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Az örökítés az élet rendje, szeretete és jövõje. Lefordíthatja címerpajzsát az, aki mindig a pillanatnyira, a vágott virágra
vágyik – írta néhány esztendõvel ezelõtt egy szentimrevárosi kötet felütésében Brückner Ákos Elõd ciszterci. Megkapaszkodhatunk e szavak erejében, hogy az elkövetkezõ oldalakon gördülõ százkilencvenegyezer betû mindegyikét az örökítés idõrendjében, a szeretet lendületével és a jövõ féltésével lássuk. Kicsiny kivétellel mindazt, ami a ciszterciek újrahonfoglalása után történt, egy plébános-lelkipásztor szemével, tolla által.
Kosztolányi finom arcéle, Móricz szûk pillantása, Karinthy humora, Bocskai lendülete, Szt. Gellért mûveltsége, Bartók távolságtartása, az egykori vincellérek dolgos tenyere, Fadrusz találékonysága, Károli kitartása nemcsak a térképen, hanem szellemiségével is körülrajzolja a jelenkori Szentimrevárost. Ezen erõtér – az idõ gyorsan koptató rendje ellenére
is – töltést ad, feltartott címerpajzsra kötelez.
Lépcsõ és Hírlevél – egyházközségünk rendszeres kiadványai, valamint a világhálón fogható Magvetõ; a következõ íveken
az ezekben megjelent írások adják Ákos Elõd atya jegyzeteinek gerincét, kiegészítve néhány alkalmi gondolattal. Páratlan oldalak ezek, több értelemben is. Az idõ egy részecskéjét rögzítik, a tartalmat nem érintõ változtatásokkal, úgy gondolván, hogy e nagyívû fúga így is megõrizte a dallamot, a ritmust és a harmóniát. Lehetõségeink korlátai nem engedtek
minden szót közreadni – talán azok, amelyek nagyon az adott pillanathoz, eseményhez kötõdnek, nem is kívánkoztak
e gyûjteménybe.
Szólnunk kell a páros oldalak szürkeárnyalatairól, melyek felülete a Szentimrevárosi Egyesület – e hagyományos értékeket õrzõ civil szervezet „Nyitott Szem” Fotószakosztálya – által évrõl-évre megrendezett templomi kiállítások mûvészi
igényû képeit közli. Ezen – eredetiben színes – fényképek bizonyosan veszítettek szivárvány-látványukból, de a feketefehér átváltozás feszes, tárgyilagos nézetüket tárta fel, jelezvén, hogy az igényes expozíció szerényebb ruhában is megszólít.
Elmerülni a szépen formált nyelv, a saját utat járó mondatok tisztító folyamában, az értékeket, a múltat és jövõt egyaránt
féltõ testvérünk sorai között – megható lehetõség. Törekedtünk ennek igényes megformálására; e kifejezés – törekedtünk – pedig, ha nem is mentség, de szerény feloldozás azon pillanatokra, amikor ez nem sikerült maradéktalanul. A
realitást nélkülözõ cselekedeteket a remény élteti, és ha hitünk szilárd ebben, akkor a Gondviselés megadja az engeCSÁNYI TAMÁS
délyt. Ahogy pecsétjét az eljövendõ oldalakra ez esetben is rátette.
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Bárány ábránd
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A Húsvét jegyében, kedves Lépcsõnállók!
„Loquens de regno Dei” – „Az Isten országáról beszélt nekik” – övéinek Jézus. Úgy él bennem ez a mondatrész az Ap. Csel.
elejérõl, mintha ma mondaná nekünk figyelemfelhívóan magiszterünk, lelkivezetõnk. Pedig akkoriban mondta, amikor
még a Ti mai életkorotokban jártunk... Loquens de regno Dei: Jézus, aki szenvedése után sok csalhatatlan jellel bizonyította be kiválasztott apostolainak, hogy él”, föltámadása nyomán a Húsvéti Titok erejében tett és tanított még negyven
napon át. Az Isten országáról beszélt nekik – nyilván az arrafelé érlelõdõ, irányuló Egyházáról is. Így a húsvéti idõ
„egyetlen napja”, ötven napra szétterített egyetlen allelujás lendülete az Egyház építésére nevelget minket.
Már az evangéliumok, s mögöttük az õsegyház elsõ éveinek élménye a húsvét utáni napokat tanuskodó-szolgáló idõszaknak és élettérnek mutatja be. A húsvéti Misztérium, Jézus halálának és feltámadásának ténye és titka tehát nem önmagáért van. A megszenvedett és megszerzett megváltással az Úr cselekvésre, együttmûködésre késztet bennünket.
A húsvéti idõszak idei dinamikáját szívesen éljük át Veletek együtt mindnyájan, itt a Szentimrében. Élénk figyelemmel
kísérjük a Szentimrevárosi Egyesületet alapítani akaró kezdeményezésteket. Bárcsak az Isten Országáról beszélne mai
nyelven minden jóakaratú keresgélõnek ez a korszerû, egyházilag, társadalmilag jogszerû társulás, és az Isten Országa
érdekében fonná szorosabbra, fejlesztené élõbbé kapcsolataitokat egymás köztött.
A minap néhány Képviselõtökkel azon tanakodtunk, hogy a szentül kialakult és ránk hagyományozott hittanos jelleg mellett nem kellene-e az ifjúsági munkánkban nagyobb teret adni a kultúrának is? A teremtés rendjét feltáró, az Isten felé
gravitáló, értékeket megragadó nagy kultúrára, gyökerében keresztény kultúrára gondoltunk, nem hol irányzatos, hol
felszínes, hol alig hiteles, de tömegeket mozgató alkalmi kommunkációkra. Ez a kultúra tudomány: természettudomány
és társadalomtudomány, – mûvészet: katarzist adó, reményre sarkalló mûvészet. Nem szorulunk-e rá derûs, játékos,
klubszerû együttléti formákra is; gátlásokból felszabadító, érzelmeket nemesítõ, felüdülést és megpihenést jelentõ kikapcsolódásokra? Avagy karitatív, szociális törõdést-gondozást vállaló bekapcsolódásokra a kicsinyek, szegények javára? És nem merénylet-e saját jövõnk ellen, ha nem zárkózunk fel legjobbjainkban, legkészségesebb társainkban a fõként
hatvanas-hetvenes generációból álló egyházközségi vezetõgárda mellé, hogy még idõben ellessük tapasztalatukat, átvegyük örökségüket?
Húsvét jegyében – Isten Országáról beszélgetve – el tudnánk képzelni egy Szentimrevárosi Egyesületet alapító gyûlést, ha
Ti is így értelmezitek az idõk jeleit, kedves Lépcsõnállók, sõt már Lépcsõnjárók!
Lépcsõ 1991. március
Q

Laszlovszky István

Q

Sodrásban
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Áldás
„Kegyelem legyen mindazokkal, akik el nem múló szeretettel szeretik Urunkat Jézus Krisztust!” Az Efezusi levél utolsó
mondata legyen az év elsõ itteni jókívánsága. Jókívánság: erre az évre és nemcsak erre. Rajtunk túlnyúló kívánság ez:
áldás. Benne van Jézus Krisztus utolsó eföldi látható gesztusa: amikor tanítványaitól elköszönt, munkára, Isten országa
szolgálatára küldte, „kezét felemelve megáldotta õket”.
Az áldás ajándék, az isteni bõkezûség ígérete, jónak mondás (bene-dicto) és jobbá tétel: nem valami odavetett kegyes
konc, vagy kizsarolt mennyei jutalék, hanem Isten velünk törõdésének jele és záloga: nem a markomat gazdagítja, hanem az életemet teszi teljesebbé. Kegyelem: áldás legyen Mindnyájatokkal, akikrõl hisszük és akikben szeretnénk, ha
soha el nem múló szeretettel szeretnétek velünk együtt Urunkat, Jézus Krisztust. Isten titokzatos áldását személyesen
kérjük és közvetítjük Mindnyájatokra, Mindegyiktekre. Munkatársaimmal együtt, plébániánk szerzetespapjaival együtt
magam is így szeretnélek megáldani Benneteket zarándokútunk újabb, 1992-vel jelzett lépcsõfokán.
Lépcsõ 1992. január-február
Q

Kató Csaba

Q

Fényjáték
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„Az atomizált embernek nincs ideje, mert nincs szeretete.
A szeretet és az idõ összetartozik. A szeretõ ember megáll a másik ember és a dolgok elõtt, és idõt szán rájuk – és ez a
szeretet. Még egyszer: az idõ és a szeretet összetartozik. Isten szeretetébõl küldte el Fiát az idõben.” Max Picard bátran
fogalmazott. Ki merte mondani a gyógyító valóságot. Szívesen vizsgáltatom magam az õ igazsága tükrében.
Örömöm, ha legalább egy-két percre meglátogathatom valamelyik közösségünket, ha egy-két szót válthatok valamelyik
családunkkal és nem nézem az órát, ha valaki elmondja örömét-gondját, vagy igénybe veszi szolgálatomat a gyóntatószékben... Ki tudja, hanyadszor olvasom már Max Picard idézetét a Hitünk és Életünk-ben, és csak a jó Isten tudja,
hány tanítványom fedezte fel velem együtt ezeket a sorokat és jelentésüket. A türelem világszerte meghirdetett évében
mindössze ennyi az év eleji óhajom és reményem: adja az Úr, hogy legyen idõnk, hogy szeressünk! Boldoggá tesz, ha
el-elgondolkodom Jézus dolgain, ha sütkérezhetem szentségi jelenléte fényében.
Lépcsõ 1995. január
Q

Kató Csaba

Q

Szépség
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A Feltámadás ünnepe
Tele van ez a világ a Húsvéttal, mert a kozmikus arányoktól a lelkem legbensõ zugáig megváltotta ezt az Úr. De még nem
tudok állandóan az Úrnak feltámadásában élni – az érzelmeim, a tapasztalatom, a kisugárzás kézzelfoghatóságával.
Igazából ez az oka életem szürkeségének, hatékonyságom gáncsainak, hitem fátyolának. Ugyanakkor hiszem Szent Pál
merész szavát: „... az irgalmasságban gazdag Isten azzal mutatta meg nagy szeretetét irántunk, hogy bár bûneink miatt
holtak voltunk, Krisztussal életre keltett minket, Kegyelembõl üdvözülteket. Krisztus Jézusban ugyanis föltámasztott
minket és vele együtt maga mellé ültetett a mennyben...” (Ef. 2.4-7) Bár foghatóan, befejezett tényként még nem teljesedett be bennem Üdvözítõm szeretete, de a kegyelemben már igencsak abban élhetek, élek, bizonytalanságaim ellenére is múlt idõben fogalmazott tényként. Hogy a szentháromságos Isten él bennem, ez a megszentelõ kegyelem. A húsvéti keresztelkedés, szentgyónás-áldozás az életnek ebbe az istenien felhatványozott új minõségébe terít bele vagy abban frissít meg engem. Így életemet – most már Krisztusban – örömmel élem, vallom, tanúsítom, vállalom.
Ennek a kegyelmi, szövetségi-baráti kapcsolatnak isteni forrása és fogódzópontja – a liturgia titokzatos erejében – a Feltámadás ünnepe. De megannyi kis Húsvétként minden egyes vasárnap is. „A Húsvét nem egyszerûen egy ünnep a többi
között, hanem az ünnepek ünnepe... a feltámadás misztériuma, amelyben Krisztus hatalmas erejével összetörte a halált...” (Katolikus Egyház Katekizmusa, 1169. p). Krisztus hatalmas erejét kérjük, hogy összetörje a bennünk, körülöttünk leselkedõ halált. Az Úr lelke láttassa meg ezt velünk mindennap!
Lépcsõ 1995. április
Q

Laszlovszky István

Q

Gótika
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Az Élet Evangéliumáról
szeretném eredetiben olvasni a Pápa március 30-án közzétett, immár 11. körlevelét. Ugyanezt mondta a minap a közélet
embere, a kolléga, a jólértesült fiatal is. Alig várom, hogy megkapjuk az Osservatore Romano legújabb számát
Plébániánkra. Abból németül, latinul vagy Rómában járt Testvéreimmel olaszul olvashatjuk az üzenetet. Mert közvetlenül, forrásából merítetten bizonnyal más ez az állásfoglalás is – az elõzõ körlevelekhez hasonlóan – mint a belsõ köreinknek szóló, jószándékúan tömörítõ, kivonatos ismertetések róla, vagy mint a vele kapcsolatos szörnyülködtetések
illetve szenzációk kedvéért kiválasztott társadalmi szintû szemelvények.
Szépek és bölcsek II. János Pál írásai. Nem egészen olyanok, mint a nyugat-európai értekezések. Inkább átmeditált biblikus teológiaként hatnak és elmélkedésre késztetnek. Ugyanakkor sokszor konkrét tényeket, tennivalókat tárnak elénk.
Gyakran oly lapidárisan és újszerûen fogalmazzák meg az igazságot, hogy kedvem volna kiírni az ilyen részleteket szobám falára, vagy a templom oldalára.
„Az élet Evagéliumáról” máris megjelent ezeregy híradás, értékelés, kritika nyomán azt látjuk, hogy az Egyház alapvetõ
és végérvényes tanítása a „Ne ölj!” parancsa, a „becsüld és védd az életet!” elv vállalása. Ezt a nem birtokunkként,
hanem használatra és kibontakoztatásra kapott, Istennek elszámolandó életet sérthetetlenül féltenünk kell a magzati
elindulástól kezdve akár a fogyatékosok és bûnözõk életén át is, az erejükben megroppant öregekig – minden egyes
embertársunkban és önmagunkban. Napjainkban nem indokolt, hogy Kínában terrorral fékezzék meg az egynél több
gyermeket akaró szülõket, még ha Kína ma 1,2 milliárd lakosú is. Van természetes születésszabályozás és van józan
közgazdaság, de ne legyen falanszter! A társadalomra életveszélyes bûnözõk önkontroll-hiányát pótolhatja a társadalom
humánus módon, ha már nem akad olyan Szent Bernát, aki meg tudná gyógyítani pszichéjük torzulásait. És van akkora méltósága az életnek, hogy a nyerészkedõ és beavatkozó gén-, szerv- és gyermekkereskedelem eluralkodása helyett
felelõsebben éljünk a gyógyításnak, a társadalmi és természeti bajok-hiányok kiegyenlítésének lehetõségeivel.
Jézus Krisztus azért jött, hogy életünk legyen s az bõségben. Az életrõl való felfogásunkat és gondolkodásunkat Õ határozza meg. Õ azt a tanítást és törõdést az Atyától hozta, aki minden embernek szánta, mert eleve az élet szeretetére és
ösztönös féltésére teremtette az embert. Minden egyes embert.
Lépcsõ 1995. április
Q

Szita Bálint

Q

Ébredés
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Álmainkban már régóta,
ténylegesen néhány év óta begyakorolt nyújtózkodással nemzetközi jeligét keresnénk, hogy vele jellegezzük meg 1996
elsõ terveit, lépéseit. Pedig hát jó nemzetem, s benne is annak különösen értékes gyöngyszeme, Szentimreváros, nem
kínált-e fel nekünk az Úr már 1100 éve istenien jó tájolást 1996-ra?
A további jövõnk felé tájol a tény, hogy itt úgy-ahogy megmaradtunk, s a ránkmaradt relikviáknál sokkal gazdagabbat
alkottunk. Akkoriban a maga módján annyira vallásos eleink – bizonyára nem az Úr akaratát próbára téve – sodródtak
be ide a Kárpát-medencébe. Csak az önbecsmérlésre idomított tudatunk memóriazavara az, hogy elfelejtettük, innen
már nem pusztítani száguldoztunk Nyugat felé, hanem az ottani népek belsõ veszekedéseinek lettünk zsoldosai.
Pannonhalma alapítási dátumához kötötten pedig éppen ezer éve üdvtörténetet írunk saját vérünkkel-verítékünkkel ezen
a tájon, s innen a szélrózsa minden irányába kiszakadva. A lengyel pápa nem szégyellte leírni 1968-at – a nagy népek
évszámai között ezt a kicsiny tényt, mint mégis említésreméltót: VI. Pál akkoriban körlevelet írt hozzánk Géza fejedelem
megkeresztelkedésének millenniumára, hogy a konzum-szemlélettel már akkor is bódított magyarságot felrázza...
Amit Hazánk, s benne a magyar Egyház szeretetében még írnék, alig tudom elfojtani, alig tudom identitás-tudatunk zsilipeit féken tartani, hogy az elemi hovatartozástudat nélkül, sõt ellenében „felnevelt” fiatalabb testvéreimet lelkesedésemmel fel ne zaklassam, védekezésbe ne taszítsam. Ezért nagyokosan csupán azt ajánlgatom:
1. Folytassuk bátran fogalmaink és szívünk tisztázását. Mert számtalan beszélgetésben már elkezdtük: tisztázzuk, mit jelent Hazánk szeretete, és miben különbözik az az átkos nacionalizmustól? Mit jelent vállalni sorsunkat – a kontinens
ezer lekezelése, hálátlansága, nemtörõdömsége, kihasználása ellenére is –, és nem válni sehonnai bitang emberré. Tisztázzuk, mit adott, ad és fog adni a Világegyháznak az annyi szentet, szépet, nagylelkût vajúdó magyar kereszténység?
2. Hallgassunk a Pápára és bíborosára, Ratzinger teológusra és másokra, akik azt ajánlják nekünk: írjuk össze mártírjainkat, írjuk össze Isten velünk kapcsolatos nagy tetteinek Magnificatjait, vegyük számba értékeinket, áldásainkat. Merjünk
szembenézni talentumainkkal, áldozatainkkal! Merjük lekörözni a „damnatio memoriae” lélekpusztító taktikáját. Amirõl
nem szól a mai történet, a mai híradás, a mai zsargon és az utcasarki viccek világa, az egyszerûen nincs is?!
3. De – hogy képzelegve az eszmék zsinórpadlásán ne maradjunk – gyerünk ki a térségbe kuckóinkból, ahol bitangolódik
a magyar élet, kultúra és megélhetés. Fogjunk kezet néhányan egymással, jobb esetben még néhány mással, és hassunk
oda, hogy a börtöntöltelékeket egykor szentté nevelõ hely újra a kultúra és a megszentelõdés tere legyen!
Nekem 1996 minden, csak nem temetõ, nem múzeum, nem egymásra-mutogatás, nem tervezgetés. Nekem az üdvösség
soha nem látott lehetõsége és munkatere. Köszönöm, ha velem tartotok, ha köreteikbe ilyen hullámhosszon meghívtok.
Lépcsõ 1996. január-február
Q

Pogány Petra

Q

Görcs
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Szûkölködni, bõvelkedni...
A szûkösség félelme szorongat. Szûken van idõnk és szûken van pénzünk. Akkor is szûk a létszám, ha elszánt emberekre
volna szükség. Amúgy is össze kell húznunk a derékszíjat, ráadásul néhány nap múlva még böjtölhetünk is. Megkötnek
Isten parancsolatai és az Egyház törvényei. Szûk az utánpótlás: életben, hivatásban. Szûkösek a lehetõségeink a közéletben, a kommunikációban, a jövõ formálásában. Maga az Úr is ezt mondja: szûk a kapu, amelyen át kell préselõdnünk.
Ráadásul e szûkösség nemcsak házon belüli tény, hanem minket kívülrõl beárnyaló gyanú is. Úgy tûnik, Krisztust követni annyi, mint minduntalan lemondani. Aki az Egyházhoz tartozik, az a hátrányos helyzetûek közé sorolja magát.
Jézus Krisztus mindezek ellenére azért jött közénk, hogy életünk legyen, éspedig bõségben. Bár a kapu szûk, mégis végtelen tágasságra vezet. Az ösvény lehet keskeny, de meredeken a célba visz. Még a gyászunkban sem törünk úgy össze,
mint azok, akiknek nincsen reményük. Sorsunk tele van halhatatlansággal. A mi erõnk az Úrban lévõ örömünk. Akik az
ígéret fiai – akik mernek kockáztatni az élet vállalásáért és neveléséért, azok jövõje nem deviancia és öngyilkosság,
hanem megszámlálhatatlan sokaság. Az Egyház hiszi, hogy az egész emberi nem számára erõs magja az egységnek, a
reménynek, az üdvösségnek. Biztos abban, hogy Krisztus élet-, szeretet- és igazságközösségnek alapította. Bár a kezdeti egyház tanult a zsidó és hellenista böjtölési gyakorlatból, mégis elhatárolta magát annak külsõséges, látványos vagy
lemondó szemléletétõl, a tiltott ételek ideologizálásától. Az elsõ keresztények számára az éhségen-szomjúságon önkéntesen uralkodó áldozatkészség már nem a gyász és vezeklés elsõsorban, hanem az eljövendõ Úrra való várakozás. A lélek
frisseségének, az ember szabadságának, önuralmának záloga. Annyi helyünk van a társadalomban, amennyit becsületünkkel, élni akarásunkkal, igazságérzetünkkel – ha kemény bizonyítások árán is – kiharcolunk és párbeszédeinkkel
megértetünk, megszerettetünk. „A szeretet új neve: dialógus” (II. János Pál: Megszentelt élet 74. p.). Annyi a hivatásunk, a munkatársunk és a szimpatizánsunk, amennyit kiimádkozunk, s amennyit Isten gondviselésének mindig fiatalos, mindig meglepetést szerzõ leleménye megenged. Az élet legfõbb síkja nem az anyagi valóság. A szellemi, esztétikai,
morális, kegyelmi értékek szolgálatára vannak az elõbbiek. Az idõnk bizonyos fokig szeretetünk függvénye; arra van
idõnk, akit, amit szeretünk.
Szeretném, ha a Szent Negyvennapot arra fogadnánk és fordítanánk, hogy a körülményektõl és önmagunk által magunkrabilincselt béklyóinktól szabaduljunk, mert vár ránk Isten gazdagsága, életárasztó teljessége, túláradó kegyelme. Felkínálta nekünk, övéinek egyháza egyetemességét, katolicitását, tágasságát, szabadságát; a hit, a remény és a szeretet jóízében a világ tízparancsolatos rendjét, alapkultúráját. Úton vagyunk affelé, hogy Krisztusban Isten legyen minden, mindenben. A Szentimre alkalmas helye lehet az Istenben való ezen bõség megtapasztalásának.
Lépcsõ 1997. január-február
Q

Jenes Gyõzõ

Q

Aratás után
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Téged, Isten, dicsérünk!
Ha van igazság a népi mondásban: „Csak az elsõ gyereket kell megnevelni, a többit már õ is segít alakítani”, akkor súlya
van újrakezdõ iskolánk elsõ évének, mert megjellegezheti a késõbbieket. Ezért utólagos számadást tartva megkérdezhetjük, vajon a „szeretet különleges iskolája” voltunk-e, vagyunk-e az újra ciszterci gimnáziumi élet kezdetén?! Nem is
vaktában hangzik el ez a kérdés, hiszen tanártársaink kérésére egy kis füzetben még '97 tavaszán megfogalmaztuk,
milyen eszményt tûz ki elénk a keresztény ciszterci nevelés feladata.
Hálásak lehetünk az üdvtörténeti háttérért, a megváltás 2000. éve felé fölvezetõ 1997-es, Krisztusra figyelõ, és az 1998as Szentlélekben megújító egyházi, egyházmegyei törekvésekért. Az Úr gondviselésére jellemzõ, hogy elõ szokta készíteni mûveit. Így vehetjük az 1997/98-as tanévhez képest elõharangozásnak az 1989 óta megkísérelt gimnáziumi hittanórákat, az 1996-ban érettségizett elsõ ciszterci jellegû osztályunk, a Szent Bernát osztály modellértékû kibontakozását;
a szülõk, családok, sõt egymást idesodró diákok iskolánk iránti érdeklõdését, hogy bekerülhessenek gyermekeik ill. õk
maguk iskolánk tanítványainak soraiba. Akik hangsúllyal mondogatták az utóbbi évben: „újra ciszterci a gimnázium,
nagy ez az elsõ újrakezdõ ciszterci év”, többnyire megérték az 1948-beli akkori utolsót, és most a bizalom igazságáról
tanúskodtak. Sokan visszaadták egykori ciszterci tanáraik náluk rejtegetett szakkönyveit, a fiók mélyén õrzött fényképeket, sõt egy viharvert, csak részben ránk maradt tablót is.
Mindez ötvözõdött az évkezdõ apáti mise örömével, a Ciszterci Diákszövetség egyszerre Veni Sancté-s Te Deum-os ünneplésével, és számos olyan ötlettel, kezdeményezéssel, amelyben megcsillant valami õseredeti szeretet, talán szentlelkes
szikra. Így az egyik IV. osztály imavirrasztásra vállalkozott, az induló I. osztály a tanulásban egymás segítését szervezte
meg, a tanári kar két közös bensõséges misét kért, ismerkedési estet tartott... Jó, hogy az osztálynevek, védõszentek között a november 9-én boldoggá avatott vértanú püspök, Apor Vilmos már eleve szerepelt, és védencei az év során több
Apor-ünnepségen is részt vehettek. Szép, hogy frissen festett folyosók, osztályok fogadták az egységes tömbbe összeverbuválódó ciszterci osztályokat a negyedik emeleten, és hogy eszünkbe jutott megáldani Vízkeresztkor az iskolát, év végén az újraépített, berendezett Madonnás kutat. Micsoda gazdag kultúra tárult fel játékosan, testvérien a reneszánsz
estben és mennyi finomság, ízlés nyilvánult meg a szalagavatón, az osztályünnepeken, a névadókon.
Az év szõttesében vezérfonalat jelentett a ciszterci jubileum: Cîteaux 900 éves évfordulója. Szívesen hordja tanár is, diák
is a vadonatúj ciszterci jelvényt. Van valami kedves öntudat a „fociszter” megnevezésben, és odaadás a pályázatok nyerteseiben. Külön jubileumi elõadássorozatot is szerveztünk iskolánk részére, így vált ünneppé apát urunk elõadása a ciszterci kezdetekrõl, Levente atya értekezése Rendünk történetérõl... Ezeknél is szélesebb körû volt a jubileumi versenysorozat: sportnap Baján, az ének- és zenekultúra terén találkozó Pécsett, képzõmûvészeti kiállítás a székesfehérvári lelki
naphoz kapcsolódóan, szavalóverseny Budán, tájékozódási verseny Egerben és Bélapátfalván, általános ciszterci mûvelt-

ségi verseny május elsején Zircen. Ciszterci családias légkörben zajlottak tanítványaink énekes, zenei, liturgikus szolgálataival az évfolyamonkénti hétköznapi misék és a havi gimnáziumi diákmisék. Különös elevenséggel folyt az adventi,
nagyböjti lelki nap. Ide számíthatjuk tanulmányi kirándulásainkat, és az egyes osztályok alkalmi rendezvényeit, továbbá a nagyobb lélegzetû iskolai kerékpártúrát Boldog Gizella sírhelyéig, Passau-ig, és a nyári ciszterci tábort. Elmondhatjuk, hogy sajátos jó íze van annak, hogy valaki ciszterci diák lehet. A szolidaritás-érzés oly erõs, hogy még az is ragaszkodik osztályához, akinek tanulmányi, társasági síkon ugyancsak küzdenie kell a bentmaradásért.
Évünk ugyanakkor benn mozgott a mai magyar és európai valóságban. Egyrészt igyekeztünk értékelõ köszönetünket kifejezni azoknak, akik különösen sokat tettek iskolánk visszaadásáért –, másrészt szolgálni próbáltuk Dél-Buda keresztény
érdeklõdésû pedagógusait két találkozó megrendezésével. Szintén emlékezetes maradt az október 23-i, március 15-i
ünnepség és az iskolai színpad színes szolgálata. Ugyanakkor kemény megpróbáltatást jelentett az iskolavezetésnek, a
tanári karnak a kezdés számtalan útkijelölése, a nyolcosztályos gimnáziumi rendszer engedélyeztetésének elõkészítése,
a felvételi rendszer csiszolása... Áldásosnak bizonyult a tizenhárom osztályfõnökkel minden szerda délelõtti tanácskozás
és igényként jelentkezett a teljes tanári kar részérõl, hogy párbeszédes kölcsönösséggel többször beszélhessük meg közös feladatainkat.
Ugyanakkor mindent megpróbált megtenni az egy épületben mûködõ két iskola egymás zavarásmentes elfogadásáért,
különösen megszenvedve a tizenhat bombariadó drasztikumát.
A plébánia és az iskola szoros kapcsolata különösen élénkítette mindkét közösség életét. Szeretnénk igényesek, sõt nagylelkûek lenni a lelkipásztorkodás elõsegítésére minden más plébánia iránt is. Igyekezünk tanítványainkból jó keresztényeket nevelni, nem vonjuk ki a fiatalokat plébániájuk életterébõl.
Ami a jövõt illeti, reméljük, hogy sikerül megõriznünk azt a barátságos, készséges légkört, amelyben az evangéliumi szabadság és testvériség frissességét érezzük, de tudjuk, felelõsek vagyunk azért, hogy ne okozzunk csalódást sem az egyetemi-fõiskolai felvételiknél, sem az élet során azzal, hogy nem vagyunk elég igényesek, következetesek. Az iskola minden otthonossága mellett munkahely is. Kérjük az Úr áldását, hogy legyen erõnk megfelelni elvárásainak és megbecsülni
ajándékait. Ehhez még egymás közt: tanári karon belül, a diákság körében és tanár-diák vonatkozásban van mit csiszolni, fõként a kölcsönös megértés, párbeszéd, elfogadás alkalmait megkeresni és rendszerét kiépíteni.

