. Úgy éreztem, hogy ezt a rengeteg jót, amit kaptam, nekem is tovább kell adnom valamilyen formában. Úgy gondoltam, hogy ezt akkor
tudom a legjobban megvalósítani, ha valamilyen egyházi hivatást választok.
– Mely közösségekben érintett meg mélyebben az Istenbe
vetett hit?

Igen, nagyon sok pedagógiai tantárgyunk volt. Utolsó évben szigorlatoznunk is kellett belőle.

Pici korom óta jártam templomba és hittanra is, de nagyon
sokáig fel sem merült bennem a gondolat, hogy egyházi
pályát szeretnék választani. Gimnazista voltam, amikor
elkezdtem aktívan járni a Szentjánosbogár közösségbe,
valamint akkor indult a taksonyi plébánián ifjúsági csoport
is. Ekkor éreztem először, hogy Isten erre a szép hivatásra
választott ki. Pontosan nem emlékszem, hogy ez a gondolat
hogyan jött. Ez egy hosszabb folyamat volt. Mire érettségi
előtt elérkezett a pályaválasztás pillanata, már pontosan
tudtam, hogy nekem ez az utam. Mindkét közösség nagyon
meghatározó volt az életemben. Szerintem nagyrészt nekik
is köszönhetem, hogy hitoktató lettem.

– Hol volt gyakorlati lehetőséged, hogy kipróbálhasd magad az önálló oktatásban a gyerekek között?

– Mikor és hol végezted teológiai tanulmányaidat?
2010-ben, érettségi után a Szegedi Hittudományi Főiskolán
kezdtem meg tanulmányaimat. Nagyon meghatározóak
voltak az ott eltöltött évek. Új barátokat találtam, akikkel
együtt csináltuk végig a főiskolai éveket. Számos remek
professzortól tanulhattunk. 2013-ban szereztem meg az
alap (BA) diplomámat. Utána óraadóként kezdtem dolgozni Taksonyban, de mellette egyéni tanrenddel jártam a
mesterképzésre is. 2015-ben szereztem a mesterdiplomámat szintén Szegeden.
– Úgy tudom, hogy kitűnő eredménnyel végeztél?
Szerencsére tényleg jó eredménnyel sikerült elvégeznem a
főiskolát. Nagyon érdekelt, amiket tanultunk, így mindig
szívesen is foglalkoztam a tanulással.
– Gratulálok! Örülök, hogy ilyen érdeklődéssel végezted
tanulmányaidat. Sosem láttad rajtad a „túllenni akarás”
érzését.
– Mennyire segítettek Benneteket a gyakorlati életre?
Sajnos kevés gyakorlati tantárgyunk volt, ezért én mindig
kerestem a plusz lehetőségeket, ahol ténylegesen gyerekek
közelében lehettem. Szabadidőmben többször jártam Taksonyba és Dunaharasztiba is hospitálni. Így tudtam tapasztalatokat szerezni. Más tankönyvekből tanulni bizonyos
szituációkról és más ezeket megtapasztalni.
– Emlékszem, hogy nekem is több alkalommal segítettél a
pásztorjáték próbáin. Ott sem volt mindig könnyű a fáradt,
de ünnepre váró gyerekeket szereplésre bírni.
– Tanítottak-e nektek pedagógiát?
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Szegeden jártam plébániákra és iskolákba is hospitálni.
Valamint Taksonyban és Dunaharasztiban is sikerült bekapcsolódnom a hitoktatásba. A taksonyi iskola biztosította
számomra a gyakorlati helyet, így kicsit betekintést nyerhettem egy osztály mindennapjaiba. A mesterképzést pedig
úgy végeztem, hogy mellette már volt 10 csoportom, akiket
egyedül vittem, az volt leginkább az igazi gyakorlat.
– Mit hiányolsz esetleg a felsőoktatásban?
Hasznos és szükséges a lexikális tudás, de szerintem fontos
lenne a nagyobb gyakorlati lehetőség. Ami ezen kívül nekem még hiányzott, hogy a főiskolán keveset beszéltek
nekünk a játékpedagógiáról. Pedig egy gyereknek leginkább játékra és élményekre van szüksége. A hitoktatásnak
nem arról kell szólnia, hogy minél több lexikális tudást
adjunk át a gyerekeknek. Élményre van szükségük. Arra,
hogy jól érezzék magukat hittanórákon. Meg kell tanulni a
tudást játékosan, élményszerűen átadni, és ez a főiskolai
oktatásból teljesen kimaradt.
– Mit jelent a játékpedagógia? Egy speciális módszer vagy
hittannal kapcsolatos játékok értendők ez alatt?
Nem csak a hitoktatással kapcsolatos játékok, hanem bármilyen játék alkalmazható, beépíthető nevelési céllal az
órákba.
– Milyen módszerekkel lehet még az ifjúságot hitre nevelni,
érdeklődésüket felkelteni?
Szívesen nézek velük filmeket, meséket, rövid videókat is,
amiket utána mindig megbeszélünk, aktualizáljuk a saját
életünkre. Vannak olyan osztályok, amelyek remekül tudnak kiscsoportban dolgozni. Nekik gyakran viszek ilyen
jellegű feladatokat is.
– Milyen csoportok, milyen korosztályok állnak Hozzád a
legközelebb?
Az alsósokkal találom meg könnyebben a közös hangot.
Ők érdeklődőbbek, nyitottabbak, de vannak felsőben is
nagyon jó csoportjaim. Külön kiemelném a Szentjánosbogár csoportot. Nagyon aktív, érdeklődő társaság. Idén az
elsőáldozásra készülő csoportom tagjai is különösen lelkesek és szorgalmasak. Felüdülés minden foglalkozás annak
ellenére, hogy szombat délutánonként van az előkészítő.

2017. Karácsony
– Milyen a kapcsolatod a szülőkkel?
A legtöbb szülővel az elsőáldozásra felkészítő oktatás kezdetekor kerülök kapcsolatba. Úgy érzem, hogy gyorsan
sikerül megtalálnom a legtöbbjükkel a közös hangot. Nagyon pozitív a hozzáállásuk. Fontosnak tartom, hogy legalább ettől az időszaktól kezdve meg legyen ez a kapcsolat,
mert csak így tudunk eredményesen együttműködni. A
„bogaras” gyerekek szüleivel rendszeresen találkozom.
– Hogyan lehet őket bevonni támogatónak? Tudjuk, hogy
nem könnyű a szülői háttér nélkül a vallásos nevelés, a
bekapcsolódás az egyház életébe?
Megfigyeltem azt, hogy a gyerekmisére szívesebben jönnek a szülők is. Szerintem ez kezdetnek nem rossz, hogy
legalább a gyerekmiséken közösen ott van az egész család.
Szoktunk olyan programokat is szervezni, amelyekre elhívjuk a szülőket is. Például közös bográcsozás a plébánián
vagy kirándulások. Ezekre nagyon szívesen jönnek a gyerekekkel.
– Úgy látom, hogy sok egyéb programot is szervezel. Hallottam a karácsony előtti foglalkozásokról, nyári táborról,
tanév végi szalonnasütésről, énekkari foglalkozásokról.
Nagy szerencsém van, mert Taksonyban négy éve elindult
egy kis közösség a gyerekeknek. Mára elég sokan lettünk,
közel harminc gyerek jár rendszeresen szombatonként a
plébániára. Egytől egyig olyan gyerekek, akikre mindenben
lehet számítani. Ráadásul a szülők hozzáállása is nagyon
pozitív. Támogatóan állnak hozzá minden kezdeményezéshez. Idén is velük és a leendő elsőáldozókkal együtt készülünk a karácsonyi pásztorjátékra. Rendszeresen járunk
kirándulni is. Októberben például Esztergomban tölthettünk el egy csodálatos napot. Tavasztól őszig rendszeresen
métázunk. Idén májusban sikerült megnyernünk az országos métabajnokságot is. Nyáron három napot táboroztunk a
Balatonnál. Jártunk a kecskeméti strandon is. A többi vezetővel (Höchszt Eri, Györke Erzsike, Szegvári Anna) igyekszünk mindig színes programokat kitalálni nekik. Biztos
vagyok benne, hogy ezekre az élményekre évek múlva is
emlékezni fognak. Szívesen járnak a plébániára, otthon
érzik magukat. A mai gyerekeket szerintem ilyen programokon, élményeken keresztül lehet közelebb vinni Istenhez.
– Honnan merítesz ötleteket a tanításhoz, a szabadidős
programokhoz?

Krisztus fénye
Általában az interneten szoktam keresgélni. Több hitoktatási oldal is elérhető, amiken nagyon kreatív dolgokat lehet
találni.
– Te is szentjánosbogaras voltál. Van-e még
kapcsolatod a régi közösségi tagokkal?
Igen. 2008-ban kezdtem a TaksonyDunaharaszti bogárklubba járni. Akkor még
Taksonyban, majd a haraszti plébánián találkoztunk heti rendszerességgel. Mára a legtöbben már megházasodtunk, sokan el is költöztek, ezért most már Pesten szoktunk találkozni.
Nagyon meghatározó ez a közösség számomra
azóta is. Férjemmel együtt itt találtuk meg a
barátainkat. Sokat jelent, hogy velünk egykorúakkal tudjuk megélni és élővé tenni a hitünket.
– Kik és hogyan segítik munkádat?
Sok segítséget kapok a hitoktató kollégáktól,
valamint Láng András atyától is. Nagyon szerencsések vagyunk, hogy olyan plébánosunk
van, aki támogatja az ifjúságot. Rendszeresen
járhatunk a plébániára, és ha bármire szükségünk van, akkor számíthatunk a segítségére.
– Honnan merítesz még erőt a munkádhoz?
Az Egyházmegye által szervezett szakmai napokon szoktam részt venni. Ezen kívül még igyekszem sokat olvasni,
bővíteni a tudásomat. Nagy segítség számomra, hogy van
olyan lelki atyám, akire számíthatok. Fontosnak érzem,
hogy lelkileg rendben legyek, így hitelesebben tudok a
gyerekek elé állni.
– Kedvenc időtöltésed, könyved, filmed?
Szabadidőmben szeretek a férjemmel, valamint barátokkal
közös programokat szervezni. Szívesen járunk moziba,
kirándulni. Kikapcsolódásként suli után főzni szoktam. Téli
estéken általában egy jó film vagy könyv kapcsol ki. Kedvenc filmjeim, amiket a nagyokkal hittanon is megnézünk:
A szív bajnokai, Életrevalók, Bakancslista. Ezeknek a filmeknek van mondanivalójuk, aktualizálhatóak a saját életünkre is.
– Van-e a szentek közül példaképed?
Igen, Szent II. János Pál pápa, akit a szelídsége, egyszerűsége és emberszeretete miatt tartok példaképnek.
– Melyik szentírási részlet a mottója munkádnak?
A hit cselekedetek nélkül halott (vö. Jak 1,22). Úgy
gondolom, hogy ez a gondolat Jakab leveléből jól
összegzi a hitoktatói munka lényegét. Ezért is választottam mottóul ezt a szentírási részt.
– Kedves Niki, köszönöm a beszélgetést. Örülök, hogy eleven ifjúsági
élet alakult ki körülötted. Sok sikert, szép élményeket, eredményt
kívánok a további munkádban.
Czifra Lászlóné
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GONDOLKODÓ AGY, ÉRZŐ SZÍV, TISZTA LÉLEK
Az egyházi év lezárultát, Krisztus király ünnepét, november 26-át megelőzően négy napon a vértanúkra emlékezünk:
Szent Cecíliára, I. Kelemen pápára, a vietnámi vértanúkra és Alexandriai Szent Katalinra. Ők vállalták Krisztusért a vértanúhalált.
Az elmúlt időszak jó alkalom lehet minden ember számára a számadásra, hogyan követte, szolgálta Krisztus király törvényét. Aki gondolkodó aggyal, érző szívvel és tiszta lélekkel rendelkezik, közel áll Krisztus királyhoz. Az Ő országa nem e
világból való, ezért színe elé érve számot kell adnunk sáfárkodásunkról. Szerettük, segítettük-e szenvedő, rászoruló embertársainkat, akár egy jó szóval, vagy meghallgattuk-e őket. Én átérzem minden embertársam örömét és bánatát. Velük
együtt örülök, bánkódom, de rögtön imádkozom. Az örömért hálát adok, a bánatot átmenetinek tekintem. Krisztust királyomnak vallom, Ő szívem és lelkem királya. Hozzá írt verseim mindig érzéseimet tükrözik.
Testvéri szeretettel: Gömöriné Fajta Anna

Az egyházi év lezárultát, Krisztus király ünnepét, november 26-át megelőzően négy napon a vértanúkra emlékezünk:
Szent Cecíliára, I. Kelemen pápára, a vietnámi vértanúkra és Alexandriai Szent Katalinra. Ők vállalták Krisztusért a
vértanúhalált.
Az elmúlt időszak jó alkalom lehet minden ember számára a számadásra, hogyan követte, szolgálta Krisztus király
törvényét. Aki gondolkodó aggyal, érző szívvel és tiszta lélekkel rendelkezik, közel áll Krisztus királyhoz. Az Ő országa nem e világból való, ezért színe elé érve számot kell adnunk sáfárkodásunkról. Szerettük, segítettük-e szenvedő,
rászoruló embertársainkat, akár egy jó szóval, vagy meghallgattuk-e őket. Én átérzem minden embertársam örömét és
bánatát. Velük együtt örülök, bánkódom, de rögtön imádkozom. Az örömért hálát adok, a bánatot átmenetinek tekintem. Krisztust királyomnak vallom, Ő szívem és lelkem királya. Hozzá írt verseim mindig érzéseimet tükrözik.
A kis Jézu s köszönté se

Testvéri szeretettel: Gömöriné Fajta Anna

Jézuskám, születésedkor a legjobb, legszebb gyermek Te voltál,
Egyszerű emberek és állatok vettek körül, jászolodnál.
Röpima
Sugárzó fényedtől áthatva az istállót palotának látták,
Szűz
Anyám, kezedet csókolva, fejemet öledbe hajtanám,
Szívvel, lélekkel imádtak Téged, az Isten egyszülött Fiát.
Ölelő karjaid átfonnának, és én odasimulnék Hozzád.
Hallgatnám kedves hangodat, amint nekem Jézusodról beszélsz,
Bűntelenül jöttél a világra Édesanyád karjaiba,
Te Anyám vagy, Ő testvérem, s lelkemet betölti égi fény.
Melletted volt, óvott Szent József, a legjobb nevelőapa.
Ámen
Karácsony Szent ünnepén azért imádkozom szüntelen,
Minden gyermeknek, mint a Szent Család, olyan családja legyen.
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UTAZÁS AZ APOSTOLOKKAL 4/
Filippi
„szeretett testvéreim, akik után vágyódom” (Fil 4,1)
Pál apostol látogatásainak (is) köszönhetően lett a korai
európai kereszténység egyik központja Filippi, egyben az első
európai város, melyben az apostol az evangéliumot hirdette
(innen ment tovább például Thesszalonikibe és Athénba).
Arról, hogy miért hagyta el Szent Pál Ázsiát és indult egy
másik kontinensre, az Apostolok cselekedetei így ír: „Éjszaka
Pálnak látomása volt: Egy macedón férfi állt előtte, és kérte:
„Gyere át Macedóniába, és segíts rajtunk!” A látomás után rajta voltunk, hogy mielőbb
útra keljünk Macedóniába, mert biztosak voltunk benne, hogy az Isten rendelt oda
minket, hirdetni az evangéliumot.” (ApCsel 16,9-10)
A Biblia a korabeli Macedónia legfontosabb városának nevezi Filippit, pedig az
fénykorát Pál apostol érkezésének idején már maga mögött tudhatta, mivel a közeli
arany- és ezüstbányák, amelyek révén a város meggazdagodott, kimerültek.
Filippi már a Kr. e. 7. században létezett Krenidesz (,Források’) néven. A város a
Via Egnatia mentén feküdt. Ez az ősi út kötötte össze Európát és Ázsiát, ezért mind
katonai, mind kereskedelmi szempontból fontos volt. Kr. e. 356 táján II. Fülöp makedón
király (Nagy Sándor édesapja) a várost megnagyobbította és nevét adta neki. Később
római tartomány lett, s itt volt Kr. e. 42-ben a híres filippi csata, amelyben Augustus
legyőzte Brutust és Cassiust. A lakosság fele latin eredetű volt köszönhetően annak, hogy nagy helyőrség állomásozott a
városban, akik rómaiaknak tartották magukat. Az itteniek másik fele görög-macedón származásúakból és
bevándoroltakból tevődött össze – ez utóbbiak közé zsidók is tartoztak. Pál apostol először 49-50 táján járt erre, majd még
több alkalommal is visszatért (utoljára 57-58 felé). Az első keresztény közösség csaknem teljesen megkeresztelkedett
pogányokból állt.
Pál mindvégig ragaszkodott a filippiekhez, becsülte és kedvelte őket úgyannyira, hogy tőlük még anyagi támogatást is
elfogadott.
Az első feljegyzések szerint a templom szerepét kezdetben egy kis imaház töltötte be, később azonban nagyobb
létesítmények vették át a helyét. A korai keresztény építészet alkotásai közül kiemelkedett az itt álló, Szent Pálról
elnevezett, 400 táján épült nyolcszögletű templom, a kereszthajós bazilika és a kupolás bazilika, melyek építését az 5. és
6. századra teszik. Mivel a város a 7. században a földrengések és a szlávok támadásai miatt hanyatlásnak indult, majd a
14. században a török hódítások nyomán teljesen elpusztult, ma már csak romokkal találkozunk egykori területén. Igaz,
ezek a maradványok más egyébbel együtt 2016-tól az (UNESCO) kulturális világörökség részét képezik, s nagy
becsületnek örvendenek – nem csak a keresztény zarándokok között.
Tellis Kati

Filmajánló
NÉMASÁG - 2016-os amerikai, angol nyelvű, magyar feliratos,
154 perces DVD.
Főszereplők: Liam Neelson, Andrew Garfield, Adam Driver.
A Némaság című filmmel két jezsuita misszionárius és a korabeli Japán keresztényeinek
történetét mutatja be a híres rendező, Martin Scorsese. Ismerjük a filmjeit, mindig
naturalisztikusan ábrázol, a kívánt hatást radikálisan beírja az érzéseinkbe, érzékeinkbe, az
értelmünkbe. Ez a történet sem elfelejthető, nyomot hagy bennünk, nem tudunk túl jutni
rajta. Nem könnyű olvasmány a film alapját képező japán írótól, Endo Suszakitól származó,
– ugyanilyen című – könyv sem.
A kereszténységet 1549-ben kezdte terjeszteni Xavéri Szent Ferenc Japánban. A Némaság arról szól, ahogyan néhány
évvel később két rendíthetetlen meggyőződésű, lángoló hitű, kemény, hétpróbás ifjú jezsuita behajózik a feudális Japánba,
ahol tiltott a kereszténység. Meg akarják találni az évekkel korábban eltűnt mentorukat, Ferriera atyát, akiről
mendemondák keringenek. Olyan hírek, amelyeket nem képesek összeegyeztetni az általuk megismert és tisztelt
misszionáriussal, aki a példaképük mind emberi nagyságban, mind rendíthetetlen hitben. Amikor elfogják és bebörtönzik
a fiatalokat, mindkettőjükre olyan utazás vár, amely próbára teszi nemcsak testi épségüket, épelméjűségüket, de
rendíthetetlen meggyőződésüket és elszántságukat is. Akkor is hős a hős, ha érte halnak a hitsorsosai? A filmdráma
döbbenetes vallomás a japán keresztények áldozatos hitéről és a szamurájok kegyetlenül hideg és számító filozófiájáról.
A film kikölcsönözhető a dunaharaszti könyvtárból.
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„Mi öröktől való, az mind örök marad. Megmásíthatatlan! A SZERETET szabad!
Lehet még új világ, lehet benne béke. Minden, minden lehet, - hogyha teszünk érte.” (Körmendi Gitta)

