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A szent keresztségbenA szent keresztségben
részesült:részesült:

– Táncos Zelma Borbála, Jáni Panka, Zol-
táni Vanesa Natalia.

Szentségi házasságot kötött:Szentségi házasságot kötött:
– Jáni László – Bedőházi Beáta.

Az Úr hazahívta:Az Úr hazahívta:

– Dezső Sándor, Szabó István Eduárd, Kiss
Dénes, Kocsis Boldizsár Gizella, Ceangău Ale-
xandru, Acél Matild, Nyika János, Vojcu And-
rás, Vajda Levente László, Deák Sala Zsófia.

Irgalmas Jézus, adj nekikIrgalmas Jézus, adj nekik
örök nyugodalmat!örök nyugodalmat!
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EGYHÁZI TUDÓSÍTÓ – Katolikus havilap.
Kiadja a sepsiszentgyörgyi Szent József plébánia.

Főszerkesztő: Szabó Lajos. 
Szerkesz tő ség: Sep siszentgyörgy, Viitorului 2/A/4,

tel. 0722-687 448, egyhazitudosito@gmail.com
Szerkesztés, nyom dai előkészítés: Dávid Péter.

Nyomda: DEICO – Sepsiszentgyörgy  
ISSN: 2248-1532

S E P S I S Z E N T G Y Ö R G Y I

TUDÓSÍTÓ

Élő adás!Élő adás!
Minden vasár- és ünnepnapon

a 9,00 órás szentmisét élőben közvetítjük a
központi Szent József plébánia udvaráról. 

A hallgatáshoz a 
http://szentjozsef.katolikussepsi.ro

weboldalon megjelenő „Élő adás” 
ikonra kell kattintani, majd követni a

megjelenő utasításokat.

Georg Ratzinger, az emeritus pápa bátyja júli-
us 1-jén reggel elhunyt. XVI. Be nedek 96 éves
fivérét egy regensburgi kórházban ápolták, ott
találkozott utoljára testvérével, aki június 18-án
hozzá utazott.

A két fivért egyszerre szentelték pap pá 1951.
június 29-én. Georg Ratzinger élete java részében
a németországi Re gens burgban szolgált, szoros
kapcsolatban álltak egymással, Georg Ratzinger
sokszor felkereste öccsét a Vatikában.

XVI. Benedek június 18-án utazott Regens-
burgba, hogy meglátogassa beteg fivérét. Június
19-én, pénteken, Jézus Szent Szíve ünnepén a két
testvér együtt misézett a regensburgi szeminári-
um kápolnájában. Regensburg Ziegetsdorf negye-
dének temetőjében felkeresték szüleik, idősebb
Joseph Ratzinger és Maria Rieger sírját. A két pap
testvér együtt imádkozott, majd XVI. Benedek
szenteltvízzel meghintette szülei sírját.

Krisztusi szabadság a szünidőbenKrisztusi szabadság a szünidőben

Átverés az ékszerüzletbenÁtverés az ékszerüzletben

Júniusban az iskolai év bezárult. Befejező-
dött tíz hónap lelkiismeretes, kemény munkája
diáknak és szülőnek. Minden józanul mérlegelő
keresztény szülő és diák, nagyszülő és unoka há -
lát is adott már Istennek. Elkezdődött a bő két
hónapos megérdemelt vakáció.

Bár a nyári hónapok a szünidő, a szabadsá-
golások, táborozások, kirándulások, rokon láto-
gatások és a nagy családi összejövetelek ideje,
azonban a keresztény embernek tudnia kell,
hogy a lelki életben nincs vakáció. Nincs „ex
lex”, nincs törvényen kívüli állapot. Amit hittan-
ból tanultunk, azt nem tudni, hanem élni kell.
Jézustól az Isten országáról, a szeretet országáról
szóló igazságok, örök igazságok. A keresztény
életnek különlegesen kiváló gyakorlótere a nyári
vakáció.

Az evangéliumban a szülők boldogan vitték
gyermekeiket Jézushoz. Vágytak Jézus szerete-

tére, és Jézus megáldotta őket. Jézus nem csak az
ártatlan gyermekeket szerette. Mindenkin kö nyö rült.
A testi betegeken és a lelkileg perifériára kerülteken
is. Nem véletlenül vádolták ellenségei, hogy „a vá -
mosok és bűnösök barátja”. Ép pen ezért minden jóér-
zésű embert viszonzásra kö telez Jézus egyetemes és
ingyenes emberszeretete. A nyári szünidőben is köte-
lez az önzetlenség, az Isten- és emberszeretet paran-
csa. Vagyis a bűntelen élet kötelezettsége. Ez ugyanis
az iga zi szabadság.

A bűnös csak látszólag szabad, – azt teszi, amit akar
– valójában szenvedélyeinek, vágyainak a rabja, ahogy
a beteg is az ágy rabja. Nem tud felemelkedni. Nem tud
szárnyalni. Krisztus szeretetparancsa ugyanakkor fel-
szabadít. Tudok nemes célokért, másokért is fáradni,
önzésemről lemondani. Igazán ember lenni. Önzésem-
ből kiszabadulva krisztusi emberré válni. Szent Pál így
jellemzi ezt a magasabb rendű életet: „Gyümölcsötök a
megszentelődés. Célotok az örök élet.”

A keresztény ember a nyári vakáció idején is
Krisztussal és útmutatása szerint él. Nyáron is kötele-
ző a vasárnapi szentmise. Nagyszülőknél, rokonok-
nál, vagy táborban is mennünk kell a templomba. Per-
sze a mindennapi imában is találkozhatunk Jézussal.
Sőt a tudatos, jó magatartásunkban is. Bárhol nyara-
lunk is, az a fontos, hogy a krisztusi szabadság törvé-
nye legyen életünk alapja. Akkor Jézus is szeret, és
megáld minket.

Szarka János
szirmabesenyői parókus

Elhunyt Georg Ratzinger, Elhunyt Georg Ratzinger, 
XVI. Benedek testvéreXVI. Benedek testvére

Egy éjszaka egy tolvajcsapat tört be egy ék -
szerüzletbe. Érdekes módon semmit nem loptak
el az üzletből, hanem egyszerűen összecserélték
az összes árcédulát. A következő napon senki
nem tudta, melyik ékszer értékes, és melyik ol -
csó. A drága ékszerek hirtelen olcsóvá lettek, és a
bizsu, ami gyakorlatilag értéktelen volt azelőtt,
egyszeriben nagyon értékessé vált. A vásárlók,
akik abban a tudatban vásároltak, hogy drága -
kövek tulajdonába jutottak, hamisítványokkal
tér tek haza. Azok pedig, akik nem engedhették
meg maguknak a drágább darabokat, kincsekkel
hagyták el az üzletet.

Világunkban valaki (a Gonosz?!) belopa ko -
dott, és összecserélte az összes árcédulát. Nehéz
megállapítani, hogy mi értékes, és mi nem. Nagy
értéket tulajdonítanak az anyagi javak felhalmo -
zásának és az azzal járó hatalomnak. 

Ugyancsak magas ára van a népszerűségnek,
a tekintélynek, a szépségnek, teljesítménynek és
a hírnévnek a világ szemében.

Isten ékszerüzletében azonban ami számít, az
a megélt Szeretet!

Forrás: internet
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A nyári vakáció nemcsak az örömöt, gyakorta
a túlzott felszabadultságot is jelenti, főleg az
ar ra „fogékony” gyermekeknek. A táborozta-
tások mellett alakulhat úgy, hogy gyermekünk
felügyeletét nem tudjuk a biztonságos falak
között megoldani, így a szabadban töltött sza-
badság érzése során csemeténk figyelmet le -
nebbé, könnyelműbbé válhat. A statisztikák
szerint az iskolai szünidőben, s főként nyáron
ugrásszerűen megemelkedik a gyermekkori
bal  esetek száma.

Minden szülő feladata, hogy gyermekét fel -
készítse a szünidő során adódó veszélyhelyzetek-
re, azok elkerülésére. Gondoljuk végig, hogy hol,
milyen veszélyek leselkedhetnek gyermekünkre,
s még időben hívjuk fel ezekre, és következmé-
nyeikre a figyelmüket.

Erősítsük gyermekünkben a felelősségtuda-
tot, amely során térjünk ki arra, hogy mindig úgy
kell cselekednie, hogy tetteiért vállalni kell a fele-
lősséget!  Úgy tanítsuk meg a gyermekeket a biz-
tonságra, hogy mi magunk jó példát mutatunk
nekik.

Néhány jó tanács a vakációhoz!
■ Adódik úgy, hogy ameddig a szülő dolgo-

zik, a gyermeke játszótérre, barátokhoz, ismerő-
sökhöz látogat el. Minden esetben beszéljük át
közösen gyermekünkkel, hogy csak az előzőleg
megbeszélt helyre menjen játszani, a hazatérés
időpontját határozzuk meg.

■ Amennyiben gyalogosan, vagy kerékpárral
közlekedik gyermekünk, ne feledjük vele átbe-
szélni a közlekedési szabályok betartását!

■ Kerékpározás, gördeszkázás, görkorcsolyá-
zás alkalmával viseljen védő felszerelést, bukósi-
sakot.

■ Beszéljük meg gyermekünkkel, hogy ide-
genekkel szemben legyen körültekintő. Tudjon
ne met mondani, amennyiben idegen ember arra
kéri, kísérje el valahova, mert mutatna vagy adni
szeretne neki valamit.

■ Tudatosítsuk benne, hogy abban az esetben,
ha egyedül tartózkodik otthon, ne engedjen be a
lakásba ismeretlen személyt, egy esetleges tele-

fonhívás alkalmával ne árulja el, hogy egyedül
van otthon.

■ Otthon is történhet baleset, így ennek elke-
rülése érdekében beszéljünk a gyermekünknek a
villamos berendezések szakszerű használatáról.

■ Az értékek megóvása is kiemelt fontosságú,
így készpénzt csak annyit tartson magánál, a -
mennyi feltétlenül szükséges.

■ Tanítsuk meg gyermekünknek, hogy ott-
honról történő elinduláskor gondosan zárja be a
nyílászárókat, a lakáskulcsot ne tegye látható
helyre. (nyakába, hátizsák oldalára). Figyeljen
há tizsákjára, táskájára, kerékpárját ne hagyja őri-
zetlenül, vagy lezáratlanul.

■ Közösen beszéljük meg ki az a személy a
la kókörnyezetben akihez baj-, illetve veszély ese-
tén fordulhat.

■ Tanítsuk meg neki az általános hívószá-
mot:, amelyre veszélyhelyzetben szükség lehet:
112.

Amennyiben a család együtt tölti szabadsá-
gát az alábbiakra hívjuk fel a figyelmet:

■ Indulás előtt fordítsunk kiemelt figyelmet
mind a saját, mind járművünk okmányainak érvé-
nyességére.

■ Javasolt az elindulás előtt a meglévő bizto-
sítások érvényességének ellenőrzése, esetleg ki -
egészítő balesetbiztosítás megkötése.

■ Őrizetlenül hagyott járműben sem kisgyer-
meket, se állatokat ne hagyjunk még rövid időre
se, ugyanis ez számos veszély forrása lehet.

■ Minden utunk során gondoskodjunk kellő
mennyiségű hűtött, alkoholmentes, lehetőleg
szénsav- és cukor nélküli folyadékról, melyet az
autó utasterében gondosan rögzítve, de könnyen
hozzáférhető módon helyezzünk el. 

