LXXVI. évf. 17.
(3740.)
2020. április 26.
Ára 220 Ft
ujember.hu
ujember@ujember.hu

MAGYARORSZÁG KATOLIKUS HETILAPJA

Keresztelés
vészhelyzetben
A triatlonosból lett mentős
hivatása
Vanek Ákos triatlonista, világbajnoki bronzérmes, világkupa-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 tévéﬁlmsorozat főcíme is az Ön munkája. Hogyan lett végül mentős?
– Egy sportoló a pályafutása vége felé már sokat gondolkodik azon, hogy meddig akarja még folytatni a sportkarrierjét,
és mi lesz azután. A triatlon olimpiacentrikus sportág, sokan
négyéves ciklusokban gondolkodnak, erre épül az edzéstervük, és ezt számításba véve kezdenek el foglalkozni az esetleges váltás gondolatával is. Többen azt javasolták, hogy térjek
át a hosszútávokra, induljak el az Ironman triatlon felé (3,86 kilométer úszás, 180,25 kilométer kerékpározás és egy 42,195 kilométeres 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.)
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Különös húsvét
Több mint kétezer Új Ember ért célba a teljesebb ünnepért
Nagykedden, az újságok csomagolásakor, az akkor készült fotóról égett a szívembe Bíró László
püspök atya címlapos írásának a
címben (is) megfogalmazott üzenete: Különös húsvét. Ennél jobban nem lehet összefoglalni, mi
az, ami történt, hogyan készültünk, hogyan éltük meg a nagyhetet és a húsvétot. Akkor is, ha a
szent három nap előtt mintha soha nem látott módon felgyorsult
volna az életünk, miközben a
külső veszélyhelyzet miatti keretek próbáltak lelassítani, otthon
tartani minket.
(Folytatás a 3. 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 ﬁzikussal, klímakutatóval, az ENSZ Éghajlatváltozási
Kormányközi Testület (IPCC) kibocsátásmérséklésekkel
foglalkozó munkacsoportjának alelnökével, a Közép-európai 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?

9. oldal

Emberközpontúbb gazdaság
a koronavírus-járvány nyomán

– Nem hiszem, hogy az éghajlatváltozás volna a pandémiák
kialakulásának legfőbb oka, viszont jelentősen hozzájárul a
kórokozók terjedéséhez. A legfőbb kockázat a globalizáció és
a biológiai sokféleség drámai mértékű pusztítása. A mostani
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Ez a cikk a koronavírus-járvány első szakaszában készült. Az itt leírt konkrétumok a járvány
előrehaladtával változhatnak, de a mostanáig –
2020 április első feléig – elérhető információk alapján lehetőség nyílik az eddigi helyzet korrekt elemzésére és következtetések levonására.
A koronavírus-járvány egészségügyi hatása
mellett egy másik következménnyel is számolhatunk: a már kialakulóban lévő gazdasági világválsággal.
(Folytatás a 6. oldalon.)
járvány során is azt tapasztaljuk: ha valahol felüti a fejét egy
járvány, mint most Kínában, hiába fékezik meg lokálisan, pillanatok alatt szétterjed az egész világon. Az jelenti a legnagyobb gondot, hogy egyetlen járványt sem lehet már lokálisan
kezelni, és különösen nem ha egy olyan, nagy fertőzőképességű kórokozóról van szó, mint a koronavírus. Mindehhez azonban kétségtelenül hozzájárul az éghajlatváltozás is.
(Folytatás az 5. oldalon.)
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Hősök, akik teszik a kötelességüket
Interjú Ferenc pápával (I. rész)
Ferenc pápa az első hosszabb interjúját a koronavírusjárvány 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 Commonweal (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 változatból készült teljes fordítást közreadjuk olvasóinknak.
Március végén javasoltam Ferenc pápának, talán alkalmas az
idő arra, hogy a világhoz forduljon. Az Olaszországot és Spanyolországot oly súlyosan sújtó
járvány eljutott az Egyesült Királyságba, az Egyesült Államokba és Ausztráliába is. Anélkül
hogy bármit megígért volna, azt
válaszolta, küldjem el neki a kérdéseket. Hat témát választottam:
mindegyik több kérdést tartalmazott, amelyekre válaszolhatott, de
ki is hagyhatott közülük, ahogy
jobbnak tűnt számára. Egy hét
múlva kaptam értesítést arról,
hogy felvételt készített és elmondta a kérdéseimmel kapcsolatos
gondolatait. Az interjú spanyolul
készült.
Szentatya, hogyan éli meg a járványt és a bezártságot, akár a
Szent Márta-házban, akár általában, a Vatikánban, gyakorlati és
lelki szempontból?
– A kúria próbálja folytatni
a munkát, igyekszik a megszokott módon élni, megszervezték, hogy váltásban mozogjunk, hogy sose legyen túl
sok ember együtt. Jól átgondolták. Betartjuk az egészségügyi hatóságok által hozott intézkedéseket. Itt, a Szent Márta-házban két váltásban megyünk ebédelni, ami segít
csökkenteni az egymással való érintkezést. Mindenki az
irodájában vagy otthon dolgozik, digitális eszközökkel. Az
egész világon mindenki dolgozik, itt sincs semmittevés.
Hogyan élem meg lelkileg?
Többet imádkozom, mert azt
hiszem, ezt kell tennem, és az
emberekre gondolok. Értük aggódom: az emberekért. Az emberekre gondolás felken engem,
jót tesz nekem, kivon az önzőségből. Természetesen nekem
is vannak önzőségeim: kedden
jön a gyóntató, és akkor rendbe
teszem ezeket a dolgokat. Gondolok 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 megmutatkozni: tragikus „azután”
és fájdalmas „azután” lesz, s
ezért jobb már most gondolni
rá. Az Átfogó Emberi Fejlődés
Dikasztériumán keresztül szerveztünk egy bizottságot, amely
ezen dolgozik, és velem együtt
jön össze.
Amiért leginkább aggódom
– legalábbis amit az imában érzek –, hogy miként is kísérjem
Isten népét, miként tudnék közel lenni hozzá. Ez az értelme
a 7 órai, élőben közvetített
(vagy felvételről megismételt)
misének, melyet sokan követnek, hogy tudniillik kísérve
érezzék magukat; ugyanez
volt az értelme néhány beszédemnek és a március 27-ei
szertartásnak is, a Szent Péter
téren. És szó van egy meglehetősen intenzív jelenléti munkáról, az apostoli jótékonysági hivatalon (Elemosineria Apostolica) keresztül, hogy valamiképpen kísérjük az éhező és a
beteg embereket. Nagy bizonytalanságban élem meg ezt
az időszakot. Sok mindent ki
kell találni, leleményesen át
kell alakítani.

hintójába zárkózva, vélhetően
az ablak mögül, hogy védje
magát. Az emberek nem vették ezt jó néven. Isten népének szüksége van arra, hogy a
pásztor mellette álljon, hogy
ne védje magát túlzottan. Isten népének ma nagyon közeli pásztorokra van szüksége,
azoknak a kapucinusoknak az
áldozatosságával, akik így
cselekedtek. A keresztény ember kreativitásának abban kell
megmutatkoznia, hogy új horizontokat 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 segít majd emlékezni a mostani
eseményekre! Vigyázzatok
magatokra a ránk váró jövő
érdekében! És amikor ez a jövő eljön, hasznotokra lesz emlékezni arra, ami történt. Vigyázni kell a mostanra, de a
holnap érdekében. Mindezt teremtőkészséggel! Egyszerű teremtőkészséggel, mely mindennap kitalál valamit. A családban nem nehéz felfedezni
ezt. Nem szabad elmenekülni,
elidegenítő dolgokba menekülni, melyek jelenleg semmit
sem használnak.

Van egy Ön által nagyon kedvelt
olasz regény a XVII. századból,
amelyet a közelmúltban többször
is említett: A jegyesek, Alessandro Manzonitól. A regény
története az 1630-as drámai pestisjárvány idején zajlik, Milánóban. Többféle egyházi személy
szerepel benne: don Abundio, a
gyáva pap, a szent bíboros, Borromeo érsek és a kapucinus barátok, akik a „lazzaretto”-ban, egyfajta tábori kórházban szolgálnak,
ahol a fertőzött betegek szigorúan
el vannak választva az egészségesektől. A regény fényében hogyan A válságra adott állami válaszoklátja a pápa az Egyház küldetését kal összefüggésben: miközben a
a koronavírus-járvány idején?
tömeges karantén elrendelése azt
jelzi, hogy egyes kormányok haj– Federigo bíboros valódi landók feláldozni a gazdasági jóhőse ennek a járványnak Mi- létet a legkiszolgáltatottabbak érlánóban. Az egyik fejezetben dekében, ez feltárja a kirekesztésmégis arról olvasunk, hogy nek azt a szintjét is, amelyet kokörbejárt, és üdvözölte az em- rábban normálisnak és elfogadhabereket, csakhogy a gyalog- tónak tekintettek.

Vigasztaló telefont kaptak
az amerikaiak

kosságát, különösképpen a koronavírus-fertőzés miatt beteg embereket.” A pápa imádkozik a
betegekért, az orvosokért, az
ápolókért, az egészségügyi dolgozókért és mindazokért, akik a
betegeket gondozzák. Imáiba
foglalja a hatóságokat, a papokat,
a szerzeteseket és a világi híveket. Dolan bíboros köszönetet
mondott a pápának szeretetteljes
gesztusáért, és biztosította őt arról, hogy a New York-i hívek
imádkoznak érte.
Forrás: Vatikáni Rádió

Ferenc pápa április 14-én felhívta
telefonon Timothy Dolan bíborost,
New York-i érseket. Lelki közelségét
fejezte ki a város lakosságának, különösen a koronavírussal megfertőződött betegeknek, és aggodalmának
adott hangot. A hírt a New York-i
Főegyházmegye tette közzé. Jelenleg
az Amerikai Egyesült Államok a járvány által leginkább sújtott ország a
világon.
A Szentatya telefonhívásáról kiLevél az agydaganatban
adott közleményben Dolan bíboros
így fogalmazott: „Ferenc pápa délu- elhunyt Vincenzo szüleinek
tán 2 óra körül telefonált, hogy szereFerenc pápa és Vincenzo először
tetteljes aggodalmát fejezze ki és lelki
közelségéről biztosítsa New York la- San Giovanni Rotondóban találko-

– Igaz, egyes kormányok
példamutató intézkedéseket
hoztak, jól meghatározott prioritásokkal, a lakosság védelme érdekében. De rájövünk
arra, hogy egész gondolkodásunk – akár tetszik, akár nem
– a gazdaság körül forog. A
pénzügy világában úgy tűnik,
normális dolog feláldozni. A
leselejtezés kultúrájának politikája. Elejétől a végéig. Például a prenatális szelektivitásra
gondolok. Manapság nehezen
találkozunk az utcán Downkóros emberekkel. Amikor
látszik az ultrahangon, visszaküldik a feladónak. Az eutanázia 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 pasztorálissal foglalkozó szakemberek
összpontosítottak, a tabletta
volt. És nem vették észre annak az enciklikának a prófétai
erejét, mely előrevetítette a
neomalthusianizmust, mely
az egész világon már kialakulóban volt. VI. Pál figyelmeztetett a neomalthusianizmus
hullámára, amelyet ma látunk
az emberek kiválogatásában
aszerint, hogy termelőképes-e,
hasznos-e: a leselejtezés kultúrája. A hajléktalan emberek
hajléktalanok maradnak. Pár
napja láttam egy fényképet,
amely Las Vegasban készült,
karanténba zárták őket egy
parkolóban. A szállodák pedig üresek voltak. Hiszen egy
hajléktalan nem mehet szállodába! Itt láthatjuk, miként
működik a leselejtezés elmélete.

hetőségként az ökológiai megtérésre, prioritásaink és életmódunk felülvizsgálatára? Lát-e lehetőséget 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 katasztrófákra. Ki beszél ma az
ausztráliai tűzvészekről? És
arról a tényről, hogy másfél
évvel ezelőtt egy hajó áthaladt
az Északi-sarkon, mely hajózhatóvá vált a jégolvadás miatt? Ki beszél az árvizekről?
Nem tudom, hogy ez a természet bosszúja-e, de minden bizonnyal a válasza.
Szelektív a memóriánk. Szeretném ezt nyomatékosítani.
Lenyűgözött a normandiai
partraszállás hetvenedik évfordulójának megünneplése. Jelen
voltak a nemzetközi politikai
és kulturális élet vezető személyiségei. És ünnepeltek. Nyilván igaz, hogy ez volt a diktatúra végének kezdete, de senki
sem emlékezett meg arról a tízezer fiatalemberről, akik azon a
parton estek el. Amikor Redipugliában voltam, az I. világháború végének századik évfordulóján, egy gyönyörű emlékművet és kőbe vésett neveket láthattunk, semmi mást.
Sírtam, és XV. Benedek pápára
(a „hasztalan mészárlásra”)
gondoltam, és Anzióra is, halottak napján, az összes ott eltemetett észak-amerikai katonára. Mindegyiknek volt családja,
én is lehettem volna ott bármelyikük helyett. Ma itt, Európában, amikor kezdünk populista
beszédeket vagy ilyen szelektív
jellegű politikai döntéseket halFelfoghatjuk-e a válságot és an- lani, nem nehéz Hitler 1933-as
nak gazdasági hatását kedvező le- beszédeire emlékezni, melyek
köszöntötte őt és a körülötte álló családját.
A gyógyulófélben lévő
Vincenzo idén januárban arra kérte a szüleit, tegyék lehetővé számára, hogy „viszonozhassa” a pápalátogatást. Így történt, hogy idén január 22-én, egy szerdai általános kihallgatás során Vincenzo ismét személyesen találkozhatott a Szentatyával.
A pápa megismerte, szeretettel köszöntötte őt és vele
együtt a szüleit, a testvérét és
a család pap barátját is. Külön megköszönte, hogy a fiú „viszonozta a látogatást”, amire Vincenzo
örömtől sugárzó arccal válaszolt.
A San Giovanni Rotondó-i kórházba visszatérve Vincenzo állapota