A T AKSONYI K AR ITÁSZ C SOPOR T 2017
A 2017-es esztendő végéhez közeledve szeretnénk összefoglalni és
hírt adni a kedves Olvasók számára a Taksonyi Karitász Csoport
éves tevékenységéről, az általunk
szervezett eseményekről, programokról.
A Magyar Katolikus Püspöki Konferencia felhívására a nagyböjti időben
tartós élelmiszereket gyűjtöttünk, melynek
összetétele nagyon változatos volt. Az adományokból több
család részére tudtunk igazi meglepetést okozni a húsvéti
ünnepekre.
Ez év minden vasárnapján továbbra is lehetőségünk
volt, Halász János nagylelkű felajánlása révén, alkalmanként 20 l tej kiosztására. A családok nevében is nagyon
köszönjük, hogy ilyen módon, ha kismértékben is, de hozzájárulhattunk a rászorulók étkezési költségeihez.
Csoportunk szervezésében az idei évben immár második alkalommal rendeztük meg a lelki napot, melynek mottója: HIT, REMÉNY, SZERETET volt.
Meghívott előadóink, vendégeink a következők voltak:
Bajnok László – tanúságtétel, Dalos Bogarak Höchszt Erika vezetésével – ének, Dr. Papp Lajos szívsebész profeszszor – test, lélek, szellemről fejtette ki gondolatait, Fekete
Roland káplán atya és Krizsán Zoltán atya megosztotta
gondolatait a nap mottójáról, Szent Anna kórus – szentségimádás, Szentjánosbogár Közösség – énekükkel szolgáltak
a szentmisén.
Az idei lelki napon a résztvevőket egy tál csülkös bablevessel és finomabbnál finomabb süteményekkel vendégeltük meg. Itt is szeretnénk megköszönni azoknak, akik
süteménnyel hozzájárultak a rendezvényünkhöz.
Iskolakezdéskor tanszereket és tornafelszereléseket
biztosítottunk a nehezebb körülmények között élő gyermekek részére.
Folyamatosan közzétett adománykérő felhívásainkra
nagy mennyiségű ruha- és természetbeni felajánlás érkezett, így ebben az évben három alkalommal rendeztünk ruhavásárt, melyeken jelképes összegekért juthattak az arra
rászorulók a számukra szükséges ruhákhoz, bútorhoz, egyéb felszerelésekhez.
Az adományok értékesítéséből származó bevételekből
az év közben nehéz anyagi körülmények között élők részére gyógyszertámogatással és élelmiszercsomag összeállításával segítettünk.
A fűtési időszakban pedig egyre több család részére tudunk tüzifa vásárlásával hozzájárulni a téli tüzelés költségeihez.
November 19-én vasárnap Árpád-házi Szent Erzsébet
ünnepe volt, karitász csoportunk András atya által megszentelt kenyeret osztott szét a vasárnapi szentmise után.
Köszönjük a Ruff pékség felajánlását.
A téli hónapokban – novembertől februárig – minden
hónap harmadik szombatján immár hatodik éve egy tál me-

ÉVI BESZÁ MOLÓJA

leg étellel várjuk az arra rászorulókat. Népszerű ez a programunk, alkalmanként 80-100 fő igényli ez irányú segítségünket. Sok esetben ez nem csupán az étel elfogyasztására
vagy elvitelére korlátozódott, hanem amennyiben igényelték, mentális problémáikon is megpróbáltunk segíteni, elbeszélgetni az emberekkel. November hónapban babgulyás
került az ételhordókba, december hónapban székelykáposztát osztottunk és a karácsonyra való tekintettel készültünk
egy kis karácsonyi meglepetéssel (túrósbatyu, alma és szaloncukor). Köszönjük az alma-, valamint a kenyérfelajánlást a Kreisz pékségnek. A téli hónapokban még két
alkalommal tervezünk ételosztást: 2018. január 20-án és
2018. február 17-én.
Az idei évben is – immár
tizenkettedik alkalommal –
vettünk részt az adventi vásáron. A karitász pavilonjaiban ablak- és temetői díszek mellett idén újrahasznosított anyagokból díszpárnákat, kötényeket, italtasakokat is készítettünk,
továbbá forró italként gyermek és felnőtt puncsot árusítottunk.
Végül beszámolunk jövő
évi terveinkről néhány szóban: 2018. május 12-én ismét szervezünk egy lelki
napot, mely program egyeztetése még folyamatban van.
Továbbra is kérjük a tisztelt Olvasókat, amennyiben
környezetükben idős, rászoruló, segítséget, támogatást
igénylő személyről tudnak,
jelezzék a Karitász Csoport
részére a katolikus templomban lévő karitász perselyben. A karitász változatlanul
minden
héten pénteken 17.30
- 19.00 óráig tart
ügyeletet a katolikus
plébánia alagsorában, ahol továbbra is
fogadjuk felajánlásaikat, illetve lehetőségeinkhez mérten
továbbra is igyekszünk segítséget nyújtani a hozzánk fordulóknak.
Hálát és köszönetet mondunk minden kedves adakozónak az idei sok-sok támogatásért és segítségért, melyet
szervezetünk részére juttattak, melynek révén a rászorultakon segíthettünk. A jó Isten áldását kérjük mindannyiukra.
Kegyelmekben gazdag , áldott karácsonyi ünnepeket
és boldog, békés új esztendőt kívánunk:
Taksonyi Karitász Csoport
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VII. Egyházzenei Kórustalálkozó Szigetszentmiklóson
2017. október 7-én Szigetszentmiklóson a Szent Miklós
templom adott otthont a hetedik alkalommal megrendezésre
került egyházzenei kórustalálkozónak, amelynek házigazdája
a megalakulásának 60. évfordulóját idén ünneplő Szent Erzsébet kórus volt. Nagy öröm és megtiszteltetés számunkra,
hogy a dunaharaszti Szent István templom Szent Cecília
kórusának tagjaként a meghívottak között lehettünk ebben az
esztendőben is. A kórustalálkozón hét énekkar vett részt (a
Bel Canto kórus betegségek miatt sajnos az utolsó pillanatban lemondta a szereplést).
Az énekkarok tagjai jórészt ismerik egymást, évek óta baráti kapcsolatot ápolunk egymással, ismerjük egymás énekét,
s az egyházzenei szolgálatban valamennyien egyek vagyunk.
A karnagyok között is jó szakmai kapcsolat alakult ki, és
adódik alkalom a szigetszentmiklósi a kórustalálkozón kívül is, hogy együtt legyünk, és segítsük egymást, fejlődjünk,
tanuljunk társainktól.
Az énekkarok igen változatos m űsorral jelentkeztek, az egyházzenei szolgálatban énekelt műveken felül felcsillantva
világi repertoárjuk darabjait is. A Szent Cecília kórus a Viadana: Exultate justi, Halmos: Hálahimnusz, Strandsjö: Harmatos hajnalon és Lightfoot: Dona nobis című műveket vitte magával, zongorán kísért bennünket: Fonyódi Tivadar, karnagyunk: Nagy István kántor.
A templomot betöltötte az ének, s nemcsak a kellemes hangulatú délután, hanem este, a szentmisén, a kórusok közös
zenei szolgálata során is. Köszönjük a Szent Erzsébet kórusnak és vezetőjének, Dvorák Mariannának a baráti meghívást.
Találkozunk velük itt, a dunaharaszti nagytemplomban, az adventi hangversenyen.

XXI. Egyházzenei
fesztivál
2017. december 2-án, Taksonyban
A Magyarországi Német Ének-,
Zene- és Tánckarok Országos Tanácsa, valamint Taksony nagyközség és német nemzetiségi önkormányzata szervezésében zajlott le a
taksonyi Szent Anna templomban,
2017. december 2-án a XXI. Egyházzenei fesztivál, amelyen tizenöt
németajkú kórus közreműködött.
Érkeztek német nemzetiségi egyházi énekkarok és dalkörök Budakalászról, Budapest XVIII. kerületéből, Csolnokról, Dorogról, Dunaharasztiról, Érdről, Herendről,
Mözsről, Pilisszentivánról, Pilisvörösvárról, Szepetnekről, Városlődről és Vecsésről. A házigazda
Taksonyt a Taksonyi vegyeskar és
a Szent Anna kórus képviselte. Az
ünnepi délután csodás, magas színvonalú előadásoknak adott teret,
igazi ünnepe volt ez az egyházzenei szolgálatnak, illetve a hagyományok őrzésének és a vallásos
lelkiség erősítésének. A találkozót
német nyelvű szentmise zárta,
amelyet Káposztási Béla atya mutatott be, a kórusok közös zenei
szolgálatával.
(Koczka Tamásné)
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Könyvajánló
Gregorios III. Lahhám: Ne hagyjátok, hogy eltűnjünk!
Kiáltás a béke szolgálatában. Magyarszék, Sarutlan
Karmelita Nővérek, 2017.
Arabok, de nem muzulmánok, keletiek, de nem ortodoxok, és katolikusok, de nem latinok. A kérdező, a francia
újságíró, Charlotte d’Omellas a tanulmányait folytatva jutott el Bejrútba és a szomszédos Szíriába, ahol a keresztények között néhány évig meghitt otthonra lelt. 2011-ben,
amikor a háború kitört, nagyon megdöbbent és félelem költözött a szívébe, hiszen személyes ismeretség és barátság
fűzte a libanoniakhoz. A francia segélyszervezethez, az
SOS Kelet Keresztényei Társulathoz csatlakozott, hogy a
harcok sújtotta országban újra találkozhasson szeretett barátaival, és hogy tudósítson arról a kilátástalannak tűnő helyzetről, amely a Kelet keresztényeinek az életét közvetlenül fenyegeti. A könyv Őboldogsága, Gregorios III. Lahhám, Antiochia és az egész Kelet, Alexandria és Jeruzsálem görög-melkita katolikus pátriárkájának tanúságtétele iszonyatos és emberfeletti küzdelméről, amelyet azért folytat évtizedek óta, hogy hazájából és a térségből a keresztények ne emigráljanak.
Ezért jó kapcsolatokat ápol a térség más
keresztény vezetőivel, zsidókkal és a muzulmánokkal egyaránt. Charlotte kérdésére, hogy miként tudja leküzdeni a bosszúvágyat, és hogy ne kerítse hatalmába az elkeseredettség, a
reménytelenség, azt válaszolta a főpap, hogy egyszerűen az
ima által. – Szüntelenül hirdetem a szeretet civilizációját
azoknak, akik képesek meghallgatni. Elragadóan szép ez a
föld, és ezen a földön igazi tisztelt övezi a szent helyeket,
például senkinek se jut az eszébe, hogy rövidnadrágban
menjen be egy templomba, ellentétben azzal, amit ma a világ számos országában láthatunk. Az interjúban beszámol
arról is, hogy az Iszlám Állam miként terrorizálja az embereket, hogyan hinti el a rettegés keserű magvait a keresztények kegyetlen lemészárlása. Az emberek rettegve várják,
hogy ők is hamarosan sorra kerülnek. Az ISIS stratégiája a
félelemkeltés, a terror. Tragédiát jelent ez, és a menekülés
is, Szíria és az érintett családok számára. Az embercsempészek üzleti okokból bátorítják ezt az exódust, és a nyugati
kormányok szélesre tárták a kapukat. – Az európai politikusoknak meg kellene hallgatniuk az Egyházat – hiszen
kétségtelenül – nekünk áll a legkevésbé érdekünkben ez a
konfliktus; pragmatikus szempontok alapján beszélünk, a
térségben biztosítani akarjuk túlélésünket. A gazdasági
vagy politikai érdekeken túl, melyekhez semmi közünk, üzenetünk világos: megpróbáljuk szeretni ellenségeinket, hirdetni a békét és a kiengesztelődést, s tanulni a megbocsátást. Teljesen egyértelmű, hogy az Egyháznak ez a törekvése. Súlyos veszély a migráns szökőár, brutálisan hat Európára. Az egész világ számára rossz az európai politika.
Mert a muszlim nem tudja megérteni ezt a vallástalan, laikus világot; a keresztényeket sokkolja a követelőző muszlim
jelenlét, az ateisták meg mindent ugyanarra a szintre helyeznek. Ezeket a népeket egy felkészületlen Európára zúdítják: hogyan lehetséges, hogy az Európai Unió nem is-
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meri el keresztény gyökereit? Nagyon aggódom Európáért!
Sokat számít az anyagi támogatás, amellyel számos ország
segített, de az lenne a legfontosabb, hogy dolgozzanak a
békéért. Neheztelek valamennyi nyugati kormányra, mert
elárultak minket. Egyetértek Ferenc pápával: beléptünk a
harmadik világháborúba, ami a hidegháború arculatát ölti
magára. Az európaiak pedig nem érzik szabadnak magukat
ahhoz, hogy határozottan megnyilvánuljanak. Miközben az
egész világ kormányai „határozatlanságban és gyöngeségükben tündökölnek” – bizonyos érdekek mentén – az Iszlám Állam begyűjti a föld valamennyi őrültjét, kiképezi őket
egy olyan eszményért, amit még csak nem is gyakorolnak:
királyságuk a szex és a pénz. Az imán, mint abszolút és lényeges dimenzión túl, erős, határozott szavakra van szükségünk.
A könyv a pátriárkának ezekkel a szavaival zárul: – Amikor a nyugatiakért
imádkozom, néha kérem az Úrtól, ne érjék
be azzal, hogy beszélnek rólunk, hanem
hallgassanak is meg minket.
Kiegészítem a fentieket még azzal,
hogy a lengyel pápa egykori bizalmasa
szerint a katolikus egyházfőnek prófétai
látomása volt Európa muszlim inváziójáról. Monsignore Mauro Longhi tanulóként
gyakran elkísérte Szent II. János Pál pápát
az útjain. Mgr. Mauro Longhi most egy
észak-olaszországi városban tartott előadást a pápa életéről. Ebből kiderült, a
Szentatya nagyon misztikus személyiség
volt, többször „beszélgetett” a Szűzanyával, de gyakorta voltak látomásai is.
Longhi állítása szerint II. János Pál pápa 1992-ben elmondta neki az egyik legszörnyűbb látomását, melyet valaha látott, s melyben Európa jövőjéről volt szó. – Mondd
el ezt azoknak, akikkel majd a harmadik évezred egyházában találkozol. Látom az egyházat egy halálos sebtől szenvedni. Egy mélyebbtől, fájdalmasabbtól, mint ezé az évezredéi. – utalt a Szentatya a kommunizmusra és a náci
totalitarianizmusra. – Iszlamizmusnak hívják. Meg fogják
szállni Európát. Láttam a hordákat nyugattól keletig érkezni. És felsorolta nekem valamennyi országot, egytől egyig:
Marokkótól Líbiáig és Egyiptomig, és így tovább, egészen
keletig.
II. János Pál pápa hozzátette Longhinak: Meg fogják
szállni Európát, Európa olyan lesz, mint egy pince, régi
emlékek, árnyékok, pókhálók. Családi hagyatékok. Nektek,
a harmadik évezred egyházának, meg kell fékeznetek a
megszállást. Nem hadseregekkel, a hadseregek nem lesznek
elegendők, hanem a hitetekkel, amit annak teljességében
éltek meg.
A lengyel egyházfő életében fontos szerepet játszott a
katolikusok és a muszlimok közötti párbeszéd kialakítása, a
két fél megbékéltetése. Az egyik szimbolikus lépés ennek
kapcsán például az volt tőle, hogy pápaként először látogatott meg egy mecsetet. II. János Pál pápa azonban arra
mindig gondosan ügyelt, hogy kihangsúlyozza: a keresztény gyökerű európai kultúra és az iszlám gondolkodás között áthidalhatatlan különbségek vannak.
Tóth Marianna
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Jézus maga az élő szeretetláng, amely megmenthet mindenkit.

IV. Szeretetláng-találkozó
2017. augusztus 26-án, Máriaremetén

A

magyar gyökerekkel bíró máriás mozgalom szervezésében zajlott le a IV. Szeretetláng-találkozó augusztus 26-án, a máriaremetei Kisboldogasszony Bazilika
ligetes, szépen gondozott parkjában, amely igen alkalmas
hívek nagy létszámban való fogadására. Az egész napos
eseményre Dunaharasztiból nagyobb csoporttal érkeztünk.
A kegytemplomban ma is látható a többszáz éves tölgyfa és az aranyozott keretbe foglalt, egykoron rajta függő
Remete Mária kép, amelyhez hívek ezrei zarándokolnak
egész esztendőben. A templomhoz impozáns jegenyesor
vezet, a park főbejáratánál Szent Mihály és Rafael főangyalok szobrai fogadnak. A templom főbejárata melletti téren
Szent Imre és Szent László szobrai magasodnak, valamint a
park egy erre kialakított tisztásos részén emelkedik a
Szentkoronára emlékeztető földhalom, kereszttel a tetején.
Egy kopjafa emlékeztet az elszakított országrészekre, s látványos, szép építészeti megoldásával fogad a szabadtéri oltár, amely Makovecz Imre tervei alapján épült. A szabadtéri
oltár Mária-szobra a lourdes-i püspök ajándékaként került
Máriaremetére, a lourdes-i jelenések 100. évfordulóján. A
park másik szemet gyönyörködtető pontja a háromalakos
szentkút, a Máriát, Szent István királyt és egy szervita szerzetest ábrázoló szobrokkal, tekintettel arra, hogy a
szentkutat a templomkertben Szent István király felajánlásának 900. évfordulóján, 1938-ban a szerviták emeltették.
A kútnál ezen az eseményen is hosszú sorokban álltunk,
kellemesen csevegve közben egymással, hogy meríthessünk a forrás csobogó hűvös, tiszta, megszentelt vizéből.
Magyarország különböző településeiről és határon túli,
magyarlakta vidékekről is érkeztek látogatók a Szeretetláng
lelkiségi mozgalom találkozójára, de hallani lehetett itt-ott
idegen ajkú beszédet is, sőt színesbőrű testvért is láthattunk
sorainkban.
A találkozó hagyományosan rózsafüzér-imádsággal
kezdődött, majd Mészáros Domonkos OP atya bevezető
gondolatait hallgattuk. Maksó Péter, az Egri Egyházmegye
újmisés papja celebrálta a szentmisét, a jelenlévő papokkal
közösen. Maksó Péter homiliájában a szentségimádáshoz
kapcsolódó tapasztalatairól beszélt, milyen vonzerőt tud
gyakorolni ifjúra és idősebbre, ha lehetősége nyílik Krisztus jelenlétében időzni, csendben szemlélődve, figyelve.
Elmondta, hogy nagyon fontos lenne az ország egész területén 24-órás szentségimádásokat tartani, hogy az emberek
komoly élményt szerezhessenek, elmélyülten találkozhassanak Jézussal.
Guido Martirani atya volt a találkozó másik előadója,
aki a Szeretetláng-mozgalom egyik lelki tanácsadója. Szűz
Mária égi szolgálatáról beszélt, aki Szent Fiának megmentő
és gyógyító közreműködésével akar minden jelenlévőt
megajándékozni, csak igent kell mondanunk erre az ajándékra. Ez az ajándék a szeretet tüze, a szeretetláng, amelynek ki kell áradnia az egész emberiségre. Jézus maga az élő
szeretetláng, amely megmenthet mindenkit. Velünk is
épülhet Isten országa, törekednünk kell tehát a szentségre,
keresztény kötelezettségeink teljesítésére. Legyünk büszkék
arra, mondta Guido atya, hogy Kindelmann Győzőné Er-

zsébet, a Szeretetláng-mozgalom megalapítója, ebben az
országban élt, imádkozott,
engesztelt.
Lelki naplójából tudjuk, hogy ő mindvégig az Urat kereste, Jézusra vágyott, és e találkozások alatt
mély lelki kapcsolat szövődött kettejük között. Jézus minket is vár az oltáriszentségben, a tabernákulumban vagy
szentségimádáskor.
A délutáni program keretében Kindelmann Győző, Erzsébet asszony unokája, a Szeretetláng-mozgalom nemzetközi koordinátora mutatta be nekünk Dr. Gloria Polo Ortez,
kolumbiai fogorvosnőt, akinek életét gyökeresen megváltoztatta egy baleset: egy villámcsapás. A doktornő négy napig volt a klinikai halál állapotában, orvosai halálosnak tartották sérüléseit, lemondtak életéről, ám ő csodás módon
felépült, visszanyerte egészségét, és azóta járja a világot,
tanúságot tenni a klinikai halál állapotában megtapasztaltakról. Gloria Polo Ortez két részben tartott előadást, délies
temperamentummal, ékesszólóan, szívből.
Elmondta, hogy milyen életet élt fiatalként. Nem először meséli el ezeket a dolgokat el, mégis, a bűnbánat miatt,
könny szökött most is a szemébe. Olyan dolgokról beszélt,
amik sajnos ifjúságunk többségét érintik, hasonló életvitel,
botlások, üresség és hajlamok kísérnek bennünket is. Milyen csalárd és álságos módon támad a sátán, hogy megrontson, elrabolja lelkünket – figyelmeztetett bennünket.
Milyen áldás és ajándék, ha megadatik ezek felismerése, az
ezek felett gyakorolt bánat, és a fordulat, a megtérés, átváltozás megélése! A pokol létezik, a vele történt tragédia tette, hogy neki ez megmutattatott. És a kínos, keserves dolgok láttán olyan rettenetes bűnbánat vett erőt rajta, hogy
kérve könyörgött, kaphasson még egy esélyt. Így menekült
meg csodálatos módon, Jézus megbocsátó szeretete által.
Gloria elmondta azt is, férje hogyan imádkozott, könyörgött
az ő életéért, és micsoda szívdobogtató ajándék, hogy
együtt lehetnek, szeretetben nevelik gyermekeiket. Gloria
boldog családanya, praktizál, és küldetésének érzi, hogy lehetősége szerint járja a világot, és elmondja tapasztalatait,
figyelmeztessen, segítsen, ne legyen késő.
Akiknek nem volt alkalmuk Glorát személyesen meghallgatni, elolvashatják történetét az Akit villámcsapás ért
címen kiadott tanúságkötetben, amelyet a Marana Tha kiadó adott közre. Plébánosa és püspöke tanúsítják, ahogy ami
történt vele az valóság. Áldásukat adják rá, hogy evangelizációs munkáját végezze. Ajánlom mindazoknak, akik komolyan akarnak Isten parancsa szerint élni. – írja a könyv
előszavában Katona István atya.
Gloria Polo Ortez előadásának két része között közösen
elimádkoztuk a szeretetláng-rózsafüzért. A napot szentségimádással zártuk. Egész nap lehetőség volt szentgyónásra,
és gyógyító-közbenjáró imaszolgálatot lehetett kérni a testilelki szükségben szenvedőkért.
Koczka Tamásné
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któber közepén a taksonyi hittanos gyerekekkel Esztergomba látogattunk. Több mint 30 ovis és iskolás gyermekkel
indultunk el reggel a templomtól. A ködös idő ellenére nagyon jó hangulatban telt a napunk. A megérkezést követően átsétáltunk a szlovákiai
Párkányba a Mária Valéria hídon, ahol a gyerekek rövid történelmi beszámolót hallhattak.
Ezt követően megnéztük Magyarország legnagyobb templomát, az esztergomi bazilikát.
A közös imádságot követően
felmentünk a bazilika kupolájába is, ahonnan megcsodáltuk
a Dunakanyart. A délután során maradt idő még a közös
játéra, beszélgetésre is. A rövid, de nagyon tartalmas nap
végén rengeteg élménnyel
gazdagabban indultunk el hazafelé.