■ Ne feledjük, hogy a balesetek leghatékko-
nyabb megelőzési módja a körültekintés, a türe-
lem, és a másokra való odafigyelés.

■ Csak szükséges mennyiségű készpénzt v i -
gyen magával a strandra.

■ Bankkártyája mellett soha ne legyen ott a
PIN kód!

■ Gépkocsiját mindig zárja be, értékes tár-
gyakat, táskát soha ne hagyjon az utastérben, de
még a csomagtartóban sem.

Forrás: internet

Kezdődik a vakáció!Kezdődik a vakáció!

1332-ben Odula, Vzdula, Ysdula néven írják
az okiratok. 1539-ben Osdola formában fordul
elő. Az 1567. évi regestrum 40 kapuval jegyzi.

1332-ben plébániatemploma van, ebben az
év   ben papja, Domokos a pápai tizedjegyzék sze-
rint 7 régi banálist fizet, 1333-ban Tamás pap 3
banálist, 1334-ben 2 régi banálist. 1539-ben Lu -
kács a plébános. 

Régi temploma az 1802. évi földrengéskor
tel  jesen elpusztul. A hagyomány szerint gótikus
templom volt, s építését Basa Miklóssal hozzák
kapcsolatba. Ez a gótikus templom a XIV. századi
plébániatemplomnak lehet az utóda vagy annak
újjáépített formája.

1817-18-ban új templomot építettek Ráduly
Ferenc plébános idejében. A különálló torony
1834-ben épült Fejér Antal plébános buz gól -
kodása folytán. 1984-ben, Jakab Fancsali Kálmán
plébános idejében kibővítették a templomot úgy,
hogy új hajót kapott, a régi templom kereszthajó -

OzsdolaOzsdola

ként maradt meg. Az ekkori falvizsgálat szerint a
régi templom szentélye és hajója egyszerre épült.
Mindkét részbe beépítették a régi templom gó -
tikus stílusú faragott köveit. A falból ekkor került
elő az egyetlen kőből faragott keresz te lő medence.

A régi templomból két emlék maradt: az „O
Rex gloriae veni cum pace” feliratú harang, mely
a betűk típusa után ítélve XV. századi, a másik
egy nyakban viselhető ereklyetartó, ún. monile, a
XV. századból. A gyulafehérvári Egyházmegyei
Múzeum őrzi. 

A századok hosszú során az ozsdolai plé bá -
niához tartozott Kézdimartonos, de 1873-ban el -
vált Ozsdolától és a berecki plébánia filiája lett.

Kis hilibben a romatelepen 1978-ban hozzá-
fogtak egy kápolna építéséhez. Az építkezést az
ak kori hatóság leállította, és csak 1990-ben fe jez -
hették be.

Léstyán Ferenc: Megszentelt kövek

Az oxsdolai Szent Mária Magdolna plebánia-templom
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kezésünkre, amelyek alapján Dr. Kahler Frigyes
jogtörténész rekonstruálta a történteket.

December 14-én Szentgotthárdon a tanácsta-
gok részére baráti estet rendeztek, és ezzel egy
időben volt a rendőrségi bál is. A plébános pedig
Farkasfára ment, karácsonyi gyóntatásra. Éjfél
körül egy tizenhét éves fiatalember zörgetett be a
rábakethelyi plébániára, azzal a kéréssel, hogy
súlyos beteg nagybátyját kellene ellátni a szentsé-
gekkel. Brenner János átment a templomba, nya-
kába akasztotta betegellátó tarsolyát, amelyben az
Oltáriszentséget vitte, és kísérőjével a dombtetőn
keresztül vezető koromsötét gyalogúton elindult
Zsida felé. Útközben többször megtámadták, de
sikerült elmenekülnie. Végül a feltételezett beteg
háza közelében kapták el. Ez azt is bizonyítja,
gyilkosai tudták: Brenner János komolyan veszi
hivatását. Ezért várták a megadott címen. És ott,
szívén az Oltáriszentséggel, harminckét késszú-
rással megölték. A boncolási jegyzőkönyvből azt
is tudjuk, hogy ráléptek a nyakára, megtaposták.
Tehát nemcsak megölni, hanem meggyalázni is
akarták. A legtöbb késszúrás a bal kezét érte,
amellyel az Eucharisztiát szorította magához.

A nyomozás színjáték volt. Végül egy sze-
mélyt a bíróság halálra ítélt, majd a Legfelsőbb
Bíróság felmentette őt.

„Az Istent szeretőknek minden a javukra vá -
lik” (Róm 8,28) – rövid, de Istent szerető élete
alatt minden a javára vált, még – vagy legfőkép-
pen – a halál is, hi szen a vértanúk, tehát az ő vére
is a kereszténység magvetése. „A jó pásztor életét
adja juhaiért.” 

Boldoggá avatására 2018. május 1-jén ke rült
sor Szombathelyen. A szentmise főcelebránsa
Angelo Amato bíboros, a Szentek Ügyeinek Kon -
gregációja prefektusa, szónoka Erdő Péter bíbo-
ros, prímás volt.

Megnyilatkozásai

Lelki naplójából:
Uram, Te tudod azt, hogy boldogságot itt az

életben nem keresek, hiszen mindenemet beléd
helyeztem. Uram, tudom, hogy tieidet nem kí -
méled a szenvedéstől, mert mérhetetlen hasznuk
van belőle.

Vágyom minden után, ami örök, mert hi szen
Te vagy a szépség, Te vagy a jóság, Te vagy a
szentség és az örök, véghetetlen Isten. 

Tisztelete, elismerése

Az egyik hívő így emlékezik a szent életű káp-
lánra:

Volt egy bizonyos kisugárzása, amit nem is
lehet szóban elmondani. Szerették az emberek,
és igyekeztek odamenni, ahol ő volt, és hallgatni
a szavát. Valami volt benne, ami vonzotta az em -
bereket. Ez volt az ő fő bűne: szerették a fiata-
lok, szerették az öregek. Nagyon sok embert
szerzett meg a hitnek, az egyháznak. Ő nem
tudott elmenni ember mellett úgy, hogy meg ne
állt volna, és akár csak két szót ne szólt volna
hozzá. Az az örökös kedves mosoly az arcán...
Komolyan hirdette Isten Igéjét, tanúságot tett
minden pillanatban a hitről. Jó volt nála gyónni,
mert tudott adni útravalót.

Lángoló fiatalember volt, ahogyan a neve
(Brenner) is jelzi. Az egyik prédikációjában így
fogalmazta meg a hiteles keresztény élet lénye-
gét: „Égni a tűzben!” Visszacseng ebben a gondo-
latban a ciszterci rend jelmondata: Ardere et luce-
re! – Lángolj és világíts!

A kommunista diktatúra el akarta taposni azt
a hitet, azt a fényt, amely az egyházból, amely
Brenner Jánosból sugárzott. A Gonosznak, a nagy
szétdobálónak van öt halálos ellensége: Isten és a
vallás, a család, a nemzet, a föld és a közös ségek.

Egyházunk liturgikus imája:

Istenünk, te a diadalmas vértanúság ke -
gyelmét adtad boldog Jánosnak, hogy példá-
ja ragyogó fényként tündököljön egyházad-
ban. Add kegyelmedet, hogy amint ő követte
Krisztust a keresztúton, nyomában járva mi
is eljussunk az örök élet örömébe. A mi
Urunk, Jézus Krisztus, a te Fiad által, aki
veled él és uralkodik a Szentlélekkel egység-
ben, Isten mindörökkön-örökké.

Ámen.

Ferenc pápa tanít minket

A Szentlélekre figyelve felül tudunk
emelkedni a fajgyűlöleten és a közöm-
bösségen. Nagyon fontos, hogy egység-
ben maradjunk, mert korunkban a katoli-
kus közösség is polarizálódott – erre em -
lékeztet Ferenc pápa üzenetében, melyet
az USA és Kanada Katolikus Sajtószö-
vetségének június 30. és július 2. közötti
találkozójára küldött.

Világunkat megosztottság jellemzi,
ezért olyan tömegkommunikációs esz-
közökre és emberekre van szükség, akik
képesek hidat építeni és védelmezni az
életet. A pápa a különbözőségben is
meg  tartott egységre szólítja a katolikus
médiakonferencia idei résztvevőit, akik
a járvány miatt idén csak virtuális mó -
don jöttek össze.

A 2020-as találkozó témája – „Elvá-
lasztva is együtt” – arra utal, hogy az
egészségügyi válsághelyzet elkülönülés-
re ítélt minket, mégis fontos egységben
maradunk. Ferenc pápa a tavalyi tömeg-
tájékoztatási világnapra írt üzenetében
rámutatott, hogy mennyire fontos a mé -
dia küldetése az emberek összetartásá-
ban. „Lerövidíti a távolságokat, tájékoz-
tat, megnyitja az elmét és a szívet az
igaz ság előtt.”

Az egységre való törekvés a különbö-
zőség megtartásával az Egyesült Álla-
mok nemzeti jelmondatában (E pluribus
unum – Sokaságból egység) is szerepel,
tehát ez kell, hogy ösztönözze a sajtó-

A média segítsen hidat építeniA média segítsen hidat építeni
az emberek közöttaz emberek között

szolgálatot is, melyet a közjó érdekében
folytatnak. Ma még sürgetőbb erre az
igény, hiszen korunkat konfliktusok és
polarizáció jellemzi, mely nem kíméli a
katolikus közösséget sem. A pápa üzene-
tében kifejti, hogy a médiának ma mi -
lyennek kell lennie: hídépítőnek, életvé-
dőnek, a látható és láthatatlan falakat le -
döntőnek, mivel azok megakadályozzák
az őszinte párbeszédet és a valódi kom-
munikációt.

A médiának segíteni kell az embe -
reket, főként a fiatalokat, hogy meg tud-
ják különböztetni a jót a rossztól, hogy
megfelelően tudjanak ítélni, világos té -
nyek alapján.

Segíteni, hogy megértsék, fontos el -
köteleződni az igazságosság, a társadal-
mi egyetértés és közös otthonunk tiszte-
lete mellett. Olyan elvhű férfiakra és
nők re van szükségünk, akik megóvják a
kommunikációt mindattól, ami eltorzít-
hatja, vagy más célokra fordíthatja.

A Szentatya tehát azt kéri a katolikus
sajtó munkatársaitól, hogy legyenek az

3
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Brückner Ákos Előd, ciszterci szerzetes nem-
rég Magyarországon megjelent könyvének
alap ján az elkövetkező hónapokban bemu-
tatjuk a XX. szá zad kanonizált magyar szent -
jeit (boldogjait). 

Nemzetünk boldoggá avatottjai a XX. századbanNemzetünk boldoggá avatottjai a XX. században

Brenner János Szombathelyen született 1931.
december 27-én, a három fiúgyermek közül má -
sodikként. Később mindhárom fiúból pap lett.

János a szombathelyi Püspöki Elemi Iskolá-
ban kezdte meg tanulmányait. 1941 őszén a csa-
lád Pécsre költözött, ahol a Gyakorló Iskolában,
majd a Ciszterci Gimnáziumban folytatta tanul-
mányait. 1946-tól a szombathelyi Premontrei
Gim názium diákja. Gimnáziumi tanulmányait
Zir cen fejezte be oblátusként, majd 1950-ben je -
lentkezett novíciusnak a ciszterci rendbe. Beöltö-
zésekor kapta az Anasztáz nevet. Csak néhány
hétig tapasztalhatta meg a nyugodt, Istennek
szentelt életet, mert a kommunista hatalom ebben
az évben oszlatta fel az összes magyarországi
szerzetesrendet.

