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A szent keresztségbenA szent keresztségben
részesült:részesült:

– Zsók Alíz, Csizmadia Fanni, Bedő Krisz-
ta, Fábián Csenge Terézia, Nákó Máté, Molnár
Tamás, Kádár Fruzsina.

Az Úr hazahívta:Az Úr hazahívta:

– Albert Artur István, Mihály Jenő, Tokos
Mária, Imreh Margit, Csavar Ilona, Timár Sán-
dor, Nagy Ágota.

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

Püspökké szentelték a csíksomlyói kegy-
templomban Keresztelő Szent János vértanúságá-
nak ünnepén, 2020. augusztus 29-én Kerekes
Lászlót, a gyulafehérvári római katolikus főegy-
házmegye segédpüspökét. Püspöki jelmondata:
Uram, te tudod, hogy szeretlek. Címerének jelké-

Kisboldogasszony ünepeKisboldogasszony ünepe

Kérünk, Istenünk, add meg nekünk, házad népének mennyei kegyelmed ajándékát,
hogy akik számára a Boldogságos Szűz istenanyaságában felvirradt az üdvösség 

hajnala, azokat békével áldja meg az ő születésének ünnepe. 
A mi Urunk, Jézus Krisztus, a te Fiad által, aki veled él és uralkodik 

a Szentlélekkel egységben, Isten mindörökkön örökké. Ámen.

pei gyökereire, védőszentjeire és szolgálatának
pilléreire utalnak.

A szentelési szentmise igeliturgiájának a fő -
celebránsa és a főszentelő Kovács Gergely gyula-
fehérvári érsek volt, társszentelők Jakubinyi
György Miklós gyulafehérvári nyugalmazott ér -
sek és Tamás József nyugalmazott segédpüspök.

A szentmisén részt vett Miguel Maury Buen-
día apostoli nuncius, a Szentszék romániai nagy-
követe, a romániai püspökkari konferencia latin
és görög rítusú tagjai, a főegyházmegye és a
szomszédos egyházmegyék papsága, a testvér-
egyházak képviselői, szerzetesek és szép szám-
mal a cserkészek is. A liturgián közreműködött a
kézdivásárhelyi Boldog Özséb-plébánia kórusa
Gergely Gábor karnagy vezényletével.

„Úr Jézus, add meg László szolgádnak a hit
erejét, a remény bátorságát és a szeretet tüzét. Adj
szívébe türelmet a kicsinyekkel, együttérzést a
betegekkel, alázatosságot a szegényekkel és erős
lelket országod ellenségeivel szemben. Adj neki
buzgó szívet és kitartó lelket, hogy szeretetben
egész életét neked, Urunknak Istenünknek szentel-
je. Áldd meg munkáját bőséges gyümölccsel, és
egykor add meg neki az örök élet koronáját.
Ámen.”
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hengertagos lábazattöredéke és a hajófal keleti
belső felének egy korábbi rétegében feltárt
szent püspök freskója és az egész templom
régebbi alapjainak rajza. 

Teljes joggal feltételezhető, hogy a tem -
plom a tatárjárás előtt már állott. Nem bizo-
nyos azonban, hogy az alapjaiban elindított
két tornyot felépítették-e. Nagysága arra is fel-
jogosít, hogy szerzetesi templomnak fogadjuk
el, mert a templom déli oldalán nagy, négy-
szög alakú épület alapjait fedezték fel, ame-
lyet félkör alakú kőkerítés kapcsolt a temp-
lomhoz.

A Szent Benedek-rend tulajdona lehetett,
mert a keresztes lovagokra vonatkozó hagyo-
mány csak a Keresztúr névre támaszkodik,
pedig ezt eléggé megmagyarázza a szent
kereszt tiszteletére szentelt templom. Egyben
ez a cím megerősíti a templom régiségét is,
mert a szent kereszt templomok a legrégibbek
közül valók. 

Ezt a régi templomot a tatárjárás pusztít-
hatta el, és a megszűnt rendi közösség hiányá-
ban a számban is meggyengült lakosság a régi
nagy templomot már nem tudta visszaállítani.
Ezért a tatárjárást követő évtizedekben a régi
romjaiból és annak belső területén kisebb
templomot építenek, melyet a XV. században
továbbfejlesztenek, amikor új szentélyt kap,
amiről a zárókő 1458-as dátuma beszél. 

A reformációig tiszta katolikus helység.
1548-ban még katolikus a plébánosa: Blasius
plebanus de Sekel Kerestur, akiről 1510-ből is
van adat. 1568-ban már protestáns a lelkipász-
tor: Marosi Synning János, pastor ecclesiae
Dei, quae est in Keresztur.

A jelenlegi plébánia épülete 1909-ben
épült. A mai torony a hajóval egykorú. Barokk
felső része Mária Terézia idejében épült.
1868-tól van katolikus iskolája, amit 1948-ban
államosítottak. 2000-ben az egyházközség
visszakapta, s az épületet átalakították kántori
lakássá. 1997–98-ban a plébánia épületéhez
hozzátoldva felépül a Kolping-ház.

Forrás: ersekseg.ro

SzékelykeresztúrSzékelykeresztúr

1333-ban a pápai tizedjegyzékben jelentkezik ne -
ve először de Sancta Cruce néven. 1459-ben oppidum
Keresthur a neve. 1567-ben a regestrum Kereszturfal-
va néven 30 kapuval jegyzi, 1630-ban Székely Ke -
resztúr formában írják. 1505-ben a város után nevezik
a fiúszéket Keresztúrnak. Később Szitás Keresztúr
néven is említik. 

1333-ban már Szent kereszt tiszteletére szentelt
temploma van, ebben az évben a pápai tizedjegyzék
szerint papja, Jakab 24 banálist fizet, 1334-ben pedig
8 régi banálist. 

A város első templomának alapjait 1968-1971 kö -
zött tárták fel, melynek korát az itt talált XI-XII. szá -
zadi sírok határozzák meg. A mai templomnál na -
gyobb, két tornyú román kori templom volt, melyet
igazol a gótikus lábazat alatt megtalált román kori

A Szent Kereszt felmagasztalása templom

Szeptember 14-én a Szent Kereszt felmagasz-
talását ünnepli Egyházunk.

A Szent Keresztet Szent Ilona találta meg a 4.
században: a legendás történet szerint Nagy Kon -
stantin császár édesanyja kiásatta a kereszteket a
Kálvária földjéből. Mindhárom kereszt és az
INRI-tábla is előkerült, amelyet Pilátus az Úr ke -
resztjére tűzetett. Nem lehetett azonban megálla-
pítani, hogy a három kereszt közül melyik volt
Krisztusé, ezért Makárius jeruzsálemi püspök
mindhármat hozzáérintette egy halálos beteg
asszonyhoz, aki az egyiktől meggyógyult. Így
azo nosították, melyik Krisztus keresztfája.

335. szeptember 13-án ünnepélyesen felszen-
telték Jeruzsálemben a Szent Sír-bazilikát. Más-
nap mutatták fel először a népnek a megtalált
keresztereklyét – felmagasztalták a világ előtt
gyalázatot, de a keresztények számára a megvál-
tást jelentő keresztet. Az ünnepet előbb Konstan-
tinápolyban, majd a 7. századtól már a nyugati
egyházban is megünnepelték.

614-ben a perzsák elrabolták az ereklyét. 628-
ban Hérakleiosz császár szerezte vissza, és ünne-
pélyesen, mezítláb, viseltes ruhában vitte vissza
Konstantinápolyba az Aranykapun át.

A keresztfa eredetének egyik legendaváltoza-
ta szerint a tudás fájáról hozott és a haldokló
Ádám nyelve alá tett három almamagból háromá-
gú fa nőtt: egyik ága cédrus, a másik ciprus, a har-
madik olajág volt. Ebből ácsolták a keresztfát, a
halál fájából az élet fáját.

„Az emberi ész képtelen kimeríteni a szeretet
kereszten megjelenő misztériumát; a kereszt el -
lenben meg tudja adni az észnek a végső választ,
amit keres” – írta Szent II. János Pál pápa Fides et
ratio kezdetű enciklikájában.

Roskadozva, révülten kíséri.
Arca egyre halványabbra válik.
A Golgotát akarja elérni.
Vele lenni… végig… mindhalálig!

Gyökeret ver keresztfája alatt.
Nincs erő, mely elszakítsa onnan.
Jaj, a könnye régesrég elapadt.
Nézi néma, fagyott fájdalomban.

Míg a kereszt irgalmas Királya
letekint az elalélt virágra.
Minden szaván piros pecsét a vére:
– Ímhol fiad! – Mintha búcsút venne!
Édes fiát veszítse el benne,
s találjon rá Megváltó Istenére!

A Szent KeresztA Szent Kereszt
felmagasztalásafelmagasztalása

Túrmezei Erzsébet:

A Kereszt irgalmas királyaA Kereszt irgalmas királya

Istenünk, te azt akartad, hogy egyszülött
Fiad a kereszten váltsa meg az emberiséget.
Add, hogy mi, akik megismertük szeretetének tit-
kát itt a földön, elnyerjük az üdvösséget a
mennyben. A mi Urunk, Jézus Krisztus, a te Fi -
ad által, aki veled él és uralkodik a Szentlélekkel
egységben, Isten mindörökkön örökké. Ámen.
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Máté apostol életéről, fiatalkoráról, családjá-
ról nagyon keveset tudunk, szinte semmit. Gazdag
vámos volt, amikor Jézus meghívta, a héber Lévi
nevet használta, Kafarnaumban lakott, és Alfeus
fia volt. Valószínűleg a jómód mellett művelt lehe-
tett, hiszen nagyon jól beszélt görögül is.

Foglalkozása nem tette rokonszenvessé hon-
fitársai szemében, a vámosok nemcsak a kiszipo-
lyozó, sokszor hatalmával visszaélő adóbehajtó
embertípusát, de az elnyomó római zsarnokság
ha zaáruló képviselőjét is megszemélyesítették.
Sok volt a vámosok között a nyereséget hajszoló,
lelkiismeretlen ember. A zsidók bűnös és megve-
tett embernek tekintették őket, kerülték a társasá-
gukat, gyűlölték a vámosokat.

