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Nem én vagyok
az élet ura
Beszélgetés Korzenszky Richárd
nyugalmazott tihanyi perjellel
Korzenszky Richárd OSB szerzetes, pap, teológus, a Tihanyi Bencés Apátság nyugalmazott
perjele. Egész életében tevékeny lelki és szellemi
életet élt, Tihanyt kulturális központtá fejlesztette. A koronavírus-járvány az ő és szerzetestársai ﬁzikai mozgásterét is beszűkítette. Richárd atyával telefonon beszélgettünk.
A veszélyeztetett korosztályhoz tartozik. Van Önben emiatt
félelem, szorongás?

Fotó: Tihanyi Bencés Apátság

– A kenyerem javát már megettem, csaknem nyolc
évtized van mögöttem. Ebben az életkorban a járványtól függetlenül mindennap gondolni kell arra,
hogy bármikor eljöhet az idő, amikor vége ennek a
most tapasztalható életnek. Minden nap ajándék, egy
ideje már nagyon komolyan érzem ezt. Mitől félnék?
Féltenek bennünket, idősebbeket: köszönet érte. De
hogy kicsit kiélezzem a helyzetet: azért kell távolságot
tartanunk másoktól, hogy egészségesen haljunk meg?
Hogy ne idő előtt? Aki azt állítja, hogy sosem szorong, ha a halálra gondol, az nem mond igazat. Az
életösztön erős. Hogy mi van a halálon túl, emberi tudással senki nem tudja. Hittel, bizalommal várhatjuk
a jövőt. Adjon erőt hozzá az Úr!
(Folytatás az 5. oldalon.)
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A Magyar Katolikus Püspöki Konferencia (MKPK) értesült arról, hogy új járványügyi szabályok lépnek hatályba, ezért 2020. május 4., hétfőtől kezdve, korábbi rendelkezéseit módosítva a következő rendelkezéseket lépteti életbe:
1. A templomok mint a lelki feltöltődés és imádság helyei különösen is fontosak, ezért templomaink továbbra is nyitva állnak. A nyilvános liturgia végzéséről, illetve a szentségek kiszolgáltatásának módjáról az egyes megyéspüspökök Az egyházi törvénykönyv 838. kánonja
alapján a helyi körülmények és lehetőségek, valamint az egészségügyi előírások ﬁgyelembevételével döntenek majd. Budapesten és ott, ahol az állami szabályok változatlanok maradtak, további intézkedésig a korábbi egyházi rendelkezések érvényesek.
2. Mindenben kövessük a hatóságok járványügyi előírásait. Főleg idősebb, veszélyeztetett, illetve beteg testvéreinktől azt kérjük, hogy továbbra is maradjanak otthon.
3. A még mindig fennálló veszélyhelyzetre való tekintettel visszavonásig továbbra is érvényesek a 637/2020. sz., március 17-én kelt rendelkezésünkben foglaltak, miszerint a vasárnapi szentmisén való részvétel kötelezettsége alól felmentést adunk, és továbbra is lehetővé tesszük az általános feloldozás megadását, amíg a rendkívüli helyzet tart.
4. Továbbra is bátorítjuk testvéreinket, hogy töltsenek kellő időt imádsággal – a Szentírás olvasásával, zsolozsma végzésével vagy más imával – egyénileg vagy a családban. Több helyen van online miseközvetítés. A közszolgálati televízió vasárnap és ünnepnapokon
szentmisét közvetít. A közvetítések rendjéről felületeinken tájékoztatást adunk.
5. A betegellátás, a gyóntatás és a rendkívüli áldoztatás tekintetében is mindenben kövessük
az állami járványügyi rendelkezéseket, ﬁgyelemmel az egyes egyházmegyék külön előírásaira is.
6. Oktatási, szociális és egészségügyi intézményeinkben továbbra is mindenben kövessük az
állami előírásokat. A hatóságokkal mindenben működjünk együtt, és legyünk ﬁgyelemmel
az általuk adott általános irányelvekre.
7. A plébániai és a szerzetesközösségektől továbbra is kérjük, hogy – a járványügyi hatóságok
előírásainak megtartása mellett – szervezzék meg a folyamatos imát a járvány érintettjeiért.
Jelen rendelkezés Magyarország latin szertartású egyházmegyéire érvényes.
Köszönjük a pap testvérek szolgálatát, mindenki helytállását és a hívek megértését ebben
a sajátos helyzetben. Gyakoroljuk továbbra is a nagylelkűség erényét, és különösen is ﬁgyeljünk egymásra.
Budapest, 2020. május 1.

Krisztus a járványt is
a megváltás eszközévé
teszi
Beszélgetés Kerényi Lajos
piarista szerzetessel
Kerényi Lajos piarista szerzetes, pap, teológus, író, évtizedek óta kórházlelkész, ﬁatalok több nemzedékének
nevelője, a Nagymarosi Ifjúsági Találkozók egyik létrehozója, számos könyv szerzője. A 93 éves Lajos atyával
telefonon beszélgettünk.
Több mint hatvan éve szolgál kórházlelkészként. Hogyan éli meg azt,
hogy most már hetek óta nem keresheti fel a betegeket?
– Nagyon hiányoznak, imádkozom értük. A világban nagyszerű erőterek vannak, amelyekről az ember a kinyilatkoztatásból és a hatásuk alapján is tudomást szerezhet. Benne van a
Szentírásban: jó dolog a halottakért imádkozni, hogy feloldo-

Fotó: Lambert Attila
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zást nyerjenek bűneikből. Ebben a világban, ahol mi élünk,
imádkozunk a megholtakért, akik egy másik dimenzióban
vannak, és jobb lesz nekik ott az imádságból sugárzó erő és
szeretet révén. A hitnek is tárgya ez, de már az itteni életünkben így van: ha valaki tudja, hogy nagyon szeretik, akkor nyugodt és harmonikus.
(Folytatás a 9. oldalon.)
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Ferenc pápa Mária-imádságai májusra
Április 25-én, szombaton tették közzé a Szentatya minden
hívőhöz intézett levelét, amely
a Szűzanyának szentelt hónapban, májusban a rózsafüzér imádkozására buzdít. A
pápa mindenkit arra hív, hogy
egyénileg vagy közösségben –
ahogy a járványügyi korlátozások engedik – imádkozzuk a
rózsafüzért, melynek lezárásaként két imádságot is ajánl.

Kedves Testvéreim, szemléljük
együtt Krisztus arcát Mária, édesanyánk lelkületével, ami még jobban
lelki családdá egyesít bennünket, és
segít a megpróbáltatás legyőzésében. Imádkozom értetek, főként a
leginkább szenvedőkért, és kérlek
benneteket, hogy imádkozzatok értem. Szívből köszönöm és megáldalak titeket.
Kelt Rómában, április 25-én, Szent
Márk evangélista ünnepén

Ferenc pápa levele
a hívőkhöz

Ferenc pápa első imája
Szűz Máriához

Kedves Testvéreim! Immár közel
van május, amikor Isten népe különleges erővel fejezi ki Szűz Mária
iránti szeretetét és tiszteletét. Hagyományosan e hónapban otthon, a családban imádkozzuk a rózsafüzért.
Ezt az otthoni jelleget, amelyre a világjárvány megszorításai kényszerítenek minket, lelki szempontból is
meg kell becsülni.
Ezért azt javaslom mindenkinek,
hogy újból fedezze fel a rózsafüzér
imádság szépségét. Együtt vagy
egyedül is lehet imádkozni – döntsétek el az adott helyzet szerint, mindkét lehetőséget szem előtt tartva.
Van egy titka az imádkozásnak: az
egyszerűség.
Az imádság menetéről könnyű tájékozódni, az interneten is megtalálják, akik nem ismerik.
A Szűzanyának szentelt két imádságot is ajánlok nektek, amelyeket a
rózsafüzér végén lehet imádkozni, és
május folyamán lélekben én is veletek
imádkozom. Ezeket az imádságokat
levelemhez csatolom, hogy mindenkinek rendelkezésére álljanak.

Ó, Mária, te mindig az üdvösség
és a remény jeleként ragyogsz utunkon.
Rád bízzuk magunkat, betegek
Egészsége, aki hitedben szilárdan kitartva a kereszt alatt osztoztál Jézus
fájdalmában.
Római nép Üdvössége, te tudod,
mire van szükségünk, és biztosak
vagyunk, hogy gondoskodni fogsz
arról, hogy mint a galileai Kánában,
visszatérhessen az öröm és az ünneplés a mostani megpróbáltatások
után.
Isteni Szeretet anyja, segíts, hogy
felismerjük és elfogadjuk az Atya
akaratát, és megtegyük, amit Jézus
mond majd nekünk, aki magára
vette szenvedéseinket és fájdalmunkat, hogy a kereszt által elvezessen
bennünket a feltámadás örömére.
Ámen.
Oltalmad alá futunk, Istennek
Szent Szülője, könyörgésünket meg
ne vesd szükségünk idején, hanem
oltalmazz meg minket minden veszedelemtől, ó, dicsőséges és áldott
Szűz!

Ferenc pápa második imája
Szűz Máriához
„Oltalmad alá futunk, Istennek
Szent Anyja...”
A szenvedéssel és félelemmel teli
jelenlegi járványhelyzetben, mely az
egész világot sújtja, hozzád fordulunk, Istennek Anyja és a mi
Anyánk, oltalmad alatt védelmet keresve.
Ó, Szűz Mária, tekints irgalmas
szemmel e koronavírus-járványra;
erősítsd meg az eltévelyedetteket és
azokat is, akik elhunyt és oly módon
eltemetett szeretteiket siratják,
amely önmagában megsebzi a lelket.
Támogasd a megbetegedettek miatt
félelemmel küzdőket, azokat, akik a
fertőzés megakadályozása miatt
nem lehetnek közel beteg szeretteikhez. Töltsd el bizalommal azokat,
akik szoronganak a bizonytalan jö-

vő, a gazdasági és munkahelyi következmények miatt.
Istennek Anyja és a mi Anyánk,
járj közben értünk Istennél, az irgalmasság Atyjánál, hogy véget érjen
ez a kemény próbatétel és hogy
visszatérjen a remény és a béke horizontja. Mint Kánában, járj közben
isteni Fiadnál, kérve őt, hogy erősítse meg a betegek és az áldozatok
családjait és nyissa meg szívüket a
bizalomra.
Segítsd az orvosokat, a betegápolókat, az egészségügyi dolgozókat,
az önkénteseket, akik a jelenlegi
szükséghelyzet frontján küzdenek,
életüket is kockáztatva. Kísérd hősies küzdelmüket és adj nekik erőt, jóságot és egészséget.
Légy azok mellett, akik éjjel-nappal segítik a betegeket, és légy a papok mellett, akik lelkipásztori buzgósággal és evangéliumi elkötele-

zettséggel akarnak mindenkinek segítséget és támogatást nyújtani.
Szent Szűz, világosítsd meg a tudós férfiak és nők elméjét, hogy
megfelelő megoldásokat találjanak a
vírus legyőzésére.
Segítsd a nemzetek felelőseit,
hogy bölcsen, buzgón és nagylelkűen működjenek; támogassák a megélhetési gondokkal küszködőket, miközben társadalmi és gazdasági
megoldásokat keresnek, előretekintően és a nagylelkűség szellemében.
Legszentebb Mária, érintsd meg
az emberek lelkiismeretét, hogy a
fegyverkezés növelésére és tökéletesítésére szánt hatalmas összegeket a
jövőben inkább a hasonló katasztrófák elhárításának tanulmányozására
fordítsák.
Szeretett Anyánk, növeld a világban az egyetlen családhoz tartozás
érzetét, a mindenkit egyesítő kötelék
tudatában, hogy testvéri és szolidáris lélekkel siessünk a szegénység és
nyomorúság enyhítésére. Erősítsd a
hitben való szilárdságot, a szolgálatban való kitartást és az imádságban
való állhatatosságot.
Ó Mária, Szomorúak Vigasztalója,
öleld át meggyötört gyermekeidet és
nyerd el, hogy az Isten mindenható
kezével szabadítson meg minket ettől a szörnyű járványtól, hogy az élet
derűsen visszatérhessen rendes kerékvágásába.
Rád bízzuk magunkat, aki az üdvösség és a reménység jeleként ragyogsz utunkon, ó, áldott, ó, drága,
ó, édes, szép Szűz Mária! Ámen.
Forrás: Vatikáni Rádió
Fordította: Tőzsér Endre SP
Fotó: Vatican News

A közösséget össze kell tartani
A kecskeméti Szentcsalád-plébánia papjai a járvány idején
Hogyan működik egy-egy plébánia, milyen lehetőségeik
vannak a lelkipásztoroknak a kijárási korlátozás idején? Ennek a kérdésnek járunk utána. A kecskeméti
Szentcsalád Plébánián szolgáló atyák keresik és megragadják a hívekkel való kapcsolattartás lehetőségeit. Április 23-án videochaten beszélgettünk Hatházi Róbert
plébánossal, Kovács Ferenc káplánnal, valamint Tompa
Szabolcs másodéves papnövendékkel.
A kecskeméti Szentcsalád
Plébánia gyakran hírt ad magáról a honlapján és a közösségi oldalakon keresztül. A
plébánián élők lehetővé teszik, hogy a hívek betekinthessenek az életükbe; ezáltal
is igyekeznek tartani velük a
kapcsolatot. Hatházi Róbert
atyáék az elsők között voltak
az országban, akik megoldást
találtak arra, hogy a hívek a
távollétükben is jelen legyenek a szentmisén: a kápolna
székein elhelyezték a közösség tagjai által küldött fényképeket, „hogy a pap testvérek
ne legyenek olyan egyedül”.
Hatházi Róbert plébános és
Kovács Ferenc káplán mellé
beköltözött a plébániára Tompa Szabolcs másodéves papnövendék. Most hárman élnek együtt, és igyekeznek
mindent megtenni azért, hogy
közösségben maradjanak a
hozzájuk tartozó hívők.
„Telefonon és számos online felületen keresem a munkatársaimat és a híveket. Az
időm legnagyobb részét ez tölti ki. Plébánosként oda kell figyelnem rá, hogy a közösséget
jelen helyzetben is össze kell
tartani – mondja Robi atya. –
Fontos, hogy amikor valaki
úgy érzi, túl sok már a gondja,

legyen kivel beszélnie a családtagokon kívül is. Készen
kell állnunk arra, hogy aki
igényli a beszélgetést, annak

az interneten keresztül a hívek
is bekapcsolódhatnak az imaközösségbe. A nap a reggeli dicsérettel indul, majd 6 órakor
szentmisével folytatódik, és az
esti dicsérettel zárul, ugyancsak online. Hetente egyszer
van hittanóra, egyszer rózsafüzér a Nyolc Boldogság közösséggel, szombaton imaest,
vasárnap szentmise, mindez
természetesen szintén online.
„A hívek is örülnek a kialakult

is, hogy sétáljon vagy biciklizzen egyet a ministránsokkal,
persze egyszerre mindig csak
eggyel.
Szabolcs papnövendék, Szegeden tanul. Számára napi feladatot jelent a távoktatásba
való bekapcsolódás. Esténként kispaptársaival online
beszélgetnek; mindannyian
érzik a közösség hiányát.
A plébánián nyugodtan telnek a napok. Az atyák felosz-

számára mindig elérhetők legyünk. Könnyen kibuknak az
emberekből a gondolatok ebben a helyzetben.”
A plébános, a káplán és a
papnövendék hármasa úgy él
most, akár egy kis szerzetesközösség. Napirendjüket a közös
imák rendje határozza meg,
amit már a járványidőszak legelején kialakítottak, és azóta is
tartanak. Az imaalkalmakat
naponta online közvetítik, így

rendnek. A laudes során tizenöt-húsz, a vasárnapi szentmise
esetében körülbelül kétszáz
eszközről csatlakoznak a közvetítéshez, ami azt jelenti,
hogy négyszer-ötször ennyien
vesznek részt az alkalmainkon” – mondja Robi atya.
Kovács Ferenc káplán a
plébániához tartozó gyerekekkel igyekszik tartani a kapcsolatot. Beszélget velük az interneten, és alkalmat teremt arra

tották egymás között a házzal
kapcsolatos feladatokat. Feri
atya locsolja a rengeteg virágot, a heti nagybevásárlást a
plébános végzi, a zöldség és
napi kenyér beszerzése a káplán feladata. Hétköznap Kati
néni főz az atyákra, a vasárnapokra pedig a családok osztották be magukat. „Igényük
volt arra, hogy tápláljanak
bennünket” – fogalmaz Robi
atya.