Brenner János a budapesti Hittudományi
Akadémia világi hallgatója lett két szemeszteren
át, miközben titokban végezte novíciusi évét. Ezt
követően 1951. augusztus 19- én Sigmond Ló ránt
kezébe tette le első szerzetesi fogadalmát. Miután

a rendi vezetés már látta, hogy a kommunista dik-
tatúrának egyhamar nem lesz vége, úgy próbálták
biztosítani a növendékek jövőjét, hogy felvételü-
ket kérték egyházmegyei szemináriumokba. Így
került Brenner János 1951-ben a Szombathelyi
Egyházmegye kispapjai közé. A kö vetkező évben
a szemináriumok nagy részét feloszlatták. Bren-
ner Jánost társaival együtt átvitték a győri papne-
veldébe. Kovács Sándor püspök szentelte pappá
1955. június 19-én a szombat helyi székesegyház-
ban. A város Szent Norbert-temp lomában mutatta
be újmiséjét.

Rábakethelyen, a határ menti Szentgotthárd
második kerületében lett káplán. A plébániához
négy fília tartozott: Magyarlak, Máriaújfalu,
Zsida és Farkasfa. Dr. Kozma Ferenc plébános jó
példát adott és sokat segített az ifjú papnak. János
atya minden áldozatra készen állt a hívekért.
Különösen rajongott a gyermekekért és az ifjúsá-
gért. Tisztelte, szerette embertársait, nem volt
személyválogató.

Mindezeket a kommunista hatalom rossz
szemmel nézte, főleg azt, hogy a fiatalokkal is
foglalkozott. Hittanosai, ministránsai elmondták,
milyen komoly munkát végzett körükben, nem-
csak hittanórát tartott számukra, hanem játszott és
sportolt is velük. Az állami egyházügyi megbízott
el akarta helyeztetni az ifjú papot. Miután ezt a
püspök Brenner János tudomására hozta, ő csak
ennyit szólt: „Nem félek, szívesen maradok.” A
püspök kiállt a káplán mellett, és úgy döntött, to -
vábbra is Rábakethelyen marad. Az egyházügyi
megbízott erre azt mondta: „Jó, akkor lássák a kö -
vetkezményeit!” János atya tisztában volt azzal,
hogy a papi hivatás gyakorlása ebben az időben
még emberpróbálóbb feladat, mint amikor a szer-
zetesrendeket szétverték.

Egy őszi este, amikor kismotorral hazafelé
tar tott Farkasfáról, az erdőből ismeretlen szemé-
lyek fahasábokat hajigáltak eléje, de ő ügyes ma -
nőverezéssel kikerülte azokat. Hazaérkezve azt
mondta: „Nem volt szerencséjük!” – és jót derült
rajtuk.

Mind a mai napig nem lehet pontosan tudni,
mi történt az 1957. december 14-éről 15-ére vir-
radó éjjelen. Csak mozaikdarabok állnak rendel-

Boldog Brenner János AnasztázBoldog Brenner János Anasztáz
vértanú, áldozópapvértanú, áldozópap

egymás közötti egység jelei, függetlenül
az adott médium nagyságától, hiszen az
Egyházban nem ezek a kategóriák szá-
mítanak. Az Egyházban mindannyian u -
gyanannak a testnek a tagjai vagyunk. A
kommunikáció továbbá nem csak szak-
mai hozzáértés kérdése.

Személyesen kell tanúságot tenni az
üzenet igazságáról, amit közvetítünk, mi -
vel minden közlés végső forrása Isten
éle te, aki megosztja velünk isteni életé -
nek kincseit. Tőlünk pedig azt kéri, hogy
mi is adjuk tovább ezt a gazdagságot má -
soknak, igazságát egységben szolgálva.

Tekintsünk a Szentlélekre – buzdít
Ferenc pápa –, mert csak így tudunk ha -

tékonyan működni azért, hogy felül emel -
kedjünk a rasszizmus, az igazságtalanság
és a közöny betegségein. Segítsünk má -
soknak is, hogy az adott helyzeteket és
embereket a Lélek szemével lássák.

Ahol világunk túl gyakran beszél jel-
zőkkel és határozószókkal, a keresztény
kommunikátorok főneveket használja-
nak, melyek az igazság csöndes követe-
lését és az emberi méltóságot segítik.

Ahol pedig a világ konfliktusokat és
megosztottságot lát, adjanak hangot a
sze gények, valamint az irgalomra és
meg értésre váró rászorulók elvárásainak.

Forrás: magyarkurir.hu

Isten nem azért lett emberré, hogy javítgassa
a régit, hanem azért, hogy egészen új emberi séget
hozzon létre.

A dicsőség csak ennyi: az ajtó, amin egy
életen át kopogtattunk, egyszer csak kitárul előt -
tünk.

Senki nem ismeri fel önmaga rosszaságát,
romlottságát addig, amíg meg nem próbált jót
cse lekedni.

Aki a mennyek országára törekszik, annak
ölébe hull a Föld. Aki csak a Föld nyújtotta javak
után törekszik, annak kihullik kezéből a menny és
a Föld is.

Hogy mennyire erős bennünk a gonosz hatal-
ma, először akkor érezzük meg, amikor szabadul-
ni akarunk tőle.

Ami nem örök, örökre elévül.
Amit nem ajándékozol el, az soha nem is lesz

a tiéd.
Aki mindent átlát, az nem lát semmit.
A megtérés a leggyorsabb lépés – előre.
A keresztyén hit nem szól az ember Isten-

kereséséről, de szól az Isten emberkereséséről!

Az igazi honvágyat igazi hazánk után meg
kell őriznünk, hogy ezt semmi és senki ne tudja
kioltani vagy megrontani bennünk.

Szeretni annyi, mint sebezhetővé válni. Ha
szeretsz valakit vagy valamit, az a szívedet veszi
célba, töri össze nem egyszer.

Isten a nagy ajándékozó. Semmi mást nem ad,
mint önmagát.

A közöny, nem a gyűlölet a szeretet leg ve -
szélyesebb ellensége.

Az öröm teszi az életet élni érdemessé.
Minden igazi szeretet a Földön Isten műve, s

csak annyiban a miénk, amennyiben a szeretet
bennünk az Övé.

A pokol egyik alapelve: magamhoz tartozom,
a magam ura vagyok.

Isten létében hinni ezt jelenti: nem érvek előtt
hajolok meg, amelyekkel vagy egyetértek vagy
nem, hanem egy személy előtt, aki bizalmamat
kéri.

Ha érzelmeink el is múlnak, Isten szeretete
megmarad.

Válogatás C. S. Lewis gondolataibólVálogatás C. S. Lewis gondolataiból
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keresztény ember hitvallásában is csak szép sza-
vak sora, amit hisz is, meg nem is, az, aki
kimondja. A lét értelmét komolyan kereső ember-
nek a „jo viális puttócskák” közti végtelen hárfázó
éneklésként elképzelt mennyország inkább taszí-
tó gondolat, mint hiterősítő. Nem ilyen elismerést
oszt az Isten odaát. Jézus Getszemáni-kerti vérve-
rejtéke is rég felszáradt, és a sebei sem sajognak
már többé. Ideje, hogy az Örök Bírótól való rette-
gést, a jótetteim jutalma utáni gyermeteg sóvár-
gást felváltsa az Isten irgalmas szeretetének tüzé-

vel való találkozás tiszta vágya. A szenvedés útját
is megjárt Krisztus öleli át már itt is, és odaát is
mindazokat, akik megvallják őt a világ előtt. Isten
Országa már kezdetét vette köztünk, de Krisztus-
ban teljesedik be. Ő maga a mi életünk!

Ferenc pápa így tanít: „A Szentírásban 365-
ször találjuk meg a »ne félj!« kifejezést (…), az
évnek minden napján meg akar minket szabadíta-
ni az Úr a félelemtől.” Jézus ma is bátorítja az
Isten országáért hűen fáradozókat: „Ne féljetek!”.

Kovács Zoltán

Aki becsüli a szeretetet, az minden megnyil-
vánulását becsüli és nem tépi ki gyökerestől a jó
szándékot a szívekből.

Tulajdonképpen hogy terem a szeretet? – kér -
dez tem egyszer anyát.

– Magról vetik – nevetett rám.
– És honnan szerzik hozzá a magot?
– Nem kell azt szerezni. Belőlünk, magunk-

ból pereg. S megfogan a tenyér simogatásában, a
szem pillantásában, minden ölelésben.

– Öntözni nem is kell?
– Dehogynem. Jó szóval. 
– Nem könnyel?
– Ments ég. A könny sós és a só kimarja a kis

szeretetpalánta hajtásait.
– Hát palántázni kell a szeretetet?
– Palántázni bizony. Elültetni még a szikes

talajba is. Mert ha nem terem szeretet, kihűl a föld.
– Úgy érted, hasztalan a nap heve, ha belülről

nem fűt semmi se?
– Igen, így értem, mert emberközpontú világ-

ban élek és emberként gondolkodom.
– Vajon lehet definiálni az érzéseket? 
– Többféleképpen is.
– Elsősorban mi hát a szeretet?
– Biztonság. Ha szeretnek és szeretsz, mindig

van szövetségesed.
– És mi a szeretet másodsorban?
– Erő. Ha feltöltődsz vele, könnyebbnek ér -

zed a batyut, amit az élet a válladra rakott.
– Szeretni mégsem mindig boldogság. Néha

gyötrelem.
– Az élet már ilyen. A mohamedán szőnyeg-

szövők, ha elvétik a mintát, meg sem kísérlik ki -
javítani a hibát, mert tudják, hogy csak Allah
tökéletes.

– Mégis érdemes szeretni?
– Csak azt érdemes.
– Pedig van, aki kifejezetten rondán szeret.

Rá csimpaszkodik a másikra, tönkreteszi az életét.
– Óvakodj az ilyen embertől. Az ő szeretete

nem természetes, mesterségesen korbácsolja a lel -
 két habosra.

– Ettől a habtól olyan tapadós és émelyítő?
– Ettől hát. Míg más szeretete felemel és sza-

baddá tesz, az övé lehúz és megbéklyóz.

– A féltésével?
– Az önzésével. Mert miközben azt mondja,

téged félt, nem félt senki mást, csak önmagát.
– A természetes szeretet, az igazi, az milyen?
– Olyan, mint a levegő. Észrevétlen marad, de

nem lehet élni nélküle.
Valóban nem lehet.

Kun Erzsébet

SzeretetSzeretet

Boldog az az ember, ki a jó ösvényen jár, 
mégis csalán szúrja lábát;

Boldog, aki dicséretre nyitja 
– még ha szomjazik is – száját.

Boldog, aki azt látja, mi van, 
nem pedig mit látni akar;

Boldog, aki csalárdságot 
Isten elől el nem takar.

Boldog, ki mosandóját 
csak tiszta vízbe meríti;

Boldog, ki asztalát 
nem csak magának teríti.

Boldog, ki a napi terhet türelemmel hordja;

Boldog, ki az öklöt szelíd szóval oldja.

Boldog, mert végül örök béke várja;

Boldog, amiért az igazak útját járja.

Mert szemét nyugalomba hunyja;

Mert életét soha meg nem unja.

Hajósi Áron:

BoldogBoldog
SzeretlekSzeretlek

21 év házasság után a feleségem arra kért,
hogy vigyek el egy másik nőt egy vacsorára és
utána esetleg egy moziba. Majd hozzátette: „Sze -
retlek, de tudom, hogy ez a másik nő is szeret és
jól esne neki, ha egy kis időt együtt tölte nétek...”

