
Ez a cikk a koronavírus-járvány első szakaszá-
ban készült. Az itt leírt konkrétumok a járvány
előre haladtával változhatnak, de a mostanáig –
2020 április első feléig – elérhető információk alap-
ján lehetőség nyílik az eddigi helyzet korrekt elem-
zésére és következtetések levonására.

A koronavírus-járvány egészségügyi hatása
mellett egy másik következménnyel is számolha-
tunk: a már kialakulóban lévő gazdasági világvál-
sággal. 

(Folytatás a 6. oldalon.)
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Emberközpontúbb gazdaság
a koronavírus-járvány nyomán
Baritz Sarolta Laura OP gondolatai a kialakuló válságról

Baritz Sarolta Laura domonkos
szerzetes nővér, közgazdász, a Sa-
pientia Szerzetesi és Hittudományi
Főiskola tanára, a Keresztény Tár-
sadalmi Elvek a Gazdaságban
(Keteg) szakirányú továbbképzés
szakfelelőse a járványhelyzet elem-
zésére vállalkozott. Írásában első-
sorban a már kialakulóban lévő
gazdasági világválsággal foglalko-
zik. 

Különös húsvét 
Több mint kétezer Új Ember ért célba a teljesebb ünnepért

Nagykedden, az újságok cso-
magolásakor, az akkor készült fo-
tóról égett a szívembe Bíró László
püspök atya címlapos írásának a
címben (is) megfogalmazott üze-
nete: Különös húsvét. Ennél job-
ban nem lehet összefoglalni, mi
az, ami történt, hogyan készül-
tünk, hogyan éltük meg a nagy-
hetet és a húsvétot. Akkor is, ha a
szent három nap előtt mintha so-
ha nem látott módon felgyorsult
volna az életünk, miközben a
külső veszélyhelyzet miatti kere-
tek próbáltak lelassítani, otthon
tartani minket.

(Folytatás a 3. oldalon.)

Keresztelés
vészhelyzetben 

A triatlonosból lett mentős
hivatása

Vanek Ákos triat lo nis ta, világbajnoki bronzérmes, vi-
lágkupa-futamgyőztes tavaly november óta mentősként
dolgozik. Nagyszombaton megkeresztelkedett a pasaréti
ferences templomban. Telefonon beszélgettünk vele.

Az egyik nyilatkozata szerint tavaly a triatlon már csak hobbiszinten
volt jelen az életében. A Moholy-Nagy Művészeti Egyetem vizuális
kommunikáció szakán végzett, és honlapokat, videoklipeket tervezett,
például a Duna Tv-n sugárzott, Diplomatavadász című magyar té-
véfilmsorozat főcíme is az Ön munkája. Hogyan lett végül mentős?

– Egy sportoló a pályafutása vége felé már sokat gondolko-
dik azon, hogy meddig akarja még folytatni a sportkarrierjét,
és mi lesz azután. A triatlon olimpiacentrikus sportág, sokan
négyéves ciklusokban gondolkodnak, erre épül az edzéster-
vük, és ezt számításba véve kezdenek el foglalkozni az esetle-
ges váltás gondolatával is. Többen azt javasolták, hogy térjek
át a hosszútávokra, induljak el az Ironman triatlon felé (3,86 ki-
lométer úszás, 180,25 kilométer kerékpározás és egy 42,195 ki-
lométeres maratoni futás, megszakítás nélkül). De már sok
időt töltöttem el ebben a sportágban, kicsit belefáradtam, és
szerettem volna az életemet más irányba terelni. 

(Folytatás a 7. oldalon.)

Kiváló lehetőséget
kaptunk Istentől 

Beszélgetés Ürge-Vorsatz Diána klímakutatóval

Tudományos kutatások szerint a járványok terjedése és
az új típusú vírusok megjelenése a következő évtizedek
egyik legnagyobb kihívása lesz. Ürge-Vorsatz Diána fi-
zikussal, klímakutatóval, az ENSZ Éghajlatváltozási
Kormányközi Testület (IPCC) kibocsátásmérséklésekkel
foglalkozó munkacsoportjának alelnökével, a Közép-eu-
rópai Egyetem (CEU) tanárával, a 2007-es megosztott
Nobel-békedíj részesével beszélgettünk.

A kutatók felhívták a figyelmet arra, hogy a fertőzésveszélyt az egyéb
globális tényezők mellett nagymértékben fokozza a klímaváltozás is,
amely elősegíti a kórokozók terjedését. Arról is beszámoltak, hogy a
jégtakarók olvadásával új, eddig ismeretlen baktériumok és vírusok
kerülhetnek a felszínre. Miként vélekedik erről?

– Nem hiszem, hogy az éghajlatváltozás volna a pan dé miák
kialakulásának legfőbb oka, viszont jelentősen hozzájárul a
kórokozók terjedéséhez. A legfőbb kockázat a globalizáció és
a biológiai sokféleség drámai mértékű pusztítása. A mostani

járvány során is azt tapasztaljuk: ha valahol felüti a fejét egy
járvány, mint most Kínában, hiába fékezik meg lokálisan, pil-
lanatok alatt szétterjed az egész világon. Az jelenti a legna-
gyobb gondot, hogy egyetlen járványt sem lehet már lokálisan
kezelni, és különösen nem ha egy olyan, nagy fertőzőképessé-
gű kórokozóról van szó, mint a koronavírus. Mindehhez azon-
ban kétségtelenül hozzájárul az éghajlatváltozás is. 

(Folytatás az 5. oldalon.)

Fotó: V. Á.
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Március végén javasoltam Fe-
renc pápának, talán alkalmas az
idő arra, hogy a világhoz fordul-
jon. Az Olaszországot és Spa -
nyol  országot oly súlyosan sújtó
járvány eljutott az Egyesült Ki-
rályságba, az Egyesült Államok-
ba és Ausztráliába is. Anélkül
hogy bármit megígért volna, azt
válaszolta, küldjem el neki a kér-
déseket. Hat témát választottam:
mindegyik több kérdést tartalma-
zott, amelyekre válaszolhatott, de
ki is hagyhatott közülük, ahogy
jobbnak tűnt számára. Egy hét
múlva kaptam értesítést arról,
hogy felvételt készített és elmond-
ta a kérdéseimmel kapcsolatos
gondolatait. Az interjú spanyolul
készült.

Szentatya, hogyan éli meg a jár-
ványt és a bezártságot, akár a
Szent Márta-házban, akár általá-
ban, a Vatikánban, gyakorlati és
lelki szempontból?

– A kúria próbálja folytatni
a munkát, igyekszik a meg-
szokott módon élni, megszer-
vezték, hogy váltásban mo-
zogjunk, hogy sose legyen túl
sok ember együtt. Jól átgon-
dolták. Betartjuk az egészség-
ügyi hatóságok által hozott in-
tézkedéseket. Itt, a Szent Már-
ta-házban két váltásban me-
gyünk ebédelni, ami segít
csökkenteni az egymással va-
ló érintkezést. Mindenki az
irodájában vagy otthon dolgo-
zik, digitális eszközökkel. Az
egész világon mindenki dol-
gozik, itt sincs semmittevés.

Hogyan élem meg lelkileg?
Többet imádkozom, mert azt
hiszem, ezt kell tennem, és az
emberekre gondolok. Értük ag-
gódom: az emberekért. Az em-
berekre gondolás felken engem,
jót tesz nekem, kivon az önző-
ségből. Természetesen nekem
is vannak önzőségeim: kedden
jön a gyóntató, és akkor rendbe
teszem ezeket a dolgokat. Gon-
dolok a mostani feladataimra
és arra is, milyen teendőim
lesznek azután. Milyen lesz
majd azután (a járvány után) a
szolgálatom Róma püspöke-

ként, az Egyház fejeként? Ez az
„azután” már elkezdett meg-
mutatkozni: tragikus „azután”
és fájdalmas „azután” lesz, s
ezért jobb már most gondolni
rá. Az Átfogó Emberi Fejlődés
Dikasz téri umán keresztül szer-
veztünk egy bizottságot, amely
ezen dolgozik, és velem együtt
jön össze.

Amiért leginkább aggódom
– legalábbis amit az imában ér-
zek –, hogy miként is kísérjem
Isten népét, miként tudnék kö-
zel lenni hozzá. Ez az értelme
a 7 órai, élőben közvetített
(vagy felvételről megismételt)
misének, melyet sokan követ-
nek, hogy tudniillik kísérve
érezzék magukat; ugyan ez
volt az értelme néhány beszé-
demnek és a március 27-ei
szertartásnak is, a Szent Péter
téren. És szó van egy meglehe-
tősen intenzív jelenléti munká-
ról, az apostoli jótékonysági hi-
vatalon (Ele mo si neria Aposto -
lica) keresztül, hogy valami-
képpen kísérjük az éhező és a
beteg embereket. Nagy bi-
zonytalanságban élem meg ezt
az időszakot. Sok mindent ki
kell találni, leleményesen át
kell alakítani.

Van egy Ön által nagyon kedvelt
olasz regény a XVII. századból,
amelyet a közelmúltban többször
is említett: A jegyesek, Ales-
sandro Manzonitól. A regény
története az 1630-as drámai pes-
tisjárvány idején zajlik, Milánó-
ban. Többféle egyházi személy
szerepel benne: don Abundio, a
gyáva pap, a szent bíboros, Bor -
romeo érsek és a kapucinus bará-
tok, akik a „lazzaretto”-ban, egy-
fajta tábori kórházban szolgálnak,
ahol a fertőzött betegek szigorúan
el vannak választva az egészsége-
sektől. A regény fényében hogyan
látja a pápa az Egyház küldetését
a koronavírus-járvány idején?

– Federigo bíboros valódi
hőse ennek a járványnak Mi-
lánóban. Az egyik fejezetben
mégis arról olvasunk, hogy
körbejárt, és üdvözölte az em-
bereket, csakhogy a gyalog-

hintójába zárkózva, vélhetően
az ablak mögül, hogy védje
magát. Az emberek nem vet-
ték ezt jó néven. Isten népé -
nek szüksége van arra, hogy a
pásztor mellette álljon, hogy
ne védje magát túlzottan. Is-
ten népének ma nagyon köze-
li pásztorokra van szüksége,
azoknak a kapucinusoknak az
áldozatosságával, akik így
cselekedtek. A keresztény em-
ber kreativitásának abban kell
megmutatkoznia, hogy új ho-
rizontokat nyit, ablakokat
nyit, nyit a transzcendenciára,
Isten és az emberek felé, és
mindent újra kell gondolnia
otthonában.

Nem könnyű otthonunkba
zárva lenni. Az jut eszembe,
hogy az Aeneis egyik versében,
a vereség kapcsán, az a tanács
hangzik el, hogy ne engedjük
le a karunkat. Készüljetek fel a
jobb időkre, mert akkor ez se-
gít majd emlékezni a mostani
eseményekre! Vigyázzatok
magatokra a ránk váró jövő
érdekében! És amikor ez a jö-
vő eljön, hasznotokra lesz em-
lékezni arra, ami történt. Vi-
gyázni kell a mostanra, de a
holnap érdekében. Mindezt te-
remtőkészséggel! Egyszerű te-
remtőkészséggel, mely min-
dennap kitalál valamit. A csa-
ládban nem nehéz felfedezni
ezt. Nem szabad elmenekülni,
elidegenítő dolgokba mene-
külni, melyek jelenleg semmit
sem használnak.

A válságra adott állami válaszok-
kal összefüggésben: miközben a
tömeges karantén elrendelése azt
jelzi, hogy egyes kormányok haj-
landók feláldozni a gazdasági jó-
létet a legkiszolgáltatottabbak ér-
dekében, ez feltárja a kirekesztés-
nek azt a szintjét is, amelyet ko-
rábban normálisnak és elfogadha-
tónak tekintettek.

– Igaz, egyes kormányok
példamutató intézkedéseket
hoztak, jól meghatározott pri-
oritásokkal, a lakosság védel-
me érdekében. De rájövünk
arra, hogy egész gondolkodá-
sunk – akár tetszik, akár nem
– a gazdaság körül forog. A
pénzügy világában úgy tűnik,
normális dolog feláldozni. A
leselejtezés kultúrájának poli-
tikája. Elejétől a végéig. Példá-
ul a prenatális szelektivitásra
gondolok. Manapság nehezen
találkozunk az utcán Down-
kóros emberekkel. Amikor
látszik az ultrahangon, vissza-
küldik a feladónak. Az euta-
názia kultúrája, legális vagy
titkos, amikor gyógyszereket
adnak az időseknek, egészen
egy bizonyos pontig.

VI. Pál pápa enciklikájára, a
Humanae vitae-re gondolok. 
A nagy problémakör, amelyre
abban a korban a pasztorális-
sal foglalkozó szakemberek
összpontosítottak, a tabletta
volt. És nem vették észre an-
nak az enciklikának a prófétai
erejét, mely előrevetítette a
neomalthusianizmust, mely
az egész világon már kialaku-
lóban volt. VI. Pál figyelmez-
tetett a neomalthusianizmus
hullámára, amelyet ma látunk
az emberek kiválogatásában
aszerint, hogy termelőképes-e,
hasznos-e: a leselejtezés kultú-
rája. A hajléktalan emberek
hajléktalanok maradnak. Pár
napja láttam egy fényképet,
amely Las Vegasban készült,
karanténba zárták őket egy
parkolóban. A szállodák pe-
dig üresek voltak. Hiszen egy
hajléktalan nem mehet szállo-
dába! Itt láthatjuk, miként
működik a leselejtezés elmé-
lete.

Felfoghatjuk-e a válságot és an-
nak gazdasági hatását kedvező le-

hetőségként az ökológiai megté-
résre, prioritásaink és életmó-
dunk felülvizsgálatára? Lát-e le-
hetőséget egy kevésbé likvid és
humánusabb társadalomra és
gazdaságra?

– Egy spanyol közmondás
azt mondja: „Isten mindig
megbocsát, mi hébe-hóba, a
természet viszont soha.” Nem
hallgattunk a részleges ka-
tasztrófákra. Ki beszél ma az
ausztráliai tűzvészekről? És
arról a tényről, hogy másfél
évvel ezelőtt egy hajó áthaladt
az Északi-sarkon, mely hajóz-
hatóvá vált a jégolvadás mi-
att? Ki beszél az árvizekről?
Nem tudom, hogy ez a termé-
szet bosszúja-e, de minden bi-
zonnyal a válasza.

Szelektív a memóriánk. Sze-
retném ezt nyomatékosítani.
Lenyűgözött a normandiai
partraszállás hetvenedik évfor-
dulójának megünneplése. Jelen
voltak a nemzetközi politikai
és kulturális élet vezető szemé-
lyiségei. És ünnepeltek. Nyil-
ván igaz, hogy ez volt a dikta-
túra végének kezdete, de senki
sem emlékezett meg arról a tíz-
ezer fiatalemberről, akik azon a
parton estek el. Amikor Redi -
pugliában voltam, az I. világ-
háború végének századik év-
fordulóján, egy gyönyörű em-
lékművet és kőbe vésett neve-
ket láthattunk, semmi mást.
Sírtam, és XV. Benedek pápára
(a „hasztalan mészárlásra”)
gondoltam, és Anzióra is, ha-
lottak napján, az összes ott elte-
metett észak-amerikai katoná-
ra. Mindegyiknek volt családja,
én is lehettem volna ott bárme-
lyikük helyett. Ma itt, Európá-
ban, amikor kezdünk populista
beszédeket vagy ilyen szelektív
jellegű politikai döntéseket hal-
lani, nem nehéz Hitler 1933-as
beszédeire emlékezni, melyek

többé-kevésbé ugyanolyanok
voltak, mint néhány mai euró-
pai politikus beszédei.

Megint egy Vergilius-sor jut
eszembe: Meminisce iuvabit. Jó
lesz egyszer emlékezni, mert
az emlékezés segít majd ne-
künk. Ma eljött az ideje annak,
hogy helyreállítsuk az emléke-
zetünket. Nem ez az emberisé-
get sújtó első járvány. A többi
mára anekdotává szépült.
Vissza kell szereznünk az em-
lékezést a gyökerekre, a ha-
gyományra, mely „emlékezés-
ből él”. Szent Ignác lelkigya-
korlatában az egész első hét,
majd a szemlélődés a szeretet
elnyeréséért a negyedik héten
teljesen az emlékezet jegyében
zajlik. Ez egy emlékezéssel
történő megtérés.

Ez a válság mind annyi -
unkat érint: gazdagokat, sze-
gényeket egyaránt. Fontos fi-
gyelmeztetés a képmutatás
ellen. Aggaszt egyes politi-
kusok képmutatása, akik azt
állítják, hogy meg akarnak
küzdeni a válsággal, akik az
éhezésről beszélnek a világ-
ban, és miközben erről be-
szélnek, fegyvereket gyárta-
nak. Ideje megtérni ebből a
működésben lévő képmuta-
tásból. Ez a következetesség
ideje. Vagy következetesek
vagyunk, vagy mindent elve-
szítünk.

Ön a megtérésről kérdez
engem. Minden válság ve-
szélyt jelent, de egyben lehe-
tőséget is hordoz. Lehetőség
nyílik arra, hogy megmene-
küljünk a veszélyből. Úgy
gondolom, most le kell lassíta-
nunk a fogyasztás és a terme-
lés bizonyos ritmusát (Lauda -
to si’ 191.), és meg kell tanul-
nunk megérteni és szemlélni a
természetet. Újra fel kell ven-
nünk a kapcsolatot a tényle-
ges környezetünkkel. Ez lehe-
tőség a megtérésre. Igen, lá-
tom a kevésbé likvid és humá-
nusabb gazdaságra való átté-
rés kezdeti jeleit. De nem sza-
bad elveszítenünk emlékeze-
tünket, ha a jelenlegi helyzet
elmúlik, nem szabad archivál-
nunk, és visszatérnünk a ko-
rábbi állapothoz. Ideje, hogy
előrelépjünk. A természet
használásából és kihasználá-
sából át kell lépnünk a szem-
lélésre. Mi, emberek elveszí-
tettük a szemlélődés dimenzi-
óját; eljött az idő, hogy vissza-
szerezzük.