Lelkesen mesélik, milyen
nagy öröm számukra, hogy
ilyen sok időt töltenek együtt,
főként imádsággal, közös étkezéssel és beszélgetéssel. „Ez
a mindennapi gyakorlat élővé
teszi a közösségünket” –
mondják. Mindhárman hangsúlyozzák, mennyire jól érzik
magukat. „Testvérekként elhordozzuk egymást. Ha bármi
probléma adódik – az emberi
együttélésben ez törvényszerű
–, azt megoldjuk, hiszen közösségben vagyunk és maradunk” – mondja Szabolcs.
„Számomra óriási ajándék,
hogy nem vagyok egyedül.
Erősítjük egymást, hiszen hullámzó, mikor hogy érezzük
magunkat, hol jól, hol rosszabbul. A reggeli kávézás nekem
mindig erőt ad. Egy-egy biztató szó, egy kis csipkelődés,
ami a férfilét velejárója, sokat
segít, így könnyebben indul a
nap” – teszi hozzá a plébános.
Robi és Feri atya, valamint
Szabolcs a jövőre is gondolnak. Mi az, amit meg kell őrizni ennek az időszaknak a tapasztalatából? A plébános azt
szeretné, ha a járványhelyzet
elmúltával is olyan napirendet
tudnának kialakítani, amelyben több időt töltenek együtt
és nagyobb hangsúlyt helyeznek a közösen mondott imára.
„Az utóbbi időben megélhettem ennek mély szépségét és
fontosságát” – hangsúlyozza
Hatházi Róbert.
Feri atya azt szeretné, ha a
jövőben is sikerülne fenntartani a kapcsolatoknak szentelt
nagyobb figyelmet. „Az eddi-

gi életem során előfordult,
hogy nem értékeltem kellőképpen a kapcsolataimat. Jelen időszak arra tanít, hogy
ezt komolyabban vegyem. A
ránk bízottakkal és a Jóistennel való kapcsolatom mélyítését is a feladatomnak érzem.
A bezártságnak ezekben a
napjaiban mindannyian megéljük a helyzet nehézségeit.
Nincsenek körülöttünk a hívek, akik megtöltik a plébániát élettel, zsongással. Most azt
tapasztaljuk meg, milyen Istenből és egymásból építkezni. És amikor újra visszatér
majd a mindennapjainkba a
zsongás – reméljük, hamarosan –, akkor is törekedni fogunk arra, hogy megőrizzük
ezt az egységet.”
Szabolcs azt hangsúlyozza,
hogy a nyugalom, amit most
megtapasztalunk, később talán a szükségletünkké válhat.
Csendesebb most az élet, nem
érzünk folyton késztetést arra,
hogy menjünk valahová. Viszszavonultabban élünk, és ez
segít abban, hogy az ember újra tudja értékelni, mi az, ami
igazán fontos. „Bízom abban,
hogy ennek az életformának
az emléke később is megmarad az emberekben, és e szerint alakítják majd a napjaikat.
Elvonulnak a családjukkal,
csendesebb időtöltéseket választanak, például kirándulnak, és ezáltal elmélyültebbé
válhat az életük.”
Trauttwein Éva
Fotó: Kecskeméti
Szentcsalád-plébánia
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ZARÁNDOKLAT

Lélekben Mindszenty bíboros sírjánál
Huszonhét év után most először nem rendezhették meg
Esztergomban a hagyományos
Mindszenty-zarándoklatot a
hercegprímás május 6-ai halálának évfordulójához kapcsolódva. A járvány okozta veszélyhelyzet miatt Erdő Péter
bíboros, prímás május 2-án
szűk körben mutatott be engesztelő szentmisét mártír sorsú elődjéért, s nem is Esztergomban, hanem Budapesten, a
Szent István-bazilikában.
A Magyar Katolikus Püspöki
Konferencia 1993 óta minden esztendőben a magyar egyházért és a hazáért felajánlott zarándoklatot hirdet
Mindszenty József esztergomi sírjához, a bíboros halálának évfordulója
alkalmából. Az eseményre az elmúlt
években az ország különböző területeiről, de még a határon túlról is
nagy számban érkeztek hívek. Nyilvános istentiszteleteket a veszélyhelyzet miatt most nem lehet tartani,
ezért május 2-án Erdő Péter bíboros,
prímás a budapesti Szent István-bazilika Mária-kápolnájában engesztelő szentmisét mutatott be Mindszenty József boldoggá avatásáért. A
szertartáson videokapcsolat segítségével Marton Zsolt váci megyéspüspök mondott homíliát.
*
Erdő Péter bíboros a szentmise
elején ezekkel a szavakkal fordult a
lelki zarándoklat résztvevőihez:
„A mai napon, ahogyan már sok
éve, Mindszenty bíboros úr boldoggá avatásáért ajánljuk fel a szentmisét, halálának évfordulóján. Mióta
földi maradványait Esztergomban
helyezték el, évről évre megismételjük ezt a közös szentmisét. Eddig
mindannyiszor az esztergomi bazilikában került sor erre, mégpedig idősek és fiatalok, zarándokok népes
gyülekezetében. Most itt, a kápolnában, a televízió közvetítésével kapcsolódhatunk be a szentmisébe,
amelynek szándéka változatlan. A
mai napon egyébként Szent Atanáz
püspök és hitvalló emléknapja van.
Róla pedig azt őrzi az Egyház emlékezete, hogy kiválóan hűséges tanúja volt a niceai hitnek, a Szentháromság hitének, ezért pedig sok üldöztetést kellett elszenvednie. Nagyon sokáig távol volt püspöki székhelyétől,
és rejtőzködnie kellett. Szent Atanáz
életpéldája Mindszenty bíboros urat
juttatja az eszünkbe, aki szintén hűséggel és a legnagyobb áldozatokat
is vállalva ragaszkodott a hitéhez.”
*
Marton Zsolt megyéspüspök Vácról, videofelvételről közvetített homíliáját az alábbiakban közöljük:
„Eminenciás Bíboros Úr!
Krisztusban Kedves Testvéreim!
Amit a kommunizmus nem ért el,
az most megvalósul? Ezt a kérdést
intézte hozzám a minap egy telefonáló. Amit ők nem tudtak megcsinálni, azt most elvégzi a koronavírus? Valóban: nincsenek szabadon
mondható, nagy létszámú, nyilvános szentmisék. Zárt ajtók mögött
vagyunk, mint az apostolok húsvét
vasárnapján. Sajátos módon alkotunk közösséget: képernyők és monitorok előtt.
Mire tanít bennünket Mindszenty
bíboros ebben a helyzetben?
»Az örök élet igéi nálad vannak«
(Jn 6,68b).
Szent János evangéliumának azt a
részletét hallottuk az imént, amelyben Jézus kijelenti, hogy a mennyből
szállt alá, és önmagát az élet kenyerének nevezi. Egyesek számára ez már
sok: »Kemény beszéd ez. Ugyan ki
hallgatja?« Ezek után többen visszahúzódnak, és nem követik őt tovább.
Ekkor kérdezi meg a tizenkettőt: »Ti
is el akartok menni?« Péter apostol
válaszában benne van az Egyház hit-

vallása: »Uram, kihez menjünk? Az
örök élet igéi nálad vannak.«
Az apostolutódnak, a Krisztus
evangéliuma szerint az Egyház hitében élő főpapnak hivatásához tartozhat, hogy időnként keményen beszél. Ilyen prófétai karakter volt
Mindszenty bíboros is. Érdemes felidéznünk az életét: szorgalmas paraszti családból származó fiatal papként már Zalaegerszegen komoly, elszánt missziós és szociális munkát
végez. Később veszprémi püspökként, majd esztergomi érsekként óriási lelkipásztori és társadalomformáló erőként jelenik meg.
Ha ma élne, mit mondana nekünk? Mit mondana nekünk az az
ember, aki háromszor is volt hoszszabb »karanténban«?
Kétszer börtönben: először a nyilas rémuralom alatt raboskodott Sopronkőhidán (1944 decemberétől 1945
húsvétjáig), majd a II. világháború
után a kommunista diktatúra börtönözte be őt. Ezen időszak alatt (1948.
december 26–1956. október 29.) két
évig (1948-tól 1950-ig) nem mondhatott szentmisét, pedig mennyire vágyott az Oltáriszentség után! Harmadik fogságát Budapesten, az amerikai nagykövetségen töltötte; tizenöt
éven át tartózkodott ott (1956. november 4–1971. szeptember 28.). Ez
az utóbbi helyzete hasonlítható a mi
mostani világunkhoz, de sokkal
rosszabbak voltak a kilátásai, mint a
mieink. A követség épületében kellett tartózkodnia, ahol ugyan minden
ellátást megkapott, de nem tehette ki
a lábát az utcára, mert akkor letartóztatták volna. Sőt, szobájának utcára
néző ablakát is befalazták, nehogy
belőjenek rajta. 1971 őszétől pedig

szabadság – változhatnak, de Krisztus örök. Legyünk bárhol, bármikor,
bármilyen helyzetben, Krisztus velünk van, mint a tanítványokkal a
bárkában a vihar idején. Mindszenty
bíboros kemény kitartása a nehéz
időkben, elmélyült imádságos lelkülete a reménytelen helyzetekben ma
is példa számunkra. Az imádság
mindig első helyen volt nála. Esztergomi prímási székfoglaló beszédében elhangzott felszólítása
ma is aktuális: »Legyünk
most az imádság nemzete!
Ha újból megtanulunk
imádkozni, lesz honnét
erőt, bizalmat meríteni. Én
is a milliók imahadjáratában és édesanyám mostantól még szorosabbra fogott
rózsafüzérében bízom. Ne
veszítsétek el bizalmatokat!«
Ma is ugyanolyan elszántan, aggódóan, de lelkesítően beszélne, mint akkor. A háború utáni hónapokban az ország testi
egészségét is féltő főpapként szól, Jeremiás prófétára utalva: »Nem az a legnagyobb baj, hogy a háború –
mint a próféta sírja – felgyújtotta a király házát és a
köznép házait (Jer 39,8). Az a nagyobb baj, amit szerencsétlen fővárosunk tisztiorvosi jelentése mint
tükröt mutat: a nyári vérhasmegbetegedések több mint 50%-a kisgyermekeknél és az öregeknél halálos.«
(Székfoglaló beszéd, Esztergom,
1945. október 7.) A prímás mégsem
keseredik el. Nem sokkal később
(1945. október 21-én) elismeréssel

külső száműzetésben volt; ebből a
»karanténból«, a szomszédos Ausztriából soha nem léphetett be szeretett
hazájába.
Mit mondana nekünk Isten szolgája Mindszenty József bíboros, az
az ember, aki életében szinte mindenkihez szólt: földművesekhez,
munkásokhoz, gyárosokhoz, orvosokhoz, az egyetemi ifjúsághoz, szülőkhöz, más vallásúakhoz, politikusokhoz? Ő, aki szót emelt zsidó honfitársaink deportálása és a kommunista terror ellen.
A bebörtönzéseket és a belső-külső száműzetést tudatosan vállalta.
Nem pusztán kényszerként: testi és
lelki szenvedéseit fölajánlotta egyházáért és hazájáért. Állandóan imádkozott, számára az imádság igazi lelki erőforrást jelentett. Neki is biztonságot adhattak Péter apostol Jézushoz intézett szavai: »Az örök élet
igéi nálad vannak.«
A börtönévei alatt átélt testi szenvedéseiben, megaláztatásaiban elmondott imádságai alapján, belső
száműzetésének szorongató monotóniájában vállalt hűséges kitartásából tudta, hogy az emberi helyzetek,
a külső körülmények – a rabság és a

szól az orvosok odaadásáról. Azt
mondja, hogy az igazi orvosok papságnak, templomszolgálatnak tekintik a szenvedő emberek körüli szolgálatukat. »A jó orvos tudja a dolgát,
de a szíve is nagy. Együtt sír betegeivel, akiket esetleg nem is ismer (...)
Mennyi felmorzsolódott lelket,
mennyi megfagyott, kihűlt szívet
tudnak a vallásos orvos tapintatos
szavai az utolsó órában Istennel kibékíteni.« Mi, mai püspökök is elismételjük ezeket az elismerő szavakat
a betegekért fáradozó orvosaink,
ápolóink és minden egészségügyért
dolgozó felé.
Ezekben a napokban fiataljaink
érettségire készülnek, hamarosan
vizsgáznak az egyetemeken, főiskolákon. Ebben a rendkívüli helyzetben izgulnak, vajon sikerülni fog-e,
és hogyan. Érdemes felidézni Mindszenty bíborosnak azokat a szavait,
amelyeket a Mária-évben a bajai fiatalokhoz intézett, amikor átadta nekik a máriás lobogót: »Most a zaklatott tanév végén neked hoztuk el,
Baja ifjúsága, a lobogót, hogy kezedbe adjuk. Vedd úgy, mint Rákóczi
kezéből vették a kurucok a patronás
zászlót: cum Deo pro patria et liber-

tate! Istennel a hazáért és szabadságért!« A tüzes lelkű bíboros szavaival ezt az elszánt bátorságot kívánjuk most is fiataljainknak.
Május Mária hónapja; az égi édesanyját szerető bíboros számára kiemelt helyen volt a Boldogságos
Szűz tisztelete. Egy amerikai beszédében így szólt a hívekhez: »Azért
jöttem hozzátok, hogy kérjelek benneteket, térjünk vissza az Istenhez,

boros is utalt: »Pio atya természetfeletti módon mindig segített engem
mindazokban a nagy szenvedésekben, amelyeket az Úrért és népemért
el kellett viselnem.« (Kovács Gergely: Pio atya és Mindszenty József
kapcsolatáról, Magyar Kurír, 2016.
február 10.)
Nekünk nem adatik meg az a
misztikus ajándék, hogy megjelenjen
a lakásunkban Pio atya, de mi sem

térjünk vissza Szűzanyánkhoz,
mindnyájunk édesanyjához. Az
édesanyák kövessék az ő példáját,
hogy gyermekeiket úgy tekintsék,
mint Isten küldötteit a családi szentélybe, szent legyen az édesanya,
szent legyen a gyermek. És akkor a
boldogságos Szűzanya lehajol hozzánk.« (Magyarok Nagyasszonya,
1974. május 13., Perth Amboy, New
Jersey állam)
Holnap, május első
vasárnapján, anyák napján, különösen is kedvesen hangzanak az anyai
hivatásról szóló gondolatai. Még fiatal papként, káplánkorában írta meg Az édesanya című
híres munkáját, amely
három kiadást is megért. Ebben a keresztény
anyaság természetes és
természetfölötti kincseit
mutatja be, amelyek ma
is iránymutatók, megszívlelendők. Évtizedekkel később, a New
York-i Szent Patrik-székesegyházban 1974-ben
elmondott anyák napi
beszédében az anyaság
természetfölötti
irányultságáról
beszélt:
»Minden emberi élet, minden anyai
sors összefügg közvetlenül a Szűzanyának és szent Fiának sorsával.«
Amint mondja, Krisztus »ezért jött el
ebbe a mi emberi világunkba úgy,
hogy anyától született, és ezzel az
anyaságot és benne az életet, minden
emberi életet, az ebben a pillanatban
kezdődőt is, megszentelte, istenivé
tette (...) Az anya hivatása nem csak
evilági, hanem szól mindenkorra. A
gyermeket Istennek szüljük.«
Ma, ebben a szentmisében Mindszenty József bíboros boldoggá avatásáért imádkozunk. Amint fent említettem, a kommunisták börtönében
két évig nem mutathatott be szentmisét, pedig nagyon vágyott rá. Életének ebben az időszakában egy
misztikus élményt találunk, amelyet
Pio atya boldoggá- és szenttéavatási
dokumentumai bizonyítanak, és a
San Giovanni Rotondóban lévő
kegytemplom mozaikja is megörökít. Ezek szerint a szent kapucinus
szerzetes csodálatos módon, bilokáció útján meglátogatta a bíborost a
börtönben, és a szentmiséhez szükséges anyagokat vitt neki. Erre a
tényre, újságírói kérdésre válaszolva, halála előtt diszkréten maga a bí-

vagyunk egyedül, mert most az online térben, ilyen rendkívüli módon,
mégis valóságos lelki közösséget alkotunk egymással és a szentekkel.
A fizikai térben ugyan nem lehetünk együtt, amit fájdalmasan élünk
meg, de Mindszenty bíboros példája,
aki Jézusba vetett hite által legyőzött
minden nehéz körülményt, arra tanít
minket, hogy mégsem a betegségé
az utolsó szó. A koronavírus sem képes elválasztani bennünket Krisztus
szeretetétől és egymástól.
A médiakutatók felmérése szerint
a szentmise-közvetítésekbe országszerte több százezren kapcsolódnak
be. A nemzetét féltő bíboros vágya,
hogy legyen egymillió imádkozó
magyar, talán most is teljesül. Ebben
a szentmisében is találkozik a zarándok Egyház a dicsőséges Egyházzal,
a szentekkel, akik annak a Krisztusnak a társaságában vannak, akiről
Péter apostol így vall: »Az örök élet
igéi nálad vannak.«
Kérjük a mennyországiak közbenjárását, élükön a boldogságos
Szűz Máriával, Szent Pio atyával és a
magyar szentekkel, hogy Isten szolgáját, Mindszenty Józsefet mielőbb a
boldogok között tisztelhessük!
Ámen.”
*
A szentmise záróáldása előtt
Habsburg-Lotharingiai Mihály főherceg, a Kardinal Mindszenty Stiftung
és a Magyarországi Mindszenty Alapítvány elnöke az alábbi imádságot
mondta Isten Tiszteletreméltó Szolgája Mindszenty József bíboros
szentté avatásáért, ugyancsak videofelvételről:
„Mennyei Atyánk! Szívesen fogadod híveid áldozatait, amelyeket
Krisztus áldozatával egyesítve ajánlanak fel, hogy »kiegészítsék, ami
Krisztus szenvedéséből hiányzik, az
Egyház javára« (Kol 1,24). Fogadd
kegyesen József bíboros szolgád
megaláztatásait, áldozatait, amelyeket földi életében a magyar egyházért és a magyar népért ajánlott fel.
Szenvedése legyen napjainkban is
előtted kedves áldozat Egyházunkért, hazánkért. Hozzá csatlakozva
akarunk mi is imáinkkal, áldozatainkkal engesztelni nemzetünk lelki
megújulásáért. És ha szent akaratoddal megegyezik, add meg hívő magyar népednek, hogy József bíboros
szolgádat Egyházunk szentjei között
tisztelhessük. Krisztus, a mi Urunk
által. Ámen.”
Bókay László
Fotó: Merényi Zita

4

TANÍTÁS ÉS LÉLEK

2020. május 10.

A BIBLIA ÜZENETE

AZ EUCHARISZTIKUS KONGRESSZUSRA KÉSZÜLVE

Térkép az életünk útjához

Az Eucharisztia ünneplése 87.

