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Föltámadás 
után 

 

Negyven napig még a 
földön maradt 
És nézte az elmúló 
tájakat. 
 
És mondta: Ez Jordán, 
ez Golgota. 
Itt verejték volt és 
emitt csoda. 
 
És nézte, hogy a játszó 
gyermekek 
Homokba írnak nagy 
kereszteket. 
 
És nézte, hogy a sírján 
csöndesen 
Megnő a fű és 
borostyán terem. 
 
Aztán megállt a Tábor 
tetején. 
Oly könnyű volt a 
szíve, mint a fény. 
 
Mint pelyhet, érezte az 
életet 
És derűsen és némán 
mennybe ment.

A magyarországi választási eredmények elemzése kap-
csán, olyan megállapítások is születtek, melyek sértőek, 
logikátlanok és nevetségesek. Válaszolni rájuk lehet, hogy 
nem érdemes, de azért ártani sem árt.

A győztes párt sikerét az ellenzék a falusi emberek szava-
zatainak nagy százalékával magyarázza. Ez azt is jelentené, 
hogy az értelmiségi, városi ember szavazata értékesebb, mint 
a falun élőké. Egyesek a tanyán. Ez a gondolkodás azért is 
sántít, mert ezrével élnek falun értelmiségiek, akik munkahe-
lye noha a városban van, de szívesebben élnek a falun. Köz-
tük orvosok, mérnökök, tanárok és művészek. A másik hiba 
a megkülönböztetéssel kapcsolatban, hogy a mai világban 
már a határok igencsak elmosódnak, ami az informáltságot, 
művelődést illeti, hiszen a telekommunikáció nem ismer ha-
tárokat, falun is minden elérhető e tekintetben. A különbség 
másban van, s ez nem hátrány, hanem előny. Igen, a különb-
ségek az előnyökben vannak, a várossal szemben. S ezek az 
előnyök legalább olyan fontosak, mint a város nyújtotta le-
hetőségek.

A városiak szavazataira büszkéknek azt mondanám, hogy 
azért tyúkot, tojást, zöldséget és gyümölcsöt falura mennek 
vásárolni, esetleg tanyára, mert az sokkal minőségesebb, 
mint a nagy bevásárlóközpontok kínálta áru. S akkor még 
a kapirgáló kakast nem is említettem. A boltinak sem színe, 
sem íze nincs. 

Az emberek, az értelmiségiek is azért laknak szívesen fa-
lun, mert más ott az életérzés. Van szomszéd, van „Jó napot!”, 
más a levegő, a csend is ingyenes, s tisztább a levegő is. 

Istenem, milyen élvezetes dolog az, amikor az ember a 
saját gyümölcsösének fájáról szed termést, s ott helyben meg 
is eszi. A faluban hívogat a természet, kicsábít a televízió, a 
számítógép mellől. Tücsökzene és békakuruttyolás, fülemü-
le és sárgarigó gyógyítják lelki kimerültségünket. Élhetőbb 
hely, vitathatatlan. 

A falu jobban őrzi a hagyományokat, családi kapcsolato-
kat. Esetleg ott vannak a rokonok, nagyszülők, ha nem is egy 
háztartásban, de közel. Az unoka látogatása nagyszüleinél, 
mindkettőjüknek öröm, a nagyszülők szeretetből fakadó be-
segítése a család háztartásába nagy ajándék. 

A falun a hitet is jobban őrzik. Ennek oka az, hogy arra is 
tudnak időt szakítani. Nem kell buszozni vagy villamosoz-
ni a templomig. A vallásos családok, akik együtt maradnak, 
biztonságosabban adják át a hitet, mint a szétszóródottaknál 
a városban, ahol dömping programok végzik az agymosást, 
rabolják el az embertől a napnak utolsó egy óráját, 
melyet magaddal, s Isteneddel tölthetsz. A város 
minden pillanatra felkínál valamit, ami nem te 
vagy. Visz a különféle programokba, melyek ér-
téke kétes. A város minden percedet szabályozza: 
hova menj, mit vegyél fel, mit egyél, mit hallgass, 
mit mondj, kivel találkozz. A rabja vagy.

A falun otthon, szabadabban és lassabban él-
heted az életed. Mily boldogok azok, akik e na-
pokban élvezetik a virágba borult gyümölcsfákat, 
szemükkel, s azok illatát is. Én menyasszonyok-
nak hívom őket. Dobó Tibor

Beszélnek, de nem 
gondolkodnak
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Templombúcsúk
Május 1. Munkás Szent József ünnepén Györgyén (Đurđin), Felsőhegy, 
Nagykikinda, Óbecse, Szabadka és Tóthfalu temploma tartja búcsúját.
Május 3. Szent Fülöp és Jakab apostol napja Szentfülöp (Bački Gračac) búcsúnapja.  
Május 6. Savio Szent Domonkos tiszteletére szentelték Muzslya egyik templomát.
Május 10. Urunk mennybemenetele tiszteletére szentelték Regőce templomát.

OLVASMÁNY 
ApCsel 9, 26–31
Amikor (megtérése után) Saul Jeruzsálembe 

ért, a tanítványokhoz akart csatlakozni, de mind 
féltek tőle. Nem hitték el, hogy tanítvánnyá lett.

Végül Barnabás mégis maga mellé vette, és 
elvitte az apostolokhoz. Elmondta nekik, hogy 
(Pál) látta az úton az Urat, hogy (az Úr) mit mon-
dott neki, és hogy ő milyen bátran kiállt Damasz-
kuszban Jézus ügye mellett.

(Pál) ezentúl velük járt-kelt Jeruzsálemben, s 
nyíltan beszélt az Úr nevében. A görög nyelvű zsi-
dókhoz is beszélt, sőt vitába szállt velük. De azok 
az életére törtek. Amikor ezt a testvérek megtud-
ták, Cezáreába elkísérték, majd onnét Tarzuszba 
küldték.

Az Egyház egész Júdeában, Galileában és 
Szamariában békét élvezett. Megerősödött, az 
Úr félelmében élt, és a Szentlélek segítségével 
egyre terjedt.

SZENTLECKE 
1 Jn 3, 18–24
Gyermekeim, ne szóval és nyelvvel szeres-

sünk, hanem tettel és igazsággal. Erről ismerjük 
fel hogy az igazságból valók vagyunk-e és így 
nyugtatjuk meg színe előtt a szívünket. Ha szí-
vünk vádol is valamivel, Isten fölötte áll szívünk-
nek, ő mindent tud.

Szeretteim, ha szívünk nem vádol, legyünk bi-
zalommal az Isten iránt. Bármit kérünk, megkap-
juk tőle, hisz megtartjuk parancsait, és azt tesz-
szük, ami neki tetszik.

Az az ő parancsa, hogy higgyünk Fiának, 
Jézus Krisztusnak nevében, és szeressük egy-
mást, amint ő parancsolta. Aki teljesíti parancsa-
it, ne; Istenben marad, és Isten is őbenne. Azt, 
hogy ő bennünk marad, a Lélektől tudjuk, akit 
adott nekünk.

EVANGÉLIUM 
Jn 15, 1–8
Abban az időben Jézus ezt mondta tanítvá-

nyainak:
Én vagyok az igazi szőlőtő, és Atyám a sző-

lőműves. Minden szőlővesszőt, amely nem hoz 
gyümölcsöt bennem, lemetsz rólam, azt pedig, 
amely gyümölcsöt hoz, megtisztítja, hogy még 
többet teremjen. Ti már tiszták vagytok a taní-
tás által, amelyet hirdettem nektek. Maradjatok 
bennem, akkor én is bennetek maradok. Miként 
a szőlővessző nem hozhat gyümölcsöt magától, 
ha nem marad a szőlőtőn, úgy ti sem, ha nem 
maradtok bennem.

Én vagyok a szőlőtő, ti a szőlővesszők. Aki 
bennem marad, és én őbenne, az bő termést 
hoz. Mert nélkülem semmit sem tehettek. Aki 
nem marad bennem, azt kivetik, mint a szőlővesz-
szőt, és elszárad. Összeszedik, tűzre vetik és el-
égetik. Ha bennem maradtok, és szavaim is ben-
netek maradnak, akkor bármit akartok, kérjétek, 
és megkapjátok. Azáltal dicsőül meg Atyám, hogy 
bő termést hoztok, és a tanítványaim lesztek.

hÚsvÉt 5. vasÁrnapja
2018. Április 29.

ÉNEKLŐ EGYHÁZ
Sokszor idézett  sor a mai vasárnap introitusának zsoltár-sora. Énekeljetek az Úrnak új 

éneket… Mit jelent ez a sor? Mi az értelme? A 97. zsoltár egészét, valamint a korabeli zsidó-, 
de a liturgia énekeinek ókeresztény szerkesztői gondolkodását ismerve semmiképpen 
sem azt jelenti , hogy vessük el mindazt, ami régi és vadonatúj énekeket keressünk! Az „új 
ének” jelentése: a megújult lélek, a feltámadásban újjászületett  lélek a húsvét ti tkának 
fényében másként, más módon értelmezi a már ismert sorokat, zsoltárokat, énekeket. Már 
nem az ószövetségi félhomály uralkodik felett ünk, hanem a krisztusi fény ragyogásában 
énekelhetjük énekeiket! Már tudjuk, látjuk, értjük: maga az úr nyilatkoztatt a ki igazságát, 
mutatt a meg feltámadásában a mi örök sorsunkat. 

Vidám szívvel énekeljük hát szép húsvéti  énekeinket, és ne siessünk az évköziekkel, 
ráérünk még azok „leporolására”.

Introitus – kezdőének
Graduale Hungaricum 201
Énekeljetek az Úrnak új éneket: csodálatos dolgokat cselekedett , alleluja.
Kinyilatkoztatt a igazságát, alleluja, a nemzetek színe előtt , alleluja!

Húsvét V. Vasárnapja
A szentmise gyülekező éneke (amennyiben Introitust nem énekelnek, úgy a gyülekező 
ének a szentmise kezdőéneke legyen): Éneklő Egyház 104 (Krisztus az Úr feltámadott ) 
Introitus (a szentmise hivatalos kezdőéneke): A fent közölt tétel, vagy az ÉE 552 
(Örvendező szóval)
Uram irgalmazz: vehető Tropizált Kyrie is, vagyis az ÉE 416
Felajánlásra: Ho 85 (Örvendjetek angyalok)
Áldozásra: ÉE 554 (Énekeljetek az Úrnak), Ho 89 (Krisztus virágunk), Vétkeinknek drága 
ára (korábban már közöltük a szövegét)
Kivonulásra: ÉE 112 / Ho 86 (Dicsőség) vagy Ho 206 (Mennyországnak Királynéja, alleluja)

Szakály József

„Maradjatok hát bennem, s akkor 
én is bennetek maradok.”

