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A nagyböjt igaz szelleme
Nagyböjt, a szent negyvennap,
előkészítő időszak az egyházi
év rendjében, éspedig a hús‐
véti szent ünnepekre kíván
felkészíteni bennünket, hogy
ez ünnep titka el ne sikkadjon
életünkben.
A nagyböjti idő nemcsak azt
akarja jelenteni számunkra,
hogy ételben és italban tartóz‐
kodóak legyünk, vagyis hogy
koplaljunk és így gyakoroljuk
az önmegtagadás szellemét.
Az igazság az, hogy e szent
időszak többre vállalkozik,
hogy így valósítsa meg a
nagyböjti idő igaz és gyümöl‐
csöző szellemét. Erre tapint rá
Szent Benedek, a bencés rend
alapítója Regulájában, amikor
is a következőket írja le útmu‐
tatásul: „Bár a keresztény em‐
ber egész életének folytonos
nagyböjtnek kellene lennie,
mégis legalább ezeknek a
szent napoknak a megtartásá‐
ban tanúsítsunk teljes buzgó‐
ságot, hogy a többi idő ha‐
nyagságait
helyrehozzuk.”
Ezek közé a hanyagságok kö‐
zé kell helyeznünk azt a sú‐
lyos mulasztást, hogy nem
merünk önmagunkkal őszintén
szembenézni. Bűnös emberi
mivoltunkat próbáljuk elken‐
dőzni. Méltán mondja Nietz‐
sche, hogy életünkben a leg‐
nagyobb hazugság az, amivel
önmagunkat csapjuk be. Saj‐
nos ez az önámítás nem ritka
jelenség életünkben. Sokszor
úgy vagyunk mi is, mint Szent
Ágoston volt önmagával
szemben: „Háttal voltam ön‐
magam felé, csakhogy ne kell‐

jen látnom magam.” Majd így
folytatja a Vallomásokban:
„Úgy parancsolta Isten, hogy
minden bűnös lélek önmagá‐
nak büntetése legyen. Isten az
Ő törvényszékét magában az
emberi lélekben állította fel,
és e törvényszék bírói széké‐
ben a legnagyobb bíró ül,
melynek neve lelkiismeret.”

bűnös emberi mivoltomat.
A bűntudatot nem tudjuk
végleg száműzni életünkből,
hiába is próbálkozunk. Csődöt
mond minden ügyeskedésünk.
Csak egy igaz és helyes meg‐
oldás és gyógymód van arra,
hogy elfojtott érzéseink nyo‐
masztó súlyától megszabadul‐
junk. Ez a gyógymód nem

Megpróbálja az ember bű‐
nös múltját a feledés gödrébe
elásni, de hiába van minden
igyekezete és rafinált próbál‐
kozása. A múlt akaratunk elle‐
nére is sokszor felbukkan em‐
lékezetünk világában és a fel‐
ismerés fényénél látnom kell

más, mint amit nagyböjt igaz
szelleme sugall nekünk. S ez
nem más, mint az őszinte és
komoly bűnbánat vállalása.
Érdemes felidézni egy Szent
látomását. Ez arról szól, hogy
a Sátán Isten trónja elé áll, és
így szól számonkérően: „Mi‐

ért sújtottál engem a kárhozat
büntetésével, hisz én csak
egyszer vétkeztem, és gondol‐
tále arra, hogy az emberek
hányszor bántanak meg Téged
bűneikkel, és mindig kész
vagy arra, hogy megbocsássad
vétkeiket.” Mire az Úr így vá‐
laszolt az őt kérdőre vonó Sá‐
tánnak: „Hát kértél e már egy‐
szer is tőlem bűnbocsánatot?”
Mi merünke kérni bocsánatot
az Úrtól bűneinkre?
Már a pogány Seneca is azt
írja egyik könyvében: „A bűnt
bevallani az egészség jele.”
Merjem vállalni önmagamat
egy jól végzett szentgyónás‐
ban, úgy ahogy Krisztus ezt
megkívánja tőlem e bűnbánati
szent időben.
Ezért legyen fohászom egy
bűneit sirató lélek imája:
„Uram Jézus, fénylő igazság,
aki ismered és feltárod a szí‐
vek titkát, add, hogy megis‐
merjem, ki vagyok én, hogy
eléd állhassak csupasz valósá‐
gomban. Vedd le rólam azt az
álarcot, melyet magamra öl‐
töttem tartós szokásaimmal,
megalkuvással és beképzelt‐
séggel. S adj bátorságot, hogy
szívből őszinte legyek.”
Nincs igaza annak az író‐
nak, aki azt állítja, hogy aki
egyszer elesett, nem kelhet fel
többé.
Van kiút és van szabadulás!
Ez az üzenete a nagyböjti idő‐
nek!
( P. Deményi József
Özséb OPraem.;
Gyuri atya)