A SZENTATYA ÜZENETEI

zott, Pio atya városában, a Pio atya
által alapított kórházban. Éppen két
évvel ezelőtt lépett a Szentatya a tizenhárom éves, súlyos agydaganatban szenvedő Vincenzo ágyához, és

többé-kevésbé ugyanolyanok
voltak, mint néhány mai európai politikus beszédei.
Megint egy Vergilius-sor jut
eszembe: Meminisce iuvabit. Jó
lesz egyszer emlékezni, mert
az emlékezés segít majd nekünk. Ma eljött az ideje annak,
hogy helyreállítsuk az emlékezetünket. Nem ez az emberiséget sújtó első járvány. A többi
mára anekdotává szépült.
Vissza kell szereznünk az emlékezést a gyökerekre, a hagyományra, mely „emlékezésből él”. Szent Ignác lelkigyakorlatában 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 mindannyiunkat érint: gazdagokat, szegényeket egyaránt. Fontos figyelmeztetés a képmutatás
ellen. Aggaszt egyes politikusok képmutatása, akik azt
állítják, hogy meg akarnak
küzdeni a válsággal, akik az
éhezésről beszélnek a világban, és miközben erről beszélnek, fegyvereket gyártanak. Ideje megtérni ebből a
működésben lévő képmutatásból. Ez a következetesség
ideje. Vagy következetesek
vagyunk, vagy mindent elveszítünk.
Ön a megtérésről kérdez
engem. Minden válság veszélyt jelent, de egyben lehetőséget is hordoz. Lehetőség
nyílik arra, hogy megmeneküljünk a veszélyből. Úgy
gondolom, most le kell lassítanunk a fogyasztás és a termelés bizonyos ritmusát (Laudato si’ 191.), és meg kell tanulnunk megérteni és szemlélni a
természetet. Újra fel kell vennünk a kapcsolatot a tényleges környezetünkkel. Ez lehetőség a megtérésre. Igen, látom a kevésbé likvid és humánusabb gazdaságra való áttérés kezdeti jeleit. De nem szabad elveszítenünk emlékezetünket, ha a jelenlegi helyzet
elmúlik, nem szabad archiválnunk, és visszatérnünk a korábbi állapothoz. Ideje, hogy
előrelépjünk. A természet
használásából és kihasználásából át kell lépnünk a szemlélésre. Mi, emberek elveszítettük a szemlélődés dimenzióját; eljött az idő, hogy visszaszerezzük.
(Az interjú második részét következő számunkban közöljük.)
Fordította: Tőzsér Endre SP
Fotó: Vatican News

nem sokkal később súlyosbodni kezdett, és március 30-án, tizenöt évesen visszaadta lelkét Teremtőjének.
Ferenc pápát munkatársai tájékoztatták a fiú haláláról, ő pedig április
7-én levelet írt kis barátja családjának.
A pápa fekete betűkkel, egyszerű
fehér levelezőlapra írta üzenetét:
„Szeretném, ha eljutna Vincenzo szüleihez őszinte együttérzésem és közelségem. Imádkozom az egész családért. Az Úr áldjon és a Szűzanya
oltalmazzon benneteket!” Ferenc pápa kézzel írott levelét a vatikáni Államtitkárság juttatta el a családhoz.
A szeretet apró gesztusa ez, amely
óriási erőt ad a gyászoló szülőknek,
vigaszt jelent megtört szívüknek.
Forrás: Vatikáni Rádió
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A jelentkezések feldolgozása után
megkezdődött
az újságok borítékolása

Több mint kétezer Új Ember ért célba a teljesebb ünnepért
(Folytatás az 1. oldalról.)
Nagyhétfőn délben meghirdettük, hogy közelségünk
kifejezéseként úgy döntöttünk, a húsvét megünneplését
szeretnénk megkönnyíteni a kiadványunkkal. Ezért ígéretet 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 számát, mégpedig ingyenesen, a szállítási költséget sem fölszámolva. (A templomokban és az újságárusoknál továbbra 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 órával a határidő lejárta után, 13 órakor leállítottuk az e-mailek fogadását. Több mint kétezer hetilapra érkezett bejelentett igény. A kérések túlnyomó többsége egyéni volt, de
jöttek megkeresések idősotthonokból, kórházakból, településekről, 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 elkészítették a címlistákat. Ekkor a raktárban nekiláttunk az újságok borítékba helyezésének és felcímkézésének. Első körben az egyéni megkeresésekben jelzett vidéki címekre juttattuk el a hetilap ünnepi számát. A posta azt a tájékoztatást adta, hogy csak elsőbbségi küldeményként tudja biztosítani, hogy a példányok húsvétig eljussanak a címzettekhez, lévén, hogy nagypéntek munkaszüneti nap. Vállaltuk a nagyobb anyagi terhet, amit az elsőbbségi feladás jelentett, és a lapok többségét még nagykedden, az esti zárás

előtt postára adtuk. Sőt, Budaörsre és Érdre már aznap este kivitte az újságokat a jelen cikkhez készült képek alkotója.
Nagyszerdán és nagycsütörtökön reggel a Nemzetközi
Eucharisztikus Kongresszus (NEK) munkatársai és önkéntesei felsorakoztak a raktárunknál, és megkezdődött a budapesti címekre a személyes kiszállítás: gyalogosan, biciklivel, motorral, tömegközlekedéssel. A NEK vezető munkatársai pedig a nyakukba vették az országot, és Egerbe,
Pusztaszabolcsra, Velencére, Székesfehérvárra, Várpalotára, Ősibe kézbesítették legkésőbb nagyszombatig a nagyobb példányszámban igényelt lapokat.
Eközben a jelen sorok írója is elindult családjával az angyalföldi címekre. Csak a postaládákig vittük a küldeményeket, de – az önkéntesek beszámolói alapján és az e-mailek 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, könnyfakasztóan őszinte köszönetet mondott az ünnepi lapért és
a kiszállításáért.
Ha mindehhez még hozzáveszem, hogy azt a nem kevés 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, szívünket nem a járvány okozta bénultság tölti el, hanem a közelség, 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
A hajléktalanszállón is
örültek az újságnak

Nagyszerdán és nagycsütörtökön az önkéntesek átveszik a kiadványokat

Újságok nagyobb
mennyiségben;
a NEK önkéntesei
szállították ki a lapot
Egertől Várpalotáig

Dr. Egyed Péter
a kórházi ügyeletbe is
elvitte az Új Embert
Nagykedden este
a borítékolás után sikerült
postára adni
a kiadványokat
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A BIBLIA ÜZENETE

AZ EUCHARISZTIKUS KONGRESSZUSRA KÉSZÜLVE

Jézus-jelenések

Az Eucharisztia ünneplése 86.

Lk 24,13–35
Az emmauszi tanítványok történetének van
egy furcsa eleme, amin egyre gyakrabban elgondolkodom. A tanítványok beszámolójából
kitűnik, hogy tökéletesen tisztában vannak a
húsvéti történésekkel: az asszonyok híradásával az üres sírról és az angyalokról, Péter és János ezeket a tényeket megerősítő beszámolójával. Azt is mondhatnánk, hogy vasárnap délre már tudnak mindent, amiről az evangélisták beszámolnak, tisztában vannak a több tanú által megerősített eseményekkel. Mégsem
hisznek. Hátat fordítanak Jeruzsálemnek, elindulnak napnyugat felé (vagyis: a fény felől a
sötétségbe tartanak). Már-már panaszosan róják fel: „néhány hozzánk tartozó asszony megzavart bennünket.” Mindent tudnak húsvétról, 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 vasárnapja 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 kezdeményezése, spontán és kreatív cselekvése az
emberek között és az emberekben inkább zavarkeltő tényezőnek fog tűnni a szemünkben.

Ugyanis előállhat az a helyzet, hogy az élő
(vagyis a lezárt, tárgyiasító és „halott” okoskodásainkat szüntelenül meghaladó) Úr nem azt
teszi, amit mi elvárunk tőle; nem úgy mutatkozik meg, ahogyan szeretnénk.
Ezzel el is érkeztünk a feltámadás utáni Jézus-jelenések egyik érdekes pontjához. Miért
van az, hogy a megszólítottak először nem ismerik fel a Mestert, s csak nagy nehezen fogják fel és fogadják el: valóban ő az? Nem pusztán arról van itt szó, hogy a halálból való viszszatérés 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 alávetve a gondolkodásunk, az elvárásaink szabályainak. Mi azonban továbbra is úgy akarjuk 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 felismerhetjük őt, az Élőt, úgy, amint van!
Török Csaba

Hogy midőn hirtelen felragyogsz a bíró felhőjén,
vesd el a megérdemelt büntetéseket, add vissza az
elvesztett koronákat!
Az Aeterne Rex altissime kezdetű himnusz hetedik 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 megrendülnek. 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 hatalommal és nagy dicsőséggel. Elküldi angyalait
nagy harsonaszóval, s azok összegyűjtik választottait a négy égtáj felől, az ég egyik szélétől a másik végéig.” (Mt 24,29–31) „Vigyázzatok hát magatokra, hogy el ne nehezedjen szívetek a tobzódásban 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 megmeneküljetek 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 gondol, ahogyan ez az apostoli hagyományban,
majd pedig az egyházatyák hagyományában is
megjelenik, kezdve Órigenésztől, kiemelkedő
módon pedig Jeruzsálemi Szent Kürillosznál. Amire a himnusz szerzője gondol, annak alapjait
Máté evangélista könyvében is megtaláljuk, aki

a prófétai irodalom eszkatologikus üzeneteit
foglalta össze (vö. Dán 7,13–14; Iz 13,10; 34,4; Joel 2,10). Viszont János evangéliumának (vö. Jn
19,37) és a Jelenések könyvének szemszögéből
(vö. Jel 1,17) – amely összekapcsolja Dániel kinyilatkoztatását Zakeus próféta soraival – a keresztre feszített Üdvözítő jeléről beszélünk. Ez
az újszövetségi gondolkodás adott alapot ahhoz, hogy az Emberfia bírói jele a kereszt lesz.
A versszak harmadik sora kapcsolódik a
hatodik versszak bűnbánó soraihoz, majd áttér a kegyelem és az irgalom ajándékára, hivatkozva 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 eljövök! Tartsd meg, amid van, hogy senki se vegye el koronádat! Aki győz, azt oszloppá teszem Istenem templomában, és nem megy ki
többé, és ráírom Istenem nevét és Istenem városának nevét, az új Jeruzsálemét, amely leszáll az égből Istenemtől, és saját, új nevemet.”
(Jel 3,10–12) Krisztus, a királyi és bírói hatalom birtokosa (Iz 22,22) adja vissza az eredendő méltóságot és az örök boldogságot jelképező 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 személyes elbukásokban és megpróbáltatásokban
(Jób 19,9; Zsolt 89,40; Jer 13,18).
Sztankó Attila