Jézus talán már korábban megismerte, nem
kételkedett jószándékában és becsületességében,
ezért előítélet nélkül hívta meg tanítványnak Lé -
vit, aki aztán készségesen áll fel azonnal a pénz-
váltó asztaltól, és a nagy megtiszteltetés örömére
meghívta házába vendégségre az Urat. A farizeu-
sok és írástudók közt nagy megrökönyödést oko-
zott ez a vendégeskedés, meg is jegyezték, hogy

illetlen dolog a bűnösök közé vegyülni. Jézus
azon ban határozottan megvédte vendéglátóját. Az
orvos is a betegek számára szükséges, tanította. Ő
a bűnösöket hívja, nem az igazakat. (Mk 2,13–17)
Talán még a Máté nevet is az Úr adta Lévinek,
ezzel is jelezve mekkora ajándék Jézus tanítvá-
nyának lenni. A tizenkét apostol közé került Máté
(Mt 10,2-4; Mk 3,16-19; Lk 6,13-16; ApCsel
1,13), alázatosan, nagy-nagy örömmel kö vette
Mesterét mindenhova. Krisztus feltámadása után
ő is Galileában várta az Urat, ott volt a hegyen,
amikor Jézus minden nép tanítására küldte őket
(Mt 28,16-20). Pünkösd után először Galileában
tanította honfitársait és nagyon példamutató, böj-
tölő életet élt.

Később az apostolok az üldözések hatására
elszéledtek a szomszédos vagy távolabbi tartomá-
nyokban. Máté is a pogány népek közt hirdette az
evangéliumot, erről azonban nincs pontos ada-
tunk. A hagyomány szerint Etiópiában, Perzsiá-
ban, talán még Macedóniában is térített.

Evangéliumát a zsidó honfitársai számára írta
anyanyelvén, arámul. Célja a Messiásra vonatkozó
jövendölések beteljesedésének bizonyítása volt,
ezért gyakran hivatkozik így: „…hogy beteljesed-
jék, amit a próféták jövendöltek …”. Tanítását az
első század ötvenes éveiben írhatta le, ha marosan
görögre is lefordították, talán maga Má té. Ez a for-
dítás maradt fenn, az arám nyelvű sajnos elveszett.
Evangéliuma azonban megőrizte Jé  zus imáját a
kereszten anyanyelvükön: „Éli, Éli, lámmá szábák-
táni? vagyis: Én Istenem, én Istenem! Miért hagy-
tál el engem?” (Mt 27, 46; Zsolt 21, 1)

Általános hagyomány szerint vértanúságot
szenvedett, ennek azonban sem helyéről, sem ide-
jéről nincs adatunk. Többféle vértanúságot írnak
le ezek a hagyományok, máglyahalált, karddal
történő kivégzést. Regényes leírását adja vértanú-
ságának egy apokrif irat, ami szerint egy etióp ki -
rálylány, Ifigénia, Máté igehirdetése nyomán szü-
zességet fogadott, és határozottan elutasította Hir-
ták király házasságát. A király bosszúból meg-
ölette Mátét. A legenda szerint maradványai a
szalernói székesegyházba kerültek.

Forrás: romkat.ro

Szent Máté Szent Máté 
apostol és evangélistaapostol és evangélista

Iránytű az élethezIránytű az élethez

(folytatás lapunk augusztusi számából)

3) Áttekintem a nap eseményeit a felkeléstől
kezdve. Sorra veszem az egymást követő idősza-
kokat, vagy engedem, hogy spontánon megjelen-
jenek emlékezetemben a nap történései, tapaszta-
latai, viselkedésem, azok az események, mozzana-
tok, gesztusok, amelyeket Isten Lelke szeretne
megmutatni. Hol időzött a lelkem a nap folyamán?
Láthatom saját magamat a különböző helyzetek-
ben, magatartásomat, érzéseimet, válaszaimat.
Figyelek arra is, hogy az események hogyan hatot-
tak rám és hogyan válaszoltam rájuk. Kiválasztha-
tok közülük egyet – talán, ami leginkább közel jön
–, és mögéje nézek: Milyen érzést váltott ki ben-
nem? Mi volt az iránya ennek az érzésnek – hová
vezetett? Nyitottá tett vagy elzárt, a bizalom és a
hit vagy az irányítás és az ellenőrzés mozzanatai
jelennek meg benne? Közelebb vitt magamhoz
vagy elidegenített? Nyitottá tett Isten felé vagy
elzárt tőle? Te-központú vagy én-központú gyöke-
re van: Megnyitott mások felé, együttérzővé tett?
Vagy inkább magamba zárt, önösségemhez, saját
érdekeimhez kötött?

A visszatekintés nem arra van, hogy elítéljem
vagy tökéletessé tegyem magam, hanem hogy job-
ban tudjak szeretni. Ezért fontos emlékezni arra,
hogy teret engedjek Istennek: Ő mutassa meg, hol
voltam szeretve, és hogyan válaszoltam arra, vala-
mint azt is, amikor nem tapasztaltam a szeretetet,
és nem tudtam szeretni, amikor önmagam csapdá-
jába estem. Lehetőleg ne magamtól kérdezzem,
hogy mi történt velem, hanem attól, aki szeret.

4) Köszönetet mondok és bocsánatot kérek.
Miután végignéztem a napomat, ill. megálltam egy-
egy mozzanatnál, most megköszönöm mindazt a
jót, amit felismertem, ajándékba kaptam; megkö-
szönöm az életet, a növekedést. Nem azt keresem,
hogy miért kell hálásnak lennem, hanem hogy tény-
legesen miért érzek hálát. És bocsánatot kérek azo-
kért a magatartásokért, amikor nem működtem
együtt Istennel, amikor elzárkóztam, vagy látáso-
mat, szavaimat, tetteimet az ítélkezésnek adtam át.

5) Előretekintek a nap hátralévő részére
vagy a következő napra. Hív-e Isten valamilyen
megtérésre azáltal, amit felismertem? Mit szeret-
nék kérni tőle az előttem álló időre vagy a követ-
kező napra? Hol van leginkább szükségem a
segítségére? Mire szeretnék különösen is odafi-
gyelni? Hol van szükségem nagyobb szabadság-
ra, hogy Isten hívását meghalljam, és vezetésével
együttműködjek? Elegendő, ha csak egy kérdés
mentén időzök. Végül mindazt, amit végigtekin-
tettem és megláttam, belefoglalom Jézus és mind-
annyiunk közös imájába, a Miatyánkba.

Aki naponta legalább egy alkalommal teret
enged e reflexív imának, annak szíve fogékonnyá
válik Isten jelenlétére. Megtapasztalja azt a lelki
identitást, amely elválaszthatatlan a mindig, min-
denhol jelenlévő Istentől, aki folyamatosan teremt
és mindent átalakít az ő jelenlétében és szereteté-
ben. Amikor Ignác arról ír életrajzában, hogy ami-
kor csak akarta, mindig és mindenhol megtalálta
Istent, felcsillan az a látásmód, amire az examen
imája elvezet. Egy olyan korban, amikor az aktivi-
tás túlhajtott és növekszik a vágy a szemlélődésre,
az examen szintézist kínál, és elvezet e kettő belső
egységéhez. Ignác idejében az aktív és a szemlélő-
dő élet két különböző életformaként jelent meg,
mint élet a világban és élet a kolostorban, miköz-
ben az utóbbi magasabbrendűnek számított. Ignác
számára viszont ez nem jelentett egyenetlenséget,
mert meglátása szerint mindenki „eljuthat a töké-
letességre, bármilyen állapotban vagy bármilyen
életben, amelyet Isten a mi Urunk választásra fel-
kínál” (LK 135). Számára a szív szabadsága a
döntő, amely elvezet az Istennel való állandó kap-
csolathoz mindenben. Ez a lényege a „cselekvés-
ben szemlélődő” magatartásnak, mely jellemzi az
ignáci lelkiséget, és amely átcsillan azok életén,
akik kiművelték szívükben a fogékonyságot Isten
jelenlétére. Az examen minden ember belső irány-
tűje lehet, aki a tevékenység és imádság, a min-
dennapok eseményei és a lelki tapasztalatok
keresztmetszetében szeretne bensőséges kapcsola-
tot kialakítani Istennel.

Vízi Elemér SJ
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Még most is kavarognak bennem a gondolatok
és a képek, pedig már harmadik napja, hogy vissza-
érkeztünk római zarándoklatunkról... Úgy bukkan-
nak fel bennem újra és újra, mint virágszirmok,
amelyekbe belekap, majd tovalibbent a szél. Melyik
nap volt a zarándoklat legszebb napja? Nem tudom.
Mint ahogyan zarándoktársaim sem tudták az úton
visszafelé megejtett – egész napos – beszámolójuk-
ban megegyezni... Melyik volt lelkileg a legfelkava-
róbb pillanat? Mindegyikünknek más és más. Sőt,
az embernek az az érzése, hogy saját magának is
sok ilyen pillanata volt. És az egyik ekkor, a másik
pedig akkor bukkan fel az emlékezés bugyrából...

Nekem is volt ilyen lelkemet megérintő pilla-
nat sok. Elhatároztam, hogy mindegyiket sorba leí-
rom. Elkezdem hát. Jó?

Assziszi felé haladtunk. Mivel páduai progra-
munk egy kissé elhúzódott, késtünk. Olyannyira,
hogy a minket váró hotelből kétségbeesett telefon-
hívások sürgettek bennünket, hisz a személyzetnek
este 8 órakor haza kell mennie. Mi tagadás, szo-
rongtam, hogy hogyan fogadnak majd bennünket.
A Frate Sole hotel tulajdonosa egy idős házaspár
volt. Mikor megérkeztünk, széles mosollyal kö -
szöntöttek. Sőt, magyarázkodásomra is nagy ked-
vesen azt válaszolták: „Semmi gond, atya, lényeg
az, hogy megérkeztek!” Másnap pedig, a búcsú-
záskor egy kis ajándékot nyomtak a kezembe. Egy
papírtekercs volt ugyan, de nekem, amikor elol-
vastam, értékesebb, mint a legdrágább útravaló.

Tartalmát leírom, hogy Te is részesülj belőle:
1. Haladj nyugodtan keresztül a zaj és a sietség

között, és fontold meg, mennyi béke lakozhat a
csendben.

2. Amennyiben lehetséges, élj mindenkivel jó
kapcsolatban, anélkül, hogy fölöslegesen megaláz-
nád magad.

3. Az igazságot mindig nyugodtan és világosan
mondd meg.

4. Hallgass meg másokat akkor is, ha azok
talán unalmasnak és kevésbé művelteknek tűnnek,
mert nekik is van egy történetük, amit el akarnak
mondani.

5. Kerüld a közönséges és vulgáris személye-
ket, ezek bepiszkítják a lelkedet.

6. Ha folyton összehasonlítod magad mások-
kal, annak a veszélynek teszed ki magad, hogy
vagy a büszkeség, vagy az elkeseredés üti fel a
fejét benned, mert mindig akad majd olyan valaki,
aki nálad magasabb vagy alacsonyabb szinten áll.