(Az interjú második részét kö-
vetkező számunkban közöljük.)

Fordította: Tőzsér Endre SP
Fotó: Vatican News

Hősök, akik teszik a kötelességüket 
Interjú Ferenc pápával (I. rész)

Ferenc pápa az első hosszabb interjúját a koronavírus-
járvány által okozott világméretű válságról Austen
Ivereigh brit írónak és újságírónak adta, aki a The Great
Reformer (A nagy reformer) című referenciaéletrajz
(2014) és a Szentatya pápaságáról szóló legjobb könyv,
a Wounded Sepherd (Sebzett pásztor, 2019) szerzője. Az
angolszász világ számára készült interjút április 8-án
egyszerre tette közzé a The Tablet (London), a Com -
monweal (New York) és a La Civiltà Cattolica (Róma).
Austen Ivereigh és Ferenc pápa jóvoltából a spanyol
ABC újság exkluzív módon az eredeti spanyol szöveget
kínálja olvasóinak. Az alábbiakban az eredeti változat-
ból készült teljes fordítást közreadjuk olvasóinknak.

Vigasztaló telefont kaptak
az amerikaiak

Ferenc pápa április 14-én felhívta
telefonon Timothy Dolan bíborost,
New York-i érseket. Lelki közelségét
fejezte ki a város lakosságának, külö-
nösen a koronavírussal megfertőző-
dött betegeknek, és aggodalmának
adott hangot. A hírt a New York-i
Főegyházmegye tette közzé. Jelenleg
az Amerikai Egyesült Államok a jár-
vány által leginkább sújtott ország a
világon.

A Szentatya telefonhívásáról ki-
adott közleményben Dolan bíboros
így fogalmazott: „Ferenc pápa délu-
tán 2 óra körül telefonált, hogy szere-
tetteljes aggodalmát fejezze ki és lelki
közelségéről biztosítsa New York la-

kosságát, különösképpen a koro-
navírus-fertőzés miatt beteg em-
bereket.” A pápa imádkozik a
betegekért, az orvosokért, az
ápolókért, az egész ségügyi dol-
gozókért és mindazokért, akik a
betegeket gondozzák. Imáiba
foglalja a hatóságokat, a papokat,
a szerzeteseket és a világi híve-
ket. Dolan bíboros köszönetet
mondott a pápának szeretetteljes
gesztusáért, és biztosította őt ar-
ról, hogy a New York-i hívek
imádkoznak érte.

Forrás: Vatikáni Rádió

Levél az agydaganatban
elhunyt Vincenzo szüleinek

Ferenc pápa és Vincenzo először
San Giovanni Rotondóban találko-

zott, Pio atya városában, a Pio atya
által alapított kórházban. Éppen két
évvel ezelőtt lépett a Szentatya a ti -
zen három éves, súlyos agydaganat-
ban szenvedő Vincenzo ágyához, és

köszöntötte őt és a körülöt-
te álló családját. 

A gyógyulófélben lévő
Vincenzo idén januárban ar-
ra kérte a szüleit, tegyék le-
hetővé számára, hogy „vi-
szonozhassa” a pápalátoga-
tást. Így történt, hogy idén ja-
nuár 22-én, egy szerdai álta-
lános kihallgatás során Vin -
cenzo ismét személyesen ta-
lálkozhatott a Szentatyával.
A pápa megismerte, szere-
tettel köszöntötte őt és vele
együtt a szüleit, a testvérét és
a család pap barátját is. Kü-

lön megköszönte, hogy a fiú „viszo-
nozta a látogatást”, amire Vincenzo
örömtől sugárzó arccal válaszolt.

A San Giovanni Rotondó-i kór-
házba visszatérve Vincenzo állapota

nem sokkal később súlyosbodni kez-
dett, és március 30-án, tizenöt éve-
sen visszaadta lelkét Teremtőjének.
Ferenc pápát munkatársai tájékoz-
tatták a fiú haláláról, ő pedig április
7-én levelet írt kis barátja családjá-
nak.

A pápa fekete betűkkel, egyszerű
fehér levelezőlapra írta üzenetét:
„Szeretném, ha eljutna Vincenzo szü-
leihez őszinte együttérzésem és kö-
zelségem. Imádkozom az egész csa-
ládért. Az Úr áldjon és a Szűzanya
oltalmazzon benneteket!” Ferenc pá-
pa kézzel írott levelét a vatikáni Ál-
lamtitkárság juttatta el a családhoz.
A szeretet apró gesztusa ez, amely
óriási erőt ad a gyászoló szülőknek,
vigaszt jelent megtört szívüknek.

Forrás: Vatikáni Rádió

A SZENTATYA ÜZENETEI 



3ÜNNEP2020. április 26.
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Nagyhétfőn délben meghirdettük, hogy közelségünk
kifejezéseként úgy döntöttünk, a húsvét megünneplését
szeretnénk megkönnyíteni a kiadványunkkal. Ezért ígére-
tet tettünk arra, hogy aki nagykedd délig e-mailben jelzi,
hogy más csatornákon nem tudja megkapni a lapot, annak
a postaládájába eljuttatjuk az Új Ember ünnepi dupla szá-
mát, mégpedig ingyenesen, a szállítási költséget sem föl-
számolva. (A templomokban és az újságárusoknál tovább-
ra is hozzáférhetőek kiadványaink.)

Huszonnégy óra leforgása alatt e-mailek özöne érkezett
a szerkesztőség címére. Akármennyire fájt is, a címlisták
elkészítése és a postázás megkezdése érdekében egy órá-
val a határidő lejárta után, 13 órakor leállítottuk az e-mai-
lek fogadását. Több mint kétezer hetilapra érkezett beje-
lentett igény. A kérések túlnyomó többsége egyéni volt, de
jöttek megkeresések idősotthonokból, kórházakból, tele-
pülésekről, sőt még hajléktalanszállóról is. Kérték, hogy
segítsünk, és mi nem mondtunk nemet.

Nagykedd délután következett a megfeszített munka
második fele, miután gyorsaság és precizitás terén kiváló
képességekkel bíró kollégáim az e-mailek alapján elkészí-
tették a címlistákat. Ekkor a raktárban nekiláttunk az újsá-
gok borítékba helyezésének és felcímkézésének. Első kör-
ben az egyéni megkeresésekben jelzett vidéki címekre jut-
tattuk el a hetilap ünnepi számát. A posta azt a tájékozta-
tást adta, hogy csak elsőbbségi küldeményként tudja biz-
tosítani, hogy a példányok húsvétig eljussanak a címzet-
tekhez, lévén, hogy nagypéntek munkaszüneti nap. Vállal-
tuk a nagyobb anyagi terhet, amit az elsőbbségi feladás je-
lentett, és a lapok többségét még nagykedden, az esti zárás

előtt postára adtuk. Sőt, Budaörsre és Érdre már aznap es-
te kivitte az újságokat a jelen cikkhez készült képek alko-
tója.

Nagyszerdán és nagycsütörtökön reggel a Nemzetközi
Eucharisztikus Kongresszus (NEK) munkatársai és önkén-
tesei felsorakoztak a raktárunknál, és megkezdődött a bu-
dapesti címekre a személyes kiszállítás: gyalogosan, bicik-
livel, motorral, tömegközlekedéssel. A NEK vezető mun-
katársai pedig a nyakukba vették az országot, és Egerbe,
Pusztaszabolcsra, Velencére, Székesfehérvárra, Várpalotá-
ra, Ősibe kézbesítették legkésőbb nagyszombatig a na-
gyobb példányszámban igényelt lapokat.

Eközben a jelen sorok írója is elindult családjával az an-
gyalföldi címekre. Csak a postaládákig vittük a küldemé-
nyeket, de – az önkéntesek beszámolói alapján és az e-mai -
lek tanúsága szerint – az adott helyzetnek megfelelően ki
az erkélyről, ki a lépcsőházból integetett, és köszönte meg
a kiadványt. Olyan is akadt, aki utánunk szaladt az utcán,
és mintha nem hitte volna, hogy ez megtörténhet, könny-
fakasztóan őszinte köszönetet mondott az ünnepi lapért és
a kiszállításáért.

Ha mindehhez még hozzáveszem, hogy azt a nem ke-
vés pénzt, amibe a postázás került, egy baráti, munkahelyi
kör részben adományként adta össze, akkor tényleg azt
mondhatom, hogy különös volt az idei húsvét! Annyiban
mindenképpen, hogy valamennyien úgy éreztük, szívün-
ket nem a járvány okozta bénultság tölti el, hanem a közel-
ség, az egymáshoz közelebb kerülés örömteli érzése. Ami
által, úgy hiszem, hogy a Jóistenhez, a feltámadt Úrhoz is
közelebb jutottunk!

Kuzmányi István
Fotó: Ambrus Marcsi/NEK

Különös húsvét
Több mint kétezer Új Ember ért célba a teljesebb ünnepért

Újságok nagyobb
mennyiségben; 

a NEK önkéntesei
szállították ki a lapot 
Egertől Várpalotáig 

Nagykedden este 
a borítékolás után sikerült

postára adni 
a kiadványokat

A hajléktalanszállón is
örültek az újságnak

Nagyszerdán és nagycsütörtökön az önkéntesek átveszik a kiadványokat

A jelentkezések feldolgozása után
megkezdődött 

az újságok borítékolása

Dr. Egyed Péter 
a kórházi ügyeletbe is
elvitte az Új Embert



A kenethozó asszonyok vasárnapjára előírt
evangéliumban csak néhány személy szerepel.
Elsősorban a Jézusnak a végtisztességet meg-
adni akaró jámbor asszonyok azok, akik ter-
jeszteni kezdik a feltámadás örömhírét. Bár
furcsa, hogy ez a szakasz ezzel fejeződik be:
„senkinek sem mondtak semmit,
mert féltek” (Mk 16,8). Teológus
pápánk, XVI. Benedek sem tartja
valószínűnek, hogy ténylegesen
ezzel fejeződne be Márk evangé-
liuma, mert igenis, a többi hír-
adás szerint az asszonyok nem
hallgatnak, viszik, hirdetik az
örömhírt. Az ünnepi apostoli sza-
kasz pedig (ApCsel 6,1–7) már
több részletben is arról szól, hogy
mennyire terjed a feltámadás – és
egyáltalán a kereszténység –
örömhíre.

A szakasz azzal kezdődik,
hogy a Jézust követő emberek
„száma nagyon megszaporo-
dott” (ApCsel 6,1). Az örömhír
terjedése következtében igen sokan lettek, és
már zavart okozott, hogy az apostolok nem
tudtak mindenkit egyformán ellátni. S íme,
rögtön tapasztalhatjuk az Egyház gondoskodó
tevékenységét. Diakónusokat választanak az
apostolok mellé, hogy ne szenvedjen csorbát
sem az igehirdetés, sem a szeretetszolgálat.
Igen, ez utóbbi is fontos az Egyház kezdete
óta. A jámbor asszonyok Jézus holttestének
akartak így szolgálni, ám az
Egyház tagjai kétezer év óta
az ő titokzatos teste, az élő
Egyház szolgálatát végzik.
Mert egyformán fontos az
igehirdetés és a szolgálat. Ma
is. Rajtunk is múlik, hogy
működjék!

Az örömhír azáltal is ter-
jed, hogy növekszik az Egy-
ház hivatalos szolgáinak szá-
ma. „Hét jó hírű, Szentlélek-
kel és bölcsességgel teljes fér-
fit” választottak az apostolok,
vagyis az első diakónusokat
(ApCsel 6,3). Elnevezésükből
adódóan ők azok, akik a sze-
retetszolgálatot végzik az
Egyházban. Bár a keleti egy-
házban a történelem folya-
mán a liturgikus szolgálatuk-
ra esett nagyobb hangsúly, ez
a feladatuk sem szűnt meg.
Felszentelésük pedig ma is
úgy történik, ahogy a kezdet
kezdetén: imádsággal és kéz-

föltétellel (ApCsel 6,6). Nem volna szabad
megfeledkeznünk arról a feladatunkról, hogy
imádkozzunk diakónusi – és természetesen –
papi hivatásokért. Hogy az örömhír az igehir-
detésük, a szeretetszolgálatuk révén most is,
egyre jobban terjedjen.

A szakasz így fejeződik be:
annyira terjedt az örömhír, hogy
„igen megszaporodott” a Jézust
követők száma, sőt, még a zsidó
papok közül is sokan kereszté-
nyek lettek (ApCsel 6,7). Íme, a
mustármag elkezd terebélyes fá-
vá növekedni (Mk 4,31). Az idei
hírek között pedig az szerepelt,
hogy kétmilliárd ember ünnepel-
te a húsvétot, bár szokatlan kö-
rülmények között, bezárt temp-
lomokkal. S hozzátehetjük: bár-
csak oly mértékben növekednék
most is az örömhírt hirdetők és
elfogadók száma, mint ott, a kez-
deti időkben!

A liturgia szövegében az im-
már feltámadt Jézus buzdítja a kenethozó asz-
szonyokat: „Siessetek, vigyétek meg barátaim-
nak az örömhírt. Azt akarom, hogy öröm
áradjon alkotásomra onnan, ahonnan a bánat
származott.” Nekünk is szól ez a húsvéti üze-
net. Vigyük, terjesszük szavainkkal és szere-
tetcselekedeteinkkel a feltámadás örömhírét!

Ivancsó István

Jacopo Benincasa kel-
mefestő 24. gyermeke-
ként született. Abban a
korban élt, amikor a pá-
pák hetven éven keresz-
tül az avignoni fogság-
ban, Rómától távol tar-
tózkodtak, és a francia
városból kormányozták
Krisztus Egyházát, sú-
lyos nehézségek között. 

Catarina (Katalin) hat-
éves volt, amikor először
látomásban részesült: a
domonkosok temploma
fölött – ez a házuk köze-
lében állt, és nagyon sze-
rette – Krisztus főpapi
ruhában jelent meg neki.
Kíséretében felismerte
Pétert, Pált és János evan-
gélistát. Az Úr Krisztus
jóságosan rámosolygott, majd megáldotta.

A látomástól Katalin megváltozott. Felnőt-
tesen komoly lett, imádságos élete elmélyült,
és a Szentlélek irányításával elkezdte gyako-
rolni a régi remeték vezeklését, böjtjét, imád-
ságait. Hétéves korában szüzességi fogadal-
mat tett.

1363-ban, tizenhat éves korában belépett
Szent Domonkos harmadrendi apácáinak (man -

tel láták) kolostorába. A le-
genda szerint Domonkos-
tól kapta a szerzetesi ru-
hát, amit egy koldusnak
adott, és cserébe Krisztus-
tól égi öltözéket kapott.
Misztikus látomásában az
Úr kiszólította magányá-
ból és az emberek közé
küldte, a béke és az iga-
zság angyalának. Rövide-
sen híre ment, hogy jó ta-
nácsadó, ezért számosan
kérték segítségét. Útjaira
mindig három gyóntató-
pap kísérte, hogy a hozzá-
sereglő bűnbánók meg-
szabadulhassanak lelki
terheiktől. 1374-ben Firen-
zében, a Domonkos-rend
káptalani gyűlésén meg-
vizsgálták tanítását, élet-

vitelét, és tevékenységét továbbra is engedé-
lyezték. 1375-ben Pisában, a Szent Krisztina-
templomban megjelentek a testén Krisztus stig-
mái. Fölkereste XI. Gergely pápát, és rábírta,
hogy visszatérjen Rómába. Ezzel véget vetett a
pápaság avignoni fogságának.

Irodalmi munkássága komoly hatást gya-
korolt a következő századok olasz vallási iro-
dalmára. Ránk maradt korabeli hiteles életraj-
za (a domonkos Capuai Boldog Rajmundtól) és
kiterjedt lelki irodalmi munkássága, levelezé-
se. Írni-olvasni későn tanult meg, de a stílus-
nak már akkor művésze volt, amikor még dik-
tálta műveit. Írásainak közvetlen nyelvezete
kora sienai köznyelvéhez áll közel. Négyszáz
fennmaradt levele közül a legszebbek azok,
amelyeket gyóntatójához intézett, aki később
megírta Katalin életrajzát.

A két leghíresebb levél közül az egyik azok-
ról az órákról számol be, amiket egy halálraí-
télt vigasztalásával töltött. A másik klasszikus
levél lírai mű, amiben Krisztus iránti eksztati-
kus szerelméről számol be. 1378-ban fejezte be
A tanítás könyve, avagy párbeszéd az isteni gond-
viselésről című, elragadtatásban diktált művét,
melyben misztikus-teologikus keresztény po-
litikai rendszert vázol fel.

A róla szóló legenda szerint Krisztus elje-
gyezte, sőt, szívet cserélt vele, és méltónak ta-
lálta sebeinek hordozására.

Római sírjánál sokan meggyógyultak. 1970-
ben Szent VI. Pál pápa Avilai Szent Teréz és
Lisieux-i Szent Teréz mellett a három női egy-
házdoktor egyikévé avatta.

L. K.
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Jézus-jelenések
Lk 24,13–35

AZ EUCHARISZTIKUS KONGRESSZUSRA KÉSZÜLVE

Az Eucharisztia ünneplése 86.

A HÉT SZENTJE

Sienai Szent Katalin
Április 29.

ÁPRILIS 26., HÚSVÉT 3.
VASÁRNAPJA (Ervin, Klé -
tusz) – ApCsel 2,14.22–28
(Lehetetlen volt, hogy a halál
fogva tartsa.) – 1Pét 1,17–21
Krisztusnak, a szeplőtelen bá-
ránynak drága vére váltott meg
titeket.) – Lk 24,13–35 (Amikor a kenyeret megtörte,
felismerték.) – Zsolozsma: III. zsoltárhét – Ének-
rend: Ho 89 – ÉE 552, 416, Ho 89 – ÉE 111, Ho 116
– ÉE 554, Ho 206 – ÉE 117.

ÁPRILIS 27., HÉTFŐ (Zita, Marianna) –
ApCsel 6,8–15 – Jn 6,22–29.