Hittanos kirándulás

Áhel Nikolett

Szobrot avattak Vácott a városépítő Migazzi püspök tiszteletére
2017. szeptember 2-án Vác városa köztéri szobrot állított Christoph Anton von Migazzi egykori váci püspök tiszteletére. A szobor a Dóm előtti tágas Konstantin teret gazdagítja, melyen a Váci Egyházmegyét alapító Szent István király szobra is áll. A márványtömbön álló bronz emlékmű Raffay Dávid szobrász alkotása. A szobor közvetlenül a püspöki palota
előtt magasodik, tisztelegvén a nagy egyházi
személyiségnek, aki Vác barokk kori és a
mát is meghatározó arculatának kialakításához igen nagymértékben járult hozzá.
Az avatás előtt Migazzi két utóda, Christoph Schönborn, Bécs jelenlegi érseke és
Beer Miklós váci megyéspüspök atya mutatott be a Székesegyházban hálaadó szentmisét.
Migazzi Kristóf Antal nagy építkező
volt: az ő idejében épült át a székesegyház,
épült meg a papnevelő intézet, a püspöki palota, az irgalmasrendi kórház, a piarista
gimnázium és a nemesifjak tanintézete, a
Teréziánum, amely ma a fegyház épülete. A
püspök kiköveztette, csatornáztatta Vác
központját, és felújíttatta a főutca épületeit,
rendbe hozatta a Duna-partot. A Vácra betelepedőknek oly kedvező föltételeket biztosított, hogy 4800 lakója 9060-ra sokasodott. Migazzi építtette a váci diadalívet
Mária Terézia tiszteletére, aki Migazzi építkezéseinek hírére látogatott el a városba. Mindezekért nevezték el Migazzi
püspököt, a török időket követően, Vác újjáalkotójának.
Migazzi Kristóf Antal 1756-ban kapta meg a váci megyéspüspöki címet, majd 1757-ben Mária Terézia Bécs érsekévé
nevezte ki, 1761-ben pedig bíborosi címet adományozott neki. Az érseki címet 1803-ig viselte, miközben, bécsi érsekként
1761-től 1786-ig másodszor is ellátta a váci megyéspüspöki szolgálatot. (E püspöki székről II. József kényszerítésére
mondott le.)
A nagy építkezések mellett kiemelkedő hitharcos volt – jellemezte Migazzi Kristóf Antalt Christoph Schönborn, aki
Beer Miklós atyával közösen áldotta meg a szobrot.
Az ünnepséget a városépítő püspök emlékére leadott tisztelgő ágyúsortűz zárta. A szoboravatáson és a szentmisén jelen volt Rétvári Bence, az Emberi Erőforrások Minisztériumának államtitkára, Fördös Attila, Vác polgármestere, a
Migazzi-alapítvány és a Jeruzsálemi Szent Sír Lovagrend képviselői, valamint a Migazzi család tagjai.
Schönborn érsek, homíliájában, ezekkel a szavakkal fordult a résztvevőkhöz: Migazzi bíborosra nagyon szép dolog
szoborral emlékezni, de az a legszebb ünneplése, ha ugyanaz a buzgóság él bennünk az evangéliumért, ami őt jellemezte.
A mai körülmények mások, mint Migazzi idejében voltak, de az evangélium felszólítása ma is mindannyiunkhoz szól, és az
erre adott válasz fogja meghatározni a jövőnket.
Koczka Tamásné
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Lourdes-- i zarándoklat
Lourdes

2017. szeptember 18-án, hétfőn hajnalban indultunk a
dunaharaszti gimnázium elől. Az autóbuszt nagyrészt taksonyi és dunaharaszti zarándokok töltötték meg. Valamennyien jó előre készültünk erre a hétnapos zarándokútra,
mert tartalmas lelki élményeket és érdekes látnivalókat kínált. Garanciát ezekre lelki vezetőnk, Láng András atya és
idegenvezetőnk, Tóth Andrea jelentették.
Az első napunk utazással és lelki ráhangolódással telt
el. Az autóbusz ablakából élveztük a válto zatos szlovén,
majd olasz tájat. Kitűnt szépségével és változatosságával a
ligur tengerpart; aznapi szállásunk is ott, San Bartolomeo
al Mareban, a tengerparttól mintegy száz méterre lévő szállodában volt.
Második napunkat a szállodában tartott szentmisével
kezdtük. Reggeli után buszra szálltunk, és folytattuk utunkat a tengerpart közelében haladó autópályán. Megállás
nélkül mentünk át Franciaországba. Eleinte a Côte D’Azur
tengerparton haladtunk, s a busz ablakából csodáltuk meg a
francia üdülőövezetet.
A tengerpart környékét elhagyva Carcassone-ban álltunk meg, a híres középkori város megtekintésére.
Carcassone nagyon régi település: történelme 1000 évvel
Krisztus születése előtti időre nyúlik vissza. Volt itt római
erődítmény, majd a VI. századtól vár, ami az idők folyamán falakkal körülvett várossá nőtte ki magát. Jelentős
gyapjúfeldolgozó ipara volt, majd kereskedelme vált meghatározóvá. A helyi hatalmasságok mindig gondoskodtak
fennmaradásáról, gazdagodásáról, és a XIX. században a
középkori jellegét megőrző rekonstrukciót végeztek rajta.
Ma jelentős kulturális központ, idegenforgalmi nevezetesség: az UNESCO világörökség részeként évi több millió
turista keresi fel.
A helyszínre érkezve sehol nem látott méretű vár előtt
találtuk magunkat. A középkori várost két, párhuzamosan
futó, őrtornyokkal erősített várfal veszi körül (összesen
több mint 50 torony!!). Belépve, igen hangulatos, keskeny
sikátorokban sétálhattunk, tele üzletekkel és vendégfogadókkal. Nézelődés melletti célunk e város templomának, a
Szent Nazarius és Celsus bazilikának a megtekintése volt.
A bazilika a város legszebb épülete. 1096-ban kezdték építeni román stílusban, amit a 13-14. században gótikus ke-
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reszthajóval és szentéllyel egészítettek ki. Belépve a templomba, percekig sötétben érzi magát az ember. A nagyméretű gótikus ablakokban középkori, színes, csodálatoson
festett üvegképek vannak, amik alig engednek be fényt. Az
épület telis-tele van szobrokkal, oszlopdísszel. Amikor bementünk, egy kis kórus előadását hallhattuk: az általunk
megszokottól eltérő harmóniákat, szlávos hangzást élvezhettünk. Nagyon szép volt, kár, hogy az orosz kamarakórus
rövidesen befejezte az éneklést.
A bazilika megtekintése után, vezetés nélkül, szabadon
sétálhattunk, nézelődhettünk a középkori utcácskákban,
boltokban. Sok szép élménnyel gazdagodva folytattuk aztán utunkat Lourdes-ba, a szálláshelyünkre.
A következő napon korán keltünk, mert háromnegyed
7-kor a Massabiele (jelenési) barlangban tarthatott részünkre szentmisét András atya. Igen felemelő élményt jelentett,
hogy ott imádkozhattunk, ahol Bernadette a Szűzanyát
meglátta, és ahol az első csodák történtek. Az itt végzett liturgiákat webkamera közvetíti, így akit értesíteni tudtunk,
és módjában állt képernyő elé ülni, itthon nézhettehallgathatta szentmisénket az interneten keresztül.
Ez a napunk nagyon mozgalmas volt. Délelőtt a látnoknő, Bernadette életéhez kapcsolódó helyszíneket látogattunk meg. Láttuk a régi börtön-épületet, ahol a nincstelenné
vált Soubirous család akkor lakott, amikor a jelenések történtek. Jártunk a zegzugos malomépületekben, ahol
Bernadette édesapja dolgozott és lakott családjával. Így
megismertük az akkori életkörülményeket, beleélhettük
magunkat a látnoknő és családja sorsába. Meglátogattuk a
zárdát, ahol Bernadette a város szegény gyerekeivel együtt
írni-olvasni tanult. Itt készült fel és lett elsőáldozó. Végül
útba ejtettük Lourdes plébániatemplomát az akkori plébános sírjával. Ő igen fontos szerepet játszott Bernadette életében, mert eleinte nem hitt ugyan a jelenésekben, de kérte
Bernadette-től, kérdezze meg „a hölgyet”: – Ki ő? Amire
azt a választ kapta a Szűzanyától: – Én vagyok a szeplőtelen fogantatás. Ez a kijelentés az írástudatlan, képzetlen kis
látnoknak teljesen érthetetlen volt – a plébánosnak viszont
egyértelműen azt jelentette, Bernadette igazat mond s a
Szűzanya jelent neki meg. Ez után a kislány pártjára állt, és
mindenben a segítségére volt.
Ebéd után végigjártuk, végigimádkoztuk a keresztutat,
ami a Szeplőtelen Fogantatás Bazilika oldalánál indul, s a
domboldalra kúszik fel. Itt a stációkat ember nagyságú
szoborcsoportok jelenítik meg, és egymást követik a másmás nyelven imádkozó-éneklő zarándokcsoportok, eleget
téve a Szűzanya bűnbánati felhívásának.
A délután 5 órakor indult Oltáriszentség-körmeneten
csak szemlélőként vettünk részt. Addigra igen elfáradtunk,
és erőt kellett gyűjtenünk, mert az esti, fáklyás körmeneten
akartunk részt venni. A délutáni körmenet a nagy szabadtéri misék oltárától indult. Az oltári szentséget a körmenet
elején vitték, mögötte papok csoportja haladt, s utánuk kerekes székes – gurulóágyas betegek végtelennek tűnő sora
jött kísérőkkel, őket zarándok csoportok követték. Átjöttek
a Gave folyó boltíves hídján, a koronás Szűzanya szobornál rákanyarodtak az Esplanade-ra (a körmeneti térre),
egyik oldalán végighaladva a végén lévő keresztet megkerülve lementek a földalatti, Szent X. Piusz bazilikába. A
körmenet imákkal, majd szentségi áldással zárult – ezt mi
nem vártuk meg.
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Némi pihenés és vacsora után, körmeneti gyertyával
fölszerelkezve, a 21 órakor induló fáklyás Máriakörmenetre mentünk. A „körmeneti gyertya” hosszú, vékony gyertya, négyszögletes papírernyővel: az ernyő szórja
a fényt és védi az égő gyertyát a kialvástól. E körmenet az
altemplom (Rózsafüzér bazilika) előtti térről indult és követte a délutáni körmenet útvonalát, de nem mentünk le a
földalatti bazilikába. Az Esplanade-ot körbejárva a Rózsafüzér bazilika előtti téren gyűltünk össze. A körmenet elején a barlangban lévő Szűz Mária szobor másolatát vitték,
és menet közben a rózsafüzért imádkozták – váltakozó
nyelveken. A tizedek között könyörgések és énekek szóltak. Ezek refrénjét gyorsan mi is megtanultuk, s az éneklésbe boldogan bekapcsolódva mi is magasba emeltük
gyertyánkat. Csodálatos, szívbe markoló érzés volt sok
ezer zarándokkal együtt zengeni a Szűzanya dicséretét.
(Visszaemlékeztem, hogy 11 évvel ezelőtt Katinkával, elhunyt feleségemmel zarándokoltunk Lourdes-ba és énekeltük az esti körmeneten együtt „Ave-Ave Maria. . . .” refrént. Engem annyira megkapott a körmenet hangulata,
hogy másnap este még egyszer elmentem az esti körmenetre, és boldogan énekeltem ismét az Ave-Ave Maria-t.) Ez
alkalommal a körmenet befejezéseként a Rózsafüzér bazilika előtti téren gyűltünk össze latin nyelvű áldásra, békekézfogásra.
Másnap a Szeplőtelen Fogantatás bazilika alatti kriptában volt szentmisénk 9 órakorkor. Ez volt az első kápolna,
amit a jelenések helyén, a Szűzanya kérésének eleget téve
felépítettek, és 1866-ban felavattak. Mivel a zarándokok
száma gyorsan növekedett, később fölötte megépítették és
1871-ben felszentelték a 70 méter magas és 600 férőhelyes,
igen impozáns Szeplőtelen Fogantatás bazilikát. A templom-együttes harmadik tagja, a Rózsafüzér bazilika szintben a kripta alatt, de alaprajzilag előtte helyezkedik el, és
befogadó képessége 2000 fő. Már 1875-ben elkezdték építeni. Benne a tizenöt rózsafüzér titkot egy-egy oldalkápolna
jeleníti meg.
A szentmise után 11 órakor szálltunk autóbuszra, addig
szabad időnk volt, vizet tölteni, vásárolni, vagy búcsú
imádságra betérni valamelyik templomba. A találkahelyhez
menet András atyával még végigmentünk a X. Szent Piusz
földalatti bazilikán. Ez egy hatalmas, a körmeneti tér alatt
megépült templomterem, befogadó
képessége 20.000 fő. Áthaladtunkkor éppen kezdődött egy gitáros liturgia több ezer zarándok részvételével. Az üres karzaton mentünk,
így senkit nem zavarva nézhettük
végig ezt az ultramodern bazilikát.
Az igen gazdag lelki feltöltődést
nyújtó lourdes-i programok után
Bernadette útját követve Nevers felé
indultunk buszunkkal. Délután kis
kitérővel a középkori Európa legjelentősebb kegyhelyét, Rocamadourt látogattuk meg. Autóbuszunk a
hegytetőn lévő parkolóban állt meg,
ahonnan meredek hegyoldalon,
szerpentin úton mentünk lefelé,
amíg a hegyoldalhoz tapadó kegyhely épületegyütteséhez megérkeztünk. A kegyhely, a feljegyzések
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szerint, 1105-től az 1300-as évek elejéig élte virágkorát.
Nevét Szent Amadour-ról kapta, akinek teste a legenda
szerint több mint 400 éven keresztül épen fennmaradt. Végül 1562-ben a hugenották pusztították el. Most csak sírjának helye látható. Sikerült viszont a pusztítás elől megmenteni a csodatevő fekete Madonna-szobrot: egy fából faragott Szűzanya szobrot, térdén a Kisjézussal. Az 1100-as
évek szerzetesei krónikájukban százhuszonhat csodát jegyeztek fel, amelyek a Szűzanya közbenjárására történtek.
Mi egy zarándokcsoport szentmiséjének befejeztével róhattuk le kegyeletünket előtte, a zegzugos épületegyüttesben
megbúvó Fekete Madonna kápolnában. Ezen kívül még öt
kápolna és Szent Sauveur-nak szentelt bazilika, valamint
egy nagy rendház található a sziklás hegyoldalra épült
kegyhelyen. Az évszázadok során számos megszállás, rablótámadás történt itt, ami sok kárt okozott az épületekben,
kegytárgyakban. A szent hely késői tisztelői az 1800-as
évek második felében átfogó újjáépítést végeztek, ekkor
nyerte el jelenlegi szépségét a kegyhely. Számos 12-13.
századi freskó, kegytárgy emlékeztet a régi időkre.
Rocamadour fekvése meghökkentő. A kegyhely épületegyüttese egy meredek – becslésem szerint 150-200 méter
mély – völgy egyik oldali sziklafalának közepe táján helyezkedik el. A hozzá tartozó egyutcás falu a völgy mélyén
húzódik, így szédítő látványban volt részünk, amikor a falura lenéztünk. Szép volt, érdekes volt ez a látogatás – a
parkolóhoz visszamászni azonban nem kívánkozott senki.
Szerencsére a hegyoldalban elrejtve sikló-felvonó várta a
magunkfajta idősödő utasokat.
Következő napunk egyedüli célja Nevers volt, ahol a
szegény, képzetlen és beteges Bernadettet befogadó zárda
található. A zárda hatalmas épületegyüttes, nagy parkkal,
látogatóközponttal. Zárt kertjébe mentünk be először, oda,
ahol Bernadette is sétálhatott, pihenhetett. A kert sarkában
lévő Mária szobornál álltunk meg először, a kis látnoknő
kolostorbeli életéről, szenvedéseiről elmélkedni. Majd a
kert kis kápolnájába mentünk be, ahol Bernadettet halála
után eltemették. Boldoggá avatásakor felnyitották sírját:
testét csodálatos módon teljesen épen találták. Bizottság
megvizsgálta, majd újra eltemették. Szentté avatásakor ismét exhumálták, és a testét a sok évvel korábban felvett
jegyzőkönyvben leírtaknak megfelelően, romlatlan állapot-
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ban találták meg, mintha csak most aludt volna el
Bernadette. Testét ekkor üvegkoporsóba tették, és a kolostor templomában helyezték el. Átmentünk a templomba és
saját szemükkel láttuk az alvó látnoknőt, s imádkozhattunk
az üvegkoporsójánál. Később a mellette lévő kápolnában
hallgattunk szentmisét.
Neversből másnap Paray-le-Monial érintésével a svájci
Einsiedelnbe igyekeztünk. Paray-le-Monialban megálltunk,
hogy felkeressük Alacoque Szent Margit sírját. Ő az
az apáca, akinek az Úr Jézus megjelent, és a Jézusszíve tisztelet elindításával megbízott. Szent Margit
sírja egy kolostor kápolnájában van, amit odaérkezésünkkor nem tudtunk rögtön meglátogatni, mert
egy másik zarándokcsoportnak volt éppen szentmiséje. Ezért átmentünk egy közelben lévő templomba, ahol Alacoque Szent Margit gyóntatójának,
Szent Colombiere-nek a sírja található.
Apácatársai Alacoque Szent Margitnak nem hittek, képzelődésnek, feltűnősködésnek vélték látomásairól szóló elbeszéléseit, az Úr Jézus üzenetét.
Nagy tudású jezsuita gyóntatója azonban megértette
az üzenetek jelentőségét, Szent Margit mellé állt, és
ő tudta végül tekintélyével elindítani a Jézus-szíve
tiszteletet. Kedves idegenvezetőnk, Tóth Andrea,
Szent Colombiere szarkofágja mellett ismertette
számunkra e két szent kapcsolatát, együttes tevékenységét az Úr Jézustól kapott feladat teljesítése
során. Az ismertető meghallgatása és a templom
megtekintése után visszatértünk a Szent Margit sírját rejtő kápolnába, s András atya ott tartott számunkra szentmisét. A mise után varázslatos hegyek, tavak
mellett haladva érkeztünk Einsiedeln melletti szállásunkra.
Zarándokutunk utolsó napján a híres svájci búcsújáróhelyet, Einsiedelnt látogattuk meg. A hely magvát egy hatalmas bencés apátság képezi. Történetét a 800-as évek elejére vezetik vissza, amikor remeték telepedtek itt meg. Kápolnájuk kedvelt búcsújáró hellyé vált, és 934-ben a remetéket bencés közösségben fogták össze, apátságot hoztak
létre. Az ősi kápolna egyre nagyobb zarándoktömeget vonzott, ezért a kápolna és a zarándokok védelmére a kápolna
fölé védőtetőt, majd templomot építettek. A 18. században
már 150.000 zarándok jött ide évente, ezért a templomot
folyamatosan bővíteni kellett.
A kegytemplomba betérve egy hatalmas, jellegzetes barokk templomban találtuk magunkat. Fehér oszlopok,
élénk, világos színekben pompázó mennyezetfreskók, dús
aranyozás, sok kis angyal jellemzi a hatalmas templomot.
A belépő-csarnokában középen áll, önálló építményként a
kegykápolna: fekete márvány burkolatával, klasszicista stílusával kiemelkedik a környezetéből. Az oltárán csupa
aranydíszes környezetben a fekete Madonna, karján a Kisjézussal. Vasárnap délelőtt volt, s a hívek szentmisére gyülekeztek. Ezért csak óvatos nézelődéssel követtük vezetőnket András atyával a sekrestyébe, a zarándoktársak az altemplomba mentek. Itt, egy puritán, modern, külső zavarástól mentes kápolnában vehettünk részt zarándoklatunk
hálaadó szentmiséjén. Volt miért hálát adni, mert sok-sok
szép lelki élményben részesültünk, végig jó időnk volt, így
a természeti szépségeket, történelmi nevezetességeket zavartalanul élvezni tudtuk. Hálát adhattunk a helyszínekhez,
alkalmakhoz igazodó tartalmas szentmisékért, a gondos
szervezésért. Mindenütt szívesen láttak minket, András
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atya szép miseruhát, mi, ministránsok elegáns, szép albát
kaptunk a miseszolgálatra. A zarándoktársak türelemmel,
szíves segítséggel voltak egymás iránt, az időpontokat betartották. Szentmisénk végeztével a nagytemplomon keresztül tudtunk csak távozni. Tele volt hívekkel, és javában
tartott a vasárnapi nagymise, zengő orgonaszóval.
A templomból kilépve kegyetlen hangzavarba, nyüzsgésbe csöppentünk, ugyanis épp aznap szerveztek itt ke-

rékpáros körversenyt, s a templom előtti téren volt a célállomás. Bömböltek a hangszórók, minden beérkezőt harsányan köszöntöttek, teljesítményét kommentálták. Számunkra ennek a nyüzsgésnek a haszna az volt, hogy néhány kegytárgy árus kinyitott, és az éhes versenyzőket, kísérőket alkalmi büfék, lacikonyhák várták. Így közülünk is,
aki megkívánta, könnyen, gyorsan megebédelhetett. Ebéd
után nekivágtunk a hazavezető útnak.
A hazafelé vezető út bizony hosszú volt. Az érkezésre
előre jelzett késő esti órákból kora hétfő lett. Így volt időnk
elgondolkozni a látottakról, tapasztaltakról. A lourdes-i
eseményekről igen sokat, sok részletet megtudtunk. Filmet
láttunk a fatimai jelenésekről is. Különös, hogy mindkét
esetben egyszerű gyerekeknek jelent meg a Szűzanya.
Mindkét esetben a környező világ nagyon vallásellenes
volt, s ezért igen nagy szükség volt akkor és ott arra, hogy
a hívő emberek megerősítést és támaszt kapjanak hitükben.
S hogy az emberek mennyire szomjazzák a támaszt, a
Szűzanya közbenjárását, bizonyítják a zarándoktömegek
ma is. Csodálatos, magával ragadó a körmenetek hangulata, ahogy emberek ezrei éltetik, zengnek köszönetet a
Szűzanyának!
Mit adott nekünk, nekem ez a zarándoklat? Hitünkben
megerősítést kaptunk, látva a zarándokok, a betegek tömegét, látva Szent Bernadette testét az üvegkoporsóban. Megbizonyosodhattunk róla, hogy a közbenjáró Szűzanya és az
Úr Jézus mellettünk áll, hívő emberek mellett, s bízhatunk
benne, valamilyen módon segít, ha a mi erőnk kevésnek
bizonyul. Komolyan kell venni a Szent Szűz imára, engesztelésre hívó szavait!
Dr. Tömösy László
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Szentmise és konferencia a fatimai jelenések 100. évfordulóján
Soroksár, 2017. október 13-14.