Az Atya éve
„A nagy gondolatok mindig nagyon egyszerûek...” – mondja a történelem feszültségein bölcselkedõ író. A történelemben
eddig ilyen arányban soha meg nem próbált nagyszerû szempont, hogy a legutóbbi három évet a Szentháromság személyeinek szentelve éljük. A Fiú és a Szentlélek éve után 1999. az Atya éve. Így mostanában mindennapi életünk és munkánk nemcsak a harmadik évezred küszöbéig visz el, hanem egyben a Krisztussal tudatosan együtt töltött 2000 év
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hálaadásához, és a harmadik évezred benne való megkezdéséhez. A Mennyei Atya különleges ajándékának tartjuk, hogy
Fiát közénk küldte, vagyis hogy Krisztus megtestesült, és hogy Szentlelke minduntalan eszünkbe juttatja, hogy barátságában éljünk. Bár a hitben ennyire kifejezetten ezt csak Krisztus követõi látják így, mégis az egész emberiséget érinti a
megváltás ténye, egyben az a szolgálat is, amelyet ennek erejében az Egyház tett az elmúlt két évezredben. A korábbi
idõk történelmét is ehhez viszonyítva értjük, aminek jele kultúránkban, hogy Krisztus születésének (nagyjából) számított idõpontja az idõszámításunk kezdete. Tehát ilyen arányban soha nem látott hívõ tapasztalatot eredményezett, hogy
akiben az Isten számunkra foghatóvá tette magát, a Fiának szenteltük 1997-et, akiben összeköt minket önmagával és
egymással, a Szentlélekben éltük meg 1998-at, és akitõl mindez a megmentõ, megváltó, oltalmazó és gondoskodó
szeretet árad, a Mennyei Atya atyás-anyás szeretetének adjuk át magunkat 1999-ben.
Budán az újrakezdés óta a második teljesen ciszterci iskolaévünk az 1998/99. iskolaév volt. Mivel az oktató-nevelõ munka
menetét nem a polgári évben, hanem az iskolai munkaévben számítjuk, már 1998 õszi Veni Sancte-jára kitûztük a gimnázium és a plébánia egész térségének szólóan a jelmondatot, a Szentatya Tertio Millennio Adveniente körlevelének ide
vonatkozó mondatát idézve.
„1999-nek az lesz a feladata, hogy a hívõ ember távlatait tágítsa ki Krisztus mértékére, amely a Mennyei Atya mértéke...”
Ez a mélyen biblikus gyökerû, de nem megszokott fogalmazás érdekes elmélyedésre és gyakorlatra késztetett minket:
mi Krisztus mértéke, mércéje az életünk különféle vonatkozásaiban? Mi az a sajátos, amit – az Atyára figyelve – õ közvetített felénk és mutatott be saját példáján nekünk?! Bár ezen kérdések kimerítõ megválaszolása már Isten misztériumainak, és a mi vele való együttmûködésünk titkáig nyúlna, annyit még megpróbálhatunk, hogy elmúlt iskolaévünk
négy – a fentiekkel kapcsolatos – jelenségére röviden rámutassunk:
1. Gimnáziumunk képe és hangulata lényegesen más lett amiatt, hogy idén már újra voltak közöttünk „kicsinyek” is, 1112 éves, ötödikes és hatodikos gyerekek. Iskolánk 1912-tõl kezdve nyolcosztályos gimnáziumnak indult, és a nyolc
korosztályon át tartó nevelés-tanítás jelentõségét a mostani tényleges és reménybeli diákjaink szülei élesen látták, és
igen nagy számban, igen erõteljesen kérték e gimnáziumi forma visszaállítását. Ennek elõnye, hogy korábbtól, hoszszabb idõn át, erõteljesebb nevelési és képzési menetet biztosít azon gyerekeknek, akik erre 10 éves koruk körül alkalmasnak látszanak. Még érzékeny gyermeki hajlékonysággal kezdhetik az itteni kultúrálódást, nem pedig már kamaszos
fölénnyel, kiábrándultsággal, esetleg lelki, szemléleti károsultsággal. Ez az igény olyan odaadó volt, hogy a szülõk egy
határozott köre megfogadta, ha már 1997/98-ban jogilag nem volt lehetõségünk nyolcosztályos gimnáziumot indítani,
akkor a következõ évre egész osztályt megtöltõ gyermekeiket ide hozzák hatodikra, addig valahol másutt végezve az
ötödiket. Emiatt volt az idén egy hatodikos osztályunk is! Természetesen a kilencedik osztályra csatlakozás lehetõségét
továbbra is fenntartjuk, hiszen számosan a katolikus nyolcosztályos általános iskolák elvégzése után keresik a további
hívõ szemléletû taníttatás lehetõségét.

Kicsinyek a gimnáziumban! Amennyire félt tõle a tantestület, hogy a gimnazistákhoz szokott nevelõ-oktató rutint megpróbálják a gyerekek, amennyire ismeretlennek, újszerûnek tûnt a feladat, annyira feloldódott szorongásunk, mert az a
nyitottság, kedvesség, elevenség, amely ezeket a korosztályokat jellemzi, lenyûgözött mindenkit. Nem is szólva a mélyen
hívõ családok gyermekein tükrözõdõ, egyértelmû bensõséges vallásosságukról, amely mer kérdezõsködni, elfogadni, a
hétfõ reggeli 8 órai közös miséjükön is megszólalni, megcsendülni.
Amit az Evangélium a kicsinyekrõl, és másrészt a gyermekekrõl, a gyermeki lelkületrõl mond, az körünkben ajándékosan megtapasztalhatóvá vált. A szaladgáló, mindig mosolygó kicsinyeket szívesen fogadták a nagyobb diákok is. Testvérükként kezelték azokat is, akik nem vér szerintien váltak azzá. Megfrissült az iskola légköre. Isten atyai pedagógiája családias, nemzedékekrõl-nemzedékekre fûzi össze az embereket és mûvelésüket, szervesen kezeli az évjáratokat, az
életet...
2. A tantestületben idén mélyült a nevelõi igényesség, hitelre törekvés és összetartás. Fõként a fiatalabb kollégák kezdeményezésére és rendezésében több kifejezetten elmélyítõ programot iktattunk be: az érdi lelki napot, kirándulást, beszélgetéseket, egy konferencián a baráti hangvételû megbeszélés lehetõségét. E mögött mind ott él az az eszmény, hogy
a keresztény nevelõ Isten atyai méltóságát, törõdését, elõrelátását képviseli. A keresztény pedagógia preventív, mert
Isten is „elõbb” szeret. Ha Isten szenvedélyesen összegyûjti övéit, akkor ennek mércéjében mozgott minden olyan összefogás, amely nevelésünk egységét igyekezett elõsegíteni. Erre szolgáltak két tagozatban a hetenkénti, osztályfõnökök
közötti konferenciák is. De túl a hétköznapi eseményeken, rendszabályokon, teljesítményeken, – az intézményünket ma
valami hitelre törekvõ becsület, a jövõért felelõsséget érzõ kötelességtudat jellemzi, és tudatában van annak, hogy a
felénk irányuló népszerûség egyben súlyos elvárás is.
3. A teremtés szabadsága és gazdagsága Isten atyai nagyvonalúságának tükrözõdése. Az Atya belülrõl késztet és tart, nem
külsõ szabályok és tilalmak abroncsával kényszerít. Sokszínûség, alkotási tér, gazdagság jellemzik keze nyomának
állását. Szeretnénk remélni, hogy az Isten atyai mértékének felel meg, ahogyan osztályaink, korosztályaink sajátos jellegüket, életrendjüket, stílusukat alakítgatják. Nemcsak az osztálytermek megjelenése, nemcsak a programok sokfélesége mutatja intézetünk kreatív belsõ szabadságát, de a társas rendezvények, a hétvégi lelki programok (imavirrasztás, keresztút a szabadban, lelki nap stb.) sokszínûsége és lelkesültsége is. Ugyanez elmondható a heti osztálymisék
vállalásáról, rendezésérõl és a lelki napokról, meg a havonkénti gimnáziumi misékrõl. A Diákszínpad elõadásai, az
egyes osztályok névadói rendezvényei, megemlékezései ünnepnek számítanak. Ha annyira szívesen járnak ebbe az iskolába diákjaink, hogy még a betegeskedõ, bukdácsoló is többnyire mindent megtesz azért, hogy a többiekkel együtt legyen, akkor él a remény, hogy az események sokszínûségén át a közösség, az Egyház, a hazánk egysége is épül. Isten
Országának a „Szent Imre” is egyik csírája.
4. A jövõért való felelõsségünk áldozatokat kíván. Az atyai szeretet virrasztásra szólít fel, tehetségünk kibontására, javaink
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beosztására késztet, elszámoltat. Mint az elõzõ területeken, itt is bõven van tenni-javítani való. Mégis: legalább jelzésszerûen él köztünk, bennünk ez a szemlélet. Anyagiak terén pl. óriási beruházás, de megtérülõ, elkerülhetetlen lépés
volt az önálló fûtési rendszer kialakítása. A pazarlás, az egyenlõtlen melegelosztás akár jelképe is lehetne az elembertelenedõ konzum szemlélet lelkiismeretlenségének. Mi az a mérce, amelyben szerényen, derûsen, mindenkivel osztozva lehet élni? Az osztálypénztárak kezelésétõl a tehetségkibontásig és egymás segítéséig széles a skálája ennek a holnapra berendezkedõ keresztényi mértéktartásnak és nagylelkûségnek. Külön említendõ „atyás” törekvésünk, hogy jó kapcsolatban legyünk tanítványaink szüleivel. Nemcsak a hivatalos értekezletek, de az alkalmi találkozási lehetõségek is
összekötnek velük. Osztályünnepségeken épp úgy bekapcsolódnak az iskola életébe, mint ahogy részt vesznek a diákmiséken lehetõségeikhez mérten, vagy ahogyan külön kurzusra gyülekeznek össze, hogy korszerû csoportmunkával
egy-egy nevelési kérdést közösen átgondoljunk. Isten atyai gazdagságát nem lehet néhány sorban leírni, az örökkévalóság is kevés annak megcsodálására. Isten atyai szeretetének tükrözése egy iskola keretében még végesebb törekvés.
De minden, ami a személyes, kölcsönös szeretetben megcsillan, ami teret ad a másik bontakozásának, tiszteletének,
azért olyan jó, mert ez az isteni atyai vonás fénylik meg benne...
Ciszterci Szent Imre Gimnázium évkönyve 1997
Q

Pogány Petra

Q

Didergõk
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A Szentlélek: Isten ajándékainak örök forrása
A várakozás, a virrasztás nem teher, hanem áldás. A születés, az életbelépés nem az élet színpadára kidobó vak végzet,
hanem az Élet céljának nemes szolgálata: a megvalósulás már látható és reményteljes kezdete. A Szentlélek „a szeretet
Személye, a teremtetlen ajándék, aki a teremtés rendjében Isten ajándékainak örök forrása, a kegyelem rendjében pedig
Isten önközlésének bizonyos értelemben elve és alanya. Ennek az ajándékozásnak és önközlésnek csúcspontja a
Megtestesülés misztériuma.” (II. János Pál. A harmadik évezred közeledtével, 44.p.)
Figyelem és csodálom, s amennyire lehet, továbbmondom és megköszönöm, hogy tele van jelenünk ihlettel, jó kihívásokkal, eddig még nem látott elindulásokkal, vállalásokkal, a Szentlélektõl kapott „születésekkel”, életbe ébredésekkel.
Talán szabad így mondanom: egyre többször megkíséreljük, hogy a krisztusi szándékok megtestesülését elõsegítsük.
Ilyenek mostanában: a búcsúnk meghittsége, a SZIVISZ közvetítõ ereje, a SZIE és a hasonló polgári egyesületek
konferenciája, fiataljaink imádsága, a jócselekedetekkel gyûjtött búzaszemek Luca napra, gimink folyosóinak derûs
közvetlensége, a lelkinapokon az Úr békéjének szétáradása, a szülõk különféle összefogása.
De ilyen élmény sokunk számára Apor Vilmos életútjának tanulmányozása, mely nyílegyenesen vezetett el sokakat megmentõ mártiriumáig. Valahonnan a gyermekkori nagylelkûségeitõl indul minden – ahogy elözvegyült édesanyja vigasztalására hegedülni tanul, ahogy húgával „misézik”, ahogy késõbb érettségi ajándékként azt kéri, hogy papnak jelentkezhessen – és teológiai tanulmányaiban az Egyház szociális tanítása iránti érdeklõdése felébredésével folytatódik.
Mindez a hihetetlen gazdag szervezõ, jótevõ, mindenkit megbecsülõ, megfontolt pasztorációjában válik alakító erõvé.
Egy héttel halála elõtt majdhogy írásban nem adta az orsolya zárda fõnöknõjének, hogy alkalmasint akár életünk kockáztatásával is meg kell védenünk a ránkbízottakat. Két nappal ezután a nõvér szintén fegyveres támadás áldozata lett,
s bár megmenekült, mégis a püspök vértanúságának elõképévé vált. Alighogy Budán, a róla elnevezett téren szobrát a
talapzatára emelték, már ott égett mellette a gyertya, s az egyik közeli ház lakói elvállalták, hogy felváltva gondozzák.
Úgy remélem, új életérzést teremt népünk körében az a tény, hogy a boldoggá avatást eddig senki sem kezelte bántóan,
hogy itthon az új boldog befogadásának elsõ gesztusai idõben és méltóan zajlottak, és hogy a bennünket ez alkalommal
is kiemelten elõzékeny szeretettel kezelõ pápa szavai lelkünkben visszhangra találtak: „Vilmos püspök hõsies tanúságtétele becsületére válik a magyar nemzet nemes történelmének, s a mai naptól fogva az egész Egyház csodálattal tekint
fel rá. Bátorítsa ez a híveket arra, hogy habozás nélkül kövessék Krisztust saját életükben is.” Õszintén bízom abban,
hogy ezzel a láttatással, ezekkel a boldogító tényekkel hajnal hasad bennünk, köztünk, a remélni tudás, az összefogás,
a bátor felelõsségvállalás hajnala. Áldott ünnepeket kívánok a Lélek ajándékainak megtestesülésében.
Lépcsõ 1997. december
Q

Szemkeõ András

Q

Ablaküveg
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A Szentlélek évében
Néhány napja átizzott a magyarság jónéhány lelki vezetõje és lelkes világi munkatársa a Szentlélek szeretet-tüzében az
egri lelkipásztori napokon. Néhány nap óta együtt imádkozunk, engesztelünk péntek esténként a szentmise után templomunkban fiataljaink javaslatára. Néhány napja megkaptuk egyházmegyénk ez évi eligazító füzetét, amely a 2000. év
nagy jubileuma felé idén arra késztet minket, hogy a Szentlélek erejétõl megerõsödjünk.
A Szentatya jubileumi körlevelében biztat, hogy fedezzük fel újra a remény isteni erényét, amelyrõl az evangélium igaz
tanításában (Kol 1,5) hallottunk. A remény alapvetõ magatartása egyrészt arra készteti a keresztényt, hogy ne tévessze
szem elõl a végsõ célt, mely értelmet és értéket ad egész létének, másrészt megbízható és mély indítékokat ad a mindennapi teendõkhöz, hogy a földi vakságot Isten tervének megfelelõen alakítsa (TMA 4G).
Mivel tudatunk és tudattalan mélységünk tele van szemetelve a kétségbeesés, a horror, a méltatlanságérzés, a szorongás
számtalan kultúrhulladékával, valóban építenünk kell magunkban és egymásban – Isten áldásával – a remény alapvetõ
magatartását. Így bízhatunk abban, hogy megerõsödik legalább köreinkben az örökkévalóság számításba vételének, várásának és készítésének öröme. Hitünk és örökségünk, hogy sub specie aeternitatis – az örökkévalóság égboltja vonzásában éljük a leghétköznapibb rövidlejáratú dolgainkat is.
Az apostoli levél külön felhívást ad: „Ismernünk és értékelnünk kell a remény jeleit, amelyek most, a század végén mutatkoznak minden – ezeket szemünk elõl elrejtõ árnyak ellenére... Az Egyház életében a Szentlélek szavának figyelmesebb
hallgatása, a karizmák elfogadása és a laikusok megbecsülése révén; a keresztények egységének odaadó szolgálata; a
többi vallással és a mai kultúrával folytatandó dialógus révén...” (TMA 4.6.).
Szívbõl kívánom, hogy sorainkat olvasó Testvérem itt álljon meg egy percre és a Szentlélek megvilágításában gondolja át,
hogy ebben a percben a reménynek milyen jelei villannak fel a szíve mélyén. A Biblia odáig elmegy, hogy a remény ellenére kell reménykednünk. Semmi nem biztonságosabb és építõbb, mint észrevenni, hogy a Szentlélek ma mennyire felfokozottan mûködik Egyházában. Józsue nyomán, de Prohászka szavával én és Házam Népe a Szentlélek izzította
reményben élünk.
Lépcsõ 1998. február
Q

Németh Kinga

Q

Patak
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Miért szép a május?
Mert a kiviruló növények virágba borulnak, túllépnek önös burjánzásukon. Mert a virágok varázslatos pompájukban a gyümölcstermés alázatának adják át magukat. Mert az anyáknak májusban tisztelgõ napjuk van, amelyen gyermekeik –
évente legalább egyszer – ünnepi alázattal megpróbálják elismerni édesanyjuk áldozatosságát. Mert amit ilyenkor
észreveszünk, az az anyák, s persze apák alázata, amellyel – jó esetben, hivatásuk méltóságában – túllépnek azon, ami
önzõ érdekük, hiúságuk, számításuk s megpróbálnak gyermekeiknek jövõt teremteni, készségüket a magyarság és az
Isten Országa sorsa iránt érzékennyé tenni, övéiket az élet küzdelmeire megedzeni. Hasonló hivatást hozdoz az apostol, az elkötelezett nevelõ, és – ha van ilyen a 20. század vége felé – az államférfi is: aki a harácsolás, a hatalomkihasználás nemzetpusztító önzésével szemben túllép önmaga élete féltésén, presztizse védésén s alázattal szolgálja mindnyájunk jövõjét. „Élek én, de már nem én, hanem Krisztus él bennem” (Gal.2,20). „Egyikünk sem él önmagának, egyikünk
sem hal meg önmagának, mert akár élünk, akár halunk, egyaránt Krisztusé vagyunk” (Rom.14.).
Mikor szép a május? Ha népem megragadja a májusban még újra felkínált lehetõséget, talán végsõ lehetõséget, hogy igent
mondjon az életre, a jövõre, a családra, a hitre, a hazánkra, a kultúránkra, a hivatásunkra. Szép, ha alázattal túllép önös
önmagán, tunyaságán, szorongásán, csábító és halált hozó befolyásolhatóságán.
Amit konzervatív értéknek nevezünk, az bizony nem konzerv, nem ósdi és elavult örökség, nem muzeális idõszerûtlenség.
A konzervatív alapszava a conservo latin szava: az együttszolgálni akaró szeretet kulcsszava. Boldog, aki másokat szolgál, mások javára él, másoknak ad életet, élelmet (akár kenyeret és elõre elkészített konzervet). Boldog, aki tanul, alkot,
imádkozik. Áldott, aki ezt másokkal közösen teszi. A Vatikánum szerint a jövõ azoké, akik az utánuk jövõ nemzedéket
meg tudják gyõzni arról, hogy érdemes élni és remélni (vö. GS 31.p.)
Lépcsõ 1998. május
Q

Kató Csaba

Q

Forró nap vége
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Búcsúnk ünnepe
„Mindig álljatok készen arra, hogy megfeleljetek mindenkinek, aki reménységtekrõl kérdõre von titeket...” Péter apostol
elsõ levelének idézett igazságával szeretném a Lépcsõ-re tenni, amit az iménti kérdésre, – hogy mit jelent a Plébániának
az idei búcsú? – válaszolni tudok. A hívõ Szentimrevárosnak a búcsú elkötelezett ünnep. Egy pillanatra meg kell állnunk, ha az Úr ajándékaihoz hûségesek akarunk maradni – és meg kell köszönnünk Templomunk létét, kerek hatvan –
nem is akármilyen változatos sorsú esztendõjét. A belsõ újjávarázslást is. (Most olyan, szakasztott olyan, mint amilyennek tervezték; egy régi falmaradványon, festékmintán igazolódott, hogy a gondos, szorgos háttérapparátus jól találta el
az alapszínt.) Kifejezzük – szokásunkhoz híven – tiszteletünket, hálánkat mindazok felé, akik ezt a felújítást lehetõvé
tették és végezték. Szellemi-lelki gyökereinkre tekintve ebben az évben minduntalan felidézzük a kezdeteket, az induló
Citeaux-ot, 900 év távlatából, minden eredeti és azóta rárétegzõdõ áldásával. A templom név- és születésnapja: Szent
Imre ünnepe és a felszentelés évfordulója a legrangosabb ünnepek közé tartozik az Egyház liturgikus érzés és értékelés
világában: figyelmeztet és megerõsít abban, hogy „a vér nem válhat vízzé”.
Búcsúnk ünnepe egyben Plébániánk nyílt napja. A missziós küldetést hordozó lelkület szárnypróbálgatása. Ha mi, ma nem
egykönnyen nyújtunk kezet – társadalmi szélességben – bár csakhamar itt a három kerületi keresztény, polgári egyesület
dobogókõi konferenciája hazánk és Európa kölcsönös összefüggéseirõl – legalább azt szeretnénk megtanulni, hogy kell
a házunkba másokat, Testvéreinket befogadni, körbekalauzolni, szellemi-lelki-testvéri javakkal megkínálni, a velük való
közösséget megízlelni, megízleltetni. Ki tudja, nem segített-e hagyományos búcsúink felfrissített szokása a Páneurópai
napok ötletéhez, mindenesetre tudatosan szeretnénk összkerületi vagy legalább is regionális kerületi alkalmat felkínálni jóakaratú, nyílt szellemiségû környezetünknek a találkozásra.
Ami az Egyház ünnepeibõl, ünneplésébõl kifelé látszik, mindig belsõ mély kútból fakad. A várudvar közepén ott a kút, a
ciszterna, az élõ vizek forrása. Ünnepeinken mindig több történik, mint ami kifelé megfénylik vagy belül összeszámolható. „Aki szomjazik, jöjjön hozzám és igyék! Aki hisz bennem, annak szívébõl élõ víz forrásai fakadnak”. Ezt (Jézus) a
Lélekrõl mondta, melyben a benne hívõknek kellett részesülniük. (Jn. 7,37-9) A búcsú – Ruppert János fogalmazásában
– „búcsú bûneinktõl”, a bûnadósságainktól, a lelki terheinktõl. Egyben feltöltõdés, megújulás az Úr Lelkébõl, ennek a
Szentlelkes évnek számtalan kegyelmébõl. Az idei búcsú jó alkalom lehet arra, hogy személyesen is, közösségileg is belegondoljunk abba: mennyi szép és szent tapasztalatra, Lélek-tapasztalásra vezetett a 2000 felé vezetõ Szentlelkes év bennünket, és hogy miért kell áldanunk, magasztalnunk Istenünket? Hogy legyen kedvünk, erõnk, bátorságunk cselekedni
is Benne!
Lépcsõ 1998. november
Q

Laszlovszky István

Q

Fekete-fehér
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A búcsú ünnep
Találkozás és felfelé nyújtózkodás, kitárt kézzel újabb hálaadás.
Összegzés – egy év termésének gazdagságát tesszük az oltárra, ami pedig férgesre sikerült, azt Urunk lába elé dobjuk, úgy,
ahogy az le van írva a benediktinus Regulában.
Tájolás – ahogy a cserkészek szokták ilyen-olyan térképészeti „metszet” készítésével pillanatnyi hollétüket meghatározni,
úgy keressük a Szentimre helyét a történelem nagy térképén, az „idõk jelei” vonatkozási pontjaihoz mérten.
Elõrenézés, útmutató állásfoglalás – irányaink-arányaink kimondása, persze Urunk kegyelmi erõterében, annak erõire támaszkodva.
Hívás – kapuinkat szélesre tárjuk, nemcsak a hûséges mindennap, minden vasárnap idejárókat várjuk. Legyen fénye, öröme a „búcsúfiában”, jövõje minden kerületünkbélinek.
Tehát:
• az idei búcsúnk jubilálás, millenniumi megújulás: Krisztus barátságába, hazai kereszténységünkbe gyökerezett múltunk
a reményünk, az erõtartalékunk.
• az idei búcsúnk sosem látott bõsége megannyi szent és megszentelõ találkozás (Székesfehérvári Családi Nap, az Örökimádás templomba vezetõ zarándoklat, Aachen, Zánka, Csillebérc, Katolikus nagyggyûlés, Kunbaracs, közösségi táborok, Tata, Bajót, MET-Esztergom, Római Ifjúsági Világtalálkozó, nagy-getei keresztállítás, Medjugorje, Máriaremetei Zarándoklat, Római Nemzeti Zarándoklat...) gyümölcseinek szürete, és Uram bocsá', ha bármelyikünk is, vagy bármelyikünk rokonsága, baráti köre, szóbajöhetõ ház- és utcabelije ebbõl kimaradt.
• az idei búcsúnk világosan jelzi õsi és újabb szentek seregéhez mérten, a nagy megnyilatkozások, megtapasztalások, sorozatos megtérések, katekumenátusok, végre egymásra, másokra, közéletre felfigyelõ megnyílások és vállalások tényében,
hogy jövõnk egyértelmûen és mindenekelõtti egyedülálló mivoltában Krisztus.
• az idei búcsúnk bizonyára már tanúsítja, de jókedvûen, bizalomtelien sürget is arra, hogy Szentimreváros, merj elmélyülni, Isten irgalmas szeretetébe belemerülni, mélyre evezni – lépj túl rezignált szorongásaidon, a csak polgári, de alig
evangéliumi, a fogyasztói, de alig közösségvállaló tradiciókon, és merj megnyílni a kerület, a társadalom, mindannyiunk jövõje felé. Add magad, és amid van – életben, hitben, ötletben, mûveltségben, karizmában, segítõkészségben és
bölcs mértékkel a dologi, anyagi síkon is.
• végül: az idei búcsúnk legyen Krisztusban tágölelésû találkozás, valami olyan, mint jelképében a Szent Péter téri kolonádok vonzása Péter örökségéhez, Péter szolgálatához, s általa Krisztusnak a Lélekben az Atyához húzó hívásához.
Lépcsõ 2000. november
Q

Laszlovszky István

Q

Feneketlen tó
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A „Szentimre”
a többi egyházközség népével együtt – sokat ad hazánknak, nemzetünknek, ha tud szépen, nemesen szórakoztatni és
szórakozni. A minap az ifjúsági képviselõk patrónus találkozóján is, a Házas Hétvégések – januári báljukra visszatekintõ – agapéján is szinte kipattant többfelõl a megállapítás: micsoda hála gyûlhet szívünkben a leleményt adó Szentlélek
iránt! Hiszen szeretete erejében, „erõs szeretetében” még a derûnk, a vidámságunk, a táncunk, a zenénk, a mûsorunk
is szép, jó tett, ízléses és szívet melengetõ élmény, igazi barátságokat és összefogásokat elõsegítõ tény. Micsoda orvossága ez annak az antivilágnak, amely a nihilizmus, a dekadencia, a kiélés halálzónájába, zsákutcájába csalogat. Az ilyen
stílusú szórakozás az isten-vesztett, emberi méltóságot tagadó, mindenképpen drága áron vásárolt és ürességgel fizetõ
„szórakoztató ipar” csalogatásának értelmes alternatívája; sokak által keresett örömök síkján a szeretet civilizációja.
Akkor hát itt is igaz: „Örvendezzünk jertek ... mi Urunk mireánk vár!”
Hírlevél 2001. február 11.
Q

Kató Csaba

Q

Jelfa
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A Szent Sír és a Golgota közelében,
miközben megújítjuk hitvallásunkat a föltámadott Úrban, kételkedhetünk-e abban, hogy az élet Lelkének hatalma erõt
ad nekünk megoszlásaink legyõzésére s az együttmûködésre a béke, az egység és a kiengesztelõdés jövõjének építésében? Itt újra halljuk – úgy, mint sehol másutt a világon – az Úr tanítványaihoz intézett szavait: „Bízzatok, én legyõztem
a világot!” (Jn.16,33).
Minket, szentimréseket II. János Pál pápa szentföldi élménye és szava hamar késztet a vele és az evangéliummal való
együttrezgésre. A Szentatyának 2000. március 26-án a jeruzsálemi Szent Sír bazilikában tett fenti kijelentése naponkénti élményünk, ha a templomunk fõbejárata feletti feliratra felnézünk. Igaz, Jézus Krisztus búcsúbeszédének fent idézett
szavait úgy, mint kínszenvedése betetõzõdésének tényleges helyén, sehol másutt a világon nem hallhatjuk, mégis, kell,
hogy hitünk szentlelkes erejében nekünk könnyen jusson eszünkbe és rezonáljon szívünkben: bízzatok. Az élet Lelkének
hatalma tehát adjon erõt nekünk esetleges megoszlásaink legyõzésére, a szívünk, a testvéri kötelékeink, s fõként az Úrra
figyelésünk megoszlásainak legyõzésére. Ebben a Szent negyven napban tegyünk tehát egy lépést befelé: valljuk meg a
föltámadott Úrban való hitünket az Eucharisztia gyakoribb látogatásával, azzal, hogy Krisztussal és bibliai üzenetével
nagylelkûbben idõzünk el. És az élet Lelkének hatalma adjon erõt nekünk az együttmûködésre is, hogy a béke, az egység
és a kiengesztelõdés jövõjét építsük, a szeretet civilizációját. Tegyünk tehát egy lépést kifelé is. Azok felé, akikkel van
valami kapcsolatunk, találkozásunk, de akikben ma még nem vált ki melegséget Urunk bátorító szava, mert nem jutottak el a bizalom keresztjén át a feltámadásig sodró ereje észrevételéig. Pedig mi már oly sokszor megtapasztaltuk, – a
világunk, énünk elistentelenedése terén, – hogy Jézus szava szentül igaz: „Bízzatok, én legyõztem a világot!"
Lépcsõ 2001. február 28., Hamvazószerda
Q