GÖRÖGKATOLIKUS LELKISÉG

A HÉT SZENTJE

Az örömhír terjedése

Sienai Szent Katalin

A kenethozó asszonyok vasárnapjára előírt föltétellel (ApCsel 6,6). Nem volna szabad
Április 29.
evangéliumban csak néhány személy szerepel. megfeledkeznünk arról a feladatunkról, hogy
Jacopo Benincasa kelElsősorban a Jézusnak a végtisztességet meg- imádkozzunk diakónusi – és természetesen –
telláták) kolostorába. A leadni akaró jámbor asszonyok azok, akik ter- papi hivatásokért. Hogy az örömhír az igehir- mefestő 24. gyermekegenda szerint Domonkosjeszteni kezdik a feltámadás örömhírét. Bár detésük, a szeretetszolgálatuk révén most is, ként született. Abban a
tól kapta a szerzetesi rukorban élt, amikor a páfurcsa, hogy ez a szakasz ezzel fejeződik be: egyre jobban terjedjen.
hát, amit egy koldusnak
„senkinek sem mondtak semmit,
adott, és cserébe KrisztusA szakasz így fejeződik be: pák hetven éven kereszmert féltek” (Mk 16,8). Teológus
tól égi öltözéket kapott.
annyira terjedt az örömhír, hogy tül az avignoni fogságpápánk, XVI. Benedek sem tartja
Misztikus látomásában az
„igen megszaporodott” a Jézust ban, Rómától távol tarvalószínűnek, hogy ténylegesen
Úr kiszólította magányákövetők száma, sőt, még a zsidó tózkodtak, és a francia
ezzel fejeződne be Márk evangéból és az emberek közé
papok közül is sokan kereszté- városból kormányozták
liuma, mert igenis, a többi hírküldte, a béke és az iganyek lettek (ApCsel 6,7). Íme, a Krisztus Egyházát, súNem volna szabad
adás szerint az asszonyok nem
zság angyalának. Rövidemustármag elkezd terebélyes fá- lyos nehézségek között.
Catarina (Katalin) hathallgatnak, viszik, hirdetik az megfeledkeznünk arról vá növekedni (Mk 4,31). Az idei
sen híre ment, hogy jó taörömhírt. Az ünnepi apostoli szanácsadó, ezért számosan
hírek között pedig az szerepelt, éves volt, amikor először
a feladatunkról, hogy
kasz pedig (ApCsel 6,1–7) már imádkozzunk diakónusi hogy kétmilliárd ember ünnepel- látomásban részesült: a
kérték segítségét. Útjaira
több részletben is arról szól, hogy
mindig három gyóntatóte a húsvétot, bár szokatlan kö- domonkosok temploma
– és természetesen
mennyire terjed a feltámadás – és
pap kísérte, hogy a hozzárülmények között, bezárt temp- fölött – ez a házuk köze– papi hivatásokért.
egyáltalán a kereszténység – Hogy az örömhír az ige- lomokkal. S hozzátehetjük: bár- lében állt, és nagyon szesereglő bűnbánók megörömhíre.
szabadulhassanak lelki
hirdetésük, a szeretetszol- csak oly mértékben növekednék rette – Krisztus főpapi
A szakasz azzal kezdődik,
terheiktől. 1374-ben Firengálatuk révén most is, most is az örömhírt hirdetők és ruhában jelent meg neki.
hogy a Jézust követő emberek egyre jobban terjedjen. elfogadók száma, mint ott, a kez- Kíséretében felismerte
zében, a Domonkos-rend
Pétert, Pált és János evan„száma nagyon megszaporokáptalani gyűlésén megdeti időkben!
dott” (ApCsel 6,1). Az örömhír
vizsgálták tanítását, életA liturgia szövegében az im- gélistát. Az Úr Krisztus
terjedése következtében igen sokan lettek, és már feltámadt Jézus buzdítja a kenethozó asz- jóságosan rámosolygott, majd megáldotta.
vitelét, és tevékenységét továbbra is engedéA látomástól Katalin megváltozott. Felnőt- lyezték. 1375-ben Pisában, a Szent Krisztinamár zavart okozott, hogy az apostolok nem szonyokat: „Siessetek, vigyétek meg barátaimtudtak mindenkit egyformán ellátni. S íme, nak az örömhírt. Azt akarom, hogy öröm tesen komoly lett, imádságos élete elmélyült, templomban megjelentek a testén Krisztus stigrögtön tapasztalhatjuk az Egyház gondoskodó áradjon alkotásomra onnan, ahonnan a bánat és a Szentlélek irányításával elkezdte gyako- mái. Fölkereste XI. Gergely pápát, és rábírta,
tevékenységét. Diakónusokat választanak az származott.” Nekünk is szól ez a húsvéti üze- rolni a régi remeték vezeklését, böjtjét, imád- hogy visszatérjen Rómába. Ezzel véget vetett a
apostolok mellé, hogy ne szenvedjen csorbát net. Vigyük, terjesszük szavainkkal és szere- ságait. Hétéves korában szüzességi fogadal- pápaság avignoni fogságának.
sem az igehirdetés, sem a szeretetszolgálat. tetcselekedeteinkkel a feltámadás örömhírét! mat tett.
Irodalmi munkássága komoly hatást gya1363-ban, tizenhat éves korában belépett korolt a következő századok olasz vallási iroIgen, ez utóbbi is fontos az Egyház kezdete
óta. A jámbor asszonyok Jézus holttestének
Ivancsó István Szent Domonkos harmadrendi apácáinak (man- dalmára. Ránk maradt korabeli hiteles életrajakartak így szolgálni, ám az
za (a domonkos Capuai Boldog Rajmundtól) és
Egyház tagjai kétezer év óta
kiterjedt lelki irodalmi munkássága, levelezéÁPRILIS 26., HÚSVÉT 3.
pa emléknapja (Katalin,
az ő titokzatos teste, az élő
se. Írni-olvasni későn tanult meg, de a stílusVASÁRNAPJA
(Ervin,
Klé
Kitti) – ApCsel 8,26–40 –
Egyház szolgálatát végzik.
nak már akkor művésze volt, amikor még diktusz) – ApCsel 2,14.22–28
Jn 6,44–51.
Mert egyformán fontos az
tálta műveit. Írásainak közvetlen nyelvezete
(Lehetetlen volt, hogy a halál
MÁJUS 1., PÉNTEK –
igehirdetés és a szolgálat. Ma
kora sienai köznyelvéhez áll közel. Négyszáz
fogva tartsa.) – 1Pét 1,17–21
Szent József, a munkás emis. Rajtunk is múlik, hogy
fennmaradt levele közül a legszebbek azok,
Krisztusnak, a szeplőtelen báléknapja (Fülöp, Jakab) –
működjék!
amelyeket gyóntatójához intézett, aki később
ránynak drága vére váltott meg
ApCsel 9,1–20 – Jn 6,52–
Az örömhír azáltal is termegírta Katalin életrajzát.
titeket.) – Lk 24,13–35 (Amikor a kenyeret megtörte, 59 vagy Szent Józsefről Ter 1,26–2,3 vagy Kol
jed, hogy növekszik az EgyA két leghíresebb levél közül az egyik azokfelismerték.) – Zsolozsma: III. zsoltárhét – Ének- 3,14–15.17.23–24 – Mt 13,54–58 – Énekrend: Ho
ház hivatalos szolgáinak száról az órákról számol be, amiket egy halálraíma. „Hét jó hírű, Szentlélektélt vigasztalásával töltött. A másik klasszikus
rend: Ho 89 – ÉE 552, 416, Ho 89 – ÉE 111, Ho 116 232 – ÉE 550, Ho 232 – ÉE 153, Ho 132 – ÉE 597,
kel és bölcsességgel teljes férlevél lírai mű, amiben Krisztus iránti eksztati– ÉE 554, Ho 206 – ÉE 117.
Ho 89 – ÉE 111.
fit” választottak az apostolok,
kus szerelméről számol be. 1378-ban fejezte be
ÁPRILIS 27., HÉTFŐ (Zita, Marianna) –
MÁJUS 2., SZOMBAT – Szent Atanáz püspök
vagyis az első diakónusokat
A tanítás könyve, avagy párbeszéd az isteni gondApCsel 6,8–15 – Jn 6,22–29.
és egyháztanító emléknapja (Zsigmond) –
(ApCsel 6,3). Elnevezésükből
viselésről című, elragadtatásban diktált művét,
ÁPRILIS 28., KEDD – Chanel Szent Péter áldozó- ApCsel 9,31–42 – Jn 6,60–69.
adódóan ők azok, akik a szemelyben misztikus-teologikus keresztény popap és vértanú vagy Montforti Grignion Szent LajosMÁJUS 3., HÚSVÉT 4. VASÁRNAPJA (Szent
retetszolgálatot végzik az
litikai rendszert vázol fel.
Mária áldozópap emléknapja (Valéria) – ApCsel Fülöp és Szent Jakab apostolok, Tímea, Viola) –
Egyházban. Bár a keleti egyA róla szóló legenda szerint Krisztus elje7,51–8,1a – Jn 6,30–35.
ApCsel 2,14a.36–41 (Isten Úrrá és Messiássá tette Jéházban a történelem folyagyezte,
sőt, szívet cserélt vele, és méltónak taÁPRILIS 29., SZERDA – SIENAI SZENT KA- zust.) – 1Pét 2,20b–25 (Megtértetek lelketek Pásztorámán a liturgikus szolgálatuklálta sebeinek hordozására.
TALIN SZŰZ ÉS EGYHÁZTANÍTÓNAK, EURÓ- hoz.) – Jn 10,1–10 (Én vagyok a juhok kapuja.) – Zsora esett nagyobb hangsúly, ez
Római sírjánál sokan meggyógyultak. 1970PA TÁRSVÉDŐSZENTJÉNEK ÜNNEPE (Petúr) – lozsma: IV. zsoltárhét – Énekrend: Ho 85 – ÉE
a feladatuk sem szűnt meg.
ben Szent VI. Pál pápa Avilai Szent Teréz és
1Jn 1,5–2,2–Mt 11,25–30.
551, 416, Ho 85 – ÉE 104, Ho 142 – ÉE 548, Ho 205
Felszentelésük pedig ma is
Lisieux-i Szent Teréz mellett a három női egyÁPRILIS
30.,
CSÜTÖRTÖK
–
Szent
V.
Piusz
pá– ÉE 224.
úgy történik, ahogy a kezdet
házdoktor egyikévé avatta.
kezdetén: imádsággal és kézL. K.

”
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Kiváló lehetőséget kaptunk Istentől
Beszélgetés Ürge-Vorsatz Diána klímakutatóval
(Folytatás az 1. oldalról.)
A szúnyogoknak és más állatfajoknak is megváltozik az
életterük, ezért az általuk terjesztett betegségek olyan helyekre is eljutnak, ahol eddig
nem voltak jelen. Ehhez nem
vagyunk hozzászokva, és a
rendszereink sem alkalmasak
egy-egy ilyen helyzet kezelésére. A járványveszélyt fokozza 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 kapcsolatban velünk, és így nem
okoztak problémát. Az éghajlatváltozás kedvez az esetleges járványok elterjedésének.
Nem ez a fő ok, de elősegíti.
A biológia sokféleség pusztítása miatt sajnos nagyon valószínű, hogy sok ilyen járványra kell számítanunk. Az
új fertőző betegségek háromnegyede állatoktól származik;
átlagosan négyhavonta jelenik
meg egy új fertőző betegség.
A sokféleséget mutató, egészséges biológiai rendszerek jól
tudnak védekezni az új patogének ellen. Az ember azonban megváltoztatta az ökoszisztémákat, egyes fajokat elterjesztett a többi kárára, ez
pedig kedvez a kórokozók
terjedésének. A nagyüzemi állattartás szinte hídként működik az ember és a természetben tőle eddig nagyrészt elzárt kórokozók között.

tőzéssel. A megbetegedést egy hetvenöt évvel azelőtt elhullott rénszarvas teteme okozta, amely megőrződött a fagyott földben. A nyári
hőség miatt a tetemet rejtő permafrosztréteg megolvadt, és így a szabadba került a baktérium, ami a
környező vizekbe, a talajba és végül a táplálékláncba is bejutott.
– Egyelőre nem lehet megmondani, hogy ez egy elszigetelt jelenség volt, vagy akár tömegessé 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 méretű problémákat okozhatnak,
amilyen a mostani pandémia
is. Három hónappal ezelőtt kevesen mondták volna meg,
hogy ez világjárvány lesz. Az
éghajlatváltozást viszont nagyon is meg tudjuk jósolni, sőt,
biztosra mondhatjuk, hogy bekövetkezik, és már itt is van.
Mégsem lép az emberiség. Nagyon sok kollégám véleménye,
hogy rengeteg áldozatot hozunk a koronavírus-járvány elleni küzdelemben, és ez rendben is van. Ám ott az éghajlatváltozás, ami nem ennyi, hanem jóval több halálesettel jár
majd, és sokkal nagyobb gazdasági kárt fog okozni. Mégsem teszünk ellene, mert mindenki azt hiszi, hogy messze
van még, pedig nem.

Említette a permafroszt jelensé- Ahogyan voltak járványok az elget. Elmagyarázná, mi ennek a múlt évtizedekben is – például az
lényege?
ebola vagy a lépfenefertőzés –, és
azokra is azt mondtuk, messze
– Vannak a földön több tíz- vannak, minket nem érhetnek el…
ezer éve fagyott területek,
– Nem törődtünk velük,
amelyek régmúlt idők kórokozóit rejtik. Találtak ilyene- mert azt gondoltuk, bennünket. A felmelegedés következ- ket nem veszélyeztetnek.
tében a vírusok, a baktériu- Most viszont az egész világot
mok kiszabadulhatnak ebből érinti a járvány. Szerencsére a
az eddig zárt közegből. Sze- magyar családok többségét
rencsére mostanáig még nem még nem érte el, de Északokoztak nagy járványokat, de Olaszországban szinte nincs is
tudományos kutatások bizo- már olyan család, amelyik ne
nyítják ezeknek a kórokozók- lenne érintett a betegségtől. A
nak a jelenlétét, és bizony ve- járvány súlyos emberi tragédiákat okoz, nem beszélve a
szélyforrást jelenthetnek.
pszichológiai és gazdasági ha2016 augusztusában a szibériai tásairól.
Jamal-félszigeten a hagyományos
állattenyésztéssel foglalkozók egy Van-e esély arra, hogy a pandécsoportjából mintegy húsz embert miának rövid időn, három-négy
szállítottak kórházba lépfenefer- hónapon belül vége legyen?

– Azt remélem, Magyarországon igen jó esélyünk van
arra, hogy akár ennél jóval hamarabb is visszaszorítsuk. Ehhez alapvetően fontos a fegyelmezettség. Nagyon lényeges, hogy mindenki értse
meg: minden egyes nem feltétlenül szükséges bevásárlás,
minden olyan személyes találkozó, összejövetel, ami nem
létkérdés, mások halálához
vezethet. Úgy kell ezt felfogni,
mintha valaki nem szándékosan elkövetett emberölésben
venne részt. Ha olyanokkal találkozunk, akikkel nem közös
háztartásban élünk, azzal
megteremtjük a kockázatát a
vírus továbbterjedésének. Ezzel egy olyan láncolat indulhat el, amelynek továbbhaladva akár több ezer érintettje is
lehet. Rettentően fontos tehát,
hogy nagyon szigorúan betartsuk az előírásokat. Ha
nem ezt tesszük, azzal a magunk és mások egészsége
mellett veszélynek tesszük ki
az egészségügyben és az élelmiszerellátásban dolgozókat,
a rendőröket és a papokat,
akiknek nincs lehetőségük arra, hogy teljesen elszigeteljék
magukat másoktól, hiszen feladatokat látnak el a betegek
körül. Borzasztóan nagy felelőtlenség a szigorú rendelkezések be nem tartása. De a bezárkózás mellett természetesen nagyon lényeges a szolidaritás. Segíteni kell a rászorulóknak, 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 tartoznak. Ők segíthetnek most a
leginkább másoknak.
Mennyire változhat meg a veszélyhelyzetben az emberek egymáshoz való viszonya és az élethez való hozzáállása? Annak
megítélése, hogy mi az, ami valóban fontos, és mi nem az.
– Remélem, hogy nagyon
megváltozik. Sokszor elgondolkozom azon, vajon nem figyelmeztetésként kaptuk-e
mindezt, azért, mert elfordultunk Istentől, és helyette a világi bálványokat imádjuk.
Utazási, vásárlási és még sokféle más mánia lett úrrá rajtunk… Lehet, hogy ez most
egy kis orron koppintás, figyelmeztetés, hogy ébredjünk
fel, mert rossz irányba haladunk. Meg kell változnia az
emberek értékrendjének, és
sok minden másképp is van
most, hogy mindenki össze
van zárva a családjával, a szeretteivel. Ez embert próbáló
feladat, mert kis helyen huzamosabb ideig együtt lenni
megterhelő, ez könnyen vezethet konfliktusokhoz. De remélem, hogy az emberek okosan kezelik a helyzetet, és felmérik, milyen fontos megbecsülnünk a szeretteinket.