Mária a biztos remény és a vigasztalás jele
Isten zarándok népe számára
A Magyar Katolikus Püspökkari Konferencia felhívására szerte az országból
érkeztek közösségek Soroksár-Újtelepre,
a Fatimai Szűzanya tiszteletére emelt
Szent István király templomhoz, az országos zarándoklat alkalmából, a fatimai
Szűz Mária jelenések 100. évfordulóján.
E templom Magyarország egyik legrégebbi fatimai zarándokhelye. Építésének gondolata a II. világháború idejére
nyúlik vissza. Egy orosz fogságba került pap, Novák József
tett fogadalmat, hogy szabadulása esetén hazájában a
fatimai Szűz tiszteletét fogja szolgálni. Novák József SoroksárÚjtelepre került, és szolgálati helyén
1957-ben kezdhetett hozzá fogadalma megvalósításához. A kis városszéli kápolna zarándokhellyé
vált, és 1958-ban a közösség hozzá
is kezdett egy templom építéséhez,
amelyhez szobrokat a lelkész Fatimából kért. A szobrok érkezése
nagy reménységgel töltötte el a levert forradalom után országszerte a katolikus közösségeket. A templomot azonban
a kommunista hatalom bezáratta, lakóházzá alakíttatta, Novák Józsefet pedig elhelyezték. A juhaitól elszakított pásztor így lelki templom építéséhez fogott, imamozgalmat alapított, mely országos méretűvé nőtte ki magát.
A templomépítés gondolatának negyvenkét évig kellett
élőnek maradnia, míg 2000-ben, a templom búcsúnapján,
október 13-án Soroksár-Újtelep hívei lerakhatták az új
templom alapkövét. A templom tervezője Marosi Gábor,
aki sajátos, messziről látszó építészeti megoldással hívja a
látogatókat, híveket Soroksár-Újtelepre. A templomtornyon
a megkoronázott Szűzanya hat és fél méteres aranyozott
alakja áll, kék köpenye hullámzóan fedi a torony palástját.
A 2003-ra befejezett templom messze kimagaslik a környező lakótelepből, és a körülötte kialakított parkos, tágas térség még inkább kiemeli impozáns megformálását.
Erre a helyre lett tehát meghirdetve az országos zarándoklat, a fatimai jelenések centenáriumán, hogy emlékezzünk a
jelenések üzenetére, és élővé tegyük ezeket. A zarándoklatra mintegy hatezren érkeztünk, több csoport gyalogosan,
Budapest belső kerületeiből, a Mária-rádió felhívására. A
pénteki napon, a jubileumi szentmiséhez a templom előtti
téren állítottak fel szabadtéri oltárt ragyogó napsütésben,
amelynél Erdő Péter bíboros atya mutatott be szentmisét,
koncelebráltak Snell György esztergom-budapesti segédpüspök, a Magyar Katolikus Püspökkari Konferencia tagjai
és a nagy számban jelenlévő paptestvérek. A szentmise keretében Erdő Péter atya, Mindszenty József 1946-ban elmondott imájának szavaival felajánlotta Magyarországot a
Boldogságos Szűzanyának.
Mária, a fatimai jelenések során, elsősorban engesztelésre,
bűnbánatra hív bennünket. Nem volt véletlen, hogy 1917ben, az oroszországi véres fordulat évében hívta fel, a kis
pásztorgyerekeken keresztül, az emberiséget arra, hogy
imádkozzon a megtérésért, kiemelten Oroszországért. A
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Szűzanya a harmadik jelenéskor ajánlotta kiegészítésül a
rózsafüzérhez azt az imát, amit a tizedek végén mondunk:
Ó, Jézusom, bocsásd meg bűneinket, ments meg minket a
pokol tüzétől és vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmadra! Jézus maga
mondja az utolsó vacsorán, hogy vérét a bűnök bocsánatára
ontják ki (Mt 26,28). Krisztus szenvedése a megváltás és az
engesztelés cselekedete, s magunknak is csatlakoznunk kell
Jézushoz, ez a magja a Szűzanya fatimai üzenetének. Ezért
hív fel Mária szüntelen imádságra és áldozatra, engesztelésként a bűnök sokaságáért. Mária példaképünk a kitartásban. Ott állt a kereszt alatt, hitben és
szeretetben, nem omlott össze, bár az
események, látszólag, ellentmondtak
Isten ígéretének. Ő állandó közbenjárónk Jézusnál, égi Édesanyánk, bátran
kérjük őt imádságban hazánk, népünk
megsegítésében, minden bajunkban,
szomorúságunkban, csüggedésünkben,
betegségünkben.
Erdő Péter így lelkesített bennünket
homíliájában: Hazánkban ma hitünket, Egyházunkat, de
népünk életét is talán leginkább az elszürkülés, a hit és az
érdeklődés elvesztése fenyegeti. Nem csak azért éljük át ezt
a kiszáradást, mert felcsillant előttünk a jólétnek, az anyagiaknak, az utazásoknak, a csodálatos műszaki alkotásoknak, a kényelemnek a lehetősége. Nem is csak azért, mert
ma már egyre inkább úgy tűnik, hogy ez a lehetőség illúziónak bizonyul. Gyakran ennél is nagyobb a baj. Sokszor maga az ember változik meg bennünk. Mintha magunk is olyanok lennénk, mint a számítógépes csevegés oldalai, ahol
mosolygó vagy sírásra görbülő szájú karikával jelezzük,
hogy valami tetszik, vagy nem tetszik. Mintha a szellemi és
az érzelmi gazdagságunkat nyelné el a körülöttünk kavargó, mindent betöltő hangzavar. Pedig az Isten szól hozzánk.
… Ha Mária Szeplőtelen Szívének felajánlott nép vagyunk,
akkor életünkben az Isten iránti szeretetnek kell tükröződnie. Isten pedig megkívánja tőlünk az imádságot, a tízparancs súlyos szavaival szól hozzánk a történelem mélyéről, Jézus személyében pedig különös erővel állítja elénk az
embertársaink iránti szeretet parancsát.
A centenárium második napján, szombaton, a templomban
tartottak konferenciát, melyen Snell György, esztergombudapesti segédpüspök, Kovács Zoltán, angyalföldi plébános, Kálmán Peregrin ferences, Ivancsó István, görögkatolikus teológiatanár, Puskás Attila, a Pázmány Egyetem
dogmatikaprofesszora tartottak előadást a fatimai üzenetekről, Mária-kegyhelyekről, Szent II. János Pál Redemptoris
Mater enciklikájáról, a rózsafüzér imádság végén elhangzó
fatimai fohászról. Az előadók kiemelték, hogy Mária a
megtérés és az engesztelés forradalmát hirdeti, és az engesztelés a magyar nép hivatásához tartozik, melynek élővé
tételében nagy szerep jut a megújulási mozgalmaknak és a
Máriás-közösségeknek. Mindnyájan hisszük és valljuk, a II.
Vatikáni Zsinat Lumen gentium kezdetű apostoli konstituciójával: Mária a biztos remény és a vigasztalás jele Isten zarándok népe számára.
Koczka Tamásné
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AKI ZARÁNDOKOL,
JÓ ÚTON VAN!

R

oland atya jó útra, bátai zarándoklatra hívta híveit.
Október 28-án, szombaton reggel az atya vezetésével
el is indultunk három busszal. A taksonyi és a dunaharaszti
templomok elől indultak a buszok, s örömünkre az egyik
buszt fiatalok szállták meg.
Jó néha elhagyni megszokott otthonunkat, hátrahagyni
teendőinket, feladatainkat, és vándorútra kelni. Amikor útnak indulunk, új világ nyílik meg számunkra: új tájak, új
helyzetek, új arcok vagy éppen régi ismerősök egy egészen
más környezetben.
Ezen a szombaton egy különleges hely várt bennünket.
A mai Magyarország egyetlen Szent Vér kegyhelye, a Tolna megyei Báta. Valaha ez Máriagyűddel egyenrangú zarándokhelynek számított a Pécsi Egyházmegyében. A Szent

Vér templomot a csoda 600. évfordulóján, 2015-ben „újra
felfedezték”, s azóta minden ősszel hívők ezrei látogatnak
el ide. Ezen a szombaton mi is csatlakoztunk a Varga László kaposvári megyéspüspök által meghirdetett zarándoklathoz: „… Imádkozzunk együtt, hogy az Úr, elfogadva közös
zarándoklatunk felajánlásait, imáit, újítsa meg egyházközségeinket és mindannyiunk életét. Örülök, hogy ezzel a zarándoklattal együtt készülhetünk a 2020-ban Magyarországon megrendezendő Eucharisztikus Világkongresszusra.
Reményem, hogy ezzel is hozzájárulhatunk a Kongresszus
sikeres előkészületeihez és majdani gyümölcseihez is.”
A reggeli 8 órás indulás után a 6-os úton haladtunk, s
rövid fésülködési pihenőt beiktatva érkeztünk Bátára, majd
Bátaszékre. Ez egy gyönyörű tájban fekvő kis település.

Ragyogó napsütés fogadott bennünket, valamint a bátaiak
példaszerű szervezése. Irányították a sok busz parkolását és
kalauzolták az egyházmegyéből érkező több száz zarándokot. Maga a település egy völgyben van, de a templom egy
meredek úton megközelíthető magaslaton helyezkedik el.
Aki kérte, az önkormányzat kisbuszával juthatott föl a
templomhoz.
A mi közel 120 fős zarándokcsoportunk, élen a kereszttel és Roland atya vezetésével, énekelve kapaszkodott föl a
kegyhelyre. Keskeny, ma már ugyan kiépített ez az út. De
milyen jó, hogy van ez az út! Elődeink jártak rajta, mi az ő
nyomukban járunk és rábízhatjuk magunkat erre az útra,
amely az Úrhoz vezet. Fölértünk a templomhoz és bekapcsolódhattunk a püspöki misébe, szentgyónást végezhettünk vagy megnézhettük a nemrég elkészült Keresztút stációit, a Könnyek útját, sétálhattunk a Királyok útján, elcsendesedhettünk, „kegyes-vegyes”-t vásárolhattunk. A
püspöki misét követően zarándokcsoportunk külön misén
vehetett részt. „Reményt és jövőt adok nektek” (Jer 29, 11.)
kártyácskákra felírhattuk, miért adunk hálát, milyen kérésünk van, és ezeket összegyűjtve az oltárra helyezték. A
szép mise után a Szent Vér ereklye előtt térdet, fejet hajthattunk. Hálát adtunk, hogy itt lehettünk, és énekelve elköszöntünk a Kegyhelytől.

Földi élvezetek következtek. A Werner pincészetet látogattuk meg két csoportban a nagy létszámra való tekintettel.
Borkóstolás közben a borvidék látképében gyönyörködtünk, jókedvűen beszélgettünk.
Egy kis buszozás után Bátaszék neogótikus Nagyboldogasszony templomába látogattunk. Kürtösi Krisztián atya
fogadott bennünket különösen nagy szeretettel, Krisztián
atya ugyanis Roland atya gyerekkori jó barátja, ministránstársa. Megcsodáltuk a templombelsőt, a képeket, a fafaragványokat, a szobrokat, valamint meghallgattuk Krisztián
atya tájékoztatóját és lélekemelő, bíztató szavait. Majd az
atyák áldásával hazaindultunk és este nyolc körül szerencsésen, élményekkel gazdagodva hazaértünk.
Köszönjük, Roland atya!
Várjuk a következő zarándoklatot.
Tóth Istvánné
a Mustármag közösség tagja
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KÖSZÖNJÜK
Maczó Jánosné Marika búcsúztatása
Marika 2017. december 3-án, Advent első vasárnapján befejezte több évtizedes templomi szolgálatát a
Dunaharaszti Szent István templomban. Felmondta a sekrestyési munkakört,
mert családja sokrétű szolgálata nem teszi lehetővé, hogy továbbra is betöltse
ezt a szép hivatást. Marika lelkiismeretesen, teljes szívvel és hittel szolgálta a
templomot. Élete középpontjában volt az Úr szolgálata. Nagyon sok időt töltött az Úr közelében, a templomban, hogy rendben legyen ott minden.
Nem csak a szorosan véve a sekrestyési munkát végezte el, hanem szervezte a szentségimádásokat, a takarítást, a felolvasókat, az ünnepek előkészítését, a templomi ruhák rendben tartását és így tovább. Nehéz volna felsorolni,
mi mindenre volt gondja. Majd ezután fog kiderülni, ha valami nem lesz elintézve, amire mi nem is gondolunk, hogy milyen sokrétű volt az ő gondoskodása.
Kívánjuk igaz szeretettel, hogy találja meg ezután családjában ne csak a munkáját, hanem az örömét is.
Az Úr jutalmazza meg őt azért a több évtizedes szolgálatért, amellyel Isten dicsőségét kereste minden munkájában. És
adjon neki Isten jó egészséget, áldást és kegyelmet.
Megköszönve szolgálatát, ezt kívánjuk magam, az Egyházközségi Tanács tagjai és az egyházközség nevében:
Láng András plébános

HIRDETÉSEINK:
A negyedik, azaz az utolsó adventi gyertyagyújtás a taksonyi templom előtt,
december 23-án, szombaton az esti szentmise után lesz megtartva kb. este 7 órakor.
December 24-e
Egyrészt Advent IV. vasárnapja, délelőtt vasárnapi miserendet tartunk.
Másrészt Karácsony előnapja és előestéje.
Gyerekeknek pásztorjáték
a Dunaharaszti nagytemplomban délután 3 órakor a cserkészek előadásában
a Taksonyi templomban délután 4 órakor a Szentjánosbogarak taksonyi csoportjának előadásában.
Az éjféli szentmisék rendje:
a dunaharaszti nagytemplomban 22 órakor
a dunaharaszti Rákócziligeti templomban 24 órakor
a taksonyi Szent Anna templomban 24 órakor
Karácsony első és második napján (december 25 és 26) szokásos ünnepi miserendet tartunk
Szent Család vasárnapján, december 31-én (Szilveszter napja) vasárnapi miserendet tartunk.
Ezen a vasárnapon áldjuk meg a családokat,
ekkor tartjuk meg az évvégi beszámolót az egyházközségek életéről, és
ekkor adunk hálát imádságban az elmúlt egy esztendőért.
December 31-én délután nem tartunk semmiféle szertartást!
2018. január 1-én, Újév napján délelőtt vasárnapi miserendet tartunk,
Kivéve: a Dunaharaszti nagytemplomban a szokásos reggel 7 órai időpontban nincs szentmise!
Január 1-én este ½ 5 órakor lesz szentmise a Dunaharaszti nagytemplomban, és
este 6 órakor a taksonyi templomban.
Vízkereszt ünnepén, január 6-án ünnepi miserendet tartunk.
Vizet szentelünk és beosztjuk a házszenteléseket.
Az ökumenikus imahét az eddigi híradással szemben nem január 14-én, hanem január 21-én, vasárnap kezdődik. Ennek rendjét későbben ismertetjük.
Az elsőáldozó gyermekek bemutatása a templomokban január 28-án, vasárnap lesz.
Taksonyban reggel ½ 9 órakor,
Dunaharaszti Ligeten délelőtt ½ 10 órakor,
a dunaharaszti nagytemplomban délelőtt ½ 11 órakor.
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A cserkészet, mint az öröm és a boldogság kicsiny forrása
Készül a keresztény világ a megváltó eljövetelére. Cserkészeink pásztorjátékkal köszöntik a
kisded Jézus születését. A bemutató december
24-én délután fél négykor lesz a Szent István
templomban. A készülődésben benne van az izgalom, a siker reménye, a várakozás, mely a
boldogsággal keveredik. Gál Józsefné cserkésztestvérem kimeríthetetlen szeretettel foglalkozik a szereplőkkel, és megfelelő lelki hátteret
biztosít, hogy érezzék, Jézus értünk emberekért,
a mi megváltásunkra született.
Nehéz ma a cserkésztörvényekben megfogalmazottak szerint élni. A cserkészet értékrendje a testvériség és a szolidaritás. Mindennapi életünkben a jelszavunkban megfogalmazottak „Isten, Haza, Embertárs” azonban jelentősen háttérbe szorultak. Nagyon sok családban
a karácsony a kényszeres ajándékozás ünnepe,
melynek becsét pénzbeli értékének nagysága adja. A világ azon része, ahol mi élünk, anyagi javakban dúskál, a társadalom jelentős részében már nem elég a drága autó, különleges ruhák, technikai berendezések, hanem fontos, hogy legyen
valami olyan, amivel túl tudom szárnyalni a másikat. Bizony nagyra nyílt a társadalmi olló, hiszen van, ahol a kenyér és a
tűzifa is hiányzik.
A mai társadalmi körülményekből adódóan egyre nehezebb a cserkésztörvényekben megfogalmazottak szerint élni. A
jézusi parancs továbbra is a közös úton való járás és együtt gondolkodás a cserkészetben. Istennek tesszük le a fogadalmunkat és minden programunkon neki is szolgálunk valamilyen formában. A szolidaritás a szociális érzékenység megnyilvánulása, ha fölkeressük a bárka lakóit, csekély ajándékkal és közös játékkal együtt ünnepeljük a mikulást. Amikor a
nemzetközi felmérések kimutatják a magyarországi oktatás hiányosságát, elsőként említik a problémamegoldó képességet.
A cserkészképzés alapja a kihívások vállalása, a nehézségek leküzdése, a cselekvőképesség, a helyzetfelismerés fejlesztése, ez és megannyi más képzési feladat vezet a problémák hatékony és gyors megoldására.

