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Dr. Székely János – Mire taníthatna a járvány?
Egyes dolgok (család, egymásnak való segítés, helyi gazdaság, biztonság, szerénység, takarékosság, hit) felértékelődnek? - avagy - Az anyag-kor után ( rövidített változat)
2. Az anyag- elvű ember
Az anyag-elvű emberrel elhitették azt,
hogy a világnak, és benne az embernek különösebb oka és célja nincs.

1. Az anyag-kor
Érdekes korban élünk. Úgy tűnik, a
legfontosabb a termelés és a fogyasztás. A GDP növelése. Sok anyagot kell
fogyasztania az embernek, hogy jól
érezze magát: ruhát, programokat,
élményeket, élvezeteket, minőségi
ételt, drogokat, utazásokat. Csak az
a jó politikus, aki mindent megtesz
azért, hogy a gazdaság jól pörögjön, és
így a tömegek számára az egyre több
fogyasztás lehetséges legyen.
Egyébként semmilyen korlát, vagy elv
nem szükséges, sőt káros. Mindenki
azt tegyen, ami neki jónak tűnik. Az
Anyag-kor egyetlen dogmája a korlátlan tolerancia. Mindenki szabadon
élhet olyan szerveződésű kapcsolatokban, amilyenben neki tetszik, és a
társadalom ezt köteles házasságnak
nevezni. Mindenki azt tekinthet értéknek, amit gondol. Érvényes normák
nincsenek…
A gyerekeket világnézetileg semleges módon kell nevelni, vagyis nem
szabad nekik értékekről, erényekről,
jóról és rosszról, a világ és az ő életük
értelméről beszélni… Hasznos tudás
kell. Olyan, ami hasznos ahhoz, hogy
a termelés - nem túl sokat gondolkodó
- csavarjaivá váljanak.
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A világ keletkezése – nézetük szerint –
meglehetősen homályos, de az nyilvánvaló, hogy a világ léte semmilyen
különleges okot nem igényel. Kissé zavaró persze itt az a tény, hogy a jelen
univerzumunknak van egy konkrét
kezdete. Egy kb. 13,7 Md évvel ezelőtti szingularitásból indult az ősrobbanásnak is nevezett hatalmas energia
szétáradás, amelynek gyümölcse az
univerzum. Ám ezt a kezdetet valahogyan, gondolja az anyagelvű ember,
meg lehet, sőt meg kell magyarázni.
Kitalálja – ugyanis erre természetesen
semmilyen tudományos mérés, vagy
adat nincs – univerzumok sokaságát
(multiverzum elmélet), vagy egy
különleges rezgő teret (húr-elmélet), amelyben bármikor a semmiből
anyag/energia keletkezhetne. Persze
azután felmerülne itt is a kérdés, hogy
honnan van ez a sok-sok univerzum,
vagy ez a különleges, rezgő tér, hiszen
ennek is kell, hogy legyen valami
létrehozó oka. Így aztán, ha mindenáron el akarja kerülni azt, hogy
Istenben hinnie kelljen – márpedig ezt
nagyon szeretné elkerülni – akkor fel
kell, hogy tételezzen egy öröktől fogva
létező csodálatos, bölcs, és igen hatalmas Anyagot. Ez a nagyon hatalmas
és bölcs anyag – belepréselődve az
ősrobbanás kezdetén abba a kb. egy
atomnyi térbe – tartalmazta mindazt a
tudást és potenciált, ami létrehozta az
elemi részecskéket, a galaxisokat, az
elemeket, az életet, az embert…
A véletlenek különleges szeszélye
folytán azután feltűnt az ember is
a földgolyón. Ez a különleges lény
egyes szám első személyben beszél
magáról, mint ’én’. Természetesen ez
nem jelent valamilyen valóságos dolgot, csak az érzet-kötegek valamiféle
összekapcsolódását az agyában.

Az ember igazságról és jóról (erkölcsi
parancsról) is beszél, de természetesen
ez is csak valamiféle érzéki csalódás a
részéről, hiszen a világnak különösebb
értelme (azaz oka és célja) nincs, így
kár is benne igazságokat kutatni. Erkölcsi normák pedig végképp nincsenek, csak az evolúció során a túlélésért
folyatott küzdelemben hasznosnak
bizonyult magatartásformák.
Persze itt is okoz némi nehézséget az,
hogy az ember ezt az önálló valóságként nem is létező én-t a lehető legfontosabb dolognak érzi. Gondot jelent az
is, hogy az ember szükségképpen úgy
gondolkodik, hogy feltételezi, hogy
van igazság, és az meg is ismerhető.
Ezt a mondatot, hogy „igazság nincs”,
vagy: „az igazság nem megismerhető”
nem is tudja értelmesen kimondani,
mert ezzel a mondattal máris megcáfolta önmagát: ha igazság nincs, akkor
ez a mondat sem igaz. Zavaró az is,
hogy éles helyzetben minden ember
feltételezi, hogy vannak mindenkire
kötelező erkölcsi normák, és hogy
mindenkinek fair módon kellene élni,
nem szabadna olyat másnak tennie,
amit nem akar, hogy neki tegyenek.
Ezek afféle diszfunkciói az embernek,
amelyekkel nem kell sokat foglalkozni.
Az ember tulajdonképpen redukálható állattá. Nem több mint ösztöneiben igen kifinomult, nagyon ügyes
állat. Nem kell törődnie igazsággal,
erkölccsel, hanem csak az állat-szintű
boldogság megkeresésével. Ebben
ne korlátozza őt senki. Az anyag-kor
embere szeret redukálni, redukálja
önmagát is ügyes állattá. ...
3. Jöhet valami az anyag-kor után?
Elképzelhető, hogy az anyag-kor embere egy idő után kissé rosszul fogja
magát érezni. Rosszul, mert érezni
fogja, hogy amit a redukálás folyamatában eltüntettek, az mégiscsak
valóság, és nagyon hiányzik. A Mozart Requiem szépsége nem mérhető,
kísérletileg nem igazolható, de létezik.

Egy férjnek a felesége iránti szerelme
nem mérhető műszerekkel, mégis
létezik, mozgatja az egész életét. Az
Anyag-kor embere titokban mégis
tudni akarná a léte okát és célját, hiába
magyarázzák neki, hogy ne keresse,
mert nincs. Sőt, lelkiismeretfurdalást
is érez a rossz tettei után, annak ellenére, hogy százszor bebizonyították
neki, hogy az erkölcsi normák csak
esetleges társadalmi közmegegyezések, objektív erkölcsi értékek nem
léteznek. Sőt, ha felnéz a csillagos
égre, ha látja a gyönyörű tájat, ha egy
haldokló ágya mellett ül, akkor néha
még egy olyan érzés is megrohanja,
hogy talán van Valaki, aki hall, aki
lát, akitől jött ez a gyönyörű világmindenség, és akihez hazatérünk. Akihez
kiálthatok a szenvedés idején, aki ott
vár a halál kapujában. Az Anyag-kor
embere valamiféle sajgást érez néha,
mintha valami fontos hiányozna.
Azután azzal is szembesül, hogy
az anyag-kor nem működik. Az
anyag-mennyiség nem végtelen, a
termelés és a fogyasztás nem fokozható tetszőleges mértékben. Visszacsap a
természet és annak objektív törvényei.
Egyre kevesebbek kezében koncentrálódik egyre több vagyon – talán ők
volnának az anyag-kor legfőbb kitalálói? – emiatt a haszon is egyre kevesebb helyre megy, és így a világgazdaság újra és újra válságba kerül.
Merjünk álmodni: Anyag-kor embere
esetleg ráébredhet arra, hogy nem
csak anyag létezik, sőt talán nem is
az a legfontosabb. Ráébredhet arra,
hogy az univerzumnak feltehetően
mégiscsak van valami elégséges oka.
Az evolúció minőségi többleteinek is
van okuk. A világban jelen vagy egy
nagyszerű rend, bölcsesség és szépség.
Ebből lettünk, és e felé tartunk.
Talán ráébred arra, hogy a redukció
eltünteti a magasabb minőségeket,
amelyek pontosan a valóság legfontosabb dimenziói. Talán ráébred arra,
hogy az én, az öntudat, a szabad és
felelős erkölcsi döntés nem képzeleti
csalódások, hanem valóságok, éppen
a legvalóságosabb dolgok. Talán rádöbben arra, hogy a világba bele van
rejtve egy gyönyörű objektív rend, és
ha ezt nem tartjuk tiszteletben, akkor a
környezetünket és lassan önmagunkat
pusztítjuk el. Talán rájön arra, hogy ha
van objektív rend, akkor a korlátlan
tolerancia valószínűleg nem elégséges