ÁPRILIS 28., KEDD – Chanel Szent Péter áldozó-
pap és vértanú vagy Montforti Grignion Szent Lajos-
Mária áldozópap emléknapja (Valéria) – ApCsel 
7,51–8,1a – Jn 6,30–35.

ÁPRILIS 29., SZERDA – SIENAI SZENT KA-
TALIN SZŰZ ÉS EGYHÁZTANÍTÓNAK, EURÓ-
PA TÁRSVÉDŐSZENTJÉNEK ÜNNEPE (Petúr) –
1Jn 1,5–2,2–Mt 11,25–30.

ÁPRILIS 30., CSÜTÖRTÖK – Szent V. Piusz pá-

pa emléknapja (Katalin,
Kitti) – ApCsel 8,26–40 –
Jn 6,44–51.

MÁJUS 1., PÉNTEK –
Szent József, a munkás em-
léknapja (Fülöp, Jakab) –
ApCsel 9,1–20 – Jn 6,52–

59 vagy Szent Józsefről Ter 1,26–2,3 vagy Kol
3,14–15.17.23–24 – Mt 13,54–58 – Énekrend: Ho
232 – ÉE 550, Ho 232 – ÉE 153, Ho 132 – ÉE 597,
Ho 89 – ÉE 111.

MÁJUS 2., SZOMBAT – Szent Atanáz püspök
és egyháztanító emléknapja (Zsigmond) –
ApCsel 9,31–42 – Jn 6,60–69.

MÁJUS 3., HÚSVÉT 4. VASÁRNAPJA (Szent
Fülöp és Szent Jakab apostolok, Tímea, Viola) –
ApCsel 2,14a.36–41 (Isten Úrrá és Messiássá tette Jé-
zust.) – 1Pét 2,20b–25 (Megtértetek lelketek Pásztorá-
hoz.) – Jn 10,1–10 (Én vagyok a juhok kapuja.) – Zso-
lozsma: IV. zsoltárhét – Énekrend: Ho 85 – ÉE
551, 416, Ho 85 – ÉE 104, Ho 142 – ÉE 548, Ho 205
– ÉE 224.

A hét liturgiája
A év

Nem volna szabad 
megfeledkeznünk arról 
a feladatunkról, hogy

imádkozzunk diakónusi 
– és természetesen 
– papi hivatásokért. 

Hogy az örömhír az ige-
hirdetésük, a szeretetszol-

gálatuk révén most is,
egyre jobban terjedjen.

”

GÖRÖGKATOLIKUS LELKISÉG

Az örömhír terjedése

Hogy midőn hirtelen felragyogsz a bíró felhőjén,
vesd el a megérdemelt büntetéseket, add vissza az
elvesztett koronákat!

Az Aeterne Rex altissime kezdetű himnusz hete-
dik versszaka Máté és Lukács evangéliumának
soraira támaszkodva elénk tárja a visszatérő
Krisztus képét: „E napok szorongattatásai után a
nap elsötétedik, a hold nem sugározza fényét, a
csillagok lehullanak az égről, s az ég erői megren-
dülnek. Aztán feltűnik az égen az Emberfia jele, s
akkor mellét veri majd a föld minden népe. Látni
fogják az Emberfiát, amint eljön az ég felhőin ha-
talommal és nagy dicsőséggel. Elküldi angyalait
nagy harsonaszóval, s azok összegyűjtik válasz-
tottait a négy égtáj felől, az ég egyik szélétől a má-
sik végéig.” (Mt 24,29–31) „Vigyázzatok hát ma-
gatokra, hogy el ne nehezedjen szívetek a tobzó-
dásban és részegségben s az élet gondjai között,
és az a nap meg ne lepjen titeket hirtelen. Mert
mint a csapda, úgy fog lecsapni mindazokra, akik
az egész föld színén laknak. Virrasszatok tehát és
minden időben imádkozzatok, hogy megmene-
küljetek mindattól, ami be fog következni, és
megállhassatok az Emberfia előtt.” (Lk 21,34–36)
A himnusz szerzője nyilvánvalóan a kereszt és a
hozzá társuló kozmikus fényjelenség jelére gon-
dol, ahogyan ez az apostoli hagyományban,
majd pedig az egyházatyák hagyományában is
megjelenik, kezdve Órigenésztől, kiemelkedő
módon pedig Jeruzsálemi Szent Kürillosznál. Ami-
re a himnusz szerzője gondol, annak alapjait
Máté evangélista könyvében is megtaláljuk, aki

a prófétai irodalom eszka to lo gikus üzeneteit
foglalta össze (vö. Dán 7,13–14; Iz 13,10; 34,4; Jo-
el 2,10). Viszont János evangéliumának (vö. Jn
19,37) és a Jelenések könyvének szemszögéből
(vö. Jel 1,17) – amely összekapcsolja Dániel ki-
nyilatkoztatását Zakeus próféta soraival – a ke-
resztre feszített Üdvözítő jeléről beszélünk. Ez
az újszövetségi gondolkodás adott alapot ah-
hoz, hogy az Emberfia bírói jele a kereszt lesz.

A versszak harmadik sora kapcsolódik a
hatodik versszak bűnbánó soraihoz, majd át-
tér a kegyelem és az irgalom ajándékára, hi-
vatkozva a Jelenések könyvének tanítására:
„Mivel megőrizted béketűrésem igéjét, én is
megőrizlek téged a megpróbáltatás órájától,
amely eljön az egész földkerekségre, hogy
próbára tegye a föld lakóit. Íme, csakhamar el-
jövök! Tartsd meg, amid van, hogy senki se ve-
gye el koronádat! Aki győz, azt oszloppá te-
szem Istenem templomában, és nem megy ki
többé, és ráírom Istenem nevét és Istenem vá-
rosának nevét, az új Jeruzsálemét, amely le-
száll az égből Istenemtől, és saját, új nevemet.”
(Jel 3,10–12) Krisztus, a királyi és bírói hata-
lom birtokosa (Iz 22,22) adja vissza az ereden-
dő méltóságot és az örök boldogságot jelképe-
ző koronát (vö. Zsolt 21,4; 132,18; Eszt 1,11;
2,17; 6,8; Iz 28,5; Bár 5,2–3; 2Tim 4,8), amelyet
elveszítettünk az ősszülők bűnében, a szemé-
lyes elbukásokban és megpróbáltatásokban
(Jób 19,9; Zsolt 89,40; Jer 13,18).

Sztankó Attila

Az emmauszi tanítványok történetének van
egy furcsa eleme, amin egyre gyakrabban el-
gondolkodom. A tanítványok beszámolójából
kitűnik, hogy tökéletesen tisztában vannak a
húsvéti történésekkel: az asszonyok híradásá-
val az üres sírról és az angyalokról, Péter és Já-
nos ezeket a tényeket megerősítő beszámoló-
jával. Azt is mondhatnánk, hogy vasárnap dél-
re már tudnak mindent, amiről az evangélis-
ták beszámolnak, tisztában vannak a több ta-
nú által megerősített eseményekkel. Mégsem
hisznek. Hátat fordítanak Jeruzsálemnek, elin-
dulnak napnyugat felé (vagyis: a fény felől a
sötétségbe tartanak). Már-már panaszosan ró-
ják fel: „néhány hozzánk tartozó asszony meg-
zavart bennünket.” Mindent tudnak húsvét-
ról, és mégsem támadt húsvét a lelkükben. 

Milyen nagy a távolság az ember tudata és
a szíve között! Mennyivel egyszerűbb Istent az
agyunk skatulyáiban elraktározni, mintsem
szabad életáramlásában szemlélni, befogadni!
Keresztényként mindannyian tudunk arról,
hogy Jézus feltámadt – immár harmadik va-
sárnapja ezt a titkot ünnepeljük. Ugyanakkor
újra és újra felhorgad a kérdés: elért-e már a
szívünkig ez az örömhír? Ha nem, akkor
könnyen előfordulhat, hogy Isten eleven kez-
deményezése, spontán és kreatív cselekvése az
emberek között és az emberekben inkább za-
varkeltő tényezőnek fog tűnni a szemünkben.

Ugyanis előállhat az a helyzet, hogy az élő 
(vagyis a lezárt, tárgyiasító és „halott” okosko-
dásainkat szüntelenül meghaladó) Úr nem azt
teszi, amit mi elvárunk tőle; nem úgy mutat-
kozik meg, ahogyan szeretnénk. 

Ezzel el is érkeztünk a feltámadás utáni Jé-
zus-jelenések egyik érdekes pontjához. Miért
van az, hogy a megszólítottak először nem is-
merik fel a Mestert, s csak nagy nehezen fog-
ják fel és fogadják el: valóban ő az? Nem pusz-
tán arról van itt szó, hogy a halálból való visz-
szatérés túl fantasztikus, elképzelhetetlen a
számukra. Ahogyan az emmausziak példája is
mutatja, elvileg tudnak a beállt rendkívüli
helyzetről, de még így sem képesek legalább a
lehetőségét megadni annak, hogy a mellettük
haladó furcsa idegen maga Krisztus legyen.
Amikor Isten életre kel, akkor nincs többé alá-
vetve a gondolkodásunk, az elvárásaink sza-
bályainak. Mi azonban továbbra is úgy akar-
juk megtalálni az Urat, ahogyan mi keressük
őt, rögzült előzetes elképzeléseink alapján, és
nem úgy, ahogyan önmagában, a mi agyunk
skatulyáitól függetlenül van. Ekkor áll elő az a
helyzet, hogy mellettünk halad az úton, ám mi
nem ismerjük fel őt. Emmausz meghívás:
akarjuk látni Isten igaz arcát, és akkor felis-
merhetjük őt, az Élőt, úgy, amint van!

Török Csaba
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A szúnyogoknak és más ál-
latfajoknak is megváltozik az
életterük, ezért az általuk ter-
jesztett betegségek olyan he-
lyekre is eljutnak, ahol eddig
nem voltak jelen. Ehhez nem
vagyunk hozzászokva, és a
rendszereink sem alkalmasak
egy-egy ilyen helyzet kezelé-
sére. A járványveszélyt fokoz-
za az is, hogy a permafroszt
olvadásával, illetve az őserdők
kiirtásával olyan kórokozók
szabadulhatnak ki az eddig
izolált környezetből, a jégből
vagy az esőerdőkből, amelyek
korábban nem voltak kapcso-
latban velünk, és így nem
okoztak problémát. Az éghaj-
latváltozás kedvez az esetle-
ges járványok elterjedésének.
Nem ez a fő ok, de elősegíti.

A biológia sokféleség pusz-
títása miatt sajnos nagyon va-
lószínű, hogy sok ilyen jár-
ványra kell számítanunk. Az
új fertőző betegségek három-
negyede állatoktól származik;
átlagosan négyhavonta jelenik
meg egy új fertőző betegség.
A sokféleséget mutató, egész -
séges biológiai rendszerek jól
tudnak védekezni az új pa to -
gének ellen.  Az ember azon-
ban megváltoztatta az öko-
szisztémákat, egyes fajokat el-
terjesztett a többi kárára, ez
pedig kedvez a kórokozók
terjedésének. A nagyüzemi ál-
lattartás szinte hídként műkö-
dik az ember és a természet-
ben tőle eddig nagyrészt el-
zárt kórokozók között.

Említette a permafroszt jelensé-
get. Elmagyarázná, mi ennek a
lényege?

– Vannak a földön több tíz-
ezer éve fagyott területek,
amelyek régmúlt idők kór-
okozóit rejtik. Találtak ilyene-
ket. A felmelegedés következ-
tében a vírusok, a baktériu-
mok kiszabadulhatnak ebből
az eddig zárt közegből. Sze-
rencsére mostanáig még nem
okoztak nagy járványokat, de
tudományos kutatások bizo-
nyítják ezeknek a kórokozók-
nak a jelenlétét, és bizony ve-
szélyforrást jelenthetnek.

2016 augusztusában a szibériai
Jamal-félszigeten a hagyományos
állattenyésztéssel foglalkozók egy
csoportjából mintegy húsz embert
szállítottak kórházba lép fene fer -

tőzéssel. A megbetegedést egy het-
venöt évvel azelőtt elhullott rén-
szarvas teteme okozta, amely meg-
őrződött a fagyott földben. A nyári
hőség miatt a tetemet rejtő perma -
froszt réteg megolvadt, és így a sza-
badba került a baktérium, ami a
környező vizekbe, a talajba és vé-
gül a táplálékláncba is bejutott.

– Egyelőre nem lehet meg-
mondani, hogy ez egy elszige-
telt jelenség volt, vagy akár tö-
megessé is válhatnak az ilyen
esetek. A koronavírus-járványt
sem tudta előre megjósolni
senki, mert nem ismertük a
kórokozóját, sem pedig azt,
hogy milyen tulajdonságai
vannak. Csak a kockázatokra
hívhatjuk fel a figyelmet, arra,
hogy sajnos történhetnek ilyen
esetek, és súlyos, globális mé-
retű problémákat okozhatnak,
amilyen a mostani pandémia
is. Három hónappal ezelőtt ke-
vesen mondták volna meg,
hogy ez világjárvány lesz. Az
éghajlatváltozást viszont na-
gyon is meg tudjuk jósolni, sőt,
biztosra mondhatjuk, hogy be-
következik, és már itt is van.
Mégsem lép az emberiség. Na-
gyon sok kollégám véleménye,
hogy rengeteg áldozatot ho-
zunk a koronavírus-járvány el-
leni küzdelemben, és ez rend-
ben is van. Ám ott az éghajlat-
változás, ami nem ennyi, ha-
nem jóval több halálesettel jár
majd, és sokkal nagyobb gaz-
dasági kárt fog okozni. Még-
sem teszünk ellene, mert min-
denki azt hiszi, hogy messze
van még, pedig nem.

Ahogyan voltak járványok az el-
múlt évtizedekben is – például az
ebola vagy a lépfenefertőzés –, és
azokra is azt mondtuk, messze
vannak, minket nem érhetnek el…

– Nem törődtünk velük,
mert azt gondoltuk, bennün-
ket nem veszélyeztetnek.
Most viszont az egész világot
érinti a járvány. Szerencsére a
magyar családok többségét
még nem érte el, de Észak-
Olaszországban szinte nincs is
már olyan család, amelyik ne
lenne érintett a betegségtől. A
járvány súlyos emberi tragé-
diákat okoz, nem beszélve a
pszichológiai és gazdasági ha-
tásairól.

Van-e esély arra, hogy a pan dé -
miának rövid időn, három-négy
hónapon belül vége legyen?

– Azt remélem, Magyaror-
szágon igen jó esélyünk van
arra, hogy akár ennél jóval ha-
marabb is visszaszorítsuk. Eh-
hez alapvetően fontos a fe-
gyelmezettség. Nagyon lénye-
ges, hogy mindenki értse
meg: minden egyes nem fel-
tétlenül szükséges bevásárlás,
minden olyan személyes talál-
kozó, összejövetel, ami nem
létkérdés, mások halálához
vezethet. Úgy kell ezt felfogni,
mintha valaki nem szándéko-
san elkövetett emberölésben
venne részt. Ha olyanokkal ta-
lálkozunk, akikkel nem közös
háztartásban élünk, azzal
megteremtjük a kockázatát a
vírus továbbterjedésének. Ez-
zel egy olyan láncolat indul-
hat el, amelynek továbbhalad-
va akár több ezer érintettje is
lehet. Rettentően fontos tehát,
hogy nagyon szigorúan be-
tartsuk az előírásokat. Ha
nem ezt tesszük, azzal a ma-
gunk és mások egészsége
mellett veszélynek tesszük ki
az egészségügyben és az élel-
miszerellátásban dolgozókat,
a rendőröket és a papokat,
akiknek nincs lehetőségük ar-
ra, hogy teljesen elszigeteljék
magukat másoktól, hiszen fel -
adatokat látnak el a betegek
körül. Borzasztóan nagy fele-
lőtlenség a szigorú rendelke-
zések be nem tartása. De a be-
zárkózás mellett természete-
sen nagyon lényeges a szoli-
daritás. Segíteni kell a rászo-
rulóknak, ám ezt is okosan
kell tenni. Nagy szerepük le-

het most a segítségnyújtásban
azoknak, akik egyedül élnek,
így valószínűleg nem fertőzik
tovább az embereket, vagy a
fiataloknak, akik a betegség
szempontjából az alacsony
kockázatú csoportba tartoz-
nak. Ők segíthetnek most a
leginkább másoknak.

Mennyire változhat meg a ve-
szélyhelyzetben az emberek egy-
máshoz való viszonya és az élet-
hez való hozzáállása? Annak
megítélése, hogy mi az, ami való-
ban fontos, és mi nem az.

– Remélem, hogy nagyon
megváltozik. Sokszor elgon-
dolkozom azon, vajon nem fi-
gyelmeztetésként kaptuk-e
mindezt, azért, mert elfordul-
tunk Istentől, és helyette a vi-
lági bálványokat imádjuk.
Utazási, vásárlási és még sok-
féle más mánia lett úrrá raj-
tunk… Lehet, hogy ez most
egy kis orron koppintás, fi-
gyelmeztetés, hogy ébredjünk
fel, mert rossz irányba hala-
dunk. Meg kell változnia az
emberek értékrendjének, és
sok minden másképp is van
most, hogy mindenki össze
van zárva a családjával, a sze-
retteivel. Ez embert próbáló
feladat, mert kis helyen huza-
mosabb ideig együtt lenni
megterhelő, ez könnyen ve-
zethet konfliktusokhoz. De re-
mélem, hogy az emberek oko-
san kezelik a helyzetet, és fel-
mérik, milyen fontos megbe-
csülnünk a szeretteinket.

Nagyon örülök, hogy a ve-
szélyhelyzet sok embert segí-
tőkészségre ösztönöz; feléledt
az egyéni és a társadalmi szo-
lidaritás. A szabadidejüket so-
kan mások megsegítésére for-
dítják, maszkokat gyártanak,
vagy bevásárolnak azoknak,
akiknek szükségük van a tá-
mogatásra. Kiváló lehetőséget
kaptunk most Istentől arra,
hogy átgondoljuk az életün-
ket, a gazdasági-társadalmi
rendszerünket. És azt is, hogy
ha egyszer vége lesz a jár-
ványnak, biztosan ugyanoda
akarunk-e visszatérni, ahon-
nan jöttünk, vagy esetleg más
irányba fordulunk.