7. Egyformán örvendj sikereidnek és terveidnek.
8. Őrizd meg magadban az érdeklődést mun-

kád iránt, mert ez az egyedüli, ami által sorsodat
és a világot megváltoztathatod.

9. Légy körültekintő ügyeidben, mert a világ
tele van csapdákkal.

10. Mindig légy önmagad. Soha ne tettesd az
érzelmeket, különösképpen a szeretetet és a sze-
relmet.

11. Fogadd el az idősebbek jó szándékú fi -
gyelmeztetését, és mosolyogj elnézően az ifjúság
balgaságain. 

12. Ápold magadban a lelki erősséget, hogy
megvédhessen majd kellő időben a hirtelen beko-
pogó szerencsétlenségek idején.

13. Ne gyengítsd magad a hasztalan illúziók
és terméketlen álmodozások által.

14. Mindig légy igényes önmagaddal szem-
ben az erkölcs területén.

15. Őrizd meg szívedben a békét Istennel.
16. És bármennyi legyen is belső harcaid szá -

ma, élj magaddal is békében.
17. Ne feledd, hogy a világ, minden csalás, ke -

mény munka, összetört álom dacára, csodálatos.
18. Próbálj meg boldog lenni.

Még most is kavarognak bennem a gondola-
tok és a képek, pedig már harmadik napja, hogy
visszaérkeztünk zarándoklatunkról... Úgy buk-
kannak fel bennem újra és újra, mint virágszir-
mok, amelyekbe belekap, majd tovalibbent a szél.
Ezt az assziszi „virágszirmot” nem engedem,
hanem beteszem emlékeim kincses ládájába...

Imre atya

gondolkodunk, mert „amikor elérkezett az idők
teljessége, Isten elküldte közénk egyszülött Fiát,
aki asszonytól született” (Gal 4,4). Megtestesült,
és ezzel elkezdődött a végső idő, amikor Isten
„Fiában szólt hozzánk” (Zsid 1,1). Azt, hogy ez
az idő meddig tart, nem tudjuk, erről még Jézus is
azt mondja: csak a mennyei Atya tudja. Az, hogy
a végső időket éljük, egyet jelent a drámai harc
fokozódásával a szentek közössége – ami nem-
csak az üdvözültek, de mindazok közösségét is
jelenti, akik Krisztushoz tartoznak – és a gonosz
között. A kegyelem kiáradásával a gonosz műkö-
dése is egyre intenzívebb lesz. 

Megkockáztatom, hogy Leó pápa kaphatott
különleges égi jelet. Isten célja azonban az ilyen
jelenségekkel – akárcsak száz évvel ezelőtt, a fati-
mai pásztorgyerekek esetében – soha nem az ijeszt-
getés, hanem a figyelmeztetés, a felelősségünkre
való emlékeztetés, a kegyelem közelségének való-
sága, hogy tudjuk, van eszközünk, utunk, remény-
ségünk Krisztusban legyőzni a gonoszt. Ne csapjuk
be magunkat, a gonosz igenis létezik, van ereje,
veszélyezteti az üdvösségünket, mégis, Isten
kegyelme mindig felülírja a mesterkedéseit. S
nagyon fontos tudatosítanunk magunkban, hogy
Isten teremtő, a gonosz teremtmény csupán. Utal-
nék itt az engesztelés fontosságára. Vannak bűnös
szokások, amelyekhez rendetlen módon ragaszko-
dunk, megnyomorítva a lelkünket, megbántva ezzel
Istent. Ezért van szükségünk a lelkünk kitakarításá-
ra, hogy kiengeszteljük Is tent, és hogy imádkozni
tudjunk magunkért és a bűnösök megtéréséért. 

– Szent Mihály jelképezheti-e azt, hogy bár-
mennyire is a békesség hívei vagyunk, előfordul-
nak a történelemben olyan helyzetek, amikor
szük ség van a kard erejére is a gonosz hatalma
ellen, szembemenve így Jézus szavaival: aki kar-
dot ránt, kard által vész el?

– Napjainkban gyakran esik szó a jogos önvé-
delemről. Lehet olyan eset, amikor kénytelenek
vagyunk élni ezzel, ha az életünket közvetlen
veszély fenyegeti. A lelki életben is megvan en -
nek a helye, és igény is van rá. Az ember sebez-
hető, esendő, hordozza magában az áteredő bűn
következményeit. Megvannak a korlátaink. Sok-
szok jutunk el arra a pontra, amikor úgy érezzük,
csak az Isten kegyelme emelhet fel bennünket a

mélyből. A zarándok Egyház járja azt az utat,
amelyre Isten meghívta. A szentek legnagyobb
részt szintén nem voltak makulátlanok, gyakran
bukdácsoltak, görgették maguk előtt a visszatérő
bűneiket, hibáikat.  Isten éppen azért engedte meg
ezt, hogy megszentelődjenek a küzdelemben, a
kegyelem erejéből „izzadják ki” magukból az
életszentséget. Ha ez az ő életükben így volt, a mi
életünkben miért lenne másképp? A zarándok
Egyház számára szükséges a segítség, a bátorítás,
így a szentek példája és hathatós közbenjárása.

Harc és kard? Nyilván nem úgy kell ezt el -
képzelni, hogy az erőszakra erőszak lenne a
válasz, hiszen ha a feszületre tekintünk, rögtön
megkapjuk az útmutatást: a legnagyobb erőszak és
gyűlölet tüzét csak az Isten szeretete tudja teljes
mértékben kioltani és legyőzni. Jézus nem szállt le
a keresztről, nem csapott szét az üldözői között,
hanem áldozattá lett, teljesítette mennyei Atyja
akaratát, s mindezt értünk, a mi üdvösségünkre
tette. Megalázta magát a legmélyebb pontig, enge-
delmeskedett a kereszthalálig (Vö. Fil 2,8) és ő az,
aki felemel minket Istenhez. Világosan megmond-
ta az őt elhurcoló egyik katona fülét levágó Péter-
nek, hogy a kardra nem a kard a válasz.

Az efezusi levél hatodik fejezetében olvashat-
juk, milyen is a keresztény ember fegyverzete:
„Erősödjetek meg az Úrban, az ő mindenható ere-
jéből. Öltsétek föl az Isten fegyverzetét, hogy az
ördög cselvetéseinek ellenállhassatok. Nem
annyira a vér és a test ellen kell küzdenünk, hanem
a fejedelemségek és hatalmasságok, ennek a sötét
világnak kormányzói és az égi magasságoknak
gonosz szellemei ellen. Ezért öltsétek fel az Isten
fegyverzetét, hogy a gonosz napon ellenállhassa-
tok, és mindent legyőzve megtarthassátok állásai-
tokat. Így készüljetek föl: csatoljátok derekatokra
az igazság övét, öltsétek magatokra a megigazulás
páncélját, sarunak meg a készséget viseljétek a
békesség evangéliumának hirdetésére. Mindehhez
fogjátok a hit pajzsát, ezzel elháríthatjátok a
gonosz minden tüzes nyilát. Tegyétek fel az
üdvösség sisakját, és ragadjátok meg a Lélek kard-
ját, vagyis az Isten szavát. Minden alkalommal
imádkozzatok a Lélekben könyörögve és imákat
mondva. Legyetek éberek, és imádkozzatok kitar-
tóan az összes szentért.” (Ef 6,10–18)

Bodnár Dániel

Ha boldogan akarsz élni...Ha boldogan akarsz élni...



58

Találkoztál már valaha az erdőn bomló állati
hullával? Amin férgek ezrei nyüzsögnek?

Aminek nehéz, bűzös szaga széles körben
megfertőzte körülötted a levegőt, hogy csak lélek-
zetvisszafojtva tudtál mellette elhaladni? Ugye
siettél, hogy elkerülj undorító közelségéből?

A gyűlölet közeléből mért nem sietsz el éppen
olyan undorral? Még fertőzőbb a párája, mint
bomló állati hullának.

Valakinek sebet kap a lelke. Aki adta, nem is
tud róla talán. Aki kapta, alig rezzent meg belé.
De a seb marad és nem heged be. Vannak embe -
rek, akiknek a sebei nem hegednek be soha. Vala-
mi belécseppent talán az ilyen sebbe, valami fer-
tőző baktérium, vagy a léleknek valamiféle mér-
ges váladéka. Nem lehet tudni. Ezt már a babonás
rontó hatalmak teszik.

Valakinek sebet kapott a lelke és a seb nem
heged be. Gennyezni kezd. Az ember töpreng és
rágódik azon, ami vele történt. Ez a lelki sebek
gennyezése. Fájó érzések gyűlnek meg a seb kö -
rül. Gonosz sajgás támad. A seb gyulladásba jön.
A gyulladás terjed. Láz keletkezik és egyre nő.
Már nincs segítség: a méreg benne van a lélek
vérkeringésében. A lélek elpusztul. Hulláját elle-
pik a férgek, zöldhátú legyek szállanak rá és hord-
ják szét a fertőző csírákat. A halott lélek körül
széles körben fertőzött a levegő. Aki ebbe a körbe
belekerül, elég, ha csak egy karcolást hordoz a
lelkén valahol, a seb megfertőződik.

Ne üss sebet embertársaid lelkén! Ha a Tiedet
gondtalanul megkarcolja valaki, ne csinálj belőle
nagy ügyet. Az agyontapogatott sebek mérgesed-
nek el leghamarabb. Ha pedig a seb körül éreznéd
már a töprengések gyötrő szaggatásait: vedd elő
az akarat kését, izzítsd föl a szellem tüzében és
vágd ki vele lelkedből a megtámadott részt. Mosd
ki a sebet tiszta önbírálattal, bármennyire is csíp
és éget. Tégy rá feledés-tapaszt és úgy járj vele az
emberek között, mint akivel semmi sem történt.

Kerüld el a fertőzötteket. Könnyen megisme-
red őket, mert a lázas ember félrebeszél. Akit a
napsütésben is ráz a hideg, aki nem látja meg az

kon harcol Mihály. „Nagy harc támadt a menny-
ben”, Mihály és angyalai megtámadták a sárkányt
(12,7). Tudjuk jól, hogy ebből a harcból Mihály és
serege került ki győztesen, és azt is, hogy Krisztus
már diadalt aratott, tehát a gonosz fölötti minden
győzelem valójában az Üdvözítő győzelme. Ez a
„végső idő”, amiben élünk, lehetőséget ad a
gonosznak a kísértésre, a rombolásra, de a „gerince
már megtört”, üdvösségünk útja Krisztusban adott.