erkölcsi elv. Talán ráébred, hogy a
mennyiségi növekedés, a fogyasztás és
a termelés, a haszon maximalizálása
helyett minőségi növekedésre kellene
törekednie.
4. Utópia, avagy világ az anyag-kor
után
Az anyag-kor utáni ember hinni fog a
minőség, a szellemi valóságok létében,
a művészi szépben, a szeretetben, a
világ végső okában és céljában. Ezért
nem fogja száműzni a sekrestyébe az
ezzel foglalkozó embereket, hanem
kíváncsi lesz a filozófusok, bölcsek,
művészek, a vallások és különösen
is a Biblia szavára. Be fogja engedni
ezeket a szavakat a parlamentekbe, a
tudományos tanácskozások helyeire, a
kultúrába, a közéletbe.
Nem a korlátlan tolerancia lesz az
erkölcsi dogma, hanem sok olyan
érték, amit lassanként újra felfedez,
mint a család, a hit, a tisztelet, a múlt
ismeretének és a belőle való okulásnak
a fontossága, a nemzet, az anyanyelv,
az őseink iránti hála, a nagylelkűség, a
szeretet.
A gyerekeket ezekre az értékekre fogja
nevelni és tanítani. Elolvastatja majd
velük a múlt legnagyobb szövegeit, tanítja őket a jó parancsának komolyan
vételére, a végső válaszok keresésének
fontosságára.
Az anyag-kor utáni ember gátat fog
vetni a vagyon kevesek kezében való
koncentrálódásának. Nyilvánossá
teszi a bank-titkokat, felső korlátokat állít a birtokolható vagyon elé,
és az óriásvagyonokra vonatkozóan
olyan vagyonadókat vezet be, amelyeket nem egyes országok, hanem az
emberiség közössége által létrehozott
világ-tekintély szed be egységesen
az egész Földön. Ez a világ-tekintély nem a gazdasági vagy katonai
nagyhatalmak kezében lesz, hanem
az egyes országok a lakosságszámuk
arányában szavazhatnak majd benne.
A bankok pénz-teremtő tevékenysége az egyes államok tulajdonában
levő jegybankoknak lesz fenntartva,
csak ők kapnak erre felhatalmazást.
Az országhatárokon (vagy nagyobb
piac-közösségeken) átnyúló tőzsdei
tranzakciókat kis mértékben meg fogják adóztatni, a manipulatív szándékú
nagy tőkemozgásokat és a reálgazdaságtól elszakadt virtuális pénzügyi
tranzakciókat korlátozzák.

Az államok, a nemzeti és nemzetközi
közösségek lassan visszanyerik gazdasági befolyásukat és erejüket.
Az anyag-kor utáni ember számára
nem a GDP növelése lesz a cél, hanem
a földön – jelenleg és a jövőben – élő
összes ember boldogságának, emberhez méltó és szép életének a lehetővé
tétele. A gazdaság olyan fajta ciklikusságban fog működni, amely nem
termel szemetet, és nem rombolja a
környezetet.
Az anyag-kor utáni ember a szellemi
környezetszennyezést is tiltani fogja.
A szellemi közös áruház pultjaira, a
világhálóra nem tehet majd ki akárki
akármit, csakis igazat, szépet, szentet és jót, mint egy normális áruház
polcaira.
Az anyag-kor utáni időkben mindenkinek lesz munkája. A munka nem
elsősorban a haszon termelését fogja
célozni, hanem e mellett az ember
kibontakozását, a világ szépítését. Az
anyag-kor utáni időkben az emberi
élet újra szent lesz a fogantatástól a
természetes halálig. Elképzelhetetlen
lesz az, hogy bárki egy másik emberi
lény életét kioltsa.
Az anyag-kor utáni időkben az idősek
nagyon fontos szereplői lesznek a társadalomnak. A bölcsesség forrásai, az
unokák nevelői, a derű és az imádság
forrásai.
Az anyag-kor utáni ember a fenntarthatóságra, a javak igazságos megosztására és lehetőleg kevés fogyasztásra
fog törekedni. Mennyiség helyett minőségre. Rá fog jönni, hogy csak akkor
lehet igazán boldog, ha a Földünkön
sehol sincs nyomor, éhezés, elnyomás. Természetessé fog válni az, hogy
mindenki szívesen segít és ad, és öröm
tölti el, ha adhatott.
Újra érték lesz a család, a közösség,
a kultúra, a minőség. Érték lesz a
takarékosság és a szerénység, a dolgok
megjavítása és újra felhasználása.
Talán a járvány ezekre a dolgokra is
taníthatna minket.
Hogyan is nevezzük ezt az anyag-kor
utáni időt? Talán így: Isten országa.
De egyszerűbben így is hívhatnánk:
megérkezés a normalitásba.
Dr. Székely János megyéspüspök írásának
teljes változatát egyházmegyénk honlapján
olvashatják el.
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Élet a vírus árnyékában
Március 11-én, a koronavírus járvány miatt veszélyhelyzetet hirdetett a kormány. A döntés egyik következményeként a
Magyar Katolikus Egyház is több korlátozó döntést hozott a hívek és a lelkipásztorok egészségének megőrzése érdekében. Az elmúlt időszakban elmaradtak pl. a nyilvános szentmisék, a személyes gyónások, szentáldozások.
Sok lelkipásztor interneten közvetített szentmiséket, szentségimádásokat, tartott katekéziseket.
Így a hívek is az online térbe kényszerültek. Hogyan élték meg ezeket a napokat az egyházmegye papjai és hívei?
Megkérdeztük.
Nagy élmény, hogy a nappalink tempAz imaláncnak köszönhető, hogy
lommá változik erre az időre, és nagy
családunk felnőtt tagjai minden nap fix
felelősség, hogy ennek légkörét őrizzük időpontban fél órát biztosan imádutána is.
ságban töltenek. A gyerekekkel közös
Mennyire volt csalódás számotokra,
vállalásunk, hogy esti imánkban a
hogy egy ideig szentmisén nem lehet
Hogyan tudtátok otthon a hétközjárványhelyzet végéig imádkozunk egy
részt venni?
napokban, a vasárnapokban a hitet
tized rózsafüzért. Ezzel mindannyiNem csalódást, inkább fájdalmat
megőrizni, hogy ne gyengüljön?
unkban erősödik annak hite, hogy az
éreztünk, amikor kiderült, hogy
Különösképpen a szent három nap
Úr kezében vagyunk, Ő gondoskodik
nem lesznek nyilvános szentmisék a
liturgiáiba (online) bekapcsolódva
rólunk a nehéz helyzetekben is.
közeljövőben. A helyzet komolyságát,
tapasztalatuk meg, hogy Isten vendégugyanakkor a Püspöki Kar naprakész
ségbe jön a nappalinkba, számára nem
Számotokra mi a pozitív hozadéka
figyelmét és gondoskodását is éreztük
jelent akadályt sem a járvány, sem a
ennek a járványügyi helyzetnek, hogy
mögötte.
képernyő, sem a készületlenségünk,
többet vagytok együtt?
Az utolsó nyilvános szentmisén együtt
mert közel akar lenni hozzánk, részese
Volt-e olyan új szokás amit bevezetrészt vett a család, ez fontos és megerőakar lenni a mindennapjainknak. Ott
tetek mióta együtt vagytok? Esetleg
sítő élmény volt mindannyiunknak.
és abban van velünk, amiben éppen
régóta terveztétek és most jut rá idő,
vagyunk. Ettől az élménytől lett igazi
lehetőség, kedv?
Ti hogyan kapcsolódtatok a szentmiünnep az idei húsvétunk.
A szinte állandó itthonlét-együttlét a
sékbe? Rádió, internet, tv?
nehézségek mellett sok örömöt tarAzóta interneten keresztül kapcsolóJutott-e több idő a hitéletre, csendre,
togat. Nagy lehetőségként éljük meg
dunk be a szentmisékbe, szertartásokIstenre hangolódásra?
a közös étkezéseket, beszélgetéseket,
ba. Jó, hogy „válogathatunk” az időA nyilvános szentmisék elmaradásával játékot, de igyekszünk figyelni arra is,
pontok, helyszínek között, így kitágult
egyidőben elindult Kőszegen a „pléamikor valaki csendre, egyedüllétre
az egyház számunkra.
bániai vírusirtó imalánc”, amibe mi
vágyik. Együtt gyűjtögetjük azokat a
Fontosnak tartjuk, hogy készüljünk
is bekapcsolódtunk. Ezzel az egyházmost elmaradó programokat-élményeezekre az alkalmakra, hiszen ugyanúgy
község tagjai átimádkozzák a napokat,
ket, amelyeket majd pótolni szeretIstennel találkozunk, mint a templomi
így – egymást is erősítjük – hogy az Úr
nénk, amint lehetőségünk lesz rá.
részvételkor. Öltözködésünkben, köközelében maradjunk templomi liturgirülményeinkben, összeszedettségünkák nélkül is.
ben igyekszünk erre figyelni.