Jn 14,1–12
Van egy történet a hamisított pénzről és a
bankjegyszakértőkről. Akik ezzel a tevékenységgel foglalkoznak, azok nem a hamis pénzeket tanulmányozzák, hanem az eredeti, az igazi bankókat. Hiszen aki ismeri az eredetit, az
felismeri a hamisítványt is. Persze ahhoz,
hogy az eredeti pénzeket tanulmányozzuk,
hinnünk kell, hogy az eredetit tartjuk a kezünkben.
A mai evangéliumban Jézus arról beszél,
hogy ő az út, az igazság és az élet. Tehát nem
egy alternatíva a többi között, hanem az egyetlen. Ebben az esetben nem azt kell megkérdeznem magamtól, valóban így van-e ez, hanem
azt, hiszem-e, hogy így van. Ha hiszem, akkor
miért van szükségem más útra, igazságra és
életre? Persze, minden hordozhat valamit a
nagy igazságból, de ha egyszer az én Megváltóm megmondta, hogy ő az, aki, akkor miért
kell bolyongani?
Az ember méltósága megkívánja a gondolkodás szabadságát. Ám a keresés útvesztője
vezérfonal nélkül olyan, mint amikor elindulok a sűrű erdőben céltalanul. Hitem nem korlátozza a szabadságomat, éppen ellenkezőleg.
Távlatok nyílnak meg előttem, mert döntésem,
szeretetem alapján elindulok Isten felé. A tőle
kapott térképpel a kezemben nekivágok egy
kalandos útnak, amelyen képes vagyok leküzdeni az akadályokat és a messzeséget szemlélni. A térképről, vagyis a kinyilatkoztatásról és
az Egyház hagyományáról elhiszem, hogy igazi. Nagyon sokan ez alapján tájékozódtak és
jutottak el boldogan a célhoz.
Egy lengyel pap, miután ledoktorált missziológiából, elment Dél-Amerikába, az indiánok

közé szolgálni. Alaposan felkészült az első
szentmiséjének bemutatására. A liturgia előtt
indián asszonyok beteg gyermekeiket vitték
az oltár elé. Az egyik kicsi idegrángatózásban
szenvedett. Az atya nem tudta, miért történik
mindez. Bemutatta a szentmisét, majd látta,
hogy a beteg anyja elindul kifelé a templomból a teljesen gyógyult gyermekével.
Odament hozzájuk, csodálkozó szemmel rájuk nézett, és megjegyezte: „A gyermek meggyógyult!” Az asszony így válaszolt: „Igen,
atya, hiszen Jézus jött hozzánk.” „Tudom, hogy
idejött Jézus, de hogyan történt a gyógyulás?”
– kérdezte a pap. Az indián asszony így felelt:
„De hiszen szentmise volt, atya!” „Tudom,
hogy szentmise volt, de mégis hogyan történt,
hogy ez a gyermek meggyógyult?” Most az
asszony csodálkozott el a pap szavain: „Atya,
te nem hiszed, hogy Jézus, aki az Eucharisztiában eljött hozzánk, meg tudja gyógyítani a
gyermeket?” A pap elgondolkodott: húsz évvel
ezelőtt szentelték föl, ledoktorált, naponta misézik, néha többször is. De ennek a nőnek a hite és az övé között nagy a különbség.
„Már olyan régóta veletek vagyok, és nem
ismersz engem, Fülöp? Aki engem lát, az látja
az Atyát is.” Olyan nincs, hogy reggel 7-kor
van a mise, aztán vége. Ha az egész életem
szentmisévé válik, Isten folyamatos jelenlétének megélésévé, akkor megértem, mit jelent az
Eucharisztia: van ereje gyógyítani, és megjeleníteni az életünkben Isten országát. „Ne nyugtalankodjék a szívetek! Higgyetek az Istenben
és bennem is higgyetek!” Hiszen ő az út, az
igazság és az élet!
Bátor Botond OSPPE

Jézus, légyen néked dicsőség – ki az égiek fölé
szállsz – az Atyával és éltető Lélekkel a korok szakadatlan sorában. Ámen.
Az Aeterne Rex altissime kezdetű himnusz
záró versszaka a doxológia, amely eredendően
nem része a himnusz legkorábbi ismert változatának. Az utolsó versszak teológiai gondolkodásában megjelenik a dicsőség szó: ez egyrészt utal a mennyből alászálló felhőre, mely
jelképe annak a visszavonhatatlanul szoros
kapcsolatnak, ami az Atya és a testet öltött Ige
között maradandóan fennáll. „Az Igével egyesült emberség belépett Isten dicsőségébe.” A
himnuszköltő így köszönti Jézust, a dicsőség
Urát (vö. 1Kor 2,8), aki az Emberfia (vö. Jn
3,13), és aki fölvitte emberi természetünket az
Atya jobbjára, az atyai házba (vö. Jn 14,2). Másrészt a dicsőség szónak van egy másik jelentése
is. Szent Iréneusz szerint az Úr, aki a halál árnyékában volt (vö. Zsolt 22,4), testben feltámadt, és feltámadása után fölemeltetett a
mennybe. „Az Egyház ezért, amely elterjedt
(az Ige magvaiban) az egész földön, egészen
annak határáig, és az apostoloktól és tanítványaiktól elfogadta a hitét, amely szerint: az egy
Istenben, a mindenható Atyában, aki alkotta az
eget és a földet, a tengert és mindent, ami benne van; és az egy Jézus Krisztusban, a mi üdvösségünkért megtestesült Isten Fiában; és a
Szent Lélekben, aki a próféták által hirdette Isten rendeléseit és az eljövetelt; és azt a (hitet),
amelyben: a szűztől való fogantatását, a szenvedését, a halottak közül való feltámadását és
testben a mennybe emelkedését szeretett
Urunk, Jézus Krisztusnak; az Atya dicsőségében történő eljövetelét, hogy helyreállítson

mindeneket, és feltámasztván az emberi nem
minden testét, hogy Jézus Krisztusban, a mi
Urunkban és Istenünkben, és Üdvözítőnkben
és királyunkban, a láthatatlan Atya tetszése
szerint, minden térde meghajoljon a mennyeieknek, a földieknek és az alvilágiaknak, és
minden nyelv hirdesse őt...” (S. Irenaeus, Adversus haereses, I., 10, 1) A mennybemenetel
titka kezdetektől elválaszthatatlan a krisztusi
misztériumtól, ahogyan Szent Iréneusz és
Szent Ágoston is látja (vö. Sermo 262, in PL
38,1207–1209). Ez utóbbi viszont az 57. zsoltár
szavaival köszönti a mennybe emelkedett Urat:
„Magasztaltassál az egek fölé, Isten!” A himnusz doxológiájának költője Szent Ágoston
262. beszédére hivatkozik, amelyben a dicsőség Krisztus Egyházát is jelenti: „Mi ez tehát:
És minden föld fölött a te dicsőséged? hacsak
nem: minden föld fölött a te Egyházad, minden föld fölött a te mátkád, minden föld fölött
a te menyasszonyod, kedvesed, galambod, jegyesed (...) Ha az asszony a férfi dicsősége – az
Egyház Krisztus dicsősége.”(Sermo 262, VI. in
PL 38,1209) Ezért ünnepli Egyházunk az Eucharisztia titkát a mennybemeneteli himnuszszal, hiszen ez a szentség jövendő dicsőségünk
záloga, amely dicsőség után vágyakozunk az
apostol szavaival: „Ezért tehát, ha feltámadtatok Krisztussal, keressétek az odafent valókat,
ahol Krisztus van, Isten jobbján ülve. Az odafent való dolgokkal törődjetek, ne a földiekkel.
Hiszen meghaltatok, és életetek Krisztussal el
van rejtve Istenben. Amikor pedig Krisztus, a ti
életetek, megjelenik, akkor majd ti is megjelentek vele együtt a dicsőségben.” (Kol 3,1–4)
Sztankó Attila

A HÉT SZENTJE
GÖRÖGKATOLIKUS LELKISÉG

Boldog Salkaházi Sára

Tovább terjed az örömhír!
A szamariai asszony vasárnapjának evangéliuma (Jn
4,5–42) megtanít bennünket
arra, hogy az Istennel való
kapcsolatunk nincs helyhez
kötve. Mindenütt lehet imádni őt, és az igazi imádók „lélekben és igazságban” teszik
ezt. Az apostoli szakasz (ApCsel 11,19–30) pedig ezt fejti
ki, ha nem is szó szerinti értelemben, de tartalmában annál
inkább. Ugyanis tele van dinamizmussal, mozgással. A
tanítványok fáradhatatlanul
mennek Föníciától Ciprusig,
Antiochiától Tarzusig. Nem
állnak meg, nem pihennek
meg, mert ott zsong a lelkükben a küldetéstudat: „Menjetek a föld végső határáig, tegyétek tanítványaimmá a népeket” (Mt 28,19). A mostani
apostoli szakaszban azt olvassuk, hogy egyre erőteljesebben terjed az örömhír.
A szakasz elején látjuk,
hogy Isten a rosszat is jóra
tudja fordítani. Ahogyan a
köznyelv mondaná: görbe vonalakkal is tud egyenesen írni.
Ugyanis „az István miatt kitört üldözés következtében”
széledtek szét az apostolok Jeruzsálemből (ApCsel 11,19).
Bizony, nem kis távolságra
volt Fönícia, Ciprus és Antiochia! Nekik még járművek
sem álltak a rendelkezésükre,
leginkább „az apostolok lovát” használták, és bizonyára
sok sarut elkoptattak. Mindenesetre azt látjuk ebből a
részletből, hogy „Isten igéjének nem lehet gátat szabni”.
Ma sem lehet, mert a világjárvány közepette is megtaláljuk
a módját annak, hogy lelki
táplálékot nyújtsunk a híveinknek.
A folytatásban egy igenigen biztató mondattal talál-

kozunk. Miközben a tanítványok terjesztették az örömhírt, „velük volt az Úr segítsége” (ApCsel 11,21), ezért sokan tértek meg az Úrhoz.
Nem lehet elégszer az emlékezetünkbe idézni a Márk-evangélium végét: „Az Úr pedig
velük együtt munkálkodott,
és megerősítette tanításukat a
rá következő csodajelekkel”
(Mk 16,19–20). Bárcsak mi is
tudnánk úgy terjeszteni az
örömhírt, hogy mások is „a
szívük mélyéből ragaszkodjanak az Úrhoz”! Megtehetjük,
tegyük is meg a saját körülményeink közepette. Ha kell,
szavainkkal, de még inkább
életünk példájával. S abban
biztosak lehetünk, hogy az Úr
– mint az apostolokkal – velünk is együtt munkálkodik
ebben.
Érdemes még felﬁgyelnünk
egy fontos mondatra: „Először Antiochiában nevezték el
a tanítványokat keresztényeknek” (ApCsel 11,26). Bizonyá-
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ra nem váratlanul és hirtelen
jött ötlet következtében történt ez. Ugyanis egy egész
éven át rengeteg embert tanítottak az apostolok. A tanítás
elfogadása és életre váltása
után következhetett az, hogy
megkapták a – ma már tudjuk, mennyire megtisztelő –
címet: „keresztények”, azaz
„krisztusiak”, „Krisztus-követők” lettek. Ahogy mi is azok
vagyunk. Csak el kell gondolkodnunk rajta, vajon megérdemeljük-e annyira, mint az
antiochiai keresztények. Ők
nemcsak viselték ezt a címet,
hanem tettek is érte. Egyrészt
úgy, hogy befogadták a Jézusról szóló tanítást, másrészt
hogy abból fakadóan a szeretet cselekedeteit gyakorolták:
segítettek a szükségben lévőknek (ApCsel 11,29). Ezzel is
Jézus örömhírét terjesztették.
Igazi keresztényekként nekünk is ez a feladatunk: az
örömhír terjesztése.
Ivancsó István

Schalkház Sára édesapja
korán elhunyt, édesanyja a
Kassa központjában található Schalkház Szálló igazgatósági tagja volt, és e jövedelméből tartotta el három
gyermekét.
1927-ben ismerkedett meg
a Kassán letelepedő szociális
testvérekkel. 1929-ben elfogadták jelentkezését a Szociális Testvérek Társaságába.
Elsőfogadalmát 1930-ban tette le Szegváron.
1932 őszén áthelyezték
Komáromba, ahol a karitászmunkát irányította, emellett
gyermekkonyhára felügyelt,
hittant tanított, szerkesztette
a Katholikus Nő című folyóiratot, kegytárgyüzletet vezetett, felügyelt a szegények
menházában és családokat látogatott. Eszterházy Lujzával
létrehozták a Katholikus Nőszövetséget. Sára 1937-ig a
mozgalom országos vezetője
volt. 1934-ben visszahelyezték
Kassára, és mivel túlhajtotta

A hét liturgiája

MÁJUS 10., HÚSVÉT 5. VASÁRNAPJA (Avilai János áldozópap, Ármin, Jób, Pálma)
– ApCsel 6,1–7 (Kiválasztottak
hét, jó hírben álló, Szentlélekkel
eltelt férfit.) – 1Pét 2,4–9 (Választott nép, királyi papság
vagytok!) – Jn 14,1–12 (Én vagyok az út, az igazság és az élet.)
– Zsolozsma: I. zsoltárhét –
Énekrend: Ho 84 – ÉE 550,
416 Ho 89 – ÉE 110, Ho 134 –
ÉE 555, Ho 88 – ÉE 107.
MÁJUS 11., HÉTFŐ – Boldog Salkaházi Sára emléknapja (Ferenc, Fábiusz, Mirandola) – ApCsel 14,5–18 – Jn 14,21–26.
MÁJUS 12., KEDD – Szent Néreusz és Szent Achilleusz vértanúk vagy Szent Pongrác vértanú emléknapja – ApCsel 14,19–28
– Jn 14,27–31a.
MÁJUS 13., SZERDA – A fatimai Boldogságos Szűz Mária emléknapja (Szervác, Imelda, Imola) – ApCsel 15,1–6 – Jn 15,1–8.

magát, abban az évben nem
tehetett fogadalmat.
1937-ben a brazíliai magyar
bencések szociális testvéreket
kértek missziós munkára.
Slachta Margit főelöljáró (ismerve Sára testvér vágyait),
nem tagadta meg ezt a kérést.
Hogy a terv valóra válhasson,

MÁJUS 14., CSÜTÖRTÖK
(Bonifác, Gyöngyi, Gyöngyvirág) – ApCsel 15,7–21– Jn
15,9–11.
MÁJUS 15., PÉNTEK (Zsófia,
Szonja, Médea) – ApCsel
15,22–31 – Jn 15,12–17.
MÁJUS 16., SZOMBAT – Nepomuki Szent János áldozópap és
vértanú emléknapja (Botond,
Mózes) – ApCsel 16,1–10 – Jn
15,18–21.
MÁJUS 17., HÚSVÉT 6. VASÁRNAPJA (Boldog Scheffler
János vértanú, Paszkál, Ditmál, Szalók, Dobát) – ApCsel 8,5–
8.14–17 (Rájuk tették a kezüket, s azok megkapták a Szentlelket.) –
1Pét 3,15–18 (Test szerint ugyan megölték Jézust, de a Lélek szerint életre kelt.) – Jn 14,15–21 (Kérni fogom az Atyát, és más Vigasztalót ad majd nektek.) – Zsolozsma: II. zsoltárhét – Énekrend: Ho 85 – ÉE 552, 416, Ho 85 – ÉE 106, Ho 109 – ÉE 555,
Ho 206 – ÉE 110.

A év

Sárának először magyar állampolgárrá kellett válnia.
Ezért Budapestre költözött.
Időközben a II. világháború miatt lehetetlenné vált a
brazíliai misszióba utazás.
1940 pünkösdjén letehette
örökfogadalmát. Nevét 1942ben – amikor a németbarátság következtében sokan
visszavették eredeti német
nevüket – Salkaházira magyarosíttatotta.
A Szociális Testvérek Társasága minden eszközzel
küzdött az országot elárasztó
nemzetiszocialista eszmék
ellen. Ez komoly veszélyekkel járt, amit a testvérek tudatosan vállaltak. Sára 1941től a Katholikus Dolgozó Leányok és Nők Országos Szövetségének vezetője és a mozgalom lapjának szerkesztője volt.
Három évig dolgozott itt, ez
idő alatt öt új otthont alapított,
közel háromszáz férőhellyel.
Elkezdte az első magyar Munkásnő Főiskola építését.
A testvérek kivették részüket az üldözöttek menekítéséből. Mintegy ezer ember köszönheti nekik az életét, közülük közel százan személyesen
Sára testvérnek. A társaság
összes budapesti és vidéki háza tele volt hamis papírokkal
felszerelt bújtatottakkal.
1944. december 27-én a nyilasok körülzárták a Sára testvér vezetése alatt álló Bokréta
utcai munkásnőotthont. Zsidók után kutattak, és négy
gyanús személyt, valamint
Bernovits Vilma hitoktatónőt
őrizetbe vették. Sára testvért
mint az otthon felelős vezetőjét szintén elhurcolták, s még
aznap este, mezítelenre vetkőztetve valamennyiüket a jeges Dunába lőtték.
L. K.
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„Nem én vagyok az élet ura”
Beszélgetés Korzenszky Richárd nyugalmazott tihanyi perjellel
(Folytatás az 1. oldalról.)
Keresd a békét – olvasható a bencés Regulában. Ez alapelv Önöknél. Szerzetestársaival hogyan
tudják megtartani ezt az intelmet
a jelen, rendkívüli helyzetben?
– A békét keresni nem a
béke idején kell, hanem mindig. S ha megvan az életünkben a rend (a béke a rendezettségből fakadó nyugalom,
mondja Szent Ágoston), akkor
lehetséges a béke. Természetesen különleges helyzet ez,
zártabb a közösség élete, mint
minden családé is, ahol többen össze vannak zárva. Kell
hogy mindenkinek meglegyen a feladata, szükség van
a szoros napirendre, hasznos
elfoglaltságra, türelemre, odafigyelésre. Most még jobban,
mint máskor.