És ez a bizonyos másik nő, akivel a feleségem
kért, hogy randizzak nem más volt mint az Édes-
anyám, aki már 19 éve özvegy volt, viszont a
munkám és a 3 gyerek miatt ritkábban tudtam lá -
togatni, jóformán csak a nagyon jeles alkalmak-
kor. Még aznap este felhívtam, hogy menjünk el
egy vacsorára, meg esetleg egy moziba utána...

„Mi történt, jól vagy, minden rendben?” –
kérdezte aggódva.

„Semmi baj nem történt, csak gondoltam jó
lenne egyet vacsorázni, beszélgetni”, válaszoltam.
„Csak te és én”. Majd egy kis csönd után rávágta,
hogy „Nagyon szeretném, ez nem is kérdés.

Azon a pénteken ahogy érte mentem, hogy
felvegyem a házánál egy kicsit ideges voltam, bár
láttam rajta, hogy ő is elég izgatott a randi miatt.
Az ajtóban várt, már a kabátját is magára vette.
Még fodrásznál is volt előtte, a haja szépen be -
göndörítve és azt a ruhát viselte, amit a legutolsó
házassági évfordulójukon vett fel. Úgy mosoly-
gott mint egy angyal. „Mondtam a barátnőknek,
hogy randink lesz, teljesen odavoltak”, szólt egy-
ből, ahogy beült az autóba. „Alig várják, hogy
me séljek mi volt a találkánkon.” Elmentünk egy
hangulatos kis étterembe, úgy belém karolt mint-
ha csak a First Lady lett volna. Éreztem, hogy mi -
lyen büszkén állt az oldalamon, mint, ahogy egy
igazi anyának kell.

Miután leültünk, elkezdtem felolvasni a me -
nüt, mivel nem igazán látta tisztán az apró betű-
ket. Ahogy olvastam, nagyjából a felénél felnéz-
tem és láttam, milyen ámulattal bámul engem,
egy kedves mosollyal az arcán. „Régebben min-
dig én olvastam fel a menüt neked, amikor kicsi
voltál.” – mondta, majd a tekintetében látszódott
is, hogy elmerengett ezeken a régi szép időkön.

Nagyon kellemes, jó kis beszélgetés volt.
Lényegében átbeszéltük kinek mik a jelenlegi

dolgai, élményei stb. tehát jól elnyúlt, sőt olyany-
nyira, hogy le is késtük a mozit. Később, ahogy
megérkeztünk a házhoz ezt mondta: „Mit szólsz
egy következő alkalomhoz, de csakis ha megen-
geded, hogy a vendégem légy, kisfiam.” Mond-
tam legyen, semmi gond.

„Milyen volt a randi?” – kérdezte a feleségem,
mikor hazaértem. „Nagyon jó, sokkal jobb, mint
amit elképzeltem” – válaszoltam neki lelkesen.

Pár nappal később édesanyám meghalt egy
hirtelen szívrohamban. Nem sokkal rá pedig jött
egy boríték, egy előre kifizetett számlával, rajta
az étterem neve, ahol a közös randink volt, benne
egy cetlivel: „Előre kifizettem a számlát, mert
nem voltam benne biztos, hogy már ott lehetek.
Két főre, egyik a tiéd a másik pedig a feleségedé.
Soha nem fogod megtudni, milyen fontos volt
nekem az az este! Szeretlek fiam!”

Most már tudom, hogy milyen fontos, hogy
kimondjuk: „Szeretlek” és azt a másikat akkor sze-
ressük amikor lehet, amikor velünk van. Semmi
más az életben nincs olyan fontos mint a csalá-
dunk. Szánjunk rá elég időt és ezt akkor tegyük
amikor lehet, ne akkor amikor már esetleg késő.

Forrás: internet
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Tény: A vadlibák csoportosan „V” alakban
szállnak. Repülés közben mozgatják szárnyukat, s
a levegő felhajtóereje fenntartja a következő li -
bákat. Így lehetséges, hogy 71%-kal hosszabb tá -
volságot tudnak megtenni, mintha csak egyetlen
pár repülne.

Tanulság: Ha egymást segítve dolgozunk, s
közösségi szellemben végezzük a munkánkat, sok-
kal gyorsabban érjük el a célt.

Tény: Ha egy vadliba kirepül a sorból, és e -
gyedül próbál célhoz érni, azonnal lelassul, mert
nem segíti őt többé a levegő emelő hatása, amelyet
a többi vadliba szárnycsapásai biztosítanak szá -
mára. Így gyorsan visszarepül a sorba, hogy re -
pülése könnyebbé váljon a társai erőfeszítése által.

Tanulság: Ha annyi eszünk van mint egy ka -
nadai vadlibának, akkor együtt dolgozunk a kö zös -
séggel a közös cél érdekében.

Tény: Amikor a vezető liba elfárad, egy másik
veszi át a helyét az élen.

Tanulság: A közösségben el kell fogadnunk
egymásrautaltságunkat, s a megfelelő pillanatban
át adni vagy átvenni a munkát éppúgy, mint a veze-
tést.

Tény: Repülés közben a hátsó vadlibák han-
gosan gágognak, hogy az elsőket erőfe szíté se ik -
ben bíztassák.

Tanulság: A közösség nem létezhet szurkolók
nélkül, és fontos, hogy a gágogás biztató legyen.

Tény: Ha egy vadliba megbetegszik, két társa
leszáll vele, s addig együtt maradnak, míg meg-
gyógyul, vagy elpusztul. A libák ezután visszatér-
nek a saját közösségükhöz, vagy hármasban, vagy
már csak kettesben. Olykor egy másik közösség-
gel repülnek, míg el nem érik a sajátjukat.

Tanulság: Ha annyi együttérzés lenne ben-
nünk, mint a vadlibákban, átsegítenénk egymást a
nehéz időkön, ahogyan ők teszik.

Forrás: internet

„Hozzád kiáltok, Ember, Téged kereslek – 
aki ben testet ölt az emberi történelem.
Hozzád megyek, és nem mondom: „jöjj”,
csak egyszerűen „légy”, 
légy ott, ahol nem látták meg az emberben 
az Embert, hogy lelke, szíve, vágya van 
és szenved és akarni tud, 
ott, ahol elnémították az érzelmeit 
és égett a legszentebb szemérem – 
légy te örök Szeizmográfja annak, 
aki láthatatlan, s mégis Létező.
Ember, akiben együtt van minden emberi
mélység és emberi nagyság, akinek bensejében
nincs semmi teher és homály, csak szív.

Ember, akiben mindenki megleli a legtisztább
szándékot és saját tetteinek gyökerét: 
élet és halál gyújtópontját az emberi sorsban,

Hozzád – Ember –, Tehozzád érkezem a
történelem sekély folyamán, 
közel minden emberi szívhez, 
közel minden emberi gondolathoz
(a történelem – gondolatok szövevénye és
szívbénulás).
Az egész történelemben keresem a Tetted,
kutatom mélységedet.”
(1966)  Fordította: Balássy László

Erdei ösvény kanyarog tova
a hegyi patakok ritmusára…
Ha a forrásra akarsz lelni,
a magasba kell törnöd, az árral szemben.
Viaskodj, kutasd, ne hátrálj meg,
tudod, hogy itt kell lennie valahol –
Hol vagy hát, forrás?... Hol vagy hát, forrás?!

Csend…
Csermely, te erdei csermely,
tárd fel előttem
eredeted titkát!

(Csend – miért, hogy hallgatsz?
Mily gondosan elrejtetted előlem eredeted 

titkát.)

Engedd megnedvesítenem ajkam
a forrás vizével,
engedd megéreznem üdeségét,
éltető üdeségét.

(Fordította: Zsille Gábor)

Karol Wojtyla:

Invokáció, Invokáció, 
vagyis kiáltás az emberhezvagyis kiáltás az emberhez

Karol Wojtyla:

A forrásA forrás

Az igazság nem olajcsepp a sebre, hogy ne fájjon, ami éget,
nem ültetik szamárra, hogy körülvigyék az utcán –
Minden idegszál megfeszül az agy szerkezetében, valahányszor
valami összeomlik bennünk, mint egy épület – tudjuk: nem elég
csak kívülről rendbe hozni, a biztos támasz az alap, mint csónaknak a hullám.
Az igazság fölemeli az embert. Ha nem így volna, kétszeres teherként
nehezedne ránk az épület, mert ami minden emberben közös,
ott rejtőzik valamennyiünkben, mint titkos aroma –
míg mások riadtan futnak, együtt a szamárral
(kevesebb-e az utcán az igazság? vagy egyre több?)
mi bátran tekintünk előre, nem vesz erőt rajtunk a félelem.
(Róma, 1962 őszén)

Fordította: Balássy Péter

Karol Wojtyla:

EvangéliumEvangélium

Az evangélium szavai (Mt 10,26–33) mély
em lékeket hoztak felszínre bennem. Tizenöt év -
vel ezelőtti újmisém szintén az évközi 12. vasár-
napra esett, és ezek a szavak akkor, ott „indítottak
útnak”. Alig egynapos, „zöldfülű” papként, az ün -
nepi láz atmoszférájában még könnyű volt vála-
szolni: igen, Uram, nem fogok félni soha! „Ide
ne kem az oroszlánt”, én mindig megvallak majd
az emberek előtt, hogy te is megvallhass Atyád
előtt! Olyan lendületes ígéret ez, mint Péteré,
amit a szenvedésére induló Jézusnak mond:
„Életemet adom érted” – tüzes, de nagyon is töré-
keny szavak ezek… Nem véletlen, hogy Sík Sán-
dor is így jellemzi az első misét: „koszorú, min a
tövisek is rózsák”.

Az elmúlt másfél évtized kegyelmeinek, örö-
meinek, aggodalmainak, kudarcainak mély baráz-
dáit megélve az ember már óvatosabban lelkende-
zik, de ez egyáltalán nem csökkenti a Krisztus
iránti ragaszkodást. Mindenesetre nagyon jó ma -
gunkba tekinteni: vajon minden helyzetben szív-
ügyem volt az örömhír továbbadása? Akkor is rá -
hagyatkoztam az Erősség Lelkére, amikor sötét-
ség, félelem vett körül? Honnan indultam akkor,
és hol tartok most a buzgóságban? Letisztult-e már
kellőképpen az a nagy láng? Vajon Isten mindig
számíthatott rám, vagy csak szájhős voltam? És
vajon engedtem-e az akkori belső tüzet – amely
ugyan természete szerint hatalmas és hamar tova-
harapódzik, de egy erős fújással mégis eloltható!
– napról napra átalakulni olyan izzássá, amit, bár
nem annyira látványos, nem tud ellobbantani a
próbatételek minden fuvallata? Sikerült-e hitele-
sen felmutatnom az emberek előtt lelkiatyámnak
az újmise homíliájában mondott szavait: „a pap a
mennyország embere”? Az évfordulók alkalma-
sak arra is, hogy az Igét újraolvasva annak fényé-
ben az életünket is újraolvassuk, és gyávasága-
inktól megtisztulva újult erőt kérjünk Jézustól a
további küldetésünkhöz.