Busa család

Gaspari család
Mennyire volt számotokra csalódás,
hogy a járvány miatt nem lehet részt
venni szentmisén a templomokban?
Természetesen hiányzott, mint minden
hívőnek, de megértéssel fogadtuk.
Ahogyan elfogadtuk a MKPK korábban hozott járványügyi intézkedéseit
is. Ez most egy olyan helyzet, amiben
még korábban soha sem voltunk. Az
egyéni érdek helyett az egységes normakövetés a fontos.
Rádió, tv, internet – három lehetőség,
amelyeken misét, keresztutat, elmélkedéseket közvetítettek. Ti melyik lehetőséggel éltetek, pl. hogy vettetek részt
a szentmiséken?
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A TV és internet lehetőségeit használtuk. A szentmisék közös ünneplésének
korlátozását követően a TV szentmiséit követtük. (Virágvasárnap vagy a
nagycsütörtöki győri krizmaszentelési szentmise) Éltünk a lelki áldozás
lehetőségével. A családommal, akikkel
egy háztartásban élünk, együtt vettünk
részt a szentmiséken. Így könnyebb
volt, mivel 5-en vagyunk a közös imába is jobban be tudtunk kapcsolódni.
Hangja volt az imának, nem csak a TV
közvetítés hangja hallatszott.
A nagypénteki, nagyszombati, húsvétvasárnapi és hétfői szentmiséket már
hazai pályán a székesegyház YouTube
csatornáján követte a család. (Abban a
szerencsés helyzetben vagyunk, hogy
okostévén keresztül nagyképernyőn
át tudtunk bekapcsolódni a szentmi-

sékbe.) Szintén együtt a családdal,
közösen imádkozva. Nagypénteken,
mivel közel lakunk a Kálváriához, gyalogosan ki tudtunk menni a stációkhoz
és családi körben, közben imádkozva
tudtunk keresztutat járni. Ki lehet
használni a járványügyi korlátozások
betartásával a lehetőségeket. Igaz ezek
jóval szűkebbek és talán kényelmetlenek is. De mi élni tudtunk a családommal a Ferences plébánia által kínált
gyónási és szentáldozási lehetőséggel
a nagyhéten és a húsvétban. (Ezúton is
köszönet nekik!)
Az online nagyhét, húsvét mennyire
átélhetőbb?
Kettős. Egyrészt lehetőséget ad az elmélyültebb imára, a nagyobb csendre.

Másrészt nem pótolja a közösségben
rejlő együttes hitmegvallást. Alkalmazkodtunk, várva az alkalmat a korlátozások feloldására.
Jutott-e több idő a hitéletre, csendre,
Istenre hangolódásra?
Az tény, hogy az online közvetítésekbe
könnyebb volt a nappalinkban bekapcsolódni. Így a nagypénteki délelőtti
és esti szertartásokba is be tudtunk
kapcsolódni. Korábban a nagypéntek
délelőtti szertartáson nem tudtunk
részt venni (munka, tanulás stb.). Az
is igaz, hogy mivel mindnyájan otthon
vagyunk, a család tagjaival többször
került sor együttes családi imára. A
családban közösen elmondott imák
száma megnőtt. Ez a legnagyobb
előnye a bezártságnak.

Pezenhófer család
Mennyire volt csalódás számotokra,
hogy egyházunk vezetése úgy döntött,
hogy határozatlan ideig nem lesznek
nyilvános szentmisék?
Nem mondanám csalódásnak, a helyzethez alkalmazkodtak. Tudomásul
vettük, hogy jelen időszakban nincs
más választás!
Hogy vettetek részt a szentmiséken?
Rádió, internet, tv?
Az internet segítségével vettünk és
veszünk részt a szentmiséken.
Az online mise forma mennyire volt
idegen számotokra? Túllendülhet az
ember azon, hogy ez nem egy alkalomra szól, mint egy közvetítés Rómából,
hanem hosszabb ideig így kell megélni
a hitet?
Teljesen új és szokatlan. Korábban maximum egy-egy betegség miatt vettünk
részt hasonló módon a szentmisén, de
az nem ugyanaz, hiszen abban az esetben egyedül, vagy a beteg gyermekkel
ketten néztük a közvetítést, a többiek
elmentek a templomba. Most viszont
mindenki itthon van és a kisebbeknek
nehéz elmagyarázni, hogy most olyan
mintha templomban lennénk, amikor
karnyújtásnyira van a kiskonyha, markoló, plüsskutya.

Mi lesz ha véget ér a járvány és az élet
visszazökken a régi kerékvágásába:
lehet-e ott folytatni a hitéletet, ahol
abbamaradt? Mit tesztek másként?
Sokan azt mondják, hogy már semmi
sem lesz olyan, mint régen. Mindazonáltal szerintem minden hívő várja a
templomok újra nyitását és a szentmisék közös (fizikai közösségű) ünneplését.
Talán a szükség hozta „jó gyakorlatokat” meg lehet tartani: több online
szentmise vagy imaalkalom közvetítés.
Így a betegek talán jobban be tudnak
kapcsolódni és talán nem érzik magukat egyedül. A lelki szentáldozás
imáját a közvetített szentmiséken
tovább lehetne imádkozni. Ne hagyjuk
el teljesen a most szélesebb körben
elterjesztett technikai alkalmazásokat.
Az arányok helyes megtartására kell
törekedni!

Húsvét, Krisztus feltámadása, hitünk
lényege, alapja. Bulgáriában erre az
időre megnyitották a templomokat.
Nem kellett volna a magyar keresztényeknek is kardoskodniuk amellett,
hogy legalább ebben az időszakban, de
legalább a vigílián legyenek nyilvános
szertartások? Ez erőt is adhatott volna
esetleg a további időszakra?
Járványhelyzetben a hatóságok által hozott döntésekkel nem jó, ha az
egyház szembe megy. Ez megosztottságot szül. Róma is alkalmazkodott
a korlátozásokhoz. Szerintem nincs
félmegoldás: keveseket beengedek a
templomokba, (figyelve a járványügyi
távolságokra) a többieket kizárom.
Csak az egységes cselekvés lehet a
célravezető.

Nálunk ezáltal lazul a fegyelem és a
figyelem is. Azon vagyunk, hogy olyan
közvetítést keressünk, ami kisgyermek-barát, de sajnos nem ez a jellemző
a különböző csatornákon! Tudom,
hogy többen letöltenek szentmiséket és
valamikor a nap folyamán – amikor a
gyermekeknek nyugalmasabb pillanatai vannak – megnézik, szóval nem
élő közvetítést néznek. De ennyi erővel
lejátszhatnám az esküvői misénket is
minden héten az biztos jobban lekötné
őket, de én azt nem érzem érvényesnek. Már ha ilyen helyzetben lehet
érvényes szentmiséről beszélni. Sok
kérdést felvet ez a helyzet!

fajta rend, amit nem mi találtunk ki,
hanem szüleinktől, nagyszüleinktől
tanultuk. Mi még keressük a rendszert
a mostani időszakban, próbáljuk kialakítani a vasárnap ünnepi jellegét! Ez
a helyzet az egyik legjobb bizonyíték
arra, hogy az Egyház öt parancsolatának is nagy jelentősége van!

A korlátozások miatt kerülni kellett a
személyes találkozásokat, ami miatt pl.
a gyónások, a szentáldozások is elmaradtak. Ezt egy hívő számára, főként a
húsvéti időben, mennyire volt nehéz
megélni?
A húsvéti ünneptől függetlenül is
nehéz. A szentmisén való részvétel
nem csak egyórás „elfoglaltság”! Már a
vasárnap reggel más, az ahogy készülünk! Szép ruhát veszünk, elindulunk
a templomba időben, hogy ne úgy
essünk be a szentmisére, hanem előtte
legyen idő beszélgetni a közösség
tagjaival, ráhangolódni a szertartásra.
Majd az istentisztelet után a közös családi ebéd és a vasárnap délutáni együtt
töltött idő sem pótolható mással! Ebben
az időszakban azonban felborult ez a