A fiatalok és gyermekek többsége, már csak életkoruknál fogva is, szeretik a kihívásokat, a nomád életmódot, az egyszerűséget, a természet adta körülményeket. Még a szülők által féltett gyermekek is vállalják ezeket a dédelgetés helyett.
Egy emberöltőnyi időszak telt el, amikor nem volt, nem működhetett a cserkészet. A társadalom számára ezért most
nagyrészt ismeretlen. Sok esetben a szülők, nagyszülők félelme jelent akadályt, hiszen biztonságosabbnak látszik, ha a
gyermek légkondicionált beton épületben karatézik, kosarazik, még ha az esetleg sok pénzbe is kerül. A cserkész szereti a
növényeket, az állatokat kinn a természetben, és nem a kanapén ülve. Ez a vágy minden ember lelkében születésénél fogva ott van, de sokukban elnyomják ezt a technika csodái és a kényelem felülkerekedése.
Így ez nem csak az egyén, hanem a társadalom számára is kihívás. Igen, azt a város is megszokta, hogy erejének megfelelően, hatalmas összegeket költsön a sportra. De ha most a cserkészetben végzett sportot is elismerjük, még ha nem is
kellenek hozzá műfüves pályák és hatalmas betonépítmények (túrázás, portya, íjászat, lovaglás és a többi) akkor most ebből az összegből a cserkészetnek is kéne juttatni? Ha a cserkészcsapatunk egy országos szavalóversenyen, a három aranyból kettőt elhoz, és mellé még egy ezüstöt is! Örülünk, hogy Dunaharasztinak ilyen lehetősége van a sport és a kultúra támogatására, elismerésre méltó és jó érzés, amikor kiváló eredmények születnek és büszkeség is, mert a mi közösségünk
tagjai kapták az elismerést.
A dunaharaszti cserkészcsapat zavartalan működésének a legnagyobb akadálya a cserkészház hiánya. Tisztelettel kérek
minden ebben segíteni tudó, megértő embertársamat, bármilyen pozícióban van, szorgalmazza, hiszen a csapat fennmaradásának alapfeltétele, és csak töredékébe kerülne a fenti ráfordításoknak. Ehhez kérem a Jó Isten áldását.
Ignácz János, csapatparancsnok
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2017. november 11-én rendezték meg a Magyar Katolikus Karizmatikus Megújulás
26. Országos Találkozóját Budapesten, mintegy ötezer lelkes hívő részvételével.
Ez a találkozó egyúttal alkalmat adott arra, hogy megünnepeljük
a katolikus karizmatikus megújulási mozgalom elindulásának 50. évfordulóját.
Boldog Elena Guerra nővér neve nem túl ismerős a magyar adók: Peter Herbeck, evangélizátor-családapa, Ann Shilds
katolikus körökben. Olaszországban élt (1835-1914). A nővér és Graham Keep, kanadai plébános atya. MindhárSzentlélek misszionáriusának nevezik. Arra érzett ösztön- man a hit megújító erejéről beszéltek és kihangsúlyozták
zést, hogy fölhívja a figyelmet a Szentlélek szerepéazt, hogy ez a „csoda”, valamint az Egyház, kezdve
re a keresztény életben. XXIII. János pápa avatta őt
a plébániák megújításával – csakis a Szentlélek által
boldoggá 1959-ben.
lehetséges. Megemlítették, II. János Pál szavait: „az
Boldog Elena a XIX. század vége felé alázatos báEgyház intézményes és karizmatikus egyszerre”,
torsággal tizenkét levelet intézett a pápához, arra
XVI. Benedek kijelentését: „Szentlélek nélkül nincs
kérve őt, hívja össze az Egyházat újEgyház” és VI. Pál pápa mondatát:
ból a Cönakulumba, hogy kiáradjon a
katolikus karizmái alszanak!”.
Jöjj el Urunk, Jézus! „Sok
pünkösdi Lélek. XIII. Leó volt akkor
Segítenünk kell Jézus küldetését, vaa pápa, nagyműveltségű és hihetetlen energiájú aggastyán, gyis azt, hogy Ő a Szentlélekben kereszteljen meg bennünaki enciklikák sokaságával igyekezett az Egyházat megújí- ket. Az Úr valami újat akar: mindent újjá akar teremteni!
tani, kiadta a Prova Matris Charitate kezdetű levelet, Engedjük, hogy ezt megtegye.
amelyben elrendelte a pünkösd előtti kilencedet, majd kiad- A találkozón közbejáró imát lehetett kérni, hitünk, karizta a Divinum illud munus kezdetű enciklikát, amely nagy- máink megerősítésért, valamint lelki-testi gyógyulásért.
szabású összefoglalása az Egyház Szentlélekről vallott hi- A 26. magyar évforduló alkalmából megalapították a
tének. XIII. Leó pápa 1901. január elsején a Szentléleknek kárpát-medencei karizmatikus közösségek szövetségét
ajánlotta a XX. századot. Jól tudjuk, hogy a Szeretet Lelke Varga László kaposvári püspök elnökségével, hogy egyhelyett a gyűlölet lelke kapott szabad kezet a XX. század- ségben és alázatban szolgáljuk az Egyházat.
ban. Az Egyháznak tennie kellett valamit! 1959. január 25- A zárómisén Snell György, esztergom-budapesti segédpüsén XXIII. János pápa bejelentette az egyetemes zsinat ösz- pök arról az igazságról prédikált, melyre csak a Szentlélek
szehívását. Újítsd meg csodáidat napjainkban, új pünkösd vezethet el bennünket: A tanítványok arra kérik az Atyát,
gyanánt! – imádkozta a pápa. Az Egyház bevonult a hogy nyújtsa ki kezét, hogy jelek és csodák történjenek, Fia,
Cönakulumba. 1965. december 8-án zárult le a II. Vatikáni Jézus által! Isten maga ébreszti fel bennünk a szándékot, és
zsinat és 1967. február 18-án útjára indult – Észak- hajtja végre a tettet, Az Övé a dicsőség, a hatalom mindig!
Amerikából – a katolikus karizmatikus megújulás.
A tanítások meghallgathatók a youtube.com-on.
A mostani találkozóra Észak-Amerikából érkeztek az előSzent Jó zse f Imakö zösség

A Dunaharaszti Szent Erzsébet Karitász köszönetet
mond az egész évi figyelemért, támogatásért, és a nagylelkű
adományozóknak, akik a Szent Imre Egyházközség részéről
30ezer, a Szent István Egyházközség részéről 40ezer forintot juttattak a karitásznak az Erzsébet-napi gyűjtéskor. Köszönjük az
adományozók nagylelkűségét, akik az adventi gyertyagyújtáskor
a Laffert Kúriában adományaikkal támogatták célunkat, amely a
nélkülözőknek karácsonyi csomag vásárlását segíti a Katolikus Egyház nevében. Köszönjük Fronton Istvánné, Nusika támogatását, amely a Filléres Bt. hozzájárulása volt.
Köszönjük Bánfalvi Bella szolgálatát. Köszönjük Fejér Miklós és munkatársai segítségét, hogy az áruházból elszállították és
becipelték a sok mázsa élelmiszert a karitászházba, ahol az élelmiszert csomagoljuk
és elosztjuk. Nagy segítségünkre voltak!
Áldott karácsonyi ünnepeket, a Jóisten áldását minden jóakararú embernek és kegyelmekben gazdag új esztendőt kívánunk szeretettel!
Dunaharaszti S zen t Erzsébe t
Karitászcsopo rt
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A Kereszténység Szakrális Építészete
7 . f ej ez et
A Mo d ern ép í tés z et
5 . r és z
Kortárs templom építészet
Régi-Új

Az előző részben a kortárs szakrális építészet
regionalista megjelenésére fókuszáltam cikkemben. Az
egyetemes nemzetközi szakrális építészettörténet záró akkordjaként a XXI. századi modern egyházi építészet nemzetközi szintű együttműködésén keresztül szeretném bemutatni a regionalizmus és globalizmus finom összhangjának
eredményeit. A globalizmus ebben a kontextusban nem pejoratív értelmű, sőt a kivételes jó példák egyik megnyilvánulása. Ehhez a keresztény szakrális építészet egyetemes
mivolta szükséges, amely lehetővé teszi az alkotók számára a szakralitás és
a kortárs művészet regionális területen
történő szintézisét.
Az kortárs építészet legszebb alkotásai közé tartozó példákon keresztül
bemutatom a történelmi egyházi építészet modern megújulását, az eredeti
szellemiség
újraértelmezését,
John Pawson, angol építész két munkáján keresztül. Mindkét munka KözépEurópában található. Az első Csehországban készült, a
Novy Dvurban elhelyezkedő ciszterci kolostor rekonstrukciója és bővítése, amely egyben meg is alapozta a második magyarországi példát, a pannonhalmi bencés apátság
új entitásának kialakítását.
A ciszterci rend szigorúbb ágának apátja az építész John Pawson Minimum című könyvében ismerte meg
a tervező Calvin Klein üzletét bemutató munkáját. A francia szerzetes párhuzamot vélt felfedezni az építész tervezői
filozófiája és saját, a ciszterci rend számára Szent Benedek
regulája által szigorúan meghatározott leegyszerűsített, puritán életmódja között, ezért megkereste a londoni építészt,
hogy Csehországban az ő általa elkészített tervek szerint
valósuljon meg a novy dvur-i kolostor rekonstrukciója és
bővítése.
Pawson nagyon lelkesen fogadta a megbízást, szerény
díjazást ajánlva. Állítja, hogy az egyszerűség, használhatóság és a gazdaságosság ciszterci elve nagyon aktuális napjainkban. Az egyházi szabályokban meghatározott, hagyo-

mányos ciszterci építkezés nagy hangsúlyt fektet az építőanyagok és technikák egyszerűségére, de a minőségi kivitelezésre is. A természetes fény drámaisága, annak szerepeltetése hagyományosan minden ciszterci kolostorban kiemelkedő szerepet játszik, amely a szakrális elmélyülés
fontos részét képzi.
A szerzetesek a több száz éves szabályok mellett hosszú
és részletes listával álltak elő az építész megbízásakor. A
padló ne legyen kőből, hisz folyton térdepelni fognak rakta.
Az ajtók csendben záródjanak, és soha ne csapódjanak be.
A dormitóriumban mindenkinek függönnyel elzárható hálófülkéje legyen, a szerzetesek számának körülbelül negyedét kitevő horkolókat külön részlegben elhelyezve. A
leírás minden apró részletre kiterjedt.
Pawson a tervezés alatt rengeteg időt töltött a francia
Sept-Font kolostorban, ahol megismerte a szerzetesek
életmódját, ami a csenden és az osztozáson alapul. A tervező épületei, így saját londoni háza is hasonlóan puritán,
mint a ciszterci rendházak. A kolostort is otthonnak építette, olyan otthonnak, amely a szerzetesek végleges otthonának készül, amelyet nem hagynak el.
A 2001-ben elkezdett építkezés egy négyzetes udvar
köré szervezett, régóta üresen álló barokk udvarház, annak szárnyépületei és
az ezekhez tartozó majorsági épületcsoport felújításával kezdődött. Pawson
elve az volt, hogy az adott barokk és az
új épületrészeket szemmel látható különbözőségükben állítsa egymás mellé,
de megszüntesse a teljesen eltérő stílusú és funkciójú épületek közötti potenciális feszültséget. Az építész terve kevéssé alakít a meglévő épületeken, az
udvart pedig meghagyja érintetlenül. Az udvarház alsó
szintjén helyezi el az irodákat, fent pedig a noviciátus helyiségeit, vendégszobákat, a zuhanyzókat, valamint az oktatótermeket. A rendház többi része egyszintes: így minden
közösségi helyiség a lehető legegyszerűbben elérhető. A
déli szárnyban kap helyet a dormitórium, a refektórium és a
konyha. A keleti épületrész fogadja be a szkriptóriumot, a
káptalantermet, a keresztelőhelyiséget, a sekrestyét, a betegszobát és a mosodát. Egy különálló kisebb új épületben
helyezi el a laikusok és a zarándokok szálláshelyét. Az
északi oldalon álló pajtát lebontja, hogy helyet adjon a teljesen új templomnak. A templom elegánsan elnyújtott téglalap alaprajzú, félköríves apszis lezárással. Belterében ablak nem látszik – a fény keskeny nyílásokon és két felülvilágító-dobozon keresztül, napszaknak megfelelően megtervezett sugárúton jut a térbe. A felülvilágítókban lámpákat
is elhelyeztek az esti időszakokra. Mivel a templomot
nemcsak a barátok, de zarándokok és más látogatók is
használják, Pawson – a hagyomány szerint – kettéválasz-
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totta a megközelítési útvonalakat. A szerzetesek közvetlenül a rendházból, a vendégek a szálláshely irányából
vezető útvonalon lépnek be a
szórt fényű térbe. Az oltár
térszakasza emelt síkra került, így a szertartás itt folytatott része a templomhajóból is jól látható. Az oltár
mögött újabb síkváltást tervezett az építész, a padló lesüllyesztésével azt a hatást
kiváltva, mintha az oltár a
hátulról beáramló fényben
lebegne. Az oltár mögött
lépcső vezet le a temetőbe. Az egyszerű
mészvakolat és a gondosan megtervezett
fényjáték a templom belterét egyszerre
teszi sugárzóvá és visszafogottá.
Pawson, aki belsőépítészettel is foglalkozik, a belső részleteket és a bútorozást is meghatározta. Mindezt az egyszerűség nevében. A bútorok fából, a padlóborítás betonsimítással, a falak pedig sima vakolattal, leegyszerűsített anyagkezeléssel készültek. A természet közelségét, az idő és az évszakok múlását a fény
játéka és az egész épületben rendre megjelenő táj látványa
is hangsúlyozza. A rendházi részen sok az egyszerű üvegtábla, melyeken keresztül a kerengőben a belső udvarra, és
néhány pillantás erejéig a környező természetre, a fenyvesekre is rálátni.
A novy dvur-i kolostor az első újonnan épült rendház a
XXI. században, és a hatodik új ciszterci épület egészen
1900-ra visszamenőleg az egész világon. A kolostort 2004.
augusztus végén szentelték fel és ekkor volt utoljára szabadon látogatható a laikusok által.
A XXI. század kiemelkedően fontos cseh szakrális építészeti alkotását követően a kortárs keresztény építészet
egy újabb remekműve született
meg hazánkban. A cseh példához
nagyon hasonló a pannonhalmi
apátság építészeti megújítása, amely önmagában a szakralitás
megújítását is eredményezte. John
Pawson vezetésével 2012-ben befejezett belső átalakításával Magyarország egyik legfontosabb műemléképületének új, sok vitát és értelmezést eredményező tere jött
létre.
Pannonhalma bencés apátságát 996-ban
alapították – a történelmi múltú apátság
grandiózus épülettömbjének fizikai és szellemi vonzáskörzetében a kortárs építészet kiemelkedő minőségű alkotásait találjuk. Az
ősi bazilika többször átépült – az 1137-ben
már átalakított, majd az 1220-as évek elején
gótikus stílusban átépülő templomot írta felül nagy magabiztossággal az 1870-es években Stornó Ferenc, aki Kruesz Krizosztom
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főapát idején a középkorról alkotott idea-kép
mentén, purista műemlékvédelmi szemlélettel
formálta át a térbelsőt, több helyen jelentős bontásokkal és átépítésekkel. Míg a 19. század első
harmadáig lezáruló építkezések művészeti megítélése egyértelműen pozitív, a Stornó-féle átalakítások már vitát váltottak ki.
A fennállás ezeréves ünnepe időszakában
egy új téri szemlélet iránti vágy fogalmazódott
meg az alapítók szellemiségét követve – a mai
kor igényei szerint új szakrális teret létrehozni,
mivel a közösség a bazilika szakrális terének akkori állapotát már nem érezte megfelelőnek lelkisége kifejeződésére. A katolikus egyházon belül a
szakrális tér értelmezése ma egy új fogalommal
jellemezhető: a „communio-tér” szemlélettel,
mely (újra) asztalközösségként
szemléli a liturgia terét.
Nem véletlen tehát a pannonhalmi változtatási igény – de pontos
meghatározása alapos feltárást igényelt. Várszegi Asztrik főapát 2003ban életre hívta a Bazilika Műhelyt,
melynek feladata e bizonytalanság
feloldása, a teológiai magyarázatból
kiinduló átalakítás alapjainak megteremtése volt.
Egyértelművé vált a közösség
számára, hogy az akkori fizikai tér (az évszázadok alatt
felhalmozott, beillesztett tárgy-elemekkel) nem egyeztethető össze egyszerűséget és tisztaságot kívánó térszemléletükkel. A sokak által felkapott és különböző kontextusokban meglebegtetett szókapcsolat, mely „történeti bútorraktárként” aposztrofálta a legrangosabb nemzeti emlékhelyként számon tartott bazilika liturgikus terét, rögtön ellentábort generált művészetféltő körökben.
A szerzetesközösség (miután Peter Zumthor elfoglaltságra hivatkozva nem vállalta a tervezési feladatot) egy angol építészt kért fel a tervek elkészítésére. Akkoriban fejezték be John Pawson tervei alapján Csehországban egy trappista szerzetesi monostor építkezését,
melynek esztétikai dimenzióiban
megtalálni vélték a pannonhalmiak
saját elképzeléseiket. Végülis az önrendelkezés jogát szem előtt tartva,
többszörös egyeztetés után a terv átment az engedélyeztetési folyamatokon, a Kulturális Örökségvédelmi
Hivatal (ekként talán utoljára leírva)
jóváhagyásával megindultak az átalakítási munkák.
Az elmozdított tárgyi
elemek vizuális összetettségét felváltotta az egyértelmű elemekre koncentráló
olvasat. A tér hossztengelyét hangsúlyozva a nyugati
torony alatt kapott helyet a
keresztelőkút. A hívek által
h a sz n á lh a tó , lerö vidü lt
templomtér padozata a lépcsőkkel magasabban elhe-
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lyezkedő plánum felé emelkedik. A kibővített szerzetesi
karzat stallumai között két fókuszpont: a hívekhez közelebb álló oltárasztal és a keleten pozicionált ambó. Komplexitásában egységes communio-tér, ahol a szóban és testben megvalósuló Ige a közösség sűrűsödő középpontját teremti meg. Keleten a magasra kiemelt cibóriumos oltártér
zárja a térsort, tabernákulumként szolgálva a liturgikus teret – alatta az altemplom a szent ereklyékkel.
A tér tiszta képlete nyílt, átlátható térsor: a keresztség
felvételétől az elmúlásig. Elemeit az ónix nemes anyagával
hangsúlyozzák a tervezők. Legmarkánsabb megjelenése
természetszerűleg az oltár monolitikus tömbjének van. Ez a
tér legsűrűbb pontja – liturgikus és építészeti értelemben is.
A nyugati kapu és a keleti térfal üvegablakaiba ónix táblák
kerültek. A fény áttör az anyagon, misztérium-hatása felemelő – ezek a tér legkönnyebb pontjai. A Szent Márton
ablakot felváltó hatalmas körablakot (lencseszerű csiszolásának köszönhetően) a középpont felé egyre markánsabban
világítja át a természetes fény.
Az archaikus térhatároló szerkezetekre alapozó koncepció installációs szemléletből táplálkozik – amit tökéletesen
teljesítenek az újonnan létrejött tárgyak: a liturgikus térelemek mellett a tömör diófából, mesteri minimalista illesztésekkel képzett stallumok, padok és mobilia-székek, a
sekrestyék térbútorai, a finom absztrakcióval létrehozott
gyönyörű állólámpatestek a főhajóban és variációs megjelenésük függő világítótestekként a mellékhajókban. De a
tértisztításnak áldozatul esett a térhatárolásként ugyancsak

jelentős padozat. A kézi megmunkálással pattintott szélű
eredeti solnhofeni kövek tradicionális megjelenését kiváltja
a precíz vágással, elegáns illesztési rajzolattal rakott süttői
mészkőburkolat.
A pannonhalmi bazilika felújításának bemutatásával
egy nemzetközi szintű kortárs építészeti alkotással zárom
az egyébként szinte végtelenségig folytatható keresztény
szakrális építészet nemzetközi bemutatását. Ugyanakkor
egyben a magyar példa előre is vetíti a hazai, tágabb értelemben a Kárpát-medence szakrális építészetének részletes
ismertetését, amellyel folytatom a sorozatot a továbbiakban.
Az ókori keresztény szakrális építészettől a reneszánsz
építészeten át, egészen a XXI. századi kortárs egyházi építészetig az építőművészeten keresztül, az építészeti publicisztika nyelvén mutattam be azt a hihetetlenül gazdag, mai
modern társadalmunkat jelentősen meghatározó, mély teológiai és filozófia tartalommal teli kultúrát, amelyet egyházi épületeink hűen tükröznek. Templomaink az adott évszázadok megfagyott korlenyomataként mesélik a történelmet, a művészettörténetet, árulkodnak nagyszerű alkotóik egyéniségéről, és határozzák meg a mai napig a környezetüket, idézik fel a hely szellemét, Isten jelenlétét. Kaput
képeznek a profán és a szakrális világ között, azon az úton,
amelyen minden embernek végig kell haladnia. Rajtunk
múlik, hogy belépünk-e rajta, és kitárjuk-e lelkünk kapuit
az Úr felé.

.