Megválaszolatlan leveleim is
vannak, és el kellene rendeznem a kéziratokat. Szeretnék
többet olvasni, meg is teszem.
A Háború és békét olvasom, harmadszor. Emellett nagyobb teológiai munkákat is kézbe veszek. Igyekszem élni az internet adta lehetőségekkel: rend-

”

Hol van ilyenkor Isten?
Miért engedi meg ezt,
ha egyáltalán létezik?
Nehéz válaszolni.
Isten ránk bízta a földet,
amelynek nem urai,
hanem
gondozói vagyunk.
Erre kellene
rádöbbennünk.
És arra: egyáltalán
nem szükségszerű,
hogy élünk, létezünk.

a közösséggel a Mária-oltár
előtt – az apátság YouTubecsatornáján élőben követhető a
szertartás –, ilyenkor megszűnik számomra az idő. A közös
szentmisén mindig más vezeti
a liturgiát, más mond rövid
prédikációt, és ezzel máris vége a napnak.
Kapnak visszajelzést az interneten bemutatott szentmiséikkel, elmélkedéseikkel kapcsolatban?
– Mindannyiunk számára
nagy élmény szembesülni azzal, hogy az emberek mennyire éhezik-szomjazzák a spirituális táplálékot. Számtalan
levelet kapunk, sokan köszönetüket fejezik ki, hogy együtt
lehettek velünk a szent három
nap liturgiáin, a vasárnapi
vagy a hétköznapi szentmiséinken. Előfordult, hogy több
ezren voltunk együtt ebben a
megfoghatatlan, mégis valóságos térben. Amerikából,
Ausztráliából, Európa több országából, a magyarlakta vidékekről, a szomszéd országokból, megszámlálhatatlan helyről csatlakoztak hozzánk: régi
bencés diákok, volt tanítványaink, Tihanyt szellemi otthonuknak tekintő barátaink
és természetesen a ránk bízott
egyházközségek, templomok
hívei. Azok erősítenek most
bennünket, akiket mi szeretnénk erősíteni.

Mindig tevékeny életet élt, rengeteg előadást tartott országszerte,
perjelsége idején kulturális központtá tette Tihanyt. Hogyan dolgozza fel, hogy most nem utazhat
és nincsenek Önöknél rendezvé- szeresen közzéteszek meditányek, látogatók?
ciós anyagokat, fotókkal. Az
ablakomból csodás a világ. A
– Valóban hiányzik, hogy a belső udvarunkban egy szép,
megszokott körülmények kö- nagy hársfán a fészekodúban
zött találkozhassam az embe- cinegecsalád lakik. Szeretnék
rekkel. Több előadást és lelki- készíteni egy-két szép fotót rógyakorlatot is le kellett monda- luk... Mozogni is kell, túrázni
nom. Ám nem hittem volna, volna jó. Szerencsére itt van a
hogy a karanténban is ilyen belső udvar, a kvadratúra, ahol
gyorsan repül az idő. Sok min- naponta túrázhatok körbe-kör- A mostani helyzet sokak hitét
dent rendbe kellene tennem, be, két-három kilométert. Jó próbára teszi. Az ehhez hasonló
de nem jutottam még hozzá. együtt mondani a rózsafüzért válsághelyzetekben egyértelműen
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kiderül, hogy a hitünk valóban lélekből fakadó-e vagy inkább csak
külsőséges, hagyományokra épülő, kulturális hit. Miként vélekedik erről?
– Nem egy levélben találkoztam a kérdéssel: hol van
ilyenkor Isten? Miért engedi
meg ezt, ha egyáltalán létezik? Nehéz válaszolni. Isten
ránk bízta a földet, amelynek
nem urai, hanem gondozói
vagyunk. Erre kellene rádöbbennünk. És arra: egyáltalán
nem szükségszerű, hogy
élünk, létezünk. Lehetne úgy
is, hogy nem vagyunk. A felelősség kérdése nagyon élesen
vetődik fel. Amit nem tudtak
elérni nemzetközi konferenciák és egyezmények, azt most
egy vírus egy csapásra elintézte: fellélegezhetett a föld, a
természet. Nekünk, embereknek pedig rá kell ébrednünk:
nem az a lényeges, amit pénzben és anyagiakban birtokolhatunk. Az emberi kapcsolatok, a puszta létezés az érték.
Ez megfizethetetlen és megismételhetetlen. Tisztulnia kell
a vallásosságunknak, személyesebbé kell válnia. A vallás
nem szokásrendszer, sokkal
több annál. Személyes kapcsolat köztem és a Teremtő között. Nem én vagyok az élet
ura. Le kell borulnom az élet
Ura előtt.
Mit tanácsol azoknak, akik kezdik
elveszíteni a reményüket, a türelmüket?
– Mindenkinek más a helyzete, és senkinek az életébe
nem szabad beleszólni. De bátorítani kell a reményüket
vesztőket: vegyék észre mindazt, ami szép. Próbáljanak hálásak lenni mindazért, amit
eddigi életükben ajándékként
kaptak. Fogadják el önmagukat, és béküljenek ki másokkal. Talán patetikusan hangzik, mégis hadd mondjam ki:
nézzenek föl a csillagos égre,
nézzenek le a jelentéktelennek
tűnő virágokra, és vegyék a
bátorságot, hogy őszintén rácsodálkozzanak a világra. Az
élet csoda, még akkor is, ha
tele van veszélyekkel. Tudom,
ez nem vigasz azoknak, akik
egzisztenciális
gondokkal
küzdenek, akik elvesztették
az állásukat, napi megélhetési
problémáik vannak. Bárcsak
mindenki számíthatna arra,

hogy nem marad egyedül,
hogy törődnek vele, hogy szolidáris vele a társadalom. Az
evangéliumok központi üzenete számomra ez a két kifejezés: Békesség! És: Ne féljetek!

Szolidaritás nélkül nem létezhet kereszténység.
Némelyek abban bíznak, hogy a
járvány ideje alatt sokan előnyükre változnak, és ez a későbbiekre
is kihat majd. Elképzelhetőnek
tartja? Vagy a veszély elmúltával
minden ugyanúgy folytatódik
majd? Oly sokszor volt már így a
háborúk, éhínségek, járványok
után...

A valódi hit nyilvánvalóan sokat
segíthet a jelenlegi krízishelyzetben. De lehet-e reményforrás, vigasz a kultúra? Gondolok itt egyegy, lelkünket égbe emelő könyvre, ﬁlmre, festményre. Az előbb
– Biztos, hogy nem lehet ott
említette Tolsztoj monumentális
regényeposzát.
folytatni, ahol a katasztrófahelyzet előtt tartottunk. Gaz– Reményt adhat, erősíthet dasági visszaesés, megélhetési
bennünket a természet csodá- gondok, kilátástalanság, bija, és ugyanígy sokat segíthet zonytalan jövőkép: ez vár
a művészet is. Olvasni jó: nem ránk. Lesznek, akik szeretnék
azért, hogy ismereteket sze- majd visszaállítani, ami összerezzek, hanem azért, hogy omlott. Újra teletűzdelni az
gondolkozzam, hogy szembe- eget repülőgépekkel. Szeretnézzek önmagammal. Talán nék, ha ugyanúgy járhatnánkfurcsa, amit ajánlok: ne új ol- kelhetnénk a világban, mint
vasmányokat keressenek, ha- eddig. De lesznek, akik megnem vegyenek le a polcról egy értik, nem szabad annyira kiolyan könyvet, amire úgy em- szolgáltatottá válnunk, hogy
lékeznek, hogy érdemes volt ha a világ másik felén megelolvasni. Másodszorra sokkal nyomnak egy kapcsológomtöbbet fog mondani. Olvassa- bot, akkor itt, nálunk megállnak verseket: Arany Jánostól a jon az élet. Jelképesen szólva:
Toldit és a Toldi estéjét. Idézze- minden családnak, minden
nek föl kívülről megtanult nemzetnek meg kell tanulnia
költeményeket. Akár Petőfitől kenyeret sütni, nem pedig
A Tiszát vagy Az alföldet. De másoktól vásárolni. A járvány
orvosság lehet egy Csehov- után más lesz a világ. Sokak
novella vagy bármi, amit vala- számára kényszerből, de remikor szívesen olvastunk. mélem, hogy még több ember
Hallgassunk zenét, ne háttér- számára józan belátásból. Azt
zeneként, hanem nyugodtan, is mondhatnám: megtisztult
csendben. Lehet ez bármelyik hitből fakadóan.
klasszikus, lelket tisztító muHa végigtekintünk az emberiség
zsika.
történelmén, egy szenvedéstörtéVannak, akik a járványt isteni ﬁ- net tárul a szemünk elé. A végén
gyelmeztetésnek tartják, ami fel- mégis ott van Jézus Krisztus felhívja a ﬁgyelmet arra, hogy rossz támadása. Lehet, hogy az emberiirányba halad az emberiség, ideje ség most Golgotát jár, de a végén
megállnunk, lépést váltanunk. minden jóra fordul?
Mi a véleménye erről?
– Jézus biztat: Ne féljetek!
– Igen, rossz irányba me- És ő mondja ezt is: Békesség
gyünk. A fejlődés mintegy nektek! Ezzel az üzenettel külvarázsszóvá vált, csak éppen di a tanítványait az egész vileszűkítettük a jelentését a lágra. A búza és a konkoly
gazdasági, technikai fejlődés- egymás mellett fog nőni ezre, az anyagi értelemben vett után is. De kaptunk most egy
gazdagodásra. Megfeledkez- mellbevágó figyelmeztetést:
tünk arról, hogy az ember Térjetek meg! Változtassátok
nem termelő állat. És megfe- meg az életeteket! Jézus egyledkeztünk arról is, hogy fele- szer s mindenkorra vállalt
lősek vagyunk egymásért. bennünket. Ám a világ végeNem gazdagodhat meg az zetéig kérdés marad, hogy vaemberiség egyik fele úgy, jon mi elfogadjuk-e, befogadhogy közben éhen hal a világ juk-e őt, aki azért jött, hogy
másik része. Szolidaritásra nekünk életünk legyen.
van szükség. Megélt kereszBodnár Dániel
ténységre. A kereszténység
Fotó: Kovács Tibor István
vállalás, egymás vállalása.
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Ne totyakosodjunk el lelkileg
Jezsuita Nyolcas a karantén előtt, alatt, után
Szentmiséinket annyian nézik, ahányan be sem férnének
a templomunkba. Mit tanulhatunk ebből a helyzetből?
Érdemes fölszerelnünk a templomot professzionális audiovizuális eszközökkel, hogy a járvány után is közvetíteni tudjunk majd ünnepi alkalmakat. Ugyanakkor
tudjuk, hogy a kereszténység a közösségről, a találkozásról szól – mondta Horváth Árpád SJ templomigazgató, a pesti Jézus Szíve jezsuita templom papja, amikor a
járványhelyzet előtti, alatti és utáni hitéletről kérdeztük.
Aki részt vett már az elsősorban a fővárosi egyetemistákat megcélzó, vasárnaponként
20 órakor tartott szentmisén, a
Jezsuita Nyolcason (Jezsu 8),
az tudja: ott bizony egy tűt
sem lehetne leejteni. A Lőrinc
pap téri templomba közeli és
távoli helyekről, például Gödöllőről és Székesfehérvárról
is járnak hívek. „Olyan emberek, akik azért jönnek, mert itt
akarnak lenni. Nem a szüleik
hozzák el őket, és nem azért
járnak templomba, mert vasárnap illik” – magyarázza a
18 éves fiam, aki vasárnap esténként szintén elindul Békásmegyerről Budapestre. A Jézus Szíve-templom lelkészség,
nem plébánia, így nem területi alapon szolgálja a híveket. A

Horváth Árpád örömmel
sorolja a számokat: A vasárnap esti szentmisén 700-750
ember vesz részt online eszközökön keresztül, húsvétkor
pedig 1100-an kapcsolódtak
be a liturgiába. „Azon gondolkodtunk, hogy az online jelenlétet a járványidőszak után is
meg kell tartanunk. Szeretnénk majd élőben közvetíteni
a kiemelt alkalmakat, hogy a
távolban élő rendtársaink is
részt vehessenek ezeken, akkor is, ha nem tudnak ideutazni. Erre adományokat is
fogunk gyűjteni” – mondja,
majd hozzáteszi: „Ugyanakkor nem feledkezhetünk meg
arról, hogy a katolicizmushoz
lényegénél fogva hozzátartozik a találkozás, az Eucharisztia személyes és közös meg-

Fotó: Fábián Attila

jezsuita lelkiségi programok
és közösségek sok embert
vonzanak.
„A híveink zömükben 25–
55 év közöttiek – kezdi a lelkészség bemutatását Horváth
Árpád SJ. – Sokan egyetemistaként találtak rá erre a templomra, ide jártak egy-egy csoportba, itt ismerkedtek meg a
későbbi házastársukkal. Évente hatvan-hetven esküvőt tartunk. Jelenleg két csoportban
54 pár jár jegyesoktatásra. A
hívek közül a legtöbben fiatal
felnőttek, illetve középkorúak. A kiskamaszok számára a
cserkészcsapat és a Szentjánosbogár közösség kínál kapcsolódási lehetőséget, az itt elsőáldozó gyerekeket pedig a
ministránscsoportban igyekszünk összefogni. Sokan nagyon erősen kötődnek ehhez
a templomhoz. Az idejárók
értékelik a nyolc pap jelenléte
miatti változatosságot és a
sokféle programot” – mondja
a Jézus Szíve-templom lelkésze.
Vasárnaponként nyolc misét mutatnak be, és mindegyiken tele a templom. A leglátogatottabb liturgia az esti 8-as

mise, ami beszélgetéssel folytatódik a templom melletti
kertben. Télen forralt bor,
nagyböjtben ásványvíz és pattogatott kukorica, nyáron sör
mellett találkozik százötvenkétszáz ember.
Csütörtök esténként előadásra és beszélgetésre várják
az érdeklődőket. Ezt a szentírásalapú estet minden alkalommal Horváth Árpád felvezetője indítja, majd csoportokat alkotnak a résztvevők, és
előre összeállított kérdésekről
beszélgetnek. A járványidőszak előtt Tornya Erika Sacré
Coeur nővér segítségével elindult egy csoportvezető-képző
szervezése, mert a tapasztala- több mint ötvenen a bérmá- megbocsát, és tudja, mi van az
tok azt mutatták, hogy ezeken lásra. A templomban több kó- emberek szívében. Az embea témafeldolgozó együttléte- rus is működik, mindenki ta- rek nagyon hiányolják a
szentmisét, rengetegen
követhetnek minket az
interneten. Többen javasolták, hogy arra a napi
egy órára, amikor nyitva
van a templom, helyezzük ki az Oltáriszentséget. De ezzel csak arra
ösztönözném a híveket,
hogy jöjjenek el hozzánk.
Egy kétmilliós város kellős közepén nem akarom
erre bátorítani az embereket.”
Áprilisban elkezdődtek az esküvők. Egyelőre
csak zárt körben, a legszűkebb család részvételével kötnek házasságot
a párok. „Lemondanak a
nagy esküvőről, mert
szeretnék megkezdeni a
közös életüket, de fontosnak tartják, hogy ezt a
szentségi házasság megkötése után tegyék. Sokan még örülnek is a
szűk körben tartott szertartásnak, mert meghittebbnek érzik, mint a
nagy létszámú esküvőt.
ken célszerű, ha van animátor, lálhat kedvére való közössé- Ősszel majd sort kerítünk a
aki irányítja a beszélgetést.
get, programot.
házasok megáldására. Erre az
Minden hónap 16-án egész
Beszélgetésünkkor éppen ünnepre összehívják a csalánapos vagy egész estés prog- nyitva volt a templom, halk dot, eljöhetnek már a nagyramot kínálnak az érdeklő- orgonaszó szűrődött ki bent- szülők is” – mesél a tervekről
dőknek, ez a Jezsuita Tizenha- ről. „Most a járvány miatt na- Horváth Árpád. – A családtos. „Rájöttünk, hogy szükség gyon csendes itt minden. De tagok most a Facebookon kevan kimozdulós találkozások- naponta 11 és 12 óra között resztül kapcsolódhatnak be a
ra is. Voltunk ritmikus imát nyitva tartjuk a templomot. szertartásba.
gyakorolni a Budai-hegyek- Igénylik az emberek, hogy beNyári, őszi esküvőre jelenben, éjszakai sétát tartottunk a juthassanak az urnatemetőbe. leg 54 pár készül. A jegyesokFiumei úti sírkertben, farsang- És van, aki a könyvesboltunk- tatást Bellovics Gábor SJ segédkor éjszakai kvízt szervez- ba jön, Szív újságot vagy ép- lelkész vezeti, a járványidőtünk, egy alkalommal késő es- pen Új Embert vásárol” – szak alatt online formában.
te megnéztük a Zeneakadémi- mondja a lelkész.
„Nagyon hűségesek a részt
át, az orgonánk felújítása után
„A járványhelyzet kihirde- vevő párok, várják az alkalpedig orgonasimogató estre tésekor nehéz döntéseket kel- makat, és örülnek az online
jöttünk össze. A legnépsze- lett hoznunk, a legradikáli- találkozásnak. Igénylik a folyrűbb programjaink azonban a sabb megoldásokat kellett vá- tatást is, az esküvő után sokan
kertben tartott grillpartik, lasztanunk, pontosan azért, kapcsolódnak majd házascsoezek a kötetlen együttlétek. A mert olyan jók a híveink. Még portokhoz.”
fiatalok nagyon szeretnek ta- a templomkertben sem merA veszélyhelyzet miatt a Jélálkozni, beszélgetni, barát- tem felajánlani a gyóntatást. zus Szíve-templomhoz tartokozni. Megérinti őket a közös- Ha ugyanis meghirdetünk zó jezsuita közösség élete is
ségi dimenzió, amit itt tapasz- egy programot, százan bizto- nagyon megváltozott. Motalnak” – sorolja a programo- san összegyűlnek. A belváros- nasztikussá vált – mondja a
kat a lelkész.
ban vagyunk, tömegközleke- lelkész. Most mindennap köHétfő reggel meditációs déssel könnyen elérnek min- zösen tudják megtartani Szent
csoportba várják a híveket, ket. Senkinek az életét nem Ignác legkedvesebb imáját, az
kedden zenés, pénteken tai- kockáztathatom, féltem a hí- exament. Együtt étkeznek, és
zéi imaórát tartanak, és min- veket és az itt lakó idősebb a hétfői közösségi estet is tuden évben indul katekumen- rendtársakat is. Most jobb, ha datosabban szervezik. A
csoport. Idén tizenketten ké- nem jönnek el hozzánk, bízza- szombatokat is együtt töltik,
szülnek a keresztségre, és nak a Jóisten irgalmában, aki közösen főznek, beszélgetnek.