Laszlovszky István

Q

Megbújva
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Március
Sándor, József, Benedek, zsákban hozzák a meleget – tartja a népi megfigyelés. Gyümölcsoltó Boldogasszony, Szent József, Szent Patrik, õk hárman pedig fokozzák bizalmunkat, Isten gondviselõ jóságát, irgalmát jelzik. Márciust mondhatjuk Szent József havának is. Csendes védelmet nyújtó alakja nem túl régen került az egyházi érdeklõdés elõterébe. Igaz
ugyan, hogy már I. Lipót császár (1657-1705) az õ védelmébe ajánlotta Hazánkat, valójában a XIX. század közepétõl
lendült fel tisztelete; Protodulia – vagyis elsõdleges tisztelet illeti meg Szûz Mária, Jézus édesanyja tisztelete után. Meg
szokták jegyezni, hogy mióta Szent József oltalmazó szerepére jobban odafigyelünk, egyre-másra igen kiváló pápák vannak az Egyház élén. Jellemzõ a szerzetes nõvérek bizalma iránta, hogy minden anyagi, adminisztratív gondjukban is
számíthatnak segítségére. Amikor ma olyan sok évtizedes ínségben vagyunk az atya-kép, az apás szeretet, a hûséges és
önzetlen családi, közéleti férfi-szolgálat, az államférfi jellegû vezetés terén, bizony jó a hûséges és okos szolgához mérni a férfi arcélt, jó eszménye felé lépkedni már serdülõkorban, és jó bölcs tisztelettel elismerni azokat, akikben a családban, a közéletben nemes fõkre, József-szerû vezetõkre találunk.
Hírlevél 2001. március 11.
Q

Urbányi Zoltán

Q

A pécsi dóm ókeresztény szemszögbõl
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„Jézus föltámadása
Isten minden ígéretének végsõ pecsétje, egy új és föltámadott emberiség születésének a helye, a béke és lelki öröm messiási ajándékától meghatározott történelem záloga. Az új évezred hajnalán a keresztények a Föltámadott mindeneket
újjáalkotó, dicsõséges hatalmába vetett szilárd bizalommal tekinthetnek a jövõbe.” (II. János Pál pápa)
Ünnepelni hívunk, az ünnepben osztozkodunk a fenti sorokon át, az idézett mondatokat szerteszóró húsvéti képeslapjainkon át, a Lépcsõ bármely Olvasójának szívén is kopogtatva. Áldott ünnepeket! Áldott Húsvétot! Bizalmat, reményt
fokozó távlatot! Krisztus nyomán az örökkévalóságba feltámadás bizalmát és a hazánkban foghatóan bontakozó, gyarapodó élet reményét kérjük, kívánjuk egymásnak és egymáson át mindenki másnak. A fent citált elmélkedtetõ mondat
II. János Pál pápa szentévi jeruzsálemi zarándokútjának szavaiból való. Onnan, ahol ez a majdnem minden kortársának
érthetõ, karizmatikus Pásztor maga is mélyen megrendülve idõzött el Jézus Krisztusnak a megváltó, mindnyájunk sorsát
gyökeresen jobbrafordító, az életünk beteljesedésének lehetõségét felkínáló mártíriumának tényén. A rövidke köszöntõ
mondat ebbe az erõtérbe ajánl minket is rokonainkkal, barátainkkal, minden megközelíthetõ embertársunkkal együtt.
A mélységes igazságokat, az életet megújító tényeket, a jelképes ábrázolásokat és tetteket nem kell agyonmagyarázni. Érti,
aki éli ezeket. A fentieket is csak azért tettük a húsvéti út melletti fûbe, a húsvéti ünnepléshez vezetõ Lépcsõ tövébe,
hogy bátorítsunk az ünneplésre. Micsoda nagy téma, lehetõség, igény és gyógyszer napjainkban megtanulni, megtanítani ünnepelni vagy megosztani az ünnepünket! Elmeditálhatunk a Húsvét felszabadultabb óráiban, közösségeiben, micsoda másfajta élet az ünnepként megélt, az ünneplésként felfogott élet. A szentháromságos kegyelmi élet, a szentháromságos közösségben megvalósuló élet...
Lépcsõ 2001. április, Húsvét
Q

Bíró Judit

Q

Jeromos
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„Evezz a mélyre"
Lelked tengerén
Annak csendjében
Megtalálod Istent
Evezz hát mélyre
Vesd ki a hálót,
A rádbízott lelkeket
Vezesd az Úrhoz!

A Ciszterci Oblációhoz tartozó nõvérünk versének elsõ és utolsó versszaka pontosan az „egy lépést
befelé, egy lépést kifelé” törekvésünk megfogalmazása. A Szentatya lelkületére ráhangolódva (Novo Millennio Ineunte)
ez a vers, a Vatikáni Rádió révén, bejárta a világot. A Húsvétban élni annyit jelent, mint a Feltámadott arcába tekinteni,
és ennek erejében hétszeresen az Úr felé, és népe, minden teremtménye felé feszülni. A húsvéti idõ ötven napjában,
vasárnapról vasárnapra követjük a Szentatya fent jelzett írásának útmutatását.
1. Akarsz-e szentté válni? A hétköznapi keresztény életnek ezt a magas fokát vállalni?
2. Kitûnsz-e már az imádság mûvészetében? Vajon közösségeink az ima hiteles iskoláivá váltak-e?
3. Éled-e, hogy minden vasárnap egy kis Húsvét?
4. Támogatod-e lelkipásztoraidban a bátorság megújulását, hogy meggyõzõ és hatékony módon vállalják a kiengesztelõdés szentségének gyakorlatát?
5. Vallod-e a keresztény szemlélet lényeges elvét, a kegyelem elsõdlegességét?
6. Az Isten igéjének hallgatásából indulsz-e minduntalan?
7. Csak hallgatod vagy tanúsítod is az Úr igazságait?
Sajátos ízeket fedez fel az, akit a Föltámadott ereje és öröme táplál.
Hírlevél 2001. április 22.
Q

Kató Ágota

Q

Tiszapart
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Quae sursum sunt, quaerite!
A magasságbelieket keressétek! Ez a felirat áll – az 1001. április 4-én az önálló kiépítésre lehetõséget kapott magyar
egyházszervezet és benne elsõként – az esztergomi érsekség székesegyháza mai épületének homlokzatán.
Ha az Ószövetség Bölcsesség könyvét olvassuk, ha Máté evangélista mesterien összeszerkesztett 21-25. fejezetein
elmélkedünk, ha az elsõ Korintusi levél 15. fejezetében rádöbbenünk arra, hogy micsoda szolidaritással vonz sorsa elfogadására a feltámadott Úr, akkor megsejtjük életünk Istentõl felkínált végtelen távlatát. Ha a Hozsanna énekek utolsó
versszakára odafigyelünk (netalán bátran énekeljük is a templomban, vagy eldúdoljuk otthon magunkban), ha a szentmisék, a liturgia ismételt és következetes utalásaira odafigyelünk – amelyek mindig az örök élet vágyát élesztik bennünk
–, akkor kellõ mértékû orvosságot, ellenmérget, lelki vitamint kapunk a konzum-társadalom, a globálisan immanens
plaza-világ állandóan rövidzárlatokra ingerlõ zaklatásával szemben. A falánk ösztönösség csábítása ez: te most azonnal
fogyaszd, amit fölzaklatva, ösztönösen megkívánsz!
Ezzel szemben, legalábbis minden vasárnap, azt harsogják, éneklik a fülünkbe, a szívünkbe: Sursum corda! – emeljük föl
szívünket! Jézus tanítványai erre így válaszolnak: már fölemeltük szívünket, világunkat az Úrhoz.
Hírlevél 2001. május 20.
Q

Szemkeõ András

Q
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„Építsünk Egyházat, családot, országot!”
mondta és tette az idei márianosztrai zarándoklat közössége, közöttük szentimrés fiatalok is. Mindnyájunk elé élték egy
rövid, de bátor és kemény szinten, a Novo Millennio Ineunte alapigazságát, hogy „Evezz a mélyre”, hogy törekedjünk
megalkuvás és fenntartás nélkül az életünk és világunk megszentelésére.
„A pünkösdi Tûztõl megerõsített szeretetre támaszkodva lett képes Péter betölteni a kapott szolgálatot” – mondja a
Szentatya a papokhoz írt nagycsütörtöki levelében. „A saját törékenységét megtapasztalt szeretet” megtanul támaszkodni, építeni Isten mérhetetlen többjére, irgalmára, nagylelkûségére. A család vonatkozásában is így van. A pünkösdi tûz
megláttatja, megkedvelteti velünk annak jelentõségét, hogy jelenlegi hazai családszemléletünk, a házassággal kapcsolatos álmaink, még vagy már igényesebbek, mint Európa sok más nemzetének családszemlélete. A legújabb felmérések
is alátámasztják a Magyar Katolikus Püspöki Kar családkörlevelének azt a láttatását, hogy családszemléletünk, tehát
jövõképünk messze jobb, mint a sokszor fájdalmasan beteg gyakorlatunk. Jó elbeszélgetnünk a házasságuk megkötésére
nálunk készülõ jegyesekkel, õszinte jó szándékot érzünk bennük. Felcsillan a szeme a legtöbb kereszteltetõ házaspárnak, ha gazdag családgondozó törekvéseinkrõl hall; zsibongó-klubról, zsibongó-misérõl, baba-mama (baba-papa!) körrõl. Kérdés, van-e erejük, bátorságuk, és – fõként – a közülünk való, korban, helyzetben hasonló legjobbjaink között társaink e arra, hogy közénk bejöjjenek?
A családépítés ezen lehetõségeit nem lehet eléggé láttatni, megszerettetni. A NOE lapja szerint a gyerekek, fiatalok is
tehetnek valamit jövõnkért. Felfedezhetik és feltérképezhetik a városok, falvak határát csúfító, illegális szemétlerakókat,
és a helyi önkormányzathoz folyamodva hatalmas küzdelmet kezdeményezhetnek az ilyen ocsmány szokásokkal szemben. Itt az ideje annak, hogy hasonlóképp szellemi síkon is tisztábbá, becsületesebbé tegyük közgondolkodásunkat és
közéletünket. A Szentlélek pünkösdi tüzét kell érvényesülni hagynunk családpasztorációnkban.
„Valami nagy tüzet kellene gyújtani, hogy melegednének az emberek” – óhajtotta József Attila. Ezt a nagy tüzet nem
nekünk kell csiholnunk, mert a Lélek sugalmazása, indítása lobog mindenfelé világunkban, sokak lelke mélyén. Csak
éppen be kell fogadnunk ezt a lángot, és erejében „szenvedélyesen” (ahogy a Pápa mondja) élni a jelent.
Mindezt úgy, ahogy a Sacra Corona film is tanúsítja; szenvedélyesen, sok-sok család, közösség összefogásából újjáépülhet
az ország, a magyarság, a Kárpát medence világa. „Szentlélek Isten szállj le ránk, elmét derítõ tiszta Láng..."
Lépcsõ 2001. június, Pünkösd
Q

Szemkeõ András

Q

Kenuk alulról
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Amikor arra kapunk biztatást,
hogy: „Evezz a mélyre”, Te is, mi is, ma is evezz, evezzünk a mélyre, az irgalmas Isten szeretete mélységes tengerébe,
akkor elmélkedhetünk azon,
1. Miért olyan evangéliumi ez az idézett mondat? Milyen összefüggésben, arányban van Krisztus tanítványai és barátai
között a szó és a tett? Milyen áldást ígér, hordoz a fenti mondat vállalása? Milyen területekre vonatkozik?
2. Mik legyenek az évkezdésünk elsõ mondatai és velük összefüggõ tettei? Mivel „nem hiteteken akarunk uralkodni”
hanem mindnyájan, akik Benneteket szolgálni próbálunk a Szent Imre Plébánián, inkább „örömötöknek szeretnénk
munkatársai lenni” (2Kor 1,24) – papok, szerzetesek, hitoktatók, Karitász, SZIE, SZIVISZ, Lépcsõ, Hírlevél vezetõkszerkesztõk, mûszakiak, különféle körök, találkozások szervezõi, kisközösségek, lelkiségek –, szeretnénk megkérdezni
Titeket és válaszotokat kérni: mire figyeljünk oda sajátosan, megfoghatóan, eredményváróan, sokakat szolgálóan,
Urunk tetszését keresve a következõ tereken:
a) Templomunk belsõ élete, Isten õszinte ünneplése, tisztelete terén? (Évek óta van egy cédula az elõcsarnokban 7
ponttal, csak úgy érdemes újra elolvasni, újra megfogadni ami azon van, ha ez belülrõl jön, hitbõl van, Urunk és
egymás szeretete tüzébõl pattan ki…)
b) Miben lehetne szélesebb ölelésû, mosolygósabb megjelenésû a plébániai szolgálatok sora?
c) Hogyan tehetnénk átütõbbé, nemcsak önhasznúvá, de másokat is gyógyítóvá sokféle közösségi körünket, szolgálatunkat?
Olyan jó volna mindezt nem orákulumként, vezényszóként, prédikálásként fogadni, hanem a közös testvéri igényt, az Úr
áldó, összehangoló szeretetének kihívását látni benne.
Hírlevél 2001. augusztus 26.
Q

Barcza Gerda

Q

Levendula
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Más dolog a helyezés, más a helyezkedés
Elkezdõdött az iskolaév, a munkaév. Máris tudjuk, számítanak a jegyek, az iskolai minõség, és a munkahelyi fõnök
értékelése. Számít, hogy a hazai válogatott, a kedvenc helyi csapat arany-, ezüst- vagy bronzérmes-e. Szent Benedek Regulája szabályozza kinek hol a helye a közösségben. A Szent István-napi körmenetben beosztják, melyik csoport, mikor
léphet a vonulók sorába. Történelmi arányokban is van helyezés: Boldog XI. Ince pápa, miután mindent megtett Budavár felszabadításáért, a vár bevételének napját, 1686. szeptember 2-át Szent István király egyetemes ünnepévé tette. Ezzel értékelte és helyezte el újra Európa népei közé a magyarságot, amely annyit vérzett, szenvedett a Nyugatért, a keresztény Európáért.
Kell – ezen a parton a tájékozódás kedvéért, a túlparton jutalomként – kell a helyezés; rendet, sorrendet, értékelést, értékrendet ad. Segít, hogy a helyünkön, a jól megérdemelt helyünkön legyünk – békében, biztonságban, a szeretet elfogadásában.
A mai vasárnap tanítása viszont elítéli a helyezkedést, a tülekedést-tolakodást a kedvezõbb helyért, a nyereségesebb
besorolásért. A példabeszédbeli fõ helynek, elsõ helynek elsõsorban nem térbeli jelentése van. A közösséget nem vállaló, szorongó utolsó hely válogatása templomban vagy társaságban gyakran rivalizál a rátermettek ügyeskedésével, önmaga-mutogatásával.
Micsoda gyógyulás, milyen nagy áldás napjainkban egy-egy olyan konferencia, lelkigyakorlat, táborozás vagy zarándoklat, ahol Isten népe teljes sorsközösségben fogad el minden egyes odatartozót. Ahol papok és hívek, lelkipásztorok és
családosak, elöljárók és egyszerû beosztottak egészen testvéri közösséget találnak az Úrban egymás között. Ahol már
nem csupán egy intézmény tagjai vagyunk, hanem az egyházi közösségben egymás társai. Milyen nagyszerû közös szót,
értéket találni a hittel megajándékozottaknak azokkal, akik még csak keresik a hitet, vagy még nem is keresik azt.
Adjon az Úr elég alázatot, készséget, nagylelkûséget nekünk ebben a munkaévben arra, hogy önösen ne helyezkedjünk,
de szívesen vállaljuk gondviselõ akarata helyezéseit.
Magvetõ 2001. szeptember 2.
Q

Laszlovszky István

Q

Tükörjáték
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„Gyermekeim! Ne szeressünk szóval és nyelvvel,
hanem tettel és igazsággal!” (1Jn 3,18) Erre biztat minket az idõsödõ János evangélista, a szeretett tanítvány, a szeretet
apostola. Igaz, az említett helyen az Istenbe vetett hit hitelére sürget: a másokat felsegítõ, nagylelkû szeretetre. De
éppen õnála ez a szociális törõdés szorosan összefügg az Isten iránti szeretet megélésével, hiszen ez a forrása és végsõ
értelme a nagylelkû felebaráti szeretetnek is.
Így újra és újra megkérdezhetjük: hogyan válhat hitelessé az Úrral való – a szentmisén megvalósuló – asztalközösségünk,
hogy ennek mintájára hiteles, igaz legyen minden más asztalközösségünk is?
A II. Vatikáni Zsinat minden korábbinál világosabban tárja elénk: „Az anyaszentegyház nagyon kívánja, hogy a híveket
neveljék rá a liturgikus ünneplésre való teljes, tudatos és tevékeny részvételre…” (vö. SC. 11, 14. p.) „Amikor a szertartások – sajátos természetük szerint – megkívánják a közös végzést a hívek nagyszámú és tevékeny részvételével,
akkor a lehetõség szerint sürgetni kell, hogy ez részesüljön elõnyben az egyéni és mintegy magánjellegû végzéssel szemben” (27. p.). – „A tevékeny részvétel elõmozdítása érdekében gondot kell fordítani a nép akklamációira (felkiáltásaira),
feleleteire, zsoltárénekére, antifónáira (keretverseire) és énekeire, mozdulataira és testtartására. A maga idejében szent
csendet is kell tartani.” (30. p.).
Ezek a kiragadott részletek annyiban egyoldalúak, hogy itt most csak alig egy-két szemelvényt idéztünk, azt is inkább a
végrehajtási útmutatásokból, pedig szövegösszefüggésében és teljességében csodálatosan szép, mély és elmélkedésre
méltó, megélésre érdemes a Liturgikus Konstitúció Általános Alapelveket közlõ I. fejezete, az 5-46. pontig. Ez az ún.
„ablakos könyvben” (A II. Vatikáni Zsinat tanítása) mindössze 8 és fél oldal terjedelmû szöveg, mégis az evilágot átfogó,
annak legmélyebb ünnepi igényeit kifejezõ, ugyanakkor az evilágon túlnyúló hódolat és otthonosság fogalmazódik meg
benne. Jó annak, aki szereti az eredetit, a hitelre méltót, aki megteszi azt, amit tesz.
Hírlevél 2001. szeptember 9.
Q

Laszlovszky István

Q

A fák az égig érnek
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Megtörtént egy hete egy hazai „csoda"
Egy csoda jó lépés: a Katolikus Karizmatikus Megújulás mozgalma meghívta az FTC Stadionba a Fokoláré, a Házas Hétvége és a Cursillo közösségeket, számos vendéggel együtt, hogy közösen ünnepeljék Urunkat.
Lám: van ilyen, hogy osztozkodunk. Ami nekem jó, legyen benne Neked is részed! – nemcsak a mazsolás kalács és az üdítõ
szintjén, hanem a Lélek lelkünkbõl feltörõ forrásának erejébõl is.
Lám: amit én kaptam, amit mi kaptunk – a karizmából, megtapasztalásból, Isten áldásából – azt dobjuk egybe azzal, amit
Te kaptál, amit Ti kaptatok, meg azzal is, aminek õ örül, aminek õk örvendenek. Klebelsberg Kunó, a sorsunkat javító,
önzetlenül alkotó vallás- és oktatásügyi miniszter, a gondolkodó és cselekvõ államférfi, nem hiába mondta 1923-ban:
„Ha valaki kutatja, hogy annyi nemzeti hibánk mellett mégis hogyan élhetünk meg ezen a vérrel áztatott földön immár
több, mint ezer év óta, ha valaki kutatja, hol vannak, mely rétegekbe nyúlnak le a magyar erõnek gyökerei, akkor a magyarázatot megtalálja nagyjainknak, de általában a magyar léleknek abban a nagyszerû összhangjában, amelyben a
sorsdöntõ órán nemzeti gondolat, érzés, tett és áldozat-készség összeolvadnak.”
Lám: az áldozatos lelkû velencei Gellért püspök, akinek missziós beszéde idegen nyelve ellenére is érthetõvé vált eleink
számára, és aki érzékenyen maga is megcsodálta a malmot hajtó parasztasszony énekét, joggal mondhatta: Walter, hallod-e a magyar asszony énekét?
Mondd, Te is hallod az idõk üzenetét?
Hírlevél 2001. szeptember 23.
Q

Laszlovszky István

Q

Az õr
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Október 2., jellegzetes nap az egyházi hagyományban
Az õrzõangyalok napja. Egy kis megfigyeléssel kezdeném: minap egy kommunikációs szakemberrel beszélgettünk, akinek
szakmájában kiváló mûveltsége, jártassága van. Egy vallásos videó-sorozat rövid képsorát néztük végig együtt. Magam
ugyan szabadkoztam a szinkron-fordítás, rendezés, a számomra már kicsit elavultnak tûnõ felvétel hibái miatt, de õ, a
szakember mindezeken elegánsan túlnézve a hittel átjárt mondanivaló, a film által tanúsított szeretetteljes törõdés víziójára figyelt, és szinte meghatottan értékelte a látvány mögötti tartalmat.
Elgondolkodtatott, hogy miközben mi óvatoskodva kezeljük ma Isten üzenetének az angyalokra vonatkozó részeit, mert
úgy érezzük, racionális korunknak ez túl nehéz lecke, mert a holland katekizmus is inkább kihagyta a témát, mert a
giccses romantikus õrangyal képeket régen kiselejteztük, a szeretetteljes törõdés igénye, tisztelete ugyanakkor elsöprõen
felágaskodik bennünk. A Katolikus Egyház Katekizmusa szerint: „A szellemi lények létezése, akik nem testiek, s a
Szentírásban angyalok néven szerepelnek – hitigazság. A Szentírás tanúsága annyira nyilvánvaló, mint amennyire egybehangzó a Szent hagyomány” (328). Szt. Ágoston a maga részérõl ezeket mondja: Az „angyal” szó hivatalukat jelöli és
nem természetüket. „Azt kérdezed, hogyan nevezik természetüket? Szellem. De ha azután kérdezel, mi a hivataluk? –
angyal. Aszerint, ahogy van szellem, aszerint, amit tesz, angyal”. Egész létüket illetõen az angyalok Isten szolgái és hírvivõi. Ennek folytán „mindenkor látják az Atya arcát ... ki a mennyekben van” (Mt 18, 10), õk „parancsainak végrehajtói, figyelmesek szavának meghallgatására” (Zsolt. 103,20). (329) „A gyermekkortól fogva egészen a halál pillanatáig
az emberi életet is körülveszik õrizetükkel és közbenjárásukkal.” Nagy Szt. Vazul szerint „minden hívõ mellett áll egy
angyal, mint támogatója és pásztora, hogy vezesse õt az életében”. „A keresztény élet már itt – a hitben – részesedik az
Istenben egyesült angyalok és emberek boldogító társaságából” (336)
Elgondolkodtató, hogy ez az Istennel összekötõ szellem lelkileg testvérem, nem mikroprocesszor, nem titkos távolbalátó
készülék, nem mobiltelefon. Személyes szellem a fölséges Isten és köztem. Az idézett Katolikus Egyház Katekizmusa
huszonháromszor említi az angyalok tanát, három helyen több ponton át részletesen. Az október 2-i zsolozsma hasonlóképpen bõséges elgondolkodnivalót, elmélkedési anyagot ad annak, aki elidõzik a himnuszokon, antifónákon és különösen is Szt. Bernát apát beszéd-részletén. Egy, az angyalok iránt elfogult barátom rám is ható lelkesedésével idézem
tehát Bernát szavát „Legyünk hát hûségesek hozzájuk, legyünk hálásak az ily nagy õrzõknek!”
Magvetõ 2001. október 2.
Q

Haidegger Tamás

Q

Pont du Gare
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Van olyan eset,
hogy egy fontos közleményt beírunk a számítógépünkbe, egy lemezre, de a címzett csak akkor tudja elolvasni, ha az õ
gépe kompatibilis a küldõjével, ha meg tudja nyitni az írást. Világunk nagy gondja ez az ún. megnyitás, ha nem csak
technikai síkon értjük. Kinyitni a szívünket vagy megnyitni a másik lelkét, megnyílni Isten és egymás számára. Ezt a fajta
kinyitást, kinyílást nevezzük bizalomnak.
A bizalom taizéi zarándokútja 10 év után újra Budapesten vezet át. Micsoda lehetõség! Micsoda ajándék ez! Bizalom kell
ahhoz, hogy ennek örüljünk, hogy ezt szolgáljuk, hogy december 28. – január 1. között magunk is részt vegyünk a találkozókon, hogy egyházközségünk jól tudja imádságban, tanúságtételben lekötni vendégeit, hogy a családok készséggel
és nagylelkûen fogadjanak el néhány napra néhány messzirõl jött fiatalt saját fiaik, leányaik mellé testvérként.
A bizalom lelkületének minden kategóriáját felülmúló példája Jézus Édesanyja, Szûz Mária. A krisztusi bizalom Asszonyát
október 6-án, Nagymaroson köszöntöttük, október 7-én Szentolvasó Királynéja címen tiszteljük. Október 8-án, sajátos
elfogultsággal a Magyarok Nagyasszonyaként ünnepeljük. Arra is emlékezünk, hogy pontosan egy éve, ezen a napon
ajánlották fel a Szentatyával együtt a világ püspökei – köztük majdnem teljes létszámban a magyar püspöki kar – mai
világunkat Jézus Édesanyjának.
A bizalom itt idézett lelkületéhez a Vatikántól nekünk ismét megcímzett „beléptetõ jelszó” Jézus Édesanyjának megfogalmazásában így szól: „Bármit mond nektek, tegyétek meg!”
Hírlevél 2001. október 7.
Q

Pogány Petra

Q

Köd lepte erdõ
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A novemberi ködben,
a rövidülõ napok sejtelmességében, a „hol itt nyilall, hol ott fáj” (testben vagy lélekben) kiszolgáltatottságában anyai
szó az Anyaszentegyház szava:
„Az Isten gondviselõ terve az, hogy az ember keményen harcoljon minden betegség ellen, és testi egészségét is szorgalmas gonddal ápolja avégett, hogy a társadalomban és az Egyház közösségében feladatát teljesíthesse; de ugyanakkor
arra is mindenkor készen kell állnia, hogy a világ üdvére kiegészítse azt, ami Krisztus szenvedésébõl hiányzik, miközben
sóvárogva várja a teremtett világ fölszabadulását Isten fiainak dicsõséges szabadságára” (vö. Kol 1, 24; Róm 8, 19-21).
Nemcsak a betegnek kell küzdenie a betegség ellen, hanem az orvos és mindenki, aki a betegekkel bármi címen kapcsolatban áll; törekedjék mindent megtenni, megpróbálni és kikísérletezni, ami a betegek testi-lelki megkönnyebbülését
elõsegíti. Ezáltal Krisztus szavát teljesítik, aki megparancsolja, hogy a betegeket meglátogassák; és ezzel mintegy az
egész embert rábízta a beteggondozókra, hogy fizikai eszközökkel és lelki erõforrásokkal egyaránt a betegek segítségére
legyen.” (A betegek kenete, 12-13 old.)
Nem is idézzük tovább ezt az Isten irgalmába kapaszkodó, emberséges szívvel megírt útmutatást. Akinek szeme van az olvasásra, füle a meghallgatásra, szíve a hite vállalására és megvallására, keze, hogy a másikba megkapaszkodjon vagy a
másikat megragadja, úgyis élni fog a bármikor személyesen közvetíthetõ gondozás lehetõségével, a szent kenet felvételével fiatalabban vagy „60 felé hazafelé”, aki állapotszerûen betegséggel küzd vagy mûtét elõtt áll. Minden ilyen Krisztus-követõ (megkeresztelt) Testvérünket várja (meggyóntan és áldozásra is fölkészülve) az élniakarást szolgáló krisztusi szentség.
Hírlevél 2001. november 18.
Q

Kató Csaba

Q

Õsz a parkban
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Krisztus király
Ha Advent küszöbén gyertyára gondolunk, sokunk lelki szemei elõtt a péceli Ráday kastély alkonyati képe újul meg, amint
bentrõl sorra meggyújtogatják az ablakba tett gyertyákat, ahogy sok kisgyerek és elgondolkodó felnõtt épületen belüli
botorkálását világítják meg a szegélyekre tett mécsesek. Lám, ezek a gyertyák egyszerre sugároznak valamit a kultúráért
való küzdelembõl, a gondviselõ Istenbe vetett hitbõl, néhány alkotó ember mai elszánásából, hogy újra éljen, újra
fogadóképes legyen Hazánk mára fennmaradó száz egynéhány kastélyából egy.
Ha Advent küszöbén a családi élet melegére, játékosságára, az egymás iránti figyelemre gondolunk, akkor szinte újra elevenedik bennünk a búcsúnapi bibliás játszóház számtalan ötlete, mélységes hitele, vidám látogatottsága, felnõttet, gyereket magával ragadó élniakarása.
Évrõl évre azért kapjuk az Úrtól ajándékba az Advent lehetõségét, gyertyák fényét, családias melegségre vágyó lelkületét,
hogy ne legyünk restek újra kezdeni, új szinten a fénybe nézni, újult szívvel, józanul nagylelkûek lenni. Vezessen ez az
elsõ, harmadik évezredi Advent közelebb a világ Világosságához és a fényében élõ családhoz. Ez az Advent, ez a Karácsony a családi életrõl tanítson a II. Vatikáni Zsinat szellemében, a Familiaris consortio megjelenése 20. évfordulóján,
Egyházunknak azon mostanában kijegecesedõ szemlélete alapján, hogy a pasztoráció legelsõ dolga a családok megragadása, támogatása. Az Egyház napjainkban teljesen elkötelezte magát a családpasztoráció elsõbbsége mellett. Istennek
hála, hogy ez annyira párhuzamos Hazánk mostani hasonló törekvésével is. Áldott útegyengetést a családok Krisztusban
való megújulásához!
Lépcsõ 2001. november
Q

Urbányi Zoltán

Q

Sípálya
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Karácsony küszöbén
lehet, hogy a felszínen bánt minket egy és más. Hogy nem jól kelt meg a kalács, hogy nem válaszoltunk meg egy-két
köszöntõlapot, hogy nem sikerült beszerezni azt a holmit, amit még ez a csupa-piac világ sem tud álmainknak nyújtani… mégis, ami a Találkozás velejét illeti, a szívünk nagyjából felkészült. A fiatalok virrasztottak a lelki éjszakán, a
felnõttek böjtöltek december 14-én, a „rorátésok” folyamatosan elmélkednek a család családiasságáról, az élet élhetõségérõl, a teremtõ Isten rendje szerint. Hosszú sorok kígyóztak és kígyóznak a gyóntatószékek felé, hogy elnyerjék az
irgalmas Isten szabaddá tevõ feloldozását, a betlehemesek lelkesen készülõdnek a 24-i, délutáni pásztorjátékra, a nagylelkûek már olajozzák a Lélek kenetében lakásuk és szívük ajtaját, hogy befogadják a taizéi zarándokokat. Ezen a Karácsonyon mindnyájan a bizalom zarándokútját járjuk Betlehem felé. Hadd kölcsönözzük ide fiataljaink toborzó cédulájáról André Louf ciszterci apát jó tanácsát, amely segíthet arra hangolódni, hogy a Karácsonyig hátralévõ napokat lelkileg közösen virrasszuk át.
„Az idõk éjszakájában – ahol ma még élünk – a virrasztó imádság korai fénysugár, amely fölkel a világra. Az elközelgõ
Jézus Krisztus jele. A várakozásban, a virrasztásban elszakadunk önmagunktól, Isten kezébe hullunk. Tõle függ minden
dolog tökéletessége. Õ akkor jön el, amikor akar, amikor a világ – ha eleget virrasztott – aratásra érik.
A virrasztó és imádkozó ember valahol az idõ és örökkévalóság határán él. „Aki virraszt, az egészen Isten szeretetéig
emelkedik, s szemtõl szemben áll Istennel, az Õ dicsõséges széke elõtt”. Már nem az ember munkálkodik. Hiszen nem
magáról Istenrõl vallja-e a zsoltáros: „Bizony sosem alszik, sosem szunnyad, aki õre Izraelnek” (Zsolt 120,4)? S nem virrasztóknak nevezik-e a semita nyelvek az angyalokat? Ezért mondhatja Izsák: „A virrasztva harcoló szív a kerubok szemét kapja ajándékba és szüntelenül a mennyet szemléli”.
Hírlevél 2001. december. 16.
Q

Cserép András

Q

Hófödte patakpart
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Rossz voltam, s te azt mondtad, jó vagyok.
Csúf, de te gyönyörûnek találtál.
Végighallgattad mindig, amit mondtam.
Halandóból így lettem halhatatlan.