Felhasznált irodalom:

Plótár Fatime: A természetes fény drámaisága (www.epiteszforum.hu); Garai Péter: Gunther Zsolt „A pannonhalmi bazilika nem rekonstrukció, hanem új entitás” (www.epiteszforum.hu);
Vukoszávlyev Zorán: Régi-új, 2012/3
Összeállította: Érces Gergő

A jubiláns házaspárok
csoportképei
a dunaharaszti Szent
István templomban
2017. november 19-én
és a taksonyi Szent
Anna templomban
2017. november 26-án
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Jeles napok és ünnepek Adventben
Az adventi időszak a Szent András apostol napjához (november 30.) legközelebb eső vasárnappal veszi kezdetét, és
karácsonyig tart.
Az első vasárnap három időszak kezdetét is jelenti: az
egyházi év kezdetét, a karácsonyi ünnepkör kezdetét és
természetesen az adventi időszak kezdetét.
Advent a várakozás ünnepe. Az
advent szó jelentése: eljövetel, ami a
latin adventus domini kifejezésből
származik, s ez annyit jelent, az Úr
eljövetele.
Advent mindegyik vasárnapján
meggyújtunk egy gyertyát az adventi
koszorún, ez jelképezi a várakozást.
Minden gyertya egy fogalmat szimbolizál, ezek: a hit, a remény, a szeretet és az öröm. Az ünnepekre való lelki felkészülés nemcsak leírt két
szó, hanem mély tartalommal bír.
Amikor csend vesz körül bennünket,
a meggyújtott gyertya fényénél átgondoljuk az év eseményeit, s ahogy
közeledik karácsony fényes ünnepe,
úgy öltöztetjük egyre szebb, díszesebb ruhába a lelkünket is.
Az adventi időszakra több ünnepnap is esik. A jelentősebbek közt van
a karácsonyt megelőző négy vasárnap, de ide sorolhatjuk az advent
kezdete előtti Szent András apostol
napját, (november 30.), Szent Borbála napját (december 4.), Szent Miklós
ünnepét (december 6.), Szent Lúcia
napját (december 13.), s az első emberpár, Ádám és Éva emléknapját,
mely egyben a Szenteste, az adventi
időszak utolsó napja is (december
24.).
Ezekhez a jeles napokhoz számtalan népszokás, hagyomány kötődik.
Idézzünk fel ezekből néhányat!
Szent András apostol – egyik
„kedvenc” téli szentem – előbb Keresztelő Szent János tanítványa volt,
majd Jézus követője lett, és ő hívta az
apostolok közé testvérét, Pétert is.
Jézus halála után András főleg az
örmények között terjesztette a keresztény hitet. Kr. u. 60-70 körül,
Pátra városában szenvedett vértanúhalált egy X-alakú keresztfán. Az
ilyen keresztet azóta is Andráskeresztnek nevezik. András, akárcsak testvére, Péter, halász
volt, mielőtt apostol lett volna, nem csoda hát, hogy a halászok védőszentje lett. Emléknapja advent kezdetére esik,
ekkor befejeződtek a mulatságok, Szeged környékén úgy
mondják: „András zárja a hegedűt”. Igaz, a falusi gazdálkodás szerint november végével kezdődtek a disznótorok,
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amikor beállt a tartós hideg, így lett a népnyelvben tréfásan
„disznóölő” Szent András.
Az András-naphoz több népszokás tartozik, ezek egy része a párválasztáshoz kapcsolódik. Szokás volt András-nap
estéjén, hogy a lányok a zsúpfedeles házak ereszét megrázták, és a kötényükbe hulló magból jósoltak: ha a köténybe
búza hullott, jómódú legény veszi feleségül, ha rozsmag, akkor szegény
legény lesz a férje. A palóc lányok
ezen a napon almát dugtak az eresz
alá, amit Borbála napján a másik felére fordítottak, majd magukkal vittek az éjféli misére. Ha közben valaki
megszólította őket, akkor annak a fia
vagy rokona lesz a férjük. A legények sem maradtak le kíváncsiságban
a lányoktól. Ők 13 papírszeletkére írták fel a lányneveket, melyeket Lucanapig egyenként eldobáltak, és az
utolsónak maradt cédulán volt a
menyasszonyjelölt neve. A lányok is
gyakorolták a jóslásnak ezt a fajtáját.
Az időjárás jóslásában is fontos
szerepet kapott András napja. A néphit szerint, ha ezen a napon esik az
eső vagy a hó, ezt követően 40 napig
esik. Bizonyos vidékeken pedig
a gyümölcsfa ágát vízbe tették, majd
felhelyezték a kemence tetejére, ahol
a melegben karácsonyig kivirágzott.
Ha először az ág alsó részén jelentek
meg a virágok, akkor a tél eleje zord.
Ha a közepén, akkor január végén
várható erős tél, ha pedig az ág hegyén virágzott ki az ág, akkor a tél
vége felé köszönt be a fagy, jég, havazás.
Szent András apostol és vértanú
„égi születésnapja” a 18. század végéig parancsolt ünnep volt vigíliával,
azaz böjti nappal. Ma már nem parancsolt ünnep, de emlékezzünk meg
jó szívvel és keresztényi szeretettel
ezen biblikus nevet viselőkről, mindenekelőtt plébánosunkról, Láng
Andrásról!
Az adventi időszakban december
4-én van Szent Borbálának, a bányászok, kohászok, tüzérek, építészek,
tűzszerészek, ágyú- és harangöntők
védőszentjének emléknapja. Borbála
a 3. században élt, Kis-Ázsiában. Apja pogány volt és hogy megóvja, leányát egy toronyban nevelte. Mégsem tudta teljesen elzárni a világtól, Borbála titokban kereszténnyé lett. Egyszer, mielőtt apja elutazott,
megparancsolta, hogy lakóhelye közelében építsenek fürdőt
Borbálának két ablakkal. Távollétében Borbála elérte, hogy
három ablak épüljön, a Szentháromság szimbólumaként.
Amikor apja visszatért, a lány bevallotta neki, hogy keresz-
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tény. Apja már kihúzta a kardját, hogy megölje, de Borbála
el tudott menekülni, s egy barlangban rejtőzött el. Apja
azonban elfogta, miután egy pásztor elárulta, s bíró elé hurcolta. Kegyetlenül megkínozták, de Borbála hű maradt a hitéhez. Végül lefejezésre ítélték. Apja maga hajtotta végre
az ítéletet, de hazatérése során villám sújtotta halálra és
porrá égette őt. Borbála sírja csodák színhelye lett.
Borbála naphoz is sok népszokás kapcsolható, jellemzőek ezen a napon a munkatilalmak. Az asszonyoknak nem
szabad volt fonni és varrni sem, akárcsak Lucakor, mert
bevarrnák a tyúkok fenekét. Söpörni sem volt szabad, mert
elsöpörnék a szerencsét. A boszorkányok rontása miatt tilos
volt ezen a napon ruhadarabot kint hagyni. Az ajándékozás,
a kölcsön is elvinné a szerencsét a házból. Vannak viszont
ezen a napon javasolt tevékenységek: így Göcsejben a tollfosztás, egyes baranyai falvakban pedig a borfejtés. A Borbála-naphoz kötődő hagyományok közül legismertebb
a Borbála-ág. E napon cseresznyefa ágát tették vízbe,
amely, ha karácsonyra kizöldült, a leány közeli férjhezmenetelét jósolta.
Szent Miklósra, a myrai püspökre
december 6-án emlékezünk. Életéről
kevés dokumentált adat áll rendelkezésre, de sok legenda kötődik az alakjához. A 4. században élt, a ma török
területen lévő, kisázsiai Myra városának volt püspöke, részt vett a niceai
zsinaton. Vagyonát szétosztotta a szegények között, szerette és segítette az
embereket egészen haláláig. A nevéhez fűződő leghíresebb legenda szerint
élt Myrában egy szegény ember, aki
nem tudta férjhez adni három lányát,
mert nem volt pénze hozományra. A
dolog Miklós fülébe is eljutott, ám a
püspök túl szerény volt ahhoz, hogy
nyíltan segítsen, így azután az éjszaka
leple alatt dobott be három erszényt az
apának. Miklós e tettéért a hajadonok
védőszentje, s oltalmazója a házasságnak és az anyaságnak. Védőszentje továbbá
Oroszországnak,
Görögországnak, Szicíliának és Magyarországon Kecskemét városának.
A Szent Miklós nagylelkűségéhez
és kedvességéhez fűződő történetek
nyomán alakult ki a Mikulás-kultusz
mint népszokás. A különböző népek
kultúrájában szinte mindenütt feltűnik
hosszú, prémes, vörös köpenyben járó,
deres szakállú, nagycsizmás alakja,
személyéhez kapcsolódik a Mikulásnapi ajándékozás szokása. Ez a szokás
napjainkig él, jelmezes Mikulás keresi
fel azokat a házakat, ahol kisgyerekek
vannak. Néhol ördög vagy krampusz
is kíséri. A gyerekek versekkel, dalokkal üdvözlik, és izgatottan várják az
ajándékot.
Az időjárással kapcsolatban is fűződnek Szent Miklós napjához népi
megfigyelések. A bukovinai magyarok
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úgy tartják, hogy ilyenkor már jön a havazás: „Miklós megrázta a szakállát”. Baranyában hasonlóan vélekednek, de
azt is tartják, hogy a Miklós-napi időjárás mutatja meg a
karácsonyit.
Szent Lucia neve a latin lux, azaz fény szóból származik, december 13-án emlékezünk rá. Lucia Siracusában született és ott is szenvedett vértanúságot Diocletianus császár
idejében. A legenda szerint előkelő családból származott.
Amikor édesanyja súlyos beteg lett, elzarándokolt vele Szent Ágota sírjához, hogy gyógyulásért fohászkodjanak.
Édesanyja gyógyulása után Lúcia álmában megjelent Szent
Ágota, aki húgának nevezte őt, s elmondta neki, hogy saját
hitével is meg tudta volna gyógyítani anyját. Ezután megígérte Lúciának, hogy szüzessége és szeretete jutalmaként
Isten nagy dicsőségben fogja részesíteni Siracusa városát.
Lúcia kérésére anyja ígéretet tett neki, hogy nem fogják őt
férjhez adni, s a hozomány fölött tetszése szerint rendelkezhet. Lúcia e vagyont a szegényekre fordította, amit vőlegénye rossz szemmel nézett. Amikor pedig a férfi ráébredt, hogy elesett a házasságtól és a hozománytól, bosszúból, kereszténység vádjával bíróság elé
hurcolta Lúciát, akit kegyetlen kínzások után a bíró halálra ítélt. Karddal
szúrták át a nyakát, így nyerte el a vértanúságot. Sírját megtalálták a siracusai katakombában.
A magyar néphitben Luca alakja
kettős. Egyrészt kapcsolatos a legendabeli Szent Luciával, másrészt egy
boszorkányszerű, rontó nőalakkal
(lucaasszony). Ez utóbbi, a hiedelem
szerint, ezen a napon az emberek, állatok kárát okozhatja. Luca napján tehát
különösen a boszorkányok rontása ellen kellett védekezni. Tápió vidékén
például az ólak ajtajára fokhagymával
rajzoltak keresztet, Csallóközben nem
adtak ki semmit a házból, nehogy a
boszorkány kezére kerülve bajt hozzon
rájuk. Ezen a napon az asszonyok nem
végezhettek sem házi, sem ház körüli
munkákat. Tilos volt a mosás, vasalás,
főzés, kenyérsütés, takarítás, a varrás.
A boszorkányok felismerésére szolgált
a lucaszék. Ezt ezen a napon kezdték
el faragni, úgy, hogy minden nap csak
egyetlen műveletet szabadott volt rajta
elvégezni, de Szentestére készen kellett lennie. Az éjféli misére magukkal
vitték, és ha ráálltak, meglátták a boszorkányokat.
A lányok ezen a napon tizenkét
gombócot főztek. Mindegyikbe egy
férfi nevét rejtették. Amelyik gombóc
legelőször a víz felszínére jött, megmondta, ki lesz a férjük.
Luca napkor vetik a lucabúzát. A
búzaszemek gyorsan csíráznak, azt
tartják, ha karácsonyra kizöldül, jó
termés várható. Az időjárásra a székelyek hagymából jósoltak. A vöröshagymából lefejtettek 12 réteget, ez az
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év egy-egy hónapjának felelt meg. Mindegyikbe egy kevés
sót szórtak, amelyikben elolvadt, az a hónap esősnek ígérkezett, a többi száraznak.
Szintén Luca napkor voltak szokásban nyersnek mondható tréfák is.
Egyes vidékeken a legények leakasztották a kertkaput, máshol szétszedték a
szekeret a gazda legnagyobb bosszúságára.
Karácsony vigíliája, más néven
böjtje, Ádám-Éva napja az adventi időszak utolsó napja, december 24. Ezen a
napon jártak a betlehemesek (betlehemezés), a kántálók (karácsonyi kántálás), ekkor fejeződik be a szentcsaládjárás.
December 24-én a családok hagyományosan böjtölnek, és csak este fogyasztják el a böjti vacsorát. Ez eredetileg alma, dió, méz és fokhagyma,
majd bableves hús nélkül, végül mákos
guba volt, de újabban kialakult,
hogy hal, illetve töltött káposzta, pulykasült kerül ilyenkor az asztalokra.
Számunkra, katolikus keresztények számára Jézus születése napjának fénypontja a karácsonyi misén való részvétel (24-én éjfélkor vagy 25-én napközben). A nem vallásos,
de keresztény kultúrkörbe tartozók számára a karácsony általában a szeretetet, a családi együttlétet jelképezi.
A karácsonyi hiedelmek és szokások legfontosabb időpontja karácsony éjszakája volt. Ezen az éjszakán különös
jelentőséget hordoztak a vízzel, tűzzel, zajkeltéssel kapcsolatos hiedelmek. Ekkor merítették az úgynevezett aranyos
vizet, más néven életvizet. A falun kívüli egyetlen kutat a
legények és lányok éjféltájban fenyővel, koszorúkkal díszítették fel, s gúzsvesszővel hozzá kötötték az ágast. Amelyik
lány éjfél után feloldotta a gúzst, s elsőnek merítette az
aranyvizet – melyben hitük szerint Jézus fürdött meg –, az
ment a leghamarabb férjhez.
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2017. Karácsony
A karácsonyfa állítása valószínűleg protestáns, német
eredetű, a 19. században honosodott meg hazánkban. Korábban ún. termőágat vittek a házba.
A karácsonyi ajándékozás a karácsonyfa-állítás szokásánál is újabb.
Ajándékot régen kántálók, betlehemezők, köszöntők kaptak, azok is ételfelét
s legfeljebb egy kis pénzt.
Magyarországon a szocializmus
idején az állami hatalom törekedett az
ünnep vallási tartalmának eltörlésére.
Ennek érdekében a hagyományos ünneplés lehetőségeit – különösen az
1950-es években – nehezítették (többek
között karácsony másnapjának munkanappá minősítésével, a karácsony előtti
bérszámfejtés megtiltásával, az éjféli
miséken részt vevők besúgásával). A
hivatalos nyelvezet a karácsonyt fenyőünneppé nevezte át, de ekkor nevezték át advent harmadik és negyedik
vasárnapját is ezüst-, illetve aranyvasárnapra, az ajándékhozó Jézuska (illetve a Mikulás) helyett pedig a Télapó figuráját próbálták
elterjeszteni. Az 1960-as évek közepétől az ünnep ideológiai síkról fokozatosan kereskedelmi kérdéssé alakult át, s ez
napjainkban sincs másképp. Az áruházak, plázák a szentestét megelőző hetekben igyekeznek kihasználni az ajándékozás szokását, és reklámdömpinggel próbálják bevételüket
többszörözni – ezzel sokszor pusztán fogyasztási lázzá torzítva az ünnep hagyományos és valódi lényegét.
„Karácsony tájékán sokakban felmerül a vágy, hogy az
ajándékozás kényszere nélkül, a tárgyak árában mért szeretet helyett milyen jó volna csak a szívünk melegét adni.” –
írja Papp Lajos.
A legszebb, legnagyobb, legértékesebb ajándék sem ér
szeretet nélkül semmit. Mert a szeretet a legfontosabb. És
nemcsak karácsony ünnepén.
Áldott, békés, szeretetteljes ünnepet kívánok mindenkinek!
Oláh János