(Jn 15,4a)
Krisztusban kedves testvérem!
A mai vasárnap evangéliumi szakaszában egy 

nagyon szép, a mindennapi életből vett hasonlatot 
hallunk. Jézus a szőlőtő és a szőlővesszők képé-
vel mutatja be a tanítványoknak, mennyire fontos a 
Vele való kapcsolat.

Húsvéti idő lévén, előttünk áll a feltámadás örö-
me, Jézus győzelmének az öröme. Pünkösd vasár-
napjáig, ebben a győzelmi örömben ünnepli Egy-
házunk Krisztusnak mindannyiunkat megváltó fel-
támadását. A feltámadás mindenkinek üzeni, hogy 
Isten az élet Istene, és az embert, akit a saját képé-
re és hasonlatosságára teremtette, az életre hívja. 
Jézus feltámadása által, mindannyian várományo-
sai lettünk az örök boldogságnak, az örök életnek.

Krisztusban kedves testvérem, a mai evangéli-
umban szereplő hasonlat, a szőlőtőről és a szőlő-
vesszőkről kifejez egy nagyon fontos tanítást. Senki 
közülünk sem nem maradhat meg, ha nem oltódik 
bele a Feltámadottba, úgy ahogyan a szőlővessző 
sem marad életben, ha nem marad a tőkén. Ha a 
szőlővesszőt levágják a tőkéről, elszárad, élettelen-
né válik.(vö Jn 15,6). Nagyon sokan, sajnos a ke-
resztények közül is azt gondolják, hogy ők már van 
annyira tökéletesek, hogy nincs szükségük a tőké-
re, vagyis Krisztusra. Nagyon sokan abban a téves 
felfogásban vannak, hogy ők a saját maguk “meg-
váltói”. Jézus határozottan kijelenti a mai evangéliu-
mi szakaszban: ” Hisz nélkülem semmit sem tehet-
tek.” (Jn 15,5). Ez a kijelentés nem lenézésképpen 
hangzik el. Jézus nem tart minket kisebbrendűnek, 
hanem felhívja a fi gyelmet arra, hogy mi nagyon 
is emberek vagyunk, nagyon is rászorulunk Isten 
erejére és segítségére, ami Őbenne a teljességé-
ben megvan. Azért mondja el Jézus a szőlőtő és 
a szőlővesszők hasonlatát, hogy mindenki számá-
ra érthető legyen: mi fog történni, ha Jézus nélkül, 
vagy megválva Jézustól, az „önmegváltás” útjaira 
tévedünk. Mi vagyunk a szőlővesszők, nem pedig a 
tőkék. Nem szabad elfeledni ezt a valóságot. Krisz-
tus a tőke, akiből mindig és mindenkor táplálkozni 
tudunk. Abban az esetben, ha megpróbálkozunk 
más utakkal, vagy más módszerekkel, akkor a le-
vágott szőlővessző sorsára jutunk: „Aki nem marad 
bennem, azt kivetik, mint a szőlővesszőt, ha elszá-
rad. Összeszedik, tűzre vetik és elég.” (Jn 15,6) 
Igen! Jézus világosan megmondja, mi lesz a sorsa 
annak, aki Nélküle próbálkozik az üdvösségre jutni. 
Ugyanez vonatkozik a mindennapi életre is. A mai 
evangéliumi szakaszban Jézus beszél arról is, hogy 
aki a tőkén marad, az bő termést hoz. (vö Jn 15, 
5b). Meghívott minket az Úr, hogy a mindennapok-
ban arra törekedjünk, hogy az igazi szőlőtőből, Jé-
zusból táplálkozzunk. A Feltámadott Krisztus ott van 
velünk, többé nem hal meg, és mindannyiunkat ré-
szesíteni akar a saját életében. Ehhez szükséges, 
hogy mindig maradjunk vele, benne. Igazi, boldog 
és gyümölcsöző keresztény életet csak akkor tu-
dunk majd élni, ha Krisztusból tápláljuk az életün-
ket. A világ sok mindent kínál számunkra, amik “bol-
doggá és sikeressé” teszik az életünket. Csábítóan 
hangzanak el a médiumokban a karrierfejlesztő, 
karrierszervező programok hirdetései. Ezrével jön-
nek a „siker útjairól” szóló üzenetek. Nem is beszé-
lek a „pénzbevonzó” praktikák hirdetéseiről, meg a 
különféle tanácsadásokról, amelyek jó nagy összeg 
ellenében „megtanítanak” minket élni. Igen. A mai 
keresztény embernek nagyon bölcsnek kell lennie. 
Nagyon okosan kell kezelni ezeket a dolgokat. Jé-
zus világosan kimondja, hogy mi a keresztény “si-
ker” titka. Az, amit ma hallottunk az evangéliumban! 
Megmaradni Krisztusban. Rajta maradni az éltető 
szőlőtőkén Krisztuson! Ez a mi “sikerünk” egyetlen 
útja és módja.

Krisztusban kedves testvérem! Szeretettel kívá-
nom neked, és minden kedves embertársamnak, 
hogy a mai evangéliumban hallott tanítás erősítsen 
meg minket a Krisztussal való kapcsolatunkban. 
Merjünk Krisztusban maradni, a mai világ minden 
csábító, és sokat ígérő reklámjai ellenére. Kérjük 
Jézust, hogy mutassa nekünk állandóan a Benne 
maradás útját. Adja az Úr, hogy bőséges termést 
hozzunk, az igazi tőkén maradva, és így jussunk 
majd az örök élet örömébe. Masa Tamás

A húsvéti esemény a Krisztusban hívők számára történelmi tény: pontos dátumhoz és meg-
határozott helyhez kötődik. Az apostolok és a tanítványok, valamint utódaik igehirdetése által, 
amit a Szentlélek működőse kísért, a krisztusi csoda, Urunk halálon aratott győzelme átformálta 
a Földközi tenger vidékének, majd egész Európának végül pedig az amerikai és az ausztrál kon-
tinens egészének, valamint Ázsia és Afrika számos országának történelmét. 

Mindazonáltal közel kétezer évvel Urunk feltámadása és mennybemenetele után számos 
megkeresztelt ember bizonytalanodik el és teszi fel a kérdést: vajon Krisztus továbbra is tevé-
kenykedik a világban?   

A deista istenkép kísértése nem korunk szüleménye, hanem a Felvilágosodás idejétől érezteti 
hatását. Kitűnő írónk, Madách Imre művében, Az ember tragédiájában így tükröződik a világot 
megteremtő, de annak eseményeivel vajmi keveset törődő Isten képe:

„Be van fejezve a nagy mű, igen.
A gép forog, az alkotó pihen.
Év-milliókig eljár tengelyén,
Míg egy kerékfogát ujítni kell.”

Madách után engedjük hát szólni az evangéliumot: „Nem hagylak árván titeket, eljövök hoz-
zátok.” (Jn 14,18) Világos és egyértelmű Krisztus urunk ígérete. Mennybemenetele előtt pedig 
ezt mondja: „Íme, én veletek vagyok minden nap, a világ végéig.” (Mt 28,20)

Megrázó erővel hatnak ránk e szavak: Én veletek vagyok! Nem létezik tehát egyetlen nap 
sem, amikor az Úr ne lenne velünk, amikor nem érezhetnénk hűséges és jóságos jelenlétét éle-
tünkben.

De hol és hogyan találjuk meg a velünk-élő-Krisztust? A világ gyakran Krisztus nélküli és 
Istentől elhagyott helynek tűnik! Valóban így lenne, vagy csak mi olyan helyen keressük Istent, 
ahol nem lelhető fel vagy olyan jeleket várunk tőle, amelyeket soha sem fog adni?

„Én vagyok a szőlőtő, ti a szőlővesszők.” (Jn 15,5) Ez a hétköznapi életből vett hasonlat 
kedvességet és alázatosságot egyaránt kifejez. Krisztus azért hasonlítja magát a szőlőtőhöz, hogy 
kifejezze türelmét, nyugalmát és stabilitását. Azokat a jegyeket, amelyek Isten evilági jelenlétét 
tükrözik. Isten nem rövidtávra tervez, mint ahogyan a mediterrán vidékek szőlőtőkéi sem csak 
néhány évig hoznak új szőlővesszőket.  

Isten türelemmel és szeretettel győzi le a világot, miként a zord időjárási viszonyok által pró-
bára tett szőlőtő is újra meg újra képes bebizonyítani életképességét. A keresztény ember, a sző-
lővessző is akkor maradhat életképes, ha a szőlőtőbe kapaszkodik, Isten erejéből táplálkozik. „Ki 
győzi le a világot, ha nem az, aki hiszi, hogy Jézus az Isten Fia?” (1Ján 5,4)

Ti vagytok a szőlővesszők!  A szőlővesszők tehát konkrét emberek, olyanok, akikkel nap mint 
nap találkozunk a boltban, a piacon vagy a munkahelyünkön. És e vesszők között ott vagyunk mi 
magunk is. Mindnyájan ugyanazon szőlőtőről eredünk. Ezért értelemszerűen egyazon tőkéből, 
Krisztusból kapjuk az éltető életnedvet is. A Megváltó kegyelme éltet bennünket, de nem önma-
gunkban, hiszen a szőlővessző a szőlőtő nélkül nem tehet semmi. Ha tehát ragaszkodunk a tőhöz, 
Krisztushoz, akkor életünkkel az ő életét, szavainkkal az ő szavait, szeretetünkkel az ő szeretetét 
kell visszatükröznünk „szőlővessző-testvéreinknek” és a minket körülvevő „vadhajtásoknak” 
egyaránt. Nagy türelemmel és kitartással. Éppen úgy, mint ahogyan Krisztus ereje és szeretete 
éltet bennünket. 

Gyakran hisszük azt, hogy keresztényként magányos harcosok vagyunk, pedig ez nem igaz! 
Nem csak a mi életünk fakad Krisztusból, a szőlőtőből, hanem számos más hittestvérünké is. 
Ne aggasszon bennünket folyton a közöttünk élősködő vadhajtások léte! Ne rájuk fi gyeljünk, 
hanem azokra a szőlővesszőkre, akik hozzánk hasonlóan igyekeznek Krisztusba kapaszkodva 
termést hozni! Ha rájuk fi gyelünk, akkor felfedezzük hétköznapjainkban is a velünk élő és értünk 
tevékenykedő Isten arcát is. Orcsik Károly

Én vagyok az igazi szőlőtő
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OLVASMÁNY 
ApCsel 10, 25–26. 34–35. 44–48
Amikor Péter megérkezett (Cezáreába), 

Kornéliusz (százados) eléje sietett, és a lábá-
hoz borult, hogy hódoljon neki. De Péter föl-
emelte. „Állj fel – mondta –, hisz én is csak 
ember vagyok.”