Amit Pilinszky János átélt Átváltozás címû verse tanúsága szerint, valami hasonlóval gazdagodtunk mi is Karácsony ünnepeiben, és ez alkalommal különösen a taizéi fogadások kapcsán. Bizonyára számtalan olyan mondanivalónk
van, mint például a következõ:
Micikéék, nagylányunk keresztszülei, vidéken élnek, mintegy 200 km-re Budapesttõl. Mint minden évben, az idén is,
Karácsony elõtt meglátogattak minket és különféle ajándékokat hoztak keresztlányuknak, no meg az egész családnak.
De most valahogy több volt… más is volt…
Egy nagy fazék elkészített töltöttkáposzta, száz lesütött palacsinta, egy rúd szalámi, szárazsütemények, savanyúság… És
hozzá Micike szavai: „Haragszom, hogy ez a találkozó csak Budapesten van, és mi nem tudunk vendégeket fogadni! Úgy
gondolom, ti biztos fogadtok vagy valahogy eljuttatjátok nekik ezt a kis semmiséget! Mi csak így tudunk segíteni."
Vagy a kígyósi plébános és hívei, akik szintén „haragudtak”, hogy a találkozó csak Budapesten van, ezért az ottani
ismerõsök, akiknek Budapesten is van lakásuk, a három lakásba befogadtak 85 vendéget, és a hívek sütöttek-fõztek, a
lakástulajdonosok pedig feljöttek Budapestre, hogy szervezzék a vendéglátást.
Éppen ezeknek a belsõ élményeknek, a lelki érintettségnek túlcsordulásából fakad nálunk a farsang öröme, derûje, kölcsönössége. Bál... bál... bál…, az iskolánkbéli, a Házas Hétvége által szervezett, a Budai egyházközségek bálja, a cserkészbál, a „Vásár” címû zsibongó-bál, mind belülrõl fakadóan boldog és boldogságszerzõ. Megéreztetheti, hogy az öröm nem
az eszközökbõl, a hangulatból, az alkoholból, a szertelen szenvedélybõl fakad, hanem a tiszta és testvéri, Istenben élõ
szív túlcsordulásából.
Hírlevél 2002. január 20.
Q

Laszlovszky István

Q

Örvényben
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A jövõ azé, aki kockáztat érte!
A jövõ: a holnap, a mieink holnapja, mindnyájunk holnapja, életutunk célja, az üdvösség, a végsõfokú, „beteljesedett”
egészség. Azé, aki vállalja, aki bizalommal és reménységgel megküzd érte, aki az emberi gyarlóság végességénél
fontosabbnak tartja Isten irgalmát, Jézus Krisztus barátságát, a Szentlélek nevelõ erejét. Aki Jézussal együtt gyûjt, aki
Vele van, aki türelmesen ugyan, de következetesen elõrenéz és lép, aki inkább értékel és épít, mint panaszkodik és
vádol.
Hans Urs von Balthasar írja A három nap teológiája c. mûvében: Az Egyház, mint egész, ha valóban Krisztus teste,
keresztre kell hogy feszíttessék a Fõvel, éspedig tekintet nélkül a keresztények szubjektív szenvedésére… A hit tartalma
ugyanis az, hogy a bûnös, mint bûnös ott függ Krisztus keresztjén, valóságos módon és nem valamiféle homályos
reprezentáció tárgyaként, ennél fogva Krisztus „az én bûnös halálomat hallja”, míg én a halálban tulajdon önmagamon
túl elnyerem Isten szeretetének életét. Pál ezért a legnagyobb pontossággal fejezi ki az egész Egyházat jellemzõ szituációt, mikor is a Galatákhoz írt levél 2,19-20-ban megállapítja: „Élek én, de már nem én, … hanem Krisztus él bennem…”
„Nem én szenvedek, hanem Krisztus szenved bennem”, aki a maga megváltó mûvének szolgálatában álló eszközt formál belõlem, hogy tehát nem a magunk szenvedését, hanem „Krisztus halálkínját hordozzuk testünkben”, hogy itt sem
a mi életünk, hanem „Jézus élete nyilvánuljon ki halandó testünkben.” (2Kor 4, 10…) Bármilyen áron, de ebben az
irányban van a jövõnk. Azé ez a jövõ, aki nekifeszül, de nem egyedül, hanem Õáltala, Õvele, Õbenne: az ilyen testvér
nem fél, nem szorong, nem számolgat, nem helyezkedik, hanem Krisztussal él. Élete, jövõje Krisztusban van elrejtve!
Hírlevél 2002. március 17.
Q

Bíró Judit

Q

Dolce
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„A vágyva vágyott éneket ez éj visszaadja,
mert föltámadt Krisztus. Hát figyeljétek reám, s vegyétek át tõlem, hogy együtt zenghessük: Alleluja, alleluja, alleluja!”
A Szent Háromnap elmondhatatlan gazdag liturgiájának egyik kicsiny, de jelentõs mozzanata az a hagyomány, amely
szerint a húsvéti vigília szertartásában a szentlecke után a fentieket énekli a pap. Az alleluját háromszor, egyre magasabban – a nép mindháromszor megismétli azt. Ebben a kicsiny mozzanatban kifejezõdik az, hogy az alleluját – a mi
Urunk föltámadása fölötti örömünk kifejezését – „vissza kell adni” a nagyböjt alleluja nélküli ideje, a nagypénteki-nagyszombati sírnál virrasztás után. Ez a szabadon választható magyar liturgikus hagyomány egyben egy párbeszédet is
kivált a pap és a hívek között, tehát az Egyház belsõ párbeszédére nevelget. A fülbemászó, szívünkben megmaradó dallam arra is késztet, hogy vigyük szét, osszuk meg társadalmunk egészével a Megváltás tényének örömhírét, Isten eláradó
irgalmának hívogatását.
Minderre április 2-án gondolunk, amikor egyéb szent és megrázó hagyományokat is ebbe a húsvéti allelujába szeretnénk
foglalni és megõrizni. Április 2. ugyanis Istenben boldogult Prohászka Ottokár és boldog Apor Vilmos „mennyei születésnapja”, egyben a minden magyar szívében továbbélõ gróf Teleki Pál, egykori fõcserkészünk tragédiájának vigíliája.
Ha a Szent Háromnap liturgiájának egyetlen szabadon választható epizódja ennyi mindenre figyelmeztet és bátorít minket, hogyne lehetne egész életünket is, különösen a most következõ napokat, Krisztus húsvéti titkában nézni és élni.
Magvetõ 2002. április 2.
Q

Szemkeõ András

Q

Anya és leánya
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Május 8-án lesz éppen 10. évfordulója
annak, hogy visszakaptuk a Szent Imre Házat. Ezt azzal igyekszünk meghálálni az Úrnak, és azzal szeretnénk kibontakoztatni dr. Kalmár Ödön egykori plébánosunk prófétikus tettét – amellyel 1945 nyarán megvásárolta ezt a házat építtetõjétõl, Wälder Gyula professzor, építészmérnök özvegyétõl –, hogy sok „lelki hajléktalannak”, otthont keresõ közösségnek adjunk találkozási lehetõséget a Ház közösségi részében. Hasonlóképpen szolgál teres-tágas, világos, és bizalmat
sugárzó Templomunk is… (Míg ezeket a sorokat olvasod, hány ilyen baráti közösséget, lelkiséget, eseményt tudnál felsorolni, hiszen mi, a Plébánia, a Szent Imre városi egyházközség vagyunk a vendéglátók szinte szakadatlan szolgáló
készséggel? Be lehet ebbe segíteni!)
A minap, május 1-én ilyen ajándék volt számunkra a WUCWO-nak, a Katolikus Nõi Szervezetek Világszövetségének felhívására tartott imanap a KALÁSZ (Katolikus Asszonyok és Lányok Szövetsége), a hazai áldott múltú és eleven jelenû
lelkiség rendezésében.
Az imanapnak elõre tervezett liturgiájában Judit könyve 8. fejezetét idéztük. A nyolc boldogság evangéliumával összeolvasva igen világossá tette a Lélek szava, hogy aki jövõt akar, annak kockázatot kell vállalnia a holnapért. Nem vaktában,
vakmerõen, hanem Isten hûségére, egyszerre szilárd és gyöngéd megbízhatóságára (Heszed) építve. (A kívánatos fejtegetés helyett hadd említsük meg, hogy amilyen jót tett velünk az elmúlt 12 évben a Nehemiás könyvének gyakori átelmélkedése, annyira ajánlható támaszunk napjainkban Judit könyvének 8-9 fejezete.)
Valóban kockázat is kell ahhoz, hogy Jézus példájára idõt szakítsak az Atyával való imádságos beszélgetésre, hogy a jelen
kihívására megszólítsam lépcsõházi szomszédomat – bármilyen nézetet vall is, – hogy Nagyasszonyunk népében eljöjjek egy májusi litániára a gyermekeimmel együtt, és hogy legyen bátorságom kimaradni a vásárló tülekedésekbõl és a
felesleges státusjelképek, divatholmik harácsolásából… Adja meg az Úr az Érte való kockázatvállalás pünkösdi lelkesedését!
Hírlevél 2002. május 5.
Q

Laszlovszky István

Q

Napfürdõ
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A Lélek szerint éljetek!
„Azt mondom tehát: Lélek szerint éljetek ... Ha a Lélek szerint éltek, kövessétek is a Lelket...” írja Szt. Pál a galatáknak és
nekünk (Gal 5, 16-25). A két kiragadott mondat között az Apostol bõven és világosan leírja, milyen az, ha a Lélek szerint
élünk. Ennek az érzékeny és istenes kapcsolatnak az eredménye, gyümölcse a szeretet, öröm, békesség, türelem, hûség,
szelídség, önmegtartóztatás. Az ezzel szemközti elszabadultan ösztönös, anyagias és durván önös életvitel következményei nyilvánvalóak: paráznaság, fajtalanság, babonaság, ellenségeskedés, viszálykodás, vetélkedés, tobzódás. Ezt a
kétféle mintát alkalmunk van lépten-nyomon egészen világosan megtapasztalni.
A hazánkban és házunkban is járt karizmatikus testvérünk, az egykori korrekt, kanadai államelnök fia, Jean Vanier figyelmeztet minket a sérült emberekkel való krisztusi törõdésre hatalmas tapasztalatából: „A közösségi életben gyakran túl
sokat várunk az egyes tagoktól. Ezzel meggátoljuk õket, hogy megismerjék, és úgy fogadják el saját magukat, mint amilyenek valójában. Rákényszerítjük õket, hogy álarc mögé bújjanak, pedig joguk van hozzá, hogy csúfok legyenek, ahogyan a többiek is azok... Mindez hozzátartozik sérült emberi természetükhöz... Ne csináljunk tragédiát belõle. Lassan
elindulunk a belsõ felszabadulás felé, közben ugyanis úgy tapasztaljuk, hogy megbocsátottak nekünk. A közösségben
vannak gyakran olyanok is, akik öntudatlanul bûnösöknek képzelik magukat... Ezeket egyszerûen erõsítsük és bátorítsuk, hogy bízzanak... Érezzék meg, hogy gyöngeségeiket megoszthatják velünk a visszautasítás kockázata nélkül”. Sõt
– tegyük hozzá, újra csak Szent Pállal – még Isten elé is odatárhatjuk gyöngeségeinket, hiszen „gyöngeségeinkben segítségünkre van a Lélek is”.
Tehát az, hogy a Lélek szerint élünk, nem azt jelenti, hogy örökké túlkövetelés, túlterhelés, túlzó elvárás terhe alatt nyögünk. Azt sem jelenti, hogy elégedetlenségünk miatt egymást számon kérjük, hogy egymáson botránkozzunk (miközben az istentagadó vagy a Lelket elfojtó szomszéd alkalmi jótettei vagy nekünk hízelgõ szavai miatt elolvadunk).
Senkitõl sem azt vártuk el a nagyböjtben, hogy kenyéren és vízen éljen, kukoricán térdeljen. Csak abban szerettünk volna
egyházközségünk körén belül segíteni, hogy már a legkisebbek is lelkiismeretüket a Lélekre hangolva törekedjenek békíteni, hibáikért bocsánatot kérni és szüleik pedagógiai bölcsességétõl támogatva ezt a kitett mozaik-kereszten (a gyermeklélektan figyelembe vételével) jelezni. Senkinek nem mondtuk, hogy adja el a TV-jét, ne olvasson újságot, hogy ne
menjen színházba vagy könyvtárba; csak abban szeretnénk egymás támasza lenni, hogy a Lélek szerint válogassuk meg,
mire van idõnk, pénzünk, ízlésünk, és miféle szenny és gyalázkodás nem való nekünk és házunk népének. Nem arra való a keresztény, hogy kétszer-háromszor többet dolgozzék, több terhet viseljen másoknál. Nem arra való, hogy minden
ocsmányságot ostoba tehetetlenséggel elnézzen, hanem, hogy távolságot tartva a felesleges túlköltekezésektõl, divatszimbólumoktól tartózkodva a szépért, jóért, igazért, szentért méltósággal kiálljon, hogy a konzum-szemlélet cselvetéseit felülmúlja a Lélek erejével. Nem attól vagyok Krisztus-követõ, hogy fokozottan felkorbácsolt érzelmekkel, esztelen

önpusztító áldozatok árán követelem a szakintézetektõl nagybeteg szüleim, nagyszüleim irreális talpra állítását, hanem,
ha személyes velük idõzéssel, vágyaik meghallgatásával s fõként a szentségi szolgálat lelket bátorító, békítõ isteni
orvosságát biztosítva segítem õket a még meghosszabbodó földi életben vagy az örök élet kapujához. A 10-20 éve gyónatlan, Eucharisztiát nem látott, Jézus ajándékaitól elzártan, 80-90 évesen elhunyt rokonaink temetéséhez már késõ
odarángatnunk az addig soha nem látott papot. Hiszem, hogy nem a test cselekedeteivel, hanem a Lélek gyümölcseivel kell Atyánkhoz hazatérnünk. Nem két-három lelkiségben, egyházi szerepkörben kellene keveseknek szétszedniük magukat és megvámolni családjaikat, barátaikat, hanem mindnyájunknak a nekünk adott karizmáinkat latba vetve (vö.
pünkösdi szentlecke) kell valamilyen közéleti, egyházközségi feladatban máris, vonakodás nélkül részt vállalnunk. Nem
annyit jelent Jézus Krisztus követni, mint magunktól vagy egymástól emberfeletti erõfeszítéseket követelni, hanem akkor vagyunk Urunkkal lelki közösségben, ha a biztosan Tõle megkívánt dolgainkat, jótetteinket, apostolkodásunkat az
Úr Szentlelke irányításával Krisztus által, Vele és Benne megvalósítjuk. Ma olyan idõk járnak, hogy „azt mondom tehát,
Lélek szerint éljetek” – éljünk.
Lépcsõ, 2002. május, Pünkösd
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Napjainkban igen szívesen idézzük
a zsinati és zsinatutáni Eucharisztia- és Egyház-szemlélet egyik legszebb hitvallását, a Christifideles Laici 26. pontját:
„... a plébánia elsõsorban nem struktúra, terült vagy épület, hanem inkább Isten családja, testvériség, amelynek egy a
lelke, családi, testvéri és befogadó ház, a keresztény hívõk közössége. A plébánia végül is teológiai valóságra épül, minthogy eucharisztikus közösség. Ez pedig azt jelenti, hogy a plébánia képes az Eucharisztia ünneplésére. Az Eucharisztiában lelhetõ föl az élõ gyökér, amely a plébániát táplálja, nemkülönben a szentségi kötelék, amely révén az egyetemes
Egyházzal a teljes közösség létrejön.”
Valóban, a fenti idézet jól tükrözi a Biblia mai üzenetét, az Úrnap biblikus teológiai mondanivalóját: „Az a kenyér, amelyet én adok, az én testem a világ életéért... Aki eszi az én testemet, és issza az én véremet, annak örök élete van, és én
feltámasztom õt az utolsó napon” (Jn. 6.) és „mi ugyanis sokan egy kenyér és egy test vagyunk, mert mindnyájan egy
kenyérbõl részesülünk” (1 Kor. 10).
Éppen ez a valóság és erõtér: az Eucharisztiában Krisztus éltetõ, dinamikus köztünkléte és szeretetszövetségbe fogó ereje
az, amitõl ma szép és ígéretes az Egyházba tartozásunk. Ennek a gondozottságnak és összefogottságnak túlcsorduló
örömében körmenetezünk, hogy jelképesen jelezzük: – a bennünket a templom falai közé beszorítani akaró szekularizáció orvosságaként –, hogy az Egyház mindenütt ott van, Krisztus mindenkié, a hitünknek mindenhez van köze, ami emberi, ami emberhez méltó, és hogy az Egyház az emberiség egységének a magja.
Bátorítanunk kell tehát a ránkbízottakat: a plébánia hívõ népét, az egyházi iskolába járó fiatalokat, a képviselõtestületet,
a kórust, a ministránsokat, a cserkészeket, a nálunk honos lelkiségeket, hogy a ma annyira sürgetett küldetéstudatunk
jegyében vállaljuk ezt a reprezentatív „eucharisztikus globalizációt”, ezt a modell-menetet, az Eucharisztia külsõ környezetünkbe kísérését, amelyet a mai nap liturgiája elénk ad és elvár tõlünk.
Magvetõ 2002. június 2.
Q

Haidegger Tamás

Q

Drei Zinnen
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„Tekintetem a hegyek felé emelem:
honnan jön segítség számomra? A segítség az Úrtól jön, aki az eget és földet teremtette.” (Zsolt 121, 1-2). Ma ennek a
zsoltárversnek egyik csodaszép megvalósulását, történelmi ábráját, sugárzó ikonját ünnepeljük: azt a tényt, hogy a hegyek felõl segítség érkezett Mária, Erzsébet segítségére sietett. Amint ugyanis Mária Jézus anyja lett, segíteni sietett Fia
érdekében, Fia Elõhírnökének eljövetelében. Azóta is ezt teszi közbenjárásával Fia egyházában, és ezt a példát igyekszik
követni Fia máriás egyháza is.
A misekönyv jegyzeteibõl megtudhatjuk: „Régen adventben volt ez az ünnep. A ferences rendben elõször Szt. Bonaventura
vezette be és Keresztelõ Szt. János születése ünnepének nyolcadnapján, július 2-án ülték meg. Nyugaton 1389-ben lett
ünneppé”. Szép, hogy ezt a nemzetünkben kulturálisan és lelkileg oly mélyen megszentelt üzenetet továbbra is július 2án ünnepeljük meg, Sarlós Boldogasszony napjaként. (A II. Vatikáni Zsinat utáni naptárrendezés óta május 31-re tették
az ünnepet.)
Örülök, hogy ez a nap csupa líra, csupa tüzes lelkesedés. Hivatást ébresztõ és megerõsítõ áldás sokak életében és reményére. „Dalolj Sion Leánya… örülj és ujjongj Jeruzsálem Leánya… ne félj többé semmi rossztól!” (Sof. 3) „Szeressetek
tettetés nélkül… a testvéri szeretetben legyetek gyengédek egymáshoz… Az Úrnak szolgáltok, segítsetek a szenteken…”
(Rom 12) „Magasztalja lelkem az Urat…” (Lk 1, 46) „Istenfélõk jertek mind, figyeljetek, mert elbeszélem, mit tett velem
az Isten” (Zsolt 65)
Magvetõ 2002. július 2.
Q

Bíró Judit

Q

Sivatag
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Korrepetál minket az Úr
Három vasárnapon át hallottuk, hirdettük, három héten át elmélkedtük és próbálgattuk Mt 13. Fejezete igazságát: az Isten
Országának – Máténál a Mennyek Országának – titkát. Már a múlt hét közepétõl ugyanezt a fejezetet olvasgatjuk a hét
közben is, napról napra tovább. Máténál, a didaktánál, a tanítónál ez a rész az evangélium második beszédsorozata az
öt közül. Hangsúlyos hely. Tanulgatnunk kell, milyen az Isten majd beteljesedõ végérvényes országa, otthona, mai csíraszintjén bennünk, ahova hazavár minket – jó terméssel – a Gazda, úgy hogy az ellenségesen belénkvetett gazzal türelmesen együttnövekedtünk, de azért gazzá nem válunk; a képzeletünket felülmúló fejlõdésben, erõben bízunk, az Úr nekünk felkínált kincsét feltétlen akarjuk, kimentõ hálójának átadjuk magunkat. Nem térhetünk ki a tanítás, a bíztatás, az
eszkatologikus feszültség és remény kihívása elõl. Nem unhatjuk meg, nem sokallhatjuk az Anyaszentegyház olvasatában ezt az igazságot. Az Egyház, amely edzõtábor, növekvõ sorozat a saját határértéke, az Üdvösség Országa felé, kell,
hogy tudja és kell, hogy mindenkinek mondja, mi is a kibontakozásunk útja, titka?!
Jézus tanítását övéi valamennyire fogják, mert megbotránkoznak benne. Szeretnék az Urat bemérni, maguk közé sorolni,
személyazonosságát tisztázni. Igazoltatják. Valóban: sehol sincs a prófétának kevésbé becsülete, mint saját hazájában
és házában. „Látjuk, hogy így van azzal, aki fölénõ, fölötte van a pillanatnyi érdekeknek, a szuggerált értelmezéseknek,
a napi diktátumnak. Így van ez a párhuzamos helyen megszólaltatott Jeremiással is. Próféta sors, elõképi szerep az övé.
„Állj oda az Úr házának udvarába és hirdesd Juda városai lakóinak … azokat a szavakat mind, amelyeknek hirdetésére
parancsot adtam neked. Ne hallgass el egyetlen szót sem.” Hány pap van ma éppen saját szülõföldje, szûkebb hazája
egyházközségében szolgálatban! És ha nem is pont ott van, akkor is megszenvedheti, ha övéi nem fogadják fogékonyan,
szimpátiával a prófétai szót… Neki mégis vállalnia kell, kitartóan, ismét és leértékelõdés nélkül küldetését.
Kell tehát a nyári napfény – a Napfény, az Eukarisztia – megerõsítõ sugárzása, kell a bátorság vitaminja, az edzés-edzõdés
nekünk, hogy a ránkbízottak elõtt el ne hallgassuk a jövõ útját, véka alá ne tegyük a jövõ kulcsát. Még akkor is, ha a
következõ perikópa éppen a Keresztelõ lefejezésérõl szól.
Magvetõ 2002. augusztus 2.
Q

Laszlovszky István

Q

Harangjáték
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Szép az összefüggés
nem csak a mai két olvasmány között, de a mai olvasmányok és számos testvérünknek a mai, várhatóan megjellegzõ élménye között, hiszen Veni Sancte napja van. Míg Pál apostol Korintusban „gyöngeségben, félelemben és nagy rettegésben” kezdte igehirdetését – és a késõbbiekbõl kiviláglik, hogy elõérzete nem csalt – addig Krisztus Urunk Izaiás könyve
felnyitásával kezdi nyilvános mûködését Názáretben, amelybõl találóan idéz. Õ is megtapasztalja, hogy alig lehet a
próféta kedves a maga hazájában. Abban azonban az Úr és az apostola – persze hangsúlykülönbséggel – közös tényt fogalmaz meg, hogy „az Úr lelke van rajta”, hogy a „beszédem és igehirdetésem nem a bölcsesség meggyõzõ szavaiból áll,
hanem a lélek és az erõ bizonyításából”.
Mennyire óhajtjuk és kérjük, hogy akik ma kezdik iskolás tanulmányaikat, akár újdonsült iskolásként, egyetemi „gólyaként”, akár már egy adott iskolai rend következõ évfolyamába lépve, tapasztalják meg, hogy Jézus Krisztus az üdvtörténeti jelenben újra csak az Úr kedves esztendejét hirdeti meg mindnyájunknak, és Pál apostollal együtt valamennyien
azt kívánjuk az érdekelteknek és tanáraiknak, hogy hitük, mûvelõdésük, nevelõdésük „ne az emberek bölcsességén, hanem Isten erején nyugodjék”. Ezért meditálunk Lattaquié Ignatiosz metropolita szavaival így:
Szentlélek nélkül távoli az Isten, Krisztus a múlté, az Evangélium holt betû, az Egyház egyszerû szervezet, a tekintély uralkodás, a misszió propaganda, az istentisztelet emlékek fölidézése, és a keresztény cselekvés rabszolgamorál.
De Õbenne: a kozmosz fölemelkedik és nyögve szüli az Országot, a feltámadott Krisztus itt van, az Evangélium életerõ, az Egyház szentháromságos közösség, a tekintély szabadító szolgálat, a misszió Pünkösd, a liturgia emlék és elõvételezés, az emberi
cselekvés megistenült.
Magvetõ, 2002. szeptember 2.