„Inkább attól féljetek, aki a lelket is, a testet is
a pokolba taszíthatja!” Életünknek van tétje, az
állapotbeli hűség komoly dolog. A „hiszem a test
feltámadását” és a „hiszem az örök életet” számos

Amit a kanadai Amit a kanadai 
vadlibáktól tanulhatunkvadlibáktól tanulhatunk Szabadulás a félelemtőlSzabadulás a félelemtől



6 7

Tény: A vadlibák csoportosan „V” alakban
szállnak. Repülés közben mozgatják szárnyukat, s
a levegő felhajtóereje fenntartja a következő li -
bákat. Így lehetséges, hogy 71%-kal hosszabb tá -
volságot tudnak megtenni, mintha csak egyetlen
pár repülne.

Tanulság: Ha egymást segítve dolgozunk, s
közösségi szellemben végezzük a munkánkat, sok-
kal gyorsabban érjük el a célt.

Tény: Ha egy vadliba kirepül a sorból, és e -
gyedül próbál célhoz érni, azonnal lelassul, mert
nem segíti őt többé a levegő emelő hatása, amelyet
a többi vadliba szárnycsapásai biztosítanak szá -
mára. Így gyorsan visszarepül a sorba, hogy re -
pülése könnyebbé váljon a társai erőfeszítése által.

Tanulság: Ha annyi eszünk van mint egy ka -
nadai vadlibának, akkor együtt dolgozunk a kö zös -
séggel a közös cél érdekében.

Tény: Amikor a vezető liba elfárad, egy másik
veszi át a helyét az élen.

Tanulság: A közösségben el kell fogadnunk
egymásrautaltságunkat, s a megfelelő pillanatban
át adni vagy átvenni a munkát éppúgy, mint a veze-
tést.

Tény: Repülés közben a hátsó vadlibák han-
gosan gágognak, hogy az elsőket erőfe szíté se ik -
ben bíztassák.

Tanulság: A közösség nem létezhet szurkolók
nélkül, és fontos, hogy a gágogás biztató legyen.

Tény: Ha egy vadliba megbetegszik, két társa
leszáll vele, s addig együtt maradnak, míg meg-
gyógyul, vagy elpusztul. A libák ezután visszatér-
nek a saját közösségükhöz, vagy hármasban, vagy
már csak kettesben. Olykor egy másik közösség-
gel repülnek, míg el nem érik a sajátjukat.

Tanulság: Ha annyi együttérzés lenne ben-
nünk, mint a vadlibákban, átsegítenénk egymást a
nehéz időkön, ahogyan ők teszik.

Forrás: internet

„Hozzád kiáltok, Ember, Téged kereslek – 
aki ben testet ölt az emberi történelem.
Hozzád megyek, és nem mondom: „jöjj”,
csak egyszerűen „légy”, 
légy ott, ahol nem látták meg az emberben 
az Embert, hogy lelke, szíve, vágya van 
és szenved és akarni tud, 
ott, ahol elnémították az érzelmeit 
és égett a legszentebb szemérem – 
légy te örök Szeizmográfja annak, 
aki láthatatlan, s mégis Létező.
Ember, akiben együtt van minden emberi
mélység és emberi nagyság, akinek bensejében
nincs semmi teher és homály, csak szív.

Ember, akiben mindenki megleli a legtisztább
szándékot és saját tetteinek gyökerét: 
élet és halál gyújtópontját az emberi sorsban,

Hozzád – Ember –, Tehozzád érkezem a
történelem sekély folyamán, 
közel minden emberi szívhez, 
közel minden emberi gondolathoz
(a történelem – gondolatok szövevénye és
szívbénulás).
Az egész történelemben keresem a Tetted,
kutatom mélységedet.”
(1966)  Fordította: Balássy László

Erdei ösvény kanyarog tova
a hegyi patakok ritmusára…
Ha a forrásra akarsz lelni,
a magasba kell törnöd, az árral szemben.
Viaskodj, kutasd, ne hátrálj meg,
tudod, hogy itt kell lennie valahol –
Hol vagy hát, forrás?... Hol vagy hát, forrás?!

Csend…
Csermely, te erdei csermely,
tárd fel előttem
eredeted titkát!

(Csend – miért, hogy hallgatsz?
Mily gondosan elrejtetted előlem eredeted 

titkát.)

Engedd megnedvesítenem ajkam
a forrás vizével,
engedd megéreznem üdeségét,
éltető üdeségét.

(Fordította: Zsille Gábor)

Karol Wojtyla:

Invokáció, Invokáció, 
vagyis kiáltás az emberhezvagyis kiáltás az emberhez

Karol Wojtyla:

A forrásA forrás

Az igazság nem olajcsepp a sebre, hogy ne fájjon, ami éget,
nem ültetik szamárra, hogy körülvigyék az utcán –
Minden idegszál megfeszül az agy szerkezetében, valahányszor
valami összeomlik bennünk, mint egy épület – tudjuk: nem elég
csak kívülről rendbe hozni, a biztos támasz az alap, mint csónaknak a hullám.
Az igazság fölemeli az embert. Ha nem így volna, kétszeres teherként
nehezedne ránk az épület, mert ami minden emberben közös,
ott rejtőzik valamennyiünkben, mint titkos aroma –
míg mások riadtan futnak, együtt a szamárral
(kevesebb-e az utcán az igazság? vagy egyre több?)
mi bátran tekintünk előre, nem vesz erőt rajtunk a félelem.
(Róma, 1962 őszén)

Fordította: Balássy Péter

Karol Wojtyla:

EvangéliumEvangélium

Az evangélium szavai (Mt 10,26–33) mély
em lékeket hoztak felszínre bennem. Tizenöt év -
vel ezelőtti újmisém szintén az évközi 12. vasár-
napra esett, és ezek a szavak akkor, ott „indítottak
útnak”. Alig egynapos, „zöldfülű” papként, az ün -
nepi láz atmoszférájában még könnyű volt vála-
szolni: igen, Uram, nem fogok félni soha! „Ide
ne kem az oroszlánt”, én mindig megvallak majd
az emberek előtt, hogy te is megvallhass Atyád
előtt! Olyan lendületes ígéret ez, mint Péteré,
amit a szenvedésére induló Jézusnak mond:
„Életemet adom érted” – tüzes, de nagyon is töré-
keny szavak ezek… Nem véletlen, hogy Sík Sán-
dor is így jellemzi az első misét: „koszorú, min a
tövisek is rózsák”.

Az elmúlt másfél évtized kegyelmeinek, örö-
meinek, aggodalmainak, kudarcainak mély baráz-
dáit megélve az ember már óvatosabban lelkende-
zik, de ez egyáltalán nem csökkenti a Krisztus
iránti ragaszkodást. Mindenesetre nagyon jó ma -
gunkba tekinteni: vajon minden helyzetben szív-
ügyem volt az örömhír továbbadása? Akkor is rá -
hagyatkoztam az Erősség Lelkére, amikor sötét-
ség, félelem vett körül? Honnan indultam akkor,
és hol tartok most a buzgóságban? Letisztult-e már
kellőképpen az a nagy láng? Vajon Isten mindig
számíthatott rám, vagy csak szájhős voltam? És
vajon engedtem-e az akkori belső tüzet – amely
ugyan természete szerint hatalmas és hamar tova-
harapódzik, de egy erős fújással mégis eloltható!
– napról napra átalakulni olyan izzássá, amit, bár
nem annyira látványos, nem tud ellobbantani a
próbatételek minden fuvallata? Sikerült-e hitele-
sen felmutatnom az emberek előtt lelkiatyámnak
az újmise homíliájában mondott szavait: „a pap a
mennyország embere”? Az évfordulók alkalma-
sak arra is, hogy az Igét újraolvasva annak fényé-
ben az életünket is újraolvassuk, és gyávasága-
inktól megtisztulva újult erőt kérjünk Jézustól a
további küldetésünkhöz.

„Inkább attól féljetek, aki a lelket is, a testet is
a pokolba taszíthatja!” Életünknek van tétje, az
állapotbeli hűség komoly dolog. A „hiszem a test
feltámadását” és a „hiszem az örök életet” számos
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keresztény ember hitvallásában is csak szép sza-
vak sora, amit hisz is, meg nem is, az, aki
kimondja. A lét értelmét komolyan kereső ember-
nek a „jo viális puttócskák” közti végtelen hárfázó
éneklésként elképzelt mennyország inkább taszí-
tó gondolat, mint hiterősítő. Nem ilyen elismerést
oszt az Isten odaát. Jézus Getszemáni-kerti vérve-
rejtéke is rég felszáradt, és a sebei sem sajognak
már többé. Ideje, hogy az Örök Bírótól való rette-
gést, a jótetteim jutalma utáni gyermeteg sóvár-
gást felváltsa az Isten irgalmas szeretetének tüzé-

vel való találkozás tiszta vágya. A szenvedés útját
is megjárt Krisztus öleli át már itt is, és odaát is
mindazokat, akik megvallják őt a világ előtt. Isten
Országa már kezdetét vette köztünk, de Krisztus-
ban teljesedik be. Ő maga a mi életünk!

Ferenc pápa így tanít: „A Szentírásban 365-
ször találjuk meg a »ne félj!« kifejezést (…), az
évnek minden napján meg akar minket szabadíta-
ni az Úr a félelemtől.” Jézus ma is bátorítja az
Isten országáért hűen fáradozókat: „Ne féljetek!”.

Kovács Zoltán

Aki becsüli a szeretetet, az minden megnyil-
vánulását becsüli és nem tépi ki gyökerestől a jó
szándékot a szívekből.

Tulajdonképpen hogy terem a szeretet? – kér -
dez tem egyszer anyát.

– Magról vetik – nevetett rám.
– És honnan szerzik hozzá a magot?
– Nem kell azt szerezni. Belőlünk, magunk-

ból pereg. S megfogan a tenyér simogatásában, a
szem pillantásában, minden ölelésben.

– Öntözni nem is kell?
– Dehogynem. Jó szóval. 
– Nem könnyel?
– Ments ég. A könny sós és a só kimarja a kis

szeretetpalánta hajtásait.
– Hát palántázni kell a szeretetet?
– Palántázni bizony. Elültetni még a szikes

talajba is. Mert ha nem terem szeretet, kihűl a föld.
– Úgy érted, hasztalan a nap heve, ha belülről

nem fűt semmi se?
– Igen, így értem, mert emberközpontú világ-

ban élek és emberként gondolkodom.
– Vajon lehet definiálni az érzéseket? 
– Többféleképpen is.
– Elsősorban mi hát a szeretet?
– Biztonság. Ha szeretnek és szeretsz, mindig

van szövetségesed.
– És mi a szeretet másodsorban?
– Erő. Ha feltöltődsz vele, könnyebbnek ér -

zed a batyut, amit az élet a válladra rakott.
– Szeretni mégsem mindig boldogság. Néha

gyötrelem.
– Az élet már ilyen. A mohamedán szőnyeg-

szövők, ha elvétik a mintát, meg sem kísérlik ki -
javítani a hibát, mert tudják, hogy csak Allah
tökéletes.

– Mégis érdemes szeretni?
– Csak azt érdemes.
– Pedig van, aki kifejezetten rondán szeret.

Rá csimpaszkodik a másikra, tönkreteszi az életét.
– Óvakodj az ilyen embertől. Az ő szeretete

nem természetes, mesterségesen korbácsolja a lel -
 két habosra.

– Ettől a habtól olyan tapadós és émelyítő?
– Ettől hát. Míg más szeretete felemel és sza-

baddá tesz, az övé lehúz és megbéklyóz.