Majd szólásra nyitotta ajkát és ezeket 
mondta: „Valóban, el kell ismernem, hogy Is-
ten nem személyválogató. Mindenki kedves 
előtte, bármely néphez tartozik is, aki féli őt, 
és az igazságot cselekszi.”

Péter még be sem fejezte a beszédet, és 
a Szentlélek már leszállt mindenkire, aki hall-
gatta a tanítást. A zsidókból lett keresztények, 
akik Péterrel érkeztek, ámulatba estek, hogy a 
Szentlélek ajándéka a pogányokra is kiáradt. 
Mert hallották, hogy megkapták a nyelvek 
adományát, és magasztalják az Istent.

Péter megszólalt: „Meg lehet-e tagadni a 
keresztvizet azoktól, akik a Szentlelket éppen 
úgy megkapták, mint mi?” Elrendelte tehát, 
hogy Jézus Krisztus nevében kereszteljék 
meg őket. Őt viszont arra kérték, hogy marad-
jon még náluk néhány napig.

SZENTLECKE 
1 Jn 4, 7–10
Testvéreim! Szeressük egymást, mert a 

szeretet Istentől van! Mindenki, aki szeret, Is-
tentől való, és ismeri Istent. Aki nem szeret, 
nem ismeri az Istent, mert az Isten szeretet. 
Isten szeretete abban nyilvánult meg, hogy az 
Isten elküldte a világba egyszülött Fiát, hogy 
általa éljünk. A szeretet nem abban áll, hogy 
mi szeretjük Istent, hanem hogy ő szeret min-
ket, és elküldte a Fiát, bűneinkért engeszte-
lésül.

EVANGÉLIUM 
Jn 15, 9–17
Abban az időben Jézus ezt mondta tanít-

ványainak:
Amint engem szeret az Atya, úgy szeretlek 

én is titeket. Maradjatok meg az én szerete-
temben. Ha megtartjátok parancsaimat, meg-
maradtok szeretetemben, ahogy én is megtar-
tottam Atyám parancsait, és megmaradok az 
ő szeretetében.

Ezeket azért mondtam nektek, hogy az én 
örömöm legyen bennetek, és örömötök ezzel 
teljes legyen.

Az az én parancsom, hogy szeressétek 
egymást, amint én szerettelek titeket. Na-
gyobb szeretete senkinek sincs annál, mint 
annak, aki életét adja barátaiért.

Ti barátaim vagytok, ha azt teszitek, amit 
parancsolok nektek. Nem mondalak titeket 
többé szolgának, mert a szolga nem tudja, mit 
tesz az ura. Barátaimnak mondalak benne-
teket, mert mindazt, amit hallottam Atyámtól, 
tudtul adtam nektek.

Nem ti választottatok engem, hanem én vá-
lasztottalak titeket, és arra rendeltelek, hogy 
elmenjetek és gyümölcsöt hozzatok: mara-
dandó gyümölcsöt. Bármit kértek az Atyától az 
én nevemben, megadja nektek.

Azt parancsolom nektek, hogy szeressétek 
egymást!

hÚsvÉt 6. vasÁrnapja
2018. mÁjus 6.

ÉNEKLŐ EGYHÁZ
Maga a feltámadott  Üdvözítő parancsolja apostolainak, hogy menjenek el egészen 

a világ végére is, és mindenhol hirdessék az evangéliumot. Ma az introitusban nekünk 
szólóan énekeljük a felhívást, buzdítást: hirdessétek a földnek végső határáig az örvendetes 
magtapasztalást, miszerint nem uralkodhat többé rajtunk a Bűn, hisz győzelmet aratott  felett e 
Júda Oroszlánja. Ezért szólhat a kezdőének így: szabaddá tett e az Úr az ő népét. Az ő népét, 
vagyis minket, hozzá megtérőket. Minket, kik örvendező szóval hirdetjük az Ő szabadítását!

Anyák napja lévén a szentmise zárására égi Édesanyánk húsvéti  köszöntőjét ajánljuk!
Introitus – kezdőének
Éneklő Egyház 552
Örvendező szóval hirdessétek a földnek végső határáig:
szabaddá tett e az Úr az ő népét, alleluja!

Húsvét VI. Vasárnapja

A szentmise gyülekező éneke (amennyiben Introitust nem énekelnek, úgy a gyülekező ének
      a szentmise kezdőéneke legyen): Hitélet 84/B (Alleluja, örvendezzünk) az első két verssel 
Introitus (a szentmise hivatalos kezdőéneke): Éneklő Egyház 552 (Örvendező szóval)
Uram irgalmazz: még vehető a Tropizált Kyrie, vagyis az ÉE 416
Felajánlásra: Ho 90 / ÉE 106 (Örvendetes napunk támadt)
Áldozásra: ÉE 555 (Nem hagylak árván ti teket), Ho 86 / ÉE 112 (Dicsőség)
Kivonulásra: ÉE 117 (Örvendezzél boldog Szűz) vagy ÉE 224/Ho 205 (Mennynek Királyné 
Asszonya)

Áldozócsütörtök

A szentmise gyülekező éneke (amennyiben Introitust nem énekelnek, úgy a gyülekező 
ének a szentmise kezdőéneke legyen): Hozsanna 94 (Galileai férfi ak) 
Introitus (a szentmise hivatalos kezdőéneke): Éneklő Egyház 562 (Galileai férfi ak)
Uram irgalmazz: saját Tropizált Kyrie, vagyis az ÉE 417
Felajánlásra: Ho 95 (Krisztus a mennybe fölmene) 
Áldozásra: ÉE 564 (Énekeljetek az Úrnak), Ho 114 (Égből szállott )
Kivonulásra: ÉE 119/ Ho96 (Krisztus mennybe fölmene) vagy ÉE 191 (Fényességes 
mennybéli nagy Isten) vagy Ho 150 (Uram Jézus légy velünk) esetleg ÉE 224/Ho 205 
(Mennynek Királyné Asszonya)

Szakály József

„Nem ti választottatok engem, 
hanem én választottalak 

benneteket”
(Jn 15,16a)

Krisztusban kedves testvérem!
A mai evangéliumi szakasz folytatása az elmúlt 

vasárnapi szakasznak. Ha visszaemlékezünk, 
akkor Jézus azt mondta az elmúlt vasárnapi 
evangéliumban, hogy a szőlővessző csak akkor 
hozhat termést, ha a tőkén marad. Jézus a sző-
lőtő, mi pedig a szőlővesszők. A mai evangéliumi 
szakaszban folytatódik a már megkezdett be-
széd, tanítás. Nekünk, a szőlővesszőknek, egyik 
gyümölcsünk a szeretet. Jézus a mai evangéli-
umban arra hívja meg a tanítványokat, és minket 
is, hogy megmaradjunk az Ő szeretetében. (vö 
Jn 15,9b). Jézus a tanításában kihangsúlyozza, 
hogy ő az Atya szeretetéből táplálkozik, és azzal 
a szeretettel szereti a tanítványait, amellyel őt az 
Atya szereti (vö Jn 15,9a). Az evangélium itt kife-
jezi, hogy Jézus által, és Jézusban az Atya sze-
retete mutatkozik meg, amely egy olyan szeretet, 
ami képes mindent odaadni a másikért.

Krisztusban kedves testvérem! Amikor ezt az 
evangéliumi szakaszt a húsvéti ünnepkör fényé-
ben nézzük, akkor ráeszmélünk arra, hogy va-
lóban, minden, ami történt Isten szeretetének a 
műve. Jézus eljövetelétől kezdve, a nyilvános 
működésén keresztül, egészen az áldozatáig és 
megdicsőüléséig, mind az isteni szeretet műve. 
„Senki sem szeret jobban, mint az, aki életét adja 
barátaiért” (Jn 15,13) – mondja Jézus. Az ő kül-
detése erről szólt. A szeretet jeleként odaadni az 
életét értünk. Gondoljunk csak bele, mily hatal-
mas az a szeretet, amit Jézus tanúsított irántunk. 
A mindent odaadó, önzetlen szeretet ez. 

Amikor ezekről az igékről elmélkedünk, akkor 
nagyon jó ha tudjuk, Isten szeretete „célba vette” 
a mi életünket is. Jézus minket is meghív, hogy 
ebben a szeretetben elmerüljünk. A címben sze-
replő ige kihangsúlyozza, hogy határozottan meg 
vagyunk hívva, meg vagyunk szólítva arra, hogy 
az isteni szeretetnek, amit Jézusban mutatott be 
az Atya, befogadjuk. 

Krisztusban kedves testvérem! Jézus kivá-
lasztott, meghívott minket, ahogyan mondja is: 
„Nem ti választottatok engem, hanem én vá-
lasztottalak benneteket, s arra rendeltelek, hogy 
menjetek, teremjetek gyümölcsöt, maradandó 
gyümölcsöt.” (Jn 15,16a). Jézus tehát nem egy 
tétlen szeretet befogadásra hívott meg minket, 
hanem olyan befogadásra, amely után adni is 
tud. Ezt jelenti a „gyümölcsöt hozni” kifejezés. 
Isten szeretete megosztandó ajándék. Akkor ha-
tékony, ha megengedjük, hogy működni kezdjen 
az életünkben. Jézus példája megmutatta, hogy 
hogyan. Ez a mindent odaadó szeretet. Az ön-
magunkat ajándékozó szeretet. Ez a hivatásunk 
a világban.

Olyan napokat élünk, amikor nagyon sok em-
berből hiányzik ez az önmagát megosztani, áldo-
zatot vállalni tudó szeretetet. Az önközpontúság, 
az önzés elnyomja a szívünkben Isten szerete-
tét, mindannyira, hogy a szív egyszerre, mint egy 
atombunker bezárul. Jézus éppen ezt a bezárt 
szívet akarja megnyitni. Az Ő áldozata, halála és 
feltámadása erre mutat rá. Isten nem egy bezár-
kózott Isten, hanem önmagát közlő, és önmagát 
ajándékozó Isten. Olyan Isten mutatkozik meg 
Jézusban aki felvállalja a szenvedést is, azért, 
hogy azok, akikért Ő a világba jött, Isten sze-
retete révén új életre szülessenek, és ahogyan 
Jézus fogalmaz a mai evangéliumban: Ezeket 
azért mondom nektek, hogy az én örömöm le-
gyen bennetek is, és teljes legyen az örömötök.
(Jn 15,11). Isten szeretete örömet szül, teljes örö-
möt. Ezért hív meg a mai evangéliumban Jézus 
minket, hogy merüljünk el az Ő szeretetének fo-
lyamában, engedjük, hogy a szívünk csordultig 
megteljen ezzel a szeretettel, és engedjük azt is, 
hogy ez a szeretet gyümölcsöket teremjen a min-
dennapjainkban. 