Kató Csaba

Q

Búcsú a nyártól
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A szeretetrõl a tanév kezdetén
Boldog, boldogulni tudó és boldogító új (munka)évet kívánunk minden egyes Testvérünknek, Családunknak, Közösségünknek, Plébániánk egészének, valamennyi Szomszédunknak, Barátunknak, sõt az Urunk tetszése szerinti életre törekvõ valamennyi Embertársunknak! Idei munkaévünk Istenben gyökerezõ alapjául, összefogó kötelékéül és „felsõ vezetékeként” a következõ igényes és tömény mottót ajánljuk: „...a szeretet elõbb forrása, majd lelke, s ezért törvénye is lesz
minden konkrét nevelõi cselekedetnek...”
Úgy hiszem, ezt a töredékesen idézett mondatot pont nekünk írták a Szentlélek erejében, a Familiaris Consortio 36. pontjában. Éppen most nagyon is idõszerû számunkra, ha „A családok lelki gondozása” c. írás tükrében olvasunk (118. o.)
Hisszük ugyanis, az idõk jele az a tény, hogy Egyházunk igen erõteljesen családközpontú napjainkban. Igen, mert életszeretõ. Jövõnket védi és építi, bevonva mindnyájunkat ebbe a sorsdöntõ feladatba.
Az idézett mottó nem szónokias, nem jelszó-szerû, nem reklám. Sokkal inkább lapidáris, a „szegletkõre” épül, teológiai állásfoglalást tartalmaz és korrekten lelkesít. A szeretet ugyanis itt kifejezetten a szülõi szeretet; a Krisztus titkaiba beavatottak számára valóban mindig elsõdleges erõforrás, minden igyekvésünk, hatékonyságunk titka. Valóban forrás. Egyben mindjárt a magatartásunk lelke is, a bennünk lakó-ható Lélek miatt. Mégsem olyan elspiritualizált, ellégiesített valóság, hogy ne határozna meg normát, cselekvési rendet, törvényt; hiszen a szeretetnek a maga méltóságát, érvényét ki
kell fejeznie, és a széteséstõl, a szétszedéstõl meg kell védenie azt.
Aki tehát ezt a szeretetet elsõdlegesen komolyan veszi, tehát nem úgy próbál nevelni, hatni, hogy kívülrõl diktál, befolyásol (manipulál), taktikázik, erõszakoskodik, hanem, hogy a Lélek erejében belülrõl vonz, ott a szeretet építõ tetté válik,
egyetemesen hatékony lesz: minden cselekedetünket áthatja. Egyben konkrét is lesz, nem marad álmodozás, tervezgetés, ajánlgatás vagy zsémbesen számon kérhetõ mulasztás. Ráadásul nevelõi tettként jelenik meg, tehát evangelizál, újra
evangelizál, tanúskodik, párbeszédet kezdeményez, példás magatartássá válik.
Aki mindezt átelmélkedte, megérti és megérdemli a mondat folytatását is: minden ilyen magatartást, cselekvést „a szeretet
drága gyümölcseként a szelídség, az állhatatosság, a jóság, a szolgálatkészség, a lemondás, az önmegtagadásra és az
önátadásra való törekvés tesz gazdaggá.”
Legyen mindennek az igazsága az Úr áldásává bennünk!
Lépcsõ 2002. szeptember
Q

Bíró Judit

Q

Anyajegy
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A közelmúlt Nagymarosi Találkozó
egyik nagycsoport-beszélgetésében elsõnek olyan valaki szólalt fel a tanúságtétel szándékával, aki az ezt megelõzõ
találkozó óta hónapokon át érlelte megnyilatkozásának szándékát. El akarta mondani, mit jelent életében, a mindennapokban az édesanyjától kapott örökség. Elhozta anyja 7 évvel ezelõtti gyászjelentését, amelyen ez áll: „Édesanyám
tudatosan készült az utolsó órára. Egyik végakarata: a koszorúkra és csokrokra szánt pénzt a templomi karitász perselyébe tegyék, amivel a helyi rászorultakat támogatják.” Összecseng ez a szellemi végrendelet az egyik egyházatya szavával: „Használd a világ dolgait, de ne ejtsen rabságba a világ. Belépve ebbe a világba, útján haladsz elõre, de úgy jöttél, hogy ne maradj ebben a világban, hanem lépj majd ki belõle. Haladj tehát, hiszen csak fogadó ez az élet. Használd
a pénzt, amint a fogadóban az utazó is használja az asztalt, a kelyhet, a korsót, az ágyat, de nem azért, hogy ott maradjon, hanem, hogy tovább menjen."
Amíg ezen a parton vagyunk, itt az idõ, hogy érlelõdjünk. Hogy a valóság igazi arányaihoz igazodjunk, hogy a lényegtelent ne tegyük a lényeges elé, a mulandót a maradandó elé, az egyéni, pillanatnyi érdeket a mindig érvényes értékek
elé. Korunk félelmetes szellemi megosztottságában, kultúránk kétfelé válásában, a szeretet kultúrája és a halál civilizációja közti harcban. Urunk evangéliumi mércéje szerint kell jól választanunk. Mennyire fontos, hogy az örökkévalóság
dimenzióját megragadva, a végérvényeshez igazítsuk az éppen mostanit. Hiszen azt kérjük, hogy most és halálunk
óráján járjon közben értünk Jézus Édesanyja is.
„Ennek a romlandó testnek magára kell öltenie a romolhatatlanságot, ennek a halandó testnek magára kell öltenie a halhatatlanságot. Mikor pedig a romlandó és halandó test elnyeri a romolhatatlanságot és a halhatatlanságot, akkor valóra
válik az Írás szava: A gyõzelem elnyelte a halált, halál, hol a te gyõzelmed, halál hol a te fullánkod?….”. (1Kor 15 5355) Jó, ha ebben az Úr Isten által adott szemléletbe igazodunk bele, és nem menekülünk el a lélekvándorlás hazug
áltatásába. Jó, ha nem csupán kegyeletet gyakorlunk üzemszerûen, szervezetten, vezényszóra Halottak napján, hanem
ha – a Szentatya módján is – számba vesszük azokat a Mártírokat, családi, baráti Áldozatokat, azt a számtalan, Krisztusért, Egyházért, Hazánkért elvérzett vagy kiszenvedett Testvérünket, akiknek a nagylelkûsége árán élünk és vagyunk
itt. Egy másik gyászjelentésrõl idézem: „Ünneplõ köntösbe öltözködjetek, szívben megtörõdve ide jöjjetek!”
Magvetõ 2002. november 2.
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Istennel nem lehet mit kezdeni,
Õt nem lehet birtokba venni, nem lehet lekötelezni, nem lehet felhasználni. Isten kezd velünk valamit – ha hagyjuk
magunkat! Ahol az ember az Isten hatalmas közeledését átéli, ott megszûnik a mérlegelés, ott csak egyvalami lehetséges: kiszolgáltatni önmagunkat mindent követelõ igényének – vagy megtagadni ezt. Éppen egy hónapja, február 2-án
ért véget az a néhánynapos hivatástisztázó lelkigyakorlat, amelyre a meghívó Nõvér a fenti szavakkal toborozta a ráfigyelõket.
Végül is az élet – kicsiny részleteiben is, és teljes összegében is szeretetkérdés. Vagy tragikus esetben – gyûlöletbe merevedés. „A lélek nem képes szeretet nélkül élni, – kell, hogy valakit szerethessen, mert a szeretet alkotás” – mondta Sziénai Szent Katalin.
Ezért üt szíven minket a mai, vasárnapi üzenet, Ozeás próféta szava. Õ talán az elsõ, aki a jegyesi misztika szenvedélyével fejezi ki és közvetíti Isten határtalan szeretetét. A tõle induló hosszú sor több prófétán át eljut Urunk mai evangéliumi hasonlatáig, majd Szent Pálon, Ágostonon, Efrémen, Bernáton, Gertrudon, Árpádházi Szent Margiton át Bossi Gabrielláig és számtalan ihletett lelkû testvérünkig: tehát napjaink lelkiségébe is.
Boldog, aki ráhangolódik, rárezonál az Úr hívására: „Ezért majd magamhoz édesgetem, kiviszem a pusztába, s szívére
beszélek. Visszaadom neki szõlõskertjeit... hogy úgy válaszoljon, mint ifjúsága napjaiban” (Oz. 2, 16-17). Mert fájdalmas kifogás lenne ellened, „hogy elhagytad elsõ szeretetedet.” (Jel 2, 4). „Eljegyeztelek magamnak örökre, eljegyeztelek
igazsággal, törvénnyel, jósággal és szeretettel. Eljegyeztelek hûséggel, hogy megismerd az Urat!” (Oz. 21-23).
Milyen áldott ajándék beöltözésen, fogadalomtételen jelen lenni, újmisést kísérni vagy fiataljaink eljegyzését – ha kérik,
elfogadják, – szépen, hittel, gyûrûmegáldással szolgálni... És milyen elmondhatatlanul szép a krisztusi jegyesi misztikában élni!
Magvetõ 2003. március 2.
Q
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Nem hallgathatunk Irgalmas Istenünk jóságáról,
napjaink szellemi zsibvásárában kétszeresen sem! A leprás megtisztulásáról, testi-lelki inaszakadt gyógyulásáról hallottunk a közelmúlt vasárnapokon. Jézus isten-emberi szeretete Országának jele, erõ és hatalom. Üdvözítõ akaratában
bizonyosak lehetünk. Amikor a Szent Negyvennapban fokozottan gyakoroljuk az Iránta való szolidaritásunkat, a Tõle
való béke befogadását és terjesztését, legyen támaszunk néhány Testvérünk tanúsága, akik az igehirdetõ felszólításra
megosztják velünk tapasztalataikat Isten jóságáról és meghívnak, hogy velük együtt áldjuk az Urat!
Íme, néhány részlet:
1.Hosszú évekig voltam lelkibeteg, Isten nélkül éltem… Teljesen magamra maradva Isten felé fordultam. Ez 1987-ben
volt, és azóta minden nap imádkozom és járok templomba… Azóta lelki egészségem is teljesen rendben van. Boldog,
kiegyensúlyozott ember vagyok. Rendezõdött a magánéletem, szentségi házasságban élek – végleg rátaláltam Istenre,
és békében élek.
2.A második történetem hasonló – egy lelki vívódással, lelki betegséggel küzdõ hozzátartozómról szól, aki 50 évig élt e
lelki teherrel, míg végül az én rábeszélésemre az Önök templomában a szentgyónásban megtisztulva, még idõben rendezte életét Istennel, és nyugodtan, lelkileg megbékélve élte le hátralévõ 2-3 évét, és amikor elment közülünk, tisztán
állt az Úr színe elé.
3.Intenzív osztályra kerültem. Olyan gyorsan történt minden, hogy csak keresztet tudtam vetni és Jézus Krisztus oltalmát
kérve, és az Õ szent akaratában bízva foglaltam el helyemet az ágyon. Csak arra kértem Jézus Krisztust, hogy ne haljak
meg szentgyónás és szentáldozás nélkül. Ott a kórházban tapasztaltam, hogy azok a betegek, akik bíznak Isten irgalmasságában, mennyivel nyugodtabban, Isten szent akaratát elfogadva élik meg betegségüket.
Ha tehát Urunknak ennyire elfogadhatóak és kedvesek kéréseink, amelyeket Szentlelke erejében fogalmazunk és folytatunk, akkor különösen is érzékenyek lehetünk azokra a felhívásokra, amelyekkel Szentatyánk sürget mindnyájunkat
az emberiség békéjének szolgálatára és az ezért folytatandó állhatatos imádságra:
„Mi keresztények különösen is arra vagyunk hivatottak, hogy a béke õrei legyünk ott, ahol élünk és a munkaterületünkön.
Ez azt jelenti, hogy rajtunk múlik, hogy éberek legyünk, hogy lelkiismeretünk ellenálljon az önzés, a hazugság és az erõszak kísértésének... Mindenekelõtt Istenhez könyörgünk a szívek megtéréséért és az elõrelátó, helyes döntések meghozataláért, hogy alkalmas és békés eszközökkel oldják meg a vitás kérdéseket, amelyek korunkban akadályozzák az emberiség szabad zarándoklását.”
Hírlevél 2003. március 9.
Q
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Nyári útilapuként testvéri szeretettel
1. A madárnak nem könnyebb, ha levágják a szárnyát: a Krisztus-követõnek sem könnyebb, ha elhagyja azt az erõforrást,
amitõl lendülete van. A szentimrevárosiak hívõ hûségéhez, mûveltségéhez tartozik, hogy bárhol, bármilyen körben élnek is a nyár lehetõségeivel, legalább vasárnaponként következetesen erõt merítenek Krisztus Eucharisztiájából, de más
területen is megmaradnak, meg akarnak maradni Urunk szeretetében, ajándékainak megbecsülésében. Kincsünk: az
életünk (bemosakodva ugrunk fejest a hideg vízbe, nem ugratunk a kerékpárral, törõdünk azzal, hogy gyermekeink milyen társaságba keverednek, megpróbálunk pihenni, felszabadulni….)
2. Ad maiora natus sum – nagyobb értékekre születtünk. A jezsuita szent életigéje arra ösztönözhet, hogy a nyári hónapokban merjünk felfedezni hazai kincseket, európai vallási-kulturális összefüggéseket, elsajátítani készségeket, tanulni
egymástól, másoktól, alkalmat találni még a lelkigyakorlatra, lelki elmélyülésre is. Az Istenben szövõdõ barátságok,
összefogások jövõ munkaévünk fedezetei lehetnek.
3. Bernarde, ad quid venisti? Szent Bernát szokta kérdezgetni: Bernát, mire jöttél? Családpasztorációnk szakértõi hangsúlyozzák, hogy a házas-családi hivatásra már kisgyermek kortól készülni kell. Minden szerzetesi és papi hivatás mögött
is ott van egy álom, felvillanó hívás, az anya, az Anyaszentegyház imádsága. Ugyanígy kérdezhetjük, mit vár a következõ évben tõlünk az Úr, mire való a plébániai zsinat lehetõsége, igénye? Szabadságunk nem a valamitõl menekülés,
hanem a valamire, Valakire megnyílás. A nyári pihenésünk kétszeresen is alkalmas erre.
Hírlevél 2003. június 15.
Q
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Karácsonyi köszöntõ
Karácsonyi köszöntõnk figyelmeztetõ háttere, éppen ezért a jövõnk kulcsa az abban kifejezett jókívánság. Mindkét idézett
bekezdés II. János Pál, 2003. június 28-án közreadott Az Egyház Európában kezdetû apostoli buzdításából való (18.
pont, 69. pont). Ha áttekintjük a remény elhalványulásának azt a tömör jellemzését, amely leírja, mibe süllyed bele kontinensünk (7-9 pont), akkor átérezzük, hogy 2003. Karácsony éjszakájának sötétségébe mennyire kell Krisztus közöttünk szállást keresõ lénye és fénye, hogy mennyire nem lehet leülnünk vagy csak a magunk érdekében járnunk a Betlehem felé vezetõ úton. „Spirituális hátország” nélkül „a gyakorlati agnoszticizmus és a vallási közömbösség” ködében „az
általánosan terjesztett jövõkép sivár és bizonytalan” voltában, amikor „a jövõ inkább félelmet, mint vágyat ébreszt”, az
európai kultúra „csöndes aposztáziá"-jába a „halál kultúrájának” túlkinálatába nem nyugodhatunk bele. „Európa ma
nem hivatkozhat keresztény múltjára, hanem olyan állapotba kell kerülnie, melyben újra dönthet jövõjérõl, a Jézus
Krisztus személyével és üzenetével való találkozásban.” (2)
Éppen ezért a „remény elnyomhatatlan vágya” arra késztet bennünket – egyházmegyénkkel, Európa minden részegyházával (egyházmegyéjével) együtt, – hogy a remény jeleit tudatosan gyûjtsük, szívünkbe zárjuk, hirdessük, ünnepeljük és
szolgáljuk. „E jelek közé tartozik az egyház szabadságának visszanyerése Kelet-Európában, sok lelkipásztori lehetõséggel együtt, melyektõl korábban el volt zárva; az Egyház figyelmének koncentrálása lelki küldetésére, és elkötelezettsége
arra, hogy az evangelizálásnak elsõbbséget ad a társadalmi és politikai dolgokkal kapcsolatban is; annak erõsödõ tudata, hogy az összes megkereszteltnek megvan a maga küldetése, feladataik és adottságaik egymást kiegészítõ változatosságában; a nõk fokozódó jelenléte a keresztény közösség szervezeteiben és tevékenységi köreiben.” (11) A remény jelei
továbbá, vázlatosan említve, Európa népeinek közösségre törekvése és nyíltsága egymás iránt, a hitvallók és vértanúk
mérhetetlen erkölcsi, kegyelmi tõkét jelentõ fedezete, a szentek – az utóbbi idõben is az Egyház figyelmébe ajánlott
szentek sokasága –, a plébániai és egyházi mozgalmak (nálunk is), az ökumenikus mozgalom.
Ezért megalapozott, és nagyon is ajándékos, ha a remény evangéliumát nem csak tanulgatjuk, de hirdetjük is, hirdetve
ünnepeljük, ünnepelve szolgáljuk. A remény ünneplésének leírásából való (69. pont) megszívlelendõ szöveg összefüggésébõl kiragadott utolsó mondat: „Ünnepeld Krisztus üdvösségét, fogadd el, mint olyan ajándékot, amely szentségi jellé
tesz...” Bizonyára segíti Testvéreink tisztánlátó állásfoglalását és helyzetvállalását, és rezonanciát vált ki szívünkben, ha
a fenti körlevél szellemében próbálunk meg az egész karácsonyi ünnepkörben is közösen elmélkedni, homiliázni, beszélgetni, találkozások, házszentelések alkalmával párbeszédbe kerülni, mint ahogy az adventi reggelek is így keresgélték
közös utunkat Krisztushoz, Akiben egyedül van üdvösségünk.
Lépcsõ 2003. december, Karácsony
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„... poklosra örvényesült, háborús világ,
de a remény sohasem meghaló,
ha minden utolsó szalmaszál
abból a jászolból való!”
(Nagy Gáspár)

A szeretetnek abból a színes kavalkádjából,
való ez a nagyon találó versidézet, ami Karácsonykor körülörvényli akármelyikünk személyét, de különösen is az egyházközség népét. A sohasem meghaló remény jegyében figyelünk a béke egyházi világnapja nyomán is a Béke Királynõjének áldott személyére, közbenjáró szerepére. Jellemzõ, hogy amint más írásait is, az Ecclesia in Europa címû apostoli buzdítását is, e Mária iránti bizalom felkeltésével zárja II. János Pál pápa. Ez a most nagyon is nekünk szóló, csodálatos tartalmú, eleven hangvételû körlevél, befejezõ soraiban arra mutat, hogy „az Egyház történelmét jelek kísérik”. E
jelek közül kiemelkedik a Napbaöltözött Asszony (Jel. 12) képe. Jól ismert, hogy éppen ennek az Asszonynak, sajátosan
Jézus Édesanyjának, Máriának csillagkoszorús víziója lett az EU lobogójának alapja.
A pápa józanul figyelmeztet: a Gyermekével együtt kiszolgáltatott Asszony küzdelme a sárkánnyal, a sátánnal egyenlõtlennek mutatkozik, mégis az „a bizonyosság jellegzi az Egyházat a történelem útján”, hogy Krisztus megváltása miatt
végül is a küzdelem már eldõlt az Asszony és a Fia és a köréjük sereglõ nép javára. A sátán csak azt marhatja meg, mint
leláncolt kutya, aki magát szolgáltatja ki neki azzal, hogy közel megy hozzá. (Közel megy hozzá otthonában a mocskos
adások nézésével, szívében és családjában a gyûlölet, az elégedetlenség felköltésével, társadalmi téren azzal, hogy kiszolgáltatjuk magunkat és a ránk bízottakat az igazságtalanság, önzés és önkény erejének.)
Az Egyház jól tudja, hogy a Kereszten – János személyén át – Jézus Krisztus Máriára bízta minden tagjával együtt. A soksok Mária kegyhely ezen örökség komolyan vételének megannyi tanújele. Ilyen máriás bizalommal bízzuk Újra Életünket Krisztusra!
Magvetõ 2004. január 2.
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Az üdvtörténet szövetébe
az Úr ajándékaként beleszövõdnek az alkalmi minták, jelek, amelyek adott idõben az „idõk jelei” lehetnek számunkra.
Ilyen jelzésnek tûnik, hogy az elmúlt napokban a szokottnál élénkebben, igényesebben fejezték ki többen, fõként
szerzetesek, lelkiségi mozgalmak tagjai, hogy el ne felejtsük: február 2. Gyertyaszentelõ Boldogasszony ünnepe, a „megszentelt élet napja”, vagyis figyelemeztetés az életünk Istennek szentelésére. Ennek valóban kifejezõ szimbóluma, jelképe a gyertya megszentelése.
Az idei Gyertyaszentelõre elgondolkodtató üzenet Peter Seewald: Az ösvény c. mûve, amelynek magyarra fordítása a Ciszterci Nõvérek Boldogasszony Háza monostorában készült, Kismaroson. Az elmélkedtetõ könyv érdekessége és sajátos
ajánlása az a tény, hogy a szerzetesek világáról, különösen is a monasztikumról ez alkalommal nem egy bennfentes szerzetes apát vagy lelki író írt, hanem korunk különféle elõjelû „prófétái” közül egy újságíró, aki különben Ratzinger bíborossal készítette a Föld sója c. remek interjú kötetét. A kolostorok, monostorok világába belekutakodó, világjárt, de az
e világon túlit szomjazó író a következõket mondja: „A kolostorok bizonyos értelemben a lét mértékegysége. Ezen a világidõn, ami az életre vonatkozik, tudta leolvasni az emberi társadalom mindenkor, hogy milyen messze távolodott el
tévelygéseiben saját létének középpontjától.”
Nekünk csak annyit kell hozzátennünk a mélységes megállapításhoz, hogy az Istennek szentelt élet és közösség azért mércéje az élet élhetõségének, az emberi társadalom színvonalának, mert Isten szenvedélyes keresésében, befogadásában,
szeretete szentségének tükrözésében él. Mennyire kívánjuk, hogy minden egyes, hazánkban is képviselt vagy itt létrejött szerzetesi közösségre, lelkiségi mozgalomra, az apostoli élet bármelyik csoportjára érvényes legyen az újságíró megállapítása. Aki ezeket a sorokat olvassa, egy fohásszal kérje az Úrtól szerzeteseink, lelkiségeink hitelét, hatékonyságát
és a soraikat feltöltõ toborzó erejét, vonzását.
Magvetõ 2004. február 2.
Q
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Q

Anyakönyv

105

Ha összevetjük
a mai nagyböjti „menetrend” szerinti olvasmányokat, akkor Izaiás szavának különleges beteljesedését remélhetjük minden egyes Miatyánk hívõ elimádkozása alkalmával. „Amint az esõ és a hó lehull az égbõl, és ... megöntözi a földet, és
termõvé, gyümölcsözõvé teszi..., éppen úgy lesz az én szavammal is, amely ajkamról fakad...” Ennek erejében bátran
remélhetjük, hogy az Úrtól tanult, az ajkáról fakadt Miatyánk ima is végbeviszi Isten akaratát, és eléri, amiért õ azt
küldte, átadta nekünk.
Egy kihangsúlyozott feltétel mégis van: a részünkrõl történõ megbocsájtás vállalása, amely Máténál a Miatyánk imához
fûzötten pozitív és negatív fogalmazásban kétszeres hangsúllyal, még az imabeli megbocsájtás kimondásához külön is
hozzákapcsolódik. Kétségtelenül napjainkban nem kell keresnünk a megbocsájtás alkalmait, van rá okunk, alkalmunk
bõven. Ugyanakkor magunk számára is ugyancsak gyakran kérhetjük az Úr és embertársaink megbocsájtását; ha másért
nem, legalább a jövõnk vállalásával, szolgálatával szembeni mulasztásainkért.
Ezért szép, ha ezt a világos megfogalmazású összeszedett, szépen fölépített, szentlelkes ihletésû imát az Õsegyház szokásrendjét megörökölve, mi is elmondjuk napjában háromszor. Minõsített liturgikus ünnepélyességû alkalmak ezek azok
részére, akik a mindennapi Laudest, Vecsernyét és a Szentmise Miatyánk-ját úgy vállalják magukra, mint Istennel való
párbeszédünk magaslati pontjait.
Magvetõ 2004. március 2.
Q
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Q
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Az idõ folytonosan változó,
továbbszövõdõ üdvtörténeti menetében köszöntenek ránk Isten olyan ajándékai, amelyek fix pontot, igazodási lehetõséget biztosítanak számunkra. Egyszerre kell azt is kérdeznünk, mi az Isten akarata velük itt, és most, és ugyanakkor a
hûség vonatkozási pontjaihoz is ragaszkodnunk kell. „Szó sincs arról, hogy új programot találjunk ki. A program már
megvan: a mindenkori program, amely az Evangéliumból és az élõ hagyományból áll össze. Végsõ értelemben Krisztusban összpontosul. Õt kell megismernünk, szeretnünk, követnünk, hogy részesei legyünk Benne a szentháromságos életnek, s vele együtt átalakítsuk a történelmet, míg az teljessé nem lesz a mennyei Jeruzsálemben. Ez a program nem változik együtt a különféle korokkal és kultúrákkal, még ha számol is az idõvel és a kultúrával egy igazi párbeszéd és hatékony kommunikáció számára” (Novo Millennio Ineunte, II. János Pál pápa levele az új évezred kezdetén, 29. p.)
Ilyen szemléletben nézve ma éppen elsõ péntek van, egy héttel Nagypéntek elõtt, üdvtörténetünk idei átélésének legnagyobb eseményei, forrpontja közelében. „Az Úr mint hõs harcos mellettem áll, ellenfeleim meginognak, de nem bírnak velem. Szégyent vallanak, mivel mit sem értek el.” (Jer 20, a napi olvasmány) Mindehhez idén a Passió c. film megrázó látványa nyújt sajátos ábrát. Ugyanakkor a magyar kereszténység számára a hûség el nem halványítható mintái az
üdvtörténeti szövetben Prohászka halálának emléknapja. A „Dum spiro spero” (amíg élek, remélek), sajátosan frissül fel
abban az üzenetben, hogy Krisztus Európa reménye, hogy csakis Õ az. Továbbá Apor Vilmos mártíriuma beteljesülésének emléknapja, ahogy a mûtét utáni seblázban kiabált igenjei beteljesülnek, ahogy maga úgy értékelte áldozatát, „ha
megmenekült minden nõ, akkor érdemes volt” (Egy ezek közül templomunkban minden vasárnap személyes jelenlétével
és sorsával igazolja, hogy valóban érdemes volt.) Figyelmeztet ez a nap Teleki Pál, az egykori fõcserkész törhetetlen becsületérzésére. Balatonbogláron mégis felállított szobra minket is arra sürget, hogy az idõ változó szövetében, aktualitásában, de a hûség jeleihez, tanúihoz igazodó következetességben magunk is, magam is valljam: „kötelességet keresek”,
az Úr itt és most nekem szóló akaratát keresem.
Magvetõ 2004. április 2.
Q

Laszlovszky István

Q

Ablak az ablakban
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A Magnifikát-éneklés lelkületét
készíti elõ már az Ószövetség is, ma például Szofoniás bíztatása: „Dalolj Sion leánya, zengj éneket, Izrael! … Ne lankadjon kezed! Veled van az Úr a te Istened, az erõs Szabadító! Örül majd neked nagy örömmel, újjáéleszt szeretetével…”
Az isteni újjáélesztõ szeretet reményével, vágyával lépünk a nyárba. Miközben ránk szakadnak az Istent-vesztett, emberségébõl kivetkõzött romlásnak árvizei, a jónak, a nemesnek, a szentnek is olyan hatalmas tömege tornyosul ránk, hogy
az is csak akkor válik javunkra, ha Sarlós Boldogasszony szemléletével rendet tudunk vágni bennük. Így bizony
megérdemel egy kis megfontolást a naptárunk mellett, az Eucharisztia elõtt, családi, baráti körünkkel egyeztetve, hogy
mire van idõnk, fedezetünk, lelkesedésünk a nyaralás számtalan lehetõsége között. Lelkigyakorlatok, lelkinapok, közös
túrák, természet-szeretet, rokonság-, közösség-ápolás, tanulmányi út, készségfejlesztés, karitatív építõtábor vagy szolgálat… Mire mondom, hogy „legyen nekem a Te igéd szerint”?
Ilyesmin elmélkedhetünk, ha pl. elmegyünk a kiscelli Múzeum kies tájára, megrázó világába, és elidõzünk a tégláig lecsupaszított, elszekularizált egykori templomfalak közötti csodálatos szeretettel és ötletességgel megrendezett Máriacell-i
kiállításra. Ott elgondolkodhatunk azon, mit jelentett és jelent magyarnak, kereszténynek lenni Európa közepén? Hogy
mit adott Nagy Lajos hite, Nádasdi Ferenc vagy a másik oldali Eszterházi Pál hite, nagylelkûsége Európának, és hogy
micsoda erõ árad abból az Isten kedvét keresõ Mária tiszteletbõl, amely mai Hazánkban is megteremtette Máriacell kicsengéseként Kiscellt (Celldömölköt), az óbudai Celli Szentélyt, a népi emlékeket… és ma is szemlélõdésre késztet a géniusz loci a hely örökségének, szellemiségének, szenvedettségének erejében…
Magvetõ 2004. július 2.
Q

Laszlovszky István

Q

Vasalatok

111

Ti adjatok nekik enni
Már második napja érint bennünket az „Augusztusi levél” – Bíró László püspökünk családpasztoráló üzenete. (Vö. Új
Ember 2004. júl. 25. 9. o.) „Augusztusban Nagyboldogasszony és Szent István király ünnepe alkalmat ad arra, hogy a
családban, családközösségünkben tudatosítsuk magyar és keresztény gyökereinket. Adjunk hálát ezért az örökségért, és
vegyük észre, hogy a körülöttünk élõ népeknek is sok értékes nemzeti és keresztény hagyománya van.”
Ugyanakkor: „Elõítélet-mentesen közeledjünk más nemzetekhez, keressük velük a kapcsolatot. A világot gyengeségeivel
és értékeivel, sõt kihívásaival együtt fogadjuk el, ne botránkozzunk és meneküljünk, ne váljunk közömbössé, és ne zárkózzunk magunkba, hiszen polgárai vagyunk ennek a világnak is. Keresztény testvériségünk tudatában… figyeljük a világ eseményeit.” (Nemrégiben az egyik egyházközség szinte szó szerint kipróbálta a fentieket, amikor táborozása alatt
napról-napra Európa tõlünk északi, nyugati, keleti, déli térségeinek kereste velünk kölcsönös értékeit.) „Ne rangsoroljunk, nem azért elsõ nekünk a magyar, mert a többi alábbvaló, hanem azért, mert nekünk ez a gyökerünk.”
Lelkiségi és kulturális síkon is áll Urunk mai szava az Evangéliumban: „Ti adjatok nekik enni!” Tápláljuk tehát egymást
sajátos értékeink megismerésével, megszeretésével, ugyanakkor kerüljük el a hamis prófétákat.
„Családközösségeitekben, baráti körben beszéljétek meg, mit jelent nektek ma magyarnak lenni? … Hogyan törekedtek
arra, hogy lakásotok, házatok tükrözze, hogy az egy magyar család otthona? … A család imádságaiban megjelenik-e
Boldogasszony és a magyar szentek?"
Magvetõ 2004. augusztus 2.
Q