2

Hamvazószerda van, kezdődik
a negyvennapos böjt, amellyel
a keresztények húsvétra, Jézus
feltámadásának ünnepére ké‐
szülnek.
Minden vallás nagy ünnepe
előkészületet, felkészülést kö‐
vetel. A kereszténység legna‐
gyobb ünnepe a húsvét, az er‐
re való felkészülés a leghos‐
szabb böjti időszak, amely
hamvazószerdával kezdődik
és a húsvéti feltámadási misé‐
vel ér véget  mondta az Info
Rádióban MáthéTóth András
valláskutató.
A Szegedi Tudományegye‐
tem professzora hangsúlyozta,
hogy a böjt elsősorban nem
valamiféle étkezésbeli önkor‐
látozást jelent, nem ez a lé‐
nyege. Az önkorlátozások
csupán eszközök a belső kon‐
centrációhoz.
A katolikus egyházban a
böjt előírása az, hogy a 18 és
60 év közötti emberek böjt
idején naponta csak három‐
szor étkezhetnek, lehetőleg
nem jóllakva, péntekenként
kifejezetten tartózkodni kell a
húsételektől. Mivel húsvétkor
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Nagyböjt
a kereszténység azt ünnepli,
hogy Jézus a halálával és a
feltámadásával megmentette
az embereket a bűntől, ezért
böjti időszak egyben bűnbá‐
nati időszak is.
Az egyház azt kéri a hívek‐
től, hogy tartsanak a szoká‐
sosnál mélyebb, igényesebb,
lelkiismeretvizsgálatot.
A negyvennapos böjt a IV.
századra vált általánossá a ke‐
resztény világban. Mivel a va‐
sárnapokat az egyház nem te‐
kinti böjti napnak, a VII. szá‐
zad óta szerdai nappal kezdő‐
dik
a
nagyböjt,
így
hamvazószerdától húsvét va‐
sárnapig éppen negyven a
böjti napok száma  olvasható
a Magyar Katolikus Püspöki
Konferencia (MKPK) közle‐
ményében.
A XI. századig a böjt olyan‐
nyira szigorú volt, hogy késő
délutánig semmit nem ettek,
húst, tejterméket és tojást pe‐
dig a böjti napokon egyáltalán

nem fogyasztottak. Az egyház
mára enyhített a szabályokon.
A görögkatolikus egyházban
már hamvazószerda előtti hét‐
főn megkezdődik a nagyböjti
időszak.
A böjt célja
Jézus tanítása szerint a böjt
„Isten iránti szenvedély, szere‐
tet és mélyebb önátadás. A le‐
mondásnak önmagában nézve
kevés értelme van, célját csak
akkor éri el, ha pozitív tartal‐
mat hordoz: a cél nem a keve‐
sebb súly vagy az egészsége‐
sebb test, hanem amolyan
negyven napos lelki méregte‐
lenítés, melynek végén Isten‐
hez kerülök közelebb”.
A hústól való tartózkodás
nem önmagában tekinthető
böjti cselekménynek. A hús
fogyasztása az ókori, közép‐
kori ember számára ritka, ün‐
nepi alkalomnak számított,
vagyis az erről való lemondás
valóban a bánat és az önmeg‐
tagadás kifejezőeszköze volt.

A modern ember nem csak a
hústól való tartózkodással böj‐
tölhet, hanem lemondhat pél‐
dául a dohányzásról, az édes‐
ségről, a szórakozásról is, mi‐
közben nagyobb figyelmet
fordít embertársai szükségle‐
teire.
Ferenc pápa 2019es nagy‐
böjti üzenete szerint „böjtölni
annyit tesz, mint megváltoz‐
tatni magatartásunkat ember‐
társainkkal és a teremtmé‐
nyekkel szemben. Attól a kí‐
sértéstől, hogy mindent el‐
nyeljünk, eljutunk az arra való
alkalmasságig, hogy szeretet‐
ből szenvedjünk, ami szívünk
ürességét tudja betölteni”.
Hamvazószerdán és a rá kö‐
vetkező vasárnapon a katoli‐
kus hívek homlokát az előző
év virágvasárnapján szentelt
barka hamujával jelöli meg a
pap, miközben hagyományo‐
san ezt mondja: „Emlékezzél,
ember, hogy por vagy és porrá
leszel!” vagy: „Tartsatok bűn‐
bánatot és higgyetek az evan‐
géliumban!”
NETcikk
Fotó: Barák Barna
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Böjt és böjt
Nagyszerű lehetőség valamennyi ideig
nem enni. Nem csupán lélekemelő, de a
szervezetünk is tisztulni tud ettől. Annyi‐
ra, hogy nagyon súlyos betegség is kop‐
lalással gyógyulni képes, ugyanis aki
programozta a porhüvelyünket, olyan al‐
kotást teremtett, ami ilyenkor önmagából,
a saját sejtjeiből táplálkozik csodálatos
sorrendet tartva: először a beteg sejteket
falja föl. Hatalmas kegyelem! De maga a
fizikai böjt képessége is. Semmi baj nincs
azonban, ha ez a lehetőség valakinél hi‐
ányzik, nem képes nem enni. Ha épülni
akarunk, tovább haladni a keresztény
nagykorúság útján, bőven akad más módi
az önmegtartóztatásra.
Nem képzelem azt, hogy épp most ta‐
láltam föl a spanyolviaszt, bizonyára sok‐
szor elhangzott már itt is, ott is hasonló,
Taníts minket
nagylelkűségre!