A Szentíráson kívüli, Szent Mihályhoz kap-
csolódó történetek egyik leghíresebbike az An -
gyal várhoz kapcsolódik. A legenda szerint Nagy
Szent Gergely pápa vezetésével 590-ben a hívek
egy bűnbánati körmeneten könyörögtek a pestis-
járvány megszűnéséért, és ekkor Hadrianus csá-
szár mauzóleumának tetején megjelent a Szent -
atyának Szent Mihály. Azóta nevezzük Angyal-
várnak ezt az építményt. A garganói Szent Mi -
hály-bazilikához kötődik az a legenda, amely sze-
rint 490 körül egy jómódú gazdának elkóborolt az
egyik legszebb bikája, és amikor rátalált, az állat
egy barlangnál térdelt. Dühében rálőtt egy íjjal,
de a nyíl visszafordult, és őt magát sebezte meg.
Ezt elmondta Lőrinc püspöknek, aki imát és böj-
töt rendelt el. Közben megjelent neki Mihály, és
közölte vele, hogy az a hely az ő szent helye.
Meghagyta azt is, hogy ahol a szikla szétnyílik,
ott a hívek tartsanak bűnbánatot, és kéréseik meg-
hallgatásra fognak találni. Amikor Lőrinc püspök
föl akarta szentelni a barlang melletti kápolnát,
Mihály újból megjelent neki és tudtára adta, hogy
ő már megszentelte azt. Érdekes, hogy szeptem-
ber 29-én mutatták be ott az első szentmisét.

– XIII. Leó pápának 1884. október 13-án
látomása volt a vatikáni kápolnában. Ennek hatá-
sára több imát is írt, amelyek elmondását minden
szentmise után elrendelte. Ezek egyike a követke-
ző imádság Szent Mihály támogatásáért a sátán
elleni harcban: „Szent Mihály arkangyal, védel-
mezz minket a küzdelemben; a sátán gonosz kísér-
tései ellen légy oltalmunk! Esedezve kérjük:
Parancsoljon neki az Isten! Te pedig, mennyei
seregek vezére, a sátánt és a többi gonosz szelle-
met, akik a lelkek vesztére körüljárnak a világban,
Isten erejével taszítsd vissza a kárhozat helyére!”
Ezt az imát sokáig kötelező volt elmondani a mi -
séken, ma már viszont nem az.

– A liturgikus reform előtt valóban kötelező
volt elmondani a szentmisék végén ezt az imádsá-
got. Azóta már nem, ám néhány helyen tovább él
ez az ima. Sajátos íze, lelkülete érzékelteti az
ember sebezhetőségét, kiszolgáltatottságát, ki -
csiny ségét. Ennek tudatában kérhetjük egy főan-
gyal segítségét, akiről tudjuk, hogy közeli kapcso-
latban áll Istennel, és legfőbb küldetése a go nosz
elleni küzdelem. Megjegyzem, az, hogy XIII. Leó
pápának éppen október 13-án volt látomása, rávi-
lágíthat egy misztikus összefüggésre is, hiszen
har minchárom évvel később, 1917-ben ugyanezen
a napon történt az utolsó fatimai jelenés.

– Bizalmas munkatársainak XIII. Leó elárulta,
hogy az említett látomásában ördögien gonosz
hangot hallott: „El tudom pusztítani Egyházadat!”
Egy jóságos hang válaszolt erre. A pápa úgy érezte,
az Úr beszél a sátánnal. Hasonlóan a Jób könyvé-
ben zajló párbeszédhez (Jób 1,6-12; 2,1-7), a sátán
időt és felhatalmazást követelt, hogy csapásokkal
sújthassa az Egyházat, Isten pe dig hatalmat enge-
dett neki a 20. század nagyobb részében, hogy Egy-
házát próbára tegye. Tény, hogy az elmúlt évszá-
zadban több millióra rúgott a hite miatt üldözött és
meggyilkolt emberek száma. Mondhatjuk, hogy Leó
pápa prófétai jelet kapott az Úrtól?

– A hazugság atyja ezúttal sem tagadta meg
önmagát: hazugsággal akar megfélemlíteni. A sá -
tán ugyanis nem képes elpusztítani az Egyházat,
hiszen Jézus maga mondja: „Te Péter vagy, és én
erre a kősziklára fogom építeni Egyházamat, s az
alvilág kapui nem vesznek erőt rajta” (Mt 16,18).
Ez isteni ígéret. Nyilvánvaló, hogy a gonosz ál -
landóan kísért bennünket, meg tud rendíteni egyes
híveket, de ez mindig így volt. Az Egyház az el -
múlt kétezer évben súlyos belső és külső vi -
szontagságokat élt át, harcolt a bűnnel, megta-
pasztalta a sötétség nyomasztó erejét, mégis,
szüntelenül kíséri a kegyelem, amely védi, erősíti,
kitűzött céljai felé, leginkább az üdvösség felé
segíti. Ami az említett képeket illeti, nem hiszem,
hogy bármikor is konkrét egyezkedés zajlott vol -
na, vagy zajlana Isten és a gonosz között.

Kétségtelen, hogy a végső időket éljük, de
mindenkit óva intenék attól, hogy számolgatni
kezdje a heteket és a napokat, rémülten várva, mi -
kor omlik össze a világ. Eszkatológiai távlatokban

útszéli virágokat, nem hallja meg a hajnalban
ébredő rigót: az olyan ember közelében ne tartóz-
kodj, mert gyanús, hogy ragályhordozó. Óvakodj
azoktól, akik leszegett fejjel járnak Isten szabad
ege alatt. Akik langyos és puha nyári estéken is
csak arról akarnak beszélni, hogy mi az, ami rossz
ezen a világon. Akik el akarják hitetni Veled,
hogy élni nem érdemes, a világ csúnya és az
ember bűnben fogantatott.

Kerüld, messzire kerüld el azokat, akik asze-
rint ítélik meg az embert, hogy milyen nyelven
beszél. Vagy milyen templomban imádkozik,
vagy milyen jelvényt visel a gomblyukában. Az
ilyen ember lelke bomlik már, mint az állati hulla,
és gyűlölettel fertőzi meg maga körül a levegőt.

S végül fuss, menekülj az okos gyűlölet köze-
léből. Ez a legveszedelmesebb és nincs ellene
orvosságos szer. A tárgyilagosságba bújtatott gyű-
lölet. A megfontolt gyűlölet. Az emberségesnek
látszó, a megértő gyűlölet. Amelyik így kezdi:
igaz, hogy ők is emberek, de...

Ha ilyennel találkozol, fuss, mintha szemedet
vették volna. A szent gyűlölködők gyújtják föl
mindig a világot.

Wass Albert

Arról, ami időnként Arról, ami időnként 
megfertőzi megfertőzi 

körülötted a levegőtkörülötted a levegőt

Nélküled csak könyv a Bibliánk:
Talán szebb, különb, mint sok másik,
De Igévé tüzedtől válik.

Nélküled Jézus ember volt csak,
És holtak maradnak a holtak;
De ha tüzed betölthet minket,
Megvilágítja értelmünket,
Látjuk Benne a Fiú- Istent.
Ki értünk odaadott mindent,
S legyőzve halált, bűnt és átkot,
Megváltotta a holt világot,
Hogy aki Megváltónak vallja,
Vele éljen, Ő úgy akarja.
S mi boldog tanúk, valljuk, éljük,
Mert üzenetét már jól értjük…

Jöjj Szentlélek, áradj ki reánk!

Nagy Kornélia:

A Szentlélek hívásaA Szentlélek hívása
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Szeptember 29-én ünnepeljük  Szent Mihály
ünnepét. Kovács Zoltán atyával, az angyalföldi
Szent Mihály-templom plébánosával a menny-
ből a sátánt a mélybe taszító főangyalról beszél-
gettünk.

– Szent Mihály egyike a hét arkangyalnak. Ő a
mennyei hadak nagy és győztes harcosa, aki an -
gyali seregeinek élén letaszította az Isten ellen fel-
lázadt gonoszt és követőit a mennyekből. Mi a sze-
repe a katolikus hagyományban?

– Mihály arkangyal szerepe elsősorban az an -
gyalok bukásával összefüggésben kiemelkedő. Ő az,
aki Isten erejét képviseli, ezért „legyőzhetetlen
lélek”-nek is szokták nevezni, utalva arra, hogy Lu -
ciferrel ellentétben nem lázadt fel Isten ellen, sőt, a
mennyei seregek vezéreként letaszítja a sá tánt a
mélybe. A katolikus hagyomány szerint Mi hály a
gonosz elleni küzdelem jelképe, akár az Egy ház
végítélet szerinti, apokaliptikus harcát te kintjük,
amelyről már a Jelenések könyvében is olvashatunk,
akár mai közössége, illetve a benne élő egyének sze-
mélyes lelki harcait. Mindnyájan számíthatunk
Szent Mihály arkangyal mennyei támogatására.

– Van-e jelentősége annak, hogy Mihály héber
nevében benne van Isten neve: Mi ká él – Ki olyan,
mint Isten?

– Jézus a hazugság atyjának nevezi a gonoszt,
jogosan, hiszen a bűnbeesés leírása szerint egy ha -
talmas hazugsággal szedte rá az ősszülőket: ha
esztek a fának a gyümölcséből, „olyanok lesztek,
mint Isten” (Ter 3,5). Megjegyzem, Ádám és Éva
azt is válaszolhatták volna, ne erőlködj, mi is erre
törekszünk, csak éppen nem az általad felkínált
úton. Hasonlóvá, mondhatni: egyre hasonlóbbá
lenni Istenhez, egyre inkább Krisztus-képűvé for-
málódni, naponta megszentelődve, ez az ember
küldetése. Ez azonban nem lehetséges Isten nél-
kül. A gonosz éppen azzal kísértette meg az ős -
szülőket, hogy sátáni úton váljanak olyanokká,
mint Isten. Ez nem megy. Olyan ez, mint az égig
érő bábeli torony vágya: saját erőből építkezni, a
magunk képességeit istenítve. Az ilyen torony

Nem mágikus betűket tároló varázskönyv,

bemagolt kegyes mondatok halmaza,

de teljes és gazdag, mint maga az Élet.

Átizzítja újra meg újra

Aki ihlette: a Lélek.

Feszültségek pólusai közt

izzik az élet árama:

Százszor ismert – mégis meglepő;

gyönge papírlap – isteni erő;

régtől kifejtett – és mégis titok,

ha egy-egy mondatára rányitok,

mennyei béke – villámló döbbenet;

emberek tollán át – Isten szava.

Leleplezi milyen

s megmutatja mivé válhat az ember.