– A féltésével?
– Az önzésével. Mert miközben azt mondja,

téged félt, nem félt senki mást, csak önmagát.
– A természetes szeretet, az igazi, az milyen?
– Olyan, mint a levegő. Észrevétlen marad, de

nem lehet élni nélküle.
Valóban nem lehet.

Kun Erzsébet

SzeretetSzeretet

Boldog az az ember, ki a jó ösvényen jár, 
mégis csalán szúrja lábát;

Boldog, aki dicséretre nyitja 
– még ha szomjazik is – száját.

Boldog, aki azt látja, mi van, 
nem pedig mit látni akar;

Boldog, aki csalárdságot 
Isten elől el nem takar.

Boldog, ki mosandóját 
csak tiszta vízbe meríti;

Boldog, ki asztalát 
nem csak magának teríti.

Boldog, ki a napi terhet türelemmel hordja;

Boldog, ki az öklöt szelíd szóval oldja.

Boldog, mert végül örök béke várja;

Boldog, amiért az igazak útját járja.

Mert szemét nyugalomba hunyja;

Mert életét soha meg nem unja.

Hajósi Áron:

BoldogBoldog
SzeretlekSzeretlek

21 év házasság után a feleségem arra kért,
hogy vigyek el egy másik nőt egy vacsorára és
utána esetleg egy moziba. Majd hozzátette: „Sze -
retlek, de tudom, hogy ez a másik nő is szeret és
jól esne neki, ha egy kis időt együtt tölte nétek...”

És ez a bizonyos másik nő, akivel a feleségem
kért, hogy randizzak nem más volt mint az Édes-
anyám, aki már 19 éve özvegy volt, viszont a
munkám és a 3 gyerek miatt ritkábban tudtam lá -
togatni, jóformán csak a nagyon jeles alkalmak-
kor. Még aznap este felhívtam, hogy menjünk el
egy vacsorára, meg esetleg egy moziba utána...

„Mi történt, jól vagy, minden rendben?” –
kérdezte aggódva.

„Semmi baj nem történt, csak gondoltam jó
lenne egyet vacsorázni, beszélgetni”, válaszoltam.
„Csak te és én”. Majd egy kis csönd után rávágta,
hogy „Nagyon szeretném, ez nem is kérdés.

Azon a pénteken ahogy érte mentem, hogy
felvegyem a házánál egy kicsit ideges voltam, bár
láttam rajta, hogy ő is elég izgatott a randi miatt.
Az ajtóban várt, már a kabátját is magára vette.
Még fodrásznál is volt előtte, a haja szépen be -
göndörítve és azt a ruhát viselte, amit a legutolsó
házassági évfordulójukon vett fel. Úgy mosoly-
gott mint egy angyal. „Mondtam a barátnőknek,
hogy randink lesz, teljesen odavoltak”, szólt egy-
ből, ahogy beült az autóba. „Alig várják, hogy
me séljek mi volt a találkánkon.” Elmentünk egy
hangulatos kis étterembe, úgy belém karolt mint-
ha csak a First Lady lett volna. Éreztem, hogy mi -
lyen büszkén állt az oldalamon, mint, ahogy egy
igazi anyának kell.

Miután leültünk, elkezdtem felolvasni a me -
nüt, mivel nem igazán látta tisztán az apró betű-
ket. Ahogy olvastam, nagyjából a felénél felnéz-
tem és láttam, milyen ámulattal bámul engem,
egy kedves mosollyal az arcán. „Régebben min-
dig én olvastam fel a menüt neked, amikor kicsi
voltál.” – mondta, majd a tekintetében látszódott
is, hogy elmerengett ezeken a régi szép időkön.

Nagyon kellemes, jó kis beszélgetés volt.
Lényegében átbeszéltük kinek mik a jelenlegi

dolgai, élményei stb. tehát jól elnyúlt, sőt olyany-
nyira, hogy le is késtük a mozit. Később, ahogy
megérkeztünk a házhoz ezt mondta: „Mit szólsz
egy következő alkalomhoz, de csakis ha megen-
geded, hogy a vendégem légy, kisfiam.” Mond-
tam legyen, semmi gond.

„Milyen volt a randi?” – kérdezte a feleségem,
mikor hazaértem. „Nagyon jó, sokkal jobb, mint
amit elképzeltem” – válaszoltam neki lelkesen.

Pár nappal később édesanyám meghalt egy
hirtelen szívrohamban. Nem sokkal rá pedig jött
egy boríték, egy előre kifizetett számlával, rajta
az étterem neve, ahol a közös randink volt, benne
egy cetlivel: „Előre kifizettem a számlát, mert
nem voltam benne biztos, hogy már ott lehetek.
Két főre, egyik a tiéd a másik pedig a feleségedé.
Soha nem fogod megtudni, milyen fontos volt
nekem az az este! Szeretlek fiam!”

Most már tudom, hogy milyen fontos, hogy
kimondjuk: „Szeretlek” és azt a másikat akkor sze-
ressük amikor lehet, amikor velünk van. Semmi
más az életben nincs olyan fontos mint a csalá-
dunk. Szánjunk rá elég időt és ezt akkor tegyük
amikor lehet, ne akkor amikor már esetleg késő.

Forrás: internet
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Brückner Ákos Előd, ciszterci szerzetes nem-
rég Magyarországon megjelent könyvének
alap ján az elkövetkező hónapokban bemu-
tatjuk a XX. szá zad kanonizált magyar szent -
jeit (boldogjait). 

Nemzetünk boldoggá avatottjai a XX. századbanNemzetünk boldoggá avatottjai a XX. században

Brenner János Szombathelyen született 1931.
december 27-én, a három fiúgyermek közül má -
sodikként. Később mindhárom fiúból pap lett.

János a szombathelyi Püspöki Elemi Iskolá-
ban kezdte meg tanulmányait. 1941 őszén a csa-
lád Pécsre költözött, ahol a Gyakorló Iskolában,
majd a Ciszterci Gimnáziumban folytatta tanul-
mányait. 1946-tól a szombathelyi Premontrei
Gim názium diákja. Gimnáziumi tanulmányait
Zir cen fejezte be oblátusként, majd 1950-ben je -
lentkezett novíciusnak a ciszterci rendbe. Beöltö-
zésekor kapta az Anasztáz nevet. Csak néhány
hétig tapasztalhatta meg a nyugodt, Istennek
szentelt életet, mert a kommunista hatalom ebben
az évben oszlatta fel az összes magyarországi
szerzetesrendet.

Brenner János a budapesti Hittudományi
Akadémia világi hallgatója lett két szemeszteren
át, miközben titokban végezte novíciusi évét. Ezt
követően 1951. augusztus 19- én Sigmond Ló ránt
kezébe tette le első szerzetesi fogadalmát. Miután

a rendi vezetés már látta, hogy a kommunista dik-
tatúrának egyhamar nem lesz vége, úgy próbálták
biztosítani a növendékek jövőjét, hogy felvételü-
ket kérték egyházmegyei szemináriumokba. Így
került Brenner János 1951-ben a Szombathelyi
Egyházmegye kispapjai közé. A kö vetkező évben
a szemináriumok nagy részét feloszlatták. Bren-
ner Jánost társaival együtt átvitték a győri papne-
veldébe. Kovács Sándor püspök szentelte pappá
1955. június 19-én a szombat helyi székesegyház-
ban. A város Szent Norbert-temp lomában mutatta
be újmiséjét.

Rábakethelyen, a határ menti Szentgotthárd
második kerületében lett káplán. A plébániához
négy fília tartozott: Magyarlak, Máriaújfalu,
Zsida és Farkasfa. Dr. Kozma Ferenc plébános jó
példát adott és sokat segített az ifjú papnak. János
atya minden áldozatra készen állt a hívekért.
Különösen rajongott a gyermekekért és az ifjúsá-
gért. Tisztelte, szerette embertársait, nem volt
személyválogató.

Mindezeket a kommunista hatalom rossz
szemmel nézte, főleg azt, hogy a fiatalokkal is
foglalkozott. Hittanosai, ministránsai elmondták,
milyen komoly munkát végzett körükben, nem-
csak hittanórát tartott számukra, hanem játszott és
sportolt is velük. Az állami egyházügyi megbízott
el akarta helyeztetni az ifjú papot. Miután ezt a
püspök Brenner János tudomására hozta, ő csak
ennyit szólt: „Nem félek, szívesen maradok.” A
püspök kiállt a káplán mellett, és úgy döntött, to -
vábbra is Rábakethelyen marad. Az egyházügyi
megbízott erre azt mondta: „Jó, akkor lássák a kö -
vetkezményeit!” János atya tisztában volt azzal,
hogy a papi hivatás gyakorlása ebben az időben
még emberpróbálóbb feladat, mint amikor a szer-
zetesrendeket szétverték.

Egy őszi este, amikor kismotorral hazafelé
tar tott Farkasfáról, az erdőből ismeretlen szemé-
lyek fahasábokat hajigáltak eléje, de ő ügyes ma -
nőverezéssel kikerülte azokat. Hazaérkezve azt
mondta: „Nem volt szerencséjük!” – és jót derült
rajtuk.

Mind a mai napig nem lehet pontosan tudni,
mi történt az 1957. december 14-éről 15-ére vir-
radó éjjelen. Csak mozaikdarabok állnak rendel-

Boldog Brenner János AnasztázBoldog Brenner János Anasztáz
vértanú, áldozópapvértanú, áldozópap

egymás közötti egység jelei, függetlenül
az adott médium nagyságától, hiszen az
Egyházban nem ezek a kategóriák szá-
mítanak. Az Egyházban mindannyian u -
gyanannak a testnek a tagjai vagyunk. A
kommunikáció továbbá nem csak szak-
mai hozzáértés kérdése.

Személyesen kell tanúságot tenni az
üzenet igazságáról, amit közvetítünk, mi -
vel minden közlés végső forrása Isten
éle te, aki megosztja velünk isteni életé -
nek kincseit. Tőlünk pedig azt kéri, hogy
mi is adjuk tovább ezt a gazdagságot má -
soknak, igazságát egységben szolgálva.

Tekintsünk a Szentlélekre – buzdít
Ferenc pápa –, mert csak így tudunk ha -

tékonyan működni azért, hogy felül emel -
kedjünk a rasszizmus, az igazságtalanság
és a közöny betegségein. Segítsünk má -
soknak is, hogy az adott helyzeteket és
embereket a Lélek szemével lássák.

Ahol világunk túl gyakran beszél jel-
zőkkel és határozószókkal, a keresztény
kommunikátorok főneveket használja-
nak, melyek az igazság csöndes követe-
lését és az emberi méltóságot segítik.

Ahol pedig a világ konfliktusokat és
megosztottságot lát, adjanak hangot a
sze gények, valamint az irgalomra és
meg értésre váró rászorulók elvárásainak.

Forrás: magyarkurir.hu

Isten nem azért lett emberré, hogy javítgassa
a régit, hanem azért, hogy egészen új emberi séget
hozzon létre.

A dicsőség csak ennyi: az ajtó, amin egy
életen át kopogtattunk, egyszer csak kitárul előt -
tünk.

Senki nem ismeri fel önmaga rosszaságát,
romlottságát addig, amíg meg nem próbált jót
cse lekedni.

Aki a mennyek országára törekszik, annak
ölébe hull a Föld. Aki csak a Föld nyújtotta javak
után törekszik, annak kihullik kezéből a menny és
a Föld is.

Hogy mennyire erős bennünk a gonosz hatal-
ma, először akkor érezzük meg, amikor szabadul-
ni akarunk tőle.