Hogy értékelitek az atyák rugalmasságát, hogy sokan szinte azonnal áttértek
az online miseközvetítésre, de volt keresztút, szentségimádás is több helyen?
Mint ahogy mi világiak sem értünk
mindenhez, úgy az atyák sem, és
ez nem is lehet elvárás! Én nagyra
becsülöm azokat is, akik nem mondanak online szentmiséket! Nem
gondolom, hogy kevésbé lennének
jó papok, sőt! Valamilyen rendszer
jót tett volna ennek a helyzetnek!
Vannak olyan délelőtti órák, amikor
megszámlálhatatlan misét mondanak
online és vannak olyan órák, amikor
meg egyáltalán nincs élő szentmise
közvetítés! A fentebb említett érvényes szentmise részvétel kérdése itt is
felvetődik számomra. Tudom, hogy
senkinek nem egyszerű ez az időszak,
így a lelkipásztoroknak sem, hatalmas
az elvárás velük szemben is és biztos
sokan küzdenek azzal, hogy megfeleljenek mindennek. Néha a kevesebb
több. Talán az együtt gondolkodásra
is jó lehet ez a félév, hogy kialakítsunk
egyfajta protokollt.
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Kiss György atya
Hogyan fogadta a hírt, hogy meghatározatlan ideig nép részvétele nélkül
kell a szentmiséket bemutatni?
Ez év március hónapban püspök atyáink fájdalmas, nagyon nehéz döntést
hoztak, azzal kapcsolatban, hogy a világjárvány miatt, a nyilvános szentmisék meghatározatlan ideig szünetelnek.
Nem volt könnyű ezeket meghozni, de
elfogadni sem, hiszen plébániám területén, hála Istennek viszonylag szép
számmal jártak vasárnapi szentmisére
az emberek. De a reánk bízottak iránti
felelősség és engedelmesség miatt meg
kellett hozni ezt a döntést, hiszen csoportosan könnyebben terjed el a vírus.
Hogyan-miből lehet egy ilyen helyzetben erőt meríteni egy pap számára?
Miből merít erőt egy lelkipásztor? Nem
csak Ő, de minden hívő is egyedül Jézus Krisztusból merít erőt. Egyházunk
most a húsvéti időt ünnepli, Krisztus Feltámadását. Ez a öröm hatja át
Egyházunkat és minden tagját, ahogy
egy zsoltár is mondja: „ezt a napot az
Úr Isten adta, örvendjünk és vigadjunk
rajta.”Igen, ezekben a megrendítő hónapokban is ebből az örömből tudunk
"táplálkozni". Hiszen kihez is mennék:
az örökélet Igéi Jézusnál vannak.

Orsos Zoltán atya
A kialakult járványügyi helyzetben Ön
is átállt online miseközvetítésekre. Mit
jelentett ez az esetében és mennyire
volt szokatlan az Ön számára, hogy
most így kell Krisztus üzenetét átadnia
az embereknek?
Nem fogom megszokni ezt az állapotot, tanulgatom és próbálom szoktatni
hozzá a szívemet. Tudom, hogy az
egyik legfőbb eszköz, amin keresztül
elérhetem a reám bízottakat. Azt, hogy
most nincsenek nyilvános misék, én
úgy élem meg, hogy a templomom
falai kitágultak. A kilépő Egyház korát
éljük, és ez szerintem egyre inkább így
lesz. Mindent meg akarok tenni, hogy
ebben a helyzetben is elérjem a híveimet.
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Ha mindig Belőle merítünk erőt, ha
vele megosztjuk bánatunkat, aggodalmainkat, akkor könnyebben viseljük el
az élet terheit.
Önök is online közvetítésre álltak át.
Mit jelent ez az online jelenlét az Önök
esetében? Korábban is volt ez gyakorlat, vagy most a kényszer szülte helyzetből igyekeztek a legjobbat kihozni?
Mivel nép nélkül kell a szentmisét
bemutatni, a technika adta lehetőségeket kihasználva, online szentmiséket
mutatunk be. Én személy szerint a
Facebookon keresztül adok élő közvetítést, a hívek így tudnak bekapcsolódni
a szertartásba. Eddig is volt lehetőség
erre: aki akarta, az a nyilvános szentmisét is online felületeken keresztül
tudta közvetíteni . Így nem csak a jelenlévők, hanem sokan mások is be tudtak
kapcsolódni a szentmisékbe. Ebben a
járványban viszont ez az élő közvetítés
még jobban előtérbe kerül.
A hívek visszajelzése alapján mennyire
fontos számukra, hogy így is részesei
legyenek a szertartásoknak a saját
templomukból?
Az online közvetítéseken keresztül
egyre többen kapcsolódnak be a közös
imádságunkba, szentmisébe. Öröm
látni a pozitív visszajelzéseket, hogy
akár több, mint 1000-en is nézték és
kapcsolódtak be, és öröm számukra,
hogy így lélekben is részesei a szentmiseáldozatnak.
Telefonon, interneten, minden
úton-módon. És milyen érdekesek a
gondviselés útjai: a karantén miatt a
videómegosztó oldalra feltett prédikációimat, miséimet legalább tízszer
annyian – akár sok ezren – nézik meg,
mint ahányan személyesen jelen lehetnének a miséimen.
Hálát adok az Úrnak azért, hogy pap
lehetek. Ebben a rendkívüli időben
tulajdonképpen csak mi papok járunk
a templomba. Egyik misém után azon
tűnődtem, hogy mennyire meg tudunk
rendülni, ha belépünk az Isten házába,
de már kevésbé támad bennünk áhitat,
ha egy embertársunkkal találkozunk,
pedig vallási értelemben mindannyian
„templomok” vagyunk mi is. Isten
talán meg akar tanítani bennünket újra
a karantén idején arra, hogy legyen
bennünk áhitat akkor is, ha egymással
találkozunk.

Természetesen a személyes jelenlétet
ugyan nem pótolja, de most így is
érvényes számukra. Hála az Úrnak,
határon túli, (Erdély, Felvidék,) kedves
hívek, ismerősök is bekapcsolódnak az
így végzett szentmisébe.
Húsvét, Krisztus feltámadása, hitünk
lényege, alapja. Bulgáriában erre az
időre megnyitották a templomokat.
Nem kellett volna a magyar keresztényeknek is kardoskodniuk amellett,
hogy legalább ebben az időszakban, de
legalább a vigílián legyenek nyilvános
szertartások? Ez erőt is adhatott volna
esetleg a további időszakra, hiszen tudjuk, hogy a megpróbáltatások idején a
lélek megerősítésére is szükség van.
A rendelet itt a Magyar Egyházban
nem azért van, mert híveinket el akarjuk tiltani bármilyen szentségtől, vagy
a húsvét ünnepétől. Ha csak húsvét
vigíliájára is engedték volna, hogy legyen nyilvános szentmise, akkor sajnos
ebben a járványos időben, könnyen
elkaphatták volna a hívek a betegséget.
Az online bemutatott szentmiséket
általában a betegséggel küzdőkért,
elhunytakért és azokért is fel szoktam
ajánlani, akik éjt-nappallá téve azon
dolgoznak, megfeszített erővel, hogy
emberi életeket mentsenek. De e nehéz
időszakban is Jézusból merítsünk erőt,
aki többször kinyilvánította Magáról :
" Én Vagyok, ne féljetek!"

Tanuljuk meg értékelni, felfedezni
egymást. E gondolat fényében hadd
mondjam el, hogy úgy érzem, a hívek
újra felfedeztek minket papokat, újra
értékelnek bennünket, mert tőlünk várják a lelki megerősítést és útmutatást
elszigetelt létállapotukban.
Mit tegyünk, hogy a mostani helyzetből erőt merítve kerüljünk ki, még jobb
Krisztus-követők legyünk, ne pedig
feladjuk a hitünket, az egyházat és még
kevesebben vegyünk részt később az
egyház életében?
Azt gondolom, hogy nagyon régen
volt, hogy ennyi minőségi időt együtt
tudjunk tölteni. „Szigetünkön” való
lét legnagyobb veszélye a beszűkülés,
ami alatt azt értem, hogy óriási kísértés
mindannyiunk számára, a „kényszerotthonlét”, hogy nem akarunk lelkileg,
szellemileg fejlődni, és megállunk.

Most ebben a viszonylag elszigetelt állapotunkban akar valami fontosat megmutatni nekünk az Isten. Méghozzá
azt, hogy mekkora a hitünk. Ez a vihar,
amiben most élünk, ez méri le, hogy
mennyit ér a hitünk. Legyünk „kiborulók helyett leborulók” (Gyökössy Bandi
bácsi szavaival), hogy a süllyedéseink
után újra Isten felé indulhassunk!

Én inkább abban szeretnék hinni, hogy
visszatérnek, sőt még többen lesznek
ezután templomainkban és a hívek
is, mi, papok is sokkal jobban fogjuk
értékelni egymást. Ők azt, hogy van
papjuk, én azt, hogy vannak híveim.
Azokért pedig akik valóban elhagyják
az Egyházat, imádkozom értük, hiszen
nem volt valódi, élő a hitük.

Mit tehetünk azokért, akik ezt az időszakot alkalomként használják fel arra,
hogy elhagyják az egyházat, mondván:
nem kell misére, hittanra járni, így is
lehet élni?
Többet kell adnunk Krisztusból! A
hívek és a papok számára egyaránt
megpróbáló időszak ez. Pásztor és nyáj
egymást feltételezik: szükségünk van
egymásra. Én minden e-mailemben
megírom a hittanosaimnak, mennyire
hiányoznak. Bár úgy lenne, hogy a
járvány elmúltával mindannyian már
alig várnánk majd, hogy újra találkozhassunk! Sok paptestvér fél attól, hogy
a karantén feloldása után számtalan
templombajárót végleg elveszítünk.