Nagyon örülök, hogy a veszélyhelyzet sok embert segítőkészségre ösztönöz; feléledt
az egyéni és a társadalmi szolidaritás. A szabadidejüket sokan mások megsegítésére fordítják, maszkokat gyártanak,
vagy bevásárolnak azoknak,
akiknek szükségük van a támogatásra. Kiváló lehetőséget
kaptunk most Istentől arra,
hogy átgondoljuk az életünket, a gazdasági-társadalmi
rendszerünket. És azt is, hogy
ha egyszer vége lesz a járványnak, biztosan ugyanoda
akarunk-e visszatérni, ahonnan jöttünk, vagy esetleg más
irányba fordulunk.
Egy krízis mindig jó lehetőség az újrarendeződésre, arra,
hogy ne a régit folytassuk, hanem építsünk fel egy jobb, egy
okosabb társadalmat. Egy
olyan házat, ami sziklára épül,
és jobban ellenáll a mostanihoz hasonló támadásoknak.
Egy olyan rendszert, ami az
igazi értékeken alapul. Mi volna, ha például nem olcsó repülőjegyekre költenénk a pénzünket, hanem itthoni vízitúrákra, kulturális, történelmi,
természeti emlékeink, értékeink felfedezésére?
Nemzetközi hírű klímakutatóként, hívő keresztényként és hét
gyermek édesanyjaként hogyan
éli meg a mostani helyzetet?
– Nagyon fáj, hogy Olaszországban, Spanyolországban, Franciaországban, Angli-

ában és az USA-ban naponta
ezrek haltak vagy halnak meg
a járvány miatt. Az egészségügyi dolgozók és a papok közül is sokan áldozatul esnek a
betegségnek, éppen azok,
akik fizikai és lelki támogatást
nyújtanak a betegeknek és
hozzátartozóiknak. Nagyon
féltem a mi önzetlen papjainkat 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 legyen megoldani ezt a súlyos
krízist; hogy a Jóisten megadja a vezetőinknek, hogy bölcs
döntéseket hozzanak, meg
tudják védeni az igazi értékeket; és hogy az emberek valóban együttműködjenek. Nehezen viselem a mostani helyzetet, elzártságban háztartást
vezetni sem könnyű, de csodálatos egész nap együtt lenni
a családommal. Ez persze azzal is együtt jár, hogy sokkal
kevesebbet tudok foglalkozni
a munkámmal. Azokat sajnálom igazán, akik egyedül élnek, őket most igyekezni kell
minél jobban támogatni, legalább online tartani velük a
kapcsolatot.
Jézus Krisztus kereszthalála után
következett a dicsőséges feltámadás. Bízhatunk abban, hogy a
mostani sötétség elmúltával is
megjelenik a kiutat mutató fényforrás?
– Mindenképpen lesz kiút.
De a húsvéttal együtt a jelenlegi helyzetünket is úgy kellene
megélnünk, hogy amikor véget ér, jobbak és tisztábbak legyünk, mint előtte voltunk. Tanulnunk kell a megpróbáltatásból. Jó lehetőség ez arra,
hogy elgondolkozzunk, milyen értékrendszer szerint éltünk korábban. A válság anyagi értelemben is veszteségeket
okoz, szegényebbek leszünk
tőle. Ez egyrészt tragikus, másrészt viszont talán segít megértenünk, hogy nem feltétlenül a
pénzbeli javak teszik boldoggá
az embert. Inkább a lelki értékeket gyűjtsük és erősítsük az
életünkben.
Bodnár Dániel
Fotó: Merényi Zita (archív)

Coronamater – a Szűzanya oltalmába ajánlották a világot
A nemzetközi Schönstatt közösség kezdeményezése
A nemzetközi Schönstatt közösség április 15-én a németországi Koblenz melletti 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 szentélyében. A Schönstatt közösség első számú lelkivezetője Jézus édesanyja, Mária.
Világszerte több mint 77 ezer család imádkozott a koronavírus-járvány miatt testi és lelki betegségben szenvedőkért, az egészségügyi
dolgozókért és mindenkiért, akit fájdalmasan
érint a válsághelyzet. Egyúttal felajánlották
imáikat és áldozataikat a járvány megszűnéséért, és kifejezték készségüket arra, hogy Mária

példája és közbenjárása nyomán nyitottak legyenek 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 szolgálatkészséget fejez ki.
A közösség alapítója, Josef Kentenich 1939.
december 10-én koronázta meg először a Szűzanyát. Abban az időben, a II. világháború elején Európa a bizonytalanság és a félelem légkörében élt. Ebben a nehéz helyzetben a Boldogságos Anya Schönstattot, az alapítót, a
szentélyt és az egész világot a pártfogásába
vette. Kentenich atya azután többször is megkoronázta 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

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 kötelességteljesítésünkkel és áldozatainkkal elősegíthessük a járvány
mielőbbi megszűnését és a világban egy új, megszentelt életrend megszületését!
Segíts, hogy a különleges helyzet által alakítani
celebrált ünnepi szentmise keretében a ma- tudjon minket mennyei Atyánk az ő szándéka szegyar Szent Korona tűzzománcból készült má- rint!
solatát helyezte az óbudavári kegykép fölé.
Ámen.
A jelenkor válsága a nemzetközi közösséget
arra indította, hogy a koronavírus-járvány
Forrás: Török Péter és Orsolya/
okozta vészhelyzetben Coronamaterré koroMagyar Schönstatt Család
názza a Szűzanyát.
Fotó: Fábián Attila (archív)
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A járvány miatt gyárak zárnak be, termelési zavarok és
ellátási nehézségek jelentkeznek, szolgáltatások állnak le,
szakadoznak a globális értékláncok, csökken a fogyasztás,
a beruházások száma és a kereslet, romlik a vállalati stabilitás. A kieső bevételek miatt
fizetésképtelenné vált, eladósodott cégek tömegével számolhatunk, melyeknek szembe kell nézniük az akadozó
import és az akadozó anyagbeszerzés jelenségeivel is. A
válság által eddig legérintettebb szférák: a turizmus, a
vendéglátás, a szállodaipar, a
személyszállítás, a taxiszolgáltatás és más szolgáltatások,
a sport, a szórakoztatás, a média és a kultúra. Ezen ágazatok némelyikében az árbevétel
nulla százalékosra csökkent.
Négyezer szálloda zárt be április elejéig Magyarországon, a
turizmusban és a vendéglátásban ez ideig 130 ezer embert
érintett hazánkban a munkanélküliség.
Ez a válság nem olyan,
mint a 2008-as gazdasági világválság, amelynek pénzügyi
jellege volt és a banki, hitelezési 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 ellehetetlenülése, a gazdasági, termelési folyamatok akadozása, illetve
maguk a megbetegedések
nem teszik lehetővé a járványmentes időszakban természetes gazdasági működést, a termékek és a szolgáltatások kínálatának sokféleségét és elegendő voltát. Ez a gazdasági
válság nem oldható meg monetáris eszközökkel. A megoldáshoz a gazdasági gondolkodás alapvető változására,
emberközpontúbbá válására
van szükség.
Az emberközpontú gazdaság
fogalmát a Katolikus Egyház
társadalmi tanításában találjuk meg, legjellemzőbben
Szent II. János Pál pápa gazdasági 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 ember javát, más szóval: a közjót.
Ebben a cikkben – a válság
kezdeti szakaszában elérhető
információk alapján – megkíséreljük áttekinteni, hogy az
eddigi globális, regionális és
állami intézkedések, valamint
a gazdasági válság kezelésének érdekében tett céges és civil viselkedés mutat-e valamilyen módon emberközpontú
vonásokat.
A Gazdasági Együttműködési és Fejlesztési Szervezet
(OECD) jelentése szerint a
globális növekedés a 2019-es
2,9 százalékról 2020-ban 2,4
százalékra, illetve – a pesszimista forgatókönyv szerint –
1,5 százalékra lassul. Az egész
világon visszaesést fog mutatni a termelés és a fogyasztás
is. Több országban recesszió
alakul ki, főleg a Kínához
kapcsolódó
országokban,
mint Japán, Dél-Korea, Ausztrália. Az eurózóna bővülése is
lassul majd. Olaszország
prognózisa a stagnálás. Kína a
2019-es 6,1 százalékos növekedésről az előrejelzések szerint 5 százalék alá esik vissza,
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Emberközpontúbb gazdaság
a koronavírus-járvány nyomán
Baritz Sarolta Laura OP gondolatai a kialakuló válságról

Fotó: Merényi Zita

fogyasztásának 20 százaléka
eltűnt. Az európai és az amerikai kereslet csökkenése miatt a kínai gyárak újraindítása
is akadozik. Hazánk a 2020-ra
várt 4 százalékos GDP-növekedés helyett inkább recesszióra számíthat.
A világ gazdaságának
helyreállításában minden attól
függ, hogy az egyes kormányok és régiók milyen segítséget nyújtanak a bajba jutott
cégeknek, ágazatoknak és embereknek. Az Európai Bizottság és az egyes jegybankok lépéseket tesznek a gazdaság
megmentésére. Az Egyesült
Államok központi banki rendszere (Federal Reserve System, Fed) nulla százalékban
határozta meg a kamatlábat,
az Európai Bizottság felfüggeszti a költségvetési hiányra
vonatkozó szigorú szabályait,
az európai uniós szervezetek
a munkahelyek megtartására
tesznek lépéseket. Az állami
gazdaságpolitikák többségének legfőbb célja az emberek
megsegítése, a nehéz helyzetbe került vállalatok célzott támogatása – tudjuk meg az
OECD jelentéseiből. Ez történhet állami megrendelésekkel,
célzott hitelpolitikával és
pénzügyi támogatással, adócsökkentéssel, a munkavállaló
és a munkaadó terheinek
csökkentésével, a hiteltörlesztések felfüggesztésével, vállalkozástámogatási programokkal. Az OECD szerint a kormányoknak a következő területeken kellene mielőbb lépniük: az emberek és a vállalkozások 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 összehangolt intézkedésekre van szükség, közös fellépésre a válság
ellen.
Ezek az intézkedések az
emberközpontúság felé mutatnak. Ez alapján, úgy tűnik,
a járvány és a gazdasági válság megfékezéséért folytatott

harcban – az OECD javaslatai
alapján – az ember fontos helyet foglal el.
A válság elleni lépések a
cégek szintjén is szükségesek.
Egy javaslat így szól: „elvárható a cégtől, hogy az idén ne
vegyen ki profitot a vállalatból, ne bocsásson el embereket, őrizze a munkahelyeket”
(Portfólió, 2020. április 3.). Ehhez segítséget ad az állam az
adók csökkentésével, illetve
elengedésével, a munkáltató
és a munkavállaló terheinek

”

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.
lazításával. Egyes gazdasági
elemzők szerint a csődbe
ment vállalatoknál a probléma ez volt: „az őszinte és
egyenes kommunikáció hiánya a cégvezetés és az alkalmazottak között” (Mándó Milán, Mandiner, 2020. április 2.).
Ehelyett tárgyalni kell a
munkavállalókkal és partnerekkel, újraszervezni a közös
munkát; párbeszédre van
szükség. Adott esetben megegyezés történhet a munkaadó és a munkavállaló között
arról, hogy csökkentett munkaidőben – és így csökkentett
munkabérért – történjen a
munkavégzés. Magyarországon a kieső munkabér pótlásához hozzájárul az állam, az
angol kormány a ki nem fizetett munkabérek 80 százalékát
téríti meg a munkavállalóknak, adott feltételekkel.

Az iménti idézetekből kiderül, hogy a válság megoldásának kulcsa regionális, állami és céges szinten is a közös
fellépésben, az együttműködésben, az összehangolt, közösségi cselekvésben rejlik.
Ez pedig nem más, mint az
emberközpontúság egyik legfőbb ismérve. A járvány mintegy kikényszeríti az emberekből és a cégekből az együttműködő és kreatív viselkedést
mint a túlélés útját. Az egyes
ember szintjén sok jó példát
találunk erre. Mindig vannak
és lesznek azonban ellenpéldák, önérdeküket követő emberek, intézmények és országok. De a mostani járványnak
talán lesz pozitív hozadéka is.
Lehetőségünk nyílik arra,
hogy felismerjük: együtt, egymással, a másikra is figyelve a
saját túlélésünk esélyeit is erősítjük.

A gazdaság jellemzői
hazánkban –
intézkedések
az emberek javára
Úgy tűnik, az emberek ma
készebbek egymás segítésére,
az együttműködésre, mint eddig. A kormány nagy erőfeszítéseket tesz a járvány és a gazdasági válság leküzdésére. Április elején látott napvilágot a
gazdaságvédelmi akcióterv,
amelynek szlogenje ez: „Ahány
munkahelyet a vírus tönkretesz, mi annyi munkahelyet hozunk létre.” Az elsődleges cél
tehát a munkahelyek és a munkavállalók védelme.
A gazdaságvédelmi akcióterv három ütemben akarja
helyreállítani a gazdaságot.
Kiemelt fontosságú intézkedés a bankhitelek törlesztési
kötelezettségének felfüggesztése és a kisadózó vállalkozások tételes adója (kata) alá eső
vállalkozások adójának elengedése. Ezenkívül más járulék- és adókedvezményeket is
ad az állam a munkavállalóknak és a munkáltatóknak. Például járulékfizetési kötelezettség alóli felmentést kapnak a
nehéz helyzetben lévő szektorok (vendéglátóipar, turizmus, sport, taxi, kultúra, szó-

rakoztatóipar, médiaipar stb.).
Az állam a munkaadó és a
munkavállaló megegyezését
szorgalmazza, ehhez rugalmasabb munkavállalói szabályokat állapít meg.
Emberközpontú intézkedés
az is, hogy a járvány alatt lejáró gyedet és gyest meghoszszabbítják, hiszen az eddig
otthon lévő anyának most alig
van esélye újra elhelyezkedni
a munka világában.
A gazdaságvédelmi akcióterv intézkedéseinek pénzben
kifejezett nagysága a magyar
bruttó hazai termék (GDP) 1822 százalékát teszi ki, ami
nemzetközi összehasonlításban jónak mondható, hiszen
Lengyelországban 16 százalék, Csehországban pedig csupán 2 százalék ez az arány.
Az intézkedések a munkahely megőrzésére (az állam a
bérköltség egy részét átvállalja
a munkaadótól), munkahelyek
teremtésére (beruházások) és a
kiemelt ágazatok újraindítására, valamint vállalkozásfinanszírozásra irányulnak, ezermilliárd forintos nagyságrendig.
Az idősek és a rászorulók,
szegények védelme az önkormányzatok szintjén valósul
meg, a kormány pedig biztosítja a 13. havi nyugdíjat.
„Minél többen működünk
együtt, annál több életet tudunk megmenteni, elérkezett
az összefogás ideje” (Orbán
Viktor, 2020. április 2.). A miniszterelnöknek ez a mondata
– és az idősek iránti kiemelt figyelem – a kormány szemléletét tükrözi. A járvány és a gazdasági válság emberközpontú
megoldása mellett, amely
minden egyes ember javára
tekintettel van. Ez a gondolkodásmód elősegítheti az
egyes gazdasági szereplők
szemléletváltását.
A hivatalos állami intézkedéseken túlmenően a gazdaság különböző szereplői is segíthetik a válságból való kilábalást. Szintén az emberközpontú gazdaság logikáját mutatja a közteherviselés elve, a
tehetősebb gazdasági szereplők megnyilvánulása a közösség érdekében, a közjó megvalósításáért. Erre is láthatunk
példákat: jótékonykodó, a köz-