Laszlovszky István

Q

Csipkeverõ
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Ma
az Adoremus füzet azt ajánlja, hogy az emberi munka megszentelését kérjük Urunktól. Igen, a nagy történelmi küzdelmek, Budavár visszavételének emléknapján 1686. szeptember 2. örökségében ez jó javaslat. Úgy is alkalmas, hogy
az idei iskola- és munkaév második hétköznapján vagyunk: amikor törés nélkül kell folytatnunk máris, mégis, amit tegnap elkezdtünk.
Az evangélium jóemlékû számomra és minduntalan tettre késztet, a Biblia megélésére, Isten szavának komolyan vételére
sürget engem. Ugyanis sok-sok évvel ezelõtt éppen ezen evangéliumi szakasszal kapcsolatban fedeztük föl az akkori egyházközségi közösségben Fokolár testvéreink Élet-igéjének ajánlatát. A bányászváros széles térségében akadt egy kis csapat, „szent maradék”, akik befogadták a felhívást: kíséreljük meg az Úr Lelke erejében egy hónapon át megélni az Igét,
hogy „a Te szavadra mégis…"
Péter élménye és megrendülése megismétlõdött bennünk, amikor a hónap elteltével ki-ki néhány sorban megírta és közreadta, hogyan tapasztalta meg a szentlelkes, „a Te szavadra mégis” erejét. Amikor az Úr szavára mégis nekifogtam a
kényelmetlen feladatnak, amikor mégis átmentem a beteg szomszédhoz, amikor mégis bocsánatot kértem a megbántott
rokonomtól, amikor mégis akadt egy negyedórám adorálásra, Urunkkal való beszélgetésre: akkor egymással is megosztva ezeket a megtapasztalásokat, igaz szívvel mondhattuk el mi is Péter szavával „Uram, menj el tõlem, mert bûnös
ember vagyok”. És szívünkbe fogadtuk Jézus válaszát, ami a mai napig is él bennünk, „Ne félj…” Így foghatóvá vált számomra és testvéreim számára Isten szavának élet-értéke és éltetõ ereje.
Hányszor és hányszor az élet, a túlélés kulcsa számunkra ma is, ha a töménytelen és töményen adagolt kísértésekkel szemben az Úr Lelke erejében kimondjuk Jézusnak „a Te szavadra mégis…” Így minden a miénk lesz: „Pál, Apolló, Péter, a
világ, az élet, a halál, a jelenvalók, az eljövendõk, minden a Tiétek, Ti Krisztusé vagytok, Krisztus pedig az Istené."
Magvetõ 2004. szeptember 2.
Q

Kató Csaba

Q

Ünnep
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Ez az elsõ szombati nap
egyben a Nagymarosi Találkozó idei õszi alkalma. Az ifjúsági összefutás áldozatát, a Gyermekmaros elevenségét megilleti, hogy tényérõl megemlékezzünk, szándékáról elmélkedjünk, jövõjét együtt építsük: pl. a mai napi imáinkkal, jótetteinkkel, áldozatainkkal, sõt netalántán még a segítséget nyújtó, megtérést keresõ, programot vállaló jelenlétünkkel is.
1. Ami az Úr kegyelmeként Nagymaros múltját illeti, tudjuk, hogy 1971. õsze óta él ez a mozgás. Csakhamar átlépett
Nagymarosra. 15 éve új csírákat hajt a gyerekek csatlakozásában. Elgondolkodtató, hogy mindez alig 4 évvel az amerikai egyetemi karizmatikus nyitás után indult el, és csak alig másfél évvel a taizéi hûvös húsvétot tüzes odaadással átjáró elsõ Ifjúsági Találkozó után. A jóságos Isten gondviselése a hívõ magyarságot is felbátorította az azóta is modellt
jelentõ találkozások vállalására és rendezésére.
2. A mai napi üzenet: „Hiszek Uram, segíts hitetlenségemen!” A hit megszívlelésének, megújulásának, a hit-érzék gyógyításának kegyelmét kérjük ma. Ignoti nulla cupido: akit nem érdekel az Isten irgalma, annak a szíve nem dobban együtt
az evangélium hívásával. Kérjük Urunktól: „Növeld bennünk a hitet!"
3. A következõ idõre: keressem, vállaljam, szívesen küzdjem meg a lélek harcait. A hit felébreszti bennünk a reményt,
hogy érdemes az Isten Országáért küzdeni.
Magvetõ 2004. október 2.
Q

Urbányi Zoltán

Q

Tócsa

117

„Elkövetkezik az az idõ,
amikor majd eljön Krisztus, és halálát többé már nem hirdetjük, hiszen tudjuk, hogy vele együtt mi is meghaltunk, és
hogy életünk õbenne van elrejtve. Megjelenik majd a dicsõséges Fõ, és vele együtt a tagok is megdicsõülve fognak ragyogni, hiszen átalakítja gyarló testünket, és saját megdicsõült testéhez teszi hasonlóvá.” (Szent Bernát)
Ennek a távlatnak, ennek a reménynek tanúságtevõ ideje a liturgikus év záró hónapja, Mindenszentek hava. A minden
korok és életállapotok megszámlálhatatlan szentje rámutat Urunk egyetemes és végérvényes uralmára. „Õ a kezdet,
elsõszülött a holtak közül, hogy övé legyen az elsõség mindenben.” (Kol 1,18) Krisztus tehát ura, királya az
emberiségnek és a kozmosznak.
Hazánknak novemberben ünnepelt szentjei is õrá mutatnak. Szent Imre a tisztaságával. Boldog Apor Vilmos vértanú püspök (boldoggá avatásának évfordulója november 9.) az életáldozatával. Árpádházi Szent Erzsébet karitatív nagylelkûségével. Szent Márton a mindvégig hûséges szolgálatával. Marchiai Szent Jakab (a csókakõi gyõzelem „Kapisztránja”) igehirdetõ bátorságával.
Ma, Halottak napján, a Mindenszentek bizonyosságában és fényében, a fentiek perspektívájában emlékezünk elõrement
testvéreinkre. Az Élet Urának ajánljuk õket. Szentmisét ajánlhatunk fel üdvösségüket kérve. Elidõzhetünk sírjuknál,
fényképüknél, gyertyafényben. Jó, ha átvesszük lelki örökségüket, magunkra alkalmazzuk életük tanulságát, és úgy könyörgünk értük, ahogy egykor majd mi is szívesen számítanánk testvéreink közbenjáró imáira.
Magvetõ 2004. november 2.
Q

Laszlovszky István

Q

Lakat alatt a múlt
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„Nyissátok ki a kapukat”
Katekétáink a kisgyermekes családok miséjére felmutathatóan nagyobb kartonlapra is, a padokra tett kicsiny cédulákon is
ábrázolták a jelenetet: Krisztus maga szeretne benyitni egy ajtón. Izajástól kezdve a mai Máté evangélium részleten át
egészen a Jelenések könyvéig jellemzõ a bibliai üzenetre ez a jól érthetõ kép. Krisztus zörget szívünk ajtaján: azonnal
ajtót nyitunk-e neki? Beengedjük-e õt?
A képnek erre a hétre való alkalmazása közösségünkben a lelkiismeretvizsgálatra figyelmeztet. Kész vagyok-e, készen vagyunk-e Krisztus személyes jelenlétének kitenni azt, ami a lelkünk legmélyén van: keserûség, reményvesztés, alkudozás,
halogatott jótett vagy hála, meghatottság, Isten dicsõítésének vágya. Norbert Lohting SJ, az ószövetségi biblikum szakértõje (Gerhard Lohting szintén ismert teológus testvére) erre a józan ajtónyitásra késztet minket az idén nálunk is kiadott könyvében: Álmok az Egyházról. – Beszédek a szokványos gondolkodás ellen.
Sztereotípiák, mentegetõzések, tudat alá beszûrõdött média manipulációk vezérelnek-e minket Isten és egyháza szeretetében, egymás és önmagunk elfogadásában vagy az idõk jelei iránti felelõtlenség, pedig tõlem is függ családom, egyházunk, a magyarság sorsa. Kérlelhetetlenül döntenünk kell. Ha nem döntünk, azzal is döntünk. Üdvösen vagy sorsrombolóan.
„Nyissátok ki a kapukat, hadd vonuljon be az igaz nép… amely meg van gyõzõdve arról, hogy az Úr megõrzi békében, mivel benne bízott.” „Nem mindaz, aki azt mondja nekem Uram, Uram, jut be a mennyek országába…” „Nézd, az ajtóban
állok és zörgetek. Aki meghallja szavamat és kinyitja az ajtót, ahhoz bemegyek, és vele étkezem, õ meg velem."
Magvetõ 2004. december 2.
Q

Urbányi Zoltán

Q

Erdõben
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Vízkereszt napja
Világunk ma a kiélezett ellentmondások világa. Úgy, ahogyan a Bibliában is kettõs jelentésû a világ szava: mert egyrészt
az a teremtõ, megváltó, megszentelõ Szentháromság egy Isten mûve és szívügye, másrészt Szent János-i értelemben a
sötétség helye. Soha nem látott, nem tapasztalt mélységben és gazdagságban vannak jelen, kicsiny körökben, agyonhallgatottan, a tömegek számára teljes értetlenségben Isten nagyszerû ajándékai, karizmái (a meditáció és kontempláció igénye, karitatív erõfeszítések és „csodák”, a szent hûségesek és az ártatlan áldozatok) másrészt pedig a világméretû
hazugságok, lopások, mézgába csomagolt erõszak és életellenesség zaklatja felfokozódó ütemben az átlagembert is.
Éppen ezért a mai szentleckével el kell fogadnunk Krisztus titkát – Szent Pál tolmácsolásában, hogy Krisztusban még a pogányok is társörökösök, tagjai az egy testnek, az Egyháznak és az evangélium által részesei az ígéreteknek, várományosai az üdvösségnek, – potenciálisan, lehetõség szerint, Isten felkínált irgalma alapján.
Ezért olyan fontos a magunkba roskadó szorongással szemben, a sarokbaszorult ember tehetetlenül kusza, rosszul számító
szegényes önkényességével szemben, a leigázottság érzet, az életutálat kísértésével szemben vállalnunk az annyira felkínált missziós szemléletet. A védekezés helyett a szeretet erejében át kell mennünk a bennünket érõ hatásokat felülmúló kapcsolat-teremtések, empatikus meghallgatni tudások és alázattal egymás ötleteit-karizmáit elfogadó, együtt
gondolkodások és cselekvések világába. Meg kell keresnünk lehetõség szerinti társörököseinket és egyszerre kívánatos
a bölcsekkel úton lennünk az Úr tényleges fellelhetõsége felé és ugyanakkor bensõséges mélységbõl készen az ajándékaink átadására – Heródes világában, Heródes ellenére is.
Van erre fedezetünk és példánk, hiszen ma azt ünnepeljük, hogy aki Karácsonykor közénk jött, az valóban magának az Istennek a Fia!
Magvetõ 2005. január 2.
Q

Szemkeõ András

Q

Egyedül
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„A szertartások elhanyagolása
a fõ oka a modernség pusztító hatásának a nyugati európai kereszténységen belül” – mondja ki a vádat ijesztõ tömörséggel M. S. Northcotter. A nagy misztikusokat pontosan a szimbólumok fémjelzik, míg a lélek világát nem lehet a megszokott, hétköznapi eszközökkel kifejezni… A leglátványosabb válság alighanem a liturgiát, a szent cselekményeket sújtotta. Valaki azt fejtegette nem régen, hogy egyes világhírû énekesek, ún. popcsillagok, szinte elképesztõ sikerének titkát
esetleg abban kellene keresnünk, hogy egy-egy ilyen koncert tulajdonképpen egy nagy „liturgia”: titokzatos mozdulatokkal, tömjénfüsttel, zenével, tánccal, stb. – írja Szentmártoni Mihály: Istenkeresésünk útja c. könyvében (102. old.)
Mindjárt ezután megállapítja „a New Age túlhaladt a zenitjén, hanyatlóban van. De az ember kitörölhetetlen honvágya
Isten után a nyugtalan szív marad.”
Bárcsak szívünk nyugtalanságát mélyen áthatná és feloldaná a mai nap szimbólumának szolgálata, az a tény, hogy Urunk
bemutatását a magyar nép – csodaszép szimbólum-érzékkel – Gyertyaszentelõ Boldogasszonynak mondja: „Új fény támadt, pogányoknak üdvösség, kiválasztott nemzetednek dicsõség.” A kezdõének ezen üzenete az evangélium elõtti Alleluja versben is megismétlõdik. A karácsonyi liturgiában annyiszor felcsillanó fényre, világosságra utalás mutatja, hogy
Krisztus valóban a világ Világossága. Mutatja, hogy visszafénylik bennünk: Jézus valóban a Világ Világossága. Adja meg
nekünk az Úr, hogy amikor ma gyertyát szentelünk, a szentelt gyertya fénye lobog a szemünkben, vagy amikor a szerzetesek itthon vagy Rómában életük Istennek szentelését szimbolizálják a gyertya odaadásával, akkor bennünk és általunk szülessék újjá az Egyház egyik szimbólumának fénye és melege.
Magvetõ 2005. február 2.
Q

Laszlovszky István

Q

Vonalak
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Ez alkalommal elmélkedjünk
a napi Olvasmányról: Mózes 5. könyvébõl a 2. Törvénykönyvbõl vett 4. fejezet 1. 59 versrõl:
1. Most halld Izrael azokat a parancsokat és törvényeket, amelyeknek megtartására tanítalak, hogy éljetek… Tudjuk, hogy
a séma szó ebbõl ered, és hogy jelképesen a választott nép fiai szó szerint a szemük elé helyezett tekercsen át „szemmel tartották” az ószövetségi törvényeket. Abból, hogy az élet útját jelöli ki, és abból, hogy az Úr „az én Istenem parancsolta nekem”, látható, hogy nem holmi paragrafusokról, rendeletekrõl, szabályokról van szó, hanem a felénk hajló jóságos és gondviselõ Isten velünk törõdésérõl, hogy az élet útját járjuk, és ne tévedjünk a halál akár magunk által is ásott
szakadékaiba.
2. Tartsátok szem elõtt és kövessétek õket, így tesztek szert bölcsességre és okosságra azoknak a népeknek a szemében,
amelyek hallanak ezekrõl a törvényekrõl… Az Istenre figyelõ istenes élet tehát bölccsé és okossá tesz, de nem csak a
magunk hasznára, hanem, hogy tanúságot tudjunk tenni azok elõtt, akik az Istenre csodálkozás ezen bensõségét ma
még nélkülözik. Hadd tûnõdjenek el õk is, a mi mai reális környezetünk is, már amennyire hitelesek vagyunk, hogy –
„hát hol van olyan nagy nép, amelyik isteneihez olyan közel volna, mint az Úr, a mi Istenünk?”
3. Amikor „mindenképpen vigyázz magadra és nagyon ügyelj, hogy amiket saját szemeddel láttál, el ne felejtsd”, tehát,
hogy amit megtapasztaltunk, amit szemünkkel láttunk és kezünkkel tapintottunk, azt ne csak ne hagyjuk feledésbe
veszni, hanem „úgy õrizd meg emlékezetedben életed minden napján, hogy arra is képes légy, hogy „add tudtára gyermekeidnek és gyermekeid gyermekeinek is” lám, egész sajátos tanúságtétel, a miénknek szóló örökítés.
Micsoda látás, erõ, jövõépítés van ebben a néhány sorban, ha Krisztusban felhantoltan merjük ezek jelentését vállalni, és
a Lélek erejében teljesíteni.
Magvetõ 2005. március 2.
Q

Laszlovszky István

Q

Fénycseppek
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„Átélve a titkot,
azt a misztériumot, amelyet minden szentmisében közösen, hangosan megvallunk: – Íme, hitünk szent titka. Halálodat
hirdetjük Urunk és hittel valljuk feltámadásodat, amíg el nem jössz! – máris örömmel tölt el bennünk a Megváltóval történõ találkozásunk. Ez a találkozás most elsõsorban az Eukarisztiában történik és ez táplál fel bennünket arra, hogy végsõ találkozásunk alkalmával már mindörökre átéljük azt az örömöt, amelyet csak Isten adhat meg nekünk. „A szentáldozás azért adatott nekünk, hogy jól lakhassunk Istennel itt a földön, beteljesedést várva az égben”. Hiszen „Õ oltotta az
ember szívébe az Igéje utáni éhséget, azt az éhséget, amely csak akkor szûnik meg, amikor az ember teljes közösségbe
lép Õvele” (Maradj velünk Urunk, Ap. lev. 19.p.)
Ezért folyamodtunk Urunkhoz nagyböjt minden vasárnapján, hogy támasszon közöttünk minél több, de fõként minél hitelesebb papi hivatást, hogy az életünk bõségben legyen. Hogy bepillanthassunk az Eukarisztia szolgáinak titkába, hadd
idézzük fel a zsinati tanítást a papi szolgálatról és életrõl. Lelkipásztorainknak Krisztus személyében kell eljárniuk, ezért:
„hogy életük egységét konkrétan is meg tudják valósítani, minden teendõjüket fontolják meg, keresvén, hogy mi az Isten
akarata, azaz mérlegeljék, hogy teendõik összhangban vannak-e az Egyház evangéliumi küldetésének szabályaival. A
Krisztus iránti hûséget ugyanis nem lehet elválasztani az Egyháza iránt táplált hûségtõl. A pásztori szeretet tehát megköveteli, hogy a papok – nehogy hiába fáradozzanak – mindig a püspökkel és paptestvéreikkel szoros közösségben dolgozzanak. Ha így cselekszenek, az Egyház küldetésének egységében megtalálják életük egységét, így Urukkal és általa
az Atyával a Szentlélekben egyesülnek, hogy betelhessenek vigasztalással és túláradhasson bennük az öröm.
Amikor az Eukarisztia titka után az azt szolgáló papság titkáról is fellibbentettük a fátylat, kérjük Testvéreinket, hogy a
húsvéti idõ szent 50 napjára próbáljuk megkeresni, megfogalmazni egyházközségünknek az eddiginél is elmélyültebb
közösségi kapcsolatát a mi Urunkkal, eukarisztikus köztünk létén át... Felkínált kegyelem mindnyájunk számára, hogy
az Eukarisztia évének húsvéti ünnepköre és ez év október végéig tartó teljes terjedelme mélyen átéltté tegye bennünk
és általunk hitünk szent titkát.
Lépcsõ 2005. március
Q

Laszlovszky István

Q

Görög emlékek
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A görög nyelv lehetõségeit megragadva,
a bibliai szemlélet kétféleképpen beszél az idõrõl: van a „Khronosz” – 2005. április 2. 21.37 és 2005. április 19.
17.49/18.50… és van a „Kairosz”, az a személyes vagy történelmi pillanat, amelyben ködös, szmogos földünknek is kinyílik az ég, a transcendencia, az ostoba van-on túli, örökkévaló: Kínától Kubáig az emberi szív jobbik lehetõsége.
Ugyanígy sokakban visszhangzik az elmúlt kedd esti bátorító tény: „Van pápánk!” Áldott legyen, aki a Benedek nevet
vette fel szolgálata jelzésére, hogy az áldásos mû legyen!
Az idõsebb generáció felejthetetlen élménye a Szolgálat c. lelkiségi folyóirat 21. számában 1974. Húsvétján Joseph
Ratzinger cikke: Miért vagyok még az Egyházban? Hasonlóképpen lelkesedett a Pápa megválasztása utáni órákban egy
fiatalunk, mert õt szellemi megtéréséhez a most pápává választott teológusnak a keresztény hitrõl írt könyve vezette.
„Ha nyitva tartjuk a szemünket, ma is találkozhatunk emberekkel, akik élõ bizonyságai a keresztény hit felszabadító erejének. És nem szégyen, ha az ember az ilyenek miatt is keresztény, és az akar maradni: azok miatt, akik elénk élték a
kereszténységet, s életükben hitelre és szeretetre méltóvá tették… Az az út, amely felé a felelõs hit ma is mutat: megmaradni az Egyházban, mert az Egyház megérdemli, hogy fennmaradjon, mert megérdemli, hogy szeressük, és a szeretet erejével önmagát felülmúlva mindig újonnan önmagává változzék.”
Hírlevél 2005. április 24.
Q

Cserép András

Q

Öregség
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Természetesen ezt a napot
Szent Atanáz tiszteletében és annyira fontos teológia történeti és lelkiségi irodalomhoz tartozó írásainak tanulmányozásában tölthetjük. Mégis, úgy tûnik, még inkább az egész mai emberiségnek adott nagy ajándék tudatosítására kell fordítanunk ezt a napot. Április 2-re emlékeztetünk, II. János Pál pápa hazahívásának, sokak szerint máris mennyei születésnapjának tényére. Bár az idõsebb generáció lenyûgözõnek élte meg boldog XXIII. János pápa célbaérését is 1963.
június 3-án, Pünkösd hétfõn este; akik az akkori „béketábor” elnyomásában éltek, meghökkenve tapasztalhatták, hogy
a Pacem Internis, a II. Vatikáni Zsinat pápájának agóniája áttör minden hidegháborún, vasfüggönyön, mert azt a szépséges és derûs hazamenetelt nem lehetett nem észre venni, és ha mérsékelten is, de szóvá tenni.
Amit II. János Pál pápa utolsó tettei, czestochowai utolsó levele, derût és közösséget kifejezõ utolsó szavai, és egyáltalán
az élet ajándékát mindvégig megbecsülõ magatartása jelentett a mai világnak, az megrázóan lekörözött minden euthanáziával, gyilkolással, élet lekezeléssel fertõzött szemléletet, és Kínától Kubáig valamiféle csodálatra, elismerésre, meditációra, néhány óráig tartó egyetemes világbékére késztette egész Földünket. Nem gyõzzük ezért Istent dicsõíteni, Neki
hálát adni, a temetési misével is megerõsített nagy jelét megbecsülni, megõrizni és tanúsítani. Szinte beláthatatlan az a
tömeg mélységesen tisztelettudó, sõt hívõ megnyilatkozás, ami ezen napok nyomán ezen túl a világörökséghez tartozik.
Ugyanakkor, április 19-én estétõl ugyancsak elgondolkodtatóan áradt el valami béke és biztonságérzet köreinkben és
messze azon túl is, hogy „Habemus papam!”
Magvetõ 2005. május 2.
Q

Szemkeõ András

Q

Csiga
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Ahogyan a mai evangélium szerint
az írástudó nagy elismerés mellett felmondta a leckét Urunknak a fõparancsolatról, ugyanúgy mi is megkísérelhetjük
összegezni a közelmúlt napok, hetek kegyelmét, hogy Jézus Krisztus nekünk is azt mondhassa: Nem jársz messze Isten
Országától.
• A közelmúlt idõ ugyanis beteljesítette az eucharisztikus évet nekünk ajándékba felkínáló boldogult II. János Pál pápa
szándékát: „Azt kívánom, hogy az Eucharisztia legyen az az élõ középpont, amely köré összegyûlnek a fiatalok, erõsíteni
hitüket és lelkesedésüket” (Mane Nobiscum Domine 4.) „Ma még inkább meg vagyok gyõzõdve arról, hogy az emberiség távolabbi jövõje érdekében dolgozunk. (I. m. 6.) „Az Eucharisztia évében egész különleges ünnepélyességgel tartsuk meg az Úrnapját, hagyományos körmenetével együtt. Hirdessük mindenütt, még utcáinkon, házainkon belül is hitünket Istenben, aki megtestesült, s útitársunk és az áldások kimeríthetetlen forrása lett és ezzel fejezzük ki hálás szeretetünket.” (I. m. 18.)
• Valóban csak hálával rögzíthetjük magunkban, egymásban és metszetjük termõre mindazt, ami május 21-én Nagymaroson történt. Az „Íme hitünk szent titka!” felkiáltásban foglalhatjuk össze, mit jelent elidõzni személyesen és közösségben, az Eucharisztiájában köztünk lévõ Úr elõtt, hiteles háttérbõl kaptunk biztatást arra, hogy szeressük elmúlatni idõnket Urunkkal, kiszakítani a találkozási lehetõségre önmagunkat, sütkérezni a Világ Világosságának fényében.
• Alig felmérhetõ az az eucharisztikus felpezsdülés, amirõl számos plébániánk, közösségünk fejezi ki Egyházunk, Hazánk
távolabbi jövõjébe vetett reményét a szinte járványosan megszeretett szentségimádások, virrasztások, eucharisztikus találkozók kapcsán. Az pedig, ami a nagybudapesti közös úrnapi körmeneten történt fõpásztorunk hívására és vezetésével,
pontosan visszatükrözi XVI. Benedek pápa napokban mondott kijelentését: „Az úrnapi körmenet olyan, mint egy nagy
és nyilvános áldás erre a mi városunkra: mert a személyesen velünk élõ Krisztus isteni áldása, világa és áldásának sugara megvilágít mindannyiunkat.” (Róma, 2005. május 27.) Idõszerû a Bátorság Lelkének erejében, hogy a misszióra hivatott Egyház vállalja olykor a „kikerülést”, a templom, a sekrestye zártságából való kilépést is, ahogyan Csíkszeredán
mondják az ünnepi körmenetet.
Magvetõ 2005. június 2.
Q

Laszlovszky István

Q

Pálmafák árnyékában
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A mai zsolozsma
reggeli dicséretében ezt imádkoztuk a hálaadó jellegû 65. (64.) zsoltárban: „Erõddel szilárd hegyeket emelsz – hatalmaddal övezed derekadat – megzabolázod a tenger harsogását, mennydörgõ hullámait és a népek háborgását. Csodajeleidet kérik, akik a föld határain laknak keletnek és nyugatnak te vagy öröme."
Ezeket a sorokat most éppen Itália és Ausztria között írom az alpesi hegyek istenadta szépségét megcsodálva. Az alkonyi
nap még megfénylik a sziklákon. Hajnalban a genovai tengerpart hullámzása, vihar utáni békéje indította útnak zarándokcsoportunkat. A népek háborgását kiengesztelte számunkra Fatima, Compostela, Lourdes és még vagy hat más kegyhely szentséget sugárzó légköre. Két héten át alig zaklatta lelkünket a negatív szenzációk szorongásba taszító aránytalansága, manipulációja.
Másképp cseng ma ez a zsoltár bennünk, akik utunk napi aranyfoglalataként rendszeresen zsoltároztunk a buszban, és
szentmisével köszöntük meg az áldott helyeken a zarándok kapcsolatokban, a monostor csendjében Istenhez vonzó, embert nemesítõ sok-sok élményt.
Nem lelkendezésbõl emlékezem a 10., ciszterci gyökereket keresõ, most fõként spanyol és portugál monostorokat látogató
utunkra, hanem elszántan szeretném beváltani máris közös elhatározásunkat, hogy nem hallgathatunk arról, hogy:
1. a zarándoklás a legigazibb nyaralási formák egyike. Két hét alatt mintegy átéltük, modellben összefoglaltuk egész életutunkat.
2. Napról napra tovább szélesítve átgondoltuk kapcsolatainkat, egyben egymást elfogadva, segítve, váratlan találkozásoknak örvendezve építettük is azokat.
3. A romanika és a gótika váltópontján keletkezett ciszterci építkezést példásnak láttuk aránytartásáért, szerénységéért,
józanságáért. Szellemi síkon is így kellene ma építkeznünk.
Ha a Szent Benedek-i regulát, a Szent Bernát-i teológiát akár csak tíz százalékban és komolyan venné a mai Európa, bizony
messze harmonikusabban, emberségesebben élnénk.
Magvetõ 2005. augusztus 2.
Q

Laszlovszky István

Q

Santorini
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Efkhariszto!
Köszönöm, köszönjük – ahogy a Ciprus szigeti taxisofõr mondta a templomba igyekvõ zarándokoknak. Efkhariszto, vagyis
eucharisztikus, Krisztus odaadásába kapcsolódó hálával kell visszatekintenünk az egész Eucharisztikus Évre. Az Egyház
egésze számára az októberi Eucharisztiával foglalkozó szinódus összegzi ennek az áldásos évnek a mondanivalóját. Nekünk is termõre kell metszenünk mindazt, amit az Eucharisztiával való találkozás számunkra jelent. Az Eucharisztia teológiája szerint az átváltoztatásban kifejezõdõ áldozatban, az egységet teremtõ krisztusi jelenlétben és a küzdelmünket
fölerõsítõ áldozati lakomában (szentáldozásban) nyilvánul meg Krisztus nagylelkû gesztusának értelme. A szentmisében
a Húsvéti Titokból (Utolsó Vacsora, Kálvária, Feltámadás) szoros összefüggésben táplálkozó, jelenbe hozó megemlékezés teszi lehetõvé, hogy számunkra is teljesen elérhetõ mindaz, amit Krisztus, élete összegzõ mûveként értünk tett.
Efkhariszto! Urunkban köszönet a lendületes munkaév-kezdésért, a Nemzeti Eucharisztikus Kongresszuson való szolgálatokért és virrasztásért, Plébániánk számos képviseletéért különbözõ eseményeken, a sok nagylelkû anyagi-erkölcsi segítõkészségért!
A következõ, mindnyájunkat érintõ nagy alkalom és szolgálat búcsúnk ünnepe november 5-6-án. Mindenesetre a Szentírás
szeretete, a Szentolvasó közös imádkozása, a misszió iránti érzékenység, három olyan lelkiéleti szempont, amely nagy
erõvel formálhatja mindennapi életünket és kifelé irányuló küldetésünk vállalását.
Hírlevél 2005. szeptember 25.
Q