Örök Bölcsesség, Isten egyszülött és
igaz Fia! Kérlek, taníts minket igazi
nagylelkűségre! Taníts arra, hogy úgy
szolgáljalak, ahogy azt megérdemled:
adjak anélkül, hogy számon tartanám;
küzdjek anélkül, hogy a sebekre
figyelnék; dolgozzam anélkül, hogy
pihenést keresnék; áldozzam föl magam
anélkül, hogy más jutalmat várnék, mint
azt a tudatot, hogy szent akaratodat
teljesítem.
(Loyolai Szent Ignác)
Bűnbánatra

Negyvennapi özönvíz a múltban...
Negyven év pusztai vándorlásban...
Negyvennapi sivatag az Úrnak...
Negyven nap, s húsvéti fények gyúlnak...
Szórj hamut fejedre, bűnös ember!
Tisztítsd magad szennyeidtől végleg!
Homlokodon hamukereszt: szent jel...
Térj meg újra lelked Istenéhez!
Bánat járjon által szíved mélyén,
bűnbánatra készítsd önmagadat,
búsulj el köntösöd sötétségén,
gyermeki hószín-ruhád ma ragad...!
Szemed emeld fel hős Jézusodra!
A keresztje menedék, oltalom....
Lázad csakis vére csillapítja...
Melyet érted hullajtott egykoron!
(Babik Erzsébet)

ám hadd hivatkozzam Gyökössy Bandi
bácsival, aki szerint a fontos igei ajánla‐
tok  mint például a „tékozló fiú” esete is
 megunhatatlanul ismételhetők, sőt ismé‐
telni ajánlottak.
Lemondhatok például – vállalt ideig –
kedvenc időtöltésemről, elhagyhatom –
VÉGLEG – bizonyos rossz szokásomat
(ilyen lehet a digitális rabszolgává alakító
világhálón csüngés is), lezserebb beszé‐
demet. „Kedvezz magadnak!” – megan‐
nyiszor súgja Sátán. Vajon hányszor jut
eszünkbe napi teendőink során milyen
sok rossz beidegződést követünk el,
melynek az alapja zömmel a kényelmi
szempontunk.
Nagyon sok helyre elmehetek gyalog,
és ezzel nem csak a kényelemről mondok

le, hanem az izmaimat is karbantartom
egy kicsit. Bármilyen sietős is a dolgom,
nem muszáj átvágnom a pázsiton, vagy
más, nem járókelésre való terepen. Biz‐
tos, hogy semmilyen szemétnek minősülő
tárgyat nem kell eldobnom, vihetem, bár‐
milyen messze is találok szeméttárolót.
Biztos, hogy nem kell „felkapnom a vi‐
zet”, bármilyen kellemetlenség ér, akár
szóban, akár tettlegesen. Lemondhatok
rövidebb, hosszabb időre a kávémról, el‐
viselhetem a tilos helyen dohányzó vétsé‐
gét. Végighallgathatok türelemmel akár
semmitmondó üres szavakat is. Mehetek
két mérföldre is, ha egyre unszolnak
csak.
Végezetül: illő elismernem, hogy mon‐
dani, írni mindezeket nem nagy kunszt.
Hanem betartani is, így élni…
(Médl Sándor cikke alapján)

A gyűlölet vetése
Valamikor régen, ifjúkoromban jobban
hittem az emberben és az emberiségben,
mint manapság. Gyarló módon szinte
jobban hittem az emberben, mint Istenben,
hiszen az „emberistenek” gőgjével magam
is azt képzeltem, az Ő képével és
hasonlatosságával tényleg leigázzuk a ránk
bízott Földet, kiaknázzuk kincseit, s
megvalósítjuk a földi Édent, ahol mindenki
egyenlő, mindenki boldog, s mindenki
egyaránt vehet a bőség kosarából, ahogyan
forradalmár Petőfink megálmodta. Úgy
véltem, az emberi természet nem
eredendően rossz, és mindaz a szenny, amit
az emberiség történelme felmutat,
lemosható, elhagyható, levetkőzhető a
tudomány és az ész segítségével.
Hiszen voltak is csábító jelek, példák.
Verne Gyula regényein nőttem fel, no meg
a mi szabadkőműves, liberális nagy
mesélőnk, Jókai művein. No meg Dickens
munkáin, s az olvasmányaim nagy
részében győzött a szeretet, az
emberiesség, a szorgalom és találékonyság,
amint a XIX. század álmodni szerette. S
aztán a két világégés és az évtizedeken át
tartó hidegháború ellenére, és főleg 1989
után megint úgy látszott, az emberiség 
benne a magyarság kicsiny szigete  újból
magára talál, és az igazi céljaira
összpontosíthat, s többé már nem érik be
a gyűlölet vetése.
Mint annyiszor, most is tévedtem, amint
az emberi tudomány is egyre többet hódít

meg a meghódíthatatlanból, mégis
reménytelenül belebonyolódik saját
hálójába, a makro és mikrovilág
rejtvényeibe. Az
űrkutatás,
a
számítástechnika, a génmanipuláció
izgalmas csodái új és még újabb
fenyegetést fogalmaznak meg, akár a
bombákban és erőművekben szunnyadó
nukleáris energia.
A világon mindennek két arca van, Isten
és ördögarca. Mindennek van jó és rossz
oldala, használati módja, ahogyan a késsel
lehet ölni és műteni is, az utasszállító
repülőgép gyorsan elvisz távoli célokhoz,
de bombaként is működött már az USA
ban. Mi emberek is így élünk, egyszerre
van sötét és világos arcunk, van esélyünk
kárhozatra és üdvösségre egyaránt. Sajnos,
az emberi természet már csak ilyen:
mindig eszünkbe jut a gonosz megoldás,
előbbutóbb kipróbáljuk, ha mi nem, hát
mások.
Amint az áldozatok közösek, az
elkövetett bűnök terhei is azok:
mindannyiunkat nyomasztanak és
megbélyegeznek, Káin bűnétől kezdve.
Isten végtelen tervében mi valóban
mindennek a fonákját érzékelhetjük
csupán, míg Isten arcát meg nem láthatjuk
„színről – színre”. Addig pedig
imádkozzunk és dolgozzunk, s kerüljük el
messze a gyűlölet vetését, melyhez
napszámosokat mindig felfogad a Sátán!
(†SzSzP írása alapján)
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A hosszú út vándora hazatért