ünneplése. Enélkül minden eltorzulna. A mostani
csak átmeneti állapot. Viszonylag jól működünk,
de a jövőt nem így tervezzük. Hiszen hogyan lehetne virtuálisan áldozni? Valóban jelen kell lenni az
Oltáriszentség vételénél.
Az Eucharisztia nemcsak a
kenyér és a bor, hanem hálaadás, közösségi együttlét
is. Része, hogy ünnepi ruhába öltözünk, hogy elmegyünk a templomba, öszszetalálkozunk a közösségünk tagjaival, megöleljük
egymást, együtt énekelünk. Mindezt az online
közvetítés nem tudja megadni. Nekem erről a tapasztalatról szólt a húsvét.
Krisztus nemcsak virtuálisan, hanem valóságosan is
feltámadt. Átlépett a zárt
ajtókon, és így szólt: Én
vagyok, ne féljetek! Bármennyire be vagyunk szorulva az otthonainkba,
bármennyire zárt ajtók mögött élünk, Krisztus valóságosan belép az életünkbe, és azt
mondja: Ne féljetek! Mutatja a
sebeit, bizonyítékául annak,
hogy legyőzte a halált. Krisztussal ebben a nehéz helyzetben is találkozhatunk. Ne feledjük: a járványidőszaknak
megvan az a veszélye, hogy
eltotyakosodunk a lelki életünkben. De ennek nem kell
így lennie. A bezártság nem
akadálya annak, hogy Krisztus valóban megérintsen bennünket. Nagy figyelemmel vegyünk részt otthonaikban a
szentmisén. Jézus mindig
megtalálja a módját annak,
hogy megvigasztalja az embert.”
Trauttwein Éva
Fotó: Lambert Attila
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Társadalmi kérdések az evangélium fényében
Székely János menekültügyről, demográﬁai válságról,
az Egyház hitelességének mércéjéről
A Magyar Katolikus Püspöki Konferencia (MKPK) 2019. november
13-án körlevelet bocsátott ki Megújulás a szeretetben címmel, korunk négy kiemelt társadalmi problémájáról. Erről kérdeztük Székely
János szombathelyi megyéspüspököt, az MKPK Caritas in Veritate
Bizottságának elnökét.
A Megújulás a szeretetben címmel
közreadott körlevélben négy társadalmi
problémát érintenek. Társadalmi kérdésekben korábban is megszólalt a püspöki konferencia. Miért tartották aktuálisnak ennek az iránymutatásnak a közreadását?

ami lassanként visszafordíthatatlanná válik, és sokan keresik a folyamat
megállításának lehetőségeit. Éppígy
égető kérdés hazánkban a legszegényebbek, köztük a romák helyzete,
melyen ha nem tudunk javítani, az

– Az evangélium fénye, a hit és a
szeretet ereje nemcsak az egyes emberi szíveket, életeket akarja beragyogni és átalakítani, hanem át akarja formálni az egész világot, a társadalmat is. Az evangélium só, amely
ízt ad a világnak, kovász, amely átjárja az egész tésztát.
Az Egyház ezért mindig is, de különösen a Rerum novarum kezdetű
enciklika kiadása óta (1891) tanításával igyekezett megvilágítani a társadalom különböző kérdéseit (ilyen
volt például a munkások vagy a fejlődő országok helyzete, a világgazdaság igazságosabbá tétele, a teremtésvédelem stb.). Ebben a szellemben a Magyar Katolikus Püspöki
Konferencia is adott ki néhány dokumentumot, például A Magyar Püspöki Kar körlevele az abortusz ellen
(1956), Igazságosabb és testvériesebb világot! (1996), A boldogabb családokért
(1999), Felelősségünk a teremtett világért (2008) címmel.
Az utóbbi évek eseményei (többek
között a menekültválság, az egyre
nyilvánvalóbbá váló demográfiai
válság, a legszegényebbek nehéz
helyzete) arra késztették a püspöki
konferenciát, hogy egy újabb dokumentumban fogalmazzon meg néhány gondolatot arról, hogyan látja
az evangélium fényében ezeket a társadalmi jelenségeket, és milyen lehetséges kivezető utakat tud ajánlani.

az egész nemzet számára beláthatatlan következményekkel járhat. Negyedikként az oktatást vettük fel e
kérdéskörök mellé, mert az egyházi
iskolák területén az egyházak az
utóbbi időben olyan értéket tudtak
Miért éppen erre a négy kérdéskörre adni a magyar társadalomnak, amit
esett a választás?
nagyon sokan elismernek, és ami
magyar jövőnk egyik legfőbb zálo– A menekültválság igen sok em- ga, reménysugara lehet.
berben fölvetette a kérdést, hogyan
Hogyan zajlott a körlevél előkészítése,
milyen munkafolyamatok jellemezték?

”

Az Egyház segíthet
a demográﬁai krízis
megoldásában
a család értékének
felmutatásával,
a házasságra való felkészítéssel,
családos közösségek
létrehozásával.
Az állam a bevezetett
családerősítő és -támogató
rendelkezéseken túl is
sokat tudna tenni ezért
a célért, mégpedig a megfogant
élet védelmében hozott
intézkedésekkel,
a krízishelyzetben levő
édesanyák még intenzívebb
segítésével
kell hozzáállnunk ehhez az új helyzethez emberségesen, az evangélium szellemében, ugyanakkor a
nemzeti identitásunkat és megmaradásunkat nem feladva. Hasonlóképpen egyre többen érzékelik, hogy a
népességfogyás olyan méreteket ölt,

– A püspöki konferencia kijelölt
egy öt püspökből álló munkacsoportot, melynek tagjai Erdő Péter bíboros, prímás, Udvardy György érsek,
Orosz Atanáz, Varga László és jómagam voltunk. Egy-egy témakör felelőse egy-egy püspök lett, ő koordinálta az adott témakör megtárgyalását, a konklúziók megfogalmazását.

gyobb kincs, amit a Teremtő egy házaspárnak, a tágabb közösségnek, a
nemzetnek és a világnak adni tud.
Az Egyház segíthet a demográfiai
krízis megoldásában a család értékének felmutatásával, a házasságra való felkészítéssel, családos közösségek létrehozásával. Az állam a bevezetett családerősítő és -támogató
rendelkezéseken túl is sokat tudna
tenni ezért a célért, mégpedig a megfogant élet védelmében hozott intéz-

– A szegénység témájának tárgyalását a dokumentum azzal a megállapítással kezdi, hogy természetesen
minden embernek kötelessége minden tőle telhetőt megtenni önmaga
és családja eltartásáért. A püspökkari szöveg ugyanakkor arra is felhívja
a figyelmet, hogy egy társadalom
emberségének, sőt az Egyház hitelességének is egyik legfontosabb
mércéje, hogy tud-e irgalommal, segítő szeretettel fordulni a rászoruló,

kumentuma hangsúlyozza, hogy
megfelelő szabályozással meg kell
állítani a vagyonkoncentrációt.
A föld lakóinak 17 százaléka nem
jut tiszta ivóvízhez. Földünkön mintegy 200 millió olyan keresztény él,
akiknek alapvető emberi jogai sérülnek.
A dokumentum két alapigazságot
fogalmaz meg. A befogadó államnak
joga van ahhoz, hogy a határainál
megállítsa a bevándorlót, elbírálja a
kérelmét, illetve mérlegelje, hogy
hány és milyen bevándorlót tud befogadni. Fontos, hogy a nemzetek
megőrizhessék a kultúrájukat és az
identitásukat, ez ugyanis a Teremtő
által adott és akart gazdagsága egy
emberi közösségnek. A határok
megléte és védelme az egyes nemzetek kultúrájának, biztonságának és
fennmaradásának eszköze – írja a
püspökkari nyilatkozat. A bevándorlónak kötelessége tiszteletben
tartani a befogadó ország értékeit,
vallását, kultúráját.
A dokumentum ugyanakkor azt
az igazságot is megfogalmazza,
hogy ha valahol a földön az emberhez méltó élet lehetősége veszélybe
kerül, akkor az egész emberiség felelőssége, hogy segítsen. A földet a Teremtő minden embernek szánta.
A püspökkari irat végül kimondja: elengedhetetlen a gazdasági és
szakmai segítségnyújtás a föld legszegényebb országainak, hogy azok
polgárai emberhez méltó megélhetéshez juthassanak. A lakóhelyükről
elűzöttek legfőbb érdeke is az, hogy
visszatérhessenek a saját hazájukba,
a saját kultúrájukba, hogy biztonságban élhessenek és boldogulhassanak
a szülőföldjükön.

kedésekkel, a krízishelyzetben levő
édesanyák még intenzívebb segítésével, a családi életre nevelés programjának kiterjesztésével. A média is
fontos szerepet tölthetne be a családbarát kultúra megteremtésében.
A dokumentum külön figyelmet
szentel annak, hogy a kisgyermek
számára óriási kincs, ha az édesanya
otthon van vele. Fontos volna minél
több édesanyának megadni ezt a lehetőséget, kiterjeszteni a nagycsaládos életpályamodellt, és minél többek számára elérhetővé tenni. Javaslat hangzik el a dokumentumban arra vonatkozóan is, hogy a gyermeknevelés költségeit számítsák be a
nyugdíj összegébe.

a gyönge, a beteg és az idős ember
felé.
A dokumentum külön kitér a szociális ágazatban dolgozók bérrendezésének szükségességére, valamint a
bentlakásos pszichiátriai ellátásban a
férőhelyek számának növelésére
(amely sok hajléktalan számára az
egyetlen reális megoldás).
A romák helyzetével kapcsolatban a dokumentum leírja, hogy míg
a rendszerváltozás idején a romáknak még körülbelül 87 százaléka
dolgozott, addig 1993-ban már csak
a munkaképes romák 28 százalékának volt munkahelye. Néhány év
alatt a korábban dolgozó romák több
mint kétharmada veszítette el az állását. Bár ez a helyzet némileg javult
az utóbbi években, a cigányság
munkához juttatása ma is kulcsfontosságú feladat. A roma fiatalok iskolázottsága sokat javult az utóbbi
évtizedekben, ám sajnos manapság
is nagyon sok roma fiatal hagyja el
végzettség megszerzése nélkül a középiskolát. Sokak számára rendkívül
nehéz a nyomorból való kitörés. A
dokumentum hangsúlyozza, hogy
meg kellene találni az egyensúlyt a
munkára ösztönzés és a legsérülékenyebb társadalmi rétegek emberhez
méltó életfeltételeinek biztosításához
nyújtott segítség között. Mindkettőre szükség van.

A jelenlegi veszélyhelyzet miben segíti a
körlevélben megfogalmazott témák elmélyítését, életünk megújítását?

A nevelés-oktatás terén mindig van lehetőség a fejlődésre. Ezekben a hetekben
kényszerűségből elindult és folyamatosan zajlik a digitális oktatás. Mi a legsürgősebb tennivaló az új nemzedékek
Kik segítettek az egyes területeken a kér- nevelése terén?
dések vizsgálatában, elemzésében?
– A dokumentum leszögezi, hogy
– Valamennyi témakör esetében a gyermek nevelésének legfőbb felehozzáértő akadémikusokat, népese- lősei a szülők. Nekik kell dönteniük
dés- és családpolitikával, romológiá- arról is, hogy milyen szellemiségben,
val, népmozgásokkal, szegénység- milyen értékek alapján történjen a
gel, oktatással stb. foglalkozó neves gyermekük iskoláztatása. Az Egyház
szakembereket kértünk meg, hogy felkínálja sok évszázados tapasztalasegítsék a reflexióinkat. A szakembe- tát az oktatás és a nevelés terén.
rek egy része egyházközeli ember Mindig a teljes emberre figyelve
volt, de az Egyháztól távolabb álló, igyekszik segíteni a fiatalokat a kiám a szakterületükön belül széles bontakozásban. A dokumentum kükörben elismert személyek is segítet- lön felhívja a figyelmet a hátrányos
ték a munkát.
helyzetű gyermekek minőségi oktatásának fontosságára.
Vegyük sorra a kérdésköröket. Miért fontos minden korban ﬁgyelni a demográﬁa Jézus azt mondta, „szegények mindig
kérdéskörére? Milyen következmények- lesznek veletek”. Ferenc pápa a járvány
kel járhat a népesedési krízis, és mit te- idején elmondott beszédeiben is folyamahet e téren az Egyház?
tosan hangsúlyozza a szolidaritás, az elesettekre való odaﬁgyelés, a segítés fon– Sokatmondó a demográfiával tosságát. A körlevél is foglalkozik a kérfoglalkozó fejezet címe: A gyermek – déssel. Miért vak a világunk erre a probáldás. A gyermek az egyik legna- lémára?

A népmozgások kérdése, illetve az arra
adható válaszok tekintetében az MKPK
milyen irányt mutat?
– A püspökkari irat leszögezi,
hogy a migráció egyik legfőbb oka a
földünket jellemző óriási gazdasági
egyenlőtlenség,
igazságtalanság.
Egyre kevesebbek kezében összpontosul a tőke, így egyre kevesebb
helyre jut a haszon is. „Ez a gazdaság öl!” – ahogyan Ferenc pápa fogalmazott. A magyar püspökök do-

– A járvány talán pozitív következményekkel is fog járni. Talán sok
emberben újra felértékelődik a család, a hit, a helyi gazdaság, a szerénység, az egymásnak való segítés,
a szeretet. Talán sokan arra is ráébrednek, hogy az emberi élet igazi

”

A roma ﬁatalok iskolázottsága
sokat javult
az utóbbi évtizedekben,
ám sajnos manapság is nagyon
sok roma ﬁatal hagyja el
végzettség megszerzése nélkül
a középiskolát.
Sokak számára rendkívül nehéz
a nyomorból való kitörés.
A dokumentum hangsúlyozza,
hogy meg kellene találni
az egyensúlyt
a munkára ösztönzés
és a legsérülékenyebb
társadalmi rétegek
emberhez méltó életfeltételeinek
biztosításához nyújtott segítség
között
célja nem az egyre több termelés és
az egyre több fogyasztás. Nem
mennyiségre, hanem minőségre,
szellemi, emberi értékekre kellene
törekednünk.
Kuzmányi István
Fotó: Merényi Zita
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A pasaréti plébánia lelki központ
a karantén idején is
Legutóbb a húsvét utáni számunkban, a címlapon találkozhattak olvasóink egy, a Budapest-Pasaréti Páduai Szent Antal Plébániával kapcsolatos hírrel: Vanek Ákos mentőstisztet, volt élsportoló triatlonost
a nagyszombati liturgia keretében megkeresztelte Kálmán Peregrin ferences szerzetes, plébános. Mostani összeállításunkban a pasaréti
rendházban élő ferencesek szolgálatáról, a járvány idején rejtettebben,
többnyire online, de mégiscsak működő plébániaközösségről szeretnénk híreket adni. Elsőként Kálmán Peregrin plébánost kérdeztük.
A járványhelyzetben hogyan működik a
plébánia, a szentségek kiszolgáltatása?
– A nyilvános istentiszteleteken
való közösségi részvétel szünetel,
egyéni imádságra azonban nyitva áll
a templom. Amikor a rendházból átmegyek, szinte mindig találok ott
imádkozókat. Ennek azért örülök,
mert nagyon fontosnak tartom, hogy
a mostani helyzetben se szűnjön
meg templomunkban a személyes
ima, inkább erősödjön.
Az online közvetítések kialakításakor dilemma volt, hogy összevonjuk vagy a megszokott rend szerint
tartsuk meg a miséket. Ma már egyértelműen jónak tartom, hogy az
utóbbi mellett döntöttünk, mert így
tudjuk biztosítani a hívők számára a
járványhelyzet előtt megszokott miserendet. Úgy érzékelem, a hívek
nem távolodnak el a templomtól
amiatt, hogy csak online kapcsolódhatnak be a szentmisébe, ez inkább
feléleszti bennük a vágyat, hogy amikor majd lehet, újból itt lehessenek.
A nagyhét óta minden vasárnap
feltesszük a Facebook-oldalra az
énekek szövegeit. Áldoztatóink közül többen eljönnek az Eucharisztiáért, és a közvetítéskor, az áldozási
résznél megáldoztatják a családtagjaikat. Májusban 21.50-től közös esti
imádságot is közvetítünk az interneten keresztül. Papként az üres templomban misézve egyre mélyebben