Mi a tanulsága a mostani helyzetnek a
kommunikáció/hitélet szempontjából
az Ön számára a jövőre nézve?
Nemrég sorban álltam egy hipermarketben, és hallottam, amint egy as�szony Isten kegyetlenségéről beszélt
a mellette állónak. Hogyan engedhette meg ezt a járványt, kérdezte, de
közben hangsúlyozta, hogy ő vallásos,
templomba járó ember. Istent most
mégis a vádlottak padjára állította. Az
Isten iránti szeretete a járvány miatt
már kevésbé erős. Megpróbáló időket
élünk, de hogy az Isten irántunk érzett
szeretete soha nem változik, abban
biztosak lehetünk.

Horváth József pápai
prelátus
Hogyan fogadta a hírt, hogy meghatározatlan ideig nép részvétele nélkül
kell a szentmiséket bemutatni?
Az előzmények után már benne volt a
levegőben. Amikor jött az utasítás, elfogadtam. Isten akaratát láttam benne,
aki néha úgy akar valamit elérni, ha
kiléptet bennünket a komfort zónánkból. Talán új módon akarta-akarja
most, hogy végezzük a lelkipásztori
munkánkat.
Önök is online közvetítésre álltak át:
szentmise, keresztút közvetítés is volt.
Korábban is volt ez gyakorlat, vagy
most a kényszer szülte helyzetből igyekeztek a legjobbat kihozni?
Többször beszélgettünk róla, de soha
sem valósult meg. Ennek oka legfőképpen az volt, hogy nem voltak meg
a technikai feltételek. Most már a Facebook lehetővé tette ezt is. Számomra
nem volt idegen az online közvetítés,
valamennyire szocializálódtam a tv,
rádió közvetítések világában, mivel
volt már tv műsorom a szombathelyi
tévében, jelenleg 5 műsorom van a
Mária Rádió Savariában.

Szeretem az élő műsorokat. Ámbár
szeretek azoknak a szemébe nézni,
akikhez beszélek, most mégse látom
őket. Ez olyasféle, mint az imádság.
Istent sem látom, mégis bizalommal
szólók hozzá. Hiszem, hogy ilyenkor
rám figyel. Valami ilyesféle történt
most is. Nem látom az embereket, de
tudom, hogy rám figyelnek.
Mit szóltak a hívek, hogy online formában is látják Önt és részt vehetnek a
misén?
Megkérdeztem az Egyházközségi
Képviselő Testület tagjait. Néhány a
válaszok közül:
„Sokan vagyunk, akik örömmel fogadtuk
a lehetőséget, hogy legalább online módon
„részt vegyünk” a szentmisén.”
„Nagy öröm számomra hogy velem együtt
több mint 200 helyen „követik” atya
miséjét.
„Vasárnapról vasárnapra valamelyik gyerkőc szobájában hallgatjuk az online misét
a Kálváriáról. Az online tanulás miatt
ugyanis az ő szobáikban vannak a laptopjaink. A mise előtt felöltözünk, mintha
valóban elmennénk otthonról. Berendezzük
a szobát székekkel, hogy mindenki le tudjon
ülni.

Se magasság, sem mélység és semmiféle megpróbáltatás nem szakíthat
el bennünket tőle. Tudunk-e hinni a
gondviselésében?
Hiszek abban, hogy a XXI. századnak
az irgalmas szamaritánusok évszázadának kell lennie. Meg kell hogy
találjuk a vakcinát, és a rákbetegség
ellenszereit is, de jó lenne egymást is
megtalálnunk, mert úgy tűnik, e téren
is óriási bajban vagyunk. Elvesztik
egymást a házastársak, a családtagok,
idős és fiatal. Pedig Isten közösségnek
akar látni bennünket. Gyökössy Endre
mondja:” Sajnos az emberi tudomány
jobban fejlődött az emberi lelkiismeretnél.” Bízom abban, hogy egy lelki megtisztulás lesz a gyümölcse a mostani
megpróbáltatásunknak.
Hol lesz az Ön plébániájának a helye
az online térben ha véget ér a járvány?
Szeretnék a járvány lecsengése után
is élni a média eszközeivel, hiszen tapasztalatom az, hogy még több embert
elér egy-egy evangéliumi üzenet ezen
keresztül.
Férjem kis kenyérdarabokat vág, hogy az
oltáriszentség magunkhoz vételét a gyerekek is jobban értsék. De ami a legjobb, hogy
arra az egy órára a gyerekek szobája Isten
házává válik. És láss csodát... a gyerekekkel
nem kell veszekedni a szoba kitakarítása
miatt sem, hisz a templomban is mindig
rend van és tisztaság. Szinte kérés nélkül
kitakarítják és teszik rendben a szobáikat,
mert Jézus jön hozzánk vasárnapról vasárnapra.”
„Családunk számára a jelen helyzetben ez
nagyon nagy könnyebbség az elmélyülésben, és a szentírási rész értelmezésében.
Sokkal követhetőbb így, mint ha esetleg
otthon közösen olvasnánk fel az adott
vasárnapra vonatkozó szentírási részt, és
magunk próbálnánk értelmezni.”
„Mi is meg szeretnénk köszönni innen
Dubaiból a közvetítéseket, … hosszú idő
után megint a Kálvárián keresztül éltem
/ éltük meg a Húsvétot! Együtt apuékkal!
Köszönjük a lehetőséget Üdvözlettel, ifj.
Brezovich László és családja.”
De jött visszajelzés Szicíliából, Dél-Afrikából és Londonból is. Az oda elszármazott Kálvária Család tagjai írtak.
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A Kálvárián előfordult, hogy „tele”
volt a templom. Hogyan sikerült ezt
elérni?
Néhányan megszervezték, hogy
minden család küldjön be egy családi
fotót. Ezeket színesben kinyomtatták
és kitették oda, ahol a szentmisén ülni
szoktak. A templom „tele” lett. Jó érzés
látni a kedves, mosolygós arcokat,
akikről tudom, hogy ott ülnek a monitorok előtt és válaszolnak, imádkoznak,
énekelnek.
Hogy látja: a hívek mennyire értették
a kialakult helyzetben életbe léptetett rendelkezéseket, hogy felmentést
kaptak a szentmise látogatás alól, hogy
van lelki áldozás vagy a tökéletes bánat
felindítása?
Értették, méltányolták és elfogadták.
„… Nem a szentmise látogatás alól vagyunk felmentve. Tisztában vagyunk azzal,
hogy egymás, a saját közösségünk és József
atya védelmében kerülnünk kell a zárt környezetben való találkozást. A szentmisén
ettől függetlenül részt kell venni, és milyen
jó, hogy gyorsan, és nagyon minőségi módon ez megoldódott az interneten keresztül.
A lelki áldozásról hallottam, de eddig nem
szenteltem neki különösebb figyelmet,
mivel tudtam fizikailag áldozni. A mostani
helyzetben ez egy új dolog, amit magamban
felismerhetek, megtanulhatok.”

„Szomorúak vagyunk, hogy nem vehetünk
részt fizikailag a szentmiséken és nem
áldozhatunk, de valamennyi szertartásba
bekapcsolódtunk online, ünnepi ruhát
vettünk, a szentmise válaszait, imáit,
énekeit együtt mondtuk, énekeltük idehaza,
a tökéletes bánat felindításához és a lelki
áldozáshoz pedig Atya szavai segítettek,
segítenek.”
Mik voltak a hívek visszajelzései:
mennyire hiányzik számukra a templom, a lelkipásztor?
„Hiányoznak nekem a személyes találkozások a templomi közösségbe tartozókkal, de
vasárnapról-vasárnapra látni József atyát a
képernyőn erőt ad. Az ő "magányossága"
az oltárnál megerősít abban, hogy ha vége
lesz ennek a próbatételnek, akkor vissza kell
mennünk, az online kapcsolattartásból, az
élő közösségi kapcsolatba.”
„Az idősebb testvérek, akiknek nincsen internet hozzáférhetőségük, televízión követik
a szentmiséket, vagy sokan a Mária Rádiót
hallgatták. Azonban nagy hiányként élték
meg, hogy a Kálvária templom szertatásaiba nem tudnak virtuálisan bekapcsolódni.”
„Természetesen a személyes jelenlétet
nehéz pótolni, és az atmoszféra sem jön át
teljesen a monitor képernyőjén. Mindezek
ellenére úgy gondolom, hogy jelenleg a