Az 1920. június 29én született Jakubecz
Jánosné, született Zöllei Anna 100. szüle‐
tésnapját a múlt évben nagy szeretettel
ünnepelte meg a családja és rokonai mel‐
lett az egyházközségünk és a településünk
is. Nagy idő egy ember életében 100 évet
megélni. Annus nénivel január 8án, az
első pénteki betegellátás során találkoz‐
tam utoljára. Mondta nekem: „Atya! Be‐
léptem a 101. évembe!” Ágyban fekvő
beteg volt, teljesen ép szellemi állapot‐
ban. Ez a 100 év és az ép szellemi állapot
nagy ajándék volt számára is és a környe‐
zete számára is. Amikor jelezte, hogy be‐
lépett a 101. évébe, akkor azt mondtam
neki: „Annus néni, Isten éltesse még ad‐
dig, amíg Ő akarja!” Akkor nem tudhat‐
tam, hogy „addig, amíg Ő akarja” ez
mindössze még egy hetet jelentett, mert
2021. január 15én, pénteken települé‐
sünk legidősebb lakosa hazatért Teremtő
Urához. Nagy szeretettel emlékezem An‐
nus nénire és örülök, hogy megismerhet‐
tem rövid ittlétem során. Azzal a verssel
búcsúzom tőle, amit Vácdeákvári elő‐
dömtől, Mészáros József atyától kaptam
2004ben, amikor Ő 80 éves lett. Minden

őt köszöntő hívének ezt a verset adta. Ez
a vers Szakály Évától származik és a Ki‐
rályhágómelléki Református Egyházke‐
rület Gyülekezeti Lapjában jelent meg.
Mosollyal és könnyekkel búcsúzunk An‐
nus nénitől.
Uram, ma lettem nyolcvan éves.
Túl gyorsan múlnak az évek.
Még olyan sokat szeretnék tenni,
Úgy szeretnék nyolcvanegy lenni.
Pár kis tervem, mi még lenne,
Ha tán több időt igényelne,
S egy év nem elegendő,
Add, hogy had legyek nyolcvankettő.
Jó lenne még sokat utazni,
Újabb helyeket látogatni.
Halálom perce még tán várhat,
Megérdemelhetném a nyolcvanhármat?
Uram, te látod a világot,
Gyorsan jönnek a változások,
Ha nem sürgős, hogy magadhoz végy,
Esetleg lehetnék nyolcvannégy.
És ahogy a technika halad,

Sok újat lát, ki élve marad.
Még oly sok minden ideköthet,
Úgy örülnék a nyolcvanötnek.
Az emberiség sokat tehet,
A világ oly csodás lehet.
Jó annak, aki itt maradhat,
Nem oly sok a nyolcvanhat.
Tudod, Uram, hogy sokat kértem,
Hisz oly szép lehet fenn az égben,
S én mégis arról tervezgetek,
Hogy éljem meg a nyolcvanhetet.
Elfáradok a hosszú úton.
El is kések majd sokszor – tudom.
Tudasd velem, ha meggondoltad,
Betöltöm-e a nyolcvannyolcat?
Addigra már oly sokat láttam,
Emlékeimet regisztráltam.
Milyen nagy kár lenne, ha elmennék,
Mielőtt nyolcvankilenc lennék.
Már igazán csak egyet kérek,
Uram, ne vedd szemtelenségnek,
Éveim száma kerek lehet,
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Jegyzőkönyvi kivonat
A Sátán konferenciát tartott. Összehívta a
démonokat a világ minden tájáról. meg‐
nyitó beszédében ezt mondta:
Nem tarthatjuk vissza a keresztényeket
attól, hogy eljárjanak istentiszteletre. At‐
tól sem tarthatjuk vissza őket, hogy olvas‐
sák a Bibliájukat, és hogy tudják az igaz‐
ságot. Még attól sem tarthatjuk vissza őket,
hogy bensőséges kapcsolatot alakítsanak
ki a Megváltójukkal. Ám, ha egyszer meg‐
szerezték ezt a kapcsolatot, megtört a ha‐
talmunk rajtuk. Úgyhogy engedjétek, hogy
elmenjenek istentiszteleteikre Úrvacsorá‐
hoz, Szentáldozáshoz járulhassanak, de
lopjátok el az idejüket úgy, hogy igazi és
élő kapcsolatot ne tudjanak kialakítani Jé‐
zus Krisztussal.
Ezért kössétek le őket az élet mellékes
dolgaival. Találjatok ki számtalan cselt,
amellyel lefoglalhatjátok a gondolkodásu‐
kat. Kísértsétek őket arra, hogy költsenek,
költsenek, költsenek, kérjenek kölcsön,
kérjenek kölcsön, kérjenek kölcsön!
Győzzétek meg a feleségeket, hogy dol‐
gozzanak hosszú órákat, és a férjeket, hogy
hetente 67 nap és 12 órában dolgozzanak.
Így kialakul az üres életforma. Attól is tart‐
sátok vissza őket, hogy időt töltsenek
gyermekeikkel és darabokra fog hullani a
családjuk. A munka nyomása alatt, az ott‐
hon már nem lesz többé biztonságos me‐
nedék! Emellé még stimuláljátok is túl az
agyukat, hogy ne legyen képesek meghal‐
lani azt a „halk, szelíd” hangot!
Csábítsátok őket arra, hogy minden