átélem a fölszenteltségnek azokat a
Krisztus küldetéséből fakadó szempontjait, amelyek a Zsidókhoz írt levélben olvashatók, de eddig számomra nem voltak ennyire érzékletesek: a nép nevében és képviseletében megadni Istennek a köteles áldozatot, közbenjáróként állni előtte.
Az üres templom és a virtuális tömeg kettősségében ott van a távolság és a közelség, ami jól érzékelteti
a földi és a mennyei Egyház egyébként minden szentmisében megvalósuló közös jelenlétét.
Rendtársaim javaslatára a nagyböjt utolsó időszakától vasárnaponként két órát, a nagyhéten pedig na-

Karanténkánon és otthoni ministrálás
Radványi Atanáz OFM: Még a járványhelyzet kezdetén a fiatalok maguk segítettek nekünk megtalálni a legmegfelelőbb felületeket az online
találkozásokra. Minden tanórájukon online vesznek részt, így könnyen
ment az átállás arra, hogy a plébániai foglalkozásokon is így legyenek jelen. Sok jó ötlettel segítik a hittanórákat, kreatív feladatokat találnak ki
egymás számára. Igényük van rá, hogy ilyen formában is találkozzunk
hétről hétre, és közelebb kerülhessünk Istenhez. Öröm látni ezt.
Mi, hitoktatók, szerzetesek, közösségvezetők pedig igyekszünk minél
több úton-módon megszólítani a fiatalokat. A ministránsokat (fiúk) és a
Csibekórus tagjait (lányok) sem hagyjuk teendő nélkül. Különféle feladatokat találunk ki számukra (például otthoni ministrálás). A Csibekórus éppen egy karanténkánonnal készül, amit mindenki otthon énekel
fel, majd az egybegyűlt énekeket digitálisan összeszerkesztjük.
Készítettünk már vidám húsvéti videót is, bepillantást engedtünk a
közvetítések hátterébe. Készült videó a rendház kápolnájáról, tartottunk
online triduumot és persze rövid üzeneteket is küldünk az egyes csoportoknak. Nagyon sok ötletünk van, de sajnos a mi kapacitásaink is végesek így a szorgalmi időszak végén.
Azt hiszem, ha helyesen éljük meg ezeket a heteket, akkor hitünkben
elmélyülve, hivatásunkban megerősödve fogunk kilépni a karanténból.
Ez a bezártság segíti az elcsendesedésünket. Úgy gondolom, mindaz,
ami kizökkent bennünket a megszokott kerékvágásból, segít megbecsülni, ami természetes számunkra.

pi négy órát gyóntattunk a templomkertben, amikor áldozni is lehetett.
Akkor vettem észre, hogy a kényszerű távollét miatt milyen mély értelművé vált az emberek számára az áldozás előtti ima: „Uram, nem vagyok
méltó, hogy hajlékomba jöjj...” Vagy
azt, hogy a negyven-ötven év körüli
férfiak az Eucharisztia vételekor a
megérintettség hatására ismét megtanultak hitvallás gyanánt térdre borulni a szentség előtt.
Úgy látom, lelki beszélgetésre, házassági előkészítésre a többi pap
testvér is alkalmat teremt, személyesen vagy online formában. Három
esetben az élethelyzetből fakadó indokok miatt a beavató szentségeket
sem halasztottuk el. Van, akinek pedig éppen a veszélyhelyzet miatt
kellett a hét szentségből ötöt (beavató szentségek, házasság, betegek kenete) kiszolgáltatnom egy alkalom
keretében.
A Korányi Intézet lelkipásztori ellátását Donát atya végzi, illetve itt
van a közelünkben a Szent János
Kórház és a Kútvölgyi is, ahonnan
felhívtak minket, hogy haldokló esetén kereshetnek-e. Azt viszont nagyon nehezen éltem meg, amikor
egy súlyos beteg, koronavírusos pasaréti hívőhöz be kellett volna mennem a Szent László Kórházba, de az
intézmény sem engem, sem más papot nem engedett be, pedig mentünk volna és megyünk is szívesen.
Sok száz, talán több ezer hívő kötődik a
pasaréti plébániához, számos közösség
működik itt és jól ismertek a kreatív kezdeményezések (a színjátszó kör, a szociális célú vásárok, az adománygyűjtésre
szolgáló krumpliebéd). A plébániához
tartozó ferences kolostor közössége mindig sokat tett és tesz a hívekért. Most, a
járványhelyzetben milyen módon sikerül
elérni a ﬁatalokat és az időseket az otthonaikban?
– Sok csoportban megszületett az
elhatározás, hogy a veszélyhelyzet
idején is találkozzanak; velük online
működik a kapcsolattartás. A hitoktatóink is így tartják meg az iskolás

Légi fotó a pasaréti templomról az egyik ferences videó készítése közben (Fotó: Z. M.)
korosztály hittanóráit. Ha áldoztatást kérnek az idősek, áldoztatóink
kimennek hozzájuk. Egyikük egy
ilyen alkalommal abban a házban találta magát, ahol az édesapja nevelkedett, és akit áldoztatott, még mesélni is tudott neki róla.
A plébánia hívei közül többen is
jelen vannak a közéletben, a döntéshozók között. Sokan segítenek a környezetükben élő időseknek, és igyekeznek jobban odafigyelni egymásra
a családban.
A hívek megtalálják azokat a lehetőségeket, melyek segítségével tartani tudjuk a kapcsolatot. Különféle
kisebb-nagyobb adományokkal, figyelmességekkel lepnek meg minket; az egyikük takarítócége például
itt tanította be a munkásokat, mindent fertőtlenítettek.
Esténként, ha tehetem, sétálok
egy nagyot a plébánia területének
valamelyik részén. Ilyenkor a hívekért végzem a rózsafüzért, és legtöbbször ismerősökkel is összefutok.
Jelenleg – a megfelelő távolság megtartásával – a személyközi pasztoráció a meghatározó, és nem a közösségi lelkipásztorkodás.

„Jól vagyunk”
Komáromi Előd OFM, pasaréti házfőnök: Itt, a pasaréti rendházban tizenöten lakunk, és azt mondhatom, hogy a járvány idején a belső életünk kevéssé változott: a közös imádságok, a közös asztal keretet ad a
napjainknak. Persze most mindenki itthon van, így a találkozásnak ezeken az alkalmain gyakorlatilag nincs hiányzó, mint máskor, amikor
egyéb kinti programok miatt ez előfordulhat. A növendékeink és a tanáraink mindennapjait meghatározza a digitális oktatás. Mindezzel együtt
jelen helyzet egyfajta elmélkedésre, csendesebb időszakra hív minket.
Azt hiszem, mindannyiunknak több ideje jut most olvasásra, elmélkedésre és imádságra. Hiányoznak a világi Krisztus-hívők, de igyekszünk
szabályos és észszerű találkozási lehetőségeket kialakítani velük. A hitünk, a belső életre való igényünk, a csend szeretete nagy segítség ebben
a kialakult helyzetben, így azt mondhatom: jól vagyunk.

A mostani helyzetben a plébános lelki vezetői szerepe talán még hangsúlyosabb,
mint korábban. Mit javasol, hívő emberként hogyan álljuk a sarat a most már két
hónapja tartó járványhelyzetben?
– Szerintem az a legfontosabb,
hogy ne pánikoljunk. Tartsuk be a
szabályokat, de ne legyünk aggályoskodók vagy kicsinyesek. Ne lépjen a szorongás az istenfélelem helyére, ami annak elismerése, hogy az
ő jóságos szeretetében van az életünk és a halálunk. Persze, mindanynyian félünk a szenvedéstől, haláltól,
fáj a szeretteink elvesztése. Jézus is
átélte ezeket, de mindezek közepette
sosem szakadt ki az Atya közegéből,
ami így áthatotta a számára is kínzó
élethelyzeteket. A „maradjatok meg
szeretetemben, ahogy én is megmaradtam az Atya szeretetében” jézusi
mondat így egészen konkrét értelmet nyer.
Ugyanakkor azok, akikkel össze
vagyunk zárva, szembesítenek bennünket önmagunkkal. Fontos, hogy
a sok esetben hosszú évek után felnyíló sebekkel ne egymást sértsük,
hanem legyenek ezek feltárhatók,
megérinthetők, és ha mi okoztuk
őket, vállaljuk értük a felelősséget,
miként Tamás apostol tette. Most
szembesülünk azzal is, hogy „a mai
rohanó világunkban” formula milyen képmutató szóvirággá lett, hiszen mögé bújva kényelmesebb volt
elmenni egymás mellett, mint odafigyelni a másikra. Most eljött az odafigyelés ideje. No, és ott az olvasás, a
szellemi táplálkozás és az alkotómunka lehetősége. Ez is segít abban,
hogy ne csak egy könyv, hanem Isten és embertársaink életének sorai
között is tudjunk olvasni, azaz meglássuk a mélyet, a lényeget.
Körössy László
Fotó: Gieszer Richárd

Önkéntes, színművész

Süteménykészítés a Csibekórus tagjaival – életkép a karantén előtti időkből

A ferencesek nagy családjának közvetítésével kívülről is érkezett segítség Pasarétre. Az erdélyi születésű Keresztes Gábor színművész, a Veszprémi Petőfi
Színház tagja egy korábbi ismerős, barát, Urbán Erik
OFM közvetítésével éppen a pasaréti plébániához
tartozó Gondviselés Házánál dolgozik önkéntesként.
– Amikor felütötte a fejét a járvány, a Békediktátumot
próbáltuk, Oberfrank Pál rendezésében. Amióta bezártak a színházak, a kollégáimhoz hasonlóan jómagam
is igyekszem részt venni a szépkorúaknak szánt segítségnyújtásban. Sokan ajánlják fel, hogy részt vesznek ebédkihordásban, gyógyszerek kiváltástában, a
szükséges élelmiszerek beszerzésében, orvosi maszkok varrásában, telefonos kapcsolattartásban. Mivel
Budapesten élek, itt vállaltam munkát Urbán Erik ferences szerzetes barátom közvetítésével. A pasaréti
Gondviselés Házában olyan embereket ismerhettem

meg, akik számára természetes, hogy segítenek másoknak, ezt teszik mindennap. Felemelő érzés köztük
lenni.
Ebédet hordok ki a II. kerületben élő idős embereknek, és telefonos beszélgetések útján tartom velük a
kapcsolatot, például verset olvasok föl nekik.
Keresztes Gábor meghatottan emlékezik az egyik
telefonbeszélgetésre: „Cili néni azt kérte, hogy diktáljam le neki az Éjjel az omnibusz tetején című ismert dal
szövegét. Arra készül, hogy velem együtt fogja elénekelni ezt a slágert.”
A színművész reméli, „hogy mindaz, amit most
megélünk, nem hiába történik, és ha ennek vége lesz,
nem ott fogjuk folytatni, ahol abbahagytuk. A járványidőszak talán alkalmat ad arra, hogy elgondolkodjunk,
elcsendesedjünk, és segítséget nyújtsunk a rászoruló
embertársainknak, ki-ki a maga módján.”
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Krisztus a járványt is a megváltás eszközévé teszi
Interjú Kerényi Lajos piarista szerzetessel
Ugye, milyen gyönyörű ez?
tudtak még felemelkedni a
szeretet és a szellem magasla- Csodálatos lehetőségek kínálHa pedig valakit senki nem tára.
koznak. Itt van például ez a
szeret, az elhagyatottnak, szokoronavírus. Biztos, hogy ezt
morúnak érzi magát. A szen- A mostani járvány viszont nem is a sátán kaparta elő, mert navedésnek van teológiája, mert az emberek erőszakos magatartá- gyon nagy a hatalma, és intelisteni távlatból nézve megvan
a szellemi háttere. Vegyük
például Jób könyvét.
(Folytatás az 1. oldalról.)

A sátán kikérte Istentől Jóbot...
– Igen, mert Jób nagyszerű
ember. A sátán azt mondja az
Úristennek, verd csak meg,
akkor biztos, hogy nem áld
téged. Az Úr erre azt válaszolja, rendben van, anyagi
kárt okozhatsz neki, de az
egészségére vigyázz. A sátán
engedelmeskedni kényszerül
Istennek. Az Újszövetségben
Jézus azt mondja az utolsó
vacsorán: kikért benneteket a
sátán. A mostani megpróbáltatások és szenvedések próbatételek is. Jób anyagi kárt
szenved, de csak annyit
mond: Az Úr adta, az Úr elvette, legyen áldott az Úr neve. A felesége szidja: Mire
mentél az Isteneddel, nézd
meg, hová jutottál? Nem is
sejti, milyen háttere van ennek. A sátán újból kikéri Jóbot
Istentől: verd csak meg betegségekkel, majd nem áld téged. Az Úristen erre is engedélyt ad, de a sátán nem ölheti meg Jóbot. A gonosz mozgósítja a baktériumokat, a vírusokat, Jób teste kisebesedik,
de még ekkor is azt mondja:
ne csak a jót vegyük el Isten
kezéből, hanem a rosszat is.
Ez óriási győzelem. Mindanynyiunknak ki kell állnunk a
próbát, de a nehézségek mögött mindig ott van a Jóisten
is.
A szenvedések másik oka,
hogy az emberek belső világa
hiányos. Majdnem mindegyikünké az. Irigy vagyok a másikra, csoportokat, pártokat
szervezek, amelyek erőtere
gyenge, eszményei alacsony
rendűek. És akkor jönnek a
háborúk, a Jézus-verők, a Hitlerek, Sztálinok és Rákosik,
akiknek a szívében gyűlölet
van. A szabad akaratot nagyon díjazza a Jóisten, és ők
ezzel visszaélve pusztítanak.
Mindig minden történés után
ott van azonban az irgalmas
Krisztus, aki azt mondja, jaj,
gyerekek, de butusok vagytok, és akkor aranyosan irgalmat gyakorol. Elképzelhetetlen szeretet él Jézusban: a katonák kigúnyolják, ütlegelik,
és a kereszten mégis azt kéri:
Atyám, bocsáss meg nekik,
nem tudják, mit cselekszenek.
Kis ösztönlények, akik nem

sának következménye, független ligens. Hisz is, csak remeg, írja
ettől.
a Szentírás, mert nincs benne
szeretet, csak gyűlölet. A kér– Most sokan kétségbees- dés: mit kezdjünk ezzel a járnek, hogy jaj, elfordult tőlünk vánnyal? Margit testvértől
Isten. Pedig szó sincs erről. A megtanulhatjuk, hogy magaMegváltó Krisztus meggyó- sabb szempontok alapján tegyít minket. A szenvedéseket kintsünk a mostani helyzetre.
nem csak okosan értelmezni, Eszembe jut Edith Stein életelfogadni tudom – az Úr adta, példája is, ez a csodálatos káraz Úr elvette, legyen áldott a melita nővér, aki a II. világháneve –, hanem példával muta- borúban náci koncentrációs tátom meg, hogy mit lehet kez- borban halt vértanúhalált. Fideni vele. Teilhard de Chardin, lozófusnő volt, és A kereszt láa XX. században élt paleonto- bánál című művében a követlógus, jezsuita szerzetes járta a kezőket írta: „Ha a világra tevilágot, miközben a húga, kintünk, amelyben élünk, a
Margit évek óta ágyban fekvő szükség és nyomorúság s az
beteg volt Franciaországban. emberi gonoszság mélységei
Chardin ezt írta neki: „Ener- alkalmasak arra, hogy a világia születhet a szenvedésből. gosság győzelme fölötti ujjonA szenvedés képes arra, hogy gásunk eltompítsák. Az embeközpontunkat az Istenbe he- riség még mindig szennyárral
lyezze át. Margit húgom! Mi- küszködik, és még mindig
közben én átadtam magam a csupán egy kisded nyáj az,
világmindenség pozitív erői- amely megmenekült előle a
nek, és utaztam kontinense- legmagasabb hegycsúcsokon.
ken és tengereken, szenvedé- A Krisztus és az Antikrisztus
lyesen nekigyürkőzve, hogy közötti harc még nem ért vélássam, mint növeli fényét get. Ebben a harcban megvan
a Föld minden színárnyalata, a helye Krisztus követőinek. S
te mozdulatlanul, ágyhoz legfőbb fegyverük a kereszt.
szegezve, lelked legmélyén (...) A kereszt terhe, amelyet
nagy-nagy csendben alakítod Krisztus magára vett: az emát fénnyé a világ legször- beri természet elfajzása, minnyűbb árnyait. Margit hú- den vele járó bűnnel és szengom, mondd csak: mit gon- vedéssel együtt, amely az emdolhat teremtő Istenünk: Ket- beriséget sújtja. A keresztút értőnk közül melyikünknek ju- telme az, hogy elvegye ezt a
tott a nagyszerűbb szerep?”
terhet a világból. (...) Mind-