legjobb megoldás az online miseközvetítés.
Ezt akár a későbbiekben lehetne használni arra, hogy a betegek, a mozgásukban
akadályozottak saját templomuk miséjét
hallgathassák."
„Nagycsütörtök – nagypéntek – húsvét
vasárnap online közvetítéseiben olyan ös�szeszedett, emberhez szóló szentbeszédeket
hallhattunk József atyától, amelyek jól szolgálták azt, hogy ilyen helyzetben is tudjunk
„táplálkozni”, lelkileg feltöltődni!
Mit tegyünk, hogy a mostani helyzetből erőt merítve kerüljünk ki, még jobb
Krisztus-követők legyünk, ne pedig
feladjuk a hitünket, az egyházat és még
kevesebben vegyünk részt később az
egyház életében?
„Nagy erőt jelent, hogy a szentmisék nem
maradnak el. József atya a húsvétvasárnapi
szentbeszédében hangsúlyozta, hogy templomunkban nem szűnik meg az „áldozat
bemutatása”. Minden nap van szentmise.
Híveink rendszeresen kérnek miseszándékokat, így is jelezve, hogy hitük szilárd
és részt vesznek az Egyház életében. …
Átalakulnak megszokott imáik. Mélyebbé
válnak a már rutinszerű imák és erősödik
Istenkapcsolatuk.
„Őrizzük a közösséget, kihasználjuk az
online lehetőségeket, levelezést, video
hívásokat, figyelemmel kísérjük az országos
és a világegyház eseményeit, híradásait, a
különböző szerzetesközösségek, plébániák
kezdeményezéseit, lelki töltődést kínáló
írásait, lelkigyakorlatos programjait.”
„Megtartjuk a jelenlegi helyzet túléléséhez
kidolgozott pozitív megoldásokat és majd
beépítjük a„koronavírus utáni” életünkbe!”

Szentmise az interneten.
Kádár Jázmin Evelin, Brenner-iskola, 2.a
Forrás:
facebook.com/Szombathelyiegyhazmegye
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Amikor Szent Márton köpenye betakar – Segítség a bajba jutottaknak
Legutóbb áprilisban beszélgettünk a Szent Márton Köpenye Alapítványról, a Szent Márton Missziós Ház kapcsán.
Akkor is szóba került már a járvány okozta társadalmi hatás, de egy hónap elteltével talán több konkrétum is mondható. Gombos Adriennt, a Szent Márton Köpenye Alapítvány vezetőjét kérdeztük.
Mit érzékelnek, mekkora a baj?
A nehéz sorsú családok életében azért
nehezebb a helyzet, mert semmiféle
tartalékuk nincs, s azoknak az embereknek a nagy része, akik támogatták
őket szintén nehézségekkel küzdenek a vállalkozásaikban, megélhetésükben. Tapasztalataink szerint az
iskolai közétkeztetés működik, ami
azt jelenti, hogy a gyerekek hétköznapokon kapnak meleg ételt. Bár
voltak olyan családjaink - nem is egy -,
akiknek ügyintézésben segítségre volt
szüksége ahhoz, hogy ezt az étkezési
lehetőséget továbbra is kapják a gyermekek. Most azok a családok, akik a
látókörünkben vannak, kapnak tehát
hétfőtől péntekig napi egyszeri meleg
ételt az iskolákból. A hétvége azonban
gondot jelent.
Látunk még olyan problémákat, hogy
bár a digitális oktatás működéséhez
szükséges eszközöket a legtöbb iskola
megpróbálta biztosítani a gyermekeknek, azonban sok olyan család van,
ahol nem tudják kezelni ezeket az
eszközöket, nincs hozzáértésük ahhoz,
hogy segítsenek a gyermekek otthoni
tanulásában, s így a gyermek nem halad a tananyag feldolgozásával, nem
küldik a pedagógusoknak a visszajelzéseket. Ebben sajnos mi sem sokat
tudunk segíteni, de keressük azokat a
pedagógusokat, akik tudnak még időt
és energiát áldozni arra, hogy például ilyen gyermekeknek segítsenek
valamilyen formában. Ez ügyben még
érdemi segítséget nem tudtunk adni,
de dolgozunk rajta.
Kik kerültek a legnehezebb
helyzetbe?
Akiknek nem volt tartalékuk és egyik
napról a másikra éltek, ott a kiinduló
pont is nehéz volt. Ezt nehezítette
tovább a tény sok családban, hogy
a családapák, akik szeretnének
dolgozni, most nem tudnak. Nagy
részük segédmunkát végez, döntően
építőiparban. Azonban az építkezések egy jelentős része is szünetel.
Igyekszünk nekik is segíteni, kutatjuk
a lehetőségeket. A Szombathelyi Egyházmegye, az Egyházmegyei Karitász
segítségével az elmúlt hetekben talált

olyan munkalehetőségeket néhány
családfenntartónak, melyek átmenetileg ugyan, de adnak most
némi bevételt a családoknak.
Az alapítvány egy felhívást tett
közzé – ezt a plakátot láthatják
is az olvasók. Miért indították a
kezdeményezést és mi a célja?
Ahogy az imént említettem, azt
látjuk, hogy a hétvégi meleg étel
biztosítása jelent nagy gondot a
családokban. Valamint a beszélgetésünk idején épp zajló tavaszi
szünidő, mely időszak alatt nincs
biztosítva az iskolákban az ebéd.
A Szombathelyi Egyházmegyei
Karitásszal, a Máltai Szeretetszolgálat szombathelyi csoportjával
és az Egyházmegyével közösen,
összefogásra kértük a város lakóit
- de nem csak szombathelyieket -,
vállalkozásokat, magán személyeket
egyaránt, hogy segítsünk ezeknek a
családoknak. Legyen meleg étel minden rászoruló asztalán!
Kikre számítanak támogatóként?
Bárkire, aki tud segíteni. Anyagi támogatással, tartós élelmiszerrel, önkéntes
munkával az étel kiszállításában. Itt
szeretném megköszönni a szolgálatot
azoknak az önkénteseknek, akik most
is aktívan segítenek. Isten áldja őket!
Az akció már zajlik: mik az eddigi
tapasztalatok, mekkora segítség a
családok számára az Önök által szétosztott ételadomány?
Nagy örömmel számolhatok be róla,
hogy Istennek hála, sok ember mozdult meg és nyújtott, nyújt segítséget
ahhoz, hogy a kezdeményezés sikeres legyen. Az alapítvány számlájára
eddig 552 ezer forint érkezett. Az
Egyházmegyéhez tartozó MartinusGastro Kft. közreműködésével az első
ebédeket április 5.-én, vasárnap vittük
ki három családhoz, először csak 10
adagot. A tavaszi szünet minden napján vittünk ebédet 13 család számára,
43 adagot, 3-4 önkéntes segítővel.
A jövő hétvégétől, április 18-tól, 100150 adag ételt tudnánk már vinni.

Ehhez még várunk olyan segítő önkénteseket, akik szombaton és vasárnap saját autóval, körülbelül 6-7 címre
tudna vinni meleg ételt.
Azt látjuk, hogy nagy segítséget jelent
a családok számára az így kapott
meleg étel, hiszen vannak olyan családjaink, ahol 7-8 gyermeket nevelnek
a szülők, vagy egyedül az édesanya.
Olyan családunk is van, ahol nagyobb
testvér gondoskodik gyámként a
kisebb testvérekről, mert a szülők
meghaltak… Igyekszünk tartós élelmiszerrel is segítséget nyújtani.
Május az adóbevallás időszaka,
amikor az adónk 1x1%-ról rendelkezhetünk. Miért lenne fontos, hogy
éljünk ezzel a lehetőséggel és támogassuk pl. a Szent Márton Köpenye
Alapítványt?
Sajnos a Szent Márton Köpenye Alapítvány idén még nem kaphat 1%-os
felajánlást. Ehhez két éves működés
szükséges. Viszont az alapítvány
számlájára folyamatosan várjuk a
támogatásokat, s emellett a tartós
élelmiszer adományokat, önkéntes
segítőket is.
Az alapítvány számlaszáma:
11747006-27255588
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Vasárnapi gondolatok
2020.05.03. Húsvét 4. vasárnapja
1Pét 2,20b-25.

Szeretteim!
Ha a jót teszitek és türelmesen szenvedtek,
az kedves az Isten előtt. Hiszen erre kaptatok meghívást, mert Krisztus is szenvedett értünk, példát hagyva nektek, hogy a
nyomában járjatok: „Bűnt nem követett el,
s hamisság nem volt a szájában.”
Amikor szidalmazták, nem viszonozta
a szidalmat; amikor szenvedett, nem
fenyegetőzött, hanem rábízta magát az
igazságos Bíróra. Vétkeinket saját testében
fölvitte a keresztfára, hogy meghaljunk
a bűnöknek, és az igazságnak éljünk. Az
ő sebei szereztek számotokra gyógyulást.
Olyanok voltatok ugyanis, mint a tévelygő
juhok, de most megtértetek lelketek Pásztorához és oltalmazójához.