jóért működő vállalkozásokat,
keresztény vállalkozói hálózatokat, egyes nagyobb multinacionális cégek akcióit. Ha a
nagyvállalatoknak a társadalmi felelősségvállalás jegyében
tett intézkedéseit (CSR) ellenőrizni lehetne, és ha a cégek komolyan vennék ezt, könnyebben megvalósulna az emberközpontú gazdaság.
A gazdasági válság egyik
jelensége az ellátási láncok
széttöredezése és a hiányos
termelési vertikumok megjelenése. Ennek következményeként számos, eddig természetesnek vett végtermék létrejötte ellehetetlenül. Ezért az
egyes országokban a „just in
time” gondolkodás helyett kívánatos lenne a lokális gazdaság megvalósítása, vagyis
egész termelési vertikumok
létrehozása és raktározás egy
adott helyen. Például, ha a tejfeldolgozás valamennyi fázisát itthon hajtanánk végre, akkor biztosított lenne Magyarország zavartalan tejellátása.
A lokális gazdaság ötlete a
fenntarthatósági irodalomban
gyakran előfordul.
Az emberközpontúság, az
összefogás a civil szféra szintjén is megjelenni látszik, hiszen számos ember tapasztalata szerint sokan mutatkoznak a járvány idején segítőkésznek, együttműködőnek.
Erre utalnak a következő jó
példák:
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. Az állástalanná vált színészek számára
néhány nap alatt 1,7 millió forintos alap gyűlt össze civil
emberektől. Egyre több fiatal
segít az idős embereknek a bevásárlásban, az ügyintézésben. Számos példa van arra is,
hogyan támogatják a járványhelyzet enyhítését az önkormányzati dolgozók. A Hír Tv
munkatársai mintegy 500 ezer
forintot adományoztak a
Szent László Kórháznak, az
igazságügyi miniszterünk félmillió forint adományt ad a
járvány kárvallottjainak, és
biztosan mindenki számos jó
példát ismer a saját környezetében is.
A szükség tehát rámutat arra, hogy mi lenne a helyes, az
ember javát szolgáló megoldás,
ami most nem más, mint az
összefogás, a közös erőfeszítések, az együttműködés és elsősorban az ember szem előtt tartása. Úgy tűnik, egyre többen
jönnek rá erre az egyes ember
szintjén, de a gazdasági és az
állami szervezetek szintjén, illetve a nemzetközi színtereken
is. Ez arra mutat, hogy a járvány elleni küzdelemben helye
lehet egy emberközpontúbb
gazdasági és társadalmi gondolkodásnak. A lehetőség itt
van: minden ember gondolkodásán, viselkedésén múlik,
hogy vajon emberközpontúbb
lesz-e a világ és a gazdaság a
járvány nyomán.
„Közben hoztak egy bénát,
négyen cipelték. Mivel a tömegből nem tudták eléje vinni, kibontották fölötte a tetőt
és a nyíláson át engedték le a
hordágyat, amelyen a béna feküdt. Hitüket látva, Jézus így
szólt a bénához: »Fiam, bűneid bocsánatot nyertek.«”
Ahogyan a négy férfi öszszefogott a béna megmentéséért, úgy cselekedjünk mi is
egymás megmentéséért.
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Keresztelés vészhelyzetben
A triatlonosból lett mentős hivatása
(Folytatás az 1. oldalról.)
A sportolóként töltött utolsó éveimben többször előfordult, hogy amikor az edzőimmel, sportolótársaimmal, barátaimmal beszélgettem, azt
mondtam: egyszer majd mentőautót fogok vezetni. Ezt akkor még félig viccnek szántam. Ám amikor részt vettem
az évente esedékes kötelező
munkaalkalmassági vizsgálaton, kértem, végezzék el az alkalmassági vizsgálatot, ami
ahhoz szükséges, hogy majd
mentőgépkocsi-vezetőként
dolgozhassak. Ettől kezdve
kisebb vizsgák és vizsgálatok
lépcsőfokain keresztül eljutottam végül odáig, hogy mentőautón dolgozhatok, már november 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 éppúgy el tudná látni az adott feladatot, de ez csak annyit jelent, hogy akkor a Jóisten őt is
ugyanúgy elhívta erre a munkára. Nagyszerű, kitartó szakemberek a bajtársaim. Gondolom, közülük sokan érzik úgy,
hogy elhívást kaptak.
Amikor novemberben jelentkezett
menősnek, még nem hallottunk a
koronavírusról. Most viszont
mentőgépkocsi-vezetőként jelentős részt vállal a járvány elleni
küzdelemben.
– Sokan úgy gondolják,
hogy a gépkocsivezetőnek
nincs más dolga, mint furikázni jobbra-balra a mentőautót.
Ennél azonban jóval összetettebb a feladat. Minimalizálni
kell a szállítási traumát. Amikor 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 sérülések keletkezhetnek. Ezért sokfelé kell figyelnünk, ami nagyon megterhelő. Amikor
megérkezünk a helyszínre, az
egységvezető, aki ápoló, mentőstiszt vagy orvos, kiosztja a
feladatokat, amelyekből a mentőgépkocsi-vezető is kiveszi a
részét. Mindig csapatként dolgozunk, akkor is, amikor például újraélesztés történik. Arról pedig, hogy milyen gyógyszerekre, beavatkozásra, eszközökre van szüksége a betegnek
az ellátás alatt, természetesen a
magasabb szakirányú képzettséggel bíró szakember hozza
meg a döntést.
Feltételezem, hogy mostanában
leginkább koronavírus-gyanús
vagy vírussal fertőződött betegekkel találkoznak.
– Ennek a betegségnek sokféle megjelenési formája van.
Némelyeken egyáltalán nem
látszik, hogy vírushordozók,
mások egy kicsit köhögnek,
megint mások nagyon lázasak. Akiknek erős tüneteik
vannak, azokat természetesen

Fotó: YouTube-videó

könnyebb
diagnosztizálni.
Most nagyon óvatosnak kell
lennünk. Gyakran csak később derül ki, hogy a beteg
koronavírusos volt, és ilyen
esetben a szállítását végző
mentőegységet ki kell venni a
munkából, mivel fennáll a lehetősége annak, hogy ők is
megfertőződtek. Volt már példa erre. Az Országos Mentőszolgálatnál dolgozók a lehető
legnagyobb
odafigyeléssel
végzik a munkájukat, igyekeznek a legkisebbre csökkenteni annak kockázatát, hogy
bárki elkaphassa a vírust. A
mostani veszélyhelyzetben
rendkívül erős a bajtársiasság
a mentősök között, szépen
együttműködve, egymást erősítve dolgozik ez a hatalmas
csapat.
Nagyszombaton a pasaréti ferences templomban Kálmán Peregrin testvér megkeresztelte Önt.
Ezek szerint a felnőtt megtérők
közé tartozik?
– Sokan vélekednek úgy,
hogy akik felnőttkorban csatlakoznak Krisztus Egyházához, azok teljesen másként
kapcsolódnak Istenhez. Akik
a szüleik révén már gyermekként beleszületnek a kereszténységbe, azok lexikális értelemben is sokat tudnak a hitről, belenőnek a vallásba, számukra ez természetes. Ha viszont valaki ilyen előzmények
nélkül, felnőttként találkozik
a hittel, és dönt Krisztus mellett, az tudatos elhatározást
hoz. Már évekkel ezelőtt is
rendszeresen jártam szentmisékre a barátaimmal, akik
nagyszerű emberek. Fokozatosan érlelődött meg bennem
a döntés, hogy hivatalosan is
részese legyek a kereszténységnek, mert fontos számomra, hogy tanúbizonyságot tegyek Krisztusról. A húsvéti
dátum már régóta ki volt tűzve a keresztelésre. A járvány
miatt azonban valószínűnek
látszott, hogy elmarad a szertartás. A csoporttársaimmal,
akikkel együtt jártam a
katekumenátusba, így is történt, az ő keresztelésüket
elhalasztották. Kálmán Peregrin atya azonban az én
ügyemben közbenjárt az egyházi vezetőknél, és kérte,
hogy nekem adják meg az engedélyt a szentség felvételére,

mivel egészségügyi dolgozó jelenlegi válságos helyzetben,
amikor még az átlagosnál is sokvagyok.
kal jobban meghatározza a beteSikeres sportolóként elgondolko- gek hangulatát a fájdalom, a félezott néha azon, hogy Isten ke- lem?
gyelméből kapta a tehetségét?
– Korábban már említetVagy egészen természetesnek vette ezt és a maga erejének tulajdo- tem, hogy amikor megkérdeznította az eredményeit?
ték tőlem, miért kezdtem el
mentőzni, azt válaszoltam: is– Ne olyan irányból köze- teni sugallatot kaptam. Ez a
lítsük meg a dolgot, hogy te- járvány már önmagában mahetséget kaptam a Jóistentől, gyarázat, megerősítés száés onnantól kezdve a siker momra. Most rengeteg menelőre meg volt írva. Sokan tősre van szükség, és én egy
mások is tehetségesek. Ami- vagyok a sokak közül, akik
kor serdülő triatlonista voltam, az én korosztályomból
egy magyarországi versenyen
húsz versenyzőből szinte bárki nyerhetett volna. Bármelyikükből sikeres sportoló válhatott volna, de idővel lemorzsolódtak. 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 edzéseket kell végigküzdeni,
mondjuk egy-egy hideg januári napon, amikor nagyon távolinak látszik a siker és csak
a kemény munka van, nap
mint nap. Ahhoz, hogy ezt
tartósan vállalni tudd, az kell,
hogy a reményekhez kapcsolódás nagyon erős legyen benned. Hogy ez mindvégig kitart-e a lelkedben, az egyfajta
minőségbeli különbségen múlik; ez az, ami meghatározza, naponta keményen küzdenek
hogy az ember hosszú távon azért, hogy ellássák az embeis megmarad-e az eredmé- reket. Ez is visszajelzés, hogy
nyért folytatott küzdelemben. a megérzéseim, amiket isteni
A gyötrelmes edzések közben sugallatként éltem meg, valóa Jóistent kértem, hogy segít- sak voltak. Örülök, hogy sikesen túlélnem ezeket. Valószí- rült meghallanom a hívó szót,
nűleg olyan kapcsolatba lép- és oda mennem, ahová a Jóistem vele, amiről akkor még ten rendelt.
nem tudtam volna beszélni.
Nem kellett ehhez a templom- A mentős hivatás óhatatlanul
ban lennem, mert a szeretetét együtt jár azzal, hogy az ember
és a gondoskodását hitem sze- állandóan betegséggel, fájdalomrint enélkül is megkaptam. mal, szenvedéssel találkozik. HoNagyon erős hit kell ahhoz, gyan dolgozza fel ezt lelkileg?
hogy a sportban elérd a gye- Együttérez a szenvedőkkel, vagy
rekkori álmaidat, és mentorok próbál érzelmi távolságot tartani
is, akik ott állnak melletted, tőlük, már-már immunissá válsegítenek. Ilyen volt nekem va?
Pócsföldi Ottó kerékpárosedző,
– Biztosan Ön is látott már
Zemen János futóedző, Pozsgay
Gábor úszóedző. És a csalá- festményeket, freskókat, medom tagjai, akiktől nagyon lyeken angyali alakok halottakat tartanak a kezükben. Az
erős értékrendet kaptam.
arcukról nem megtörtség,
Térjünk vissza a mentős hivatás- borzalmas rémület olvasható
hoz. Mennyire segíti Önt a hite a le, hanem kedvesség, nyuga-

lom, az elfogadása annak,
hogy minden úgy van jól,
ahogyan van, nem is történhetett volna másképp. Mi kísérői
vagyunk a folyamatoknak, és
remélem, hogy minden nehéz
helyzetben ott vannak mellettem az őrangyalok, akik segítenek a különösen kritikus
pillanatokban,
megsúgják,
hogy mit kell tennünk, amikor elakadunk egy nehezebb
helyzetben. Ha életmentő beavatkozásra van szükség, természetesen megtesszük. Ám
ha nem segíthetünk, ha például elveszítünk egy idős embert, aki eltöltötte már itt a földön azt az időt, amit neki
szánt a Jóisten, azt el kell fogadnunk. Nem azért vagyunk, hogy Istent játsszunk,
hogy valakinek megváltoztassuk az életútját, hanem hogy
könnyítsünk azok helyzetén,
akiknek szükségük van a segítségre, akik szenvednek. A
legnagyobb gyógyító szeretettel próbálunk közelíteni hozzájuk. Leginkább az elmagányosodott időseknek van
szükségük erre. Előfordult,
hogy egy nagyon idős hölgyet
vittünk kórházba, és úgy látszott, nincs magánál, nem
tudja, mi történik körülötte. A
mentősképzés alatt azt tanítják nekünk, hogy minden beteget úgy kell ellátnunk, mintha a családtagunk lenne. Ezt
én komolyan is gondolom.
Így hát teljesen ráhagyatkoztam az erkölcsi érzékemre, és

az az idős hölgy az érintéseimből biztosan megérezte valahogy, milyen minőségben
vagyok jelen mellette, mert
amikor már végeztünk a dolgunkkal, és elköszöntem tőle,
egy keresztet rajzolt a homlokomra. Megható pillanat volt.
Az ima is része a munkájának?
Természetesen nem arra gondolok, hogy a beteg ellátása helyett
imádkozik. De előtte vagy utána
előfordul?
– Nem csak számomra fontos az ima. A mentősök között
sok a hívő, akik gyakran magukban imádkoznak a betegekért, akár ellátás közben is. Az
imádságnak akkor jöhet el az
ideje, amikor megérkezünk a
kórházba, és van néhány pillanat, amikor a beteg vizsgálatára várunk, vagy egy orvos
éppen diagnózist ír. Úgy érzem 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 bármilyen problémájuk van, és
megpróbálok segíteni nekik.
Ha nem az embert, az emberi
lelket látnám a betegben, az
lélekölő volna számomra. Felemelő pillanat, amikor érzem,
hogy segítünk egy kiszolgáltatott helyzetben lévő embernek, és ott vagyunk mellette
tisztelettel és emberséggel.
A mostani járványhelyzet kétségbeejtő. Megtesszük, ami rajtunk
múlik, bizalmunkat, hitünket pedig Istenbe vetjük. Ön a hit mellett a humor szerepét is fontosnak
tartja.
– Igen, ez nagyon lényeges.
Ha például most, a járvány
idején az életünk nem szólna
másról, mint a félelemről, akkor igazán szomorúak lennének a mindennapjaink. Hogy
mi lesz a végkimenetele annak, ami történik velünk, nem
tudjuk előre. Némelyekre
egyáltalán nem hat majd a vírus, mások kórházba kerülnek, és lesznek, akik meghalnak. Nem hiszem, hogy segítene rajtunk, ha folyamatosan aggódnánk, rettegnénk. A félelem
persze nem fölösleges. Figyelmeztetés számunkra, hogy
megtegyük a szükséges óvintézkedéseket. De nem töltheti