AZ
Fabio Rosini

ISTENNEK
SEMMI SEM
LEHETETLEN

Az újrakezdés mĬvészete
a Teremtés könyvének
elsČ fejezete alapján

Krisztus, hiszen a Jóisten mindenkit a maga képére teremtett. Krisztus, maga az istenképiség bennünk van.
Ez olyan csodálatos! Mindenkiben ott van ez az őstípus, az istenarc, csak
nem tud napvilágra
kerülni, amíg a kincs,
a hír, a gyönyör utáni
vágy, az e világi bűnök eltorzítják. Itt van
ez a csodálatosan nagy
erő, hogy az egész világ Krisztus, mert az ő
képére vagyunk teremtve. Egy gyönyörű
autó tulajdonképpen
nem más, mint maga a
konstruktőr, hiszen
benne van minden
gondolata, elképzelése, tőle származnak a
fantasztikus összefüggések, melyek a kocsi
műszaki szerkezetében ezrével megmutatkoznak. A világban
is mindenütt ott van a
krisztusi gondolat, az
isteni erőtér. Nem kell
félnünk, a Jóisten a
szenvedések által tisztít meg bennünket. A
szenvedések által jutunk az isteni fényre.
adósságtömegéből, és segítet- Erre tanítjuk az embereket,
tek az Úrnak terhét hordozni hogy magasabb szempontból
(...) Vezeklő szenvedésre csak értelmezzék a világot.
az képes vágyakozni, akinek
lelki szemei nyitottak a világ Lajos atya most a járvány idején
történéseinek természetfölötti az erősen veszélyeztetett korosztályhoz tartozik. Hogyan éli meg
összefüggéseire...”
ezt a tényt? Van Önben félelem,
Tehát a mostani világjárványt vagy túl van már ezen?
vagy a háborúkat keresztényként
– Nem félek, kitűnően érebben a transzcendens összefüggésben kellene értelmeznünk?
zem magam. Annyiszor voltam már az életem során ha– Mindent csak ebből a lálközelben, hogy teljesen Isszempontból lehet értelmezni. tenre bízom az életem. Kapok
Fölvállalom a szenvedéseket kinyilatkoztatásokat is, belső
az emberiségért, a bűnös vilá- megvilágosodásokban van régért engesztelésül. Csak a szem. Két-három évvel ezelőtt
megváltottak, a kegyelem Jézus azt kérdezte tőlem: lengyermekei tudnak Krisztus nél szíves segíteni a megválkereszthordozói lenni. Csak tásban? Számítok rád. Ezt hiraz isteni fővel való egyesülés- detem is, mindenhol, hiszen
ből nyerhet vezeklő erőt az én kaptam, az Úr juttatta ezt
emberi szenvedés. Ezt min- az eszembe, ő mondta: Mit
denkinek elmondjuk, a nem nyihogsz? Segíts nekem! A
hívőknek is, aztán vagy meg- másik, amit szem előtt tartok:
értenek, vagy nem, de a szen- bízd sorsod az Úrra, ő gonvedés különösen érzékennyé doskodik rólad, ne idegeskedj
teszi az embereket a transz- és ne félj.
cendens iránt. Látom ezt a sok
haldoklónál, mert a kilenc Mit üzen azoknak, akik megkórházban tizennégy intenzív gyengültek a hitükben vagy éposztályra járok. Bizony, ami- penséggel ateisták? Ők hogyan
kor odáig jutnak az emberek, próbálják átvészelni a mostani
hogy e világ értékrendje – időszakot?
kincs, hír, gyönyör – már nem
– Ilyenkor mindenki megérvényes számukra, akkor keresnek valamit, és rájuk ra- nyugvást keres. Az emberek a
gyog Krisztus keresztje. Meg- tudománytól várják a megolnyílnak, mert bennük van dást, azt remélik, hogy a kutaazok, akik az idők folyamán
nehéz sorsukat a szenvedő
Üdvözítőre gondolva hordozták vagy önként vállalt vezekléseket végeztek, eltöröltek valamit az emberiség hatalmas

tók megtalálják az ellenszérumot. De közben azt kérdezik:
jaj, Istenem, mi lesz velem? A
mostani helyzet tisztítja az
embereket. Krisztus az ezekhez hasonló erőpróbákat is a
megváltás eszközévé teszi. A
nehézségeket látva és megtapasztalva a legmagabiztosabbaknak is kisebb lesz a szájuk.
Eddig nagy hangon beszéltek
arról, hogy Isten nincs, ám
ilyenkor már számukra is van,
hiszen szidják.
Ez az időszak mindenki
számára különösen alkalmas
az őszinte bűnbánatra, a lelki
megtisztulásra. Amikor az
ember mindenből kifogy, önmagába kell néznie, és ilyenkor megmutatkozik a belső
világa. Volt egy érdekes lelkigyakorlat: a bűnbánat napján
az egyik helyiségben a lelkigyakorlat vezetője egy fedél
nélküli koporsót helyezett el, a
belsejében tükörrel. Mindenkinek némán oda kellett mennie,
és belenéznie. Amikor az emberek meglátták magukat a tükörben, eszükbe jutottak a bűneik. Úgy érezték magukat,
mint a jobb lator, aki a keresztfán elnyöszörgött néhány szót,
látva, micsoda hatalom van
mellette. Még ma velem leszel
a paradicsomban, mondta neki Jézus.
A kórházban a haldoklók
sokszor már beszélni sem tudnak. Elmondom nekik, hogy
Jézus üdvözli, szereti őket, és
a bűneik feloldozást nyernek.
Ilyenkor megjelenik a szemükben egy könnycsepp
vagy átsuhan az arcukon egy
mosoly. A feszületet mutatom
nekik, amit szeretnének megcsókolni. Ha ilyen állapotban
van a haldokló, ennyi elég, ebben minden benne van. A Jóisten nagyon jól kitalálta ezt a
világot, csak mi mindig elrontjuk. Krisztus meg kijavítja.
A végén mindig neki van igaza. Egy olyan járvány, mint ez
a mostani, alkalmas arra, hogy
jobbá váljunk általa. Most,
amikor nagyobb távlatban
már lecsengeni látszik a vírusveszély, gondoljuk csak el, micsoda öröm lesz, ha újra kimehetünk végre a jó levegőre, ha
maszk nélkül közlekedhetünk.
Mennyire megbecsüljük majd,
amit azelőtt egészen természetesnek vettünk. Azt üzenem a
szenvedőknek, hogy föl a fejjel! Vegyük fel a keresztet, és
ne szitkozódjunk, inkább
ajánljuk fel a szenvedéseinket
a saját bűneinkért és mások
szenvedéseinek enyhítéséért.
Bodnár Dániel
Fotó: Merényi Zita

KÖNYVESBOLT AJÁNLATA
Szent II. János Pál pápa

ÖNÉLETRAJZ

Webboltunk címe:
bolt.ujember.hu
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KÖZLEMÉNYEK, APRÓHIRDETÉSEK

(TEL.: 317-3933/173; ujember.hu/aprohirdetes-feladasa)

2020. május 10.

Egyházi zenei rovatunkat Mértékadó című kulturális mellékletünkben olvashatják.
ÁLLÁS

TÁJÉKOZTATÓ

BENTLAKÁSOS, napi 4 órás sekrestyés-takarítói
részszolgálatra 50 év feletti, független, nyugdíjas, katolikus nőt keres Pest környéki római katolikus plébánia. Plébánosi ajánlás szükséges. Érdeklődni lehet:
06/30-937-4811

A Szent Imre-kápolna Szeretetláng imacsoportja minden programját megtartja. Változatlan időpontokban, csak 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 8., péntek, 17.30: az öröm útját járjuk; május 21., csütörtök, 18 óra: engesztelés Hazánkért.

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

A BUDAPEST-KELENFÖLDI SZENT GELLÉRT PLÉBÁNIA
EGYHÁZI FENNTARTÁSÚ URNATEMETŐJÉBEN
URNAFÜLKÉK MEGVÁLTÁSÁT,

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.

valamint

ZÁRTSZÓRÁSOS TEMETÉS LEHETŐSÉGÉT KÍNÁLJA.

SZOLGÁLTATÁS

Temetőnk minden nap 8 – 18 óráig látogatható.

KŐMUNKÁKAT, valamint új sírkövek faragását,
meglévő síremlékek átalakítását és felújítását vállalom! T.: 06/20-361-8318. Albert Farkas
FOGSOROK, hidak készítése, javítása, szükség esetén háznál is. T.: 06/1-213-5726

A hirdetések tartalmáért és azok valódiságáért
a hirdető vállal felelősséget.

A HUMMEL KORNÉL LÁTÁSSÉRÜLTEKET TÁMOGATÓ
ALAPÍTVÁNY
közhasznú szervezet kuratóriuma köszönetet mond mindazoknak,
akik a 2019. rendelkező évre vonatkozóan az szja 1%-ának felajánlásával
– összesen: 1 079 893 Ft összeggel – támogatták az Alapítvány céljainak megvalósítását.
Terveink szerint ezzel a forrással a szervezet hozzájárul
a Vakok Batthyány László Római Katolikus Gyermekotthona, Óvoda, Általános Iskola
2021. évi nyári táborának költségeihez.
Kérjük, ha tehetik, ez évben is rendelkezzenek a Hummel Alapítvány javára!
„Ha igazán boldogok akartok lenni, tegyetek jót másokkal!”
Adószámunk: 18238994-1-43
Bankszámlaszámunk: 11701004-20201612

KÖSZÖNJÜK, HOGY ADOMÁNYAIKKAL TÁMOGATJÁK A MUNKÁNKAT!

Urnairoda nyitvatartási ideje
Hétfő – péntek:10 – 16.30 óráig. Telefon:1/203–8912
Plébániairoda nyitvatartási ideje
Hétfőtől péntekig:10 – 11.30 és 13.00 – 16.30. Tel./fax:1/203–8915
Templomunk miserendje
Vasárnap: 9.00, 11.00 és 18.00
Hétköznap:7.00 és 17.00. Szombaton 7.00, 18.00

Dr. Kálmánchey Albert Sándorné
Római Katolikus Egyházközség, Maglód – Tabányi Judit
Szécseyné Bittera Éva
Tóth István

Cím:1115 Budapest, Bartók Béla út 149.
Internet: http://szentgellert.plebania.hu
E-mail:szentgel@hu.internet.net

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! Mindent 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. MÁJUS 4.

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: Bukovszki Antal
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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Belépünk az otthonokba
Beszélgetés Kovács Gusztáv rektorral
Kovács Gusztávot, a Pécsi Püspöki Hittudományi Főiskola rektorát
arról faggattuk, hogyan
sikerült átállni az intézményükben a távolléti
oktatásra.
Mikor álltak át az online oktatásra?
– A veszélyhelyzet kihirdetése után kaptunk egy hét felkészülési időt. E rövid időszak alatt teljesen átálltunk a
távolléti oktatásra.
Hogyan sikerült ezt megvalósítani?
– Szerencsés helyzetben vagyunk, mivel a tanáraink között sok a fiatal kolléga, ők pedig már korábban is éltek a
digitális oktatás által nyújtott
lehetőségekkel. Ráadásul februárban tartottunk egy továbbképzést az online tanítás
lehetőségeiről, ahol többfajta
módszerrel és elektronikus felülettel is megismerkedhettek
az oktatóink.

get nyújtanunk. Elmondhatom, hogy mind a tanárok,
mind a hallgatók nagyon
gyorsan alkalmazkodtak a
rendkívüli körülményekhez.

men tartottam online előadást
a koronavírus erkölcsteológiai
kérdéseiről. Furcsa volt látni,
hogy akadt a hallgatók között
olyan, aki szépen kiöltözve jelent meg az online térben is.
Voltak, akik csak egy sima pólóban ültek a gép előtt, másvalaki pedig még a házimunkát sem hagyta abba az előadás idejére. Az online oktatás
során belépünk az otthonokba, vagyis a másik ember privát szférájába. A nyilvános és
a magánszféra határvonalának elmosódása új helyzetet
teremt, amivel még mindig
csak ismerkedünk.

Hogyan fogadták a diákok és a tanárok ezt az új helyzetet?
– Összességében jól. Mivel
a levelező tagozatra járók
munka mellett végzik a tanulmányaikat, számukra talán
nehezebb volt igazodni az új
rendszerhez. Segítséget jelentett, hogy a hallgatóink minden év elején elektronikus formában kapják meg a tananyagot, így mindenki tudja, hogy
mire kell készülnie. Természetesen a mi főiskolánkon is vannak online órák, de tapasztalatom szerint a távoktatásban az
a legmegfelelőbb módszer, ha
a diákok önállóan elvégzendő
feladatot kapnak.

Változtak a követelmények?
– Nem, a félév elején kiadott rend szerint haladunk.
Természetesen vannak olyan,
személyes jelenlétet igénylő
gyakorlatok, amiket most
nem lehet elvégezni. A kurzusoknak azt a részét is elhalasztottuk, amelyikhez valami miatt mindenképpen személyes
találkozás szükséges.

A diákélet meghatározója a közösségi lét. Van esetleg olyan felület, ahol a diákok legalább online tudják tartani egymással a
kapcsolatot?

– Rendes esetben a hallgaTapasztalatuk szerint a diákoknak megvoltak a megfelelő eszkö- tók bemennek az előadótezeik az online tanuláshoz?
rembe, beszélgetnek, segítik
egymást, vagyis működni
– A veszélyhelyzet kihirde- kezd egy sajátos csoportdinatése után felmértük, hogy a mika. Erre most nincs lehetőhallgatóinknak milyen segít- ség. Két célkitűzésünk volt az
ségre van szükségük a digitá- online oktatás elindulása
lis oktatásban való részvétel- után. Először is szerettünk
hez. Diákjaink egy részének – volna alkotni valamit közöelsősorban a kitelepülésen sen. Ezért videóra vettünk
élőknek – nem volt megfelelő egy, kifejezetten a jelenlegi
internetkapcsolatuk, ennek helyzetre írt imádságot. Ezt az
biztosításához kellett segítsé- imát otthon mindenki rögzíA mentők napján, május 10-én
az óvodák és az iskolák minden évben bemutatókra hívják
az egészségügyi dolgozókat.
Ilyenkor sok gyerekben születik meg az álom, hogy ha felnő,
szeretne majd mentősként dolgozni, mentőautót vezetni.
Ám idén a koronavírus-járvány miatt másképpen alakult
az élet az Országos Mentőszolgálat dolgozói számára.
Az Ő és én című sorozat egyik
tanúságtevőjét, Varga Lili
mentőorvost a pihenőidejében
hívtuk fel telefonon, hogy a
járványhelyzetről, a hivatásáról és Istennel megélt pillanatairól kérdezzük.

Látják már, hogy miként tudják
majd megoldani a vizsgáztatást?
tette, és a sok felvételt végül
egyetlen filmmé gyúrtuk öszsze. Itt érhető el: https://pphf.hu
/azimaosszekot/. Így, bár minden szavát más és más mondja, mégis olyan, mintha együtt
imádkoznánk. Ehhez hozzá
kell tenni, hogy főiskolánkon
rendkívüli összetartó erővel
bír a rendszeres déli imádság:
összegyűlünk a Szent Pál imateremben, ahol imádkozunk,

felolvassuk a napi evangéliumot, és énekelünk. Ezt most is
folytatjuk, csak a szertartást
áttettük a Facebook felületére.
Fontos megemlíteni azt is,
hogy az online oktatásban a
hallgatók és a tanárok közötti
kommunikációt kurzusfelelősök segítik.
Az internetes oktatásnak
van egy érdekes jellemzője.
Nemrég az egyik cseh egyete-

– A kollégákra bíztuk, hogy
milyen módszert választanak.
Írásban és szóban is lehet
vizsgáztatni. A lényeg, hogy
mindez online történjék.
Van esetleg olyan főiskolai előadás, melyen a diákokon kívül
mások is részt vehetnek?
– Nem tettük nyilvánossá
az előadásainkat. Ennek az az

A Jóisten által vezérelve

oka, hogy a képzés során szeretnénk maximálisan figyelembe venni a hallgatóink személyes igényeit. Korábban viszont töltöttünk fel az internetre anyagokat, például Nyúl
Viktor atya Szent Pál leveleiről
szóló sorozata is megtalálható
a főiskola YouTube-csatornáján.
Most elkerülhetetlen az internet
fokozottabb használata és a különféle szoftverek megismerése.
Ön szerint hogyan hathat ez a jövő oktatására?
– Az bebizonyosodott,
hogy a felsőoktatásnak szerves része a hallgatók és az oktatók személyes találkozása.
Nem véletlenül láthatjuk most
az interneten lépten-nyomon
az „I miss my students!” szlogent. A felsőoktatásnak fontos
szocializációs szerepe van. Az
a gondolat, hogy 2050-re lesz
majd tíz nagy egyetem, a diákok pedig virtuálisan vesznek
részt az oktatásban, nem reális. Ugyanakkor kezdjük felismerni, hogy milyen sok lehetőség rejlik az online oktatásban. Az egyházi felsőoktatás
sem áll rosszul ezen a területen, sok érdekes, előremutató
kezdeményezés született már.
A Pécsi Püspöki Hittudományi Főiskola elektronikusan is fogadja a jelentkezéseket a 2020 őszén induló képzéseire. A jelentkezési felület
https://pphf.hu/megjelent-az-ujonline-jelentkezesi-lap/ címen
érhető el.
Baranyai Béla
Fotó: Szanyi Norbert

Szent Erzsébet jutott eszembe, és Teréz
anya, az, ahogyan meglátják Krisztus
arcát a betegekben...
– Naponta számos alkalommal
találkozom betegekkel, hozzátartozókkal, sok-sok emberi történettel.
Elsőre nem mindig tudom mindenkiben meglátni Isten arcát. Ha így
volna, sokkal könnyebben venném
az akadályokat. A Jóisten elé szoktam vinni ezeket a történeteket és
találkozásokat, őt is segítségül hívom. Egészen biztos vagyok abban,
a cselekedeteim, az egy-egy helyzetben felmerülő ötleteim nem csak tőlem jönnek, a helytállásom sem
egyedül az enyém. Mindezt a Jóisten vezérli.

A Nemzetközi Eucharisztikus Kongreszszus szervezői által készített, Ő és én című sorozatban hivatásként beszélt a mentősök életéről. Miben nyilvánul meg,
hogy több ez az Önök számára, mint
munka?

Ritkán fordul elő, hogy az ünnepeltek
dolgoznak a legtöbbet azon a napon,
amit a társadalom a munkájuk elismeréseként nekik szentel. Most mégis ez a
helyzet. Sokat változott a mentősök élete
a járvány kitörésével?