A Jó Pásztor nyomában…

Jó Pásztor vasárnapja van. Szent Péter
apostol is arra bíztat levelében, hogy
járjunk Jézus – a Jó Pásztor – nyomában. Jézus Krisztus példát adott nekünk: hogyan kell az Atya kedvében
járni, az Ő akaratát megtenni; hogyan
kell alázatosan, csendben szolgálni és
jót cselekedni; hogyan kell türelmesen
szenvedni.
Isten népe az üdvösségtörténet során
sokszor tévelygett, bolyongott, sántikált, a gonoszok útján járt. És bizony
be kell vallanunk, hogy ez sokszor a
mi életünkben is megismétlődik, nem
vagyunk különbek mi sem a korábbi
nemzedékeknél. Elhagyjuk sokszor az
élő vizek forrását és kiszáradt, koszos,
állott vizű kutakból próbáljuk oltani
szomjúságunkat, de mindhiába.
Azonban mi nem tévelyeghetünk,
mert nem vagyunk pásztor nélküli juhok. Istennek megesett rajtunk a szíve
és Fiát adta értünk, akinek a halálára
és feltámadására keresztelkedtünk
meg. A keresztségben mindnyájan
meghívást kaptunk arra, hogy meghaljunk a bűnnek és az igazságnak
éljünk. Az igazságnak élni, azt jelenti
Krisztusért élni. Szent Pál apostol ezt
úgy fogalmazza meg, hogy többé már
ne önmagunknak éljünk, hanem annak, aki értünk meghalt és feltámadt.
Az önzéstől, a gőgtől, a helytelen önszeretettől el kell jutnunk tehát Isten
és a felebarát nagylelkű szeretetére.
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A lépések, amelyeket ebben az irányban teszünk meg - kilépve biztonságunkból, kényelmünkből, szürkeségünkből – vezetnek és tartanak meg a
Jó Pásztor nyomában.
Úton lenni, tehát Jézus nyomában lenni, aki maga az Út, amin járnunk kell.
Ha az ő nyomain járunk, a Jó Pásztort
követjük, akkor jutunk el a teljes igazságra és az élet teljességébe.

2020.05.10. Húsvét 5. vasárnapja
ApCsel 6, 1-7.

Azokban a napokban, amikor a tanítványok száma már megnövekedett, zúgolódás támadt a görögök közt a zsidók ellen,
hogy a mindennapi alamizsnaosztáskor az
ő özvegyeiket háttérbe szorítják. Ezért a
Tizenkettő összehívta a tanítványokat, és
így szóltak hozzájuk: „Nem volna rendjén,
hogy elhanyagoljuk Isten igéjét, s az asztal
szolgálatát lássuk el. Szemeljetek hát ki
magatok közül, testvérek, hét jó hírben
álló, Lélekkel eltelt bölcs férfit, akiket
megbízhatunk ezzel a feladattal. Mi pedig
majd az imádságnak és az ige szolgálatának szenteljük magunkat.”
Tetszett a javaslat az egész közösségnek,
és kiválasztották Istvánt, ezt a hittel és
Szentlélekkel eltelt férfit, aztán Fülöpöt és
Prohóruszt, Nikánort és Timont, Parmenászt és Miklóst, az antióchiaiprozelitát.
Az apostolok elé állították őket, azok
pedig imádkoztak felettük, és rájuk tették
kezüket.
És az Isten igéje tovább terjedt, úgyhogy a
tanítványok száma igen megnőtt Jeruzsálemben. Még a papok közül is tömegesen
hódoltak meg a hitnek.

A nehézségben rejlő növekedés

Az első hét diakónus kiválasztásáról
szól a szentírási rész. Világosan látszik, hogy az intézkedés oka egy nehézség, egy elégedetlenség, amit meg
kell oldani. Ahogy a közösség növekedett - természetesen velük a szükséget
szenvedők száma is növekedett – nem
volt már elég ember az „asztal szolgálatára”, azaz a rászoruló testvérek
felkarolására. Ezért az apostolok intézkednek, összehívják a tanítványokat.
Mit mutat ez a magatartás? Mindenképpen érzékenységet, felelősséget, az
együtt növekedés vágyát.
Ma is vannak nehézségek, megoldandó feladatok a világ, az ország, az
egyházközség, a család életében is.

A válasz ezekre nem a reménytelen
kétségbeesés, a sértődött visszavonulás, bezárkózás, a zavaró tények asztal
alá söprése; hanem az őszinte, bátor,
elszánt, megfontolt és közös keresése
a megoldásnak. Istennek már meg
van a válasza, ami csak arra vár, hogy
fölfedezzük.
Isten Szentlelke - aki ott fúj, ahol akar
– segíti a közösséget és az egyént is,
hogy rátaláljon a "merre tovább"-ra.
Így történt ez a hét diakónus kiválasztásánál is: a Szentlélek töltötte el őket;
vezette a közösséget, hogy jól döntsön
a személyüket illetően és Őbenne kapták a küldetésüket a szolgálatra.
Az első keresztény közösség nem
futamodott meg a nehézségek láttán,
hanem hagyta, hogy vezesse az Isten
Szentlelke és bátran szembenézett velük. Ennek következményeként pedig
növekedett a szeretetben. Legyen ez
így a mi közösségeinkben is!

2020.05.17. Húsvét 6. vasárnapja
Jn 14, 15-21.

Abban az időben Jézus így szólt
tanítványaihoz:
Ha szerettek engem, tartsátok meg parancsaimat. Én pedig kérni fogom az Atyát,
és ő más Vigasztalót ad majd nektek: az
Igazság Lelkét, aki örökre veletek marad.
A világ nem kaphatja meg, mert nem látja
és nem ismeri. De ti ismeritek őt, mert
veletek marad és bennetek lakik. Nem
hagylak árván titeket: visszajövök hozzátok. Rövid idő, és már nem lát engem a
világ. Ti azonban láttok, mert én élek, és ti
is élni fogtok.
Azon a napon megtudjátok majd, hogy én
Atyámban vagyok, ti énbennem, én pedig
tibennetek. Aki ismeri és teljesíti parancsaimat, az szeret engem. Aki pedig szeret
engem, azt Atyám is szereti, én is szeretni
fogom, és én megmutatom neki magamat.

Élet a Szentháromságban

Jézus egy nagy titkot mond el nekünk
a mai evangéliumban, amire rá kell
csodálkoznunk. Testünk a Szentlélek
temploma. Mi Krisztusban élünk, Ő
pedig az Atyában. Ez azt jelenti, hogy
a megkeresztelt ember a Szentháromság szeretetközösségében él. A Szentháromságos egy Isten létmódja kell
tehát, hogy eligazodási pont legyen
számunkra.

Ennek az isteni szeretetnek kell kiáradnia személyes életünkbe és közösségeink életébe.
A mi Istenünk élete egység a különbözőségben: három személy, ki-ki a
sajátságaival az egy isteni természetben. Mi is mindnyájan különbözőek
vagyunk, más-más élettörténet, másmás szokások, tulajdonságok. Mégis
kell, hogy egyek legyünk, hogy békességben éljünk egymással, hetvenszer
hétszer kiengesztelődve, ha kell.
A Szentháromság személyei a szeretet
áramában teljesen, önfeledten egymásnak ajándékozzák magukat és tökéletesen elfogadják egymást. Nekünk is
egészen oda kell adnunk magunkat a
mindennapokban és ingyenesen, feltételek és előítéletek nélkül igent kell
mondanunk a másikra.
Egyszer egy szentéletű főpásztort arra
kértek, hogy határozza meg életét,
így válaszolt: „Tulajdonképpen, egy
semmi az életem, de mégis mindenre
képes vagyok, mert tisztában vagyok
azzal, hogy minél inkább az Istenre bízom az életemet, annál jobban sikerül
szebbé tennem azoknak az embereknek az életét, akik körülöttem élnek.”
Egyre inkább bízzuk életünket az
Istenre és éljünk az ő szentháromságos
életének titka szerint!

2020.05.24. Urunk mennybemenetelének főünnepe

Mt 28, 16-20.

Abban az időben:
A tizenegy tanítvány elment Galileába, fel
arra a hegyre, ahova Jézus rendelte őket.
Amikor meglátták őt, leborultak előtte
a földre. Egyesek azonban még mindig
kételkedtek. Jézus odament hozzájuk, és ezt
mondta nekik: „Én kaptam meg minden
hatalmat az égen és a földön. Ezért most
menjetek el, és tegyetek tanítványommá
minden nemzetet! Kereszteljétek meg őket
az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében!
Tanítsátok meg őket mindannak megtartására, amit parancsoltam nektek! És
íme, én veletek vagyok mindennap a világ
végéig!”

