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Fókuszváltás szótárral 
 

Ahogy a fényképezésnél nem mind - egy, hogy mire fókuszálunk – az alak-
ra vagy a háttérre –, így van ez az érzéseinkkel és az eseményekkel is. Ösz-
szeszámoltuk már, hányféle érzése is lehet egy embernek?  
Minap kezembe került egy lista, ezen 265 érzést számoltam meg ötféle ka-
tegóriába sorolva a pozitívokat (békés, szerető, örömteli, játékos, nyitott), 
ötfélébe a negatívakat (zavarodott, szomorú, félelem, fájdalom, veszteség). 
Mennyi sokféle érzelemmel rendelkezünk!  

Megkönnyebbült, felszabadult, hálás, szemérmes, örömmel csordultig telt, büszke, 
derűlátó, kíváncsi, csodálkozó… Tanácstalan, elveszett, túlterhelt, elárvult, ideges, 
félénk, nyűgös, ingerlékeny, erőtlen, védtelen, sebezhető…  

Ha esténként végigvesszük, milyen érzéseink voltak napközben, rájövünk, 
hogy milyen nehéz a jó dolgokat előhívni, eléjük tolakodnak, hogy már 
megint mérgelődtünk a szomszéd miatt, elkéstünk a megbeszélésről, kap-
kodtunk amiatt, hogy rosszul osztottuk be az időnket. Sürgettük cseme-
ténket a cipőkötésnél: „mi lesz már, ne piszmogj, elkésünk!” Türelmetlenül 
oktattuk ki 80 felé közeledő idős szülőnket: „miért nem kérsz már időpon-
tot az orvoshoz?” Mennyi, mennyi beazonosítandó negatív érzés, esemény! 
Mindeközben ott lapulnak a jó érzések is, csak azt ösztönösen kevésbé 
vesszük észre.  

Micsoda fényjátékok voltak az égen délután! Jól esett egy dicséretet kapni a 

főztömre az amúgy mogorva kamasztól. Meginni egy pohár bort életem 

párjával este fektetés után.  

Minden rossz gondolatunkat átfordíthatnánk egy pozitív szótárral, vala-

hogy így:  

„Korán kelés: korai ölelések és puszik.  

Kitakarítandó lakás: fedél a fejünk felett.  

Sok szennyes ruha: van ruhánk, amit hord-

hatunk.  

Tornyosuló mosatlan: van étel, amit mege-

hetünk.  

Kitakarítandó WC: van vízvezeték a házban.  

Zaj: nem vagyok egyedül.  

Szüntelen kérdések: a gyermek egyre okosabb.  

Este, szinte fájó kimerültség: élek!” 

3. 

Gondolatébresztő… 
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PÜNKÖSDHÉTFŐN  -  EGYHÁZKÖZSÉGI MAJÁLIS  
A SZILASLIGETI KEMPINGBEN 

Laci bácsi  hangszeres interaktív mű-
sorral szórakoztatta az egybegyűlteket 

Készül a kolbászos paprikáskrumpli 
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MÁJUS 22-ÉN, SZENTHÁROMSÁG VASÁRNAPJÁN  
A 8.00 ÓRAI SZENTMISÉN  

25 GYERMEK JÁRULT ELŐSZÖR SZENTÁLDOZÁSHOZ.  
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ELSŐPÉNTEK – JÉZUS SZÍVÉNEK TISZTELETE 

Az elsőpéntek a hónap első péntekje, egyben a Jézus Szíve tisztelet napja is.  
Alacoque Szent Margit vizitációs nővér a XVII. században felszólítást kapott Jézus-
tól, hogy terjessze Jézus Szíve tiszteletét, és elsőpénteken járuljon szentáldozáshoz. 
Akik kilenc egymást követő elsőpénteket gyónással, áldozással megtartanak, Jézus 
ígérete szerint sokféle kegyelmet kapnak Istentől. Ezeknek az ígéreteknek nyomán 
az elsőpénteki nagykilenced megtartása széles körben elterjedt az Egyházban és a 
Jézus Szíve tisztelet legelterjedtebb formája lett. 