Ami nem örök, örökre elévül.
Amit nem ajándékozol el, az soha nem is lesz

a tiéd.
Aki mindent átlát, az nem lát semmit.
A megtérés a leggyorsabb lépés – előre.
A keresztyén hit nem szól az ember Isten-

kereséséről, de szól az Isten emberkereséséről!

Az igazi honvágyat igazi hazánk után meg
kell őriznünk, hogy ezt semmi és senki ne tudja
kioltani vagy megrontani bennünk.

Szeretni annyi, mint sebezhetővé válni. Ha
szeretsz valakit vagy valamit, az a szívedet veszi
célba, töri össze nem egyszer.

Isten a nagy ajándékozó. Semmi mást nem ad,
mint önmagát.

A közöny, nem a gyűlölet a szeretet leg ve -
szélyesebb ellensége.

Az öröm teszi az életet élni érdemessé.
Minden igazi szeretet a Földön Isten műve, s

csak annyiban a miénk, amennyiben a szeretet
bennünk az Övé.

A pokol egyik alapelve: magamhoz tartozom,
a magam ura vagyok.

Isten létében hinni ezt jelenti: nem érvek előtt
hajolok meg, amelyekkel vagy egyetértek vagy
nem, hanem egy személy előtt, aki bizalmamat
kéri.

Ha érzelmeink el is múlnak, Isten szeretete
megmarad.

Válogatás C. S. Lewis gondolataibólVálogatás C. S. Lewis gondolataiból
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kezésünkre, amelyek alapján Dr. Kahler Frigyes
jogtörténész rekonstruálta a történteket.

December 14-én Szentgotthárdon a tanácsta-
gok részére baráti estet rendeztek, és ezzel egy
időben volt a rendőrségi bál is. A plébános pedig
Farkasfára ment, karácsonyi gyóntatásra. Éjfél
körül egy tizenhét éves fiatalember zörgetett be a
rábakethelyi plébániára, azzal a kéréssel, hogy
súlyos beteg nagybátyját kellene ellátni a szentsé-
gekkel. Brenner János átment a templomba, nya-
kába akasztotta betegellátó tarsolyát, amelyben az
Oltáriszentséget vitte, és kísérőjével a dombtetőn
keresztül vezető koromsötét gyalogúton elindult
Zsida felé. Útközben többször megtámadták, de
sikerült elmenekülnie. Végül a feltételezett beteg
háza közelében kapták el. Ez azt is bizonyítja,
gyilkosai tudták: Brenner János komolyan veszi
hivatását. Ezért várták a megadott címen. És ott,
szívén az Oltáriszentséggel, harminckét késszú-
rással megölték. A boncolási jegyzőkönyvből azt
is tudjuk, hogy ráléptek a nyakára, megtaposták.
Tehát nemcsak megölni, hanem meggyalázni is
akarták. A legtöbb késszúrás a bal kezét érte,
amellyel az Eucharisztiát szorította magához.

A nyomozás színjáték volt. Végül egy sze-
mélyt a bíróság halálra ítélt, majd a Legfelsőbb
Bíróság felmentette őt.

„Az Istent szeretőknek minden a javukra vá -
lik” (Róm 8,28) – rövid, de Istent szerető élete
alatt minden a javára vált, még – vagy legfőkép-
pen – a halál is, hi szen a vértanúk, tehát az ő vére
is a kereszténység magvetése. „A jó pásztor életét
adja juhaiért.” 

Boldoggá avatására 2018. május 1-jén ke rült
sor Szombathelyen. A szentmise főcelebránsa
Angelo Amato bíboros, a Szentek Ügyeinek Kon -
gregációja prefektusa, szónoka Erdő Péter bíbo-
ros, prímás volt.

Megnyilatkozásai

Lelki naplójából:
Uram, Te tudod azt, hogy boldogságot itt az

életben nem keresek, hiszen mindenemet beléd
helyeztem. Uram, tudom, hogy tieidet nem kí -
méled a szenvedéstől, mert mérhetetlen hasznuk
van belőle.

Vágyom minden után, ami örök, mert hi szen
Te vagy a szépség, Te vagy a jóság, Te vagy a
szentség és az örök, véghetetlen Isten. 

Tisztelete, elismerése

Az egyik hívő így emlékezik a szent életű káp-
lánra:

Volt egy bizonyos kisugárzása, amit nem is
lehet szóban elmondani. Szerették az emberek,
és igyekeztek odamenni, ahol ő volt, és hallgatni
a szavát. Valami volt benne, ami vonzotta az em -
bereket. Ez volt az ő fő bűne: szerették a fiata-
lok, szerették az öregek. Nagyon sok embert
szerzett meg a hitnek, az egyháznak. Ő nem
tudott elmenni ember mellett úgy, hogy meg ne
állt volna, és akár csak két szót ne szólt volna
hozzá. Az az örökös kedves mosoly az arcán...
Komolyan hirdette Isten Igéjét, tanúságot tett
minden pillanatban a hitről. Jó volt nála gyónni,
mert tudott adni útravalót.

Lángoló fiatalember volt, ahogyan a neve
(Brenner) is jelzi. Az egyik prédikációjában így
fogalmazta meg a hiteles keresztény élet lénye-
gét: „Égni a tűzben!” Visszacseng ebben a gondo-
latban a ciszterci rend jelmondata: Ardere et luce-
re! – Lángolj és világíts!

A kommunista diktatúra el akarta taposni azt
a hitet, azt a fényt, amely az egyházból, amely
Brenner Jánosból sugárzott. A Gonosznak, a nagy
szétdobálónak van öt halálos ellensége: Isten és a
vallás, a család, a nemzet, a föld és a közös ségek.

Egyházunk liturgikus imája:

Istenünk, te a diadalmas vértanúság ke -
gyelmét adtad boldog Jánosnak, hogy példá-
ja ragyogó fényként tündököljön egyházad-
ban. Add kegyelmedet, hogy amint ő követte
Krisztust a keresztúton, nyomában járva mi
is eljussunk az örök élet örömébe. A mi
Urunk, Jézus Krisztus, a te Fiad által, aki
veled él és uralkodik a Szentlélekkel egység-
ben, Isten mindörökkön-örökké.

Ámen.

Ferenc pápa tanít minket

A Szentlélekre figyelve felül tudunk
emelkedni a fajgyűlöleten és a közöm-
bösségen. Nagyon fontos, hogy egység-
ben maradjunk, mert korunkban a katoli-
kus közösség is polarizálódott – erre em -
lékeztet Ferenc pápa üzenetében, melyet
az USA és Kanada Katolikus Sajtószö-
vetségének június 30. és július 2. közötti
találkozójára küldött.

Világunkat megosztottság jellemzi,
ezért olyan tömegkommunikációs esz-
közökre és emberekre van szükség, akik
képesek hidat építeni és védelmezni az
életet. A pápa a különbözőségben is
meg  tartott egységre szólítja a katolikus
médiakonferencia idei résztvevőit, akik
a járvány miatt idén csak virtuális mó -
don jöttek össze.

A 2020-as találkozó témája – „Elvá-
lasztva is együtt” – arra utal, hogy az
egészségügyi válsághelyzet elkülönülés-
re ítélt minket, mégis fontos egységben
maradunk. Ferenc pápa a tavalyi tömeg-
tájékoztatási világnapra írt üzenetében
rámutatott, hogy mennyire fontos a mé -
dia küldetése az emberek összetartásá-
ban. „Lerövidíti a távolságokat, tájékoz-
tat, megnyitja az elmét és a szívet az
igaz ság előtt.”

Az egységre való törekvés a különbö-
zőség megtartásával az Egyesült Álla-
mok nemzeti jelmondatában (E pluribus
unum – Sokaságból egység) is szerepel,
tehát ez kell, hogy ösztönözze a sajtó-

A média segítsen hidat építeniA média segítsen hidat építeni
az emberek közöttaz emberek között

szolgálatot is, melyet a közjó érdekében
folytatnak. Ma még sürgetőbb erre az
igény, hiszen korunkat konfliktusok és
polarizáció jellemzi, mely nem kíméli a
katolikus közösséget sem. A pápa üzene-
tében kifejti, hogy a médiának ma mi -
lyennek kell lennie: hídépítőnek, életvé-
dőnek, a látható és láthatatlan falakat le -
döntőnek, mivel azok megakadályozzák
az őszinte párbeszédet és a valódi kom-
munikációt.

A médiának segíteni kell az embe -
reket, főként a fiatalokat, hogy meg tud-
ják különböztetni a jót a rossztól, hogy
megfelelően tudjanak ítélni, világos té -
nyek alapján.

Segíteni, hogy megértsék, fontos el -
köteleződni az igazságosság, a társadal-
mi egyetértés és közös otthonunk tiszte-
lete mellett. Olyan elvhű férfiakra és
nők re van szükségünk, akik megóvják a
kommunikációt mindattól, ami eltorzít-
hatja, vagy más célokra fordíthatja.

A Szentatya tehát azt kéri a katolikus
sajtó munkatársaitól, hogy legyenek az

3
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A nyári vakáció nemcsak az örömöt, gyakorta
a túlzott felszabadultságot is jelenti, főleg az
ar ra „fogékony” gyermekeknek. A táborozta-
tások mellett alakulhat úgy, hogy gyermekünk
felügyeletét nem tudjuk a biztonságos falak
között megoldani, így a szabadban töltött sza-
badság érzése során csemeténk figyelmet le -
nebbé, könnyelműbbé válhat. A statisztikák
szerint az iskolai szünidőben, s főként nyáron
ugrásszerűen megemelkedik a gyermekkori
bal  esetek száma.

Minden szülő feladata, hogy gyermekét fel -
készítse a szünidő során adódó veszélyhelyzetek-
re, azok elkerülésére. Gondoljuk végig, hogy hol,
milyen veszélyek leselkedhetnek gyermekünkre,
s még időben hívjuk fel ezekre, és következmé-
nyeikre a figyelmüket.

Erősítsük gyermekünkben a felelősségtuda-
tot, amely során térjünk ki arra, hogy mindig úgy
kell cselekednie, hogy tetteiért vállalni kell a fele-
lősséget!  Úgy tanítsuk meg a gyermekeket a biz-
tonságra, hogy mi magunk jó példát mutatunk
nekik.

Néhány jó tanács a vakációhoz!
■ Adódik úgy, hogy ameddig a szülő dolgo-

zik, a gyermeke játszótérre, barátokhoz, ismerő-
sökhöz látogat el. Minden esetben beszéljük át
közösen gyermekünkkel, hogy csak az előzőleg
megbeszélt helyre menjen játszani, a hazatérés
időpontját határozzuk meg.

■ Amennyiben gyalogosan, vagy kerékpárral
közlekedik gyermekünk, ne feledjük vele átbe-
szélni a közlekedési szabályok betartását!

■ Kerékpározás, gördeszkázás, görkorcsolyá-
zás alkalmával viseljen védő felszerelést, bukósi-
sakot.

■ Beszéljük meg gyermekünkkel, hogy ide-
genekkel szemben legyen körültekintő. Tudjon
ne met mondani, amennyiben idegen ember arra
kéri, kísérje el valahova, mert mutatna vagy adni
szeretne neki valamit.

■ Tudatosítsuk benne, hogy abban az esetben,
ha egyedül tartózkodik otthon, ne engedjen be a
lakásba ismeretlen személyt, egy esetleges tele-

fonhívás alkalmával ne árulja el, hogy egyedül
van otthon.