Benne Isten megmutatkozik,

lehajlik értünk s magához emel fel.

Keményen szól:

sziklazúzó pöröly.

Halk és szelíd szó:

felüdülni jöjj!

Megértem: mi miért

történt velem,

és távlatot, célt kap

a történelem.

Bibliám nem betűhalmaz,

hanem maga az Élet.

Törékenyen, mégis győzelmesen

gyilkolhatóan s megölhetetlenül

az Ige – testé lett.

Emlékeztet naponta: ne feledjem,

az Ige testté akar lenni – bennem.

előbb-utóbb ledől. A sátán legfőbb célja az önis-
tenítés, erre akarja rávenni az emberi lelkeket is.
A hagyomány szerint Lucifer – a fényhordozó –
fellázadt Isten ellen, Mihály válasza pedig – hogy
letörje a gonosz gőgjét –  így hangzott: Ugyan ki
olyan, mint Isten? Ezzel józanságra int, Istenre
emeli a tekintetet, és fölveszi a küzdelmet a sátán
hazugsága ellen. 

– A gonosz fölött aratott győzelmén kívül melyek
a főbb bibliai, illetve legendákon alapuló esemé-
nyek, amelyek Szent Mihályhoz kapcsolódnak?

– Dániel könyvének tizedik fejezetében a láto-
másban részesülő próféta ezt írja: „A perzsák orszá-
gának fejedelme huszonegy napon át az utamba
állt, de íme, Mihály, a legfőbb fejedelmek egyike
segítségemre jött” (13). „Nincs más segítőm, mint
Mihály, a ti fejedelmetek” (uo. 21). A tizenkettedik
fejezetben pedig Dániel már utal a végső időkre,
amikor azt írja: „Abban az időben felkel azonban
Mihály, a nagy fejedelem, néped fiainak oltalmazó-
ja, és olyan idő jön, amilyen a nemzetek keletkezé-
se óta addig az időig még nem volt” (1). A béke
pedig azáltal jön el, hogy Mihály letiporja a
gonoszt. A Jelenések könyvében találkozunk az
égen a nagy jellel, az asszony képével, akiben az
Egyházat láthatjuk, illetve már egészen korai értel-
mezésben a Szűzanyát is, és győztes Fiát, aki vas-
pálcával kormányozza a nemzeteket. Az ő oldalu-

Szent Mihály a gonosz Szent Mihály a gonosz 
elleni küzdelem jelképeelleni küzdelem jelképe

Almát, körtét, szilvát, szőlőt

hoz szeptember,

nekünk új tanévet, tudja

minden ember.

Mint az égen átcsóvázó

üstökösök,

ragyogjanak munkánk nyomán

az ötösök.

Kívánjuk a húgocskának,

öcskösöknek,

ne legyenek szükiben az

ötösöknek.

Kívánjuk tanárainknak,

hogy vödrökkel

minket nyakon önthessenek

ötösökkel.

Ha szűkölködünk megszolgált

ötösökben,

a tanév nekik se könnyű,

de nekünk sem.

Ne mint az üres jászolba

Nincses ökre,

bámuljunk a meg nem szerzett

ötösökre.

Köszöntőnkben csökönyös rím

a sok ötös,

mert szándékunk jól tanulni

már örökös.
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Találkoztál már valaha az erdőn bomló állati
hullával? Amin férgek ezrei nyüzsögnek?

Aminek nehéz, bűzös szaga széles körben
megfertőzte körülötted a levegőt, hogy csak lélek-
zetvisszafojtva tudtál mellette elhaladni? Ugye
siettél, hogy elkerülj undorító közelségéből?

A gyűlölet közeléből mért nem sietsz el éppen
olyan undorral? Még fertőzőbb a párája, mint
bomló állati hullának.

Valakinek sebet kap a lelke. Aki adta, nem is
tud róla talán. Aki kapta, alig rezzent meg belé.
De a seb marad és nem heged be. Vannak embe -
rek, akiknek a sebei nem hegednek be soha. Vala-
mi belécseppent talán az ilyen sebbe, valami fer-
tőző baktérium, vagy a léleknek valamiféle mér-
ges váladéka. Nem lehet tudni. Ezt már a babonás
rontó hatalmak teszik.

Valakinek sebet kapott a lelke és a seb nem
heged be. Gennyezni kezd. Az ember töpreng és
rágódik azon, ami vele történt. Ez a lelki sebek
gennyezése. Fájó érzések gyűlnek meg a seb kö -
rül. Gonosz sajgás támad. A seb gyulladásba jön.
A gyulladás terjed. Láz keletkezik és egyre nő.
Már nincs segítség: a méreg benne van a lélek
vérkeringésében. A lélek elpusztul. Hulláját elle-
pik a férgek, zöldhátú legyek szállanak rá és hord-
ják szét a fertőző csírákat. A halott lélek körül
széles körben fertőzött a levegő. Aki ebbe a körbe
belekerül, elég, ha csak egy karcolást hordoz a
lelkén valahol, a seb megfertőződik.

Ne üss sebet embertársaid lelkén! Ha a Tiedet
gondtalanul megkarcolja valaki, ne csinálj belőle
nagy ügyet. Az agyontapogatott sebek mérgesed-
nek el leghamarabb. Ha pedig a seb körül éreznéd
már a töprengések gyötrő szaggatásait: vedd elő
az akarat kését, izzítsd föl a szellem tüzében és
vágd ki vele lelkedből a megtámadott részt. Mosd
ki a sebet tiszta önbírálattal, bármennyire is csíp
és éget. Tégy rá feledés-tapaszt és úgy járj vele az
emberek között, mint akivel semmi sem történt.

Kerüld el a fertőzötteket. Könnyen megisme-
red őket, mert a lázas ember félrebeszél. Akit a
napsütésben is ráz a hideg, aki nem látja meg az

kon harcol Mihály. „Nagy harc támadt a menny-
ben”, Mihály és angyalai megtámadták a sárkányt
(12,7). Tudjuk jól, hogy ebből a harcból Mihály és
serege került ki győztesen, és azt is, hogy Krisztus
már diadalt aratott, tehát a gonosz fölötti minden
győzelem valójában az Üdvözítő győzelme. Ez a
„végső idő”, amiben élünk, lehetőséget ad a
gonosznak a kísértésre, a rombolásra, de a „gerince
már megtört”, üdvösségünk útja Krisztusban adott.

A Szentíráson kívüli, Szent Mihályhoz kap-
csolódó történetek egyik leghíresebbike az An -
gyal várhoz kapcsolódik. A legenda szerint Nagy
Szent Gergely pápa vezetésével 590-ben a hívek
egy bűnbánati körmeneten könyörögtek a pestis-
járvány megszűnéséért, és ekkor Hadrianus csá-
szár mauzóleumának tetején megjelent a Szent -
atyának Szent Mihály. Azóta nevezzük Angyal-
várnak ezt az építményt. A garganói Szent Mi -
hály-bazilikához kötődik az a legenda, amely sze-
rint 490 körül egy jómódú gazdának elkóborolt az
egyik legszebb bikája, és amikor rátalált, az állat
egy barlangnál térdelt. Dühében rálőtt egy íjjal,
de a nyíl visszafordult, és őt magát sebezte meg.
Ezt elmondta Lőrinc püspöknek, aki imát és böj-
töt rendelt el. Közben megjelent neki Mihály, és
közölte vele, hogy az a hely az ő szent helye.
Meghagyta azt is, hogy ahol a szikla szétnyílik,
ott a hívek tartsanak bűnbánatot, és kéréseik meg-
hallgatásra fognak találni. Amikor Lőrinc püspök
föl akarta szentelni a barlang melletti kápolnát,
Mihály újból megjelent neki és tudtára adta, hogy
ő már megszentelte azt. Érdekes, hogy szeptem-
ber 29-én mutatták be ott az első szentmisét.

– XIII. Leó pápának 1884. október 13-án
látomása volt a vatikáni kápolnában. Ennek hatá-
sára több imát is írt, amelyek elmondását minden
szentmise után elrendelte. Ezek egyike a követke-
ző imádság Szent Mihály támogatásáért a sátán
elleni harcban: „Szent Mihály arkangyal, védel-
mezz minket a küzdelemben; a sátán gonosz kísér-
tései ellen légy oltalmunk! Esedezve kérjük:
Parancsoljon neki az Isten! Te pedig, mennyei
seregek vezére, a sátánt és a többi gonosz szelle-
met, akik a lelkek vesztére körüljárnak a világban,
Isten erejével taszítsd vissza a kárhozat helyére!”
Ezt az imát sokáig kötelező volt elmondani a mi -
séken, ma már viszont nem az.

– A liturgikus reform előtt valóban kötelező
volt elmondani a szentmisék végén ezt az imádsá-
got. Azóta már nem, ám néhány helyen tovább él
ez az ima. Sajátos íze, lelkülete érzékelteti az
ember sebezhetőségét, kiszolgáltatottságát, ki -
csiny ségét. Ennek tudatában kérhetjük egy főan-
gyal segítségét, akiről tudjuk, hogy közeli kapcso-
latban áll Istennel, és legfőbb küldetése a go nosz
elleni küzdelem. Megjegyzem, az, hogy XIII. Leó
pápának éppen október 13-án volt látomása, rávi-
lágíthat egy misztikus összefüggésre is, hiszen
har minchárom évvel később, 1917-ben ugyanezen
a napon történt az utolsó fatimai jelenés.

– Bizalmas munkatársainak XIII. Leó elárulta,
hogy az említett látomásában ördögien gonosz
hangot hallott: „El tudom pusztítani Egyházadat!”
Egy jóságos hang válaszolt erre. A pápa úgy érezte,
az Úr beszél a sátánnal. Hasonlóan a Jób könyvé-
ben zajló párbeszédhez (Jób 1,6-12; 2,1-7), a sátán
időt és felhatalmazást követelt, hogy csapásokkal
sújthassa az Egyházat, Isten pe dig hatalmat enge-
dett neki a 20. század nagyobb részében, hogy Egy-
házát próbára tegye. Tény, hogy az elmúlt évszá-
zadban több millióra rúgott a hite miatt üldözött és
meggyilkolt emberek száma. Mondhatjuk, hogy Leó
pápa prófétai jelet kapott az Úrtól?