Mit ígért Jézus azoknak, akik megtartják az elsőpénteki nagykilencedet, vagyis kilenc 
egymást követő hónap első péntekén meggyónnak és megáldoznak? 

Jézus ígéreteit 12 pontban foglalhatjuk össze, ezek a következők: 

1. Megadom nekik az állapotukhoz szükséges kegyelmeket.  

2. Családjaiknak megadom a békét.  

3. Minden bánatukban megvigasztalom őket.  

4. Életükben és különösen haláluk óráján biztos menedékük leszek.  

5. Minden vállalkozásukat megáldom.  

6. A bűnösök szívemben megtalálják az irgalom forrását és vég nélküli tengerét.  

7. A lanyha lelkek buzgókká lesznek.  

8. A buzgó lelkek nagy tökéletességre jutnak.  

9. Megáldom a házakat, ahol Szívem képét kifüggesztik.  

10. Azoknak, akik a lelkek megmentésén dolgoznak, olyan erőt adok, hogy még a 
legmegrögzöttebb bűnösöket is megtérítik. 

11. Azok neveit, akik ezt az ájtatosságot terjesztik, szívembe írom, és onnan soha ki 
nem törlöm.  

12. Végül Jézus Szíve legnagyobb ígérete az elsőpénteki nagykilencedet elvégzőknek 
a következő: Mindazok, akik kilenc egymásután következő hónap első péntekén a 
szentségekhez járulnak, vagyis meggyónnak és megáldoznak, nem halnak meg ke-
gyelmem nélkül, sem a nekik szükséges szentségek vétele nélkül. Isteni Szívem biz-
tos menedékük lesz az utolsó pillanatban.  

Ez az utolsó ígéret tehát azt jelenti, hogy nem kárhoznak el azok, akik életükben elvé-
gezték a nagykilencedet. Nagyon fontos ígéret ez. 

Mit jelent a Jézus Szíve tisztelet? 

A Jézus Szíve tiszteletben magát az Istenembert, magát Jézust ünnepeljük, ebben az 
ünneplésben különösen nagy hangsúlyt kap Jézus szeretete, amelyet a szív jelképez. A 
szívben nemcsak Jézus emberi, hanem istenemberi szeretetének is jelképét látjuk, 
amely egyszerre tükrözi az Atya iránti és az emberek iránti szeretetét. A szív Jézus va-
lóságos emberségének kifejezése is, melyet áldozatul adott értünk. A Jézus Szíve tisz-
telet megnyilvánulási formái lehetnek például az engesztelés, Krisztus követése, eset-
leg önmagunk felajánlása. Önmagunk fölajánlása azt jelenti, hogy minden fárado-
zásunkat, munkánkat, szenvedésünket Jézus Szíve iránti szeretetből tesszük, és ezért 

http://lexikon.katolikus.hu/P/péntek.html
http://lexikon.katolikus.hu/J/Jézus%20Szíve-tisztelet.html
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viseljük el türelemmel mindazokat a nehézségeket, amelyek életünkben adódnak.  
Alacoque Szent Margit volt az első, aki a Szent Szív különös oltalmába ajánlotta ma-
gát. E fölajánlást később sokan mások is megtették.  

XI. Pius pápa pedig az Egyházat is Jézus Szíve oltalmába ajánlotta. Ma az Egyházban 
Jézus Szíve ünnepe főünnep. Ezen a napon kívül még a Jézus Szíve tisztelet ideje 
minden elsőpéntek, és az egész június hónap. Június hónapban szokás imádkozni 
minden nap a Jézus Szíve litániát. 

Az elsőpéntek és a Jézus Szíve tisztelet kapcsán gyakran említjük Alacoque Szent Mar-
git személyét. 