Egy krízis mindig jó lehető-
ség az újrarendeződésre, arra,
hogy ne a régit folytassuk, ha-
nem építsünk fel egy jobb, egy
okosabb társadalmat. Egy
olyan házat, ami sziklára épül,
és jobban ellenáll a mostani-
hoz hasonló támadásoknak.
Egy olyan rendszert, ami az
igazi értékeken alapul. Mi vol-
na, ha például nem olcsó re-
pülőjegyekre költenénk a pén-
zünket, hanem itthoni vízitú-
rákra, kulturális, történelmi,
természeti emlékeink, értéke-
ink felfedezésére?

Nemzetközi hírű klímakutató-
ként, hívő keresztényként és hét
gyermek édesanyjaként hogyan
éli meg a mostani helyzetet?

– Nagyon fáj, hogy Olasz-
országban, Spanyolország-
ban, Franciaországban, Angli-

ában és az USA-ban naponta
ezrek haltak vagy halnak meg
a járvány miatt. Az egészség-
ügyi dolgozók és a papok kö-
zül is sokan áldozatul esnek a
betegségnek, éppen azok,
akik fizikai és lelki támogatást
nyújtanak a betegeknek és
hozzátartozóiknak. Nagyon
féltem a mi önzetlen papjain-
kat is, hiszen sok közöttük az
idős. Látom, milyen odaadóan
próbálják kezelni a helyzetet.
Most, a betegség, a félelem és
az elszegényedés időszakában
különösen nagy szükség van
a lelki támaszukra, amit nem
vonnak meg senkitől. Sokat
imádkozunk a családommal
azért, hogy Európa képes le-
gyen megoldani ezt a súlyos
krízist; hogy a Jóisten megad-
ja a vezetőinknek, hogy bölcs
döntéseket hozzanak, meg
tudják védeni az igazi értéke-
ket; és hogy az emberek való-
ban együttműködjenek. Ne-
hezen viselem a mostani hely-
zetet, elzártságban háztartást
vezetni sem könnyű, de cso-
dálatos egész nap együtt lenni
a családommal. Ez persze az-
zal is együtt jár, hogy sokkal
kevesebbet tudok foglalkozni
a munkámmal. Azokat sajná-
lom igazán, akik egyedül él-
nek, őket most igyekezni kell
minél jobban támogatni, lega-
lább online tartani velük a
kapcsolatot. 

Jézus Krisztus kereszthalála után
következett a dicsőséges feltáma-
dás. Bízhatunk abban, hogy a
mostani sötétség elmúltával is
megjelenik a kiutat mutató fény-
forrás?

– Mindenképpen lesz kiút.
De a húsvéttal együtt a jelenle-
gi helyzetünket is úgy kellene
megélnünk, hogy amikor vé-
get ér, jobbak és tisztábbak le-
gyünk, mint előtte vol tunk.  Ta-
nulnunk kell a megpróbálta-
tásból. Jó lehetőség ez arra,
hogy elgondolkozzunk, mi-
lyen értékrendszer szerint él-
tünk korábban. A válság anya-
gi értelemben is veszteségeket
okoz, szegényebbek leszünk
tőle. Ez egyrészt tragikus, más-
részt viszont talán segít megér-
tenünk, hogy nem feltétlenül a
pénzbeli javak teszik boldoggá
az embert. Inkább a lelki érté-
keket gyűjtsük és erősítsük az
életünkben.

Bodnár Dániel
Fotó: Merényi Zita (archív)

Kiváló lehetőséget kaptunk Istentől 
Beszélgetés Ürge-Vorsatz Diána klímakutatóval

A nemzetközi Schönstatt közösség ápri-
lis 15-én a németországi Koblenz mellet-
ti ősszentélyben, a világszerte elterjedt
Schönstatt-kápolnák közül az elsőben
Coronamaterré koronázta a Szűzanyát,
oltalmába ajánlva az egész emberiséget
a Covid–19-világjárvány idején.

Az élő online közvetítés révén világszerte
több ezer család tette ugyanezt a házi szenté-
lyében. A Schönstatt közösség első számú lel -
ki ve zetője Jézus édesanyja, Mária.

Világszerte több mint 77 ezer család imád-
kozott a koronavírus-járvány miatt testi és lel-
ki betegségben szenvedőkért, az egészségügyi
dolgozókért és mindenkiért, akit fájdalmasan
érint a válsághelyzet. Egyúttal felajánlották
imáikat és áldozataikat a járvány megszűnésé-
ért, és kifejezték készségüket arra, hogy Mária

példája és közbenjárása nyomán nyitottak le-
gyenek Isten akaratára, arra, hogy alakítani és
nevelni tudja őket a válság által.

A schönstatti lelkiségben hagyománya van
a Szűzanya megkoronázásának. Ez a gesztus
feltétlen bizalmat, odaadó szeretetet és szolgá-
latkészséget fejez ki.

A közösség alapítója, Josef Kentenich 1939.
december 10-én koronázta meg először a Szűz-
anyát. Abban az időben, a II. világháború ele-
jén Európa a bizonytalanság és a félelem lég-
körében élt. Ebben a nehéz helyzetben a Bol-
dogságos Anya Schönstattot, az alapítót, a
szentélyt és az egész világot a pártfogásába
vette. Kentenich atya azután többször is meg-
koronázta a Szűzanyát, újra meg újra kifejezve
iránta a bizalmat és kérve a közbenjárását.

A Magyar Schönstatti Családmozgalom
2017. október 7-én, a Székely János püspök által

celebrált ünnepi szentmise keretében a ma-
gyar Szent Korona tűzzománcból készült má-
solatát helyezte az óbudavári kegykép fölé.

A jelenkor válsága a nemzetközi közösséget
arra indította, hogy a koronavírus-járvány
okozta vészhelyzetben Coronamaterré koro-
názza a Szűzanyát.

Április 15. a házi szentélyek alapításának
napja a Schönstatt közösségben. 

A Schönstatt közösségbeli magyar családok
imája – a koronázásra készülve – így szólt:

Drága Szűzanyánk!
A koronavírus-járvány miatti válsághelyzetben

bizalommal fordulunk hozzád! Imádkozz velünk és
értünk, hogy imáinkkal, hűséges kötelességteljesíté-
sünkkel és áldozatainkkal elősegíthessük a járvány
mielőbbi megszűnését és a világban egy új, meg-
szentelt életrend megszületését!

Segíts, hogy a különleges helyzet által alakítani
tudjon minket mennyei Atyánk az ő szándéka sze-
rint!

Ámen.

Forrás: Török Péter és Orsolya/
Magyar Schönstatt Család

Fotó: Fábián Attila (archív)

Coronamater – a Szűzanya oltalmába ajánlották a világot  
A nemzetközi Schönstatt közösség kezdeményezése



6 TÁVLAT 2020. április 26.

(Folytatás az 1. oldalról.)

A járvány miatt gyárak zár-
nak be, termelési zavarok és
ellátási nehézségek jelentkez-
nek, szolgáltatások állnak le,
szakadoznak a globális érték-
láncok, csökken a fogyasztás,
a beruházások száma és a ke-
reslet, romlik a vállalati stabi-
litás. A kieső bevételek miatt
fizetésképtelenné vált, eladó-
sodott cégek tömegével szá-
molhatunk, melyeknek szem-
be kell nézniük az akadozó
import és az akadozó anyag-
beszerzés jelenségeivel is. A
válság által eddig legérintet-
tebb szférák: a turizmus, a
vendéglátás, a szállodaipar, a
személyszállítás, a taxi szol -
gáltatás és más szolgáltatások,
a sport, a szórakoztatás, a mé-
dia és a kultúra. Ezen ágaza-
tok némelyikében az árbevétel
nulla százalékosra csökkent.
Négyezer szálloda zárt be áp-
rilis elejéig Magyarországon, a
turizmusban és a vendéglátás-
ban ez ideig 130 ezer embert
érintett hazánkban a munka-
nélküliség.

Ez a válság nem olyan,
mint a 2008-as gazdasági vi-
lágválság, amelynek pénzügyi
jellege volt és a banki, hitele-
zési szférában jelentkezett. A
mostani ennél mélyebb, több
szektort érintő, nehezebben
kezelhető: a reálgazdaság, a
kínálat és a kereslet válsága,
aminek végső oka a járvány.
Hiszen a kijárási korlátozások
és a tilalmak, a munkahelyek
működésének ellehetetlenülé-
se, a gazdasági, termelési fo-
lyamatok akadozása, illetve
maguk a megbetegedések
nem teszik lehetővé a járvány-
mentes időszakban természe-
tes gazdasági működést, a ter-
mékek és a szolgáltatások kí-
nálatának sokféleségét és ele-
gendő voltát.  Ez a gazdasági
válság nem oldható meg mo-
netáris eszközökkel. A megol-
dáshoz a gazdasági gondolko-
dás alapvető változására,
emberközpontúbbá válására
van szükség.

Az emberközpontú gazdaság
fogalmát a Katolikus Egyház
társadalmi tanításában talál-
juk meg, legjellemzőbben
Szent II. János Pál pápa gazda-
sági jellegű írásaiban, aki azt
mondja ki, hogy a munka, a
gazdaság alanya és egyben
célja az ember. A gazdasági,
állami, politikai tevékenység
arra hivatott, hogy az embert
szolgálja, minden egyes em-
ber javát, más szóval: a közjót.

Ebben a cikkben – a válság
kezdeti szakaszában elérhető
információk alapján – megkí-
séreljük áttekinteni, hogy az
eddigi globális, regionális és
állami intézkedések, valamint
a gazdasági válság kezelésé-
nek érdekében tett céges és ci-
vil viselkedés mutat-e valami-
lyen módon emberközpontú
vonásokat.

A Gazdasági Együttműkö-
dési és Fejlesztési Szervezet
(OECD) jelentése szerint a
globális növekedés a 2019-es
2,9 százalékról 2020-ban 2,4
százalékra, illetve – a pesszi-
mista forgatókönyv szerint –
1,5 százalékra lassul. Az egész
világon visszaesést fog mutat-
ni a termelés és a fogyasztás
is. Több országban recesszió
alakul ki, főleg a Kínához
kapcsolódó országokban,
mint Japán, Dél-Korea, Auszt-
rália. Az eurózóna bővülése is
lassul majd. Olaszország
prog nózisa a stagnálás. Kína a
2019-es 6,1 százalékos növe-
kedésről az előrejelzések sze-
rint 5 százalék alá esik vissza,

fogyasztásának 20 százaléka
eltűnt. Az európai és az ame-
rikai kereslet csökkenése mi-
att a kínai gyárak újraindítása
is akadozik. Hazánk a 2020-ra
várt 4 százalékos GDP-növe-
kedés helyett inkább recesszi-
óra számíthat.

A világ gazdaságának
helyreállításában minden attól
függ, hogy az egyes kormá-
nyok és régiók milyen segítsé-
get nyújtanak a bajba jutott
cégeknek, ágazatoknak és em-
bereknek. Az Európai Bizott-
ság és az egyes jegybankok lé-
péseket tesznek a gazdaság
megmentésére. Az Egyesült
Államok központi banki rend-
szere (Federal Reserve Sys -
tem, Fed) nulla százalékban
határozta meg a kamatlábat,
az Európai Bizottság felfüg-
geszti a költségvetési hiányra
vonatkozó szigorú szabályait,
az európai uniós szervezetek
a munkahelyek megtartására
tesznek lépéseket. Az állami
gazdaságpolitikák többségé-
nek legfőbb célja az emberek
megsegítése, a nehéz helyzet-
be került vállalatok célzott tá-
mogatása – tudjuk meg az
OECD jelentéseiből. Ez történ-
het állami megrendelésekkel,
célzott hitelpolitikával és
pénzügyi támogatással, adó-
csökkentéssel, a munkavállaló
és a munkaadó terheinek
csökkentésével, a hiteltörlesz-
tések felfüggesztésével, vállal-
kozástámogatási programok-
kal. Az OECD szerint a kor-
mányoknak a következő terü-
leteken kellene mielőbb lépni-
ük: az emberek és a vállalko-
zások megvédése a járvány
következményeitől; a kereslet
élénkítése a gazdaságban; az
alacsony jövedelmű egyének
és vállalkozások védelme; a
háztartások és a vállalatok
pénzügyi támogatása; a kieső
termelés felépítése; a bizalom
helyreállítása. A szervezet
hangsúlyozza, hogy a világ
kormányai részéről összehan-
golt intézkedésekre van szük-
ség, közös fellépésre a válság
ellen.

Ezek az intézkedések az
emberközpontúság felé mu-
tatnak. Ez alapján, úgy tűnik,
a járvány és a gazdasági vál-
ság megfékezéséért folytatott

harcban – az OECD javaslatai
alapján – az ember fontos he-
lyet foglal el.

A válság elleni lépések a
cégek szintjén is szükségesek.
Egy javaslat így szól: „elvár-
ható a cégtől, hogy az idén ne
vegyen ki profitot a vállalat-
ból, ne bocsásson el embere-
ket, őrizze a munkahelyeket”
(Portfólió, 2020. április 3.). Eh-
hez segítséget ad az állam az
adók csökkentésével, illetve
elengedésével, a munkáltató
és a munkavállaló terheinek

lazításával. Egyes gazdasági
elemzők szerint a csődbe
ment vállalatoknál a problé-
ma ez volt: „az őszinte és
egyenes kommunikáció hiá-
nya a cégvezetés és az alkal-
mazottak között” (Mándó Mi-
lán, Mandiner, 2020. április 2.).

Ehelyett tárgyalni kell a
munkavállalókkal és partne-
rekkel, újraszervezni a közös
munkát; párbeszédre van
szükség. Adott esetben meg-
egyezés történhet a munka-
adó és a munkavállaló között
arról, hogy csökkentett mun-
kaidőben – és így csökkentett
munkabérért – történjen a
munkavégzés. Magyarorszá-
gon a kieső munkabér pótlá-
sához hozzájárul az állam, az
angol kormány a ki nem fize-
tett munkabérek 80 százalékát
téríti meg a munkavállalók-
nak, adott feltételekkel.

Az iménti idézetekből ki-
derül, hogy a válság megoldá-
sának kulcsa regionális, álla-
mi és céges szinten is a közös
fellépésben, az együttműkö-
désben, az összehangolt, kö-
zösségi cselekvésben rejlik.
Ez pedig nem más, mint az
emberközpontúság egyik leg-
főbb ismérve. A járvány mint -
egy kikényszeríti az emberek-
ből és a cégekből az együtt-
működő és kreatív viselkedést
mint a túlélés útját. Az egyes
ember szintjén sok jó példát
találunk erre. Mindig vannak
és lesznek azonban ellenpél-
dák, önérdeküket követő em-
berek, intézmények és orszá-
gok. De a mostani járványnak
talán lesz pozitív hozadéka is.
Lehetőségünk nyílik arra,
hogy felismerjük: együtt, egy-
mással, a másikra is figyelve a
saját túlélésünk esélyeit is erő-
sítjük.

A gazdaság jellemzői
hazánkban –
intézkedések 

az emberek javára
Úgy tűnik, az emberek ma

készebbek egymás segítésére,
az együttműködésre, mint ed-
dig. A kormány nagy erőfeszí-
téseket tesz a járvány és a gaz-
dasági válság leküzdésére.  Áp-
rilis elején látott napvilágot a
gazdaságvédelmi akcióterv,
amelynek szlogenje ez: „Ahány
munkahelyet a vírus tönkre-
tesz, mi annyi munkahelyet ho-
zunk létre.” Az elsődleges cél
tehát a munkahelyek és a mun-
kavállalók védelme.

A gazdaságvédelmi akció-
terv három ütemben akarja
helyreállítani a gazdaságot.
Kiemelt fontosságú intéz ke -
dés a bankhitelek törlesztési
kötelezettségének felfüggesz-
tése és a kisadózó vállalkozá-
sok tételes adója (kata) alá eső
vállalkozások adójának elen-
gedése. Ezenkívül más járu-
lék- és adókedvezményeket is
ad az állam a munkavállalók-
nak és a munkáltatóknak. Pél-
dául járulékfizetési kötelezett-
ség alóli felmentést kapnak a
nehéz helyzetben lévő szekto-
rok (vendéglátóipar, turiz-
mus, sport, taxi, kultúra, szó-

rakoztatóipar, médiaipar stb.).
Az állam a munkaadó és a
munkavállaló megegyezését
szorgalmazza, ehhez rugal-
masabb munkavállalói szabá-
lyokat állapít meg.

Emberközpontú intézkedés
az is, hogy a járvány alatt lejá-
ró gyedet és gyest meghosz-
szabbítják, hiszen az eddig
otthon lévő anyának most alig
van esélye újra elhelyezkedni
a munka világában.

A gazdaságvédelmi akció-
terv intézkedéseinek pénzben
kifejezett nagysága a magyar
bruttó hazai termék (GDP) 18-
22 százalékát teszi ki, ami
nemzetközi összehasonlítás-
ban jónak mondható, hiszen
Lengyelországban 16 száza-
lék, Csehországban pedig csu-
pán 2 százalék ez az arány.

Az intézkedések a munka-
hely megőrzésére (az állam a
bérköltség egy részét átvállalja
a munkaadótól), munkahelyek
teremtésére (beruházások) és a
kiemelt ágazatok újraindításá-
ra, valamint vállalkozásfinan-
szírozásra irányulnak, ezermil-
liárd forintos nagyságrendig.

Az idősek és a rászorulók,
szegények védelme az önkor-
mányzatok szintjén valósul
meg, a kormány pedig bizto-
sítja a 13. havi nyugdíjat.