Laszlovszky István

Q

Kerek torony
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Idén a vasárnap ragyogásába,
Urunk imádása fényébe olvad bele a Hozzá közvetítõ õrangyalok ünneplése. Csodálatos megfigyelnünk azt a láncolatot, ahogy a vasárnapok sora tanít bennünket. Szent Máté évében a nyári pirosbetûs napok Isten egyes tulajdonságait,
stílusát, gondviselõ szeretetét és irgalmát állították elénk. Õsztõl kezdve inkább nevelõ szeretetével találkoztunk, ahogy
pl. a Táborhegyen Pétert és társait lenyûgözte, ahogyan mindjárt ezután Pétert megfegyelmezte, ahogyan bennünket a
testvéri intésre késztetett, ahogyan az irgalmasság gyakorlására sürgetett, ahogyan megérttette velünk, megtérni sohasem késõ, de boldog az, aki már kora hajnalban, kisgyermek kora óta az Úr szõlõje munkálásának biztonságában, otthonosságában él. Legutóbb arra figyelmeztetett, hogy nem az ígérgetések számítanak, hanem a tettek. Széchenyi István
mondta, hogy nehéz dolog valamit megígérni, de könnyû megtenni.
Ma a szüret idején igazán szüreti hangulatú az olvasmány és az evangélium: benne van a meghívás öröme „Hadd énekeljem el kedvesemnek az én szerelmesem énekét szõlejérõl” (Iz 5,1). De benne van a becsapás miatti csalódottság, a méltatlan viselkedés miatti fölháborodás figyelmeztetése is: Isten az ajándékait szabadon kínálja föl, és az embernek a jól
értett szabadságában, tehát szeretetben érdemes elfogadni azokat. Ugyanakkor az ilyen fölkínálás nem az önkényes
kijátszás, az érdektelen közöny, a számító gonoszság játéktere. Tehát megjelenik benne a végkifejlet, az elszámolás, a
november végi hangulat elõszele, vagyis a felelõsségünk is: „Nos hát Jeruzsálem lakói és Juda férfiai: tegyetek igazságot köztem és szõlõm között! Mit kellett volna tennem szõlõmmel, és nem tettem meg vele?” (Iz 5,4-5)
Magvetõ 2005. október 2.
Q

Kató Csaba

Q

Csend
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„Krisztus Isten nagy és tiszta jóságát
testesíti meg. Õ nem akar nekünk nehézséget okozni, hanem azért jön, hogy velünk együtt viselje a nehézségeinket.
Nem egyszerûen leveszi vállunkról az emberi lét terhét, az továbbra is elég nehéz marad. De már nem egyedül hordozzuk azt, hanem Vele együtt… Benne megtaláljuk azt a belsõ nyugalmat, amely abból származik, hogy tudatában
lehetünk annak, egy végsõ jó és egy végsõ biztonság hordoz bennünket.” (XVI. Benedek pápa)
Az idei Ünnepekre ezt a belsõ nyugalmat szeretnénk megtalálni és egymásnak is kívánni. Azt a belsõ nyugalmat, amely
bennünket magunkat tölt el, mert végre kicsit kiállunk a hajszából, lecsendesítjük feszült idegzetünket, kipihenjük
magunkat. A teremtõ Isten ugyanis rólunk, az emberrõl – Rólad is – azt látta, hogy létezésed nagyon jó. Az egész világ
minden mozzanata is gyökerében jó – hacsak nem rontjuk el, hacsak nem csorbítjuk meg, hacsak nem forgatjuk ki alaprendeltetésébõl – de az emberrõl az Úr azt mondta, amikor létre hívta, hogy nagyon jó.
Annak is már elõre örülhetünk, hogy végre lesz egy piciny idõnk, belsõ nyugalmunk arra, hogy egymás szemébe nézzünk,
ne csak a pénztárcájába, ne csak a szatyrába, ne csak a garázsába. Milyen ígéretes, hogy a Krisztusban megtalált belsõ
nyugalomban észrevesszük, mennyi kincset, jóságot hordoz a másik, ha megtalálva igazi méltóságát, érvényesülni engedi jobbik énjét. Milyen fontos, hogy a napi érdekek szolgálatától eljussunk a közös értékeinkig, a jövõnkért vállalt közös
felelõsségünkig, a ránk bízottak szíve dobogásáig. – Mindezekben és mindezek mögött azt a belsõ nyugalmat keressük,
amely abból származik, hogy mélyen belátjuk, egy végsõ Jó, egy végsõ Biztonság, maga a Szentháromságos Isten hordoz bennünket. Az ünnepekben végre kitörhet lelkünkbõl a Glória éneke, végre feltörhet a szívünkbõl az Isten dicsérete,
végre a sok adás-kapás után meglelhetjük azok gyökerét is, a szeretetet, amely Istennek, a Szeretetnek ajándéka bennünk.
Ez a Karácsony titka, Jézus megtestesülésének az értelme, Benne kívánok áldott ünnepeket és jövõt építõ új évet, már az
adventi készületi idõ kezdetén is.
Lépcsõ 2005. Ádvent
Q

Laszlovszky István

Q

Harmat
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Május elsõ hétköznapja is arra késztet,
hogy hûségesen tovább folytassuk azt a litániázást, könyörgést, amelyet tegnap elkezdtünk. Ez a hónap kiemelten égi
Édesanyánk, Nagyboldogasszonyunk, a Magyarok Nagyasszonya oltalmába ajánl minket. Egy nemzeti engesztelõ imaév
jegyében különösen is bensõségesek, reményteliek lehetnek azok az imáink, amelyeket Jézus Édesanyja által terjesztünk
Fia elé. Erre különösen is alkalmas az a kincsestár, amely a magyar nemzet legszebb imáit tartalmazza: Tiszták, hõsök,
szentek címmel. 2005-ben jelent meg a Szent István Társulatnál. Elõszava írja: „Szent Istvántól napjainkig egy évezrede
száll a magyarok imája az Ég felé: dicsõítés, köszönet, hála, de legtöbbször könyörgés – könyörgés a tatárok, a törökök,
majd a Nyugat és késõbb a Kelet által ránk rakott láncok lehullásáért. Könyörgés Istenhez, Krisztushoz, Szentjeinkhez
és Boldogasszony Anyánkhoz, aki egymást követõ királyi házak, dinasztiák és fejedelmek fölött is legfõbb szószólónk,
Nagyasszonyunk és Királynõnk az Égben, a lelkünkben és 800 éven keresztül pénzérmeinken, függetlenül attól, hogy
katolikus vagy protestáns uralkodó verette azokat…”
Biblikus-teológiailag nem kétséges, hogy az „Íme a te Anyád” krisztusi végrendelet mindnyájunknak szól, akiket Jézus
Édesanyjára rábízott: mi vagyunk az „Íme a Te fiad” egyenként, személyesen és többes-számban, sajátosan is mi, magyar nemzet. Nemrégiben a dömölki Bencés Apátság romjainál fohászkodva Celldömölk határában, közel a Sághegy trianoni emlék-keresztjéhez és a „kemény bazalt kockák” bányahelyéhez – amely bazalt kockák, macskakövek nem csak
Hazánk útjait, de fél Európa közlekedését is elõsegítették a múltban – mélyen áthatott a Boldogasszony Anyánk szerzõjének – Lancsics Bonifác bencés szerzetesnek – sírja fölött az imádság szava:
„Vedd le országodról
Ezt a sok ínséget,
Melyben torkig úszunk,
Ó nyerj békességet,
Magyarországról, romlott Hazánkról,
Ne feledkezzél el szegény magyarokról”
Magvetõ 2006. május 2.
Q

Szemkeõ András

Q

Fiú és lány
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Jeremiás próféta jajgatására
az Úr azzal válaszol: „Ha elõhozod az értékest az értéktelenbõl, akkor mintegy az én szám leszel. Meddig kell hozzád
visszaérniük? Te ne térj az õ útjukra semmiképp!” A mai evangélium szerint az jár jól, aki megtalálja és örömében megvásárolja a kincset rejtõ földet. Hasonlóképpen, aki megtalálja az igazgyöngyöt és meg is szerzi azt. Végsõ fokon a kincs,
az igazgyöngy a mennyek országának képe ebben a két példabeszédben. Verczelli Szent Özséb püspök számûzetésébõl
azt írta híveinek: „hiszen csupa örömet jelent számomra mindaz, amirõl olvasok: a szilárd hithûség...” A hívei értékes
hithûségét úgy éli át kényszerû távollétében is, mintha csak köztük lenne.
Ez a három, egybehangzó, mai napra szóló tanítás abban erõsíthet meg bennünket, hogy kincseinket, értékeinket nem
eltakartan, nem engedhetünk a „damnatio memoriae”, az elfelejtetés óriási társadalmi kényszerének. Durva kísértés rejlik az önbecsmérlésnek, az értékek aránytalan elhallgatásának taktikája mögött. Csak egyetlen tényként idézném a
Cseppek a tengerben c. napokban megjelent kiváló könyvben (Semmelweis Egyetem Mentalhigiénés Intézet, Budapest,
2006., másik két egyetemmel karöltve) a 34. oldalról, hogy „a magyar társadalom európai viszonylatban az egyik
leginkább család- és gyermekbarát társadalom, rendkívül pozitív a gyermek fontosságának megítélése.” A nemzetközi
összehasonlító elemzés szerint a bolgárok után leginkább a magyarok tartják igaznak azt az állítást, hogy a házas emberek általában boldogabbak, mint a nem házasok. Ebben a tekintetben … valamennyi környezõ és nyugat-európai ország és az Egyesült Államok is utánunk következik. „A házasság és a gyermek megítélésének pozitivitása a magyar társadalom nagyon fontos tartaléka.”
Bár a család és gyermekáldás kérdésében tetteink, tényleges helyzetünk messze nem éri föl látásunkat, szándékvilágunkat,
akkor sem lehet eléggé felfedeznünk és tudatosítanunk azt és örülnünk annak, hogy a szemünk, a szívünk még nem
romlott el annak a negatív jövõellenes kampánynak és manipulációnak hatása ellenére sem, amely oda szeretne hatni,
hogy teljesen dezimmunizáljon minket a reményünket és jövõnket illetõen. Ezért is áldás a budapesti Városmisszió jelszava: „Reményt és jövõt mutatok nektek.”
Magvetõ 2006. augusztus 2.
Q

Kató Csaba

Q

Hazatérõben...
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„Azzal a kereszténnyel,
aki csak úgy tud boldog lenni, ha tagadja a remény egyetemességét, mert csak így lehet biztos abban, hogy a pokol teljesen tele van, nem akarunk vitába szállni… De ellenszolgáltatásként azt szeretném kérni, engedjék élni azt a reményt,
hogy Isten teremtésre irányuló, üdvözítõ cselekvése sikerre jut. Bizonyosságra nem tehetünk szert, de a reménynek van
alapja. Ez az oka annak, hogy az Egyház, bár oly sok embert szentté avatott, azt soha egyetlen emberrõl sem jelentette
ki, hogy kárhozatra jutott.” Hans Urs von Balthazar ezzel a kérdéssel foglalkozik három rövidebb értékelésében a Mit
szabad tennünk c. írásában. A neves teológus nem tagadja egyetlen percig sem a pokol létezését, sõt aláhúzza a Bibliának, majd személyesen Jézusnak is azokat a keményen figyelmeztetõ megjegyzéseit, amelyek vissza akarnak rettenteni
mindegyikünket a kárhozattól. Senki sem lehet fölényes a saját üdvössége, kárhozata kérdésében. (Jellemzõ, hogy akik
a pokolba képzelnek el másokat, magukat sohasem sorolják a kárhozottak közé.)
Krisztus azonban megrázó áron szerzett fényes megváltásával teljesen magára vállalta bûneinket (2Kor 5,20) és így megváltása annyira egyetemes, hogy legalább az egyetemes remény kell mindnyájunkban éljen, hogy „hatalommal ruháztad fel õt minden test felett, hogy mindenkinek, akit neki adtál, örök életet adjon” (Jn 17, 2). Ezeket a mindent, mindenkit hangsúlyozó bibliai helyeket olvassa össze a szerzõ, idézett mûve 135-136. oldalán.
Jogos tehát, hogy amikor gyertyát gyújtunk elõrement testvéreink sírján vagy képe elõtt, akkor az üdvösség reményével
imádkozzuk értük a Miatyánkot, és kérjük az egyedül üdvözítõ Istentõl: „Adj, Uram, örök nyugodalmat nekik”.
De magunktól nem lehetünk felületesen elbizakodottak – legalább önmagunk sorsát illetõen nem, – hogy Isten mindenkit
úgyis üdvözít, mert hiszen õ „hivatalból” olyan jó és irgalmas. Senkit nem avathatunk szentté magunktól és nem rajzolhatunk a mennyországról olyan naiv, relativizáló, fáradtan jóakaratú képet, mintha az üdvösség mindenkinek kijárna –
mert az üdvösség egyedül Isten ajándéka. És igazán kérnünk kell ezt a magunk és minden úton lévõ számára.
Magvetõ 2006. november 2.
Q

Barcza Gerda

Q

Lovak
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Ami cserkész-szerû, az jövõt szövögetõ
Amint a világ tele van a Teremtõ Isten keze nyomaival, amint a Krisztus-hívõ élete tele van a megváltás ajándékaival,
amint a jóakaratú embereket mindig meglepheti a Szentlélek ihletése, úgy ezen az erõtéren belül tele van a mindennapunk olyan cserkész-szerû megnyilvánulásokkal, amelyektõl joggal remélhetjük, hogy a jövõnket szövögeti. A szorongás, a panaszkodás, az elégedetlenség és tehetetlenség kátyújából, egy mocskos árvíz módján terjedõ erkölcsi válságból
ezek a mozzanatok az erkölcsi kibontakozás szigeteiként jelentkeznek mindennapi életünkben.
1. A minap a tizenéves fiú félrehívott a többiektõl, összeszedte magát, kiegyenesedett, szemembe nézett, és bevallotta:
„Õszintén meg kell mondanom, hogy a kitûzött feladathoz nem sikerült társakat találnom”. – Igaz, hogy most még nem
sikerült, de már látod, hogy hol vagy, innen már csak egy lépés a megvalósítás. A cserkész egyeneslelkû és feltétlenül
igazat mond. A cserkész-szerûen élõ fiatal is.
2. Milyen lendületes volt az ökumenikus imaest, amelyet a megrázó afrikai minta nyomán számos jelképes cselekedettel
hatottunk át! A szertartásrend minden mozzanata jól „sült el”, pillanatok alatt mindenki átlátta feladatát, és vállalta. A
cserkész híven teljesíti kötelességeit, amelyekkel Istennek, Hazának és embertársainak tartozik. Aki cserkész-szerûen él,
az is.
3. A nõi fodrászbolt vezetõje üzlet-áldást kért a vízkereszti lakás-áldások mintájára. Minden munkatársa, minden ott lévõ
vendége is készséggel hozzájárult ehhez az ötperces transzcendens gesztushoz. Végül egy félórás „városmisszió mozaik”
lett ebbõl az üzlet eredményességét remélõ gesztusból. A cserkész ahol tud, segít; a boltvezetõ is cserkész-szerûen járt
el.
4. Kilencre pontosan megérkezik a hölgy, aki nagynénjéhez szeretne a lelki gyógyulás érdekében lelkipásztori szolgálatot
közvetíteni. Azóta is mosolyog és derûs a meglátogatott. A cserkész minden cserkészt testvérének tekint, mert az Istenhívõ ember is minden Isten-hívõt testvérének tart.
5. A kamaszfiú nagyon jól tudja önmagáról, hogy gyerekesen fegyelmezetlen. Már-már föl is adná az iskolai kulturálódás
feltételeként szükséges fegyelmet. De mert egy biztatást kap szigorú önkritikájára: „Hidd el, benned még mindig van
fantázia”, kihúzza magát, és azt mondja, talán mégis érdemes… A cserkész másokkal szemben gyöngéd, magával szemben szigorú. Ez a diák is pedzegeti már ezt.
6. Fut az apró nép a hegyoldalon fölfelé, csipeszekkel gyûjt eldobott szemetet, tisztogatja a parkot, a fák környékét, persze, mert van egy olyan többgyermekes apa az élen, aki magával ragadja a szülõtársakat, gyermekei gyermek társait,
és szenvedélyesen védi a természetet. Igen, az apja a közelmúlt egyik legkiválóbb cserkészparancsnoka volt. A cserkész
szereti a természetet, jó az állatokhoz és kíméli környezetét.

7. A testvérpár megszólítható volt. Jöttek, és a karácsonyi üdvözletek hatalmas kavalkádjából remek montázs-köpenyt
szerkesztettek. Ez lett a gyerekek adventi Erzsébet-köpenyének külsõ borítása. Milyen jó, hogy a cserkész jó lélekkel és
készségesen engedelmeskedik. Milyen jó, hogy van olyan „tinédzser” testvérpár, aki elsõ szóra elvállalja és megteszi
azt, amire megkérik.
8. Aki a napokban elment az örökkévalóságba, bármennyit is szenvedett, betegeskedett gyerekkora óta, mindig vidám
volt. Ezt mondta róla mindenki, ezt köszönte meg benne Istennek, aki csak eljött a temetésére. A cserkész vidám és
meggondolt. A cserkészet karizmáit árasztja, aki minden körülmény ellenére derûsen tud élni.
9. Képzelt hittanteremben a kályha szabályzógombja takarékra csavarva, a lámpák eloltva, a teremben sem szemét, sem
rendetlenség. Ilyen is van, a cserkész takarékos. A mai körülmények között minden normális keresztény is az.
10. Elnézegetem a metró mozgólépcsõjén az ellenirányban haladó vonulatot. Mennyi tépett arc, mennyi kiégett tekintet,
mennyi hagyján-ember. Pedig õk is a társaink! Isten gyermekei, magyarok, talán még keresztények is. Mennyire kivilágít közülük az a rendezett öltözetû, tiszta tekintetû, egyenes tartású fiú vagy lány, férfi vagy nõ, akirõl gyanítom,
közülünk való. A cserkész testben és lélekben tiszta.
A pillanatnyi életképek ezen kavalkádja remélem eléggé megvilágítja, hogy ami cserkész-szerû, az igazán a jövõnket szövögetõ.
2007. január 28.
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Urunk bemutatásának,
népiesen Gyertyaszentelõ Boldogasszonynak ünnepén a gyertyaszentelõ imában azt mondja az Egyház: „Alázatosan
kérünk, áldd meg és szenteld meg ezeket a gyertyákat, fogadd kegyesen hívõ népedet…, hogy égõ gyertyával járuljon
színed elé. Add meg, hogy méltó legyen eljutni az erények útján az örök világosságra.” A kép-nyelv, a szimbólumok,
információk, a mûanyag fröccsentések embert kiüresítõ világán. Romano Guardini, aki mélyen értette a jelképek
nyelvét, csodaszép kis könyvében, az „Örökmécs”-ben így ír a gyertyáról: „Nem érzed-e, mikor elõtte állsz, hogy valami
egészen nemes érzés támad benned. Hiszen nézd csak, hogyan áll a maga helyén, szilárdan a magasba törve, tisztán,
elõkelõen. Érezd meg, hogy minden azt mondja benne: készen állok. Semmi sem fut el belõle, semmi sem bújik ki, minden tiszta készenlét. És feltartóztathatatlanul felemészti magát hivatás teljesítésében, miközben fénnyé és hõvé alakul.
Tedd meg saját lelked kifejezõjének! Amikor a gyertyára nézel, kelts fel magadban minden nemes tettre készséget és
mondd: itt vagyok Uram! Akkor majd úgy érzed, hogy a karcsú, tiszta gyertya a te lelki világodat fejezi ki. S légy rajta,
hogy minden tettrekészséged igazi hûséggé erõsödjön. Akkor majd megérzed: Uram, a gyertya szimbolumában én állok
elõtted!” (38-39 o.) Bizonyára nem kell magyarázni, miért a Gyertyaszentelõ Boldogasszony ünnepe a szerzetesi hivatásokért könyörgõ nap.
Hírlevél 2007. február 4.
Q

Urbányi Zoltán

Q

Híd
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Jézus Krisztus húsvéti passiójának
átélése újra egy mélylélegzés számunkra. Az alázat, a türelem, a hûség, a bizalom Isten-adta, Isten-áldotta frissességét
szívjuk magunkba, hogy Krisztusban gyõzzük az életet, a történelmet.
Jézus föltámadása erõterének piciny, minket különösen is érintõ valóságát Templomunkban minden alkalommal láthatjuk, ha feltekintünk a fõoltár-képre és fölötte a Szent Korona megdicsõülését ábrázoló festményre. Olvasata világos: ha
védõszentünk már éppen koronázása küszöbén nem is nyerhette el Szent István koronáját földi létében, mégis hisszük,
hogy a mennyekben, annak eszmei értékét elnyerve, azt már soha el nem veszíti.
Az is tény, hogy éppen 90 éve, 1917. május 27-én kezdõdött el az akkor gyorsan kifejlõdõ mai Szentimreváros önállósuló
lelkipásztori élete, hiszen a tabáni egyházközségbõl kiszakított területnek ettõl a naptól kezdve volt egy szükségkápolnája a mai Karinthy Frigyes út 15. sz. épület L-alakú helyiségében, a korábbi kocsma helyén.
A húsvéti bizalom leheletétõl üde a Városmissziót tervezõ, a Városmisszióért könyörgõ Testvéreink fáradhatatlan szorgalma. Ebbe a mozgásba sok közelmúlt tény beleillik, pl. egy Szent Bernátos cserkészörs plébániai takarító szolgálata, egy
antiochiás kis csapat bekapcsolódása az ökumenikus „72 óra kompromisszum nélkül”-i karitatív mozgásba, egyházközségi színházlátogatásaink élménye, számos kis újszülött érkezése. Ugyanide tartozik a székesfehérvári Szent Imre
napok átélése április 13-15 között, az effetás hétvége, a május 12-i, fõvárost körbezarándokló mozgalom a jerikói minta
nyomán, a pünkösdhétfõi Karizmák napja…
Áldásos mélylégzést a húsvéti titokból eláradó szentlelkes légkörbõl!
Lépcsõ 2007. március
Q

Laszlovszky István

Q

Csigalépcsõ
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„Mindenható Istenünk! Add, hogy mi,
akik gyöngék és fáradtak vagyunk, új erõre kapjunk egyszülött Fiad szenvedésének érdemébõl.” Hat nappal Húsvét elõtt
így könyörög Egyházunk mindnyájunk nevében. Máris új erõre kap, ha együtt megy Bethániába az új életet nyert Lázár
házába, Jézus baráti családjához. Ennek a bensõséges estének a története már elõre jelzi a nagycsütörtök esti eseményt
és Jézus Húsvét vasárnap esti, emmausi gesztusát, azt, hogy milyen szenvedélyesen keresi velünk áldozata erejében az
asztalközösséget.
A liturgia az Egyház hivatalos, nyilvános istentisztelete, Isten népének szent mûve. Lehetõvé teszi, hogy aki abba belekapcsolódik, ne csak visszagondoljon Jézus megváltó gesztusára, hanem a jelenbe hozó megemlékezés erejében éppen ma
is, éppen itt is belekapcsolódhasson Isten ingyenes kegyelmi ajándékaiba, átélje Krisztus misztériumait, és a mai élet
küzdelmeihez isteni erõt, kegyelmet meríthessen azokból.
Ettõl kezdve az Egyház sohasem mulasztotta el, hogy amikor gyermekei a húsvéti misztérium megünneplésére összejönnek, elõször fölolvassa mind, „amik róla állnak az egész Szentírásban”, utána bemutassa az Eucharisztiát, amelyben „halálának gyõzelme és diadala újra megjelenül” és egyúttal hálát adjon „Istennek szóval ki nem fejezhetõ nagy ajándékáért”, Krisztus Jézusban, „az õ dicsõségének dicséretére” – mégpedig a Szentlélek ereje által. (A II. Vatikáni Zsinat rendelkezései a Szent Liturgiáról, Szt. István Társulat, 1964)
Ezért egyszeri, kihagyhatatlan és közösségben átélni való mindaz, amit 2007-ben, éppen ezekben a napokban, nagycsütörtökön, nagypénteken, nagyszombaton a liturgia elénk ad.
Magvetõ 2007. ápr. 2.
Q