helyzetben a médiáinkon keresztül minél
több információt szerezzenek. Az agyuk‐
ba bezsúfolódott csábításaink, már az eset‐
legesen felcsendülő biblikus dallamok ese‐
tén sem éleszti föl legtöbbjükben a már
megtört kapcsolatukat Krisztussal.
Tartsátok a feleségeket olyannyira fárad‐
tan, hogy ne tudják férjeiket szeretni! Ad‐
jatok ehhez még fejfájást is nekik! Ez a
férjek továbbállásával gyorsan szétszakít‐
ja a családokat.
Adj nekik Télapót, hogy eltérítsd őket
attól, nehogy megtanítsák gyermekeiknek
a karácsony igazi jelentését. Adj nekik
húsvéti nyuszit, így nem fognak beszélni
az Ő feltámadásáról és a bűn és halál fe‐
letti hatalmáról.
Zsúfoljátok tele az életüket sok jó kifo‐
gással, hogy ne legyen idejük, például lel‐
ki találkozókon, zarándok utakon, búcsúk‐
ban keresni Jézus hatalmát! Így egy idő
után, médiafüggőként, saját erejükből fog‐
nak már dolgozni, áldozzák fel egészségü‐
ket családjukat „egy elég jó célért”.
Működni fog! Működni fog! Működni
fog! Így indultak el buzgón a démonok
megbízatásuk teljesítésére. Azért munkál‐
kodnak ma is, hogy a keresztények minél
kevesebb időt hagyjanak Istenre és család‐
jaikra szerte az egész világon (a globálgaz‐
di által digitális pórázzal vezérelt – a be‐
etetést és letiltást alkalmazó  világállam‐
ban?). Ne maradjon idejük arra, hogy me‐
séljenek másoknak arról, hogy Jézus
hatalma hogyan tette szebbé életüket.

Zárszóként a tiéd az utolsó gondolat,
Kedves Olvasónk! Dönts el te magad,
hogy nem mások esetében, hanem nálad
és közvetlen környezetedben, sikeres volt
e a Sátán ezen cselszövése? És ne feledd,
Isten irgalma végtelen, amivel a hit útján
élhetsz!

Ha meglátnám a kilencvenet.

A magas kortól én nem félek,
Megadod a kilencvennégyet.

Még pár unokát is várunk.
Láthatnám őket? – Ugye azt mondtad:
Megadod a kilencvennyolcat.

És hogyha ezt már megengedted,
S ezt a lépést értem tetted,
Nekem már úgyis mind egyre megy,
Könnyen lehetnék kilencvenegy.
Minden szemérvet félreteszek,
Hogyha még egyet kérdezhetek:
Tudom, ez a kor hajmeresztő,
De hadd legyek kilencvenkettő.
Úgy megszoktam az életemet.
És hátha lesz még, ki megszeret,
Ki pótolná elveszett párom,
Ha lehetnék kilencvenhárom.
Addig már reszket a kezem,
De ha még helyén lesz az eszem,

A korra nincs szabadalom,
Számításom megtalálhatom,
Ha őrködsz egészségem fölött,
Akkor lehetnék kilencvenöt.
Manapság már hallani olyat,
Emberekről készül másolat.
Ezt talán én is megvárhatom.
Segíts át a kilencvenhaton.
Ha még hirtelen meg nem halok,
Kis vagyonkámmal rendben vagyok.
Elég lesz talán még egy évig,
Kihúzhatnám kilencvenhétig?
Hála neked, nagy a családunk,

(Czakó Gábor írása alapján)

Uram, segíts
kishitűségemen!

Nem, nem vagyok én igazán hitetlen,
akarok hinni, mindent igaznak tartok,
amit mondasz, amit kinyilatkoztattál
üdvösségünkre.
De valahogy nem járta át egészen
teljes életemet, minden percemet az
a biztos hit, az a meggyőződés, hogy
egyedül te vagy életünk ereje, egye‐
dül te vagy a megoldás minden kér‐
désben, minden nehézségben, s hogy
te vagy minden szép és igaz dolog
Ura, te vagy minden eredmény hőse,
mert nélküled semmit sem tudnánk
elérni, megalkotni, felépíteni!
Istenem! Állj mellettem, biztass és
erősíts a cselekvő hit kegyelmével!
Ámen.
Laudetur Kiadó:
Találkozásaim lstennel…
című könyvből

Sok évet kaptam, nem egy-kettőt,
Megköszönöm a sok esztendőt.
És még kérem, – tán el sem hiszed
A kilencvenkilencediket.
Még egy év és akkor valóban
A népek azt mondják rólam:
Ez aztán igazán szép kort ért meg,
Hisz tegnapelőtt múlt százéves.
Uram, az életet te adod.
Úgy veszed el, amint akarod.
Nem is zavarlak többet Téged.
Ne vedd komolyan, amit kérek, Csak beszélgetni vágytam Véled.
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Útravaló - Első levél Istentől
Karácsonykor kezembe került egy könyv,
Találkozásaim Istennel és önmagammal a
címe. Szerzője Gyuri atyánk régi ismerő‐
se, Vereb István, a Laudetur kiadó alapító‐
ja. Vajúdó világunkban e könyv sokunk
segítségére lehet. Egyeztetések után, a
könyv alapján sorozatot indít a Vadkerti
Harangok is, támpontokat kínálva a ho‐
gyan továbbra. Természetesen, aki a soro‐
zaton túl bővebben is meg szeretné ismer‐
ni a jelzett könyv tartalmát, Gyuri atyától,
vagy az újságunktól is hozzájuthat a be‐
szerzési lehetőséghez. Figyelemfelkeltés
gyanánt először a Négy levél Istentől fe‐
jezetből olvashat részleteket minden ked‐
ves olvasónk, majd a Hegyi Camino feje‐
zet segítségével indulunk zarándokútra.