2017. Karácsony

Krisztus fénye

Kedves Olvasóink, a kötészet
ünnepi munkarendje miatt
lapzártánk korábbi időpontra
került, így a december 17-én
megtartott taksonyi adventi
koncertről a következő
számunkban tudunk beszámolni.
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Gárdonyi Géza:
CSORDÁSÉK KARÁCSONJA
Hárman ültek karácson szent estéjén az asztalnál: a
csordás, meg a felesége, meg az öreg András, a csordásnak az apja. Az öreg András valamikor szintén
csordása volt az uraságnak, – teljes hatvan esztendőtáltal egyfolytában.
Ők nem kártyáztak vacsora után, – iszen vének már
mind a hárman. Csak épp hogy egy kis hársfateát főzött az asszony vacsora-utánra. Azt iddogálták, cukron-égetett szilva-pálinkával iddogálták.
Majd csak holnap kerül egy kis bor is az asztalukra.
Marcsa asszony hozza. Marcsa asszony bent szolgált
valamikor a kastélyban. Igy ünnepeken most is bent
dolgozik a konyhán délig. Onnan hozza meg majd
holnap is az ünnepi ebédet, – úgy két óra tájt. Egy
pint borocskát is tesznek majd a kosarába.
Hát ülnek, beszélgetnek a búbos enyhében. Várják a szent
éjfélt. János akkor elmegyen Marcsával a templomba, az
öreg meg otthon marad házőrzőnek: – gyenge már a lába.
Máskor is úgy volt.
De az öreg sohse feküdt le, míg a „fiatalok” meg nem tértek. Elővette a Szentbibliát meg az ókuláját: olvasott addig.
Még tavaly is olvasott.
De bizony már nem olvas ő többet. Husvétkor, hogy olvasott volna a szentkönyvből, azt tapasztalta, hogy elgyöngült
az ókulája: nem fogta már a bötüt úgy, mint azelőtt. Akármilyen messzire is tartotta a könyvet, nem fogta.
– Hallod-e, János, – mondja a fiának, – én mán az éjjel nem
olvashatok. Az idő még csak kilenc. Ugyan vedd elő azt a
szentkönyvet, olvass nekem belőle. Én is hadd részesüljek
az angyalok éjszakájának ájtatosságában.
A csordás előveszi a ládából a bibliát szép tiszteletesen. Ujjat nyálaz, torkot köszörül, levelezget a könyvben.
– Hun óvassak?
Az öreg rábökött az egyik lapnak a fölső részére.
– Itt e, itt óvasd.
De az a hely épp a befejező sora volt Máté evangéliumának. A csordás mégishát olvasta:
... véletek vagyok mindennap a világ végezetéig...
– Nincs tovább.
– Hát olvasd akárhol, – mondja az apja, – szent igék ezek,
akárhol szánt is a szemed belé.
János megint fordított egynéhány levelet. Előre, hátra. Azt
a helyet kereste, amelyik Urunk születéséről szól. Nem találta. Végre is belekezdett.
Tíz esztendeje nem olvasott már könyvből, hát megmegnyeklett a szóban. A pontoknál nem szünetelt, mintha
ott se volnának; mondat közepén meg leeresztette a hangot,
mintha ott volna a pont. Botladozott, erőltette a szemét,
nyelt is olykor, mintha csak azért kellene várniok a következő szóra.
Dehát azért megértették. Krisztus urunk megjelent a halála
után két tanítványának, Emnauszba menet.
Megértették.
Az Emnausz-szóval azonban igen megbajlódott János.
– Emenász... emeneusz... enmenusz... – emma...
Neki-neki igyekezett, mint dongó az ablaknak, de sehogy
sem jutott ki belőle. Hát végre is más helyre fordított.
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De megint csak Jézus jelenéséről regélt ott is a könyv,
ahogy Tamásnak megjelenik és mondja:
– Boldogok, akik nem láttak, mégis hisznek.
János már akkor annyira kivörösödött, megizzadt, hogy becsukta a könyvet, félretolta.
– Mégis csak boldogabbak voltak azok, – sóhajtotta, a pipáját ismét fölvéve, – boldogabbak voltak, akik látták.
Az asszony is sóhajtott:
– Mér nem is éltünk mink is akkor? Azok a Krisztusfeszítők láthatták, mink nem láthatjuk.
– Én csak azt nem értem, – dünnyögött a pipa mellett az
öreg is, – hogy hogyan nem ösmerte meg az a két tanítvány?
– Sötét vót mán akkor, – vélte János.
Az öreg legyintett:
– A szavárúl is megösmerhették vóna. Én még a csizmája
kopogásárúl is megösmerem, aki erre jár.
– Dehiszen azok mezitláb jártak, édesapám.
Az öreg a fejét rázogatta:
– Hogy Jézus urunkat meg nem ösmerték... Ezer ember
közt is egyszerre megtalálná a szemem.
Szélvihar kerekedett künn, hogy szinte döngette az ablakot
is. Csordásék meggondolkodtak, hogy mégse mennek el az
éjféli misére. Hát az asszony egy-két nyaláb venyigét tolt
még a búbosba, elénekelték együtt a Csordapásztorok énekét, a szótagoknak illő megkanyargatásával és szóvégeknek ájtatos elnyújtásával, aztán lefeküdtek.
Éjféltájt megébred az asszony, rázza az urát:
– Jaj ember, jaj beh igen gyönyörűletes-gyönyörűt álmodtam...
– Hagyj aludnom, – rebegi János, – éppen Szent Tamás
apostol beszél velem.
– Én is, – mondja az asszony, – éppen a szent apostolt láttam én is... Nekem is szólott: azt mondta, hogy holnap
meglátjátok Jézust, mivelhogy ez a szivetek kivánsága. Isten bizony így mondta!
– Éppen ezt mondta nekem is, – csodálkozott elkarikásodott
szemmel János.
Tanakodtak, hogy felköltsék-e az öreget? elmondják-e neki
is? Hát az öreg csak megszólal az ágyban a suba alól:
– No gyerekek, olyan szépet álmodtam, aminőt még soha...
Ő is Szent Tamással álmodott.
– Krisztus urunk izeni, – mondta a szent apostol, – hogy
holnap látod is, beszélhetsz is vele, András, mivelhogy ez a
kivánsága a szívednek.
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Sokáig nem jött aztán álom a szemökre.
Reggel, hogy virradt, az asszony a konyhára
öltözködött: fehér kötényt kötött maga elé.
– Álom, bolondság, – mondta magában.
S felment a kastélyba.
Jánosnak is kihült az álom a fejéből. Nem is gondolt már rá,
mikor etetésre ballagott.
Csak az öreg András kelt reggel hosszas eltünődéssel:
– Nem álmodtam én még ilyet soha. Bizony még valami
csodát látok vénségemre ez mái szép ünnepnapon.
Kinézett az ablakon. A szél már elszünt, csak a hosszúkás
hófuvatok fehérlettek. A mindenes a nyakát összehúzva vitte két vörös kezében a két bádogvedret a kútra.
András leakasztotta az ágyfejről a szentolvasót, szemelgette
ájtatos seppegéssel, öreg szivének örvendező, várakozó
hullámzásával.
Úgy nyolc óra tájt benyit az urasági konyhába a nagyságos
asszony is. Rendelkezik: miből, mit hogyan főzzeneksüssenek.
– Maga meg Marcsa, győjjön be, takarítson a karácsonfa
körül. Legalább lát is valami szépet: a doktor fiam hozott
nekem Pestről ajándékot, amilyet még nem látott a maga
falusi szeme.
Belépnek a szobába: a nagyságos asszony a falra mutat.
Hát Marcsa szinte megrogyik: akkora szép életnyivalóságú
Jézus-kép virít a falon, hogy szinte mozdul onnan.
Marcsa összecsapta a kezét, a lába megcsuklott, térdre
esett.
– Oh, Istenem, Istenem, – rebegte elnedvesülő örömszemmel, – nagyságos asszonyom, engedje meg, hogy az
uram is lássa. Meg apámuram is. Mert megálmodtuk mink
ezt a képet az éjjel. Mind a hárman egyazon órában megálmodtuk.
S elmondja az álmukat.
A nagyságos asszony csodálkozik, de sehogy nem engedheti, hogy a két csordás belépjen a szobába. Meg ha azok, hát
a többi béres is.
– Patkós az urad csizmája, – mondta a fejét rázva, – az apósodé is: minden lépésük belényomódik a padlóba.
Könyörög az asszony, hogy legalább az ura. Mezítláb is bejön az ő ura, csak engedje meg, legalább az urának engedje
meg. Hát úgy megengedte végre a nagyságos asszony, annak az egynek.
Ujságolják aztán otthon az ebédnél az öreg apónak, hogy
hát ők már csakugyan meglátták Jézus urunkat. Mert olyan
élet-igazándi ábrázolat a, mintha nem is rámában állna
Krisztus urunk, hanem tükörben látszódna elevenen, – szinte pillog a szeme is.
Az öreg elszomorodott:
– Uram Istenem, – csóválta a fejét, – tizennégyszer hordoztam a búcsúkeresztet; perselybe husvétkor ezüstforintot adtam; az új harangon akkorát emeltem az állomáson, hogy
két hétig fájt utána a két inam, meg a derekam; senkit meg
nem bicskáztam még búcsúkor se; még Varró Bálintot se,
mikor kiszabadultam a fogságbul; pedig az hat évig várt a
bicskámra annak utána, hogy ő is kiszabadult... Ha másvalakire keni, hogy az törte fel a zsidó kamaráját, bizony nem
jut elevenen Amerikába. De én nem bántottam. Szent parancsolatodból nem bántottam: hogy a gonoszságot ne viszonozzam gonoszsággal.
Igy búslakodott lógó fejjel az öreg, hogy azok kettejének
teljesült az álmuk, csak az övé nem.
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Elmondták neki apróra, hogy ilyen meg ilyen, de mégiscsak
más, ha magunk szemével látjuk.
Az asszony mingyárt ebéd után ellódult a szomszédokba,
hogy elregélje a csodát. János az istálóba ballagott át, hogy
heverjen egyet az éjszakai álmatlanság után.
Az öreg magára maradt.
Amint ott búslakodik a búbos padkáján, egyszercsak hallja,
hogy valami koldus miatyánkol az ajtó előtt.
– Ejnye, ejnye, – csóvál a fején az öreg, – hát ez még szent
karácson ünnepén is... És nem is Keczöli Ambrus, nem, ez
nem a mi falunkbéli kódusunk.
Kinéz. Hát egy rövidre nyírt tüskés fehérszakálú idegen vén
kódus reszket a hóban; mondja kék ajakkal a miatyánkot.
Rongyos bekecs rajta, szőrehagyott süveg a kezében; nyűtt
vászontarisznya az oldalán, de lapos.
– Gyere be, – int a fejével András, – hát te ezen a szent ünnepen is...
Az asztal meg volt még terítve. Odaültette. Adott neki az
ételmaradékból egy szelet fehér pecsenyét, kalácsot is. Még
egy pohárnyi bort is töltött neki a maga poharába.
– Egyé, igyá, melegedj!
Már előbb meglátta, hogy a koldus lábán szakadozott a
bocskor, de olyan szakadozott, hogy a ballába fejének a
meztelenje is kivöröslik. Mingyárt arra gondolt, hogy odaadja neki az avult csizmáját. Elég őneki már az, amelyik a
lábán van, elég holtáig. Nyolcvannégy esztendős ember
nem nyű el már egy csizmánál többet.
Nem is szól, csak tipeg a kamrába. Ott lesz valahol az a
csizma. Foltos az igaz, és a boka belső részén a folt is lefeslett, dehát a bocskornál mégiscsak sokkal jobb, különb
ilyen télidőben.
A kamra sötét már: mécset kell gyujtania. Meg is találja
végre a csizmát egy szegen, egy csomó rossz borjukötél
alatt. Letörli róla a penészt. Viszi örömmel a szobába.
A koldusnak azonban hült helye immár:
– Ejnye hogy elment, – dünnyög az öreg, – azt se mondta
„Isten áldásával”.
Szemlélődik is egyben, hogy hátha... De nem hiányzik az
asztalról semmi. Még a dohányzacskója is azonmód ott hever, ahogy letette, míg az ételt rakta. Csak a pipáját nem
látja mellette. Ezen meg is hökken. Elkomolyodva pislog.
De csakhamar eszébe jut, hogy a kamrában tette le a pipát a
korpás zsákra. Hat csomó dohány is rejlik a szobában, a
pad alatt, szélről, – azt is megnézi. Ott van mind a hat.
– Nem járhat messze, – tűnődik aztán az öreg, – utána viszem a csizmát. A harmadik szomszédba se juthatott el
még.
Felölti a szűrét. Totyog a csizmával a hóban a falu belseje
felé. Fülel, hogy merre ugatnak a kutyák?
De a kutyák hallgatnak. Az utcán csak egy kis prémkabátos, prémsapkás fiut lát, amint nekiszalad a jégnek, s
mingyárást el is vágódik rajta, mintha bottal kapták volna el
a lábát.
Várja az öreg, hogy felkel. De nem kel fel a fiucska.
– Ejnye, ejnye!
Nézi, hát fekszik a fiucska, mint a holt. Fehér az arca, szőke
a haja. Uri fiu forma, noha kopottas a nyakán a prémecske.
Hümmög az öreg.
– Kinek a fia lehet? Sohse láttam én ezt a gyereket. No
vagy a lába tört el, vagy a feje szakadt be, hogy hanyatt
esett. Ki fia lehet? Vendég gyerek talán a kántoréknél vagy
szűcséknél? vagyhogy valamelyik zsidóé volna?

61

Krisztus fénye

2017. Karácsony

A vállára veti a csizmát és felveszi a gyereket a két karjába.
Pedighát nehézke őneki, van már vagy nyolc éves.
Nézi.
Nincs benne élet. Csak lóg annak keze lába.
Viszi a zsidó boltba.
– A maguké ez a kis kölyök? Itt esett el a jégen.
Zsidóék nem vállalják. Nem ösmerik. Kocsmás varga jön
szemben. Az sem ösmeri. Kupori-Kissné jön a lányával.
Azok sem ismerik.
– Elviszem a községházára, – gondolja András, –
majd onnan aztán a kisbíró hazaviszi.
A községháza ajtaja azonban be van zárva.
– Hát akkor a jegyző úrnak szólok, – vélekedik az öreg.
Kikapcsolja a szűrét a nyakán, leereszti a folyosó téglájára.
A közepébe helyezi a fiucskát, betakarja, úgy tipeg át a havas udvaron be a jegyzőékhez.
Muzsika-szó zeng ott: vendégség bözsög benn. Fiatalok
tánczolnak. Egy kövér kisasszonynak szinte az ajtó üvegéhez csapódik a haja-fonata, ahogy kibomlott.
András csak az ajtóban áll meg. Zörget tiszteletesen. Mentegetődzik, hogy nem hivatalos ügyben zavarja a jegyző
urat...
Kijön aztán a jegyző, hogy megtekintse a fiucskát. Mondja,
hogy az orvoshoz küldi, ha nem tudható, hogy melyik házba való.
A szűr azonmód ott a folyosón. Bontja az öreg. Hát a
fiucska nincsen benne.
– Hálistennek, – mondja vígan a jegyző, – semmi baja, ha
hazament.
– No, furcsa, – tünődött hazatéret az öreg, – pedighát úgy
letyegett a lábacskája...
Amint így haladoz, látja, hogy Varró Bálint jön vele szemben. Negyven esztendeje nem látta, mégis egyszerre megismerte. Nagy-nehéz fejéről, lassu járásáról már száz lépésnyire megismerte a homályban. Haza tért hát vénségére
Amerikából, fiához, leányához, hogy abban a házban haljon
meg, ahol született.
Megáll, hogy összeérnek:
– Hallod-e, Bálint, – mondja neki olyan hangon, mintha teljes életükben beszédes barátok voltak volna, – nem láttál-e
az úton egy úri formáju fiucskát? Sánta bizonyosan.
Bálint megáll, néz, mintha mellbeütötte volna a szó. Nagyot
vétett ő András ellen. Még mikor fiatalok voltak. Egy-lányt
szerettek. Négy hetet ült András őmiatta a gyanuban, míg
végre ő került a helyébe. A négy hét folyamán menyasszonyát vesztette András, rút hírbe keveredett; a szülői bujtak
az emberi szemek elől. Ilyesmit nem lehet megbocsátani.
Tizszer is meggyónta már Bálint az ötvenöt év folyamán,
hogy gonoszul megrontotta egy barátjának az életét, – hiába
oldozta fel a pap, itthon is, Amerikában is, teher maradt a
lelkén.
– Nem láttam, – felelte végre, mintha álmában beszélne.
– No, furcsa, – csóvált a fején András, – eltörött a lába,
vagyhogy elbicsaklott...
S elmondta apróra, hogyan történt az ügy, mintha csak tegnap beszélt volna Bálinttal utoljára. Aztán a koldust is kérdezte, hogy nem találkozott-e vele Bálint? Fehérszakálu,
rongyos, idegen az a koldus.
Mikor aztán a végén András kezet is nyujtott, Bálint nem
eresztette el a kezét.
– Nem haragszol mán, András?
– Elfelejtettem én azt mán, Bálint. Emberek vagyunk.
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– Hát gyere hozzám egy pohár borra. Elmondom neked
Amerikát.
– Szivesen, Bálint. De hallod-e: inkább hónap; mer ezt a
pár csizmát akárhogy is eljuttatom annak a kódusnak.
Valami jó érzés melegítette a mellét, hogy hazafelé ballagott: régen vót, talán rá is szolgált ződifju korában arra a
négy hétre. No, visz a szűrujjában holnap Bálintnak egy
csomót abból a jóféle dohányból.
Csak akkor borult el megint a szeme, hogy haza érkezett.
Ott ültek már mind a ketten az asztalnál az övéi, forralt bor
mellett és vidáman néztek reá:
– Hát kend hol csavarog édesapám?
Akkor jut csak megint eszébe Andrásnak az álom: mért
hogy ezeknek teljesült, őneki meg nem? Nem ő nevelte-e a
fiát is a maga kocsmátlan jámbor életére? Nem ő szoktattae a menyét is szelidséges nyelvre, mindennapvaló imádkozásokra?
Elmondja aztán az asztalnál a fiának, menyének, hogy hol
járt, mit mívelt, s hogy Varró Bálinttal is találkozott.
– An nem lehet, – rázta a fejét erősen a fia, – iszen am mán
meghótt, régideje, hogy meghótt.
– Dehogy hótt. Iszen mondom, hogy beszéltem vele. Kezet
is fogtam vele.
– Nohát, akkor mán jártában is álmodik kend: mer avval
nem beszélhetett. Tíz esztendeje is van, hogy meghótt. A
fiának haza is hozták ládáját, szűrét, tarisznyáját, százötvenhárom dollárját. Mondtam is akkor kendnek, csakhogy
elfeledte.
Az öreg sehogysem fogadta el a beszédet, dehát nem szokott ellenkezni, ha valaki istenuccsával bizonykodott.
Hát másra fordult aztán a szó, arra, hogy a nagyságos aszszony a templomnak ajándékozza majd a képet, éshát akkor
az öreg is megláthatja.
Az öreg csak pipált, rázogatta nagybúsan a fejét: nem így
igérte neki a szent apostol. Mára igérte az, a mai szent ünnepre. De lehet, hogy teljesült volna is a szent igéret, teljesült volna valamikéntségesképpen, ha nem hagyja el a házat. No, a tarka kutya ugassa meg azt a kódust, az az oka!
Még lefektében is ezen sóhajtozott az imádkozása után.
Oh, Uram, hogy megigérted... Nekik teljesült, nékem nem
teljesült...
Erre mintha megnyilt volna a fal, csak ott áll előtte rengő
szép aranyló fényességben a panaszlott Megváltó.
– Oh, balgatag ember! – szólalt meg szemrehányón, – mit
csodálkozol te azon, hogy némelyek nem ismernek meg
engem. Megmondottam, hogy veletek vagyok mindennap a
világ végezetéig. S ti látván láttok, de meg nem ösmertek.
Lám te is: háromszor is láttál ma engem, mégsem ösmertél
meg. Pedighát első jelenésemben meg is vendégeltél. Második jelenésemben meg is hordoztál, szűröddel betakartál.
Harmadik megjelenésemben a kezemet szorítottad a magad
kezébe. Szorítottad ellenségednek megbocsátó szívvel, miként én rendeltem a Hegyen. És ha te mégsem tudtad, hogy
én ki vagyok, hogyan ösmernének meg azok, akik senkin
nem könyörülnek, senkin nem segítenek és az ellenök vétőknek meg nem bocsátanak?
Az öreg boldogan ébredt másnap. Mégishát a fejét csóválgatva görgedeztek a könnyei:
– Oh Istenem, Istenem! és én még meg is gyanusítottam,
hogy a pélpám nem vót a helyén...
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Kertész László:
A KISDEDDÉ VÁLT IGE
Megannyi harsogó száj
most csituljon mindenütt!
Hó is úgy szálljon földre,
a csendre fény szór derűt.
Subás pásztorok jönnek,
kucsmájuk égtől párás.
Mérföldlépő csizmában,
köszöntenek a Földnek.
– Adjon Isten, emberek!
– Fogadj Isten, pásztorok!
Szülessen akkora hit,
mozduljanak a hegyek!
Melyik az advent liturgikus színe?
Mert Kisjézus itt közeleg,
jászolkája csupa fény,
r) zöld
s) lila
t) fehér
kicsi istálló fölött
Honnan származik a karácsonyfaállítás szokása?
látni a csillagjelet.
j) Csehország
k) Ausztria
l) Németország
Mettől meddig tart a karácsonyi ünnepkör?
Megérzi még a vak is
é) advent első vasárnapjától karácsonyig á) advent első vasárnapjától vízkeresztig bús szemén a ragyogást.
a) karácsonytól vízkeresztig
A süket is meghallja,
mert a béke nem hamis.
Mikor van az egyházi év kezdete?
s) karácsonykor
t) advent első vasárnapján
v) vízkeresztkor
A Kisdeddé vált Ige
Melyik vértanúra emlékezünk karácsony másnapján?
nem hiú pompával jön.
g) Szent Bertalan
h) Szent István
j) Szent Luca
Mégis de hatalmas, szép
Mit jelképez advent harmadik vasárnapján a gyertya?
az Isten áldott szíve!
e) búcsú
a) öröm
i) remény
Dobogjon hát minden szív,
Milyen eredetű és mit jelent a karácsony szó?
jön az imádságos éj…!
s) latin, „megváltó”
t) szláv, „átlépő”
v) görög, „öröm”
Aki bűnös vagy, te se félj,
Melyik mai ország területén született Szent Miklós?
bánatod elébe vidd!
k) Görögország
j) Törökország
l) Olaszország
Milyen népszokás a mendikálás?
Mert mindenki jó lehet,
i) színi előadás
e) zarándoklat a) adománygyűjtés
aki látja a jelet,
– Aki hinni akar, hisz,
Melyik pápa nyilvánította december 25-ét Jézus születésnapjává?
a) I. Gyula
b) I. Gergely
c) V. Pál
………………………….
Melyik evangéliumban olvashatunk Jézus születéséről?
n) Máté
m) Márk
k) Lukács
Mi a betlehemezés?
i) dramatikus játék
á) irodalmi műfaj
o) kézműves műfaj
A hagyomány szerint ki állított először karácsonyfát?
t) Szent Miklós
s) Luther Márton
v) I. Rudolf király
A napkeleti bölcsek közül kit szokás szerecsenként ábrázolni?
b) Gáspár
c) Menyhért
d) Boldizsár
A helyes válaszok betűjeleit
Mióta állítunk karácsonyfát hazánkban?
összeolvasva a vers utolsó
é) 18. század
e) 19. század
á) 20. század
sorát kapjuk.
Csillagos az ég az éjféli mise alatt, mit jelent a népi megfigyelés szerint?
A megfejtést a
b) április végéig tartó tél
c) jéghideg január
d) sok lesz a kukoricatermés
luxcristi@flynet.hu
Mit jelent az advent szó?
e-mail címre várjuk, határidő
a) üdvözülés
e) eljövetel
é) öröm
január 27-e, péntek. Az első öt
Melyik angyal vitte hírül Máriának, hogy gyermeket fogan?
helyes megfejtőnk ajándékot kap. 63
p) Mihály
r) Rafael
t) Gábriel
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A kopt keresztények üldöztetéséről
Szinte hihetetlen, hogy a huszonegyedik század
elején ‒ egyházi vezetők nyilatkozatai szerint ‒
minden ötödik percben megölnek egy keresztényt
a hite miatt. A világ legkülönbözőbb helyein öszszességében mintegy 400 millió keresztény van kitéve üldözéseknek. Győrfi Károly ezt Keresztényüldözés a 21. század elején című könyvében „keresztény holokauszt” néven fogalmazta meg. Az
üldözöttek között vannak egy ősi egyház, a kopt
keresztények tagjai is, akikről gyakran hallani a
honi híradásokban. Pillantsunk bele e sokat szenvedett nép és egyházi közösség történetébe, akiknek sorsa r itkán tud ja a műve lt Nyugat „politikailag korrekt” médiumainak ingerküszöbét átlépni.
Az Afrikában és a Közel-Keleten, ezen belül is Egyiptomban és Etiópiában élő, az ókor óta létező és fennmaradt keresztény közösségeket nevezik koptoknak, kopt keresztényeknek. Nevük az arab qubṭi sz óból, a kopt nyelv dialektusának kubti vagy kuptaion kifejezésből ered. A mai forma az aigüptiosz – egyiptomi jelentésű – ógörög szó átvételéből származik. Koptoknak eredetileg Egyiptom és Alexandria kopt nyelvű lakóit nevezték, mert ők voltak a fáraók korszakát követő egyiptomi őslakosok. Az arabok bevonulását követően, az iszlám térnyerése után azonban
csak a kopt egyházhoz tartozókat hívják koptoknak. A kopt
a sémi-hámi, ma afroázsiainak nevezett nyelvcsalád részeként az egyiptomi nyelvből fejlődött ki. Napjainkban már
nem része a mindennapi beszédnek, az egyházi szertartásokon is csak ritkán használják. Mára az arab a liturgia nyelve, amit a koptok a hétköznapokban is használnak.
A kereszténység egyiptomi elterjesztését Szent Márk
evangélista nevéhez kötik. Ő alapította Egyiptom első templomát, és ő lett az első alexandriai pátriárka. Egy 8. századi legendagyűjtemény szerint az evangéliumot Líbiában
és Egyiptomban hirdető Márkkal a Szentlélek közölte,
hogy Alexandriába kell mennie. Amikor beért a városba,
elszakadt a saruja. Betért egy Anianusnak nevezett cipészhez, hogy kijavíttassa, azonban a cipész megsebesítette a
kezét. Márk meggyógyította, az pedig megkérdezte, honnan van ilyen csodatévő ereje. Márk ekkor Krisztusról kezdett tanítani, mire a cipész egész házanépével megtért. Ők
lettek az első hívők Alexandriában. Számuk egyre nőtt,
mind többen hallgatták a Galileából jött embert, aki megalapította az egyiptomi keresztény egyházat. A pogányok
üldözték, majd elhatározták, hogy megölik. Húsvét napján
Márkot liturgia közben, az oltárnál támadták meg és fogták
el. Börtönbe vetették, ahol megjelent számára az Úr angyala. A látomás erőt adott neki, és másnap, kínzásai közepette
hitet téve Jézus mellett, vértanúhalált halt. Egyháza azonban tovább virágzott: Alexandria keresztény teológiai iskolája a 3. századtól kezdve korának egyik legnagyobb hatású
bibliamagyarázó központja lett, alapjában határozva meg a
korabeli dogmatikát. Emiatt a kopt keresztények szervezetét alexandrinus egyháznak is szokták nevezni. Az egyip-
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Ferenc pápa II. Tavadrosz kopt ortodox pátriárkával
Dr. Youssef Khalil,
a Magyarországi Kopt Egyház vezetője

tomi keresztények a kezdetektől fogva büszkék arra, hogy
a Szent Család Egyiptomban talált menedéket, így a gyermek Jézus élete is itt kezdődött, ezért saját országukra is,
mint Szentföldre tekintenek.
Az egyiptomi kopt kereszténység volt a szerzetesség
megteremtője is. A Krisztus utáni harmadik évszázadban
élt Remete Szent Antal tekinthető a keresztény szerzetesség alapító atyjának. Ő szolgáltatta a mintát a kopt remeteség és aszkéta életmódot folytató, a sivatagba kivonuló,
egyedül, esetleg más remeték szomszédságában élő szerzeteseknek. E szerint alakították ki a szigorú regula szerint
kolostorban élő és dolgozó közösséget, amely a későbbi
európai szerzetesség mintájául is szolgált.
Az ötödik század hitvitái nyomán az egyiptomi és szír
keresztények elszakadtak az egységes keresztény egyháztól
és létrehozták független szervezetüket. Ez tette lehetővé az
egyiptomi korai kereszténység sajátos formájának megőrzését. Ennek egyik jelképe a kopt (más néven fogantyús
kereszt), az ankh. Ezt a jelképet a kopt férfiak a mai napig
is a csuklójuk fölé tetoválva viselik, a muszlimoktól való
különbözőségük jelölésére. A kopt kereszt az ókori egyiptomi vallásban is ismert ősi szimbólumból ered. Kettős jelentésű, a halál utáni életet szimbolizálja, és Krisztus kereszthalálára emlékeztet.
A kopt keresztények vezetője kezdettől fogva az alexandriai pátriárka, aki a római pápával és a konstantinápolyi ortodox pátriárkával együtt a keresztények legfőbb vallási méltóságának számít. A jelenlegi kopt pátriárka, Szent
Márk 118. utódja. Hivatalos címe: őszentsége Alexandria