■ Otthon is történhet baleset, így ennek elke-
rülése érdekében beszéljünk a gyermekünknek a
villamos berendezések szakszerű használatáról.

■ Az értékek megóvása is kiemelt fontosságú,
így készpénzt csak annyit tartson magánál, a -
mennyi feltétlenül szükséges.

■ Tanítsuk meg gyermekünknek, hogy ott-
honról történő elinduláskor gondosan zárja be a
nyílászárókat, a lakáskulcsot ne tegye látható
helyre. (nyakába, hátizsák oldalára). Figyeljen
há tizsákjára, táskájára, kerékpárját ne hagyja őri-
zetlenül, vagy lezáratlanul.

■ Közösen beszéljük meg ki az a személy a
la kókörnyezetben akihez baj-, illetve veszély ese-
tén fordulhat.

■ Tanítsuk meg neki az általános hívószá-
mot:, amelyre veszélyhelyzetben szükség lehet:
112.

Amennyiben a család együtt tölti szabadsá-
gát az alábbiakra hívjuk fel a figyelmet:

■ Indulás előtt fordítsunk kiemelt figyelmet
mind a saját, mind járművünk okmányainak érvé-
nyességére.

■ Javasolt az elindulás előtt a meglévő bizto-
sítások érvényességének ellenőrzése, esetleg ki -
egészítő balesetbiztosítás megkötése.

■ Őrizetlenül hagyott járműben sem kisgyer-
meket, se állatokat ne hagyjunk még rövid időre
se, ugyanis ez számos veszély forrása lehet.

■ Minden utunk során gondoskodjunk kellő
mennyiségű hűtött, alkoholmentes, lehetőleg
szénsav- és cukor nélküli folyadékról, melyet az
autó utasterében gondosan rögzítve, de könnyen
hozzáférhető módon helyezzünk el. 

■ Ne feledjük, hogy a balesetek leghatékko-
nyabb megelőzési módja a körültekintés, a türe-
lem, és a másokra való odafigyelés.

■ Csak szükséges mennyiségű készpénzt v i -
gyen magával a strandra.

■ Bankkártyája mellett soha ne legyen ott a
PIN kód!

■ Gépkocsiját mindig zárja be, értékes tár-
gyakat, táskát soha ne hagyjon az utastérben, de
még a csomagtartóban sem.

Forrás: internet

Kezdődik a vakáció!Kezdődik a vakáció!

1332-ben Odula, Vzdula, Ysdula néven írják
az okiratok. 1539-ben Osdola formában fordul
elő. Az 1567. évi regestrum 40 kapuval jegyzi.

1332-ben plébániatemploma van, ebben az
év   ben papja, Domokos a pápai tizedjegyzék sze-
rint 7 régi banálist fizet, 1333-ban Tamás pap 3
banálist, 1334-ben 2 régi banálist. 1539-ben Lu -
kács a plébános. 

Régi temploma az 1802. évi földrengéskor
tel  jesen elpusztul. A hagyomány szerint gótikus
templom volt, s építését Basa Miklóssal hozzák
kapcsolatba. Ez a gótikus templom a XIV. századi
plébániatemplomnak lehet az utóda vagy annak
újjáépített formája.

1817-18-ban új templomot építettek Ráduly
Ferenc plébános idejében. A különálló torony
1834-ben épült Fejér Antal plébános buz gól -
kodása folytán. 1984-ben, Jakab Fancsali Kálmán
plébános idejében kibővítették a templomot úgy,
hogy új hajót kapott, a régi templom kereszthajó -

OzsdolaOzsdola

ként maradt meg. Az ekkori falvizsgálat szerint a
régi templom szentélye és hajója egyszerre épült.
Mindkét részbe beépítették a régi templom gó -
tikus stílusú faragott köveit. A falból ekkor került
elő az egyetlen kőből faragott keresz te lő medence.

A régi templomból két emlék maradt: az „O
Rex gloriae veni cum pace” feliratú harang, mely
a betűk típusa után ítélve XV. századi, a másik
egy nyakban viselhető ereklyetartó, ún. monile, a
XV. századból. A gyulafehérvári Egyházmegyei
Múzeum őrzi. 

A századok hosszú során az ozsdolai plé bá -
niához tartozott Kézdimartonos, de 1873-ban el -
vált Ozsdolától és a berecki plébánia filiája lett.

Kis hilibben a romatelepen 1978-ban hozzá-
fogtak egy kápolna építéséhez. Az építkezést az
ak kori hatóság leállította, és csak 1990-ben fe jez -
hették be.

Léstyán Ferenc: Megszentelt kövek

Az oxsdolai Szent Mária Magdolna plebánia-templom
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A szent keresztségbenA szent keresztségben
részesült:részesült:

– Táncos Zelma Borbála, Jáni Panka, Zol-
táni Vanesa Natalia.

Szentségi házasságot kötött:Szentségi házasságot kötött:
– Jáni László – Bedőházi Beáta.

Az Úr hazahívta:Az Úr hazahívta:

– Dezső Sándor, Szabó István Eduárd, Kiss
Dénes, Kocsis Boldizsár Gizella, Ceangău Ale-
xandru, Acél Matild, Nyika János, Vojcu And-
rás, Vajda Levente László, Deák Sala Zsófia.

Irgalmas Jézus, adj nekikIrgalmas Jézus, adj nekik
örök nyugodalmat!örök nyugodalmat!

w
w

w
.k

at
ol

ik
us

se
ps

i.r
o
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S E P S I S Z E N T G Y Ö R G Y I
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Élő adás!Élő adás!
Minden vasár- és ünnepnapon

a 9,00 órás szentmisét élőben közvetítjük a
központi Szent József plébánia udvaráról. 

A hallgatáshoz a 
http://szentjozsef.katolikussepsi.ro

weboldalon megjelenő „Élő adás” 
ikonra kell kattintani, majd követni a

megjelenő utasításokat.

Georg Ratzinger, az emeritus pápa bátyja júli-
us 1-jén reggel elhunyt. XVI. Be nedek 96 éves
fivérét egy regensburgi kórházban ápolták, ott
találkozott utoljára testvérével, aki június 18-án
hozzá utazott.

A két fivért egyszerre szentelték pap pá 1951.
június 29-én. Georg Ratzinger élete java részében
a németországi Re gens burgban szolgált, szoros
kapcsolatban álltak egymással, Georg Ratzinger
sokszor felkereste öccsét a Vatikában.

XVI. Benedek június 18-án utazott Regens-
burgba, hogy meglátogassa beteg fivérét. Június
19-én, pénteken, Jézus Szent Szíve ünnepén a két
testvér együtt misézett a regensburgi szeminári-
um kápolnájában. Regensburg Ziegetsdorf negye-
dének temetőjében felkeresték szüleik, idősebb
Joseph Ratzinger és Maria Rieger sírját. A két pap
testvér együtt imádkozott, majd XVI. Benedek
szenteltvízzel meghintette szülei sírját.

Krisztusi szabadság a szünidőbenKrisztusi szabadság a szünidőben

Átverés az ékszerüzletbenÁtverés az ékszerüzletben

Júniusban az iskolai év bezárult. Befejező-
dött tíz hónap lelkiismeretes, kemény munkája
diáknak és szülőnek. Minden józanul mérlegelő
keresztény szülő és diák, nagyszülő és unoka há -
lát is adott már Istennek. Elkezdődött a bő két
hónapos megérdemelt vakáció.

Bár a nyári hónapok a szünidő, a szabadsá-
golások, táborozások, kirándulások, rokon láto-
gatások és a nagy családi összejövetelek ideje,
azonban a keresztény embernek tudnia kell,
hogy a lelki életben nincs vakáció. Nincs „ex
lex”, nincs törvényen kívüli állapot. Amit hittan-
ból tanultunk, azt nem tudni, hanem élni kell.
Jézustól az Isten országáról, a szeretet országáról
szóló igazságok, örök igazságok. A keresztény
életnek különlegesen kiváló gyakorlótere a nyári
vakáció.

Az evangéliumban a szülők boldogan vitték
gyermekeiket Jézushoz. Vágytak Jézus szerete-

tére, és Jézus megáldotta őket. Jézus nem csak az
ártatlan gyermekeket szerette. Mindenkin kö nyö rült.
A testi betegeken és a lelkileg perifériára kerülteken
is. Nem véletlenül vádolták ellenségei, hogy „a vá -
mosok és bűnösök barátja”. Ép pen ezért minden jóér-
zésű embert viszonzásra kö telez Jézus egyetemes és
ingyenes emberszeretete. A nyári szünidőben is köte-
lez az önzetlenség, az Isten- és emberszeretet paran-
csa. Vagyis a bűntelen élet kötelezettsége. Ez ugyanis
az iga zi szabadság.

A bűnös csak látszólag szabad, – azt teszi, amit akar
– valójában szenvedélyeinek, vágyainak a rabja, ahogy
a beteg is az ágy rabja. Nem tud felemelkedni. Nem tud
szárnyalni. Krisztus szeretetparancsa ugyanakkor fel-
szabadít. Tudok nemes célokért, másokért is fáradni,
önzésemről lemondani. Igazán ember lenni. Önzésem-
ből kiszabadulva krisztusi emberré válni. Szent Pál így
jellemzi ezt a magasabb rendű életet: „Gyümölcsötök a
megszentelődés. Célotok az örök élet.”

A keresztény ember a nyári vakáció idején is
Krisztussal és útmutatása szerint él. Nyáron is kötele-
ző a vasárnapi szentmise. Nagyszülőknél, rokonok-
nál, vagy táborban is mennünk kell a templomba. Per-
sze a mindennapi imában is találkozhatunk Jézussal.
Sőt a tudatos, jó magatartásunkban is. Bárhol nyara-
lunk is, az a fontos, hogy a krisztusi szabadság törvé-
nye legyen életünk alapja. Akkor Jézus is szeret, és
megáld minket.

Szarka János
szirmabesenyői parókus

Elhunyt Georg Ratzinger, Elhunyt Georg Ratzinger, 
XVI. Benedek testvéreXVI. Benedek testvére

Egy éjszaka egy tolvajcsapat tört be egy ék -
szerüzletbe. Érdekes módon semmit nem loptak
el az üzletből, hanem egyszerűen összecserélték
az összes árcédulát. A következő napon senki
nem tudta, melyik ékszer értékes, és melyik ol -
csó. A drága ékszerek hirtelen olcsóvá lettek, és a
bizsu, ami gyakorlatilag értéktelen volt azelőtt,
egyszeriben nagyon értékessé vált. A vásárlók,
akik abban a tudatban vásároltak, hogy drága -
kövek tulajdonába jutottak, hamisítványokkal
tér tek haza. Azok pedig, akik nem engedhették
meg maguknak a drágább darabokat, kincsekkel
hagyták el az üzletet.

Világunkban valaki (a Gonosz?!) belopa ko -
dott, és összecserélte az összes árcédulát. Nehéz
megállapítani, hogy mi értékes, és mi nem. Nagy
értéket tulajdonítanak az anyagi javak felhalmo -
zásának és az azzal járó hatalomnak. 

Ugyancsak magas ára van a népszerűségnek,
a tekintélynek, a szépségnek, teljesítménynek és
a hírnévnek a világ szemében.

Isten ékszerüzletében azonban ami számít, az
a megélt Szeretet!

Forrás: internet


	1-6
	07_julius_10_1005 6
	07_julius_10_1005 5
	07_julius_10_1005 4
	07_julius_10_1005 3
	07_julius_10_1005 2
	07_julius_10_1005 1