azon, hogy mennyire vagy nyitott arra,
hogy elfogadd az én üzeneteim. Szokatlan
forrásokból is érkezhetnek hozzád, való‐
színűtlen emberektől (pl. egy nem kedvelt
kolléga) vagy váratlan helyeken, helyze‐
tekben (pl. vásárlás közben megszólít va‐
laki).
Ahhoz, hogy a bizalom kialakuljon és
erősödjön benned, hogy nyitott legyél az
én jelzéseimre, összeszedettnek kell len‐
ned. Az összeszedettséget gyakorolhatod
a szeretetből végzett önmegtagadással, le‐
mondással, mert akkor a figyelmed nem
önmagadra, hanem rám irányul.
Továbbá a csend megteremtésével is
irányíthatod a figyelmedet, hogy meg‐
halld az én hangomat is. Nem tudsz ös‐
szeszedett lenni csend nélkül. Kell szá‐
modra néha a pusztaság érzése, hogy érté‐
Kedves Barátom!
keld ajándékaimat. Gyakorold az össze‐
Bátorság! Ne félj! Bízzál bennem! szedettséget, hogy erősödön a bizalom
Ugye, ha jobban magadba nézel, nincs benned, ami által szabaddá válsz a félel‐
olyan nap, amikor ne lenne a szívedben
félelem valamitől vagy valakitől. Szíved‐
be látok és tudom, hogy minden igyeke‐
zeted ellenére néha képtelennek érzed
magad, hogy szabaddá válj a félelmeidtől,
a bűneidtől, a földi hiúságoktól. Most pél‐
dául mi az, amitől tartasz, ami szorongást, Idén februárban immár második alkalom‐
aggódást vált ki belőled? Légy őszinte és mal került megrendezésre Érsekvadkerten
a Házasság Hete. Hazánkban az országos
mondd el nekem!
Megértem azt, ami benned van! Mégis eseménysorozatot 2008 óta rendezik meg
arra kérlek, bízzál bennem! Lehet, hogy a keresztény egyházak és civil szerveze‐
minden jel arra mutat, hogy nincs kiút, tek széles körű összefogásával, számtalan
nincs jó megoldás az adott helyzeted‐ nagyváros, település, közösség részvételé‐
ből…, de bízzál bennem! Újra mondom:
bízzál bennem!
Mit is jelent a bizalom? Gondolkodj el

meidtől, hogy növekedjen benned a szere‐
tet.
Minden érted történik. Néha azt gon‐
dolhatod, hogy mindezeket azért „kell”
csinálni, hogy elégedett legyek veled és
megdicsérjelek, megjutalmazzalak, mert
például böjtöltél.
Nem az elvárás miatt kell cselekedned,
hanem magad miatt. Azért, hogy betelje‐
sedjék az életed. Hétköznapi kifejezéssel,
hogy boldog legyél. Mit jelent a boldog‐
ság? Annak megélése, hogy én veled va‐
gyok minden pillanatodban a fogantatá‐
sodtól kezdve. Igen, veled vagyok most
is. Ha megéled teljes szívedből, hogy ve‐
led vagyok, nincs többre szükséged!
Ugye adtam gondolkodni valót? Akkor
lássuk, mit fogsz tenni? Min fogsz változ‐
tatni?
Szeretettel ölellek, a te Megváltód
emj é
folytatás a 2. levéllel

Házasság hete 2021

Teréz anya
reggeli imáj a

Eljöttem hozzád, Jézus, hogy érintése‐
det fogadjam, mielőtt megkezdem a na‐
pot. Pihentesd meg tekintetedet
tekintetemben, segíts, hogy munkámat
barátságod biztonságának tudatában vé‐
gezhessem. Töltsd be gondolataimat,
hogy kitartsak a lárma sivatagában is,
engedd, hogy áldott sugaraid beragyog‐
ják elmém rejtett zugait, és adj nekem
erőt azokért, akiknek szükségük van
rám. Ámen
(Kalkuttai Szent Teréz)

vel. A Házasság Hete bátorít minden olyan
helyi kezdeményezést, amely hidat épít az
adott közösség környezetében élő házas‐
párok és családok felé. Nyíltan beszél a
házasság mindennapi valóságáról, öröme‐
iről és feszültségeiről. Célja, hogy egy hé‐
tig a házasság és a család fontosságára irá‐

nyítsa a figyelmet.
A jelenlegi járványügyi korlátozások
miatt községünkben idén online szervezte
meg az eseményt a Tizenhárom Almafa
Alapítvány. Az erre a célra megadott e
mail címre sok vadkerti és számos, más
településről való pár küldte el részvételi
szándékát. A szervezők minden nap el‐
küldtek egy feladatot a jelentkezőknek,
melyet a házaspároknak, házasságra ké‐
szülőknek közösen kellett végrehajtaniuk.
Szerepelt közöttük egymásra hangoló,
beszélgetésindító feladat, de 26 kérdést
körbejáró szerelmi kvíz is, vagy a Házas‐
párok Útja elnevezésű elmélkedés, me‐
lyek célja a párok egymás felé fordulása,
egymás mélyebb megértése, elfogadása –
végső soron közös kapcsolatuk építése
volt, melyre a hetedik napon gitáros
szentmise keretében kérték Isten kegyel‐
mi segítségét, s kapták Gyuri atya áldását
is. (Szerkesztői megjegyzés: a legnézet‐
tebb részben 114 email címről kapcso‐
lódtak be e nemes és családközpontú
programba!)
Érsekvadkert,
2021. február 14.
Judit és Attila
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A kereszt a szeretet misztériuma
A liturgia úgy beszél a keresztről, mint
egy nemes és hűséges fáról. Ferenc pápa
tavaly szeptember 14i előadásában alá‐
húzta, hogy nem mindig könnyű megér‐
teni a keresztet. Csak szemlélődéssel le‐
het belépni ebbe a szeretetmisztériumba.
János evangéliumában (3,1317) Jézus
ezt két igével magyarázza el ezt Nikodé‐
musnak: fölmenni és alászállni. Jézus
alászállt a mennyből, hogy mindannyiun‐
kat fölvigyen a mennybe. Ez a kereszt