2017. Karácsony
pápája és egész Afrika patriarchája, Szent Márk evangélista
szent apostoli trónján.
A koptok életében hatalmas változást hozott, hogy az
arabok 640-ben bevonultak Egyiptomba. A hódítók a
muszlim vallást gyakorolták, de a koptok, adózásért cserébe, még sokáig szabadon gyakorolhatták vallásukat. Bár az
arabokkal való együttélés nem volt felhőtlen, a jómódú,
művelt keresztények még évszázadokig megőrizték vezető
szerepüket a közigazgatásban. Számarányukat meghaladó
mértékben kerültek ki közülük orvosok, tudósok, pénzváltók és kereskedők. A második évezred első éveiben, AlHakim kalifa uralma alatt a koptok már nem viselhettek hivatalt, megkülönböztető öltözetet kellett hordaniuk, a
templomaikat mecsetté alakították át. A mameluk szultánok uralma alatt, majd az ottomán birodalomban sem változott sorsuk.
A 18. században Muhammad Ali pasa idején, a modern
Egyiptom kialakulása során könnyebbedett a koptok sorsa,
eltörölték a rájuk kirótt fejadót. A 20. században a brit
megszállás alatt működő egyiptomi királyság alatt újra
viselhettek hivatalt, részt vehettek a közéletben, és újra
pozíciókat nyerhettek. Mindezek ellenére a koptok egy
része a muszlimokkal működött együtt országuk függetlensége érdekében.
1952-ben megdőlt a királyság, és Nasszer elnökletével köztársaság jött létre. A koptok helyzete ismét
romlott. 1981-ben az elnök III. Senuda kopt pápát
megfosztotta tisztségétől és évekre kolostorba záratta.
Ma hivatalosan egyenlőség van a koptok és a muzulmánok között, de a gyakorlatban ez nem valósul
meg. A hatóságok adminisztratív és mondvacsinált indokokkal akadályozzák a keresztény templomok építését, renoválását. A koptokat számos foglalkozásból kizárják, vallásukat személyi okmányaikban is fel kell
tüntetniük. A hivatalos statisztika szerint az ország lakosságának egytizede kopt keresztény, az egyház szerint azonban minimum másfélszer ennyien vannak.
Alulreprezentáltak az államban is: a hadseregben nem
tölthetnek be tábornoki rangot, az államigazgatásban
nem lehetnek kormányzók, egyetemeken dékánok. A rendőrség állományában egyetlen kopt sem szolgál, és a parlamentben is csak elvétve találni kopt képviselőket.
Ma Egyiptomban az iszlám politikai téren is egyre erősebb, ezáltal a keresztények ellen mindennaposak a kisebbnagyobb támadások, melyek rendre kimaradnak a sajtó tudósításaiból. Az őslakos koptok szerint hiába voltak ott
előbb a keresztények, a hatóságok nem védik meg őket, és
nem tesznek meg minden tőlük telhetőt, hogy kézre kerítsék a tetteseket.
Szintén Alexandriában működik pátriárkájuk vezetésével a kopt katolikus egyház, melyet a 18. században a kopt
ortodox egyház híveinek néhány százaléka hozott létre
1741-ben, unióra lépve Rómával, elfogadva a római pápa
joghatósági elsőbbségét és tanítóhivatali tévedhetetlenségét.
Az etiópiai kereszténység az ókori zsidókereszténységnek egy sajátságos hajtása. Hitük szerint ők birtokolják az
elveszettnek tartott ószövetségi frigyládát, melyet Akszumban őriznek, és különleges tiszteletben részesítenek.
A hittestvérektől elszigetelt etióp kereszténység csak
önmagára számíthatott, így saját teológiai forrásaira tá-
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maszkodva fejlődött, megőrizve az eredeti bibliai gyakorlatokat. Minden etióp templomban ott van egy tabot (a frigyláda mása), ezt szentelik fel, nem magát a templomot, melyek a salamoni mintájára hármas beosztás szerint épültek;
a belső terem a mekedes, ahol a tabot van elhelyezve, ide
csak a magas rangú papi elöljárók léphetnek be. A középső
rész a kiddist, ahol a papok és a szentségeket magukhoz
vevők állnak. A külső részt, a kine mahlet-et pedig az énekesek és a gyülekezet tagjai foglalják el. Az etiópok egészen a 20. század közepéig az alexandriai kopt pápa joghatósága alá tartoztak. 1961-től függetlenedtek, és azóta Alexandria által is elismert pátriárka irányítja önállóan az etióp
kopt egyházat.
A jelenleg mintegy 2,5 millió lelket számláló eritreai
kopt egyház 1993-ban vált ki az etióp egyházból. Az eritreai rezsim veszélyes vetélytársnak és a nemzeti megosztottság forrásának tartja az egyházakat, ezért valamennyi vallást üldözi. Az eritreai ortodox egyház jelenlegi pátriárkáját, a 88 esztendős Antonioszt 2007-ben az államvezetés megfosztotta tisztségétől, és azóta házi őrizetben
tartja.
Magyarországon mintegy száz ortodox kopt család
él. Többségükben egyiptomiak, de libanoni, szír, iraki
és szudáni származásúak is akadnak közöttük. A pestszentlőrinci templomba járó hívek száma meghaladja
az ötszázat. Vezetőjük dr. Youssef Khalil, akit a kopt
pápa nevezett ki. Egy interjú során elmondta, hogy
magánemberként úgy tartja, akik most Európába jönnek, valójában nem menekültek. Ha azok lennének,
mehetnének Szaúd-Arábiába, az emirátusokba, Katarba, azokba az országokba, amelyek dúskálnak a pénzben. Mintha újraolvasná a történelmet; ugyanaz megy
végbe most Európában, ami ezernégyszáz évvel ezelőtt
történt Egyiptomban. A koptok naivan elhitték az araboknak, hogy békés szándékkal érkeznek és szeretnének letelepedni, közben megszállták az országukat.
Ugyanakkor vallási vezetőként leszögezi: „A mozlimok
nem ellenségeink, de nem szeretem azokat a tanításokat, amelyek erőszakra szólítanak. Krisztus a békére, a szeretetre hív, mi ezért követjük őt. Jézus azt tanítja: szeresd
felebarátod! Ezért sajnálom a mohamedánokat, és imádkozom értük.”
Mai felkavarodott világunkban érdemes lenne megfogadni Youssef Khalil óvatosságra intő szavait és az egyházakhoz szóló tanácsát: „Tanítsák meg az embereket, hogyan kerüljenek közelebb Krisztushoz, és a hitük megerősödik.”
A koptok sorsa ma is nehéz, számtalan veszély fenyegeti őket vallásuk gyakorlásában. A harmadik évezred elején
szinte hihetetlennek tűnik, hogy van hely a világon, ahol
keresztényeknek hitük mellett vértanúként kell tanúságot
tenni: A közelmúltban huszonegy kopt keresztényt fejezett
le az Iszlám Állam. Életben maradhattak volna, ha áttérnek
az iszlám hitre, de ők Istent választották, és kitartva hitük
mellett vértanúvá váltak. Önként vállalt áldozatuk példája a
kereszténység kétezer éves történetének legnagyobbjai között említhető.
Gáll Sándor
Győrfi Károly írásának felhasználásával
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Juhász Gyula magyar költőnk Karácsony felé című vallásos versének befejező sorai jutottak eszembe az adventi készület folyamán. Csodálatos a mi Egyházunk liturgiája, amely szinte az év minden hónapjára nyújt nekünk valami nagyszerű
ünnepet, megemlékezést. Egész esztendőben, a Húsvét, Jézus feltámadásának ünnepe mellett a Karácsony a legszebb, legbensőségesebb ünnep. Több szempontból is. Egyrészt, mert a Fiú Isten kisgyermekként jött közénk, vállalva az emberi
sorsot. Minden család legnagyobb boldogsága, ha egy újszülött jelenik meg a maga kedvességével, gyermeki mosolyával.
Másrészt, azért is, mert ez ajándékozás ünnepe, a szeretet ünnepe a családban.
Keressük, hogy mivel tudnánk örömet szerezni családtagjainknak.
De tudjuk, igazán ki minek örül? Bizonyára sokan az ajándékot
Juhász Gyula: KARÁCSONY FELÉ
várják, gyermekek, de a felnőttek is. Nem mindegy milyenek az
ajándékozás körülményei. Például, hogyan vettük ki a részünket a kaSzép Tündérország támad fel szívemben
rácsonyi készületben, a nagytakarításban, a bevásárlásban. Vagy
Ilyenkor decemberben.
mennyire voltunk bosszússágára családtagjainknak az advent folyaA szeretetnek csillagára nézek,
mán? Sok családanya már nem is tud igazán örülni, ünnepelni, annyiMegszáll egy titkos, gyönyörű igézet,
ra elfárad az előkészületekben.
Ilyenkor decemberben.
Ha nem tudtunk időt szakítani az év során, hogy komolyabban elBizalmas szívvel járom a világot,
beszélgessünk szeretetteinkkel, mert mindig a sok elfoglaltságra hiS amit az élet vágott, behegesztem
vatkoztunk, az ajándékkal, nem lehet mindent pótolni. Vagy ha soha
a sebet a szívemben.
nem köszöntük meg az értünk való fáradozást, egy ajándék nem renS hiszek újra égi szeretetben
dez el mindent.
Ilyenkor decemberben.
Ha most már nem is tudjuk pótolni, amit nem jól tettünk, legalább
az
új
évet próbáljuk másképpen kezdeni, hogy a következő karácsony
…és valahol csak kétkedő beszédet
boldogabb
legyen.
Hallok, szomorúan nézek.
Kedves Olvasóinknak áldott, szent Karácsonyt kívánok.
A kis Jézuska itt van a közelben,
Minden családban legyen békesség és szeretet!
Legyünk hát jobbak, s higgyünk rendületlen,
S ne csak így decemberben.
Ezért imádkozom: András atya

János evangéliumának prológusa az általános összefoglalás, a bevezetés után az evangélium elejére a Keresztelő alakját állítja oda Keresztelő Szent János az az ádventi alak, az az embertípus, aki az Úr eljövetele és a múlt között áll. Ezért
semmi különös nincs abban, hogy ádvent folyamán olyan sokszor felidézzük alakját. Így jobban meg tudjuk érteni: mi az
ádvent. Az Úr ugyan itt van már közöttünk, de elrejtett formában.
Mi olyan emberek vagyunk, akiknek nincs itt maradandó városunk, akik zarándokként élünk az időben, és az örökkévalóságra készülünk.
Olyan emberek vagyunk, akik a karácsonyi időben is ádventet ünnepelünk. Nekünk tudnunk kell, hogy életünk csak
kezdet és zarándoklás itt a földön. Az a feladatunk, hogy vándoroljunk, öröm és bánat közepette, de hívő lélekkel az örök
fény felé. Ez azt jelenti számunkra, hogy az örökkévalóság még nincs itt. Nem jelenti azonban azt, hogy el kell fordulnunk
ettől a földtől, hanem azt, hogy a másik fényt nem szabad szem elől tévesztenünk. Tekintsünk fel az Előfutárra!
Ő a pusztában van. Nyilván azért, mert ezt a vidéket saját létének érzi: a magányban, a szárazságban, a tájban, amely
határtalan, amelyben nem lehet otthon az ember. Mi sem vagyunk másként, amikor újra és újra azt tapasztaljuk, hogy életünket pusztaság veszi körül. Pusztaság a nagyvárosban, pusztaság a magányban, pusztaság, ahol bizonytalanok vagyunk,
pusztaság, ahol nem érezzük magunkat otthon. Emberek vagyunk mi is, akiknek ha külső életterüket aszerint kellene
alakítaniok, ami belül van, akkor pusztában érzik magukat.
Az áll tovább az írásban Jánosról, hogy a farizeusok küldöttei megkérdezik, ki ő. Sőt bizonyos mértékig inszinuálják
is, hogy kapjon az alkalmon, amikor személyének elismerését megtapasztalhatja. Miért is ne? Hiszen az Úr mondta róla,
hogy ő a legnagyobb az asszonyok szülöttei között. De ő mégis azt mondja: „Nem, nem én vagyok az!” Nincs-e valami
hasonló a mi létünkben is, amelyben mindig újra és újra azt kell állítanunk: Nem, ez nem én vagyok! Nem én vagyok az
erős, hanem Isten ereje műveli bennem a csodákat, ha magam közre is működöm a kegyelemmel. Rádöbbentem-e már arra, hogy a magam erejéből nem sokra vihetem? Életem valódi értelme abban rejlik, hogy felismerem kicsinységemet és
ennek tudatában még jobban bízom az Istenben. Túlzott önértékelésünket és nagy büszkeségünket el kellene hagynunk.
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Pilinszky János: Az újév küszöbén
A számadás és a tervezés napjai egybeesnek az óév végén és az újesztendő küszöbén. Mert bár együtt forgunk a kozmikus idővel,
szívünk és szellemünk túlcsap a napóra mutatóján. Számadásunkkal
és reményeinkkel szabadon közlekedünk abban, ami elmúlt és abban, ami el se érkezett még.
Törékenyebbek vagyunk az anyaföldnél, mégis bizonyos értelemben
függetlenebbek nálánál. A Föld minden évben meghal, szemünk
láttára hóba-fagyba dermed pályája törvényei szerint. Persze mi is
meghalunk egyszer, s akkor valóban meghalunk, de a mi végérvényes halálunk – hitünk szerint – egy valódi öröklétbe fordul át. Innét,
hogy bár törékenyebbek vagyunk a fölénk feszülő égboltnál, e törékenységünkben is – reményeinkkel és számvetéseinkkel – fölébe
növünk az égi mechanizmusnak, földünk és csillagaink örökös jelenének.
Épp abban, hogy mulandóságunkat érzékeljük is, fészkel meghívatottságunk reménysége. Hogy szenvedésünk mélyebb a kövek és a
föld szenvedésénél, szintén ettől van. Arcunkban az öröklét fényétől
szomorúbbak a ráncok minden más teremtményénél, ahogy tőle
sugárzóbb örömünk is.
A föld haldoklása rólunk szól és nem rólunk egyszerre. A mi életmódunkhoz viszonyítva a tél csak viszonylagos halál, de a tavasz is
csak átmeneti föltámadás. Mi valójában kívül állunk a „puszta időn”;
együtt úszunk vele, de mégse egészen. Míg a mindenség a szakadatlan mulandóság jegyében él – mi halandók és halhatatlanok vagyunk.
E valódi és feloldhatatlan feszültségből született egész kultúránk és
minden imádságunk. Abból, hogy itt vagyunk, s mégse vagyunk
egészen itthon a földön.
Az esztendő küszöbén ezt a tényt számadásainkban és reményeinkben se szabad elfelednünk. Különben alapjaiban tévedünk. Adjuk
meg hát az időnek, ami az időé, s az örökkévalónak a maga halhatatlan részét.
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Kedves Testvéreim, j ó napot kívánok!
Ma új katekézissorozatot kezdünk, mégpedig a keresztény reményről. Roppant
fontos dologról van szó, a remény ugyanis nem csal meg! Az optimizmus megcsal,
de a remény nem! Igen nagy szükségünk van rá ezekben a sötétnek tetsző időkben,
amikor sokszor riadtan állunk a körülöttünk tapasztalható rossz és erőszak előtt,
sok testvérünk fájdalma előtt. Reményre van szükségünk! Elveszettnek s kissé
csüggedtnek érezzük magunkat, mert tehetetlenek vagyunk, és azt hisszük, a sötét
felhők sosem fognak már eloszlani.
De nem szabad engedni, hogy a remény elhagyjon minket, mert Isten az ő szeretetével velünk együtt jár! „Remélek, mert Isten velem van”: ezt mindannyian
kimondhatjuk. Valamennyien elmondhatjuk: „Remélek, remény él bennem, mert
Isten velem együtt jár.” Velem jár, és kézen fogva vezet. Isten nem hagy magunkra
minket! Az Úr Jézus legyőzte a rosszat, és megnyitotta előttünk az élet útját. (…)
Az élet gyakran pusztaság: nehéz előrehaladnunk az életben, ha viszont rábízzuk magunkat Istenre, életutunk széppé és szélessé válhat, mint egy autópálya.
Ehhez annyi elegendő, hogy ne veszítsük el reményünket, annyi elegendő, hogy
mindig, mindenek ellenére higgyünk. Amikor szembetaláljuk magunkat egy kisbabával, lehet, hogy rengeteg bajunk van, millió nehézséggel küzdünk, de belülről
mosoly fakad arcunkon, mert a reménnyel találjuk szemben magunkat: egy kisbaba mindig a remény hordozója! És így
meg kell tudnunk látni az életben a remény útját, mely vezet minket, hogy rátaláljunk Istenre, az értünk gyermekké lett
Istenre. Ő mosolyra késztet majd minket, és nekünk ad mindent! (…)
Tagadhatatlan, hogy a mai világ hitválságban van. Van, aki azt mondja: „Én hiszek Istenben, keresztény vagyok”; „én
ezt a vallást követem…” De az életed igencsak távol van a keresztény léttől, távol van Istentől! A vallás, a hit üres kijelentéssé silányult: „Hiszek-e?” „Igen!” De itt arról van szó, hogy vissza kell térnünk Istenhez, szívünket Isten felé kell fordítanunk, és el kell indulnunk ezen az úton, hogy rátaláljunk. Ő vár minket. Ez Keresztelő János prédikálásának lényege:
előkészíteni. Előkészíteni a találkozást ezzel a gyermekkel, aki visszaadja mosolyunkat! Az izraeliták, amikor a Keresztelő Jézus jövetelét hirdeti, mintha még mindig száműzetésben lennének, mert római fennhatóság alatt élnek, idegenként
saját hazájukban, hatalmas megszállók kormányzása alatt, akik életükről is döntenek. Az igazi történelmet azonban nem a
hatalmasok írják, hanem Isten az ő kicsinyeivel. Az igazi történelem – mely örökre megmarad! – az, amelyet Isten ír az ő
kicsinyeivel: Isten Máriával, Isten Jézussal, Isten Józseffel, Isten az ő kicsinyeivel. Azokkal a kicsiny és egyszerű emberekkel, akiket a születő Jézus körül találunk: Zakariás és Erzsébet, a terméketlenség terhét hordozó két öreg, Mária, a fiatal szűz leány, József jegyese, a pásztorok, akik mindenki által megvetett, senkinek sem számító emberek voltak. A kicsinyek, a hitük által naggyá tett kicsinyek azok, akik továbbra is remélni tudnak. A remény a kicsinyek erénye! A nagyok, a
megelégedettek nem ismerik a reményt, nem tudják, mi az.
Ők, a kicsinyek azok, akik Istennel, Jézussal átalakítják a száműzetés, a keserű magány, a szenvedés pusztaságát sima
úttá, amelyen az Úr dicsősége felé haladhatunk. Ide érkeztünk tehát: engedjük, hogy az Úr megtanítsa nekünk a reménykedést! Bizakodva várjuk az Úr eljövetelét, és bármilyen legyen is életünk sivataga – mindenki tudja, milyen pusztaságban vándorol –, az virágzó kertté változik! A remény n em csal meg !
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