Kedves testvérem! Adja meg neked az Úr a 
szeretetének bőségét, adja meg neked a szere-
tetének az örömét, és te pedig mint meghívott, 
gyümölcsöző keresztény életet élj a világban!

Masa Tamás

A húsvéti idő végéhez közeledve a mai vasárnap olvasmányai újra a szívünkbe 
akarják égetni a Feltámadás örömét és megváltásunk csodáját. Emellett fi gyel-
meztetést és útbaigazítást adnak krisztusi hivatásunk gyakorlásának mikéntjéről. 

Isten mibenlétét összefoglalva Szent János apostol leszögezi: „Isten szeretet.” 
(1Ján 4,8.16). Eme tényből kiindulva Szent Pál apostol Szeretethimnuszában ki-
jelenti: „Ha szeretet nincs bennem, mit sem érek.” (1Kor 13,2)

A mai olvasmányban Péter apostolt Cezáreába, Kornéliusz százados házába kí-
sérjük. Péter korábban előítéletekkel telt szívvel lépte volna át egy pogány hajlék 
küszöbét: hithű zsidóként úgy vélte, hogy Isten csak a választott népnek mutatja 
meg magát és csak őket hívja az üdvösségre. Izrael népének tehát előjoga van 
Istennél a többiekkel szemben. 

A zsidó közgondolkodás, Mózes öt könyvére, a Tórára támaszkodva, meg akar-
ta határozni Isten földi működési területét. Péter és a többi apostol is ebben a 
szellemben formálódtak gyermekkoruk óta. Idő kellett tehát az Apostolfőnek és 
társainak is, hogy szívük a Szentlélek ereje által megnyíljon a pogányok felé. 

A mai olvasmányt Péter joppéi látomása fényében érthetjük meg igazán. „Lát-
ta, hogy megnyílik az ég és valami lepedőféle ereszkedik le négy csücskénél fogva 
a földre. Mindenféle négylábú állat, földi csúszómászó és égi madár volt benne. 
„Rajta Péter, szólt hozzá egy hang, öld meg és egyél!” „Szó sincs róla, Uram, 
felelte Péter, hiszen sohasem ettem semmi közönségeset vagy tisztátalant.” De a 
hang újból, másodszor is rászólt: „Amit az Isten tisztává tett, te ne tartsd tisztáta-
lannak!” (ApCsel 10,9-15) 

Az Úr tehát Szentlelke által kioltja Péterben az idegen népek fi aival, valamint 
azok étkezési szokásaival szembeni előítéletet. E látomást követően Péter a római 
századosra már nem, mint pogány emberre, hanem mint a Krisztusba vetett közös 
hit általi testvérre tekint. A fenti látomástól megvilágosodva rájön arra, hogy a 
százados éppúgy a hit embere, mint ő, éppúgy Istent keresi, mint ő, ezért a Min-
denható éppúgy szereti Kornéliuszt is, mint Pétert. Ezért jeleni ki az apostolfő a 
százados házában: „Valóban, el kell ismernem, hogy Isten nem személyválogató. 
Mindenki kedves előtte, bármely néphez tartozik is, aki féli őt, és az igazságot 
cselekszi.” (ApCsel 10,34-35)

Mi, keresztények is gyakran esünk az öntudatos választott nép vagy a látomás 
előtti Péter hibájába: nem értjük, hogy az isteni szeretetet nem birtokolhatjuk ki-
zárólagos módon! Nem mi állapítjuk meg, hogy Isten kit hív az üdvösségre és kit 
nem. A nekünk ajándékozott isteni szeretet tüze a szolgálatra és az ajándékozásra 
hív minket, nem pedig a kirekesztésre és az ítélkezésre. 

Bizony, sokszor a vallásosság nevében lenézünk embereket, akiket pedig a 
krisztusi parancs szerint szeretnünk kellene. Gyakran ítélkezünk Isten nevében és 
szigorával felebarátaink, elsősorban a hitüket nem gyakorló, illetve más felekezet-
hez, nemzethez vagy valláshoz tartozó embertársaink fölött.

Ne mondjunk ítéljünk el tehát senkit és ne is zárjunk ki senkit az üdvösségre hí-
vottak közül a szigorú és igazságos Isten alakja mögé bújva! Keresztényként nem 
erre kaptunk hivatást! Jézus szavai az evangéliumból világos útmutatást adnak ke-
resztény hivatásgyakorlásunk lényegére:  „Az az én parancsom, hogy szeressétek 
egymást, amint én szerettelek titeket.” (Jn 15,12)

Orcsik Károly

Isten nem személyválogató, 
mert Ő maga a szeretet

Így szól az Úr
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Eszter kurzus
Április 4-7 között, Zentán az Emlékiskola előterében 

megszervezésre került egy tanító jellegű lelkigyakorlat, 
kurzus, mely elnevezését egy bibliai nőről kapta: Esz-
terről. Az Eszter kurzust a Szent Ignác Lelkiségi Iskola 
vezetője, főállású szolgálója, Beke Tünde-Lídia ben-
cés obláta vezette (bővebben, lásd: https://szentignac.
ujevangelizacio.hu/) Ez egy tanító kurzus, mely elsősor-
ban a közbenjáró szolgálatra képez.

Eszter életét és könyvét megismerhetjük a Szentírás-
ból: Egy zsidó leányról szól, aki királyné lesz és helyze-
tét felhasználja saját népe érdekében. Böjttel és alázatos 
imádsággal kiesdekli Istentől, hogy népe megmenekül-
jön. A király előtt tudta úgy alakítani a dolgokat, ahogy 
ő akarta, és úgy tudta „tálalni”, hogy férje azt higgye, 
hogy az a saját ötlete. Nagy közbenjáró volt népe javára.

Tanítás 
A tanítás folyamán 

foglalkoztunk Eszter 
közbenjáró imájával. 
Előadónk tanítása nyo-
mán és az ő buzdítására 
próbáltuk úgymond ki-
elemezni Eszter imádsá-
gát népéért, magatartását 
és érveit. Foglalkoztunk 
még Mózes, Józsué, Dá-
vid, Salamon közbenjá-
ró imáival. Tünde-Lídia 
nővér kitartó biztatására 
megpróbálkoztunk ezek-
nek az imáknak az elem-
zésével is. Törekedtünk 
megvizsgálni, hogy mit 
és hogyan kérnek, vala-

mint azt is megfi gyeltük miként érvelnek Isten előtt a 
nép javára. Szinte próbálják meggyőzni Istent, hogy mi-
ért is kellene a választott népet megsegíteni.

Igaz kimerítő feladat volt, de jó volt hallgatni és ta-
nulmányozni az ilyen nagy közbenjárók imádságait. 
Szoktuk mondani, hogy imádkozni bárki tud, aki akar 
(egyébként feladatunk is!). De mégsem mindegy hogyan 
kérünk. Jó megtanulni, hogy lehet így is imádkozni. Sza-
badon kell Mennyei Apukánk elé állni és bátran kérni.

Közbenjárás 
Néhány mondatban megmagyaráznám a közbenjáró 

imádság, közbenjáró szolgálat lényegét:
A közbenjárás olyan kérő imádság, mely hasonlóvá tesz 

bennünket Jézus imádságához, hisz Ő mindannyiunkért 
közbenjárt és ma is közbenjár az Atya jobbján ülve; 

megtanít a háttérimára; a 
másokért mondott imádság-
ra, még az ellenségeinkért is 
megtanít imádkozni. A köz-
benjárásban, aki imádkozik, 
„nem a maga javát keresi, 
hanem másokét” (Fil 2,4.), 
olyannyira, hogy még azo-
kért is imádkozik, akik neki 
rosszat tesznek. (KEK 2634-
2636).

Feladatunk 
Ezek szerint közbenjáró 

imádságra mindannyian meg 
vagyunk hívva. Megkeresz-
telkedésünk és bérmálko-
zásunk által mi is feladatot 
kaptunk. Feladatot, hogy 
imádkozzunk, hogy közbenjárjunk. Így tudunk belekap-
csolódni Jézus „munkájába”, a közbenjárásába. Ha meg-
vizsgáljuk Jézus főpapi imáját (Jn 17,1–26.), könnyen 
rájöhetünk arra, hogy Ő már akkor, az Olajfák kertjében 
imádkozott értünk: „Megismertettem nevedet az embe-
rekkel, akiket a világból nekem adtál. …Értük könyör-
gök. Nem a világért könyörgök, hanem azokért, akiket 
nekem adtál, mert ők a tieid… Én már nem vagyok a 
világban, de ők a világban vannak, én pedig tehozzád 
megyek. Szent Atyám, tartsd meg őket a te nevedben, 
amelyet nekem adtál, hogy egy legyenek, mint mi. Amíg 
velük voltam, megtartottam őket nevedben, akiket ne-
kem adtál. Megőriztem őket. Nem azt kérem, hogy vedd 
el őket a világból, hanem hogy óvd meg őket a gonosz-
tól. Nem a világból valók, mint ahogy én sem vagyok 
a világból való. Szenteld meg őket az igazságban. A te 
igéd igazság. Ahogyan engem a világba küldtél, úgy 
küldtem őket én is a világba. Értük szentelem magam, 

hogy ők is meg legyenek 
szentelve az igazságban. 
De nem csupán értük kö-
nyörgök, hanem azokért 
is, akik az ő szavuk által 
hinni fognak bennem…
Atyám, azt akarom, hogy 
ők is, akiket nekem ad-
tál, ott legyenek velem, 
ahol én vagyok, hogy lás-
sák dicsőségemet, ame-
lyet nekem adtál, mert 
szerettél engem a világ 
teremtése előtt”. Jézus 
mindannyiunkat bíztat!

Jézus példája 
Tanuljunk Jézustól! 

Mert Jézus maga az igazi 
érv. Ő azért jött, hogy ne 

haljunk meg végleg. Bakok és bikák vére helyett Jézus 
saját testét és vérét adta (Zsid 10,4-7.). Ő a szenvedő 
szolga, akiről Izajás próféta ír (Iz 52,13-53,12.), aki még 
szenvedésével is imádkozott. Ezért ajánljuk fel szenve-
déseinket, fájdalmainkat, a szenvedő Szolga szenvedé-
seivel, fájdalmaival együtt, az Ő érdemeire hivatkozva. 
Mert Ő végleg helyreállít minden eltévelyedést! „… van 
szószólónk az Atyánál, Jézus Krisztus, az Igaz. Ő az en-
gesztelés a mi bűneinkért, de nemcsak a mieinkért, ha-

nem az egész világ bűneiért 
is” (1Jn 2,1-2.).

Kérhetjük kedvenc szent-
jeink közbenjárását is, és 
hivatkozhatunk az ő élet-
szentségükre. De kérhetjük 
szentéletű őseink, ismerő-
seink közbenjárását is. Hisz 
ők már mind ott vannak Is-
ten dicsőséges trónja előtt a 
mennyben!