„Minél többen működünk
együtt, annál több életet tu-
dunk megmenteni, elérkezett
az összefogás ideje” (Orbán
Viktor, 2020. április 2.). A mi-
niszterelnöknek ez a mondata
– és az idősek iránti kiemelt fi-
gyelem – a kormány szemléle-
tét tükrözi. A járvány és a gaz-
dasági válság emberközpontú
megoldása mellett, amely
minden egyes ember javára
tekintettel van.  Ez a gondol-
kodásmód elősegítheti az
egyes gazdasági szereplők
szemléletváltását.

A hivatalos állami intézke-
déseken túlmenően a gazda-
ság különböző szereplői is se-
gíthetik a válságból való kilá-
balást. Szintén az emberköz-
pontú gazdaság logikáját mu-
tatja a közteherviselés elve, a
tehetősebb gazdasági szerep-
lők megnyilvánulása a közös-
ség érdekében, a közjó megva-
lósításáért. Erre is láthatunk
példákat: jótékonykodó, a köz-

jóért működő vállalkozásokat,
keresztény vállalkozói hálóza-
tokat, egyes nagyobb multina-
cionális cégek akcióit. Ha a
nagyvállalatoknak a társadal-
mi felelősségvállalás jegyében
tett intézkedéseit (CSR) ellenő-
rizni lehetne, és ha a cégek ko-
molyan vennék ezt, könnyeb-
ben megvalósulna az ember-
központú gazdaság.

A gazdasági válság egyik
jelensége az ellátási láncok
széttöredezése és a hiányos
termelési vertikumok megje-
lenése. Ennek következmé-
nyeként számos, eddig termé-
szetesnek vett végtermék lét-
rejötte ellehetetlenül. Ezért az
egyes országokban a „just in
time” gondolkodás helyett kí-
vánatos lenne a lokális gazda-
ság megvalósítása, vagyis
egész termelési vertikumok
létrehozása és raktározás egy
adott helyen. Például, ha a tej-
feldolgozás valamennyi fázi-
sát itthon hajtanánk végre, ak-
kor biztosított lenne Magyar -
ország zavartalan tejellátása.
A lokális gazdaság ötlete a
fenntarthatósági irodalomban
gyakran előfordul.

Az emberközpontúság, az
összefogás a civil szféra szint-
jén is megjelenni látszik, hi-
szen számos ember tapaszta-
lata szerint sokan mutatkoz-
nak a járvány idején segítő-
késznek, együttműködőnek.
Erre utalnak a következő jó
példák:

Április elejéig néhány nap
alatt több mint ezer önkéntes
jelentkezett egészségügyi szol -
gálatra a járványban megbete-
gedettek segítésére. A taxisok
vállalták, hogy ingyen szállít-
ják az orvosokat és az egész -
ségügyi dolgozókat. Az állás-
talanná vált színészek számára
néhány nap alatt 1,7 millió fo-
rintos alap gyűlt össze civil
emberektől. Egyre több fiatal
segít az idős embereknek a be-
vásárlásban, az ügyintézés-
ben. Számos példa van arra is,
hogyan támogatják a járvány-
helyzet enyhítését az önkor-
mányzati dolgozók. A Hír Tv
munkatársai mintegy 500 ezer
forintot adományoztak a
Szent László Kórháznak, az
igazságügyi miniszterünk fél-
millió forint adományt ad a
járvány kárvallottjainak, és
biztosan mindenki számos jó
példát ismer a saját környeze-
tében is.

A szükség tehát rámutat ar-
ra, hogy mi lenne a helyes, az
ember javát szolgáló megoldás,
ami most nem más, mint az
összefogás, a közös erőfeszíté-
sek, az együttműködés és első-
sorban az ember szem előtt tar-
tása. Úgy tűnik, egyre többen
jönnek rá erre az egyes ember
szintjén, de a gazdasági és az
állami szervezetek szintjén, il-
letve a nemzetközi színtereken
is. Ez arra mutat, hogy a jár-
vány elleni küzdelemben helye
lehet egy emberközpontúbb
gazdasági és társadalmi gon-
dolkodásnak. A lehetőség itt
van: minden ember gondolko-
dásán, viselkedésén múlik,
hogy vajon emberközpontúbb
lesz-e a világ és a gazdaság a
járvány nyomán.

„Közben hoztak egy bénát,
négyen cipelték. Mivel a tö-
megből nem tudták eléje vin-
ni, kibontották fölötte a tetőt
és a nyíláson át engedték le a
hordágyat, amelyen a béna fe-
küdt. Hitüket látva, Jézus így
szólt a bénához: »Fiam, bűne-
id bocsánatot nyertek.«”

Ahogyan a négy férfi ösz-
szefogott a béna megmentésé-
ért, úgy cselekedjünk mi is
egymás megmentéséért.

Emberközpontúbb gazdaság
a koronavírus-járvány nyomán

Baritz Sarolta Laura OP gondolatai a kialakuló válságról

Április elejéig 
néhány nap alatt 

több mint ezer 
önkéntes 

jelentkezett 
egészségügyi 
szolgálatra 

a járványban 
megbetegedettek 

segítésére. 
A taxisok vállalták, 

hogy ingyen szállítják 
az orvosokat és az 

egészségügyi dolgozókat.

”

Fotó: Merényi Zita
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A sportolóként töltött utol-
só éveimben többször előfor-
dult, hogy amikor az edzőim-
mel, sportolótársaimmal, ba-
rátaimmal beszélgettem, azt
mondtam: egyszer majd men-
tőautót fogok vezetni. Ezt ak-
kor még félig viccnek szán-
tam. Ám amikor részt vettem
az évente esedékes kötelező
munka al kalmassági vizsgála-
ton, kértem, végezzék el az al-
kalmassági vizsgálatot, ami
ahhoz szükséges, hogy majd
mentőgépkocsi-vezetőként
dolgozhassak. Ettől kezdve
kisebb vizsgák és vizsgálatok
lépcsőfokain keresztül eljutot-
tam végül odáig, hogy mentő-
autón dolgozhatok, már no-
vember óta. Követtem a belső
hangomat, ami súgott nekem,
hogy merre menjek. Hitem
szerint ez isteni sugallat volt.
A barátaim kérdésére, hogy
miért álltam mentősnek, azt
válaszoltam: figyeljétek meg,
adódnak helyzetek, amikor az
én segítségemre lesz szükség.
Persze, mondhatja erre bárki,
hogy egy másik mentős épp -
úgy el tudná látni az adott fe-
ladatot, de ez csak annyit je-
lent, hogy akkor a Jóisten őt is
ugyanúgy elhívta erre a mun-
kára. Nagyszerű, kitartó szak-
emberek a bajtársaim. Gondo-
lom, közülük sokan érzik úgy,
hogy elhívást kaptak.  

Amikor novemberben jelentkezett
menősnek, még nem hallottunk a
koronavírusról. Most viszont
mentőgépkocsi-vezetőként jelen-
tős részt vállal a járvány elleni
küzdelemben.

– Sokan úgy gondolják,
hogy a gépkocsivezetőnek
nincs más dolga, mint furikáz-
ni jobbra-balra a mentőautót.
Ennél azonban jóval összetet-
tebb a feladat. Minimalizálni
kell a szállítási traumát. Ami-
kor síkegyenes az út, akkor
maximális sebességgel kell
haladnunk, hogy minél előbb
a kórházba érjünk. Ha viszont
az út kátyús, gödrös, akkor le
kell lassítanunk, mert egy erős
zökkenő esetén súlyosbodhat
a beteg állapota, belső sérülé-
sek keletkezhetnek. Ezért sok-
felé kell figyelnünk, ami na-
gyon megterhelő. Amikor
megérkezünk a helyszínre, az
egységvezető, aki ápoló, men -
tőstiszt vagy orvos, kiosztja a
feladatokat, amelyekből a men -
tőgépkocsi-vezető is kiveszi a
részét. Mindig csapatként dol-
gozunk, akkor is, amikor pél-
dául újraélesztés történik. Ar-
ról pedig, hogy milyen gyógy-
szerekre, beavatkozásra, eszkö-
zökre van szüksége a betegnek
az ellátás alatt, természetesen a
magasabb szakirányú képzett-
séggel bíró szakember hozza
meg a döntést.

Feltételezem, hogy mostanában
leginkább koronavírus-gyanús
vagy vírussal fertőződött betegek-
kel találkoznak.

– Ennek a betegségnek sok-
féle megjelenési formája van.
Némelyeken egyáltalán nem
látszik, hogy vírushordozók,
mások egy kicsit köhögnek,
megint mások nagyon láza-
sak. Akiknek erős tüneteik
vannak, azokat természetesen

könnyebb diagnosztizálni.
Most nagyon óvatosnak kell
lennünk. Gyakran csak ké-
sőbb derül ki, hogy a beteg
koronavírusos volt, és ilyen
esetben a szállítását végző
mentőegységet ki kell venni a
munkából, mivel fennáll a le-
hetősége annak, hogy ők is
megfertőződtek. Volt már pél-
da erre. Az Országos Mentő-
szolgálatnál dolgozók a lehető
legnagyobb odafigyeléssel
végzik a munkájukat, igye-
keznek a legkisebbre csökken-
teni annak kockázatát, hogy
bárki elkaphassa a vírust. A
mostani veszélyhelyzetben
rendkívül erős a bajtársiasság
a mentősök között, szépen
együttműködve, egymást erő-
sítve dolgozik ez a hatalmas
csapat.

Nagyszombaton a pasaréti feren-
ces templomban Kálmán Pereg -
rin testvér megkeresztelte Önt.
Ezek szerint a felnőtt megtérők
közé tartozik?

– Sokan vélekednek úgy,
hogy akik felnőttkorban csat-
lakoznak Krisztus Egyházá-
hoz, azok teljesen másként
kapcsolódnak Istenhez. Akik
a szüleik révén már gyermek-
ként beleszületnek a keresz-
ténységbe, azok lexikális érte-
lemben is sokat tudnak a hit-
ről, belenőnek a vallásba, szá-
mukra ez természetes. Ha vi-
szont valaki ilyen előzmények
nélkül, felnőttként találkozik
a hittel, és dönt Krisztus mel-
lett, az tudatos elhatározást
hoz. Már évekkel ezelőtt is
rendszeresen jártam szentmi-
sékre a barátaimmal, akik
nagyszerű emberek. Fokoza-
tosan érlelődött meg bennem
a döntés, hogy hivatalosan is
részese legyek a keresztény-
ségnek, mert fontos számom-
ra, hogy tanúbizonyságot te-
gyek Krisztusról. A húsvéti
dátum már régóta ki volt tűz-
ve a keresztelésre. A járvány
miatt azonban valószínűnek
látszott, hogy elmarad a szer-
tartás. A csoporttársaimmal,
akikkel együtt jártam a
katekumenátusba, így is tör-
tént, az ő keresztelésüket 
elhalasztották. Kálmán Pereg -
rin atya azonban az én
ügyemben közbenjárt az egy-
házi vezetőknél, és kérte,
hogy nekem adják meg az en-
gedélyt a szentség felvételére,

mivel egészségügyi dolgozó
vagyok.

Sikeres sportolóként elgondolko-
zott néha azon, hogy Isten ke-
gyelméből kapta a tehetségét?
Vagy egészen természetesnek vet-
te ezt és a maga erejének tulajdo-
nította az eredményeit? 

– Ne olyan irányból köze-
lítsük meg a dolgot, hogy te-
hetséget kaptam a Jóistentől,
és onnantól kezdve a siker
előre meg volt írva. Sokan
mások is tehetségesek. Ami-
kor serdülő triatlonista vol-
tam, az én korosztályomból
egy magyarországi versenyen
húsz versenyzőből szinte bár-
ki nyerhetett volna. Bármelyi-
kükből sikeres sportoló válha-
tott volna, de idővel lemor-
zsolódtak. A testi adottságuk
megvolt, a hit és az elszántság
azonban másfelé vitte őket.
Valószínűleg nem volt olyan
fontos nekik a triatlon, mint
nekem. A jó eredményekhez
sokszor iszonyú nehéz edzé-
seket kell végigküzdeni,
mondjuk egy-egy hideg janu-
ári napon, amikor nagyon tá-
volinak látszik a siker és csak
a kemény munka van, nap
mint nap. Ahhoz, hogy ezt
tartósan vállalni tudd, az kell,
hogy a reményekhez kapcso-
lódás nagyon erős legyen ben-
ned. Hogy ez mindvégig ki-
tart-e a lelkedben, az egyfajta
minőségbeli különbségen mú-
lik; ez az, ami meghatározza,
hogy az ember hosszú távon
is megmarad-e az eredmé-
nyért folytatott küzdelemben.
A gyötrelmes edzések közben
a Jóistent kértem, hogy segít-
sen túlélnem ezeket. Valószí-
nűleg olyan kapcsolatba lép-
tem vele, amiről akkor még
nem tudtam volna beszélni.
Nem kellett ehhez a templom-
ban lennem, mert a szeretetét
és a gondoskodását hitem sze-
rint enélkül is megkaptam.
Nagyon erős hit kell ahhoz,
hogy a sportban elérd a gye-
rekkori álmaidat, és mentorok
is, akik ott állnak melletted,
segítenek. Ilyen volt nekem
Pócsföldi Ottó kerékpárosedző,
Zemen János futóedző, Pozsgay
Gábor úszóedző. És a csalá-
dom tagjai, akiktől nagyon
erős értékrendet kaptam.

Térjünk vissza a mentős hivatás-
hoz. Mennyire segíti Önt a hite a

jelenlegi válságos helyzetben,
amikor még az átlagosnál is sok-
kal jobban meghatározza a bete-
gek hangulatát a fájdalom, a féle-
lem?

– Korábban már említet-
tem, hogy amikor megkérdez-
ték tőlem, miért kezdtem el
mentőzni, azt válaszoltam: is-
teni sugallatot kaptam. Ez a
járvány már önmagában ma-
gyarázat, megerősítés szá-
momra. Most rengeteg men-
tősre van szükség, és én egy
vagyok a sokak közül, akik

naponta keményen küzdenek
azért, hogy ellássák az embe-
reket. Ez is visszajelzés, hogy
a megérzéseim, amiket isteni
sugallatként éltem meg, való-
sak voltak. Örülök, hogy sike-
rült meghallanom a hívó szót,
és oda mennem, ahová a Jóis-
ten rendelt.

A mentős hivatás óhatatlanul
együtt jár azzal, hogy az ember
állandóan betegséggel, fájdalom-
mal, szenvedéssel találkozik. Ho-
gyan dolgozza fel ezt lelkileg?
Együttérez a szenvedőkkel, vagy
próbál érzelmi távolságot tartani
tőlük, már-már immunissá vál-
va?

– Biztosan Ön is látott már
festményeket, freskókat, me-
lyeken angyali alakok halotta-
kat tartanak a kezükben. Az
arcukról nem megtörtség,
borzalmas rémület olvasható
le, hanem kedvesség, nyuga-

lom, az elfogadása annak,
hogy minden úgy van jól,
ahogyan van, nem is történhe-
tett volna másképp. Mi kísérői
vagyunk a folyamatoknak, és
remélem, hogy minden nehéz
helyzetben ott vannak mellet-
tem az őrangyalok, akik segí-
tenek a különösen kritikus
pillanatokban, megsúgják,
hogy mit kell tennünk, ami-
kor elakadunk egy nehezebb
helyzetben. Ha életmentő be-
avatkozásra van szükség, ter-
mészetesen megtesszük. Ám
ha nem segíthetünk, ha példá-
ul elveszítünk egy idős em-
bert, aki eltöltötte már itt a föl-
dön azt az időt, amit neki
szánt a Jóisten, azt el kell fo-
gadnunk. Nem azért va-
gyunk, hogy Istent játsszunk,
hogy valakinek megváltoztas-
suk az életútját, hanem hogy
könnyítsünk azok helyzetén,
akiknek szükségük van a se-
gítségre, akik szenvednek. A
legnagyobb gyógyító szeretet-
tel próbálunk közelíteni hoz-
zájuk. Leginkább az elmagá-
nyosodott időseknek van
szükségük erre. Előfordult,
hogy egy nagyon idős hölgyet
vittünk kórházba, és úgy lát-
szott, nincs magánál, nem
tudja, mi történik körülötte. A
mentősképzés alatt azt tanít-
ják nekünk, hogy minden be-
teget úgy kell ellátnunk, mint-
ha a családtagunk lenne. Ezt
én komolyan is gondolom.
Így hát teljesen ráhagyatkoz-
tam az erkölcsi érzékemre, és

az az idős hölgy az érintése-
imből biztosan megérezte va-
lahogy, milyen minőségben
vagyok jelen mellette, mert
amikor már végeztünk a dol-
gunkkal, és elköszöntem tőle,
egy keresztet rajzolt a homlo-
komra. Megható pillanat volt.

Az ima is része a munkájának?
Természetesen nem arra gondo-
lok, hogy a beteg ellátása helyett
imádkozik. De előtte vagy utána
előfordul?

– Nem csak számomra fon-
tos az ima. A mentősök között
sok a hívő, akik gyakran ma-
gukban imádkoznak a betege-
kért, akár ellátás közben is. Az
imádságnak akkor jöhet el az
ideje, amikor megérkezünk a
kórházba, és van néhány pil-
lanat, amikor a beteg vizsgála-
tára várunk, vagy egy orvos
éppen diagnózist ír. Úgy ér-
zem azonban, hogy amikor

betegekkel vagyok, számukra
az jelenti a megnyugvást, ha
megérzik rajtam, hogy a teljes
figyelmemet nekik szentelem,
nemcsak nézem, hanem látom
is őket, észreveszem, ha bár-
milyen problémájuk van, és
megpróbálok segíteni nekik.
Ha nem az embert, az emberi
lelket látnám a betegben, az
lélekölő volna számomra. Fel-
emelő pillanat, amikor érzem,
hogy segítünk egy kiszolgál-
tatott helyzetben lévő ember-
nek, és ott vagyunk mellette
tisztelettel és emberséggel.

A mostani járványhelyzet kétség-
beejtő. Megtesszük, ami rajtunk
múlik, bizalmunkat, hitünket pe-
dig Istenbe vetjük. Ön a hit mel-
lett a humor szerepét is fontosnak
tartja.