ki a mindennapjainkat, mert
akkor megkeseredünk. Az
életünk minden egyes napja
ajándék Istentől, nem szabad
lemondanunk sem magunkról, sem másról. Az elmúlt hetekben, hónapokban kellően
sokat beszéltünk már arról,
mennyire lényeges odafigyelnünk egymásra, illetve a kézmosásra, a higiéniára. Mindenki próbálja ezt betartani,
és hacsak lehetséges, otthon
maradni. Ám ezekben a nehéz
időkben is emberként kell viselkednünk. Az emberi természethez pedig alapjában hozzátartozik a humor. Az, hogy
képesek legyünk kinevetni
akár a nagy bajokat is. A humor sok ember számára felüdülést, megkönnyebbülést
jelenthet a mostani krízishelyzetben.
Bodnár Dániel
Fotó: V. Á.
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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 címe: 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 játékos képregény digitális tartalmainak fejlesztője, valamint Versegi Beáta-Mária CB nővér, a mese írója április
eleji beszélgetésünk során megpróbálta elmondani nekünk, amit igazából csak átélni és megtapasztalni lehet.
Régi, mégsem eléggé megszívlelt
bölcsesség, hogy evangelizálni ott
kell, ahol az emberek vannak, és
olyan tevékenységeik révén, amikkel egyébként is szívesen foglalkoznak. Ha a neten, akkor a neten, ha játszani szeretnek, játékok
révén, ha olvasnak, könyvekben.
A kezdeményezésük üdítően újszerűnek tűnik. Hogyan jött az
ötlet, az ihlet?
Dobovicsné Buzás Andrea: A gondolat először akkor
merült fel, amikor Beátával tavaly karácsony előtt elmentünk kávézni. Elmesélte, hogy
ír egy mesét, ami majd különböző művészeti formákban
lesz feldolgozva: drámapedagógiával, festészettel. A digitális világ szerelmeseként
nem tagadhattam meg magam, és Beáta lelkes beszámolóját hallgatva egyszer csak
megkérdeztem tőle: „Mit szólnál, ha a mesét online játékokkal is fűszereznénk?”
Versegi Beáta: Az alapmese
egy Jézus korában élő cigány
családról szól. Az ő történetükön keresztül egyszer csak találkozunk Jézussal, majd velük

nokhoz is, akik nem éppen a
hagyományos olvasás hívei.
Végül egy képregény és különböző abba ágyazott, azt kiegészítő és még érdekesebbé tevő
minijátékok koncepciója született meg bennünk, amit fejlesztőcsapatunkkal ki is dolgoztunk, pontosabban most is lázasan dolgozunk rajta. Azt szeretnénk, hogy nagypéntekre
meglegyünk az első két fejezettel, és publikálhassuk. Ha már
a koronavírus miatt ilyen furcsán alakul ez a húsvét, nagyon örülnénk, ha a mese digitális adaptációja ajándék lehetne a családoknak: egy lehetőség a Jézussal való találkozásra.
Csak kapkodom a fejem. Hogyan
lett képregény a festményekből?
V. B.: Azokból nem lett, ez
két külön történet. Március 13án éppen vonatoztam, és azon
töprengtem, mit fog hozni számunkra a járvány miatt két
nappal korábban kihirdetett
veszélyhelyzet. Rájöttem, hogy
egyelőre sem a drámapedagógiai feldolgozás, sem a kiállítás
nem valósítható meg. Lelki

Milyen úton szeretnék végigvezetni a képregény olvasóit és a játékok résztvevőit? Melyek a legfontosabb ismeretek, amikhez
ezek révén hozzá akarják juttatni
őket?

Fotó: Ambrus Marcsi

digitális megoldás határokon
átívelő műfaj és média, ezért
rögtön egy kétnyelvű verzióját
készítjük el a történetnek és a
játékoknak; angolul is elérhetők lesznek. Egyébként a Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszus (NEK) miatt már eleve
nemzetközi volt az orientációnk. Később további nyelvekre
is szeretnénk lefordíttatni az
egészet.

És hogy gyerekeknek vagy
felnőtteknek szól-e a fejlesztésünk? Ha az evangélium inkább gyerekeknek szól, akkor
gyerekeknek, ha inkább fel-

Milyen korosztályt céloz meg a
képregényük és a játékok? És milyen jellegű felhasználásra készültek? Tananyagnak vagy a
szabadidő szórakoztató eltöltésére
szánják?

nőtteknek, akkor felnőtteknek.
A történetek biblikus alapúak,
de túllépnek az evangéliumok
tömörségén, és mögéjük néznek. Megpróbálják megértetni,
mit jelentett abban a korban
leprásnak lenni, és mit élhetett
meg, aki kigyógyult belőle. Ha
pedig felnőttekben gondolkodunk, akkor mélyebb lelki útra hívják az olvasóikat. A képregényforma arra teremt lehetőséget, hogy közel kerüljenek
az evangéliumok világához.
együtt jutunk el a szentmise
ünnepléséig. A mese megírásában szakmailag és lelkileg is
Hoffmanné Toldi Ildikó drámapedagógus támogatott. Az alkotótársam pedig Ráczné Kalányos Gyöngyi cigány festőművész volt. Bennem megszületett a történet íve, a főbb epizódok, Gyöngyi pedig megfestette a fő jeleneteket. Az ő képi világa visszahatott rám, így dolgoztam ki a történet részleteit.
Kontsek Ildikónak, az esztergomi Keresztény Múzeum igazgatójának köszönhetjük, hogy
Gyöngyi képeiből a tervek szerint kiállítás lesz. A kávézós
beszélgetés Andival egy olyan
új műfaj lehetőségét nyitotta
meg számomra, amiről álmodni sem mertem volna.
D. B. A.: A karácsony előtti
beszélgetésünk után még dolgozott bennem az egész. Nagyon a történet hatása alá kerültem, és játéktervező kollégámmal, Fekete Zsomborral elkezdtünk azon gondolkodni,
hogyan lehetne a mesét minél
több fiatalhoz eljuttatni; olya-

szemeim előtt megjelent az a
rengeteg ember, aki mostantól
hosszú időn át be lesz zárva a
négy fal közé. Hogyan juttathatnánk el hozzájuk szellemetlelket építő üzenetünket? Hogyan támogathatnánk a szülőket, a fiatalokat, a hitoktatókat?
Azonnal hívtam Andit, és megkérdeztem, nekiállhatunk-e a
digitális munkának. Rögtön
igennel válaszolt. A tervünket
elmondtam Udvardy György érsek atyának, és a támogatásával dolgozni kezdtünk a képregényen és a játékokon. Csapatunk kiegészült Kovács Gergely
grafikussal. Harmadik hete
már, hogy ennek a munkának
a lelkesedése hajt bennünket,
és a nagy vágyunk, hogy időre
elkészüljünk.
V. B.: A rövid válaszom az,
hogy is-is. Szórakoztatónak és
játékélményt adónak szánjuk
őket, miközben fontos üzeneteket is át akarunk adni általuk. De szándékunk szerint
D. B. A.: Idehaza és külföl- hitéleti színfoltot is alkotnak,
dön is rendkívül sok rajongója amelynek komoly kateketikai
van ennek a műfajnak ma is. A tartalma van.
A képregény műfaj nekem korábbi nemzedékek kedvencének tűnik. Mit lehet tudni a mai népszerűségéről?

D. B. A.: Azt szeretnénk elérni, hogy a történet beszippantsa az olvasót, hogy elképzelje magát kétezer évvel ezelőtt a Jordán partján vagy Betlehemben, és ahogy a sztori előrehalad, egyszer csak
szembetalálja magát Jézussal.
Bevonódjon a történetbe, azonosuljon a szereplőkkel, sőt, ő
is aktív szerepet kapjon. Ez a
képregény azt akarja élményszerűvé tenni, hogy az evangélium nem steril igazságok
tárháza, hanem élet, amely
ma is újra meg újra átélhető.
Hősei pedig pontosan olyan
emberek voltak, mint mi vavasókat, hogy teljesen belefe- gyunk.
ledkeznek a történetbe, és
nem is gondolkoznak azon, És kiknek a ﬁgyelmére számítahogy ez most egy vagy két nak inkább? A játékfanokéra vagy
a hitoktatókéra?
történet.

D. B. A.: Az egészre a roma
történet és az evangéliumi
tartalmak párhuzamos vibrálása jellemző. Ezek időnként
összemosódnak, de alapjában
véve megőrzik az önállóságukat. Reményeink szerint a
képregény és a játékok annyira magukkal ragadják az ol-

V. B.: Számomra ez is elMi adta az alapgondolatot? Miért lett roma tematikájú a mese? döntetlen kérdés.
D. B. A.: Szerintem joggal
V. B.: A NEK oktatási refe- számíthatunk mindkét közeg
renseként 2018-ban részt vet- figyelmére, annyira egyedi,
tem egy cigánypasztorációs ami születőben van. Abban
konferencián. Ott fogalmazó- azonban biztos vagyok – sőt
dott meg bennem, mennyire már hallom is –, hogy hitoktajó lenne létrehozni valamit, tói körökben nagyon várják
ami roma és nem roma ma- ezt a képregényes játékot. A
gyarok közös alkotása. Rácz- történet és a játékos tartalmak
né Kalányos Gyöngyiben ide- beszélgetési témát adnak, erális alkotótársra találtam. A kölcsi dilemmákat dolgoznak
célunk annak bemutatása fel, máskor pedig ügyességi
játékok kihívásai által mozgatják meg a fiatalok fantáziáját és biztosítanak számukra
újabb lehetőséget a Biblia világának megismerésére.
V. B.: Ez a fejlesztés már
eleve túl van a klasszikus oktatói segédanyagokon. Messze
túlmutat azon, hogy feladatot
adunk ki és piros ponttal értékeljük a jó választ. Egy hömpölygő történetet képzeljen el,
amelyet bizonyos értelemben
mi is ajándékba kaptunk.
D. B. A.: A fejlesztés maga
is nagyon különleges folyamat volt. Igazából a tartalom
sugallta, hogy miként dolgozzuk fel a mesét, az vezetett a
munkánk során. A hagyományos szakmai folyamatokba
egyáltalán nem szorítható bevolt, hogy mennyire termé- le, amit az alkotás során megszetes módon fonódhat össze éltünk. Elkapott bennünket a
a roma élet, gondolkodás és történet lelkülete, és arra készaz evangélium története. A tetett, hogy engedjük vezetni
közös alkotómunka révén azt magunkat általa.
is üzenjük, hogy romáknak és
nem romáknak szükségünk
Kiss Péter
van egymásra, és tudjuk gazFotó: Nyolc Boldogság
dagítani egymást.
Közösség

Egy hónapja együtt
a járvány megszűnéséért!
Erdő Péter videóüzenetet küldött a déli imádságra
Egy hónappal ezelőtt a Magyar Kurír és az Új Ember szerkesztősége
közös imádságra hívott mindenkit
a koronavírus-járvány megszűnéséért. Naponta több százan követik a
negyedórás déli fohászt az online
közvetítés segítségével. Az április
17-ei, pénteki imádságra Erdő Péter
bíboros, prímás videóüzenetet küldött.
Kezdeményezésünkhöz a Nemzetközi
Eucharisztikus Kongresszus Titkársága,
valamint Böjte Csaba, Csókay András és
Szikora Róbert, a világesemény hírnökei is
csatlakoztak.
Az imádság célja, hogy kifejezzük
együttérzésünket és közelségünket a koronavírus-fertőzésben szenvedőkkel, éljenek akár hazánkban, akár a határainkon túl. Mindenkit arra hívunk, hogy
szólítsuk meg együtt Istent, aki életünk
és hitünk forrása. Aki mindig többet ad
nekünk, mint amit megérdemlünk és kívánhatunk. Árassza ránk irgalmát, bocsássa meg nekünk, amivel lelkiismeretünk vádol, és amit szinte már kérni sem
merünk, adja meg nekünk atyai jóságából.
A veszélyhelyzet elvonulásáig arra kérünk mindenkit, hogy a kihelyezett Oltáriszentség előtt, a déli imádság után naponta fohászkodjunk együtt Istenhez Erdő 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-csatornáján élőben közvetítjük az angyalföldi
Szent Mihály-templomból. Az imádságot
a kihelyezett Oltáriszentség előtt Kuzmányi István diakónus, főszerkesztő vezeti.
Erdő Péter bíboros, prímás április 17én 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 mondás. Egyrészt azért, mert bátorít: nem
szükséges, hogy egyszerre akár tíz ember is jelen legyen ahhoz, hogy igazán
közösségi imádságot végezhessünk.
Megdöbbentő másrészt azért is, mert
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Kreativitás és civil kurázsi
Gyors segítség az egészségügy frontvonalában dolgozóknak
A karitatív szervezetek összehangolt segítségnyújtása 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 adakozókedvnek köszönhetően végül tizenegy kávéfőzőt 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 Társadalomtudományi Karának oktatójaként most amúgy is otthonról kell végeznem a munkámat. Ez a bezártság
azonban nem azt jelenti, hogy ne lehetne segíteni
azoknak, akiknek szükségük lehet rá. Most elsősorban az egészségügyben dolgozókra gondolok, hiszen ők azok, akik a járvány elleni küzdelem frontvonalában állnak helyt ezekben a nem szokványos
napokban. Természetesen azt tudtuk, hogy az alapnem azt mondja, mint ami az Ószövetség vető orvosi eszközök beszerzése nem lehet a feladaegy helyén áll, hogy ahol ketten, hárman tunk, de talán szükségük lehet másra is.
összejönnek és imádkoznak, ott van köztük az Úr. Hanem azt mondja, hogy én
ott vagyok közöttük. Tehát ez is egy
olyan mondása Jézusnak, amelyben isteni tekintély mutatkozik meg. És ez a tekintély 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 kitett Oltáriszentség előtt imádkoznak, és a
helyszínen fogadják a szentségi áldást,
kapcsolódnak ahhoz a több száz hívő- Miért pont a kávéfőzőre esett a választás?
höz, azokhoz az emberekhez, akik hűsé– Több helyről is hallottuk, hogy az intenzív ellágesen és talán egyre többen kísérik a közösségi médián keresztül ezt az imádsá- tás szünetében még a kávé megfőzése is nagy
nehézségekbe ütközik. Bár a kapszulás kávéfőzés
got és ezt a szentségimádást.
Legyünk hűségesek az Oltáriszentség- nem túl környezetbarát, ebben az esetben mégis ez
hez, legyünk hűségesek és kitartók az a jó megoldás, hiszen így sokkal kevesebb mozduimában, és bízzunk abban, hogy ebben a lattal is le lehet főzni egy adag kávét. Végül arra jukülönleges helyzetben Isten megadja ne- tottunk, hogy annyi kapszulát rendelnénk, amenykünk azt a különleges erőt és azt a kü- nyihez már adnak egy kávéfőzőt is.
lönleges találékonyságot, amire szükséKik segítettek? Ismerősök vagy olyanok is, akikről soha
günk van.”
Kuzmányi István nem hallott?