misztériuma, emlékeztetett a szentatya.
Szent Pál ezt úgy magyarázza (Fil 2,6
11), hogy Jézus megalázta önmagát, mi‐
vel engedelmes lett a kereszthalálig: Ez
Jézus alászállása. Egészen mélyre, a
megalázkodásig kiüresítette önmagát sze‐
retetből, és ezért Isten fölmagasztalta és
fölemelte őt. Csak akkor érthetjük meg az
üdvösséget, amit ez a szeretetmisztérium
nyújt nekünk, ha megértjük egészen ezt
az alászállást.
Ez azonban nem könnyű  jegyezte meg
a pápa , ugyanis mindig ott a kísértés,

Ez törté nt
Temetések:

8. Szrenka István (1950)
9. Szabó István (1940)
10. Csillag Józsefné
Antal Mária (1945)
11. Dinnyés Zoltán (1968)

hogy csak az egyik felét vegyük figyelem‐
be. Olyannyira így van ez, hogy Szent Pál
erős szót mond a galatáknak, amikor en‐
gedtek a kísértésnek, és nem léptek be a
szeretet misztériumába, hanem magyaráz‐
ták azt. Mint ahogy a kígyó megbűvölte
Évát, és ahogy a pusztában megmérgezte
az izraelitákat, akiket elbűvölt egy kereszt
nélküli Krisztus vagy egy Krisztus nélkü‐
li kereszt illúziója. Erről a két kísértésről
beszélt Ferenc pápa a Szent Kereszt Fel‐

mester, semmi több. Az, amit tudtán kívül
talán Nikodémus keresett. Egy kísértés a
sok közül. Igen, Jézus milyen jó mester,
de kereszt nélkül… Megkísértette ben‐
nünket valaha ez a kép?  intézi felénk a
kérdést Ferenc pápa.
A másik kísértés pedig a kereszt Krisz‐
tus nélkül. A szorongás, hogy lent mara‐
dunk, alászállva, a bűn súlya lehúz min‐
ket, reménytelenül. Egyfajta „lelki mazo‐
chizmus” ez. Csak a kereszt, remény nél‐
kül, Krisztus nélkül. A kereszt azonban
Krisztus nélkül a tragédia misztériuma len‐
ne, mint a pogány tragédiák, folytatta gon‐
dolatmenetét a Szentatya. De a kereszt a
szeretet misztériuma, a kereszt hűséges, a
kereszt nemes. Szánjunk rá ma pár percet
és tegyük föl magunknak a kérdést: a meg‐
feszített Krisztus a szeretet misztériumae
számomra? Én egy kereszt nélküli Jézust
követek, egy „spirituális tanítót”, aki meg‐
vigasztal, ellát jó tanácsokkal? Vagy a ke‐
resztet követem Jézus nélkül, folyton pa‐
naszkodva ezzel a fajta „lelki mazochiz‐
mussal”? Hagyom, hogy magával vigyen
az Úr alászállásának, teljes önkiürítésének
és felmagasztalásának misztériuma?
Ferenc pápa végül azért fohászkodott az
Úrhoz, hogy adja meg a kegyelmet, és a
megértés helyett beléphessünk ebbe a sze‐
retetmisztériumba, aztán a szívünkkel, az
magasztalásának ünnepén. Az egyik, ami‐ elménkkel, a testünkkel, az egész valónk‐
kor a kereszt nélkül tekintünk Krisztusra kal megértünk belőle valamit.
és egy „spirituális mestert” faragunk belő‐
Vatikáni Rádió
le, aki nyugodtan visz minket előre. Egy
fotó: Kristók J.
kereszt nélküli Krisztus nem az Úr: egy

Egyházközségi hírek
Nagyböjt minden péntekén az esti
szentmise előtt 17 óra 15 perctől keresztúti
ájtatosságot tartunk templomunkban,
szeretettel hívjuk a Kedves Testvéreket,
elmélkedjük át együtt Jézus szenvedését.
Március 5én lesz a hónap elsőpénteke
délelőtt a szokott módon felkeressük
otthonukban, az idősbeteg testvéreket.
Március 15én hétfőn az 184849es
Forradalom és Szabadságharc évfordulóján,
reggel 8 órakor mutatunk be szentmisét
Magyar hazánkért.
Március 19én, Pénteken lesz Szent
Józsefnek Szűz Mária jegyesének, Jézus
nevelőatyának az ünnepe. A szentatya erre
az évre Szent József évet hirdetett. A Szent