ALACOQUE SZENT MARGIT 

Ünnepét minden évben október 16-án tartja az Egyház. Burgundiában született 1647. 
július 22-én és 1690. október16-án hunyt el. 

Margit apja királyi jegyzőként működött. Amikor Margit nyolc éves volt, meghalt az 
édesapja, és a család meglehetősen rendezetlen anyagi körülmények között maradt. A 
kis Margit tíz éves korában súlyos beteg lett: gyermekbénulás támadta meg. Betegsé-
ge négy évig tartott, és gyógyulása olyan váratlan és hirtelen volt, hogy ő maga és 
környezete is csodának tartotta.  

Rendkívüli jelenségek is mutatkoztak az életében, például látomásai voltak. 1667-ben 
egy magánkinyilatkoztatás hatására elhatározta, hogy szerzetbe lép.  

A noviciátus ideje alatt kapta az első magánkinyilatkoztatásokat Jézus Szent Szívéről.  

Hogy a látomások valódiságáról bizonyosságot szerezzen, a zárda főnöknője külön-
böző szakértőkkel vizsgáltatta meg, akiknek véleménye nagyon kedvezőtlen volt. 
Emiatt sok meg nem értés és megaláztatás érte Margit nővért. 

1675-ben pozitív változás történt a kolostorban, a vizitációs apácák elöljárónak kap-
ták Claude La Colombiére jezsuita atyát, aki hamarosan Margit nővér lelkiatyja lett, 
és megnyugtatta a kapott kegyelmek valódiságáról. Margit akkor feltárta előtte a kül-
detését, mely szerint a Jézus Szíve-tiszteletet kell szélesebb körben terjesztenie. El-
mondta nagy látomását, amelyben 1675. június 15-én volt része, amelyben az Úr 
Krisztus megbízta azzal, hogy gondoskodjék Jézus Szívének ünnepéről. Erről írást is 
készített, amelyet átadott La Colombiére atyának, aki azt később „Lelki magábaszál-
lás” című könyvében közzé is tette. A könyv megjelenésétől kezdve széles körben is-
mertté váltak Margit-Mária nővér magánkinyilatkoztatásai. Az idő múlásával Margit 
nővér egészsége meggyengült, és 1690. október 16-án meghalt.  

Nagyon értékes önéletrajzot hagyott hátra, amelyet 1685-ben írt. Margit nővért 1864. 
április 24-én boldoggá, 1920. május 13-án szentté avatták. Legyen példa számunkra 
az Ő személye a Jézus Szíve tiszteletben, és az elsőpénteki nagykilenced kitartó vég-
zésében. 
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Jeremy Driscoll: Ez történik a misén (sorozat) 

Isten dicsőítése (doxológia) és a nagy „Ámen"  
 

Istenben gyönyörködni, és őbenne egymásban is gyönyörködni - ezt már 
megízleltük az eucharisztikus ünnepben. Ennek másik neve a dicsőítés. 
Az eucharisztikus imádság e dimenziójának kifejezésére létezik egy 
szakkifejezés, amely görög szó, doxológiának nevezik. A doxológia, vagy 
Isten dicsérete és dicsőítése bizonyos értelemben már végighúzódott az 
eucharisztikus imádságon annak legelejétől kezdve, a prefációban és az 
angyali himnuszban pedig előtérben állt a doxológia fogalma. Van azon-
ban az eucharisztikus imádságnak egy speciális része, amelyet 
doxológiának hívnak, és amely lezárja az egész imádságot. A doxológia 
az imádság végső lendülete; teljes kört írunk le a prefációtól a 
doxológiáig. 