– Igen, ez nagyon lényeges.
Ha például most, a járvány
idején az életünk nem szólna
másról, mint a félelemről, ak-
kor igazán szomorúak lenné-
nek a mindennapjaink. Hogy
mi lesz a végkimenetele an-
nak, ami történik velünk, nem
tudjuk előre. Némelyekre
egyál talán nem hat majd a ví-
rus, mások kórházba kerül-
nek, és lesznek, akik meghal-
nak. Nem hiszem, hogy segíte-
ne rajtunk, ha folyamatosan ag-
gódnánk, rettegnénk. A félelem
persze nem fölösleges. Figyel-
meztetés számunkra, hogy
megtegyük a szükséges óvin-
tézkedéseket. De nem töltheti

ki a mindennapjainkat, mert
akkor megkeseredünk. Az
életünk minden egyes napja
ajándék Istentől, nem szabad
lemondanunk sem magunk-
ról, sem másról. Az elmúlt he-
tekben, hónapokban kellően
sokat beszéltünk már arról,
mennyire lényeges odafigyel-
nünk egymásra, illetve a kéz-
mosásra, a higiéniára. Min-
denki próbálja ezt betartani,
és hacsak lehetséges, otthon
maradni. Ám ezekben a nehéz
időkben is emberként kell vi-
selkednünk. Az emberi termé-
szethez pedig alapjában hoz-
zátartozik a humor. Az, hogy
képesek legyünk kinevetni
akár a nagy bajokat is. A hu-
mor sok ember számára fel-
üdülést, megkönnyebbülést
jelenthet a mostani krízishely-
zetben.

Bodnár Dániel
Fotó: V. Á.

Keresztelés vészhelyzetben 
A triatlonosból lett mentős hivatása

Fotó: YouTube-videó
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Régi, mégsem eléggé megszívlelt
bölcsesség, hogy evangelizálni ott
kell, ahol az emberek vannak, és
olyan tevékenységeik révén, amik-
kel egyébként is szívesen foglal-
koznak. Ha a neten, akkor a ne-
ten, ha játszani szeretnek, játékok
révén, ha olvasnak, könyvekben.
A kezdeményezésük üdítően új-
szerűnek tűnik. Hogyan jött az
ötlet, az ihlet?

Dobovicsné Buzás And-
rea: A gondolat először akkor
merült fel, amikor Beátával ta-
valy karácsony előtt elmen-
tünk kávézni. Elmesélte, hogy
ír egy mesét, ami majd külön-
böző művészeti formákban
lesz feldolgozva: drámapeda-
gógiával, festészettel. A digi-
tális világ szerelmeseként
nem tagadhattam meg ma-
gam, és Beáta lelkes beszámo-
lóját hallgatva egyszer csak
megkérdeztem tőle: „Mit szól-
nál, ha a mesét online játékok-
kal is fűszereznénk?”

Versegi Beáta: Az alapmese
egy Jézus korában élő cigány
családról szól. Az ő történetü-
kön keresztül egyszer csak ta-
lálkozunk Jézussal, majd velük

együtt jutunk el a szentmise
ünnepléséig. A mese megírásá-
ban szakmailag és lelkileg is
Hoffmanné Toldi Ildikó dráma-
pedagógus támogatott. Az al-
kotótársam pedig Ráczné Kalá-
nyos Gyöngyi cigány festőmű-
vész volt. Bennem megszüle-
tett a történet íve, a főbb epizó-
dok, Gyöngyi pedig megfestet-
te a fő jeleneteket. Az ő képi vi-
lága visszahatott rám, így dol-
goztam ki a történet részleteit.
Kontsek Ildikónak, az esztergo-
mi Keresztény Múzeum igaz-
gatójának köszönhetjük, hogy
Gyöngyi képeiből a tervek sze-
rint kiállítás lesz. A kávézós
beszélgetés Andival egy olyan
új műfaj lehetőségét nyitotta
meg számomra, amiről álmod-
ni sem mertem volna.

D. B. A.: A karácsony előtti
beszélgetésünk után még dol-
gozott bennem az egész. Na-
gyon a történet hatása alá ke-
rültem, és játéktervező kollé-
gámmal, Fekete Zsomborral el-
kezdtünk azon gondolkodni,
hogyan lehetne a mesét minél
több fiatalhoz eljuttatni; olya-

nokhoz is, akik nem éppen a
hagyományos olvasás hívei.
Végül egy képregény és külön-
böző abba ágyazott, azt kiegé-
szítő és még érdekesebbé tevő
minijátékok koncepciója szüle-
tett meg bennünk, amit fejlesz-
tőcsapatunkkal ki is dolgoz-
tunk, pontosabban most is lá-
zasan dolgozunk rajta. Azt sze-
retnénk, hogy nagypéntekre
meglegyünk az első két fejezet-
tel, és publikálhassuk. Ha már
a koronavírus miatt ilyen fur-
csán alakul ez a húsvét, na-
gyon örülnénk, ha a mese digi-
tális adaptációja ajándék lehet-
ne a családoknak: egy lehető-
ség a Jézussal való találkozásra.

Csak kapkodom a fejem. Hogyan
lett képregény a festményekből?

V. B.: Azokból nem lett, ez
két külön történet. Március 13-
án éppen vonatoztam, és azon
töprengtem, mit fog hozni szá-
munkra a járvány miatt két
nappal korábban kihirdetett
veszélyhelyzet. Rájöttem, hogy
egyelőre sem a drámapedagó-
giai feldolgozás, sem a kiállítás
nem valósítható meg. Lelki

szemeim előtt megjelent az a
rengeteg ember, aki mostantól
hosszú időn át be lesz zárva a
négy fal közé. Hogyan juttat-
hatnánk el hozzájuk szellemet-
lelket építő üzenetünket? Ho-
gyan támogathatnánk a szülő-
ket, a fiatalokat, a hitoktatókat?
Azonnal hívtam Andit, és meg-
kérdeztem, nekiállhatunk-e a
digitális munkának. Rögtön
igennel válaszolt. A tervünket
elmondtam Udvardy György ér-
sek atyának, és a támogatásá-
val dolgozni kezdtünk a képre-
gényen és a játékokon. Csapa-
tunk kiegészült Kovács Gergely
grafikussal. Harmadik hete
már, hogy ennek a munkának
a lelkesedése hajt bennünket,
és a nagy vágyunk, hogy időre
elkészüljünk.

A képregény műfaj nekem koráb-
bi nemzedékek kedvencének tű-
nik. Mit lehet tudni a mai nép-
szerűségéről?

D. B. A.: Idehaza és külföl-
dön is rendkívül sok rajongója
van ennek a műfajnak ma is. A

digitális megoldás határokon
átívelő műfaj és média, ezért
rögtön egy kétnyelvű verzióját
készítjük el a történetnek és a
játékoknak; angolul is elérhe-
tők lesznek. Egyébként a Nem-
zetközi Eucharisztikus Kong-
resszus (NEK) miatt már eleve
nemzetközi volt az orientáci-
ónk. Később további nyelvekre
is szeretnénk lefordíttatni az
egészet.

Milyen korosztályt céloz meg a
képregényük és a játékok? És mi-
lyen jellegű felhasználásra ké-
szültek? Tananyagnak vagy a
szabadidő szórakoztató eltöltésére
szánják?

V. B.: A rövid válaszom az,
hogy is-is. Szórakoztatónak és
játékélményt adónak szánjuk
őket, miközben fontos üzene-
teket is át akarunk adni álta-
luk. De szándékunk szerint
hitéleti színfoltot is alkotnak,
amelynek komoly kate ke tikai
tartalma van.

És hogy gyerekeknek vagy
felnőtteknek szól-e a fejleszté-
sünk? Ha az evangélium in-
kább gyerekeknek szól, akkor
gyerekeknek, ha inkább fel-

nőtteknek, akkor felnőtteknek.
A történetek biblikus alapúak,
de túllépnek az evangéliumok
tömörségén, és mögéjük néz-
nek. Megpróbálják megértetni,
mit jelentett abban a korban
leprásnak lenni, és mit élhetett
meg, aki kigyógyult belőle. Ha
pedig felnőttekben gondolko-
dunk, akkor mélyebb lelki út-
ra hívják az olvasóikat. A kép-
regényforma arra teremt lehe-
tőséget, hogy közel kerüljenek
az evangéliumok világához.

D. B. A.: Az egészre a roma
történet és az evangéliumi
tartalmak párhuzamos vibrá-
lása jellemző. Ezek időnként
összemosódnak, de alapjában
véve megőrzik az önállóságu-
kat. Reményeink szerint a
képregény és a játékok annyi-
ra magukkal ragadják az ol-

vasókat, hogy teljesen belefe-
ledkeznek a történetbe, és
nem is gondolkoznak azon,
hogy ez most egy vagy két
történet.

Mi adta az alapgondolatot? Mi-
ért lett roma tematikájú a mese?

V. B.: A NEK oktatási refe-
renseként 2018-ban részt vet-
tem egy cigánypasztorációs
konferencián. Ott fogalmazó-
dott meg bennem, mennyire
jó lenne létrehozni valamit,
ami roma és nem roma ma-
gyarok közös alkotása. Rácz-
né Kalányos Gyöngyiben ide-
ális alkotótársra találtam. A
célunk annak bemutatása

volt, hogy mennyire termé-
szetes módon fonódhat össze
a roma élet, gondolkodás és
az evangélium története. A
közös alkotómunka révén azt
is üzenjük, hogy romáknak és
nem romáknak szükségünk
van egymásra, és tudjuk gaz-
dagítani egymást.

Milyen úton szeretnék végigve-
zetni a képregény olvasóit és a já-
tékok résztvevőit? Melyek a leg-
fontosabb ismeretek, amikhez
ezek révén hozzá akarják juttatni
őket?

D. B. A.: Azt szeretnénk el-
érni, hogy a történet beszip-
pantsa az olvasót, hogy elkép-
zelje magát kétezer évvel eze-
lőtt a Jordán partján vagy Bet-
lehemben, és ahogy a szto-
ri előrehalad, egyszer csak
szem betalálja magát Jézussal.
Bevonódjon a történetbe, azo-
nosuljon a szereplőkkel, sőt, ő
is aktív szerepet kapjon. Ez a
képregény azt akarja élmény-
szerűvé tenni, hogy az evan-
gélium nem steril igazságok
tárháza, hanem élet, amely
ma is újra meg újra átélhető.
Hősei pedig pontosan olyan
emberek voltak, mint mi va-
gyunk.

És kiknek a figyelmére számíta-
nak inkább? A játékfanokéra vagy
a hitoktatókéra?

V. B.: Számomra ez is el-
döntetlen kérdés.

D. B. A.: Szerintem joggal
számíthatunk mindkét közeg
figyelmére, annyira egyedi,
ami születőben van. Abban
azonban biztos vagyok – sőt
már hallom is –, hogy hitokta-
tói körökben nagyon várják
ezt a képregényes játékot. A
történet és a játékos tartalmak
beszélgetési témát adnak, er-
kölcsi dilemmákat dolgoznak
fel, máskor pedig ügyességi
játékok kihívásai által moz-
gatják meg a fiatalok fantáziá-
ját és biztosítanak számukra
újabb lehetőséget a Biblia vilá-
gának megismerésére.

V. B.: Ez a fejlesztés már
eleve túl van a klasszikus ok-
tatói segédanyagokon. Messze
túlmutat azon, hogy feladatot
adunk ki és piros ponttal érté-
keljük a jó választ. Egy höm-
pölygő történetet képzeljen el,
amelyet bizonyos értelemben
mi is ajándékba kaptunk.

D. B. A.: A fejlesztés maga
is nagyon különleges folya-
mat volt. Igazából a tartalom
sugallta, hogy miként dolgoz-
zuk fel a mesét, az vezetett a
munkánk során. A hagyomá-
nyos szakmai folyamatokba
egyáltalán nem szorítható be-
le, amit az alkotás során meg-
éltünk. Elkapott bennünket a
történet lelkülete, és arra kész-
tetett, hogy engedjük vezetni
magunkat általa.

Kiss Péter
Fotó: Nyolc Boldogság 

Közösség

Egyszer csak szembetalálja magát Jézussal 
Mese és játék egy roma család bibliai kalandjairól

Húsvétra elkészült egy, az interneten elérhető, játékokkal
összekapcsolt, roma tematikájú bibliai képregény. A cí-
me: A punya – Egy falat kenyér. Valami egészen sajátos,
az olvasót az evangéliumi időkbe repítő, személyesen
megszólító varázslat született. Az alkotó-fejlesztő csapat
két tagja, Dobovicsné Buzás Andrea tréner, coach, a já-
tékos képregény digitális tartalmainak fejlesztője, vala-
mint Versegi Beáta-Mária CB nővér, a mese írója április
eleji beszélgetésünk során megpróbálta elmondani ne-
künk, amit igazából csak átélni és megtapasztalni lehet. 

Fotó: Ambrus Marcsi



Az ormánsági Kisszentmártonban április
17-én a Katolikus Karitásszal együtt
adott át élelmiszer-adományokat, higié-
niai termékeket és fertőtlenítőszereket
Soltész Miklós, a Miniszterelnökség egy-
házi és nemzetiségi kapcsolatokért fele-
lős államtitkára, a veszélyhelyzet idején
a karitatív szervezetek munkáját segítő
és összekötő Nemzeti Humanitárius Ko-
ordinációs Tanács (NHKT) elnöke.

Az államtitkár hangsúlyozta, a járványidő-
szakban a legfontosabb az emberek közötti
érintkezések minimalizálása. Ebből a szem-
pontból a falvak jobb helyzetben vannak, mint
a nagyvárosok. A kisebb településeken kevés-
bé súlyos a járvány, mint a városokban, de ne-
hézségekkel – főként gazdasági jellegűekkel –
a vidéken élő emberek is találkoznak. Ezek
enyhítését gazdaságfejlesztési programokkal,
adókönnyítésekkel, fizetési halasztások bizto-
sításával igyekszik elérni a kormány, a karita-
tív szervezetek munkáját támogatva pedig ar-
ról is gondoskodik, hogy a rászorulók számára
nélkülözhetetlen adományok rendben és pon-
tosan célba érjenek.

Écsy Gábor, a Katolikus Karitász országos
igazgatója elmondta, szervezetük csaknem
negyven ormánsági, a Sellyei járásban lévő te-
lepülésen működtet felzárkóztató programot
és biztosít adományokat a rászorulóknak. Mi-

vel jelenleg nincs mód a személyes jelenlétet
igénylő közösségi, oktatási, kulturális és csa-
ládsegítő rendezvények megtartására, ebben
az időszakban védőfelszereléseket, élelmiszer-
adományokat, tisztítószereket, higiéniai termé-
keket és ruhaadományokat visznek ki a rászo-
rulóknak.

Az igazgató hangsúlyozta, a karitatív szer-
vezetek az NHKT támogatásával hatékonyab-
ban működhetnek a jelenlegi helyzetben, mint
külön-külön. A továbbiakban is várják azon cé-
gek jelentkezését, amelyek eszközökkel, felsze-
relésekkel tudják segíteni a munkájukat. A sze-
mélyes tárgyi adományozás jelenleg szünetel.
A magánszemélyektől azt kérik, hogy az 1357-
es adományvonal tárcsázásával, illetve pénz-
utalással segítsenek.

Forrás: MTI
Fotó: Sóki Tamás/MTI
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Egyre több felajánlás érkezik a Segítünk
egymásnak (segitunkegy mas  nak.hu) ol-
dalon keresztül, amiket a nagy karitatív
szervezetekkel karöltve juttatnak el a
megfelelő helyekre. Április 15-én, szerdán
a Katolikus Karitász vette át és indította
útjára a segélyszervezeteknek és szociális
intézményeknek szánt száj maszkokat.

Már több mint ötezer felajánlás érkezett:
sokan önkéntes munkával és egyéb
felajánlásokkal, a nagyobb cégek
adományokkal segítenek a korona-
vírus-járvány elleni védekezésben
– mondta el Révész Máriusz, az ön-
kéntességet és adományozást koor-
dináló akciócsoport vezetője.

Hangsúlyozta, hogy a március 21.
óta működő honlapon keresztül fo-
lyamatosan és gyorsan érkeznek a fel-
ajánlások. A csoportvezető az Emag
és az Extreme Digital százezer masz-
kos tárgyi adományát vette át Üllőn. 

Mint mondta, a szájmaszkoknak
már meg is van a helyük, mert a ka-
ritatív szervezetek többször jelezték, hogy
nagy szükségük lenne különböző védőfelsze-
relésekre. A felajánlott maszkokból ötvenezer
darabot a segélyszervezetek használhatnak
fel, a többi a fogyatékossággal élők ellátását
segítő szociális intézményekhez kerül.

Várkonyi Balázs, az Extreme Digital alapító
ügyvezetője arról beszélt, hogy nemcsak saját
kollégáik egészségének megóvása fontos a
számukra, hanem a lakosságé is.

Écsy Gábor, a Katolikus Karitász elnöke el-
mondta, ez az adomány is jól mutatja az ösz-
szefogás erejét, azt, hogy nagy erők mozdul-
nak meg, ha szükséges.

A segitunkegymasnak.hu oldalon önkéntes
felajánlásokat lehet tenni, a 1357-es adomány-

vonalon és a 11711711-22222222 számlaszá-
mon a karitatív szervezetek munkáját lehet
segíteni pénzfelajánlással.

Forrás: MTI
Fotó: Katolikus Karitász

Szájmaszkok 
– adomány az élet védelméért

Egy hónappal ezelőtt a Magyar Ku -
rír és az Új Ember szerkesztősége
közös imádságra hívott mindenkit
a koronavírus-járvány megszűnésé-
ért. Naponta több százan követik a
negyedórás déli fohászt az online
közvetítés segítségével. Az április
17-ei, pénteki imádságra Erdő Péter
bíboros, prímás videó üze ne tet kül-
dött.

Kezdeményezésünkhöz a Nemzetközi
Eucharisztikus Kongresszus Titkársága,
valamint Böjte Csaba, Csókay András és
Szi kora Róbert, a világesemény hírnökei is
csatlakoztak.