– A hazugság atyja ezúttal sem tagadta meg
önmagát: hazugsággal akar megfélemlíteni. A sá -
tán ugyanis nem képes elpusztítani az Egyházat,
hiszen Jézus maga mondja: „Te Péter vagy, és én
erre a kősziklára fogom építeni Egyházamat, s az
alvilág kapui nem vesznek erőt rajta” (Mt 16,18).
Ez isteni ígéret. Nyilvánvaló, hogy a gonosz ál -
landóan kísért bennünket, meg tud rendíteni egyes
híveket, de ez mindig így volt. Az Egyház az el -
múlt kétezer évben súlyos belső és külső vi -
szontagságokat élt át, harcolt a bűnnel, megta-
pasztalta a sötétség nyomasztó erejét, mégis,
szüntelenül kíséri a kegyelem, amely védi, erősíti,
kitűzött céljai felé, leginkább az üdvösség felé
segíti. Ami az említett képeket illeti, nem hiszem,
hogy bármikor is konkrét egyezkedés zajlott vol -
na, vagy zajlana Isten és a gonosz között.

Kétségtelen, hogy a végső időket éljük, de
mindenkit óva intenék attól, hogy számolgatni
kezdje a heteket és a napokat, rémülten várva, mi -
kor omlik össze a világ. Eszkatológiai távlatokban

útszéli virágokat, nem hallja meg a hajnalban
ébredő rigót: az olyan ember közelében ne tartóz-
kodj, mert gyanús, hogy ragályhordozó. Óvakodj
azoktól, akik leszegett fejjel járnak Isten szabad
ege alatt. Akik langyos és puha nyári estéken is
csak arról akarnak beszélni, hogy mi az, ami rossz
ezen a világon. Akik el akarják hitetni Veled,
hogy élni nem érdemes, a világ csúnya és az
ember bűnben fogantatott.

Kerüld, messzire kerüld el azokat, akik asze-
rint ítélik meg az embert, hogy milyen nyelven
beszél. Vagy milyen templomban imádkozik,
vagy milyen jelvényt visel a gomblyukában. Az
ilyen ember lelke bomlik már, mint az állati hulla,
és gyűlölettel fertőzi meg maga körül a levegőt.

S végül fuss, menekülj az okos gyűlölet köze-
léből. Ez a legveszedelmesebb és nincs ellene
orvosságos szer. A tárgyilagosságba bújtatott gyű-
lölet. A megfontolt gyűlölet. Az emberségesnek
látszó, a megértő gyűlölet. Amelyik így kezdi:
igaz, hogy ők is emberek, de...

Ha ilyennel találkozol, fuss, mintha szemedet
vették volna. A szent gyűlölködők gyújtják föl
mindig a világot.

Wass Albert

Arról, ami időnként Arról, ami időnként 
megfertőzi megfertőzi 

körülötted a levegőtkörülötted a levegőt

Nélküled csak könyv a Bibliánk:
Talán szebb, különb, mint sok másik,
De Igévé tüzedtől válik.

Nélküled Jézus ember volt csak,
És holtak maradnak a holtak;
De ha tüzed betölthet minket,
Megvilágítja értelmünket,
Látjuk Benne a Fiú- Istent.
Ki értünk odaadott mindent,
S legyőzve halált, bűnt és átkot,
Megváltotta a holt világot,
Hogy aki Megváltónak vallja,
Vele éljen, Ő úgy akarja.
S mi boldog tanúk, valljuk, éljük,
Mert üzenetét már jól értjük…

Jöjj Szentlélek, áradj ki reánk!

Nagy Kornélia:

A Szentlélek hívásaA Szentlélek hívása
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Még most is kavarognak bennem a gondolatok
és a képek, pedig már harmadik napja, hogy vissza-
érkeztünk római zarándoklatunkról... Úgy bukkan-
nak fel bennem újra és újra, mint virágszirmok,
amelyekbe belekap, majd tovalibbent a szél. Melyik
nap volt a zarándoklat legszebb napja? Nem tudom.
Mint ahogyan zarándoktársaim sem tudták az úton
visszafelé megejtett – egész napos – beszámolójuk-
ban megegyezni... Melyik volt lelkileg a legfelkava-
róbb pillanat? Mindegyikünknek más és más. Sőt,
az embernek az az érzése, hogy saját magának is
sok ilyen pillanata volt. És az egyik ekkor, a másik
pedig akkor bukkan fel az emlékezés bugyrából...

Nekem is volt ilyen lelkemet megérintő pilla-
nat sok. Elhatároztam, hogy mindegyiket sorba leí-
rom. Elkezdem hát. Jó?

Assziszi felé haladtunk. Mivel páduai progra-
munk egy kissé elhúzódott, késtünk. Olyannyira,
hogy a minket váró hotelből kétségbeesett telefon-
hívások sürgettek bennünket, hisz a személyzetnek
este 8 órakor haza kell mennie. Mi tagadás, szo-
rongtam, hogy hogyan fogadnak majd bennünket.
A Frate Sole hotel tulajdonosa egy idős házaspár
volt. Mikor megérkeztünk, széles mosollyal kö -
szöntöttek. Sőt, magyarázkodásomra is nagy ked-
vesen azt válaszolták: „Semmi gond, atya, lényeg
az, hogy megérkeztek!” Másnap pedig, a búcsú-
záskor egy kis ajándékot nyomtak a kezembe. Egy
papírtekercs volt ugyan, de nekem, amikor elol-
vastam, értékesebb, mint a legdrágább útravaló.

Tartalmát leírom, hogy Te is részesülj belőle:
1. Haladj nyugodtan keresztül a zaj és a sietség

között, és fontold meg, mennyi béke lakozhat a
csendben.

2. Amennyiben lehetséges, élj mindenkivel jó
kapcsolatban, anélkül, hogy fölöslegesen megaláz-
nád magad.

3. Az igazságot mindig nyugodtan és világosan
mondd meg.

4. Hallgass meg másokat akkor is, ha azok
talán unalmasnak és kevésbé művelteknek tűnnek,
mert nekik is van egy történetük, amit el akarnak
mondani.

5. Kerüld a közönséges és vulgáris személye-
ket, ezek bepiszkítják a lelkedet.

6. Ha folyton összehasonlítod magad mások-
kal, annak a veszélynek teszed ki magad, hogy
vagy a büszkeség, vagy az elkeseredés üti fel a
fejét benned, mert mindig akad majd olyan valaki,
aki nálad magasabb vagy alacsonyabb szinten áll.

7. Egyformán örvendj sikereidnek és terveidnek.
8. Őrizd meg magadban az érdeklődést mun-

kád iránt, mert ez az egyedüli, ami által sorsodat
és a világot megváltoztathatod.

9. Légy körültekintő ügyeidben, mert a világ
tele van csapdákkal.

10. Mindig légy önmagad. Soha ne tettesd az
érzelmeket, különösképpen a szeretetet és a sze-
relmet.

11. Fogadd el az idősebbek jó szándékú fi -
gyelmeztetését, és mosolyogj elnézően az ifjúság
balgaságain. 

12. Ápold magadban a lelki erősséget, hogy
megvédhessen majd kellő időben a hirtelen beko-
pogó szerencsétlenségek idején.

13. Ne gyengítsd magad a hasztalan illúziók
és terméketlen álmodozások által.

14. Mindig légy igényes önmagaddal szem-
ben az erkölcs területén.

15. Őrizd meg szívedben a békét Istennel.
16. És bármennyi legyen is belső harcaid szá -

ma, élj magaddal is békében.
17. Ne feledd, hogy a világ, minden csalás, ke -

mény munka, összetört álom dacára, csodálatos.
18. Próbálj meg boldog lenni.

Még most is kavarognak bennem a gondola-
tok és a képek, pedig már harmadik napja, hogy
visszaérkeztünk zarándoklatunkról... Úgy buk-
kannak fel bennem újra és újra, mint virágszir-
mok, amelyekbe belekap, majd tovalibbent a szél.
Ezt az assziszi „virágszirmot” nem engedem,
hanem beteszem emlékeim kincses ládájába...

Imre atya

gondolkodunk, mert „amikor elérkezett az idők
teljessége, Isten elküldte közénk egyszülött Fiát,
aki asszonytól született” (Gal 4,4). Megtestesült,
és ezzel elkezdődött a végső idő, amikor Isten
„Fiában szólt hozzánk” (Zsid 1,1). Azt, hogy ez
az idő meddig tart, nem tudjuk, erről még Jézus is
azt mondja: csak a mennyei Atya tudja. Az, hogy
a végső időket éljük, egyet jelent a drámai harc
fokozódásával a szentek közössége – ami nem-
csak az üdvözültek, de mindazok közösségét is
jelenti, akik Krisztushoz tartoznak – és a gonosz
között. A kegyelem kiáradásával a gonosz műkö-
dése is egyre intenzívebb lesz. 

Megkockáztatom, hogy Leó pápa kaphatott
különleges égi jelet. Isten célja azonban az ilyen
jelenségekkel – akárcsak száz évvel ezelőtt, a fati-
mai pásztorgyerekek esetében – soha nem az ijeszt-
getés, hanem a figyelmeztetés, a felelősségünkre
való emlékeztetés, a kegyelem közelségének való-
sága, hogy tudjuk, van eszközünk, utunk, remény-
ségünk Krisztusban legyőzni a gonoszt. Ne csapjuk
be magunkat, a gonosz igenis létezik, van ereje,
veszélyezteti az üdvösségünket, mégis, Isten
kegyelme mindig felülírja a mesterkedéseit. S
nagyon fontos tudatosítanunk magunkban, hogy
Isten teremtő, a gonosz teremtmény csupán. Utal-
nék itt az engesztelés fontosságára. Vannak bűnös
szokások, amelyekhez rendetlen módon ragaszko-
dunk, megnyomorítva a lelkünket, megbántva ezzel
Istent. Ezért van szükségünk a lelkünk kitakarításá-
ra, hogy kiengeszteljük Is tent, és hogy imádkozni
tudjunk magunkért és a bűnösök megtéréséért. 

– Szent Mihály jelképezheti-e azt, hogy bár-
mennyire is a békesség hívei vagyunk, előfordul-
nak a történelemben olyan helyzetek, amikor
szük ség van a kard erejére is a gonosz hatalma
ellen, szembemenve így Jézus szavaival: aki kar-
dot ránt, kard által vész el?

– Napjainkban gyakran esik szó a jogos önvé-
delemről. Lehet olyan eset, amikor kénytelenek
vagyunk élni ezzel, ha az életünket közvetlen
veszély fenyegeti. A lelki életben is megvan en -
nek a helye, és igény is van rá. Az ember sebez-
hető, esendő, hordozza magában az áteredő bűn
következményeit. Megvannak a korlátaink. Sok-
szok jutunk el arra a pontra, amikor úgy érezzük,
csak az Isten kegyelme emelhet fel bennünket a

mélyből. A zarándok Egyház járja azt az utat,
amelyre Isten meghívta. A szentek legnagyobb
részt szintén nem voltak makulátlanok, gyakran
bukdácsoltak, görgették maguk előtt a visszatérő
bűneiket, hibáikat.  Isten éppen azért engedte meg
ezt, hogy megszentelődjenek a küzdelemben, a
kegyelem erejéből „izzadják ki” magukból az
életszentséget. Ha ez az ő életükben így volt, a mi
életünkben miért lenne másképp? A zarándok
Egyház számára szükséges a segítség, a bátorítás,
így a szentek példája és hathatós közbenjárása.