Papi szolgálat
Figyeljük meg a szentmi-

sék könyörgéseit. Minden 
könyörgésben ott van az ér-
velés, hogy miért is kérjük 
azt, amit kérünk. 

Figyeljük meg a pap magatartását is: kitárt karokkal, 
szinte kiszolgáltatottan áll, Isten és emberek között. Ő a 
közvetítő. Ő az, aki könyörög értünk, bűneink bocsánatá-
ért, kegyelemért, irgalomért. Alázatosan, kitartóan, kitárt 
karokkal, szinte alkudozva Istennel (mint Ábrahám), és 
mégis bizalommal teljesen, hogy kérése meghallgatásra 
talál.

Legyen ez biztatás mindannyiunknak arra, hogy kitar-
tóan imádkozzunk papjainkért, valamint papi és szerzete-
si hivatásokért. Imádkozzunk mi is értünk, hisz láthatjuk, 
és itt most olvashatjuk is, hogy a pap hordozza a nép bű-
neinek súlyát, a szívén hordozza őket; a pap lép a bűnös 
helyére, így az ember megszabadulhat; a pap áldozatot 
mutat be a bűnök kiengesztelésére, hogy az ember újra 
egyesülhessen Istennel. Imádkozzunk papjainkért, imád-
kozzunk papi hivatásokért!

…amit megtanultam
Az Eszter kurzus megtanít a kitartó imádságra, a biza-

lommal teljes imádságra, megtanít leborulni Isten előtt, 
megtanít az alázatos imára: „Atyám, légy szíves, hozd 
helyre, mert mi elrontottuk.” Ez a kurzus megtanít arra 
is, hogy bátran küzdjünk imáinkban, imáinkkal, igazi 
imaharcosokká nevel. Ez a kurzus megtanít úgy kérni 
a dolgokat Istentől, hogy Neki ”kedve legyen azt meg-
adni”. Kérni kell az irgalmat, kérni kell a bűnbánatot és 
bűnbocsánatot, kérni kell az áldást, kérni kell a gyógy-
ulást, kérni kell a változást! Kérni kell a megtérést, a 
megváltást, az örök életet. És mindezt nem csak magunk 
számára, hanem minden ember számára. Imádkozni kell 

az országunkért, orszá-
gunk vezetőiért, népün-
kért, nemzetünkért. De 
mindenek felett csalá-
dunkért, szomszédjain-
kért, munkatársainkért, 
főnökeinkért – mert ki 
fog imádkozni, ha mi 
nem?! 

Merjük követni a bibli-
ai nagy közbenjárók pél-
dáját. Merjük kézbe venni 
a Szentírást! Olvassuk és 
imádkozzuk át a Szent-
írás imádságait, szavait, 
igéit! Így tudunk mi való-
ban Isten népeként élni, és 
imádkozva harcolni!

NagyA
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A PAULINUM ÉLETÉBŐL
Végzős diákok fi gyelmébe

Az általános iskolákban a nyolcadikosok és a gimnáziu-
mok végzős diákjai részére hamarosan befejeződnek az 
előadások, és számukra kezdetét veszi a kis és nagy érett-
ségire való felkészülés időszaka. Ez egyben nem csak azt 
jelenti, hogy búcsúznak iskolájuktól, hanem nagy döntés elé 
kerülnek, amellyel meghatározzák további életüket a tovább-
tanulást illetően. Szabadkán minden évben a végzős diákok 
számára külön napot szerveznek, amelyen felvonulnak a 
város és a környező helységek területén működő szakisko-
lák, gimnáziumok, főiskolák és egyetemek. Folyó hó 18-án, 
szerdán került megrendezésre az iskolák bemutatója, ame-
lyet 10–18 óráig lehetett megtekinteni. Idén a rendezvény 

házigazdája szintén az Ivan Sarić szakképző volt, ahol a 
sportteremben biztosítottak helyet. A bemutatóra délutáni 
program keretében elmentünk diákjainkkal, különös tekin-
tettel érettségizőinkre, hogy így is segítsük őket a hívatásuk 
megválasztásban. Viszont nem csak, mint vendégek voltunk 
jelen, hanem mint résztvevők is. A Paulinum Gimnázium és 
Kollégium standjánál lehetőség adódott az érdeklődők szá-
mára, hogy az intézetet képviselő diákokkal ismerkedjenek 
és információkhoz jussanak, továbbá a kivetített képek által 
betekintést nyerjenek a tanulók életébe és az iskolai progra-
mokba, rendezvényekbe, fellépésekbe és a helyi és külföldi 
kirándulásokba. Intézetünk szeretettel vár minden érdeklődőt, 
és előre lebeszélt találkozón megtekinthető és további infor-
mációk kaphatók. Elérhetőségeink: Szabadka, Szent Teréz 
tér 2, telefon:024/555-340, e-mail: paulinum@tippnet.rs web-
oldalunk: www.paulinum.edu.rs

Koncert és az iskola bemutatása 
Csantavéren

A Paulinum Gimnázium az itt tanuló diákok számára külön-
féle lehetőségeket biztosít tehetségük kibontakoztatásához, 
illetve továbbfejlesztéséhez. Az egyik ilyen lehetőség a zenei 
ismeretek bővítése, hangszereken játszás elsajátítása, amely-
hez külön tanárt foglalkoztatnak. A diákok számára lehetőség 
van zongorán, harmóniumon, orgonán, hegedűn, fuvolán, kla-
rinéton, gitáron és egyéb hangszeren játszani. Április 17-én, 
kedden két diákunk, Petrovity Ádám, elsőéves és Kiss Tamás, 
másodéves a csantavéri Hunyadi János általános iskola össze-

gyűlt tanulói meglepetésére egy modernzenei koncertet tartott. 
Petrovity Ádám gitáron, míg Kiss Tamás klarinéton szólaltatták 
meg a mai kor ifjai számára ismert elektronikus zeneszámait, 
hiszen nap mint nap hallgatják a különféle rádiócsatornákon. 
Róluk tudni kell, hogy Ádám a zenélést másodikos korában 
kezdte, Kiss Tamás pedig klarinéton játszott, ő harmadikos 
kora óta foglalkozik a zeneművészettel. Itt a Paulinumban is-
merkedtek meg, és kezdték meg a közös zenélést, valamint 
különféle alkalmakkor a fellépéseket. Szerepeltek a szabadkai 
Városházán és könyvtárban tartott néhány rendezvényen. A 
koncert után bemutatták a Paulinum Gimnáziumot Hegedűs 
András, harmadéves diákkal együtt, és a hallgató közönség-
ben felmerült kérdésekre igyekeztek alapos választ adni, ezzel 
is bővítve a végzős diákok látókörét és szempontjait az előttük 
álló döntésho-
zatalt illetően. 
A paulinumi kis 
csapat tervé-
ben van, hogy 
más általános 
iskolákat is 
meglátogas-
son, s az otta-
ni diákokat is 
zenéjükkel kö-
szöntsék.

Jézus Barát Gyalogtúra

Április 13-án este kezdtük meg a 
Jézus Barát Gyalogtúra IV. felkészí-
tő találkozóját Csantavéren, a Szent 
Antal plébánián. Erre az alkalomra a 
szalézi közösségből látogatott el hoz-
zánk Ewa Gamon nővér, Tóth Imre 
és Zsigmond Iringó animátor. Péntek 
este több izgalmas játék segítségé-
vel nyíltunk meg egymás előtt, majd 
pedig néhány játékkal kimondottan 
az esti csendes Szentségimádásra 
készültünk. Így, felkészülve még 
mélyebbek voltak a pillanatok Jézus 
előtt. Az imát követően elfogyasztot-
tuk a vacsorát, és az este további ré-
szét társalgással, vendégeink megis-
merésével töltöttük. Olyan jók ezek 
a felkészítős péntek esték. Ilyenkor 
nem sietünk sehova, nincs komolyabb feladatunk és be-
szélgethetünk kedvünkre. Előkerül egy-két gitár, és né-
hány ének. Szép pillanatok ezek. A közösség ünnepei. 

Másnap 8 óra körül a plébánia Takács Gáspár tere-
mében elimádkoztuk közösen a reggeli dicséretet, majd 
megkezdtük munkánkat. Ekkora már megérkeztek azok 
is, akik csak a szombati napon tudtak csatlakozni a prog-
ramhoz munkájuk vagy az iskolai kötelezettségek miatt. 
Nagyon jó volt Ewa nővérrel dolgozni. Sokan azt vettük 
észre, hogy olyan tanácsokat adott egy-egy játék után, 
ami kimondottan a mi küldetésünket segíti. Nem is olyan 
nagy csoda ez talán, hisz ő maga minden nap ugyanazt 
teszi, szerzetesi életénél fogva, amit mi nyáron a tábo-
rokban. „Ugyanaz a Lélek itatott át bennünket”, ezt ta-
pasztaltuk (1Kor 12,13b).  

Az első rövid szünet után Szilárd atya kiosztotta a 
szervezőknek a már elkészült jelentkezési lapokat és a 
szülőknek íródott levelet. Ezzel a pillanattal megkezdő-
dött a tábor szervezésének második szakasza. Amikor 
nem csak készülünk, hanem meg is hívunk másokat a 
programjainkra. Ezt követően ismét a vendégeké volt a 
szó. Ewa nővér tanítása következett. Felvázolta nekünk 
Don Bosco pedagógiájának nyolc alappillérét és mind-
egyikről külön-külön részletesen beszélt. Gondolatait, 
szinte minden esetben saját tapasztalataival, személyes 
történeteivel támasztotta alá. Ezen előadása igen építő 
jellegű volt mindnyájunk számára, sokat tanultunk belő-
le. Tanított bennünket, hogyan lehetünk hitelesek… 

Ezek után újabb játékok következtek, amelyekért igen 
hálásak vagyunk, hiszen ezek elengedhetetlenek a gyere-
kekkel való foglalkozásaink alkalmával, ha játszva akar-
juk őket Isten felé terelni. 

Az utolsó programpontunk a szentmise volt. Hála-
adás, Isten dicséret sugárzott az arcokon. Egy csodás 
prédikációt hallhattunk Szilárd atyától. A sikereinkről és 
a kudarcainkról beszélt, és arról hogyan láthatjuk meg 
ezekben Jézust. A szentmise végeztével megebédeltünk, 
s ezzel találkozónk véget is ért. 

Nagyon örülünk, hogy vendégeink megtiszteltek min-
ket jelenlétükkel (Pesthidegkútról érkeztek, több száz 
kilométert maguk mögött hagyva) és sok mindent átadva 
nekünk rengeteget tanulhattunk tőlük. Hálásak vagyunk 
nekik, illetve nem utolsó sorban Utcai Róbert atyának, 
aki biztosította számunkra a szálást és az ételt. 