Az imádság célja, hogy kifejezzük
együttérzésünket és közelségünket a ko-
ronavírus-fertőzésben szenvedőkkel, él-
jenek akár hazánkban, akár a határain-
kon túl. Mindenkit arra hívunk, hogy
szólítsuk meg együtt Istent, aki életünk
és hitünk forrása. Aki mindig többet ad
nekünk, mint amit megérdemlünk és kí-
vánhatunk. Árassza ránk irgalmát, bo-
csássa meg nekünk, amivel lelkiismere-
tünk vádol, és amit szinte már kérni sem
merünk, adja meg nekünk atyai jóságá-
ból.

A veszélyhelyzet elvonulásáig arra ké-
rünk mindenkit, hogy a kihelyezett Oltá-
riszentség előtt, a déli imádság után na-
ponta fohászkodjunk együtt Istenhez Er-
dő Péter bíboros, prímás imádságával, és
kérjük a Szűzanya oltalmát Ferenc pápa
felajánló imája segítségével.

A közös imát naponta 11.55 és 12.10
között a szerkesztőség YouTube-csator-
náján élőben közvetítjük az angyalföldi
Szent Mihály-templomból. Az imádságot
a kihelyezett Oltáriszentség előtt Kuzmá-
nyi István diakónus, főszerkesztő vezeti.

Erdő Péter bíboros, prímás április 17-
én levetített videóüzenetének leiratát az
alábbiakban közöljük. 

„Ahol ketten vagy hárman összejönnek… 
Ahol ketten vagy hárman összejönnek

az én nevemben, ott vagyok köztük –
mondja Jézus. Megdöbbentő ez a mon-
dás. Egyrészt azért, mert bátorít: nem
szükséges, hogy egyszerre akár tíz em-
ber is jelen legyen ahhoz, hogy igazán
közösségi imádságot végezhessünk.
Megdöbbentő másrészt azért is, mert

nem azt mondja, mint ami az Ószövetség
egy helyén áll, hogy ahol ketten, hárman
összejönnek és imádkoznak, ott van köz-
tük az Úr. Hanem azt mondja, hogy én
ott vagyok közöttük. Tehát ez is egy
olyan mondása Jézusnak, amelyben iste-
ni tekintély mutatkozik meg. És ez a te-
kintély arra szolgál a mondásban, hogy
biztosítson minket: ő velünk van, közel
jön hozzánk.

Hálát adunk azért, hogy most már egy
hónapja mindennap délben együtt
mondhatjuk az Egyház imádságát, együtt
mondhatjuk azt az imát is, ami most, a
járvány idején különösen időszerű, és
csatlakozhatunk a Szentatya imájához is.

Azok a néhányak, akik valóban a ki-
tett Oltáriszentség előtt imádkoznak, és a
helyszínen fogadják a szentségi áldást,
kapcsolódnak ahhoz a több száz hívő-
höz, azokhoz az emberekhez, akik hűsé-
gesen és talán egyre többen kísérik a kö-
zösségi médián keresztül ezt az imádsá-
got és ezt a szentségimádást.

Legyünk hűségesek az Oltáriszentség-
hez, legyünk hűségesek és kitartók az
imában, és bízzunk abban, hogy ebben a
különleges helyzetben Isten megadja ne-
künk azt a különleges erőt és azt a kü-
lönleges találékonyságot, amire szüksé-
günk van.”

Kuzmányi István

A karitatív szervezetek összehangolt segítség-
nyújtása mellett nagy szükség van a „civilek”
kezdeményezéseire is. Botos Máté és családja
az ismerőseivel fogott össze, eredetileg azért,
hogy egy kávéfőzőt vegyen az egészségügy
frontvonalában dolgozóknak. Az adakozó-
kedvnek köszönhetően végül tizenegy kávéfő-
zőt juttattak el a hozzá való kapszulákkal és
poharakkal egütt azoknak, akiknek most a
legtöbbet köszönhetjük.

Hogyan merült fel Önökben ez az ötlet?

– Mindannyian nehezen éljük meg a járványügyi
intézkedések okozta bezártságot. Családommal én
magam is kerülöm a fertőzésveszélyt, de a Pázmány
Péter Katolikus Egyetem Bölcsészet- és Társadalom-
tudományi Karának oktatójaként most amúgy is ott-
honról kell végeznem a munkámat. Ez a bezártság
azonban nem azt jelenti, hogy ne lehetne segíteni
azoknak, akiknek szükségük lehet rá. Most elsősor-
ban az egészségügyben dolgozókra gondolok, hi-
szen ők azok, akik a járvány elleni küzdelem front-
vonalában állnak helyt ezekben a nem szokványos
napokban. Természetesen azt tudtuk, hogy az alap-
vető orvosi eszközök beszerzése nem lehet a felada-
tunk, de talán szükségük lehet másra is.

Miért pont a kávéfőzőre esett a választás?

– Több helyről is hallottuk, hogy az intenzív ellá-
tás szünetében még a kávé megfőzése is nagy
nehéz ségekbe ütközik. Bár a kapszulás kávéfőzés
nem túl környezetbarát, ebben az esetben mégis ez
a jó megoldás, hiszen így sokkal kevesebb mozdu-
lattal is le lehet főzni egy adag kávét. Végül arra ju-
tottunk, hogy annyi kapszulát rendelnénk, ameny-
nyihez már adnak egy kávéfőzőt is.

Kik segítettek? Ismerősök vagy olyanok is, akikről soha
nem hallott?

– Leginkább az ismerőseink adakoztak. Közülük
viszont meglepően sokan. Volt, aki csak egy kis ösz-
szeget adott, ám olyan is akadt, aki komolyabb fel-
ajánlást tett. Az viszont közös volt mindannyi uk ban,
hogy nem a népszerűségért adakoztak, hanem név
nélkül.

Technikailag hogyan oldották meg a gyűjtést?

– Megadtunk egy régen nem használt családi
bankszámlaszámot, mindenki erre utalhatta át a kí-
vánt összeget. 

A kijárási korlátozás miatt a személyes kapcsolattartás le-
hetőségei szűkültek, ugyanakkor a társadalmi szolidaritás
mintha erősödne. Ön is így látja?

– Valóban, ezt azzal is alá tudom támasztani,
hogy a tervezett egy kávéfőző helyett végül tizene-
gyet tudtunk vásárolni. Szerettünk volna kedvez-
ményes áron papírpoharakat is beszerezni, de erre
végül nem volt szükség, mert az egyik cég adott há-
romezer darabot, teljesen ingyen.

Hogyan fogadták az érintettek az adományt?

– Szerettük volna valahogy személyesebb módon
átadni a kávéfőzőket, de erre sajnos nem volt mód.
Az elosztásban egyébként az Állami Egészségügyi
Központ segített. Az adományunkkal a magunk
szerény eszközeivel igyekeztünk megköszönni azt
az emberfeletti munkát, amit most az ápolók és az
orvosok végeznek. A hozzánk eljutott visszajelzé-
sek szerint örömmel fogadták az ajándékunkat.

Ön szerint miért fontosak a hasonló kezdeményezések?

– Ez a válság valószínűleg még sokáig tart, jó len-
ne, ha az emberek adományozókedve mindvégig
megmaradna. Otthon ülve sokan foglalkoznak most
olyasmivel, ami leköti és szórakoztatja az embert.
Ha megosztja ennek a tevékenységnek az eredmé-
nyét másokkal, azzal az ő lelkivilágukat is segíthet
helyrebillenteni. De van, aki ennél többet is szeretne
tenni. Ilyenkor persze szükség van a kreativitásunk-
ra is. Semmilyen kormányzattól nem várható el,
hogy mindenkinek a gondját megoldja. A civil ku-
rázsi elengedhetetlen. Ha belegondolunk, most tu-
lajdonképpen a középiskolákban nemrég bevezetett
önkéntes szolgálat mögött rejlő mentalitást tesztel-
jük élesben. Egy önkéntes nem azért csinál valamit,
mert megfizetik. Az önzetlen segítség megváltoztat-
hatja az élethez való hozzáállásunkat is. Mindenki-
nek jó, annak, aki ad, és annak is, aki kap.

Baranyai Béla
Fotó: Botos Máté Facebook-oldala

Egy hónapja együtt 
a járvány megszűnéséért! 

Erdő Péter videóüzenetet küldött a déli imádságra

Kreativitás és civil kurázsi 
Gyors segítség az egészségügy frontvonalában dolgozóknak

KATOLIKUS KARITÁSZ

Segítség a kisszentmártoni
rászorulóknak
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MARADJUNK KÖZÖSSÉGBEN!
Köszönjük, hogy az Új Ember katolikus hetilap és/vagy az Adoremus el fi zetésével, meg-
vásárlásával partnerünk, olvasónk, barátunk. Tudjuk és érezzük, hogy a körülöttünk felgyorsult 
események, a járványügyi veszélyhelyzet mindannyiunkat próbára tesz. Mi fáradhatatlanul 
Önökért dolgozunk! Minden megteszünk azért, hogy kiadványaink – a hetilap, a kulturális 
(tv- és rádióm sor) melléklet és a liturgikus kiadványunk – ebben a gazdaságilag is nehéz 
id szakban is töretlenül elkészüljenek, és eljussanak Önökhöz. A Magyar Kurír online olda lán 
pedig folyamatosan, aktuális hírekkel tájékoztatjuk olvasóinkat.

Munkánkhoz elengedhetetlenül szükséges a Tisztelt Olvasó. Kiadványaink eddig is kitartó 
h ségük és szeretetük révén tudtak megmaradni, ez a mostani, el ttünk álló nehéz id szak-
ban különösen is igaz. Az, hogy sok olvasóhoz nem jut el a lapunk, határhelyzetbe sodort 
bennünket is. Sokan kérdezik – s ez különösen jólesik ebben az id szakban –, hogy hogyan 
tudnak jól segíteni. A válasz egyszer : keressék, fi zessék el  kiadványainkat, és ha módjukban 
áll, támogassák adományaikkal munkánkat!

Kérjük, ha teheti, éljen ezzel a lehet séggel, vagy továbbítsa kérésünket olyan magánszemé-
lyeknek, intézményeknek, akik szívesen támogatnák a magyar katolikus sajtót, mert „Isten 
szereti a jókedv  adakozót” (2Kor 9,7).

Minden forint számít, bármilyen összeg  támogatását hálásan köszönjük és várjuk a 
Magyar Kurír 10700732-68366180-51100005 bankszámlaszámán (a Közlemény rovatban, 
kérjük, tüntesse fel: Adomány). 

Elismerésünk és köszönetünk jeléül támogatóink nevét megjelentetjük az Új Ember és a 
Magyar Kurír oldalain, az adományozók között.

Segítsen Ön is, hogy továbbra is teljesíthessük célunkat és munkánkkal szolgálhassuk az 
Egyházat: a lelkipásztorokat, a híveket, a felebaráti cselekedeteket végz k munkáját, a kato-
likus nevelést, az Egyház tanítását, történelmét és természetesen a közösségeket. Maradjunk 
közösségben! AAdoremusdoremus

EGYPÉLDÁNYOS ELŐFIZETÉSI ÁRAINK:

ÚJ EMBER hetilap
éves előfizetés: 16 200 forint (52 lapszám)
féléves előfizetés: 8100 forint (26 lapszám)
negyedéves előfizetés: 4050 forint (13 lapszám)
havi előfizetés: 1350 forint

ADOREMUS havi liturgikus kiadvány
éves előfizetés: 10 440 forint (12 szám)
féléves előfizetés: 5220 forint (6 szám)
negyedéves előfizetés: 2600 forint (3 szám)

ÚJ EMBER hetilap és ADOREMUS együtt
éves előfizetés: 21 400 forint 
féléves előfizetés: 11 300 forint

FIZESSEN ELŐ,  
ÉS HÁZHOZ MEGY!

Előfizetőink továbbra is zavartalanul 
megkapják az Új Ember hetilapot

ELÉRHETŐSÉGEINK:
e-mail: terjesztes@ujember.hu; 
munkaidőben várjuk hívásaikat:  

(06-1) 235-0484, (06-1) 633-3132, (06-1) 633-3790

Adoremus

TÁJÉKOZTATÓ 
A Szent Imre-kápolna Szeretetláng imacsoportja minden prog-

ramját megtartja, változatlan időpontokban. Csak az együttlétünk he-
lye változik: otthonainkban imádkozunk. Az imaanyagot, aki velünk
tart, megkapja. A résztvevők áldást kapnak a megadott időpontban
az Oltáriszentséggel. Honlapunkon keresztül elérhetőek vagyunk:
www.szeretetlang.info.hu Programok: Május 6., 17.30: Halálának 45.
évfordulóján Mindszenty bíborosra emlékezünk. Május 7., 18 óra:
Szeretetláng imaóra. Május 8., péntek, 17.30: Az öröm útját járjuk.
Május 21., csütörtök, 18 óra: Engesztelés hazánkért.

HALÁLOZÁS
Az Annunciáta Nővérek Kongregációja fájó szívvel, de a Min-

denható akaratában megnyugodva tudatja, hogy Tóth Rozália Ale-
xandra nővér életének 94., fogadalmas életének 73. évében, 2020.
április 2-án elpihent az Úrban.

ÉLETJÁRADÉK
KATOLIKUS szellemiségben élő fiatal pár életjáradéki szerző-

dést kötne egyedülálló hölggyel vagy úrral. Tel.: 06/30-282-9819.
Livia.

RÉGISÉG
PAPÍR- ÉS FÉMPÉNZT, bélyeget, képeslapot, papírrégiséget és

más régiségeket vásárolunk, illetve árverésre átveszünk. Budapest
VI. kerület, Andrássy út 16. T.: 06/1-266-4154. Nyitva: hétfő–szerda
10–17, csütörtök 10–19 óra között.

TÁRSKERESŐ
69/190 cm, humán és közgazdasági érdeklődésű közgazdász,

római katolikus férfi hasonló érdeklődésű, független, magas, csinos,
nemdohányzó, diplomás hölgy ismeretségét keresi, 65–70 évig. Bu-
daiak vagy belvárosi válaszok előnyben. Telefonszámos válaszát a
Kiadóba kérem. Jelige: hit és szeretet.

SZOLGÁLTATÁS
KERTI MUNKÁT vállalok Budapesten és környékén. T.: 06/70-

626-8285

KŐMUNKÁKAT, valamint új sírkövek faragását, meglévő
síremlékek átalakítását és felújítását vállalom! T.: 06/20-361-
8318. Albert Farkas

FOGSOROK, hidak készítése, javítása, szükség esetén háznál
is. T.: 06/1-213-5726

QUASI-MODO KFT. Padfűtés (svájci fűtőfóliával), harangvilla-
mosítás, toronyóra-felújítás és -kiépítés, programórák, hangosítás,
dallamjáték, énekszámkijelző. Honlap: quasi-modo.hu, e-mail: kap
csolat@quasi-modo.hu. T.: 06/30-940-8223, Sárdi György.

KÖSZÖNJÜK, HOGY ADOMÁNYAIKKAL  
TÁMOGATJÁK A MUNKÁNKAT!

Auffenberg Antalné

Bocsák István Károly

Bugár-Mészáros  

Tibor Károly

Farkas Balázs

Fodor Artúr László

Galambos Orsolya

Király Lászlóné

Komjáti László

Krakomperger Anita

Machovits László Lajos

Menkó László Sándor

Menkó László  

Sándorné

Merényiné Bordás Éva

Németh Tamás

Polonkai János

Ponácz György Márk

Szatmári Eszter

Szuletta Ervin

Dr. Szűcs András Miklós

Tóth Zsuzsanna

Viola Zoltán Mihály

Wagner Ambrus

Zábrádiné Füzesi 

Katalin

Zsuffa Tünde Margit

(Közleményünkben a lapzártánkig beérkezett  
adományok beküldőinek névsora olvasható.)

Tisz telt Ol va só ink!
Az egy há zi köz le mé nye ket és hí re ket 

szer keszt ve kö zöl jük. 
Meg ér té süket kö szön jük. 

A szerkesztőség
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A BUDAPEST-KELENFÖLDI SZENT GELLÉRT PLÉBÁNIA
EGYHÁZI FENNTARTÁSÚ URNATEMETŐJÉBEN

URNAFÜLKÉK MEGVÁLTÁSÁT,
valamint

ZÁRTSZÓRÁSOS TEMETÉS LEHETŐSÉGÉT KÍNÁLJA.
Temetőnk minden nap 8 – 18 óráig látogatható.

Urnairoda nyitvatartási ideje
Hétfő – péntek: 10 – 16.30 óráig. Telefon: 1/203–8912

Plébániairoda nyitvatartási ideje
Hétfőtől péntekig: 10 – 11.30 és 13.00 – 16.30. Tel./fax: 1/203–8915

Templomunk miserendje
Vasárnap: 9.00, 11.00 és 18.00

Hétköznap: 7.00 és 17.00. Szombaton 7.00, 18.00
Cím: 1115 Budapest, Bartók Béla út 149.
Internet: http://szentgellert.plebania.hu

E-mail: szentgel@hu.internet.net

A húsvétnak vége, így ta-
lán most érdemes elővennünk
az elmúlt hetek jótanácsait,
ajánlásait, felvetéseit, és el-
gondolkodnunk azon, hogy
mit adott nekünk ez a különös
élethelyzet, a feltámadásra va-
ló különleges várakozás. Fur-
csa volt az elmúlt néhány hét,
hiszen az életünkre tett hatása
miatt szinte lehetetlen volt és
most is lehetetlen figyelmen
kívül hagynunk a koronaví-
rus-járványt.

Az új helyzetek alkalmaz-
kodást kívánnak, ez pedig né-
ha azt jelenti, hogy olyan dön-
tésekre van szükség, amikor
nem egy jó és egy rossz, ha-
nem két rossz közül kell vá-
lasztani. Minél nagyobb vala-
kin a felelősség, és minél több
ember sorsa függ tőle, annál
nehezebb lehet utat találni a
számokra, adatokra, statiszti-
kákra, előrejelzésekre épülő
emberi racionalitás, illetve az
isteni eredetű erkölcs közötti
vékony mezsgyén. Anyagi
központú világunk már csak
ilyen.