Harc és kard? Nyilván nem úgy kell ezt el -
képzelni, hogy az erőszakra erőszak lenne a
válasz, hiszen ha a feszületre tekintünk, rögtön
megkapjuk az útmutatást: a legnagyobb erőszak és
gyűlölet tüzét csak az Isten szeretete tudja teljes
mértékben kioltani és legyőzni. Jézus nem szállt le
a keresztről, nem csapott szét az üldözői között,
hanem áldozattá lett, teljesítette mennyei Atyja
akaratát, s mindezt értünk, a mi üdvösségünkre
tette. Megalázta magát a legmélyebb pontig, enge-
delmeskedett a kereszthalálig (Vö. Fil 2,8) és ő az,
aki felemel minket Istenhez. Világosan megmond-
ta az őt elhurcoló egyik katona fülét levágó Péter-
nek, hogy a kardra nem a kard a válasz.

Az efezusi levél hatodik fejezetében olvashat-
juk, milyen is a keresztény ember fegyverzete:
„Erősödjetek meg az Úrban, az ő mindenható ere-
jéből. Öltsétek föl az Isten fegyverzetét, hogy az
ördög cselvetéseinek ellenállhassatok. Nem
annyira a vér és a test ellen kell küzdenünk, hanem
a fejedelemségek és hatalmasságok, ennek a sötét
világnak kormányzói és az égi magasságoknak
gonosz szellemei ellen. Ezért öltsétek fel az Isten
fegyverzetét, hogy a gonosz napon ellenállhassa-
tok, és mindent legyőzve megtarthassátok állásai-
tokat. Így készüljetek föl: csatoljátok derekatokra
az igazság övét, öltsétek magatokra a megigazulás
páncélját, sarunak meg a készséget viseljétek a
békesség evangéliumának hirdetésére. Mindehhez
fogjátok a hit pajzsát, ezzel elháríthatjátok a
gonosz minden tüzes nyilát. Tegyétek fel az
üdvösség sisakját, és ragadjátok meg a Lélek kard-
ját, vagyis az Isten szavát. Minden alkalommal
imádkozzatok a Lélekben könyörögve és imákat
mondva. Legyetek éberek, és imádkozzatok kitar-
tóan az összes szentért.” (Ef 6,10–18)

Bodnár Dániel

Ha boldogan akarsz élni...Ha boldogan akarsz élni...
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Máté apostol életéről, fiatalkoráról, családjá-
ról nagyon keveset tudunk, szinte semmit. Gazdag
vámos volt, amikor Jézus meghívta, a héber Lévi
nevet használta, Kafarnaumban lakott, és Alfeus
fia volt. Valószínűleg a jómód mellett művelt lehe-
tett, hiszen nagyon jól beszélt görögül is.

Foglalkozása nem tette rokonszenvessé hon-
fitársai szemében, a vámosok nemcsak a kiszipo-
lyozó, sokszor hatalmával visszaélő adóbehajtó
embertípusát, de az elnyomó római zsarnokság
ha zaáruló képviselőjét is megszemélyesítették.
Sok volt a vámosok között a nyereséget hajszoló,
lelkiismeretlen ember. A zsidók bűnös és megve-
tett embernek tekintették őket, kerülték a társasá-
gukat, gyűlölték a vámosokat.

Jézus talán már korábban megismerte, nem
kételkedett jószándékában és becsületességében,
ezért előítélet nélkül hívta meg tanítványnak Lé -
vit, aki aztán készségesen áll fel azonnal a pénz-
váltó asztaltól, és a nagy megtiszteltetés örömére
meghívta házába vendégségre az Urat. A farizeu-
sok és írástudók közt nagy megrökönyödést oko-
zott ez a vendégeskedés, meg is jegyezték, hogy

illetlen dolog a bűnösök közé vegyülni. Jézus
azon ban határozottan megvédte vendéglátóját. Az
orvos is a betegek számára szükséges, tanította. Ő
a bűnösöket hívja, nem az igazakat. (Mk 2,13–17)
Talán még a Máté nevet is az Úr adta Lévinek,
ezzel is jelezve mekkora ajándék Jézus tanítvá-
nyának lenni. A tizenkét apostol közé került Máté
(Mt 10,2-4; Mk 3,16-19; Lk 6,13-16; ApCsel
1,13), alázatosan, nagy-nagy örömmel kö vette
Mesterét mindenhova. Krisztus feltámadása után
ő is Galileában várta az Urat, ott volt a hegyen,
amikor Jézus minden nép tanítására küldte őket
(Mt 28,16-20). Pünkösd után először Galileában
tanította honfitársait és nagyon példamutató, böj-
tölő életet élt.

Később az apostolok az üldözések hatására
elszéledtek a szomszédos vagy távolabbi tartomá-
nyokban. Máté is a pogány népek közt hirdette az
evangéliumot, erről azonban nincs pontos ada-
tunk. A hagyomány szerint Etiópiában, Perzsiá-
ban, talán még Macedóniában is térített.

Evangéliumát a zsidó honfitársai számára írta
anyanyelvén, arámul. Célja a Messiásra vonatkozó
jövendölések beteljesedésének bizonyítása volt,
ezért gyakran hivatkozik így: „…hogy beteljesed-
jék, amit a próféták jövendöltek …”. Tanítását az
első század ötvenes éveiben írhatta le, ha marosan
görögre is lefordították, talán maga Má té. Ez a for-
dítás maradt fenn, az arám nyelvű sajnos elveszett.
Evangéliuma azonban megőrizte Jé  zus imáját a
kereszten anyanyelvükön: „Éli, Éli, lámmá szábák-
táni? vagyis: Én Istenem, én Istenem! Miért hagy-
tál el engem?” (Mt 27, 46; Zsolt 21, 1)

Általános hagyomány szerint vértanúságot
szenvedett, ennek azonban sem helyéről, sem ide-
jéről nincs adatunk. Többféle vértanúságot írnak
le ezek a hagyományok, máglyahalált, karddal
történő kivégzést. Regényes leírását adja vértanú-
ságának egy apokrif irat, ami szerint egy etióp ki -
rálylány, Ifigénia, Máté igehirdetése nyomán szü-
zességet fogadott, és határozottan elutasította Hir-
ták király házasságát. A király bosszúból meg-
ölette Mátét. A legenda szerint maradványai a
szalernói székesegyházba kerültek.

Forrás: romkat.ro

Szent Máté Szent Máté 
apostol és evangélistaapostol és evangélista

Iránytű az élethezIránytű az élethez

(folytatás lapunk augusztusi számából)

3) Áttekintem a nap eseményeit a felkeléstől
kezdve. Sorra veszem az egymást követő idősza-
kokat, vagy engedem, hogy spontánon megjelen-
jenek emlékezetemben a nap történései, tapaszta-
latai, viselkedésem, azok az események, mozzana-
tok, gesztusok, amelyeket Isten Lelke szeretne
megmutatni. Hol időzött a lelkem a nap folyamán?
Láthatom saját magamat a különböző helyzetek-
ben, magatartásomat, érzéseimet, válaszaimat.
Figyelek arra is, hogy az események hogyan hatot-
tak rám és hogyan válaszoltam rájuk. Kiválasztha-
tok közülük egyet – talán, ami leginkább közel jön
–, és mögéje nézek: Milyen érzést váltott ki ben-
nem? Mi volt az iránya ennek az érzésnek – hová
vezetett? Nyitottá tett vagy elzárt, a bizalom és a
hit vagy az irányítás és az ellenőrzés mozzanatai
jelennek meg benne? Közelebb vitt magamhoz
vagy elidegenített? Nyitottá tett Isten felé vagy
elzárt tőle? Te-központú vagy én-központú gyöke-
re van: Megnyitott mások felé, együttérzővé tett?
Vagy inkább magamba zárt, önösségemhez, saját
érdekeimhez kötött?

A visszatekintés nem arra van, hogy elítéljem
vagy tökéletessé tegyem magam, hanem hogy job-
ban tudjak szeretni. Ezért fontos emlékezni arra,
hogy teret engedjek Istennek: Ő mutassa meg, hol
voltam szeretve, és hogyan válaszoltam arra, vala-
mint azt is, amikor nem tapasztaltam a szeretetet,
és nem tudtam szeretni, amikor önmagam csapdá-
jába estem. Lehetőleg ne magamtól kérdezzem,
hogy mi történt velem, hanem attól, aki szeret.

4) Köszönetet mondok és bocsánatot kérek.
Miután végignéztem a napomat, ill. megálltam egy-
egy mozzanatnál, most megköszönöm mindazt a
jót, amit felismertem, ajándékba kaptam; megkö-
szönöm az életet, a növekedést. Nem azt keresem,
hogy miért kell hálásnak lennem, hanem hogy tény-
legesen miért érzek hálát. És bocsánatot kérek azo-
kért a magatartásokért, amikor nem működtem
együtt Istennel, amikor elzárkóztam, vagy látáso-
mat, szavaimat, tetteimet az ítélkezésnek adtam át.

5) Előretekintek a nap hátralévő részére
vagy a következő napra. Hív-e Isten valamilyen
megtérésre azáltal, amit felismertem? Mit szeret-
nék kérni tőle az előttem álló időre vagy a követ-
kező napra? Hol van leginkább szükségem a
segítségére? Mire szeretnék különösen is odafi-
gyelni? Hol van szükségem nagyobb szabadság-
ra, hogy Isten hívását meghalljam, és vezetésével
együttműködjek? Elegendő, ha csak egy kérdés
mentén időzök. Végül mindazt, amit végigtekin-
tettem és megláttam, belefoglalom Jézus és mind-
annyiunk közös imájába, a Miatyánkba.