Reméljük továbbra is kísérni fog Isten bennünket, és 
az Ő kegyelmével egyre több gyereket vezethetünk az 
üdvösség útjára! 

Amikor Szilárd atya megkért, hogy írjak egy beszá-
molót Önöknek rögtön meg is magyarázta, hogy miért 
van erre szükség: „Hogy reményt adjunk az emberek-
nek”. Ebben bízva, szeretettel írtam meg ezt a néhány 
sort. Fejős Nelli

– IV. Felkészítő találkozó Csantavéren –

Mi, a Miasszonyunkról Nevezett Bácskai nővérek, 
április 20-án ft. Baranyi László péterrévei plébános ve-
zetésével, Vicsek M. Lívia általános főnöknő felkérésére, 
lelkinapot tartottunk a szabadkai Marianumban. László 
atya elmélkedéssekkel, gyóntatással és a szentmise meg-

ünneplésével segített bennünket, hogy a hit útján eljussunk 
a Feltámadottig, hogy amint Tamás apostolt is átformálta 
az Istennel való találkozás, úgy sikerüljön nekünk is. 

Kovács M. Hermina nővér

Lelkinap a Miasszonyunkról Nevezett 
Bácskai Nővérek Társulatában
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Családos találkozó Tanulmányi nap

Kísértés
Örömteli szívvel írjuk most ezt a 

beszámolót a kúlai területi  körzet 
havi találkozójáról, amely nagyon 
tartalmas és sokatmondó volt.

Április 8-án jött ünk össze a vendégszerető 
szentt amási Szarvas Péter atya szívet-lelket 
melengető hitt antermében. Négy házaspár 
és két atya vett  részt rajta. 
Nagyon megörültünk, hogy 
Pásztor Árpád, Házas Hétvé-
gés atya – Telecskáról, hosz-
szú idő után ismét megti sz-
telt bennünket jelenlétével. 
Mivel az idei „Első Hétvégén”, 
az atya közreműködésének 
köszönhetően, egy házaspár 
részt vett  Telecskáról, re-
ménykedünk, hogy ők kibő-
víti k majd a területi  találko-
zónkon résztvevő házaspárok számát. Kedves 
meglepetésként, Törökbecséről a Simon há-
zaspár is eljött  és nagyon építően részt vett  a 
megosztásokban.

Az alkalmi ének, bevezető ima és a Ho-
gyan érzem magam-kör után nagyon kedves 
vendégeink, a péterrévei Gulyás házaspár: 
Péter és Magdi, tartott  színvonalas, őszinte 
és nagy érdeklődést kiváltó felvezetőt a kí-
sértésről. Nagyon sajnáltuk, hogy – nem elő-
relátott  elfoglaltsága miatt , – nem vehetett  
részt ebben a munkában Mellár Józsi atya is.

A felvezető után dialógusírás következett , 
amelyhez segítségként kaptunk egy listát, 
igen széles skálájú kísértéseink soráról. Az 
írás témája: „HÉM a kísértéseimmel kapcso-
latban?” A rövidnek mutatkozó írásidő után, 
közös megosztás következett , amelyben so-
kunknak volt igen változatos, színes, eseten-

ként szellemes és megmosolyogtató példája 
arra, hogy mi tudja megkísérteni nap mint 
nap, és hogy ennek mennyire nehéz ellen-
állni. Ezútt al is bebizonyosodott , hogy mind-
annyian különbözőek vagyunk, de egyben 
mégis egyformák – hogy nem tudjuk kikerül-
ni a napi csapdákat, - magyarán újra és újra 
bűnbe esünk, akaratunk ellenére is.

A találkozó hátralevő részében kedves 
házigazdánk, Péter atya kért szót és számolt 
be ötletének jelenlegi állásáról, hogy július 
3-án, Szent Tamás apostol ünnepén, tar-
tományi szintű Házas Hétvégés találkozót 
szervezzen Szentt amáson. Elküldött  levelére 
nem érkezett  válasz névrokonától, a miskol-
ci Szent Anna-templom plébánosától, Szar-
vas Pétertől, akit felkért, hogy szíveskedjen 
megti sztelni bennünket jelenlétével, vala-
mint hogy még egy ott ani Házas Hétvégés 
párral vállalják el erre az alkalomra a téma 
felvezetését. 

Egyébként, nagyon nagy „lázzal” folyik az 
előkészület, amelynek részleteit ecsetelte 
és mutatt a meg az atya. Ezúton is felkérjük 
tehát tartományunk minden kedves „hét-
végés” tagját, hogy időben tervezze be ezt 
a terminust naptárába és jöjjön el Szentt a-

másra július 3-án a nem min-
dennapi találkozóra. Biztosan 
szép élményben lesz része!

Vendéglátóink gazdag 
kínálata alatt , még sokáig 
folytatódott  a most már kö-
tetlen, szívélyes beszélgetés. 
Végül alkalmi ének (Áldásod-
dal megyünk…) éneklésével 
és Péter atya áldásával zártuk 
a találkozót.

Berkó Flóra és Laci 

A HÁZAS HÉTVÉGE HÍREIA HÁZAS HÉTVÉGE HÍREI

A szabadkai házas közösség 
április 15-én, a Horgos melletti 
Domus Pacis-ban tartotta meg 
a szokásos havi találkozóját. A 
program 16 órakor kezdődött. A 
gyerekbarát környezet nagyon 
jót tett kisgyermekeinknek. 
Otthon érezték magukat, 
nagyokat játszottak. 

Először az édesapák, majd 
pedig az édesanyák találkoztak 
Szilárd atyával a felújított 
lelkigyakorlatos ház gyönyörű 
közösségi termében. Amíg az 
édesapák voltak bent, addig 
az édesanyák játszottak a 
gyerekekkel kint a szabadban. 20 perc után cseréltek, az édesapák voltak a gyerekekkel és az 
édesanyák hallgatták az előadást. Tomka Ferenc atya könyvét dolgozzuk fel lépésről lépésre, 
amit a családos csoportoknak állított össze Ferenc pápa Amoris Laetitia kezdetű apostoli 
buzdítása alapján. Ez alkalommal a „Szenvedélyes szeretet” volt a téma. 

A férfi ak és nők különféle módon viszonyulnak a kapcsolatokhoz, és ezt egyik félnek sem 
szabad fi gyelmen kívül hagynia, emelte ki Szilárd atya. Buzdított, hogy a Szentlelket kérve, 
újítsuk meg házastársunkkal való kapcsolatunkat, annak ellenére, hogy mai társadalmi 
normák, nem a megújulásra, a házastárs újbóli megismerésére ösztönöznek, hanem a 
köztük lévő szövetség felbontására, a házastárs lecserélésére. A házasságunkban idővel 
törvényszerűen jelentkező változásokra emlékeztetett, és annak időben való felismerésére. 
Az előadások után szentmisén vettünk részt, amiben gyerekek és felnőttek egyaránt aktívan 
bekapcsolódtak. 

A szentmise után, kis agapé mellett társalogtunk. Bízunk benne, hogy a következő 
találkozó is hasonló lelki feltöltődéssel, családi és baráti kapcsolatok további elmélyülésével 
folytatódik majd. Szakáll Renáta

A második világháború vé-
gén Szabadka területén 1944-
ben és 1945-ben ártatlanul 
kivégzett áldozatok kegyeleti 
bizottsága (röviden: Kegyele-
ti Bizottság) 2017. november 
8-án a megemlékező rendez-
vények kapcsán megtartott ki-
értékelő ülésén megállapította, 
hogy a november 2-i kegyele-
ti rendezvényeken az utób-
bi években mind kevesebb a 
megjelentek száma. Ennek az 
egyik oka az, hogy lassan az áldozatok hozzátartozói, azaz az özvegyek illetve az áldozatok 
szülei is elhunytak. Ezért szükséges lenne ezeknek a szomorú tragédiáknak az emlékét átadni 
a fi atalabb generációknak, mert nem szabad hagyni, hogy mindez feledésbe merüljön, vagy 
csak csekély számú résztvevő legyen ezeken a kegyeleti megemlékezéseken.

A Kegyeleti Bizottság felkérte a „Vajdasági Pax Romana” civil szervezetet, hogy tartson 
egy tanulmányi napot a következő témakörben: A második világháború ártatlan áldozatai. 
Felkérésünkre nyitott volt a Vajdasági Pax Romana és elképzelésünket a Magyar Nemzeti 
Tanács nemcsak hogy üdvözölte, hanem erkölcsileg, anyagilag is támogatta és a rendezvény 
lebonyolításában is aktívan részt vett – köszönet érte!  

A célcsoport elsősorban az általános és a középiskolai történelem szakos, és a magyar 
szakos tanárok voltak, illetve mindenkit szívesen láttunk, akit ez a témakör érdekelt, vagy va-
lamilyen formában érintettnek érezte magát. A felhívásnak meg is lett az eredménye: 25 tanár 
jelentkezett a rendezvényre, akik a tanulmányi napon való részvételért 1 akkreditált pontot 
kaptak, de ettől több volt az érintett résztvevők száma. 

Megtisztelt bennünket Szegedről az Őserő a Megmaradásunkért Platform Egyesület, civil 
szervezet 10 tagja, köztük volt Kalmár Ferenc, a magyar-magyar kapcsolatok miniszteri biz-
tosa. A rendezvényen képviseltette magát a Szent György Lovagrend néhány anyaországi és 
néhány hazai képviselője is.

A rendezvény egy vándorkiállítás megnyitásával kezdődött: A második világháború ártat-
lan áldozatai címmel. A kiállítást Cseresnyés Magdolna, a Keskenyúton Délvidéki Tragédi-
ánk 1944–45 Alapítvány vezetője mutatta be.

Ezt követte Dr. Bank Bar-
bara történész-levéltáros, a 
Nemzeti Emlékbizottság tag-
jának előadása: Délvidéki 
magyar golgota 1944 – 1945 
címmel. Jó volt hallani, hogy 
milyen tudományos alapos-
sággal kutatják a bennünket 
ért atrocitásokat.

Bertáné dr. Varga Judit tör-
ténész, a Terror Háza Múzeum 
munkatársa az Eltitkolt nem-

zeti tragédiáink oktatásának módszertana, és a kommunista bűnök oktatásának módszertana 
című előadása nagyon hasznos és gyakorlati útmutatásokkal szolgált célcsoportunk, a törté-
nelem szakos tanárok számára.

Ezt fi lmvetítés követte: „Halálhörgés és siralom terror 1944 – 1945-ben”, amelyben a Kes-
kenyúton Délvidéki Tragédiák Alapítvány által készített fi lm bemutatja a szörnyű megtorlá-
sokat, a helyszíneket és megszólaltatja az áldozatok hozzátartozóit – megrázó képsorok!