Jézus küld mindnyájunkat

A mai evangéliumban a feltámadt
Jézus negyven nappal húsvét után
küldetést ad apostolainak, elköszön
tőlük és fölmegy a mennybe. Ebben az
elbeszélésben nagyon jól megfigyelhető az apostoli, a küldött lét mibenléte.

Az első lépés a leborulás, az imádás.
Az apostolok leborultak Jézus előtt.
Az Isten előtti leborulás, a szentségimádás, az ima, a szentségekből
forrásozó élet nélkül nincs hiteles
apostoli munka, nincs hiteles keresztény élet. Úgy gondolom, ez a tény
mindnyájunkat meghív, hogy őszintén
szembesítsük önmagunkat életünk
ezen területeivel.
A második lépés az alázatos lélek. Ki
adja a hatalmat, az erőt? Jézus, aki
minden hatalmat megkapott az égen
és a földön. Szent Pál apostol lelkipásztori hitvallásában olyan sokszor
megvallja kicsinységét, bűnösségét,
elégtelenségét, de ennek ellenére jól
tudja, az Isten kegyelme által nagy
dolgokra képes.
Az apostoli létben előfordul, megkerülhetetlen az elbizonytalanodás:
hallottuk, hogy egyesek még mindig
kételkedtek. Nem kell megijedni,
nem kell kétségbe esni, ha hitünkben,
ha utunkon elbizonytalanodunk,
kisebb-nagyobb kríziseket élünk át.
Hiszen ez is életünk része. A kételkedés mindig egy új lehetőséget ad,
hogy újra döntsek Jézus mellett, hogy
immár egy bátrabb, nagylelkűbb, érettebb "igen"-nel kövessem Őt.
A leborulás, az alázatos szív, és a
szüntelenül megújított és kimondott
"igen"-ek vezessenek mindnyájunkat
Jézus küldetésében járni és hiteles
életünk tanúságtételével testvéreinket
Krisztushoz vezetni.

2020.05.31. Pünkösdvasárnap
Apcsel 2, 1-11.

Amikor a hét első napján (húsvétvasárnap) beesteledett, Jézus megjelent a
tanítványoknak ott, ahol együtt voltak,
pedig a zsidóktól való félelmükben zárva
tartották az ajtót. Belépett és így szólt
hozzájuk: „Békesség nektek!” Miután ezt
mondta, megmutatta nekik a kezét és az
oldalát. Az Úr láttára öröm töltötte el a
tanítványokat.
Jézus megismételt: „Békesség nektek!
Amint engem küldött az Atya, úgy küldelek én is titeket.” E szavak után rájuk
lehelt, és így folytatta: „Vegyétek a Szentlelket! Akinek megbocsátjátok bűneit, az
bocsánatot nyer, s akinek nem bocsátjátok
meg, az nem nyer bocsánatot.”

Meglátni a lényeget és belőle élni

Az első pünkösd történetéről szól a
rövid elbeszélés. A helyszín az emeleti
terem, ahol Jézus Krisztus apostolaival
együtt megünnepelte az utolsó vacsorát, a kenyér és a bor színében szent
testét és vérét hagyta ránk, elővételezve ezzel kereszthalálát.
Húsvét után a születő egyház ebben
a teremben imádkozott és ünnepelte a szentmisét. Ez a terem felhívja
figyelmünket a lényegre, a forrásra,
a középpontra. A szentmiseáldozat,
az Oltáriszentség az Egyház életének,
minden tevékenységének csúcsa és
forrása.
Az apostolok szívében e nagy erőforrás mellett, ott volt még az életre szóló
találkozás emléke Krisztussal, aki
meghalt, de harmadnapra feltámadt
és megígérte a Szentlelket. Találkozás
azzal a személyes és végtelen isteni
Szeretettel, aki üdvözíteni akarja az
egész világot.
Pünkösdkor tulajdonképpen ez a
személyes, belső titok, biztos meggyőződés, rejtve őrzött kincs és tapasztalat válik közkinccsé a Szentlélek által.
Megszületik a katolikus (egyetemes)
egyház, amely minden nyelven beszél,
minden emberhez küldetése van.
Olyan egyszerű tehát a képlet, de
mégis milyen nehéz sokszor behelyettesíteni magunkat ebbe a képletbe.
Sokszor elveszünk a lényegtelenben,
elvétjük a hangsúlyokat, elfelejtjük
azt, ami igazán fontos, a felszínen
maradunk. Jézus minket is arra hív,
hogy az Egyház bárkájában, a vitorlát felhúzva a Szentlélek fuvallatával evezzünk a mélyre, találjunk rá
a lényegre és ezt a lényeget, ezt az
Isten-közelséget szállítsuk a világ
különböző partjaira.
Óra Krisztián atya
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Dr. Németh Norbert

Római levél

Húsvéti életünk végtelenített gyakorlata
Hitünk szerint egyformán érint bennünket az ősbűn következménye,
a fájdalmas halál. Beteg világunk
számára az életünk végén nem természetes a folytatás. A feltámadáskor, húsvétkor Isten újból rendezi az
egyenletet egy egészen más rendszerben, hiszen a feltámadás egy lényegi
változás. Ami korábban létezett és
felbomlott, az Húsvétkor új életre,
végleges életre kel.

Nem tudja az ember megoldani a
halhatatlanság leckéjét, ami minden
kultúra emberét foglalkoztatta. Vannak olyan vélemények, hogy a tudomány néhány évtizeden belül képes
lesz - szervek átültetésével, genetikai
manipulációval, gyógyszerezéssel
- valóra váltani a halhatatlanságot.
Nem kizárt, hogy ez biológiailag
megvalósítható. Csakhogy a kereszténység nem ezt hirdeti. Mi a túlvilágot nem az emberi élet meghos�szabbításaként látjuk, szerintünk a
különbség nem pusztán annyi, hogy
jobban fogunk élni itt a földön.
Húsvét mást ígér. Örök életet ígér,
amit Krisztus feltámadása szerez
meg nekünk. Annak a kereszténységnek nincsen jövője, ahol nem a feltámadásunk és az örök életünk van a
központjában.
Egy elhengerített kő, egy üres sír,
néhány gyolcsdarab és kendő - ezek
a húsvéti „jelek”. De jelentenek-e
bármit is nekünk?

Látszólag csak annyit árulnak el,
hogy egy test, ami itt volt, most nincs
itt. Nem önmagukban közölnek bizonyosságot, inkább „nyitott jelnek”
lehetne nevezni az üres sírt, hisz e
jel felfejtése nagy lehetőséget kínál,
ami mellett másodlagos lesz a torinói
lepel és a qumráni barlang szenzációja is. A nagy lehetőség, amit húsvét
nyitott jelei kínálnak az Élővel való
élő találkozás csodája, ekkor derül ki,
hogy a Biblia lelke több, mint a Biblia
betűje. Ekkor derül fény arra, hogy
Jézus közelebb jött hozzánk. Annyira, hogy áthatol a szívünk kemény
falán, vendége lesz életünknek. Úgy
van jelen, hogy már nem választja el
tőlünk sem az idő, sem a tér. Bármikor, bárhol beléphet életünkbe.
Húsvét ötven napjában a halálon
győztes Krisztust és azt a bizonyosságot ünnepeljük, hogy semmi és senki
nem szakíthat el minket az ő szeretetétől (vö. Róm 8,39).Az Úr él, és azt
akarja, hogy az élők között keressük!

Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszus 1938 – Emlékek a múltból egyházmegyénkben
Sajnálattal, de megértéssel vettük tudomásul, hogy Ferenc pápa a kialakult
járványhelyzetre tekintettel – egyeztetve a Nemzetközi Eucharisztikus
Kongresszus Pápai Bizottságával,
valamint a katolikus világesemény
szervezőivel – úgy döntött, hogy egy
évvel elhalasztja a 2020 szeptemberére
tervezett budapesti 52. Nemzetközi
Eucharisztikus Kongresszust (NEK).
Lapunkban folytatjuk a visszatekintést az 1938-ban, szintén Budapesten
megrendezett Eucharisztikus Kongresszusra, ahol egyházmegyénkből is
sokan vettek részt.

Bíztatjuk lapunk olvasóit, ha tudnak
templomukban olyan kegytárgyról,
falfestményről, vagy családjukban emlékekről, amelyek az 1938-as Eucharisztikus Világkongresszushoz kötődnek,
jelezzék szerkesztőségünk számára,
hogy lapunkban is bemutassuk őket.
A jelzéseket a következő e-mail címre
várjuk:
sajto@martinus.hu

Kovácsné Kiricsi Zsuzsa vépi olvasónktól kaptuk az alábbi fényképeket. Családjukban őriznek egy rózsafüzért és
rajta egy érmét, amely az 1938-as kettős
jubileum emlékére készült. Egyik oldalán az 1938-as Eucharisztikus Kongres�szus jelképe, a másikon Szent István
királyunk arcképe látható. Köszönjük!

Martinus
www.martinus.hu
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