Aki naponta legalább egy alkalommal teret
enged e reflexív imának, annak szíve fogékonnyá
válik Isten jelenlétére. Megtapasztalja azt a lelki
identitást, amely elválaszthatatlan a mindig, min-
denhol jelenlévő Istentől, aki folyamatosan teremt
és mindent átalakít az ő jelenlétében és szereteté-
ben. Amikor Ignác arról ír életrajzában, hogy ami-
kor csak akarta, mindig és mindenhol megtalálta
Istent, felcsillan az a látásmód, amire az examen
imája elvezet. Egy olyan korban, amikor az aktivi-
tás túlhajtott és növekszik a vágy a szemlélődésre,
az examen szintézist kínál, és elvezet e kettő belső
egységéhez. Ignác idejében az aktív és a szemlélő-
dő élet két különböző életformaként jelent meg,
mint élet a világban és élet a kolostorban, miköz-
ben az utóbbi magasabbrendűnek számított. Ignác
számára viszont ez nem jelentett egyenetlenséget,
mert meglátása szerint mindenki „eljuthat a töké-
letességre, bármilyen állapotban vagy bármilyen
életben, amelyet Isten a mi Urunk választásra fel-
kínál” (LK 135). Számára a szív szabadsága a
döntő, amely elvezet az Istennel való állandó kap-
csolathoz mindenben. Ez a lényege a „cselekvés-
ben szemlélődő” magatartásnak, mely jellemzi az
ignáci lelkiséget, és amely átcsillan azok életén,
akik kiművelték szívükben a fogékonyságot Isten
jelenlétére. Az examen minden ember belső irány-
tűje lehet, aki a tevékenység és imádság, a min-
dennapok eseményei és a lelki tapasztalatok
keresztmetszetében szeretne bensőséges kapcsola-
tot kialakítani Istennel.

Vízi Elemér SJ
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hengertagos lábazattöredéke és a hajófal keleti
belső felének egy korábbi rétegében feltárt
szent püspök freskója és az egész templom
régebbi alapjainak rajza. 

Teljes joggal feltételezhető, hogy a tem -
plom a tatárjárás előtt már állott. Nem bizo-
nyos azonban, hogy az alapjaiban elindított
két tornyot felépítették-e. Nagysága arra is fel-
jogosít, hogy szerzetesi templomnak fogadjuk
el, mert a templom déli oldalán nagy, négy-
szög alakú épület alapjait fedezték fel, ame-
lyet félkör alakú kőkerítés kapcsolt a temp-
lomhoz.

A Szent Benedek-rend tulajdona lehetett,
mert a keresztes lovagokra vonatkozó hagyo-
mány csak a Keresztúr névre támaszkodik,
pedig ezt eléggé megmagyarázza a szent
kereszt tiszteletére szentelt templom. Egyben
ez a cím megerősíti a templom régiségét is,
mert a szent kereszt templomok a legrégibbek
közül valók. 

Ezt a régi templomot a tatárjárás pusztít-
hatta el, és a megszűnt rendi közösség hiányá-
ban a számban is meggyengült lakosság a régi
nagy templomot már nem tudta visszaállítani.
Ezért a tatárjárást követő évtizedekben a régi
romjaiból és annak belső területén kisebb
templomot építenek, melyet a XV. században
továbbfejlesztenek, amikor új szentélyt kap,
amiről a zárókő 1458-as dátuma beszél. 

A reformációig tiszta katolikus helység.
1548-ban még katolikus a plébánosa: Blasius
plebanus de Sekel Kerestur, akiről 1510-ből is
van adat. 1568-ban már protestáns a lelkipász-
tor: Marosi Synning János, pastor ecclesiae
Dei, quae est in Keresztur.

A jelenlegi plébánia épülete 1909-ben
épült. A mai torony a hajóval egykorú. Barokk
felső része Mária Terézia idejében épült.
1868-tól van katolikus iskolája, amit 1948-ban
államosítottak. 2000-ben az egyházközség
visszakapta, s az épületet átalakították kántori
lakássá. 1997–98-ban a plébánia épületéhez
hozzátoldva felépül a Kolping-ház.

Forrás: ersekseg.ro

SzékelykeresztúrSzékelykeresztúr

1333-ban a pápai tizedjegyzékben jelentkezik ne -
ve először de Sancta Cruce néven. 1459-ben oppidum
Keresthur a neve. 1567-ben a regestrum Kereszturfal-
va néven 30 kapuval jegyzi, 1630-ban Székely Ke -
resztúr formában írják. 1505-ben a város után nevezik
a fiúszéket Keresztúrnak. Később Szitás Keresztúr
néven is említik. 

1333-ban már Szent kereszt tiszteletére szentelt
temploma van, ebben az évben a pápai tizedjegyzék
szerint papja, Jakab 24 banálist fizet, 1334-ben pedig
8 régi banálist. 

A város első templomának alapjait 1968-1971 kö -
zött tárták fel, melynek korát az itt talált XI-XII. szá -
zadi sírok határozzák meg. A mai templomnál na -
gyobb, két tornyú román kori templom volt, melyet
igazol a gótikus lábazat alatt megtalált román kori

A Szent Kereszt felmagasztalása templom

Szeptember 14-én a Szent Kereszt felmagasz-
talását ünnepli Egyházunk.

A Szent Keresztet Szent Ilona találta meg a 4.
században: a legendás történet szerint Nagy Kon -
stantin császár édesanyja kiásatta a kereszteket a
Kálvária földjéből. Mindhárom kereszt és az
INRI-tábla is előkerült, amelyet Pilátus az Úr ke -
resztjére tűzetett. Nem lehetett azonban megálla-
pítani, hogy a három kereszt közül melyik volt
Krisztusé, ezért Makárius jeruzsálemi püspök
mindhármat hozzáérintette egy halálos beteg
asszonyhoz, aki az egyiktől meggyógyult. Így
azo nosították, melyik Krisztus keresztfája.

335. szeptember 13-án ünnepélyesen felszen-
telték Jeruzsálemben a Szent Sír-bazilikát. Más-
nap mutatták fel először a népnek a megtalált
keresztereklyét – felmagasztalták a világ előtt
gyalázatot, de a keresztények számára a megvál-
tást jelentő keresztet. Az ünnepet előbb Konstan-
tinápolyban, majd a 7. századtól már a nyugati
egyházban is megünnepelték.

614-ben a perzsák elrabolták az ereklyét. 628-
ban Hérakleiosz császár szerezte vissza, és ünne-
pélyesen, mezítláb, viseltes ruhában vitte vissza
Konstantinápolyba az Aranykapun át.

A keresztfa eredetének egyik legendaváltoza-
ta szerint a tudás fájáról hozott és a haldokló
Ádám nyelve alá tett három almamagból háromá-
gú fa nőtt: egyik ága cédrus, a másik ciprus, a har-
madik olajág volt. Ebből ácsolták a keresztfát, a
halál fájából az élet fáját.

„Az emberi ész képtelen kimeríteni a szeretet
kereszten megjelenő misztériumát; a kereszt el -
lenben meg tudja adni az észnek a végső választ,
amit keres” – írta Szent II. János Pál pápa Fides et
ratio kezdetű enciklikájában.

Roskadozva, révülten kíséri.
Arca egyre halványabbra válik.
A Golgotát akarja elérni.
Vele lenni… végig… mindhalálig!

Gyökeret ver keresztfája alatt.
Nincs erő, mely elszakítsa onnan.
Jaj, a könnye régesrég elapadt.
Nézi néma, fagyott fájdalomban.

Míg a kereszt irgalmas Királya
letekint az elalélt virágra.
Minden szaván piros pecsét a vére:
– Ímhol fiad! – Mintha búcsút venne!
Édes fiát veszítse el benne,
s találjon rá Megváltó Istenére!

A Szent KeresztA Szent Kereszt
felmagasztalásafelmagasztalása

Túrmezei Erzsébet:

A Kereszt irgalmas királyaA Kereszt irgalmas királya

Istenünk, te azt akartad, hogy egyszülött
Fiad a kereszten váltsa meg az emberiséget.
Add, hogy mi, akik megismertük szeretetének tit-
kát itt a földön, elnyerjük az üdvösséget a
mennyben. A mi Urunk, Jézus Krisztus, a te Fi -
ad által, aki veled él és uralkodik a Szentlélekkel
egységben, Isten mindörökkön örökké. Ámen.
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A szent keresztségbenA szent keresztségben
részesült:részesült:

– Zsók Alíz, Csizmadia Fanni, Bedő Krisz-
ta, Fábián Csenge Terézia, Nákó Máté, Molnár
Tamás, Kádár Fruzsina.

Az Úr hazahívta:Az Úr hazahívta:

– Albert Artur István, Mihály Jenő, Tokos
Mária, Imreh Margit, Csavar Ilona, Timár Sán-
dor, Nagy Ágota.

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

Püspökké szentelték a csíksomlyói kegy-
templomban Keresztelő Szent János vértanúságá-
nak ünnepén, 2020. augusztus 29-én Kerekes
Lászlót, a gyulafehérvári római katolikus főegy-
házmegye segédpüspökét. Püspöki jelmondata:
Uram, te tudod, hogy szeretlek. Címerének jelké-

Kisboldogasszony ünepeKisboldogasszony ünepe

Kérünk, Istenünk, add meg nekünk, házad népének mennyei kegyelmed ajándékát,
hogy akik számára a Boldogságos Szűz istenanyaságában felvirradt az üdvösség 

hajnala, azokat békével áldja meg az ő születésének ünnepe. 
A mi Urunk, Jézus Krisztus, a te Fiad által, aki veled él és uralkodik 

a Szentlélekkel egységben, Isten mindörökkön örökké. Ámen.

pei gyökereire, védőszentjeire és szolgálatának
pilléreire utalnak.

A szentelési szentmise igeliturgiájának a fő -
celebránsa és a főszentelő Kovács Gergely gyula-
fehérvári érsek volt, társszentelők Jakubinyi
György Miklós gyulafehérvári nyugalmazott ér -
sek és Tamás József nyugalmazott segédpüspök.

A szentmisén részt vett Miguel Maury Buen-
día apostoli nuncius, a Szentszék romániai nagy-
követe, a romániai püspökkari konferencia latin
és görög rítusú tagjai, a főegyházmegye és a
szomszédos egyházmegyék papsága, a testvér-
egyházak képviselői, szerzetesek és szép szám-
mal a cserkészek is. A liturgián közreműködött a
kézdivásárhelyi Boldog Özséb-plébánia kórusa
Gergely Gábor karnagy vezényletével.

„Úr Jézus, add meg László szolgádnak a hit
erejét, a remény bátorságát és a szeretet tüzét. Adj
szívébe türelmet a kicsinyekkel, együttérzést a
betegekkel, alázatosságot a szegényekkel és erős
lelket országod ellenségeivel szemben. Adj neki
buzgó szívet és kitartó lelket, hogy szeretetben
egész életét neked, Urunknak Istenünknek szentel-
je. Áldd meg munkáját bőséges gyümölccsel, és
egykor add meg neki az örök élet koronáját.
Ámen.”
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