Egy rövid szünet után kerekasztal beszélgetés következett. A moderátor szerepét ft. mgr. 
Paskó Csaba, a Vajdasági Pax Romana elnöke és a Kegyeleti bizottsági tagja töltötte be. A 
felszólalók kiemelték a történelem pontos ismeretének a szükségességét, amivel tovább ad-
hatjuk a következő nemzedékeknek az események megismerését, amely erősíteni tudja majd 
a magyar identitástudatukat is.

Nagyon hasznos és konkrét javaslatot tett 
dr. Mészáros Zoltán, történész és levéltáros, 
hogy a történelem szakos tanárok melyik év-
folyamban és félévben hogyan tudják beépíte-
ni tananyagukba ezeknek az eseményeknek a 
megismertetését.

Ezután autóbusszal a zentai úti 44-es par-
cellához mentünk, ott ismertetőt tartott dr. 
Bogner István, mint az egyik áldozat hozzá-
tartozója. A „Vergődő Madár” szobra előtt el-
mondta, hogy a vak bosszú és gyűlölet egyet-
len korosztályt sem kímélt meg: a 20 év alatti 
áldozatok száma 57 ártatlan fi atal! A legfi ata-
labb áldozat Soós Dékány Terike 12 éves kis-
lány és a legidősebb Kis György 80 éves nyu-
galmazott vasutas. Az emlékfalon elhelyezett 
táblákon 852 név áll, de még 158 áldozatról 
tudunk – tehát 978 áldozatról tudunk jelenleg.

A rendezvény koszorúzással és a szegedi 
„Nomen est omen” dalárda hazafi as énekeivel 
zárult. Zárszókent felkértük és hívtuk a taná-
rokat, hogy tanítványaikkal jöjjenek ki hely-
színi tanórát tartani, és hogy november 2-án is 
jelenjenek meg a kegyeleti megemlékezésen. 
Bízzunk abban, hogy ez így is lesz – hisz erre 
a célra tartottuk meg ezt a tanulmányi napot.

Dr. Bogner István

Gyümölcsoltó 
Boldogasszony

Gyümölcsoltó Boldogasszony napján 
Ürményházán a régi szokáshoz híven el-
imádkozták az ezer Üdvözlégy Máriát. A 
hittanterem szolgált helyszínül.

Barna Csilla
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A mennybemenetel üzenete

Csókay András 1975-
től 1980-ig a Budapesti 
Műszaki Egyetem Épí-
tőmérnöki karán tanult, 
majd szerzett diplomát, 
1980-ban. Pályáját mér-
nökként kezdte, majd 3 

év múltával pályát módosított és 1983 és 1989 kö-
zött a Semmelweis Orvosi Egyetemen tanult, ahol 
1989-ben orvosi diplomát szerzett, majd 1994-ben 
idegsebész szakvizsgát tett. 1989-től, mint szakor-
vos az Országos Idegsebészeti Intézet munkatársa 
lett Budapesten, majd 1993-tól az Országos Baleseti 
Intézetben dolgozott. 2003 és 2007 között Szombat-
helyen élt és a Markusovszky kórház Idegsebészetén 
dolgozott. 2007-ben visszaköltözött Budapestre és 
2009-ig a Szent János kórház idegsebészeti osztá-
lyán vállalt munkát. 2010-től a Miskolc Megyei kór-
ház Idegsebészetének munkatársa lett és kezdte el 
gyógyító tevékenységét. Ettől kezdve folyamatosan 
ingázott Miskolc és Budapest között, mert feleségét 
és gyermekeit a fővárosban hagyta.

Három év múlva újra visszaköltözött Budapest-
re és 2013. augusztus elsejétől a Honvéd kórházban 
folytatta pályafutását, – mint a Magyar Honvédség 
Egészségügyi Központ idegsebészeti osztályának 
vezető főorvosa, – ahová magával hozta az általa 
kifejlesztett két innovációs műtéti technikát is, ne-

vezetesen az agyi érvarrást és az új tumorkezelési 
technikát.

Családapaként megtörtént vele az, ami minden 
szülő rémálma: a születésnapján egy tragikus baleset 
miatt elveszítette legkisebb gyermekét, az akkor 10 
éves Marcit.

Erről így vall: „Azon a napon volt Marci szüle-
tésnapja. A keresztszülei jöttek hozzánk vendég-
ségbe, és amikor megérkeztek, keresni kezdtük őt. 
Azt hittük, elbújt. Kimenve az udvarra láttam, hogy 
a régi medencében feküdt. Csak húszcentis víz volt 
benne, a téliesítés miatt. Valószínűleg kapott egy 
epilepsziás rohamot, és beleszédült. Félórával előtte 
még megöleltem őt. Az emberek azt mondják, el kell 
gyászolni a halottakat. Marci azonban, úgy érzem, a 
mai napig itt van velem, ugyanabban az öröklétben 
vagyunk, amiről Krisztus beszél az Evangéliumban. 
Csak épp fi zikailag nem látom, és nem tudom meg-
ölelni őt. Még. Mert egyszer, a hitem szerint erre is 
sor kerül majd. A halála meghatározta a további éle-
tem. Elveszítettem a legkedvesebbet, de a tragédia 
drámává szelídült, a szenvedő Krisztussal, ahol a 
katarzist lelki emelkedés követi, így nincs félelem, 
szomorúság. Ezt közvetítem az embereknek. A Szűz-
anya is nagyon sokat segít, és persze a feleségem, 
a családom. Nem is akarok semmit, csak teszem a 
dolgom, és Teréz anya szavaival élve: hagyom, hogy 
ceruza legyek Isten kezében. Ez a boldogság.”

Hívő emberek vallásos gondolatai

2018. április 21. – szombat
Mellékszereplője vagyok egy 

történetnek, ami valamikor a múlt 
század nyolcvanas, kilencvenes 
éveiben kezdődött.

Cserkészeink nyári táborozásá-
nak helyszínéül megfelelő tanyát, 
vagy ennek hiányában egy olyan 
területet kerestünk, ahol még van-
nak fák és bokrok. A sátraink mi-
att kellett ilyen részletekre is odafi -
gyelnünk, tekintettel a nyári forró 
nappalokra.

Az egyik család, hallván terep-
kereső problémánkról, felajánlot-
ta a nagyszülők tanyahelyét, ahol 
még bőven volt különböző nagy-
ságú gyümölcsfa és bokroknak 
sem volt hiányában a terület, mivel 
több éve nem vágták ki a vadhaj-
tásokat, amik szinte teljesen bete-
rítették a szabadon hagyott részt. 
Ez nagyszerű terepnek bizonyult. 
Természetesen a terület alkalmassá 
tételére megszerveztük a szülőkkel 
és a cserkészekkel a többnapos 
munkaakciót, még a kullancsirtást 
is elvégeztettük a szakemberekkel.

Ennek a családnak volt egy fo-
gyatékos gyermeke, akivel ezekben 
a napokban ismerkedtem meg kö-
zelebbről.

Ha jól emlékszem, két évtized-
del később az édesapa váratlanul 
elhunyt. Az ekkor már felnőtt egy-
kori kislánynak az édesanyját ne-
vezték ki gyámjának.

Ezek, a későbbi fejlemények 
már nem voltak annyira látókö-
römben, habár kívülállóként fi -
gyelemmel kísértem életüket.

Az elmúlt hétvégén ismét mel-
lékszereplőként „belekerültem” e 
csonka család életébe, nevezhe-
tem nyugodtan, tragédiájába. Te-
lefonon közölték velem a problé-
mát: ideiglenes megoldást kellene 
találni e lány elhelyezésére, mivel 
az édesanyját bevitték a kórház-
ba, műtik. Csupán néhány napról 
lenne szó. Hétfőn reggel kapom 
a hírt, a lány édesanyja meghalt a 
kórházban. Kedden el is temet-
ték. Édesanyja koporsója mellett 
ott álltam én is az árván maradot-
tal. Talán ő igazi mélységében 
fel sem fogja életének újabb tra-
gédiáját, de abban bíztam, hogy 
mindazok, akik ezekben a pillana-
tokban nagy szeretettel és együtt-
érzéssel körbevették, átérzi, hogy 
nem maradt egészen egyedül.

Most is itt van még nálam, és 
várom sorsának további alakulá-
sát, amiről, közeli rokonok híjával 
az arra illetékesek fognak majd 
dönteni. 

Nem tudom, mi lesz vele hol-
nap, holnapután, de azt igen, 
hogy a jó Isten gondviselő szere-
tete „intézte el” azt, hogy hozzám 
kerüljön, és mellette lehessek.

Képben és szóban
A valamikori tanyasi élet mára ki-

vitelezhetetlen lett. Megannyi tényező 
lehetetleníti el azt az életvitelt.

Bár lehetőség van rá, hogy tanyát 
vegyünk és ott éljünk, a világ abba az 
irányba halad, hogy ezt a lehetőséget 
mindinkább kiiktassa. Elurbanizá-
lódunk, globalizálódunk, a technika 
óriási mértékben fejlődik, szerintem 
azonban az emberek, egyre üresebbek, 
egyre életképtelenebbek lesznek tör-
vényszerűen, magukat és más fajokat 
is a kihalás felé sodorva.

Elfelejtik azt a tényt, hogy „a pénzt 
nem lehet megenni”, tehát szükségünk 
van a természetre, lehetőleg minél 
érintetlenebb formában. 

Az azonban jól látszik, hogy a vi-
lág pont nem ebbe az irányba tendál, 
mondhatni vakon a vesztébe rohan, az 
utolsó pillanatig próbálja maximáli-
san kiélvezni életét, hamis illúziókat 

kergetve. Vannak már emberek, akik 
ezt észrevették, vannak már másképp 
gondolkodók, akik a jobb világért 
küzdenek. A jövőben természetvédel-
mi mérnökként én is ezért a célért fo-
gok munkálkodni.

A tanyasi emberek szellemisége 
máig is él és ott lakik a szívünk mé-
lyén, csak tanuljuk meg meghallani a 
szavát, mert még nem hallgatott el.

Palánki Ádám 

Ü  Z  E  N  E  T 

Ferenc pápa Twitter üzenete

Az öntelt szívben nincs hely 
Isten számára. 

Kérjük az Úrtól a szív megtérését!

Juliánusz császár elhatározta, hogy a Római Bi-
rodalomban kiirtja a galileai Jézus vallását. A per-
zsákkal vívott csatában kiomló vérét ég felé szórva, 
a hagyomány szerint így kiáltott: „Győztél Galileai!” 
Mennybemenetel ünnepén a mi ajkunkról örömteli 
kiáltásként hangzik fel: „Győztél Galileai Jézus el-
lenségeid fölött és győztél a halálon!” Míg győzelmét 
ünnepeljük, tudatosítsuk: mit nem akart és mit akart a 
Szentírás a mennybemenetel képével kifejezni.