– Leginkább az ismerőseink adakoztak. Közülük
viszont meglepően sokan. Volt, aki csak egy kis öszszeget adott, ám olyan is akadt, aki komolyabb felajánlást tett. Az viszont közös volt mindannyiukban,
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 kívánt összeget.
A kijárási korlátozás miatt a személyes kapcsolattartás lehetőségei 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 tizenegyet tudtunk vásárolni. Szerettünk volna kedvezményes áron papírpoharakat is beszerezni, de erre
végül nem volt szükség, mert az egyik cég adott háromezer 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 visszajelzések szerint örömmel fogadták az ajándékunkat.
Ön szerint miért fontosak a hasonló kezdeményezések?
– Ez a válság valószínűleg még sokáig tart, jó lenne, ha az emberek adományozókedve mindvégig
megmaradna. Otthon ülve sokan foglalkoznak most
olyasmivel, ami leköti és szórakoztatja az embert.
Ha megosztja ennek a tevékenységnek az eredményét másokkal, azzal az ő lelkivilágukat is segíthet
helyrebillenteni. De van, aki ennél többet is szeretne
tenni. Ilyenkor persze szükség van a kreativitásunkra is. Semmilyen kormányzattól nem várható el,
hogy mindenkinek a gondját megoldja. A civil kurázsi elengedhetetlen. Ha belegondolunk, most tulajdonképpen a középiskolákban nemrég bevezetett
önkéntes szolgálat mögött rejlő mentalitást teszteljük élesben. Egy önkéntes nem azért csinál valamit,
mert megfizetik. Az önzetlen segítség megváltoztathatja az élethez való hozzáállásunkat is. Mindenkinek jó, annak, aki ad, és annak is, aki kap.
Baranyai Béla
Fotó: Botos Máté Facebook-oldala

KATOLIKUS KARITÁSZ

Szájmaszkok
– adomány az élet védelméért
Egyre több felajánlás érkezik a Segítünk
egymásnak (segitunkegymasnak.hu) oldalon 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 szájmaszkokat.

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 elmondta, ez az adomány is jól mutatja az öszszefogás erejét, azt, hogy nagy erők mozdulnak meg, ha szükséges.
A segitunkegymasnak.hu oldalon önkéntes
Már több mint ötezer felajánlás érkezett: felajánlásokat lehet tenni, a 1357-es adománysokan önkéntes munkával és egyéb
felajánlásokkal, a nagyobb cégek
adományokkal segítenek a koronavírus-járvány elleni védekezésben
– mondta el Révész Máriusz, az önkéntességet és adományozást koordináló akciócsoport vezetője.
Hangsúlyozta, hogy a március 21.
óta működő honlapon keresztül folyamatosan és gyorsan érkeznek a felajánlások. A csoportvezető az Emag
és az Extreme Digital százezer maszkos tárgyi adományát vette át Üllőn.
Mint mondta, a szájmaszkoknak
már meg is van a helyük, mert a karitatív szervezetek többször jelezték, hogy vonalon és a 11711711-22222222 számlaszánagy szükségük lenne különböző védőfelsze- mon a karitatív szervezetek munkáját lehet
relésekre. A felajánlott maszkokból ötvenezer segíteni pénzfelajánlással.
darabot a segélyszervezetek használhatnak
fel, a többi a fogyatékossággal élők ellátását
Forrás: MTI
segítő szociális intézményekhez kerül.
Fotó: Katolikus Karitász

Segítség a kisszentmártoni
rászorulóknak
Az ormánsági Kisszentmártonban április
17-én a Katolikus Karitásszal együtt
adott át élelmiszer-adományokat, higiéniai termékeket és fertőtlenítőszereket
Soltész Miklós, a Miniszterelnökség egyházi és nemzetiségi kapcsolatokért felelős államtitkára, a veszélyhelyzet idején
a karitatív szervezetek munkáját segítő
és összekötő Nemzeti Humanitárius Koordinációs Tanács (NHKT) elnöke.
Az államtitkár hangsúlyozta, a járványidőszakban a legfontosabb az emberek közötti
érintkezések minimalizálása. Ebből a szempontból a falvak jobb helyzetben vannak, mint
a nagyvárosok. A kisebb településeken kevésbé súlyos a járvány, mint a városokban, de nehézségekkel – főként gazdasági jellegűekkel –
a vidéken élő emberek is találkoznak. Ezek
enyhítését gazdaságfejlesztési programokkal,
adókönnyítésekkel, fizetési halasztások biztosításával igyekszik elérni a kormány, a karitatív szervezetek munkáját támogatva pedig arról is gondoskodik, hogy a rászorulók számára
nélkülözhetetlen adományok rendben és pontosan célba érjenek.
Écsy Gábor, a Katolikus Karitász országos
igazgatója elmondta, szervezetük csaknem
negyven ormánsági, a Sellyei járásban lévő településen működtet felzárkóztató programot
és biztosít adományokat a rászorulóknak. Mi-

vel jelenleg nincs mód a személyes jelenlétet
igénylő közösségi, oktatási, kulturális és családsegítő rendezvények megtartására, ebben
az időszakban védőfelszereléseket, élelmiszeradományokat, tisztítószereket, higiéniai termékeket és ruhaadományokat visznek ki a rászorulóknak.

Az igazgató hangsúlyozta, a karitatív szervezetek az NHKT támogatásával hatékonyabban működhetnek a jelenlegi helyzetben, mint
külön-külön. A továbbiakban is várják azon cégek jelentkezését, amelyek eszközökkel, felszerelésekkel tudják segíteni a munkájukat. A személyes tárgyi adományozás jelenleg szünetel.
A magánszemélyektől azt kérik, hogy az 1357es adományvonal tárcsázásával, illetve pénzutalással segítsenek.
Forrás: MTI
Fotó: Sóki Tamás/MTI
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KÖZLEMÉNYEK, APRÓHIRDETÉSEK

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.)

Egyházi zenei rovatunkat Mértékadó című kulturális mellékletünkben olvashatják.
TÁJÉKOZTATÓ

TÁRSKERESŐ

A Szent Imre-kápolna Szeretetláng imacsoportja minden programját megtartja, változatlan időpontokban. Csak az együttlétünk helye 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.

69/190 cm, humán és közgazdasági érdeklődésű közgazdász,
római katolikus férfi hasonló érdeklődésű, független, magas, csinos,
nemdohányzó, diplomás hölgy ismeretségét keresi, 65–70 évig. Budaiak vagy belvárosi válaszok előnyben. Telefonszámos válaszát a
Kiadóba kérem. Jelige: hit és szeretet.

HALÁLOZÁS

KŐMUNKÁKAT, valamint új sírkövek faragását, meglévő
síremlékek átalakítását és felújítását vállalom! T.: 06/20-3618318. Albert Farkas

Az Annunciáta Nővérek Kongregációja fájó szívvel, de a Mindenható akaratában megnyugodva tudatja, hogy Tóth Rozália Alexandra nővér életének 94., fogadalmas életének 73. évében, 2020.
április 2-án elpihent az Úrban.

ÉLETJÁRADÉK
KATOLIKUS szellemiségben élő fiatal pár életjáradéki szerződést kötne egyedülálló hölggyel vagy úrral. Tel.: 06/30-282-9819.
Livia.

SZOLGÁLTATÁS
KERTI MUNKÁT vállalok Budapesten és környékén. T.: 06/70626-8285

FOGSOROK, hidak készítése, javítása, szükség esetén háznál
is. T.: 06/1-213-5726
QUASI-MODO KFT. Padfűtés (svájci fűtőfóliával), harangvillamosítás, 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.

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.

(TEL.: 317-3933/173; ujember.hu/aprohirdetes-feladasa)
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FIZESSEN ELŐ,
ÉS HÁZHOZ MEGY!
Előﬁzetőink továbbra is zavartalanul
megkapják az Új Ember hetilapot
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
ELÉRHETŐSÉGEINK:
e-mail: terjesztes@ujember.hu;
munkaidőben várjuk hívásaikat:
(06-1) 235-0484, (06-1) 633-3132, (06-1) 633-3790

Tisztelt Olvasóink!
Az egyházi közleményeket és híreket
szerkesztve közöljük.
Megértésüket köszönjük.
A szerkesztőség

Adoremus

MARADJUNK KÖZÖSSÉGBEN!
Köszönjük, hogy az Új Ember katolikus hetilap és/vagy az Adoremus elČﬁzetésével, megvásárlásával 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 rádiómĬsor) melléklet és a liturgikus kiadványunk – ebben a gazdaságilag is nehéz
idČszakban is töretlenül elkészüljenek, és eljussanak Önökhöz. A Magyar Kurír online oldalán
pedig folyamatosan, aktuális hírekkel tájékoztatjuk olvasóinkat.
Munkánkhoz elengedhetetlenül szükséges a Tisztelt Olvasó. Kiadványaink eddig is kitartó
hĬségük és szeretetük révén tudtak megmaradni, ez a mostani, elČttünk álló nehéz idČszakban különösen is igaz. Az, hogy sok olvasóhoz nem jut el a lapunk, határhelyzetbe sodort
bennünket is. Sokan kérdezik – s ez különösen jólesik ebben az idČszakban –, hogy hogyan
tudnak jól segíteni. A válasz egyszerĬ: keressék, ﬁzessék elČ kiadványainkat, és ha módjukban
áll, támogassák adományaikkal munkánkat!
Kérjük, ha teheti, éljen ezzel a lehetČséggel, vagy továbbítsa kérésünket olyan magánszemélyeknek, intézményeknek, akik szívesen támogatnák a magyar katolikus sajtót, mert „Isten
szereti a jókedvĬ adakozót” (2Kor 9,7).
Minden forint számít, bármilyen összegĬ 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 végzČk munkáját, a katolikus nevelést, az Egyház tanítását, történelmét és természetesen a közösségeket. Maradjunk
közösségben!

Adoremus

Kiadja a Magyar Kurír
Terjeszti a Magyar Posta Rt. Hírlap
Üzletág, előfizethető a kiadónál,
KATOLIKUS HETILAP a postán és a Digitalstandon
Nyomás: Virtuoz Kiadó és Nyomdaipari Kft. • Ügyvezető: Tolonics Gergely
ISSN 0133-1205
KÉZIRATOKAT NEM ŐRZÜNK MEG
ÉS NEM KÜLDÜNK VISSZA.
LAPZÁRTA: 2020. ÁPRILIS 20.

Főszerkesztő és felelős kiadó: Kuzmányi István
Vezető szerkesztő: Baranyai Béla • Lapszerkesztő: Körössy László
Szerkesztőség: Agonás Szonja, Benke Zsuzsa, Bodnár Dániel, Bókay László, Borsodi Henrietta,
Fábián Attila, Gátas Judit, Kiss Péter, Lambert Attila, Merényi Zita, Mészáros Ákos, Pallós Tamás,
Szalontai Anikó, Székács István, Thullner Zsuzsanna, Trauttwein Éva, Verestói Nárcisz
Olvasószerkesztő: Koditek Bernadett
Korrektor: Mester Zsolt • Tördelés: Mészáros Ákos
Szerkesztőség és kiadóhivatal: 1068 Budapest, Városligeti fasor 42.
Postacím: 1406 Budapest, Pf.: 100 • Tel.: +36/1-317-3933
www.ujember.hu • e-mail: ujember@ujember.hu

Könyvesbolt: 06/1-266-0845; konyvesbolt@ujember.hu
Médiaajánlat kérhető: 06/1-317-3933; hirdetes@ujember.hu
Közlemények, gyászjelentések, apróhirdetések feladása:
+36/1-317-3933; aprohirdetes@ujember.hu; http://ujember.hu/aprohirdetes-feladasa/
Előfizetés, terjesztés: +36/1-235-0484; +36/1-633-3790; +36/1-633-3132; terjesztes@ujember.hu
Előfizetés megrendeléséhez kérjük, vegye fel a kapcsolatot kollégáinkkal a fenti elérhetőségek valamelyikén.
Egyéni egypéldányos előfizetés belföldről negyedévre: 4 050 Ft, fél évre: 8 100 Ft, egy évre: 16 200 Ft.
Magyar Kurír 10700732-68366180-51100005 (CIB Bank).
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Az ember nem egy adat, az ember Isten szeretettörténete
Az elmúlt hetekben számos helyről, sok embertől, gyakran hangzott el, hogy napi rutinunkból kimozdított életünk alkalmas a dolgok átértékelésére, az értékek átgondolására. A keresztény közösségekben a befelé nézés, a
szellemi önvizsgálat újabb lendületet kapott a húsvétra
való várakozással, majd kicsúcsosodott a nagyhét emelkedettebb lelki színterein.
A húsvétnak vége, így talán most érdemes elővennünk
az elmúlt hetek jótanácsait,
ajánlásait, felvetéseit, és elgondolkodnunk azon, hogy
mit adott nekünk ez a különös
élethelyzet, a feltámadásra való különleges várakozás. Furcsa volt az elmúlt néhány hét,
hiszen az életünkre tett hatása
miatt szinte lehetetlen volt és
most is lehetetlen figyelmen
kívül hagynunk a koronavírus-járványt.
Az új helyzetek alkalmazkodást kívánnak, ez pedig néha azt jelenti, hogy olyan döntésekre van szükség, amikor
nem egy jó és egy rossz, hanem két rossz közül kell választani. Minél nagyobb valakin a felelősség, és minél több
ember sorsa függ tőle, annál
nehezebb lehet utat találni a
számokra, adatokra, statisztikákra, előrejelzésekre épülő
emberi racionalitás, illetve az
isteni eredetű erkölcs közötti
vékony mezsgyén. Anyagi
központú világunk már csak
ilyen.