Meghalnak, 
hát így jártak

A világjárványt sokan sok-
féleképpen értékelik, értelme-
zik. Egy ismerősöm nemes

egyszerűséggel azt mondta:
nem hisz benne. Hirtelen nem
is értettem, hogy miben nem
hisz. Eszembe jut a Sky News
megrendítő riportfilmje, amit
a bergamói kórházban forgat-
tak: az intenzív osztályokká
alakított kórházi várók, az éle-
tükért küzdő betegek, az or-
vosok, az ápolók, a halottakat
elszállító katonai teherautók
konvojának képe. Egy bará-
tom nemes egyszerűséggel
hisztinek nevezi a koronaví-
rus-járványt, és szinte szemé-
lyes sértésnek érzi, hogy kor-
látozzák a szokásos életvitelé -
ben. Olyanokkal is beszélget-
tem, akik számokat hoztak fel
érvként: ennyi és ennyi em-
berből csak ennyi betegedett
meg és csupán ennyi halt
meg. Különben is, néhány
ezer öreg, beteg meg fog hal-
ni, így jártak – ez az utóbbi
megfogalmazás szó szerint el-
hangzott.

A mi Atyánk akarata
vagyunk

Világos, hogy a fertőzések
számának minimalizálása ér-
dekében hozott intézkedések
óriási gazdasági károkat okoz-
nak. Az is borítékolható, hogy
a munkahelyek elvesztése, az
egzisztenciák megroppanása

súlyos következményekkel jár
majd sok ember és így sok csa-
lád életében. Értem azt is,
hogy a világi hatalmat gyakor-
ló vezetőknek, az egyes orszá-
gok kormányainak kemény ki-
hívást jelent, hogyan lavíroz-
zanak a gazdasági szempon-
tok és a közvetlen életveszély
minél hatékonyabb elhárítása
között. Éppen ezért lehet – szó
szerint – életbe vágó, hogy a
keresztény emberek a na-
gyobb közösségek, a népek, a
nemzetek, az országok, végső
soron az egész világ élő lelkiis-
mereteként tűnjenek föl ezek-
ben az időkben. Hogy az
egyes döntések meghozatala-
kor minél nagyobb súllyal es-
sen latba: az ember nem lehet
egy szám. Nem lehet pusztán

statisztikai adat, mert ha nem
csak megszokásból, hanem át-
élt, mély hittel imádkozzuk,
hogy legyen meg a mi Atyánk
akarata, akkor elönt minket a
megnyugtató bizonyosság,
hogy egyikünk sem véletlenül
született erre a világra. Mind -
annyian az ő akarata szerint
létezünk. Ahogyan Ferenc pá-
pa fogalmazott három évvel
ezelőtt, a Szent Péter téren el-
mondott tanításában: „Isten
aggódik a mi életünkért, ő az,
aki szeretné megkönnyíteni az
életünket, és ezt úgy teszi,
hogy a nevünkön szólít ben-
nünket, ismerve mindnyájunk
arcát. Minden ember olyan
szeretettörténet, amit Isten ír
ezen a földön. Mindnyájan Is-
ten szeretettörténete vagyunk.

Isten a saját nevünkön hív
mindnyájunkat: név szerint is-
mer minket, néz minket, vár
minket, megbocsát nekünk,
türelmes velünk.”

Megbocsát nekünk, türel-
mes velünk, amit úgy becsül-
hetünk meg igazán, ha őt
tesszük meg életvezetőnknek,
ha döntéseinknél az istenis-
meretből eredő tiszta lelkiis-
meretre hagyatkozunk, ha ér-
telmünk magába fogadja a
zsoltár szavait: „Minden for-
rásom belőled fakad.”

Pénz és mohóság,
ember és Isten

Isten aggódik az életün-
kért. Mindenki életéért. Azo-
kért a milliókért, százmillió-

kért is, akik modern kori rab-
szolgaként a legjobban ki
vannak téve a világgazdaság
megtorpanásának. Hiszen ne-
kik nemcsak tartalékaik nin-
csenek, hogy átvészeljenek
egy ilyen nehéz időszakot,
hanem alacsony bérüknél
fogva már eddig sem volt biz-
tosítva számukra az egészsé-
ges élethez való jog. Mert ők
számok csupán. Adatok a 
kiadási oldalon, a telhetet-
len mohóság rendszerében.
Olyan emberek rabszolgái,
akik csak azt nézik, hogy a
bevétel és a kiadás különbö-
zete minél nagyobb legyen.
Bármi áron és bárki élete
árán. Erről egyszerre tehet a
kapzsi ember és az, aki ezt el-
nézi neki. Mások életét sodor-
ja veszélybe, aki az ember ál-
tal értékké hazudott talmi ra-
gyogás birtoklását helyezi
más emberek élete elé. 

Nem kerülhetjük el a vá-
lasztást. Ahogyan a Szentatya
fogalmazott húsvéthétfői mi-
séjén: „Amikor megoldást ta-
lálunk erre a világjárványra,
az élet, az emberek feltámadá-
sa és a pénz istene között kell
majd választani. (...) Ha a
pénzt választod, akkor az éh-
ség, a rabszolgaság, a hábo-
rúk, a fegyvergyárak, az isko-
lázatlan gyermekek útját vá-
lasztod... Ott van a sír. Uram,
segíts nekünk, hogy az embe-
rek számára jót tudjunk vá-
lasztani, anélkül hogy belees-
nénk a mammon sírjába.”

János Máté
Fotó: NEK

Az ember nem egy adat, az ember Isten szeretettörténete
Az elmúlt hetekben számos helyről, sok embertől, gyak-
ran hangzott el, hogy napi rutinunkból kimozdított éle-
tünk alkalmas a dolgok átértékelésére, az értékek átgon-
dolására. A keresztény közösségekben a befelé nézés, a
szellemi önvizsgálat újabb lendületet kapott a húsvétra
való várakozással, majd kicsúcsosodott a nagyhét emel-
kedettebb lelki színterein.
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A rendkívüli helyzet rendkívüli megoldásokat kíván.
Húsvétvasárnap a hívek nem mehettek el a templom-
ba. Hodász András, a budapest-angyalföldi Szent Mi-
hály-templom plébániai kormányzója és Kuzmányi
István diakónus (lapunk főszerkesztője) az üres temp-
lomban tartott szentmise után, egy előre megtervezett
útvonalon haladtak végig az Oltáriszentséggel.

„Mikor elhagytak, / Mikor a lelkem roskadozva vittem,
/ Csöndesen és váratlanul / Átölelt az Isten.”

„Nagyon megrendítő volt látni, hogy mennyien kijöttek,
és nagy hittel, áhítattal várták Jézust. Mivel végig csenget-
tünk, sokan, akik nem hívők, szintén kinéztek az ablakaik-
ból, hogy mi történik, és néhányan
meg is köszönték. De természetesen
sok minden egyéb is bennem volt,
például hogy mikor hívják ki ránk a
rendőrséget, és hogyan fogom tudni
végig tartani a monstranciát. Egy
óra után már mindenem fájt” – idéz-
te fel az átélt élményeket Hodász
András.

A katolikus lelkipásztor arról is
beszélt, munkatársaival sokat gon-
dolkodtak rajta, hogy húsvét köze-
ledtével, a járványhelyzet miatt ki-
alakult körülmények között mi az a
legtöbb, amivel segíteni tudják a hí-
veket, akik hónapokon át kénytele-
nek nélkülözni a szentségek meg-
erősítő kegyelmét. Így született meg
az ötlet: ha a hívek nem jöhetnek el a
templomba, akkor Jézus megy el
hozzájuk. Számos visszajelzés érke-
zett, hogy mennyire sokat jelentett
az embereknek a Jézussal való találkozás.

Nagy kihívás ez a helyzet a hívek és a papok számára is.
Hodász András szerint az üres templom tragédia. Meg-
szokhatatlan. Az Egyház természete, létezésének csúcsa a
liturgia. A plébániai kormányzó bízik abban, hogy minél
előbb újra összegyűlhetünk ünnepelni.

Addig marad az online kapcsolat. Négy-ötezer ember
követi az interneten a Szent Mihály-templombeli szentmi-

sék közvetítéseit a plébánia YouTube-csatornáján. Sokan
olyanok is, akik korábban nem jártak templomba.

„Az Egyház már eddig is jelen volt az online térben. Ta-
lán most kicsit többen meglátták benne a lehetőséget. Az
internetet lehet jóra is és rosszra is használni. Rajtunk mú-
lik. Jelenleg az online letöltések kétharmada pornográf tar-
talom. Az Egyház akkor tudna változtatni ezen, ha minő-
ségi és kreatív tartalmakat kínálna. Itt a lehetőség, hogy a
szertartások közvetítését igényesen valósítsuk meg, és hoz-
zunk létre oldalakat a közösségi médiában, szánjunk rá
időt, pénzt, profizmust.”

A Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszus (NEK) Tit-
kárságának, a Magyar Kurír és az Új Ember szerkesztőségé-

nek, valamint Böjte Csabának, Csókay Andrásnak és Szikora
Róbertnek, a világesemény hírnökeinek közös imafelhívása
alapján, naponta 11.55 és 12.10 között a szerkesztőség a
YouTube-csatornáján élőben közvetíti az imádságot az an-
gyalföldi Szent Mihály-templomból. Az imádság a kihelye-
zett Oltáriszentség előtt zajlik.

Forrás: NEK
Fotó: Zuggó Zsolt

Az üres templom megszokhatatlan
Hodász András az utcán adott áldást az Oltáriszentséggel

A sokak által szeretett és is-
mert személyekről szívesen
olvasunk olyan írásokat, ame-
lyek még inkább betekintést
adnak az életükbe, személyi-
ségük sajátos vonásaiba. Azért
hasznosak ezek az írások,
mert saját személyiségünk
formálásában is meghatározó
szerepet játszanak. Sokan –
leg alább részben – követik
ezeknek az embereknek az
életpéldáját.

Biztosan állíthatjuk, hogy a
XX. és a XXI. század forduló-
ján Szent II. János Pál pápa e
példaadó személyiségek közé
tartozik. Még a nem hívők is –
különösen így néhány évvel a
halála után – elismerőleg szól-
nak róla. A hívők pedig sokan
még ma is elragadtatással em-
lítik életének számos cseleke-
detét és jellemvonásait. Érthe-
tő módon, hiszen ő sokak szá-
mára – különösen a hosszú
pápai szolgálata alapján – a
PÁPA, csupa nagybetűvel ír-
va. De munkásságával és
egész életével is kiérdemelte
ezt az elismerést.

Számos könyv jelent már
meg II. János Pál pápáról, de
biztosak vagyunk afelől, hogy
ez az Önéletrajz is, amelyet
most a kezében tart a Kedves
Olvasó, gyorsan el fog fogyni

a könyvesboltok polcairól. Kü-
lönösen a szerkesztési mód-
szere miatt érdekes ez a kötet,
amely újfajta betekintést nyújt
a szeretett pápa életébe. Az is
sokatmondó, amikor valaki
úgy mutat be valakit, ahogyan
ő látja. Ennél azonban sokkal
érdekesebb és megbízhatóbb
az az írás, amelyet maga a fő-
szereplő ír önmagáról. Valahol
a kettő közötti úton van ez az
írás, amely olyan idézeteket
gyűjt össze az adott személy-
től, amelyek az ő gondolataiba
és ezáltal személyiségének vo-
násaiba is betekintést enged-
nek. Ez egy ilyen könyv.

Azoknak, akik ismerték a
pápát, jó lesz újraolvasniuk
néhány fontos üzenetét, azok-
nak pedig, akik már nem is-
merhették, a felfedezés örö-
mét tudja nyújtani ez a könyv.
A teljesség igénye nélkül,
munkásságának csak egy-két
nagyon jellemző vonására
hadd hívjuk fel a figyelmet.
Istenbe vetett hitét és az Egy-
ház iránti rendkívüli szerete-
tét össze tudta hangolni a ha-
zája iránti őszinte ragaszko-
dással. Pápai szolgálatának
kezdetétől fogva az egész
Egyházban, az egész világban
tudott gondolkodni és csele-
kedni, ezért senki nem von-

hatta felelősségre a tagadha-
tatlanul élete végéig megma-
radó patriotizmusáért. Ez
folyton tetten érhető mind írá-
sos, mind szóbeli megnyilat-
kozásaiban. S mégis minden

nemzetiségű hívő a saját pá-
pájának érezhette őt. A 104
külföldi és 170 olaszországi
utazása is ezt igazolja.

A szó legteljesebb értelmé-
ben apostol volt ő, aki Jézus

missziós parancsát élete
utolsó pillanatáig rendíthe-
tetlenül folytatta. Még a be-
tegségében is, és nem ke-
vésbé a halálos ágyán. Ami-
kor már beszélni is képtelen
volt, gesztusaival és üzene-
tével is hirdette az Evangéli-
umot: Engedjetek visszatér-
ni az atyai házba!

Határtalan szeretet élt
benne Isten, az Egyház és
az emberek iránt. Ez adta
neki azt a belső dinamiz-
must, amely fáradhatatlan-
ná tette egész élete folya-
mán. Ezt sugározta azok fe-
lé is – szegények és hatal-
masok felé egyaránt –, akik-
kel utazásai során találko-
zott. Ennek volt köszönhető
a számtalan megtérés is,
amelyek találkozásainak tu-
lajdoníthatók. Az egyes lá-
togatásait ellenző politiku-
sok vagy újságírók is leg-
többször megszelídültek,
sőt, nem egy esetben telje-
sen más véleményre jutot-
tak a Szentatyával történt
találkozás után.

Nem túlzás azt állítani,
hogy Jézushoz hasonlóan –
igaz, másképpen – II. János
Pál pápa is meggyőző erő-
vel tudta megmutatni Isten
atyai szeretetét. Isten irgal-
mas szeretete a számára
annyira meghatározó felis-
merés és életének olyan fon-
tos része volt, hogy annak
mélyebb megértésére egy

külön ünnepet rendelt az
egész Egyház számára. A
krakkói Irgalmasság baziliká-
jának megépítésével pedig
egy olyan zarándokhelyet
adott a világnak, ahol min-

denki közelebb kerülhet Isten
irgalmas szeretetének megis-
meréséhez és megtapasztalá-
sához. Aki akár csak egyszer
is találkozhatott a szent életű
pápával, annak számára vilá-
gossá vált, hogy ő egészen
rendkívüli módon az imádság
embere volt. Ez áthatotta
egész valóját. Önátadása a jel-
mondatának megfelelően –
Totus Tuus – így vált a Szűz-
anyáéhoz hasonlóvá, aki iránt
egész életében különleges
tisztelettel viseltetett.

Bármerre járunk a világban,
sokfelé találkozunk egy-egy
utca, tér vagy intézmény nevé-
vel, amely Szent II. János Pál
pápának állít emléket. Mindez
azt mutatja, hogy sokan gon-
dolják úgy, ez a pápa megha-
tározó személyisége volt nem
csak a Katolikus Egyháznak,
hanem az egész emberiség tör-
ténelmének. S ez nem túlzás!
Kívánjuk, hogy ez a könyv is
segítse szolgálatának még na-
gyobb összefüggésekben való
megértését. Ugyanakkor nap-
jaink nehéz körülményei köze-
pette kérjük mennyei közben-
járását a népek sorsának jobb-
ra fordulásáért!

Győr, 2020. március 17-én, a
vérrel könnyezett győri Szűzanya
ünnepén, aki előtt 1996. szeptem-
ber 7-én Szent II. János Pál pápa
is imádkozott.

*
A kötetet lengyelből Koncz

Éva fordította magyar nyelvre,
Vámossy Erzsébet olvasó szer -
kesztette, a grafikai munkát
Fábián Attila készítette.

A könyv megrendelhető a
webboltunkban, a https://bolt.
ujember.hu/ oldalunkon.

Megjelent Szent II. János Pál pápa Önéletrajza
Szent II. János Pál pápa soha nem írt önéletrajzot, de be-
szédeiben, írásaiban, interjúiban gyakran idézte föl éle-
tének fontosabb eseményeit. Ezeket a visszaemlékezése-
ket válogatta össze és fűzte egységes egésszé Justyna
Kiliańczyk-Zięba, a krakkói Jagelló Egyetem adjunktu-
sa. Az Új Ember kiadványok sorozatának legújabb kö-
tete a szent pápa születésének századik évfordulójára je-
lent meg. A könyvhöz Veres András püspök, a Magyar
Katolikus Püspöki Konferencia (MKPK) elnöke írt aján-
lást. Az alábbiakban ezt adjuk közre.
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Az olasz tenor húsvétvasár-
napi koncertjét, amelyet az
üres milánói dómban adott,
két nap alatt több mint 35
millióan nézték meg.

A YouTube videomegosztón
rekordnézettséget döntött Bocelli
rendhagyó fellépése. Ezen a plat-

formon még soha ennyien nem
kísértek figyelemmel komolyze-
nei koncertközvetítést élőben – ír-
ta a Variety.com.

A Music for Hope – Live from
Duomo di Milano (Zene a reményért
– Élőben a milánói dómból) című
közvetítést egyidejűleg 2,8 millió-

an nézték, ami szintén rekordnak
számít a YouTube-on. A 25 perces
Bocelli-koncertet 24 óra alatt több
mint 28 millióan látták, és három
nappal az esemény után, szerdán
már a 35 milliót is meghaladta az
előadást megtekintők száma. 

A 61 éves vak énekest a katedrá-
lis orgonistája, Emanuele Vianelli kí-

sérte a koncerten, amelyen Bach és
Gounod Ave Mariája, valamint Mas-
cagni Sancta Maria című műve is el-
hangzott. A koncert az Amazing
grace (Csodás kegyelem) című ke-
resztény egyházi énekkel zárult.

Forrás: MTI
Fotó: Avvenire

Andrea Bocelli 
a YouTube új sztárja