I. Mit nem jelent a mennybe-
menetel?

1. Nem levegőbe emelkedést. 
Nem szárnyak vagy motor nél-
küli repülést. Nem a gravitáció 
legyőzését. Nem hőlégballonként 
való emelkedést.

2. Nem Jézus emberségének 
megdicsőülését. Ez már Húsvét-
kor megtörtént. A feltámadásban 
megkapta a teljes megdicsőülést: 
az Atya igazolta, hogy Fia áldo-
zatát elfogadta, a megváltás meg-
történt. Áldozócsütörtök nem 
adott hozzá semmit Jézus emberi 
megdicsőüléséhez.

3. Nem az emberiségtől való eltávozást. Mintha 
Karácsonykor elkötelezte volna magát az ember mel-
lett, Áldozócsütörtökön pedig kiábrándultan vissza-
ment volna az égbe.

II. Mit jelent?
Az evangélista négy jelképbe sűríti az üzenetet: 

40-es szám… felhő… trónra ültetés… Olajfák he-
gye…

1. Igazolja, hogy megkezdődött a hit korszaka. 
Lukács szerint a feltámadás utáni negyvenedik napon 
történt. Ez a szám a Bibliában mindig egy új korszak 
kezdetét jelzi. Mózes a Sínai-hegyen negyven napig 
tartózkodik. Utána nagy újdonság: a szövetség kor-
szaka kezdődik. Jézus negyven napig böjtöl: követ-
kezik a megváltás időszaka. A mennybemenetellel is 
új korszak kezdődik: Jézus testi jelenléte nélküli idő, 
az Egyház korszaka.

2. Jézus egyházával maradt. A Bibliában a felhő min-
dig Isten jelenlétét jelzi. A Szent Sátor fölötti felhőosz-
lop: Isten együtt vándorol népével. A jeruzsálemi temp-
lomot felhő tölti be: Jahve beköltözik a templomba. A 
Tábor-hegyi fényes felhő: Jézus isteni mivoltát jelzi.

3. Közbenjár értünk az Atyánál. „Olyan főpapunk 
van, aki áthatolt az egeken, hogy Isten előtt közbenjár-
jon értünk.” (Zsid 4,14.) Úgy képviseli ügyünket, mint 
Eszter királyné Ahasveros előtt: „Ajándékozz meg né-

pemmel.” Jézus védőügyvédünk. 
A kép: Isten jobbján foglal helyet.

4. A szenvedéssel való életnek 
is van értelme. Ezt jelképezi az 
Olajfák hegyéről történő felemel-
kedés. Ahol vérrel verejtékezett, 
halállal küszködött, hóhérai elfog-
ták, onnét indul a megdicsőülésbe.

Mindazok, akik elvégzik az 
Atyától rájuk bízott munkát és en-
gedelmeskednek az Atya akaratá-
nak – mint Jézus – elnyerik a meg-
dicsőülést. Szenvedésük az örök 
dicsőséget érdemli ki számukra.

André Malraux egzisztencialista fi lozófus, író Em-
beri sorsok című regényében két ember vitatkozik: az 
egyik: „kilenc hónap kell, hogy az ember megszüles-
sék, de egy nap is elég, hogy meghaljon.” A másik: 
„Ötven év küzdelme, áldozata is kevés, hogy végre 
emberré legyen. És ha kialakult benne a felnőtt, akkor 
már csak arra való, hogy megsemmisüljön.” Végkövet-
keztetésük: „Az élet a halálba torkollik, semmibe hul-
lik. Tehát értelmetlen!” A mennybemenetel ezt cáfolja. 
Hirdeti: „Az élet célba ér!”

II. József sírirata: „Itt nyugszik egy uralkodó, akinek 
szándékai tiszták voltak, mégis látnia kellett, hogy min-
den terve meghiúsult.” A történelem minden uralkodója 
felírathatta volna sírkövére. – Jézus tervei nem hiúsul-
tak meg. Sorsa nem a semmibe hullt, hanem beteljesült. 
Mindazokra, akik hozzá kötik életüket, szintén menny-
bemenetel vár. 

Magyar Kurír

Hamarosan megjelenik Simon Erika, 
Paskó Csaba atyával készített interjú-
kötete, melynek budapesti bemutatója, 
május 18-án 17 órakor a Petőfi  Irodalmi 
Múzeumban (1053 Budapest, Károlyi 
utca 16. ) lesz! 

A kötetnek ezt követően valamikor 
Szabadkán, illetve Vajdaságban is lesz a 
bemutatója!

H j l ik Si E ik

Paskó atya kottája 
és konyhája
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Pál Feri atya: 
Az okoseszközök személytelenre 

szabnak bennünket

Az Isteni Szeretet kegyhelyen nyitja 
meg a Mária-hónapot Ferenc pápa

Sose találnád ki, 
melyik a világ legnagyobb temploma

A Nagybecskereki Egyházmegye

ZARÁNDOKLATOT 

szervez ÉRDRE.

Bogner Mária Margit
melencei születésű vizitációs nővér halálának évfordulója alkalmából 

és boldoggá avatásáért msgr. Spányi Antal 
székesfehérvári megyéspüspök

2018. május 12-én, szombaton 17 órakor

EMLÉKMISÉT

mutat be Érd-Óváros Plébániatemplomában.

Az egynapos zarándoklatra külön busz in-
dul május 12-én, szombaton reggel 5 órakor 
a muzslyai plébániatemplom elől.

A busz útközben felveszi a nagybecs-
kereki, szentmihályi, tordai, törökbecsei, 
kikindai, padéi, szajáni, tiszaszentmiklósi, 
csókai, szanádi, törökkanizsai és a 
magyarkanizsai zarándokokat.

Érkezés Érdre 12 óra körül, ahol a Szent 
Mihály Alapítvány vendégszeretetét élvez-
zük, majd városnézés következik helyi ide-
genvezető kíséretében.

16 órakor ünnepélyes menetben imád-
kozva és énekelve vonulunk Bogner Mária 
Margit sírjához, majd részt veszünk az em-
lékmisén.

Jelentkezni lehet legkésőbb május 8-ig, a 
2.000 dináros útiköltség befi zetésével és az 
útlevélszám leadásával az illetékes plébánia 
irodákban, vagy az alábbi címen:

Halmai Tibor, 23206 Muzslya, 
Magyar Kommün u. 12.

Tel: 064 2020 685, tiborhalmai@mts.rs

Talán a római Szent Péter-
bazilika? Bár megjelenését 
híres római elődje ihlette, de 
méreteit felülmúlja az ele-
fántcsontparti Miasszonyunk, 
a béke királynője bazilika. 
Bizony, ebben az – afrikai 
méreteket tekintve – aprócs-
ka országban található a vi-
lág legnagyobb temploma, 
Yamoussoukro-ban. 1985-
ben II. János Pál pápa rakta 
le az épület alapkövét, majd 
5 évvel később ő maga szen-
telte fel a Guinness Rekordok 
könyvébe is bekerülő temp-
lomóriást.

A 30 ezer négyzetméteres 
alapterületével közel kétszer nagyobb, mint az egykori rekorder, a Szent 
Péter-bazilika, de befogadóképességét tekintve jóval elmarad tőle: az afrikai 
bazilikában 18 ezren tudnak egyszerre jelen lenni, míg római társa 60 ezer 
látogató befogadására alkalmas. szemlelekblog.hu

Milyen lesz az a nemzedék, akit élő, 
személyes, emberi kapcsolatok helyett 

tárgyakkal veszünk körül?
Egy kicsi gyereknek nincsen szüksége 

okoseszközökre. Ilyen szükséglet nem létezik, 
hanem az létezik, hogy a gyerek érzelmileg rá-
szorul a megnyugtatásra. Tulajdonképpen egy 
emberre van szüksége. És nem embert kap, ha-
nem tárgyakat. Az okoseszközök függőséget ala-
kítanak ki, a kialakulatlan idegrendszert és sze-
mélyiséget olyan módon kezdik el birtokba ven-
ni, hogy mi naivul azt mondjuk, hogy személyre 
szabjuk az okoseszközeinket, ám az történik, 
hogy az okoseszközök személytelenre szabnak 
bennünket.

A magyar felnőttek fele kötődési zavarral él, 
osztja meg a mindenki által csak Pál Feri-ként 
ismert katolikus pap, mentálhigiénés szakember 
a penzcentrum.hu-nak adott interjúban.

– Nem egy szükségletről van szó gyerekkorban, 
hanem függőség kialakulásáról, és ráadásul ilyen-
kor nem a boldogságközpontunk aktiválódik, ha-
nem az élvezetközpontunk. És egy olyan kötődés 
alakul ki okoseszközökhöz, amely már őket elvon-
ja a személyektől való kapcsolattól. Kialakul egy 
olyan függőség, amely már akadálya nemcsak az 
emberi személyekhez fűződő kapcsolatunk vagy 
a meghittség kibontakozásában, hanem akadály a 
személyes Istennel való, a Jézussal való bizalmi 
viszony kialakulásában is. És mi lehet a megoldás 
a mai világban, ahol a felnőttek, a szülők számára 
szinte elképzelhetetlen az élet az okoskütyük nél-
kül? Hogy lehet így példát mutatni?

Nem elég azt mondanom apukaként és anyu-
kaként, hogy ne kapcsold be, hogy tilos netezned, 
hanem a fontosabbik, hogy ott vagyok-e, hogy 
játsszak a gyerekeimmel. Nem elég csak kivenni 
a kezéből valamit, ha nem adom magamat oda.

SZEMlelekblog.hu

A Szentatya május 1-jén, kedden délután fölkeresi a Róma határában talál-
ható Isteni Szeretet elnevezésű Mária-kegyhelyet – jelentette be a Szentszék 
sajtóközpontjának igazgatója.

A pápa a kegyhelyen elimádkozza a rózsafüzért a májusi Mária-hónap meg-
nyitásaként. Ez lesz Ferenc pápa első látogatása az Isteni Szeretet kegyhelyen; 
legutóbb XVI. Benedek 
járt itt 2006-ban, hason-
lóképpen május 1-jén.

Május 5-én délelőtt 
11-kor pedig az olasz 
főváros Tor Vergata 
városrészébe látogat 
Ferenc pápa, ahol a 
Neokatekumenális Út 
tagjaival találkozik ab-
ból az alkalomból, hogy 
a közösség fennállása 
50. évfordulóját ünnepli.

Vatikáni Rádió

Értesítjük olvasóinkat, 
hogy a május elsejei munkaszünet miatt 

a Hírvivő következő száma május 13-án jelenik meg.