Szemkeõ András

Q

Pályaudvar felülrõl
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Útravaló
„Jézus Krisztus ugyanaz tegnap, ma és mindörökre” (Zsid 13, 8), „Tõle jövünk, Általa élünk, Feléje tartunk” (Lumen Gentium, 3. pont). A Szentírásból vett kedvenc mondatommal és a II. vatikáni zsinat neves üzenetével szeretném köszönteni a felnõtt szolgáló élet kapujában álló végzõsöket. Nyolc éve ott lehettem az indulásotoknál. Bizonyára mindvégig kísér Benneteket is, engem is a makkosmáriai szentmise áldása, Nagyasszonyunk, a Szûzanya oltalma, az akkori 5. a osztályfõnökének, Ágnes tanárnõnek Rátok figyelõ törõdése és szüleitek nyíltszívû, egymás közti közösségteremtése.
A Ciszterci Szent Imre Gimnáziumban lezajlott tanulmányi idõtök alatt hatotta át az egész Egyházat és az egész földkerekséget is a 2000-es jubileumi Szentév fent idézett mondata: „Jézus Krisztus ugyanaz tegnap, ma és mindörökké”.
Mindörökké: éppen ezért az a Krisztushoz és Egyházába kapcsolódásotok, amit személyesen, osztálykeretben, iskolakeretben kipróbáltatok a négy, illetve nyolc év alatt, ez a kapcsolat mindig, mindörökre meghatározó. Ebben van biztonságunk, önazonosságunk, az Isten országa felé feszülõ cél-látásunk.
A második idézett mondat közvetlen elõzménye így szól: „Minden ember meg van híva… az üdvösségre, a Krisztussal való
egységre. Krisztus pedig a világ világossága”. Szívbõl kívánom, hogy ez az Úrral való egységetek és egymással való
közösségvállalásotok az Egyház körében és hitelét kifejezve legyen erõforrásotok a további úton.
Még csak annyit, amit minden bérmálandó fiatalnak is lelkére kötnék az Egyház két évezred alatt összegyûjtött kincseibõl:
„A keresztényeket sem területi, sem nyelvi szempontból, még faji szempontból sem lehet megkülönböztetni a többi
embertõl. Görög és barbár városokban egyformán laknak, kinek mi jutott osztályrészül, étkezés és öltözködés tekintetében alkalmazkodnak azon vidék szokásaihoz. Saját hazájukban laknak, de mégis jövevényként; mindenben részt
vesznek polgárokként, de mindent elviselnek, mint idegenek; bárhol idegenben is otthon vannak, de minden haza idegen számukra. Mint mindenki más, házasodnak, gyermeket nemzenek, de a magzatot nem hajtják el. Közös az asztal,
melyhez letelepednek, de nem közös az ágy. Testben vannak ugyan, de nem a test szerint élnek. A földön idõznek, de
a mennyben van polgárságuk” (Diognetoszhoz írt levél, 2. sz.). Ugyanakkor számunkra „a plébánia elsõsorban nem
struktúra, terület vagy épület, hanem inkább Isten családja, testvériség, melynek egy a lelke, családi, testvéri és befogadó ház, a keresztény hívõk közössége. A plébánia végül is teológiai valóságra épül, mint egy eucharisztikus közösség…
vagy amint XXIII. János szerette mondani, a falu kútja, amelyhez a falu minden lakosa odajön szomját oltani” (Christifideles Laici 26, 28. p.). A fentieket, mint életigét varrjátok a ruhátokba a szívetek fölé, rejtsétek el lelketekbe, ajánljátok oda Nagyasszonyunk kezén át Urunknak Istenünknek, és derûsen, hatékonyan, közösen szolgálva éljétek meg!
Ciszterci Szent Imre Gimnázium évkönyve 2007. április
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Az idei annyira szép Szent Három napnak
nyomán hogyan élhetünk tovább és egy kicsit másként Krisztus feltámadásának erejébõl? Hogyan folytathatjuk tovább
azt, amit az elsõáldozáskor megízleltünk? Mit jelent az, hogy a húsvéti misztériummal minden nap találkozunk? Erre
válaszol egyrészt az ókori szerzõ húsvéti szentbeszédébõl kiragadott részlet: „Õrzzük meg Krisztusban az Általa fölemelt, megváltott, újjáalakított, megtisztult ember üdvösségét… Azért, akik Krisztusnak, vagyis az Õ tisztaságának formája szerint élnek, az Õ föltámadásából fakadó reménység erejében majd bizonyosak lesznek, hogy vele együtt a megígért égi dicsõségben is részesülnek, amint maga az Úr mondja az Evangéliumban: Aki engem követ, el nem veszhet,
hanem átmegy a halálból az életre (vö. Jn 5, 24). Ez a mennyei titok kegyelme, ez a Húsvét ajándéka, ez az esztendõ
hõn áhított ünnepe, amely egyben a további születések kezdete is… Ezért fénylik ki ragyogva a keresztfa alatti keresztkút tiszta vizébõl a húsvéti gyertya lángja. Ennek köszönhetjük az égi érdem megszentelõ ajándékát, és ahogy a lelkünket gazdagítja bõségesen a mennyei szentség, az Eucharisztia misztériuma. Innen ered ennek az egy népnek az Anyaszentegyház keblén táplált testvérisége, ez imádja az egy Istenséget és a Szentháromságot, és az esztendõ legnagyobb
ünnepén a prófétával együtt zengik a zsoltárt. „Ez az a nap, amelyet az Úr adott, hogy ujjongjunk és örvendezzünk
(Zsolt. 124, 27)” Mai, egyszerûbb szavakkal úgy is fogalmazhatnánk, hogy furcsa lenne az a szürke hétköznapunk, –
különösen ebben a felfényezett 50 napos húsvéti idõben, – amelyben nem találkoznánk valamilyen formában Krisztus
keresztjével, de még furcsább lenne, ha egyetlen olyan napunk is akadna, amelyben nem kellene megcsodálnunk Krisztus föltámadása nyomán az Õ felénk feltárult dicsõségének egy szikrányi örömét, erejét. Ilyen érzékenységgel hangosítjuk fel számos testvérünk megemlékezését az idei ünneplésünk szépségérõl, Isten-áldotta voltáról. Látszik, hogy mindez nem letudott teljesítmény, elmúlt esemény, félretett emlék, hanem élõ, jelenbe hozó emlékezés és valóság.
Bízunk felnõtt kereszteltjeink, felnõtt és gyermek elsõáldozóink hûségében, kitartásában. Reménnyel tekintünk arra a
szülõi „csapatra”, akik gyermekeik elsõáldozási fölkészítésében maguk is példás közösségre léptek egymás közt és egyházközösségünkkel. Erõt merítünk a Városmisszióért fáradozó testvéreink lendületébõl. Áldás kísérje azokat, akik bekapcsolódnak a márianosztrai zarándoklatba.
Hírlevél 2007. április 15.
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Bármennyire különbözõek is
a Szentírás ó- és újszövetségi részei, mûfajai, rétegei, mindig rejlik bennük valami olyan erõ, amit a Szentlélek sugalmazása biztosít, és a Szentlélek erejében történõ olvasás, elmélkedés közvetít felénk.
Az ószövetségi bölcsességi könyveket a középkorban életszabálynak tekintették, szinte erkölcstani könyvként használták,
az élet problémáinak megoldásához merítettek belõlük. Erre jó példa lehet Szent István Intelmei fiához, Szent Imréhez.
Ugyancsak elgondolkozhatunk Sirák fia könyvének 51. fejezetén (17-27 vers). Hány szerencsésen induló életet jellemez
az, hogy „ifjúkoromban, mielõtt utakra indultam, nyíltan bölcsességet kértem imáimban.” „Oh, mily csodálatos, ha szent
biztosságban megy át, aki fiatal, a fiatalságon! – mondja Babits fordításban a középkori Szent Imre Himnusz. Katekézisünk, a fiatalokkal való foglalkozásunk nagy esélye, hogy a fiatalkori nemes benyomások, szentlelkes ihletések úgy határozzák meg az ember életét, hogy minden késõbbi küzdelem ellenére az, amit fiatalkorában elhintettek a lelkében,
„amikor kivirágzott, mint a koránérõ szõlõ, örömét lelte benne a szívem.”
Nem adhatjuk fel azt a reményt, hogy érdemes akármilyen kicsiny kortól kezdve a ránkbízottak lelkébe mélyen elültetni
a jóra törekvést, a kemény küzdeni akarást, a buzgóságot az isteni rend megtartására, a bizalmat Isten irgalmában. A
minap adtam hálát azért, hogy egy 49 évvel ezelõtti „indiánnapnak”, „remeteségnek” egy, a természetben töltött órája
milyen mély nyomot hagyott azokban a diákokban, akik az iskola turista szakkörét vállalták. Tulajdonképpen egy ateista
világban az Isten-élmény sejlett meg számukra annyira, hogy késõbb saját gyermekeiket is belevitték valami hasonlóba.
Magvetõ 2007. június 2.
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Mózes 2. könyvébõl
olvassuk ma a szent sátor építésének történetét. Vagy átfutjuk, mint régmúlt eseményt, vagy sokkal helyesebben benne
látjuk mindazt a feladatot, nyûgöt, amit a ránk bízott templomokkal kapcsolatban átélünk és megszenvedünk. Templomot építeni sem könnyû, de karbantartani nem kevésbé zaklató. Most a tetõt lopták le vörösrézért a kisstílû bûnözõk,
máskor a csatorna dugul el vagy a világítási hálózat zárlatos. Mégis áldásos, ha a ma idézett szöveg elsõ bekezdése végét
megszívleljük, hogy Mózes azért fáradozott, hogy „így teljesítse az Úr parancsát"
Megbolydult világunkban jó arra gondolni, amit egy megboldogult lelkipásztor társam így tanúsított: ebben a templomban, ebben a plébánia-épületben egyetlen vasárnapi munkanap sincs benne, szombati egyházközségi közmunkánkat úgy
megáldotta az Úr, hogy még az esõ is mindig jókor jött.
A második bekezdés a Szent Sátort takaró felhõ képében lenyûgözõen fejezi ki Isten szentségét, hatalmas jelenlétét. Ha a
két bekezdést egymásra vonatkoztatjuk, a gondot okozó munka istentiszteletté válhat. Jó idõnként elidõznünk, megpihennünk a szent felhõ alatt, pl. úgy, ahogy a német papoktól hallottam: õk azért alkalmaznak valódi olajmécsest, mert
azt idõnként gondozni kell – nem olyan automatikus, mint az elektromos izzó –, így oda kényszerülnek, hogy szívük
vágya szerint egy kicsit elidõzhessenek az Úr szentségi közelségében. Lehet, hogy a ránk bízott templomban csak lopva,
szokatlan idõpontokat találva tudunk otthonra lelni, vagy az is lehet, hogy valamelyik szomszéd templomban éljük át
igazán a válaszos zsoltár szavát, igazságát: „Mily kedves a Te hajlékod, seregek Ura, Istene!”
Magvetõ 2007. augusztus 2.
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„Felmutat égbe Szent Gellért keresztje”
Aki felnéz rá, erõt meríthet belõle. Erõs örökséget vehet át, a nagylelkûség végrendeletét: hiszen Gellért éppen azon a
helyen adta oda 1046. szeptember 24-én a legtöbbet: életét Krisztusnak a Hazánkért, ahol ma a szobra áll. Bár olyanok,
akik nem tudták, mit cselekszenek, halálát okozóan letaszították a Kelen-hegy szikláiról, ezzel mégis máig szólóan
felértékelõdött a nevére keresztelt hegy minden röge, mert emlékhely, emlékeztetõ hely lett belõle. Lehet olyan missziós küldetésünk, lehet olyan a kilátástalan történelmi helyzetekbõl kivezetõ áldozatunk, amelyre az Isten feltétel nélküli
szeretete, a nemzetünk megmentésének akarata sarkall minket. Tette ezt egy sorsunkat elfogadó itáliai, velencei bencés,
aki Szent György szigetérõl apáti rangját letéve, a Szentföldre igyekezett, de ehelyett a Hazánk földjét alakította, annak
elsõ vértanújaként szentté. Ahogyan az Erzsébet híd a Gellért hegy lábánál, az egykori rév helyén, összeköti Nyugatot
a Kelettel és viszont, ilyen szolgálatot tehet az európaiság, a nemzetköziség, ha inkább akar adni, és a másikat meghallgatni, mint diktálni és kisajátítani.
Ahogyan Gellértet kisgyermek korában az isteni Gondviselés és szülei törõdése megmentette a jövõnek, a hitnek, a kultúra
szolgálatának, úgy fakadnak a róla nevezett hegy lábánál elgondolkodtató jelként a különféle gyógyforrások, és úgy
övezik körül a hegy lábát, szinte körkörösen egyetemek, fõiskolák, gimnáziumok, a mûveltség fellegvárai. Kora talán
egyik legmûveltebb tudósa és tanító, nevelõ, könyvíró embere, ránk maradt soraival minket is biztat: „Nézzétek kedves
testvéreim, milyen csodálatosak és milyen drágák a Szentírás sorai és mindig szent vágyat ébresztenek… ahány szó,
annyi jutalom, ahány ítélet, annyi büntetés.” Szentünk a Szent István király által a csanádi püspökségre elsõnek választott püspök, államférfiúhoz illõ mûveltségre és életszentségre nevelgette a király fiát, Imrét. Ezért vállaljuk szívesen, a
Szent Imre templom közelében élõ hívõk, a Szent Gellért hegy környékére a „szentimrevárosi nevet”, és ezért keressük
a szentté vált tanítvány születése millenniumán, hogyan erõsíthetjük meg az utánunk jövõket azzal, hogy nekik is jövõt
és reményt ad az Isten.
Mindennek befogadásához és akarásához olykor nekünk is olyan Istenbe merülõ csendre, remetéskedésre van szükségünk,
mint amire Gellért vonzó példát adott, amikor hét évre visszavonult a Bakony szívébe, Bakonybélbe, az erdõk sûrûjébe.
Miközben szeptember 21-én este a szélrózsa minden irányából felzarándokolunk a Szent Gellért hegyre, hadd üssön
szíven minket is a vértanú püspök hite, vértanúságát megálmodó víziója. Hiszen ennek erejébõl, és ezt tanítva mutat fel
az égbe Szent Gellért keresztje. Nem eredménytelenül és elmúlóan, hiszen ezen mártírium visszhangjaként adta oda az
életét 900 év múltán a Duna túlpartján, 1944-ben többek között Salkaházi Sára, az üldözöttek védelmezõje. „Nagyobb
szeretete senkinek sincs annál, mint aki életét adja barátaiért” (Jn. 15,13.)
2007. augusztus 3.
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Ezen a nekünk olyan emlékezetes
szeptember 2-án (hiszen valószínûleg ezen a napon halt meg Szent Imre, és biztosan ezen a napon szabadult fel 1686ban Budavár), ráadásul ezen a szeptemberi, elsõ vasárnapon egyértelmûen alázatra tanít a liturgia.
Bizonyára elmélkedve, prédikálva átgondoltuk már, hogy mi ez a sajátos erény valójában (Szent Bernát szerint az alázat
a nagyon józan önismeret, önfelmérés erénye; ki az Isten és Hozzá képest ki vagyok én?). Felmértük azt is, hogy jelen
korunkban mennyire nem népszerû, sõt ellenhangolt a közgondolkodás ezzel a csaknem isteni erénnyel szemben,
ugyanakkor lehetetlen tagadnunk a történelmünkben nyilvánvalóan igazolódó érvényét.
A tanév, munkaév kezdetén, a budapesti Városmisszió küszöbén észre vehetjük a mai napi tanítás élet-értékét, számunkra
ajándékos voltát. Hiszen nyilvánvalóan jobb egy centiméterrel mélyebbre hajolva bemenni az ajtón (fõként a betlehemi
Bazilika alacsony kis kapuján szemléltetve ezt), mint fél centiméterrel magasabban hordani fejünket.
Igazában az tud ismereteket befogadni, megérteni, megtanulni, és azok nyomán nevelõdni, alkotni, akiben megvan a
méltóságteljes alázat mai vetületeként hangoztatott nyitottság. Nyitott az, aki már rájött arra, hogy önnönmagán túl is
van világ (diák-zsargonban, hogy „nem õ nyalta hegyesre a Kheopsz piramist”). Az veszi fel idõben a munkalapot és az
fogja építeni, becsületesen uralma alá hajtani, vagyis pásztorolni a világ egy csöppnyi rábízott szektorát, aki odaadó
szívvel végzi köteles és önként vállalt munkáit. Aki a pásztor módján fantáziát talál a szolgálatban és nem csak a bérespénzt keresi.
Aki pedig a Városmisszió nagy lehetõségét és mindjárt ránk köszöntõ áldását kívánja befogadni és köreinkben kívül-belül
másokkal megosztani, annak a Szentimrevárosból elszántan felkínáljuk: keressük együtt a „kis út” igazságát és realitását, mert Lisieuxi Szent Teréz szemléletében a kis út könnyen odavezeti vállalóit, hogy a „szeretet mindenre képes”.
Mindenre, ami Istennek kedves és az embernek üdvös (egészséges).
Magvetõ 2007. szeptember 2.
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A Városmisszió sûrû napjaiban
mondta valaki, talán egy elõkelõ vendégünk, talán akkor, amikor a sûrû fekete éjszakában hazaindult, hogy elindulok
az õrangyalommal. Milyen jó felidézni ma, október 2-án, a Szent Õrangyalok ünnepén, hitünk azon tényét, ígéretét,
hogy Isten mindnyájunkhoz elküldte angyalát, hogy elõttünk menjen, õrizzen minket az úton, és vezessen el arra a
helyre, amelyet az Úr szánt nekünk. (vö. a mai szentlecke Kiv. 23, 20-23a). Akkor hát illõ is, hogy „tiszteld õt és hallgass a szavára, ne ellenkezzél vele…”
Igen érdekes, hogy az idézett mondat így folytatódik: azért ne bántsd meg, azért ne vétkezzél, mivel „az én nevem van
benne”. Mi azt szoktuk meg a gyermekkori õrangyal képek nyomán, hogy Isten ezen hozzánk rendelt személyes küldöttjének az a dolga, hogy ne pottyanjunk a pallóról a vízbe, hogy kõbe ne üssük lábunkat. Ez is szép oldala hitünknek, mert
a bizalom – az Isten ajándékos, gondviselõ jósága iránti bizalom – számára ad fogódzót az õrangyalok elfogadása. Mégis
ennél több, mélyebb, mondhatjuk bátran, hogy misztikusabb az a tény, hogy Isten neve van bennük. Hogy szüntelenül
látják Mennyei Atyánk arcát. Jézus ezért mondja a mai Evangéliumban, a gyermeki (nem gyerekes) lelkület ajánlásánál,
hogy „vigyázzatok, meg ne vessetek egyet sem a kicsinyek közül. Mondom nektek: angyalai az égben szüntelenül látják
Mennyei Atyám arcát”. Így tehát az a nagy lelki szomjúságunk, hogy az Istent mélyebben, jobban lássuk és ismerjük, az
õrangyalon át is támaszt kaphat.
Lisieux-i Szent Teréz ereklyéjét tisztelve, annak elérhetõségét szolgálva megcsodálhatom tízek, százak, ezrek mély megérintettségét, hódolatát. Az újabb idõkben éppen Teréz tanított arra, hogy a Gyermek Jézus lelkületével merjük szemlélni a Szent Arcot, vagyis merjünk szemlélõdni, a misztika mélységeire ajtót nyitni. Számunkra ez egyben II. János Pál
pápa harmadik évezredre szóló öröksége is, hiszen õ hosszan és több fázisban leírja egy „szemlélni való arckép mélyreható jelentõségét” (Novo Millennio Ineunte, 16-28 pont). Bizonyára az õrangyalom is mellettem áll, amikor ezeket írom,
és Mellettetek is, akik jó szívvel olvassátok, hiszen azért kaptuk õket, hogy ezeregy gondunk-bajunk között is legyen
valaki, aki minket képviselve szüntelenül látja Mennyei Atyánk arcát.
Magvetõ 2007. október 2.
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Ezekben a napokban
számos jelét látjuk annak, hogy akár a Városmisszió nyomán, akár Istennek más forrásaiból áradó kegyelmei nyomán
örvendetes jelenségek tárulnak elénk. Ilyen volt október 5-i, elsõ péntek esti hálaadásunk csoport-beszélgetése, vetítése,
litániája. Ilyen volt a népes és lendületes Nagymarosi Találkozó október 6-án. Ilyen volt egyházközségünk képviselõinek
részvételével az október 8-i Magyarok Nagyasszonya ünneplés a Sziklakápolnában. Ilyen elgondolkodtató tény az, hogy
a születõ életek kb. egyharmada 5%-nyi családtól származik, tehát, hogy van olyan 5% magyar keresztény család, akik
ekkora részt mernek kivenni jövõnk és reményünk szolgálatából. Felmérték, hogy lassan növekedõben van a középkorú réteg megnyílása a templomba járás, a hitben elmélyedés felé Az is egyre bontakozik körünkben, hogy egymást megszólítsuk, hogy el merjük mondani egymásnak, akár papjainknak is, örömeinket, gondjainkat, ötleteinket, kritikánkat.
Az egyházközségi városmissziós szolgálat gyümölcseként megpróbáljuk jobban értékelni, tisztelni egymásban Isten ajándékait, és megkíséreljük feloldani nehezteléseinket, elmarasztalásainkat, hiszen méltatlan hozzánk, hogy emésztetlen
feszültségekkel egymással pereskedjünk. Az is hírlik, hogy az öt európai fõváros misszionálása ajtót nyitott annak, hogy
Isten irgalmára még szélesebben és még mélyebben odafigyeljünk. Ennek – egyre bõvülõ körökben – egész missziós
rendszerét várhatjuk és szolgálhatjuk a következõ években.
Isten irgalmának fényében adunk hálát október 23. nemzeti és nemzetközi jelentõségéért, áldozataiért és jövõnkbe mutató
építõ erejéért. Ugyancsak Isten irgalmába ajánljuk mindazokat, akiknek sírjánál megállunk, akikre gondolva gyertyát
gyújtunk, akinek fényképét kitéve, nevét emlegetve, ezekben a napokban jobban tudatosítjuk a szentek közössége hittételét és hívõ tényét. Különösen azokért engeszteljük az Urat, akiknek idõ elõtti halálában vagy szentségek nélküli
eltávozásában nekünk is bûnös részünk van. Nem lehet ugyanis nem kérni Istennek azt a kegyelmét, hogy tudjunk kiengesztelõdni Vele és Benne.
Hírlevél 2007. október 14.
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„Szent és üdvös dolog imádkozni
a halottakért, hogy föloldozást nyerjenek bûneikért.” Ideérlelõdött az Ószövetség, már az Újszövetség küszöbén, az örök
élet témájában. A 2. Makkabeus könyv 12. fejezete dicséri Makkabeus Júdást: „Jól és hívõen gondolkodott a feltámadásról. Ha ugyanis nem hitte volna, hogy azok, akik elestek a harcban, egykor föltámadnak, akkor fölöslegesnek és hiábavalónak tartotta volna, hogy a halottakért imádkozzék. Õ azonban fontolóra vette, milyen nagy jutalom vár azokra,
akik vallásos lelkülettel pihentek el a halálban.”
Elgondolkodtató ez a szemlélet. Mintha elõre vetülne az Ószövetség végnapjaira Jézus Krisztus föltámadásának reménye
és ténye, mintha már isteni bizonysága lenne ekkoriban a választott népnek arra, hogy Isten irgalma erõsebb, mint a
bûn és a halál hatalma. Az a meglepõ az idézett olvasmányban, hogy ezt a reményteljes látásmódot azokkal kapcsolatosan fogalmazza meg a Biblia, akik miatt engesztelõ áldozatot kellett bemutatni, akik lelke üdvéért 12.000 ezüst
drachmát gyûjtöttek össze, mert bizony ezek az elesett harcosok amellett, hogy a választott népért vívott szabadságharcban adták életüket, ruháik alatt rejtegetett bálvány szobraikkal éppen nem az egyedül szent Istenbe vetett hitet
tükrözték.
Milyen nagy az Isten irgalma, ha már az Újszövetség hajnali derengésében is bízni lehet a megtévedt emberek üdvösségében, mennyei jutalmában, mert lehet engesztelni bûneiket, hogy hõsiességük, nagylelkûségük, amellyel életüket adták
felebarátaikért, valóban felhõtlenül kedves lehessen Isten elõtt. Ne feledjük el, az egyre gyérebben betáblázott szentmiséink, az esti Úrangyala utáni Miatyánk, Üdvözlégy, Adj Uram örök nyugodalmat nekik, könyörgések még nagyobb
lehetõséget adnak az elõrementek üdvössége szolgálatában.
Ebben a rövid elmélkedésben már nem is mennénk tovább, mert nem lehet eléggé magunkban és egymásban elmélyíteni
az isteni irgalmasságba vetett hitünket, annak minden profetikus elõjelzését, hogy reményt és jövõt kérhessünk magunk
és elesett világunk számára.
Magvetõ 2007. november 2.
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„Isten Házába indulunk, örömtõl dobban a szívünk”
Ez a refrénnek használt zsoltár-vers ma, Advent elsõ vasárnapján sajátos funkciót tölt be, mert mint a válaszos zsoltár
mottója, visszhangszerûen énekli meg az elsõ olvasmány ránk gyakorolt jelentését. Mivel ismételten mondjuk vagy inkább énekeljük, azért erõsen kifejezhet minket, ritmust, oldást visz az igeliturgiába, és megszólaltatja az Ószövetség
imádságos anyagát. A helye a 122. (121.) zsoltárba való, mint ahogy a válaszos zsoltár versszakonként idézett anyaga
is ugyanonnan. Hagyományosan a 121. zsoltárnak számoljuk azt a költeményt, amelyiknek tudományos besorolása a
122. számozást kapta. Az ún. zarándok zsoltárok vagy lépcsõs zsoltárok egyike ez, mert ami a jelentése, az használatának története is. A Jeruzsálembe zarándokló, a grádicsokon lépõ, lépcsõfokokon felfelé haladó nép imádságos éneke ez.
Amire válaszol, az Izajás 2. fejezete 1-5-bõl való olvasmány. Víziószerû kép az Ószövetség legelegánsabban író, nagy prófétájának lelkébõl. A végsõ idõk látomása, hogyan özönlenek, már teljesen kibékülten, a nemzetek Isten Házába. Amikor
a lehetõség szerinti felhasználásban öt versszakra tagoltan végigmondjuk ill. énekeljük a zsoltárt, az idézett refrénnel
megválaszolva minden egyes versszakot, akkor lélekben magunk is útnak indulunk Advent hármas titka felé: az Úr Háza
volt a maga pillanatában a betlehemi barlang, az Úr Háza, ahová az idei adventi roráték és Jézus születésnapjának az
ünneplése összegyûjt minket, és az Úr háza, mindörökre szóló Háza, a történelmi Adventek örök végpontja a bennünket megvalósító, bennünket hívogató örök Karácsony, az Emmanuel valósága, hogy íme velünk az Isten, ill. hogy mindörökre elértük az Isten színe-látását.
Az öt „versszak” közül az elsõ a készülõdés örömét énekli meg, a második az elõbb idézett hármas értelemben vett Jeruzsálem szépségét fejezi ki, mint a törzsek zarándoklásának célpontját, a harmadik az Isten dicsõítésének, neve áldásának, törvénybe, parancsolatba adott, az ember szívébe oltott kötelességét fejezi ki, a negyedik az egyedül Istentõl megkapható boldogság, biztonság és béke ígérete, végül az ötödik testvéreink, barátaink javára szóló, közbenjáró ima, hogy
Isten békéjében áldás legyen mindnyájunk osztályrésze.
Ma, amikor annyira szeretünk játszani, mesélni, gitárkísérettel énekelni, harsogni, mozogni, táncolni (a napokban ezt tanúsították a szalagavató ünnepek és bálok) jó felfigyelni liturgiánk lírai, lelkünkbõl visszhangzó mûvészetére. Ez nyugati, sokszor túlságosan intellektuális kultúránknak egészséges lélegzetvétele, kitágulása, érzelmi visszhangja is. Ezért elmélkedtünk ebben a pár sorban, pár percben Advent 1. vasárnapja válaszos zsoltáráról.
Magvetõ 2007. december 2.
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A közügyek, a közjó érdekében
1. „Égetõen fontos megszabadítani a szabadságot és megvilágosítani azt a homályt, amelyben az emberiség botladozik”
üzente nekünk XVI. Benedek pápa a XXI. Ifjúsági Világtalálkozó alkalmából, 2006. április 9-re szólóan. Égetõen fontos
II. János Pál szavaival szólva „megszabadítani a szabadságot”, ugyanis „nem könnyû felismerni és rátalálni az igazi
boldogságra egy olyan világban, amelyben élünk, amikor az ember gyakran filozófiai áramlatok áldozatává válik, és –
miközben szabadnak hiszi magát – belevész a hamis vagy téves ideológiák illúziójába.” Ugyanakkor az elmúlt napokban fõvárosunkban járt egy fiatal kínai anglikán lelkész, aki az Ökumenikus Tanulmányi Központ rendezésében, kiváló
résztvevõknek optimista hangvétellel megvilágította, mekkora az Evangélium iránti éhség 1,300.000,000 lélekszámú
hazájában. Szerinte a legutóbbi 20 év alatt a 700.000 üldözött keresztény nyomán ma 60-70 milliónyi Krisztus-követõ
van a világ legnagyobb országában. Mihelyt szabadabbá válik az ember az Isten ajándékozta szabadságára, egyszeriben
keresni kezdeni a Világ Világosságát.
2. Ha cserkésznek lenni annyit jelent, mint cserkészõ módon utat találni, tájékozódni, egymást a szakadékon, a patakon
átsegíteni, hogyne lenne az hozzánk méltó, hogy megpróbáljunk tájékozódni a jövõnk útja felõl, és hogy vállaljuk a
megfontolt döntést a holnapunk érdekében. „Segítsd az embereket, hogy szabadon és félelem-mentesen gyakorolják
emberi jogaikat”, fogalmazza a Közélet Tíz-parancsolata. A szociológusok és pszichológusok szerint a fiatalnak ma fokozottan nehéz rávennie magát arra, hogy dönteni merjen. Talán nem is a felelõsség súlya befolyásolja ebben elsõsorban,
hanem a lehetõségek túlkínálata, a tényleges valóság elködösítése s annak a belsõ elszánásnak a nehézsége, hogy el kell
fogadjam magam, hogy el kell higgyem: szükség van rám, hogy tudomásul kell vennem a hitben: Isten egyszeri szemefénye vagyok még én is…
3. Ezért edz minket az egyházunk arra, hogy alakítsunk ki bensõséges kapcsolatot a Bibliával, hogy szeressük meg a lectio divina-t (az Isten szerinti olvasási módot), amely a következõ négy elembõl áll: 1. lekció, vagyis a Szentírás néhány
sorának, egy fejezetének figyelmes elolvasása, akár újra olvasása is; 2. a meditáció, amikor megpróbálom megérteni,
szívemmel is ráérezni, mit üzen mai konkrét helyzetemben az Isten nekem a Biblia most olvasott szavain át; 3. az oráció Istennel való személyes párbeszéddé fogalmazza benyomásaimat, vágyaimat, kérésemet, köszönetemet, és végül 4.
a kontemplálás, amely tartósan megõriz Krisztus jelenlétében, abban a most kapott fényben, amelyrõl 2 Pét 1,19 ezt
mondja „sötétben világító lámpás, amíg a nappal föl nem virrad és a hajnalcsillag föl nem ragyog a szívetekben.” Éjszakai õrállások, erdei csendes barangolások közben, sõt a mindennap dzsungelében is, a fegyelmezett cserkész számára
igazán jó módszer ez az ajánlat, hiszen az élet akadály-versenyében biztos iránytûvé válik.
2008. március
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„Jézus tudtunkra adta, mit jelent az élet:
’Az örök élet pedig az, hogy megismerjenek Téged, az egyedül igaz Istent, és akit küldtél, Jézus Krisztust.’ (Jn 17,3) Az
embernek a szó igazi értelmében nincs élete önmagában és csak önmagából: az élet kapcsolat. És az élet a maga teljességében kapcsolat azzal, aki az Élet Forrása. Ha mi kapcsolatban vagyunk azzal, aki nem hal meg, aki maga az Élet és
maga a Szeretet, akkor vagyunk az életben. Akkor élünk ” (XVI. Benedek pápa: Spe salvi enciklikája a keresztény reményrõl. 27. p.)
Fenti, húsvéti köszöntésünk a Szentatya keresztény reményrõl szóló körlevelére épül. Hagyományt követünk ezzel, mert
minden karácsonyi, húsvéti üdvözletünk hasonló tekintélyes forrásból származott. A Spe salvi talán leghangsúlyosabb
mondatait ismételjük itt: „Szükségünk van kisebb-nagyobb reményekre, melyek nap mint nap haladásban tartanak minket. De a nagy reménység nélkül, ami minden mást felülmúl, mindez nem elégséges. Ez a nagy remény csak Isten lehet,
aki átöleli a világot, és aki képes megkínálni és megajándékozni azzal, amit egyedül nem érhetünk el… Az Õ országa
jelen van ott, ahol õt szeretik, és ahol az õ szeretete elér minket. Csak az Õ szeretete adja meg annak lehetõségét, hogy
nap mint nap józansággal kitartsunk, anélkül, hogy elveszítenénk a remény lendületét egy természeténél fogva tökéletlen világban. És az Õ szeretete ugyanakkor garancia számunkra, hogy létezik az, amit bizonytalanul megérzünk, bensõnkben várunk: az az élet, ami valóban élet.”
Több alkalommal megkérdeztünk csoportokat, milyen kisebb-nagyobb remény-jelekre találtak például Karácsony óta. Vajon észrevesszük-e – nem csak informatíve, hanem performatíve: tehát nemcsak észlelt adatként, hanem megszívlelt
tényként – hogy szûkebb-bõvebb világunkban mostanában mennyi kedvezõ jel is van. Az élniakarás jele volt pl. lelkinapunk népes-szíves elfogadása. Ilyen mértékben és nyitottsággal 19 év alatt még sosem voltunk együtt. Hasonlóképpen
tisztelnünk kell a kisgyermekek szüleit, gyermekeikkel együtt, akik a nagyböjt 6 hete alatt legalább 700-800 mécsesjelet színeztek ki, ill. jellegeztek meg fényes szentírási mondatokkal, szavakkal. Ez a közös mû nyilvánvalóan Isten dicsõítése. Egyben játékos pedagógiai lépés, amelynek felmérhetetlen jelentõsége lehet a kisgyerekek Biblia-szeretetének
felkeltésében. Mindenképpen nagy értéke a Giga-Biblia gigantikus teleragasztgatásának.
Az említett pápai körlevél ugyancsak mai nyelven, remek megalapozottsággal, több pontjában is tisztázza a hit és remény
összefüggését, hogy nem maradhatunk meg az üdv-egoizmusnál, a csupán individuális keresztény reménykedésnél. Hiszen egymás üdvösségét is szolgálhatjuk, és kell is szolgálnunk. A körlevél gyakorlati részében az imádság mézédes vonzására, a cselekvés és szenvedés egymást kiegészítõ jellegére és a szentek közössége mindennapi gyakorlására kapunk
igen hatékony szempontokat.
Lépcsõ 2008. március
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