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 forgattak: az intenzív osztályokká
alakított kórházi várók, az életükért küzdő betegek, az orvosok, az ápolók, a halottakat
elszállító katonai teherautók
konvojának képe. Egy barátom nemes egyszerűséggel
hisztinek nevezi a koronavírus-járványt, és szinte személyes sértésnek érzi, hogy korlátozzák a szokásos életvitelében. Olyanokkal is beszélgettem, akik számokat hoztak fel
érvként: ennyi és ennyi emberből csak ennyi betegedett
meg és csupán ennyi halt
meg. Különben is, néhány
ezer öreg, beteg meg fog halni, így jártak – ez az utóbbi
megfogalmazás szó szerint elhangzott.

A mi Atyánk akarata
vagyunk

Világos, hogy a fertőzések
számának
minimalizálása érMeghalnak,
dekében hozott intézkedések
hát így jártak
óriási gazdasági károkat okozA világjárványt sokan sok- nak. Az is borítékolható, hogy
féleképpen értékelik, értelme- a munkahelyek elvesztése, az
zik. Egy ismerősöm nemes egzisztenciák megroppanása

súlyos következményekkel jár
majd sok ember és így sok család életében. Értem azt is,
hogy a világi hatalmat gyakorló vezetőknek, az egyes országok kormányainak kemény kihívást jelent, hogyan lavírozzanak a gazdasági szempontok és a közvetlen életveszély
minél hatékonyabb elhárítása
között. Éppen ezért lehet – szó
szerint – életbe vágó, hogy a
keresztény emberek a nagyobb közösségek, a népek, a
nemzetek, az országok, végső
soron az egész világ élő lelkiismereteként tűnjenek föl ezekben az időkben. Hogy az
egyes döntések meghozatalakor minél nagyobb súllyal essen latba: az ember nem lehet
egy szám. Nem lehet pusztán

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

Isten a saját nevünkön hív
mindnyájunkat: név szerint ismer minket, néz minket, vár
minket, megbocsát nekünk,
türelmes velünk.”
Megbocsát nekünk, türelmes velünk, amit úgy becsülhetünk meg igazán, ha őt
tesszük meg életvezetőnknek,
ha döntéseinknél az istenismeretből eredő tiszta lelkiismeretre hagyatkozunk, ha értelmünk magába fogadja a
zsoltár szavait: „Minden forrásom belőled fakad.”

Pénz és mohóság,
ember és Isten
Isten aggódik az életünkért. Mindenki életéért. Azokért a milliókért, százmillió-

kért is, akik modern kori rabszolgaként a legjobban ki
vannak téve a világgazdaság
megtorpanásának. Hiszen nekik nemcsak tartalékaik nincsenek, hogy átvészeljenek
egy ilyen nehéz időszakot,
hanem alacsony bérüknél
fogva már eddig sem volt biztosítva számukra az egészséges élethez való jog. Mert ők
számok csupán. Adatok a
kiadási oldalon, a telhetetlen mohóság rendszerében.
Olyan emberek rabszolgái,
akik csak azt nézik, hogy a
bevétel és a kiadás különbözete minél nagyobb legyen.
Bármi áron és bárki élete
árán. Erről egyszerre tehet a
kapzsi ember és az, aki ezt elnézi neki. Mások életét sodorja veszélybe, aki az ember által értékké hazudott talmi ragyogás birtoklását helyezi
más emberek élete elé.
Nem kerülhetjük el a választást. Ahogyan a Szentatya
fogalmazott húsvéthétfői miséjén: „Amikor megoldást találunk erre a világjárványra,
az élet, az emberek feltámadása és a pénz istene között kell
majd választani. (...) Ha a
pénzt választod, akkor az éhség, a rabszolgaság, a háborúk, a fegyvergyárak, az iskolázatlan gyermekek útját választod... Ott van a sír. Uram,
segíts nekünk, hogy az emberek számára jót tudjunk választani, anélkül hogy beleesnénk a mammon sírjába.”
János Máté
Fotó: NEK
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Andrea Bocelli
a YouTube új sztárja

2020. április 26.

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

A rendkívüli helyzet rendkívüli megoldásokat kíván.
Húsvétvasárnap a hívek nem mehettek el a temploman nézték, ami szintén rekordnak
ba. Hodász András, a budapest-angyalföldi Szent Miszámít a YouTube-on. A 25 perces
hály-templom plébániai kormányzója és Kuzmányi
Bocelli-koncertet 24 óra alatt több
István diakónus (lapunk főszerkesztője) az üres tempmint 28 millióan látták, és három
lomban tartott szentmise után, egy előre megtervezett
nappal az esemény után, szerdán
útvonalon haladtak végig az Oltáriszentséggel.
már a 35 milliót is meghaladta az
A YouTube videomegosztón előadást megtekintők száma.
rekordnézettséget döntött Bocelli
„Mikor elhagytak, / Mikor a lelkem roskadozva vittem,
A 61 éves vak énekest a katedrárendhagyó fellépése. Ezen a plat- lis orgonistája, Emanuele Vianelli kí- / Csöndesen és váratlanul / Átölelt az Isten.”
„Nagyon megrendítő volt látni, hogy mennyien kijöttek,
és nagy hittel, áhítattal várták Jézust. Mivel végig csengettünk, sokan, akik nem hívők, szintén kinéztek az ablakaikból, 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” – idézte fel az átélt élményeket Hodász
András.
A katolikus lelkipásztor arról is
beszélt, munkatársaival sokat gondolkodtak rajta, hogy húsvét közeledtével, a járványhelyzet miatt kialakult körülmények között mi az a
legtöbb, amivel segíteni tudják a híveket, akik hónapokon át kénytelenek nélkülözni a szentségek megerősítő kegyelmét. Így született meg
az ötlet: ha a hívek nem jöhetnek el a
templomba, akkor Jézus megy el
hozzájuk. Számos visszajelzés érkezett, hogy mennyire sokat jelentett
formon még soha ennyien nem sérte a koncerten, amelyen Bach és az embereknek a Jézussal való találkozás.
kísértek figyelemmel komolyze- Gounod Ave Mariája, valamint MasNagy kihívás ez a helyzet a hívek és a papok számára is.
nei koncertközvetítést élőben – ír- cagni Sancta Maria című műve is el- Hodász András szerint az üres templom tragédia. Megta a Variety.com.
hangzott. A koncert az Amazing szokhatatlan. Az Egyház természete, létezésének csúcsa a
A Music for Hope – Live from grace (Csodás kegyelem) című ke- liturgia. A plébániai kormányzó bízik abban, hogy minél
Duomo di Milano (Zene a reményért resztény egyházi énekkel zárult.
előbb újra összegyűlhetünk ünnepelni.
– Élőben a milánói dómból) című
Forrás: MTI
Addig marad az online kapcsolat. Négy-ötezer ember
közvetítést egyidejűleg 2,8 millióFotó: Avvenire követi az interneten a Szent Mihály-templombeli szentmiAz olasz tenor húsvétvasárnapi koncertjét, amelyet az
üres milánói dómban adott,
két nap alatt több mint 35
millióan nézték meg.

sék közvetítéseit a plébánia YouTube-csatornáján. Sokan
olyanok is, akik korábban nem jártak templomba.
„Az Egyház már eddig is jelen volt az online térben. Talán most kicsit többen meglátták benne a lehetőséget. Az
internetet lehet jóra is és rosszra is használni. Rajtunk múlik. Jelenleg az online letöltések kétharmada pornográf tartalom. Az Egyház akkor tudna változtatni ezen, ha minőségi és kreatív tartalmakat kínálna. Itt a lehetőség, hogy a
szertartások közvetítését igényesen valósítsuk meg, és hozzunk létre oldalakat a közösségi médiában, szánjunk rá
időt, pénzt, profizmust.”
A Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszus (NEK) Titkárságának, 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 angyalföldi Szent Mihály-templomból. Az imádság a kihelyezett Oltáriszentség előtt zajlik.
Forrás: NEK
Fotó: Zuggó Zsolt

Megjelent Szent II. János Pál pápa Önéletrajza
Szent II. János Pál pápa soha nem írt önéletrajzot, de beszédeiben, írásaiban, interjúiban gyakran idézte föl életének fontosabb eseményeit. Ezeket a visszaemlékezéseket válogatta össze és fűzte egységes egésszé Justyna
Kiliańczyk-Zięba, a krakkói Jagelló Egyetem adjunktusa. Az Új Ember kiadványok sorozatának legújabb kötete a szent pápa születésének századik évfordulójára jelent meg. A könyvhöz Veres András püspök, a Magyar
Katolikus Püspöki Konferencia (MKPK) elnöke írt ajánlást. Az alábbiakban ezt adjuk közre.
A sokak által szeretett és ismert személyekről szívesen
olvasunk olyan írásokat, amelyek még inkább betekintést
adnak az életükbe, személyiségük sajátos vonásaiba. Azért
hasznosak ezek az írások,
mert saját személyiségünk
formálásában is meghatározó
szerepet játszanak. Sokan –
legalább részben – követik
ezeknek az embereknek az
életpéldáját.
Biztosan állíthatjuk, hogy a
XX. és a XXI. század fordulóján Szent II. János Pál pápa e
példaadó személyiségek közé
tartozik. Még a nem hívők is –
különösen így néhány évvel a
halála után – elismerőleg szólnak róla. A hívők pedig sokan
még ma is elragadtatással említik életének számos cselekedetét és jellemvonásait. Érthető módon, hiszen ő sokak számára – különösen a hosszú
pápai szolgálata alapján – a
PÁPA, csupa nagybetűvel írva. 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. Különösen a szerkesztési módszere 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 főszereplő ír önmagáról. Valahol
a kettő közötti úton van ez az
írás, amely olyan idézeteket
gyűjt össze az adott személytől, amelyek az ő gondolataiba
és ezáltal személyiségének vonásaiba is betekintést engednek. Ez egy ilyen könyv.
Azoknak, akik ismerték a
pápát, jó lesz újraolvasniuk
néhány fontos üzenetét, azoknak pedig, akik már nem ismerhették, a felfedezés örömét 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 Egyház iránti rendkívüli szeretetét össze tudta hangolni a hazája iránti őszinte ragaszkodással. Pápai szolgálatának
kezdetétől fogva az egész
Egyházban, az egész világban
tudott gondolkodni és cselekedni, ezért senki nem von-
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hatta felelősségre a tagadhatatlanul élete végéig megmaradó patriotizmusáért. Ez
folyton tetten érhető mind írásos, mind szóbeli megnyilatkozásaiban. S mégis minden

nemzetiségű hívő a saját pápájának érezhette őt. A 104
külföldi és 170 olaszországi
utazása is ezt igazolja.
A szó legteljesebb értelmében apostol volt ő, aki Jézus

missziós parancsát élete
utolsó pillanatáig rendíthetetlenül folytatta. Még a betegségében is, és nem kevésbé a halálos ágyán. Amikor már beszélni is képtelen
volt, gesztusaival és üzenetével is hirdette az Evangéliumot: Engedjetek visszatérni az atyai házba!
Határtalan szeretet élt
benne Isten, az Egyház és
az emberek iránt. Ez adta
neki azt a belső dinamizmust, amely fáradhatatlanná tette egész élete folyamán. Ezt sugározta azok felé is – szegények és hatalmasok felé egyaránt –, akikkel utazásai során találkozott. Ennek volt köszönhető
a számtalan megtérés is,
amelyek találkozásainak tulajdoníthatók. Az egyes látogatásait ellenző politikusok vagy újságírók is legtöbbször megszelídültek,
sőt, nem egy esetben teljesen más véleményre jutottak a Szentatyával történt
találkozás után.
Nem túlzás azt állítani,
hogy Jézushoz hasonlóan –
igaz, másképpen – II. János
Pál pápa is meggyőző erővel tudta megmutatni Isten
atyai szeretetét. Isten irgalmas szeretete a számára
annyira meghatározó felismerés és életének olyan fontos része volt, hogy annak
mélyebb megértésére egy
külön ünnepet rendelt az
egész Egyház számára. A
krakkói Irgalmasság bazilikájának megépítésével pedig
egy olyan zarándokhelyet
adott a világnak, ahol min-

denki közelebb kerülhet Isten
irgalmas szeretetének megismeréséhez és megtapasztalásához. Aki akár csak egyszer
is találkozhatott a szent életű
pápával, annak számára világossá vált, hogy ő egészen
rendkívüli módon az imádság
embere volt. Ez áthatotta
egész valóját. Önátadása a jelmondatának megfelelően –
Totus Tuus – így vált a Szűzanyáéhoz hasonlóvá, aki iránt
egész életében különleges
tisztelettel viseltetett.
Bármerre járunk a világban,
sokfelé találkozunk egy-egy
utca, tér vagy intézmény nevével, amely Szent II. János Pál
pápának állít emléket. Mindez
azt mutatja, hogy sokan gondolják úgy, ez a pápa meghatározó személyisége volt nem
csak a Katolikus Egyháznak,
hanem az egész emberiség történelmének. S ez nem túlzás!
Kívánjuk, hogy ez a könyv is
segítse szolgálatának még nagyobb összefüggésekben való
megértését. Ugyanakkor napjaink nehéz körülményei közepette kérjük mennyei közbenjárását a népek sorsának jobbra fordulásáért!
Győr, 2020. március 17-én, a
vérrel könnyezett győri Szűzanya
ünnepén, aki előtt 1996. szeptember 7-én Szent II. János Pál pápa
is imádkozott.
*
A kötetet lengyelből Koncz
Éva fordította magyar nyelvre,
Vámossy Erzsébet olvasószerkesztette, a grafikai munkát
Fábián Attila készítette.
A könyv megrendelhető a
webboltunkban, a https://bolt.
ujember.hu/ oldalunkon.