– Talán a nagyfokú felelősségvállalásban. Felelősséget vállaltam és vállalok nap mint nap azokért, akikkel
kapcsolatba kerülök, akiket kezelek.
Minden alkalommal egy-egy emberi sorssal találkozunk a mentés során, és gyakori, hogy a legkiszolgáltatottabb helyzetükben látjuk a segítségre szorulókat. Nem kell feltétlenül nagy dolgokra gondolni, már az
is kiszolgáltatottá teszi az embert,
hogy beszélnie kell magáról, a fájdalmáról. Az emberi kiszolgáltatottsággal való szembesülés, az ilyen
helyzetek kezelése meghatározza a
munkámat.

– A mindennapi munkám során
tatta a maga esendőségét. Lehet ez ka- én nem látok nagy különbséget az
paszkodó számunkra?
eddigiekhez képest. De a szervezés
valóban nehéz: minden beteg útját
– Én mindig ebbe kapaszkodtam, egyengetni kell, jól megszervezni,
mindig az adott erőt számomra, hogy melyik kórházban lehet átadhogy a Jóisten is megmutatta az em- ni, felveszik-e, vagy sem. Változást
beri mivoltát, ő is megélte a szenve- jelent az is, hogy vannak új protodést, a fájdalmat, a szomorúságot... kollok, új elvárások, amiket be kell
Isten éppúgy hordozta az emberi tartanunk. Igyekszünk minél többet
természetet, mint mi, ugyanazokkal tanulni a koronavírusról is. Az elláaz érzésekkel kellett megküzdenie, tás biztosítása a járványidőszakban
amelyekkel nekünk is. Ebbe a bizo- új stresszhelyzetek elé állítja az
nyosságba tudok kapaszkodni akkor egészségügyi dolgozókat. De ez is
is, amikor beteget látok el és amikor egy feladat, amit meg kell oldaaz emberi szenvedést látom. Mindig nunk. Most ilyen körülmények köeszembe jut, hogy Isten a saját testét, zött kell helytállnunk.
az életét adta értünk. Mindezen keresztül megmutatta önmagát és az
Farkas Kinga
egész emberségünket is.
Fotó: Ambrus Marcsi

Faggatta a mostani járványhelyzettel fog hozni az életünkben. A járványkapcsolatban?
helyzetben én sokkal jobban aggódom azokért a betegekért, akik nem a
– Sok szenvedésnek vagyok a koronavírus-fertőzés miatt szorulnak
szemtanúja, és amikor látom ezt a ellátásra. Rájuk most szükségszerűen
sok-sok rosszat, ami az embereket éri, kevesebb figyelem jut. Számomra jenem értem, miért történik mindez, ki lenleg az a legfontosabb, hogy még
miért kapja ezeket a próbatételeket. jobban figyeljek a rám bízottakra. EnFöl merem tenni a kérdéseimet Isten- gem is megdöbbent a világjárvány,
nek, igen. De a vírussal kapcsolatban letaglózva állok a hírek előtt, de egyenem kérdeztem, ez valahogy nem is lőre nem lehet igazán átlátni ezt a
jutott az eszembe. Nem olyan kórházi helyzetet. Hiányosak az ismereteink,
osztályon dolgozom, ahol koronaví- és még csak a folyamat elején járunk.
russal fertőzött betegek ellátásával Idő kell, és utólag tudjuk majd értéfoglalkoznak. A mentőmunka során, kelni a történteket.
ami az emberek egy részének az első
A tanúságtételében említette, hogy bizal- ellátást jelenti, bárkihez küldhetnek. Az Ő és én sorozat nézői számára az is
mas kapcsolata van Istennel, a legsúlyo- Inkább foglalkoztat az a kérdés, hogy kiderülhetett a tanúságtételéből, milyen
sabb kérdéseket is föl meri tenni neki. az új helyzet milyen tartós változást fontosnak tartja, hogy Isten is megmu-
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Egymástól távol, mégis együtt csináljuk végig
Érettségi járvány idején
„Az évfolyam, amelynek nem volt ballagása” – így fogják hívni őket? Nem, hiszen sok középiskolában sokak
munkájának, áldozatkészségének köszönhetően mégiscsak volt; igaz, virtuális, és otthonról kellett nézni.
(A többség vágya azért az, hogy ősszel legyen igazi is:
virágesővel, sok-sok öleléssel.) Az érettségiig vezető út
utolsó hat hetéről, a közösség öröméről és az elszigeteltség nehézségeiről a Szent Angéla Gimnázium 12/A osztályának hat tagjával és osztályfőnökükkel beszélgettünk
– online.
A virtuális ballagásotok videójának az elmúlt időszakról szóló
dalában így énekelnek rólatok a
tizenegyedikesek: „Maradtál volna, de elsodort a szél. Nem ma-

gek síri csendje már zavaró
volt számukra.
Berthóty Kálmán osztályfőnök: Hirtelen fel kellett nőniük. Az utolsó iskolai napon,

zokban. Már az első hét végén
komoly előkészület kezdődött. A tanárok otthoni munkájához villámgyorsan számítógépeket kellett beszereznünk, miközben mindenhol a
home office munkára álltak át
a cégek. Igyekeztünk megragadni a lehetőséget a szükség
szülte innovációra. Több kollégának, aki számára nem napi rutin a netezés, nagy kihívást jelentett mindez, de sokat
fejlődtek. Valójában éjjel-nappal dolgoztunk. Sok ötletre,
kreativitásra is szükségünk

Nemcsics Nóra

Kovács Barna Ágost

Nándori Hanna

radt más hátra, csak egy légüres
tér.” Ez egy elég szomorú és félelmetes élethelyzet leírása. Ti is így
éltétek meg? Hogyan sikerült
vennetek azt az akadályt, hogy az
utóbbi hat hétben nem járhattatok
be az iskolába, nem találkozhattatok? Hogyan hatott ez a közösségetekre?

még kevés konkrétumra alapozva, de már őszintén és komolyan beszélhettünk a ránk
váró időszakról, az érettségire
való felkészülésről, a gimnázium befejezéséről, a búcsúzás
eseményeiről. Kértem a diákokat, hogy az egyénileg kialakított napirendjükre figyeljenek, ne essenek szét és ne is
unatkozzanak tétlenül. Meséltem nekik arról is, hogy sorkatonaként fertőző agyhártyagyulladás miatt karanténban
voltam a laktanyában. A hetekig tartó tétlenségből fakadó
unalom leépítő hatása nagyon
rossz tapasztalat volt számomra. Később a távolból is
igyekeztem ötleteket adni az
osztályomnak, hogy miként
erősíthetik a lelki és érzelmi
immunrendszerüket.
Tomcsányi Anna: A március 16. utáni napokban néhány
órát kaptunk arra, hogy még
egyszer bemehessünk az iskolába, hazavigyünk minden
tanfelszerelést és eltávolítsuk
a teremből a díszeket az épület fertőtlenítése előtt. Akkor
abban bíztunk, hogy érettségi
előtt még visszatérhetünk,
lesznek még normális heteink
együtt. Nem így történt.
Júlia: Már azért is nagyon
várjuk az érettségit, mert akkor végre megint találkozunk
majd egymással.
Barna: Ameddig iskolába
jártunk, gyakran gondoltunk
arra, hogy milyen jó lenne, ha
mi gazdálkodhatnánk az
időnkkel. Ha nem kellene „fölösleges” órákon is ülnünk,
hanem azt tanulhatnánk, ami
az érettségire kell. Most, hogy
ez a lehetőség megadatott, rá
kellett ébrednem arra, nem
ilyen egyszerű a dolog. Nehezen megy az időbeosztás így,
hogy nincs, aki megmondja,
mikor mit kell csinálnom.

Kovács Barna Ágost: Egyszerre távolodtunk egymástól,
és közeledtünk is egymáshoz.
Az elején nagyon ijesztő volt
belegondolni, hogy talán hónapokig nem látjuk majd egymást, de aztán hamar rájöttünk, hogy ez a nehézség
chattel, videochattel könnyen
áthidalható. Az új helyzet ráébresztett bennünket, menynyire fontosak vagyunk egymás számára. Észrevettem azt
is, hogy mivel nem vagyunk
egész nap összezárva, egyszerűen muszáj beszélgetéseket
kezdeményeznünk.
Tomcsányi Sára: Hamarabb „elballagtunk”, és nem
önszántunkból. Mivel addig
mindennap együtt voltunk, és
sok vicces történés részesei lehettünk, nem volt könnyű átállni. Hiányzott, hogy közösen
éljük át az órákat, a napokat.
Nándori Hanna: Másfél
közös hónapot vesztettünk el,
és nem volt rendes ballagásunk, nem szerenádozhattunk. De ősszel pótolni akarjuk mindkettőt.
Németh Júlia: Fokozatosan
sikerült elfogadnunk az új állapotot. Először azt hittük, kirándulni még elmehetünk,
csak iskola nem lesz, de aztán
kiderült, hogy valóban légüres térbe kerültünk: mindenkinek otthon, egyedül kell
helytállnia. Ez elég ijesztőnek
tűnt.
Hanna: Az online órák segítettek, de a személyes kontaktus hiányát így is alaposan
És a tanároknak hogyan ment az
megéreztük.
Júlia: A tanárok mondták, átállás?
hogy míg a suliban mindig arKálmán: Mi, tanárok is
ra vágytak, hogy végre csend
legyen a teremben, a meetin- mindent hazavittünk dobo-

hogy rendesen be tudjam osztani az időmet, de szerencsére
nem estek szét a napjaim. Zavart, hogy nem mehettem iskolába, és hiányzott az a fajta
rendszer a mindennapjaimból. Elszomorított a gondolat,
hogy nem láthatom a barátaimat, nagyon hiányoztak és hiányoznak, de ettől még nem
teljesítettem rosszabbul. Először rosszul érintett, hogy elmaradnak a szóbeli vizsgák,
mivel így nem javíthatok az
érettségimen, de aztán megbarátkoztam a gondolattal.

Berthóty Kálmán osztályfőnök

volt, hogy távoktatás formájáAnna: A meetórák nagyon
ban is a legjobbat adhassuk a feldobtak, mert nemegyszer,
diákoknak. A húsvéti lelki- például matekon, sokat nevetnapra és a nagyhétre már az tünk, és az szinte olyan volt,
iskolai honlapunkra feltöltött
lelkiötlet-gyűjteménnyel ajándékoztuk meg az angélás családokat.

náljuk végig ezt is, mint olyan nap eseményeit az országúti
ferencesek templomából hétsok dolgot a négy év alatt.
nyolcezren nézték. Vagyis óriHogyan éltétek meg, hogy nem ási az igény arra, hogy leglehet „rendes” ballagásotok?
alább így együtt lehessünk.
Most a családunk is együtt
Júlia: Gyönyörű volt az on- vett részt a húsvéton, míg koline ballagás, a búcsúmisénket rábban a kicsik nem voltak
pedig végigkönnyeztem.
velünk a templomban. Azóta
Sára: Óriási élményt adott, a hatéves kislányom gyakran
hogy a karantén ellenére átél- misét mond és prédikál a
hettük a búcsúzás pillanatait. plüss kisvakondjainak.
A tizenegyedikesek és a tanáNóra: A nagyszombati közrok mindent megtettek, hogy vetítés különösen erős hatáskülönleges legyen számunkra sal volt rám. Leoltottuk ottez a nap; nagyon megható hon a villanyt és gyertyát
volt érezni az összetartást és a gyújtottunk. Így szinte olyan
gondoskodást.
volt, mintha mi is ott lettünk
Anna: Én is sokat sírtam, volna a templomban.
miközben néztük. Tökéletes
Júlia: Az pedig különleges
volt – és mégis szeretném, ha újdonság, hogy virtuálisan
ősszel lenne virágos-vonulá- utazhatunk, távoli városok
sos ballagásunk is.
szertartásain vehetünk részt
Hanna: Először kiakadtam, az online miseközvetítések réhogy online ballagással le- vén. Egyszer például a kolozsszünk elintézve, de aztán, egy vári ferenceseknél is voltunk
németórán, a tanárnő hatásá- így.
ra átfordult bennem a dolog.
Hanna: Engem arra tanított
Megértettem, hogy ez nem a ez a változás, hogy ne ragaszballagás megúszása, hanem kodjam a terveimhez, hanem
szép vállalás, hatalmas szere- próbáljak Isten terveibe beletet jele, „túlcsordulás”. És mi- helyezkedve alkalmazkodni a
közben a családommal együtt helyzethez; egy kis leleméitthon néztük, hirtelen átérez- nyességgel, derűvel a lehető
tem, hogy négy közös év után legtöbbet kihozni belőle. Az
életünk további részében már egyházi kötelékek lazulása
mindig távol leszünk egy- pedig arra ébresztett rá, hogy
mástól. De azt, hogy együtt mindannyiunknak feladatunk
voltunk, egymáshoz tarto- van e téren: támogatnunk kell
zunk, már senki nem veheti el egymást a hitben, ez nem csak
tőlünk.
az atyák hivatása.

Hogyan tudtatok az érettségire
készülni úgy, hogy az időpontja
bizonytalan volt? Ez szorongást
keltett bennetek, vagy inkább
könnyelműségre csábított?
Barna: Én a legkorábbi időpontra készültem, mert azt
gondoltam, hogy azzal nem
veszíthetek. Ha későbbi időpontra készülök, és mégis
megtartják május 4-étől az
érettségit, az kellemetlen lett
volna.
Júlia: Engem lelki hullámvasútba ültetett ez az időszak.
Az angolórákon eleinte együtt
gyakoroltunk a nyelvvizsgára,
aztán amikor kiderült, hogy
az sem lehet az eredeti időpontban, kissé elvesztettük a
motivációnkat. Nehéz volt
mindennel egyedül megküzdeni: hiányoztak az ölelések
és hogy kicsit panaszkodhassunk egymásnak.
Sára: A ránk szakadt rengeteg időnek az volt a jó oldala, hogy többet lehettem
együtt a testvéreimmel és a
családommal, de emellett nehéz volt rávenni magamat a
tanulásra. Hiányzott, hogy
muszáj legyen például matekozni.
Anna: Nekem alapvetően
jól ment a készülés, de azért
voltak mélypontjaim. Néha
egyenesen kényszerítenem
kellett magam, hogy eltegyem
a telefonomat, mert az nagyon
el tud vonni a koncentrált tanulástól. Hiányzott, hogy
egész nap együtt legyünk,
ezért volt nehéz elszakadni a
telefontól. A segítségével a távollétünk ellenére is egyszerre
élhettük át a nap eseményeit.
Nemcsics Nóra: Jobban
oda kellett figyelnem arra,

Németh Júlia
mintha együtt lennénk az osztályban.
Júlia: Nekem tetszett, hogy
akár öt perccel az első óra
előtt is fölkelhettem, és nem
kellett azzal foglalkoznom,
hogy mit vegyek fel. Az is jó
volt, hogy sokat lehettem, tanulhattam is a kertben. Nem
tudom, mikor láttam utoljára
ennyi napsütést! Mondok
még egy előnyt: mindennap
időben ebédeltem, és nem kellett elkapkodnom, míg a suliban sokszor csak belapátoltuk
az ételt, annyira siettünk a következő órára.
Barna: Érdekes, én meg itthon nem eszem sohasem időben.
Hanna: Kezdetben minden
jól ment, lelkiismeretesen készültem. Talán ez a lazaság segített, hogy a húsvét ne görcsös készüléssel teljen, hanem
a liturgia megélésével.
Húsvét után viszont vissza
kellett állnom a készülésre. Ez
így picit nehezebb volt, változó lelkesedéssel kezdtem neki
a napoknak. Az adott erőt,
hogy noha fizikailag távol vagyunk egymástól, mindenki
egyszerre küzd, és együtt csi-

Tomcsányi Anna

Tomcsányi Sára

Az egyházi kötődésetekre, a köAnna: Fájdalmas a közöszösségtudatotokra hogyan hat az ség hiánya vasárnaponként, és
elzártság, a szünet, a virtuális óriási élmény volt a húsvéti
szertartások?
körmenet, mert élő kapcsolatra adott lehetőséget.
Barna: Számomra távolító
Sára: Rövid időre találkozkanapéról, kijelzőn át nézni a hattunk a közösség tagjaival.
misét. Sokat tud segíteni egy Mivel a húsvét minden évben
jó pap, aki mindig mond vala- hatalmas lelki élmény, külömi újat, személyeset. Enélkül nösen jó volt így, együtt megsajnos monotonná válhat a élni, a körbevitt Eucharisztia
szentmise, ha nem vagyunk a révén. Az online misék által
templomban, könnyen eltere- pedig szerintem természeteslődik a figyelmem. A karantén nek vett dolgok most új értelelején elhatároztam, hogy töb- met nyernek és arra késztetbet fogok imádkozni. Gyak- nek, hogy újratanuljuk őket.
ran el is mentem sétálni egy
Nóra: A kijárási korlátozás
parkba, ám annyi teendőm alatt egyszer elmehettünk
van most, érettségi előtt, hogy gyónni a Margit körútra. Az a
nagyon nehéz átkapcsolni, rá- beszélgetés az atyával nekem
hangolódni. De a ministráns- sokat adott, és segített elfotársaimmal intenzíven tartjuk gadnom, jobban megélnem,
a kapcsolatot.
pozitívabban megítélnem, ami
Júlia: Nekem sikerült lelki- mostanában a mindennapjainleg is átállnom a home office kat jellemzi. Az atya szavai új,
misékre, és a bérmahittanon nem diák szemszögből világímeg a Szentlélek-szeminári- tották meg a történéseket, és
um imádságán is ott tudok eszembe juttatták, amit minlenni online.
dig is tudtam: hogy mindezt
Kálmán: Természetesen ne- egy nagy közösségként éljük
kem is nagyon hiányzik a meg.
templomba járás. De egyre
Kiss Péter
profibbak a közvetítések, és
Fotó: Szent Angéla
például a húsvéti szent három
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