József kilencedet március 11én,
csütörtökön fogjuk elkezdeni, melyet a
reggeli szentmisék után, az esti szentmisék
előtt vasárnap pedig a nagy mise előtt
végzünk.
Március 25én, csütörtökön lesz Urunk
születésének hírüladása, azaz Gyümölcsoltó
Boldogasszony ünnepe, szentmisék
templomunkban reggel 7 órakor és este 6
órakor lesznek.
Március 21én nagyböjt 5. vasárnapján
országos gyűjtés lesz a szentföld javára.
Március 28án lesz Virágvasárnap, ezzel
a nappal kezdetét veszi a nagyhét. A
barkaszentelést a fél 10es szentmise elején
a Lourdesi Barlangnál végezzük.
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Szentmiseszándékok
Március
1. Hétfő
2. Kedd
3. Szerda
4. Csütörtök
5. Péntek
6. Szombat

7. Vasárnap
8. Hétfő
9. Kedd
10. Szerda
11. Csütörtök
12. Péntek

13. Szombat

14. Vasárnap

15. Hétfő
16. Kedd
17. Szerda
18. Csütörtök
19. Péntek

20. Szombat





 Kovács János, felesége Paulicsek Erzsébet,
testvéreik, szüleik, nagyszüleik
 Sípos Ákos, élő és elhunyt hozzátartozók
 Urbán Sándorné Benyovics Anna 1.
évforduló
 Híves Ferenc, felesége Kordics Anna,
lányuk és hozzátartozók
 Fábián József, felesége Vitéz Mária, vejük
Szabó Kálmán, élő és elhunyt családtagok
 Kovács Lajos, felesége Bugyi Mária, vejeik,
Gyurkovics Sándor, szülei, testvérei
 Záhorszki Mihály, felesége Gubik Gizella,
szüleik, testvéreik és hozzátartozók
 Pölhös Péter és szülei, Záhorszki és Csillag
család élő és elhunyt hozzátartozói


 Boda István, felesége Csillag Anna, szüleik,
élő és elhunyt családtagok
 Záhorszki Károly
 Holman István 10. évforduló, szülei, testvére
Tibor, anyósa, apósa, valamint Krizsan
István, felesége Szabó Emerencia, élő és
elhunyt hozzátartozók
 Szakács Ferenc, felesége Viktor Erzsébet,
szüleik és testvéreik és hozzátartozók
 Erdős István 5. évforduló, szülei, apósa,
anyósa, élő és elhunyt hozzátartozók
 Varga János, felesége Pálinkás Julianna,
Kaba és Balogh család elhunytjai
 Percsina, Berta és Babinszki család
halottaiért
 Vitéz István, felesége Kosztrihán Mária,
Ferencsik József, felesége Pinke Mária,
szüleik, a család elhunyt hozzátartozói
 Halaj Sándorné 1. évforduló, a család élő és
elhunyt tagjaiért
 Csejk András, szülei, anyósa, apósa, a
család élő és elhunyt hozzátartozói


 Dósa, Kovács és Pobori család halottaiért

 Temela József, élő és elhunyt hozzátartozók
 Súth János, felesége Varga Mária, szüleik,
vejük, élő és elhunyt hozzátartozók
 Nagy Ignác, felesége Vitéz Anna, szüleik,
testvéreik, a család élő és elhunyt
hozzátartozói
 Benyó Sándorné Valent Anna

21. Vasárnap
22. Hétfő
23. Kedd
24. Szerda
25. Csütörtök
26. Péntek
27. Szombat

28. Vasárnap
29. Hétfő
30. Kedd
31. Szerda

 Vitéz József, felesége Fábián Erzsébet, fiuk,
szüleik, két vejük és a család élő és elhunyt
hozzátartozói
 Deszpót Ferenc 40. évforduló és elhunyt
hozzátartozók






 Lovász Ferenc, felesége Homolya Margit,
fiuk, unokájuk, menyük, vejük, valamint Híves
József, felesége Erdős Margit, fiuk, vejük, élő
és elhunyt családtagok
 Pálinkás István, felesége Dósa Erzsébet,
szüleik, testvéreik, Vigyinszki József,
felesége Zachar Erzsébet, Varga Imre és
felesége, élő és elhunyt hozzátartozók
 Csabák László 4. évforduló, a család élő és
elhunyt tagjai
 Neisz József, felesége Csabák Ilona,
gyermekeik József és Mária, a család élő és
elhunyt tagjai




Egy kis humor
 Isteni egysorosak 

Sokan akarnak Istennek szolgálni, de csak mint tanácsadók.
Könnyebb tíz szentbeszédet elmondani, mint egyet megva‐
lósítani.
Isten semmit sem teremtett cél nélkül, de azért a szúnyog
határeset.
Furcsák az emberek: A buszon elől akarnak ülni, a moziban
középen, a templomban hátul.
Ne szidd az Egyházat: Ha tökéletes volna, nem lehetnél
tagja.
Isten nem ítél meg senkit halála előtt. Te miért tennéd?
Ha a hívek jobb papot szeretnének, csak imádkozni kell
papjukért.
A béke sokszor egy mosollyal kezdődik.
Isten tanúnak hívott meg, nem ügyvédnek vagy bírónak!
Ne tegyél kérdőjelet oda, ahová Isten pontot tett!
Isten nem a tökéleteseket hívja meg, hanem a meghívotta‐
kat tökéletesíti.
Isten nem zavartalan utazást, hanem biztos célba érést ígér.
(Magyar Kórus 2020. 1. sz. )

Vadkerti Harangok
Az Érsekvadkerti Katolikus Egyházközség lapja
Szerkeszti az Érsekvadkerti Kolping Család Egyesület
Felelős kiadó: Máthé György plébános
Nyomtatás: ZHORV Stúdió
Internet cím: https://www.ersekvadkert.vaciegyhazmegye.hu
email: emje52@gmail.com