A pap felemeli a kenyeret és a bort - az általunk hozott kenyeret és bort, 
amely átváltozott Krisztus testévé és vérévé, soha el nem múló áldozatá-
nak formájában: ez az a kenyér és bor, amelyet hamarosan magunkhoz 
veszünk -, és felemelve bemutatja őket az Atyaistennek, hogy „tiszta ál-
dozatot mutasson be nevének dicsőségére”. „Őáltala, ővele és őbenne a 
tiéd, mindenható Atyaisten, a Szentlélekkel egységben minden tisztelet 
és dicsőség mindörökkön-örökké.” Ebben a pillanatban az egyház azt te-
szi, amit Krisztus tett, és örökké tesz: felajánlja Krisztus egyetlen testét, 
amellyel egyesült, az Atyának, neve dicsőségére és a világ üdvösségé-
ért. Ez a mi közösségünk Krisztus áldozatában. Ez a tökéletes dicséret. 

Természetesen nem tudjuk nem észrevenni a záró doxológia szenthá-
romságos formáját. Ha már az elejétől fogva az ima minden apró része 
az Atyaisten felé irányult, akkor ez most a feléje irányuló valamennyi 
részlet fináléja. Ha mostanáig mindvégig tudatában voltunk annak, hogy 
az Atyához csak Krisztuson keresztül tudunk eljutni, most a végén feltor-
lódnak a határozószók, amelyekkel kifejezzük közvetítésének minden 
felfogható irányát és vonatkozását. Ujjongva hangsúlyozzuk: őáltala, 
ővele, őbenne - ezen az egyetlen úton juthatunk el az Atyához. Ha pedig 
az imádság során mindvégig tudatában voltunk, hogy minden „Krisztus 
által”-hoz kapcsolódik „a Szentlélek-ben”, most a végén olyan szót 
adunk a Lélek szerepéhez, amely egyaránt jellemzi a Szentlélek szemé-
lyét az isteni Szentháromságon belül, és a Lélek munkáját bennünk. Ezt 
mondjuk: „a Szentlélekkel egységben.” Azt látjuk itt, hogy a dicsőítés 
(doxológia) tökéletes összegzése mindannak, amire emlékeztünk 
(anamnézis) és amit kértünk (epiklézis). Mindig ez a keresztény imádság 
teljes alakja. Emlékezünk arra, amit Isten tett, azt kérjük tőle, amire vá-
gyunk, és végül dicsőítjük őt. 
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Szavak és mozdulatok együttese - a püspök vagy a pap felmutatja Krisz-
tus testét és vérét, amelyben mindannyian egyesültünk, és felajánlja az 
Atyának, hogy dicsőséget és tiszteletet adjon neki. A mozgásirány egyér-
telmű. Az egész világ az Atya felé halad Krisztuson keresztül, és ugya-
nez az egyház feladata is. Nem túlzás, ha úgy gondoljuk: az Atyát leve-
szi a lábáról mindaz, amit most maga felé lát özönleni. Látja jönni Fiát, 
és a Fia testében vele kiengesztelődött egész világot. Tudom, különösen 
hangzik, hogy Istent „leveszi valami a lábáról”, de sok minden, ami Isten-
ről Krisztusban kinyilatkoztattatott számunkra, felkavarja az istenségről 
kialakított elvont fogalmainkat. Hogyan is mérhetnénk fel másként azt, 
ami ebben a pillanatban a végső doxológiában történik? Az Atya odaadta 
Fiát a világnak. Most ugyanabban a testben, amely feltámadt a halálból, 
mindannyiunkat egyetlen testként visz az Atya elé, és ezt mondja: „a ti-
éd... minden tisztelet és dicsőség.” Az Atya azon az egyetlen módon látja 
Fiát, ahogyan láthatja, azaz a mi testünkbe öltözve, megfeszített, és im-
már feltámadt testében. Fiát látva minket is lát; mert nincs más Fiú, mint 
az egész Fiú. Az Atya kinyilvánítja: „Íme, szeretett Fiam, akiben kedvem 
telik?” Az egész világ kiengesztelődött Istennel. Ez történik a misén. 
Végérvényes jövőnkben állunk. 

A püspök vagy a pap az egyház nevében beszélve és Krisztus szemé-
lyében cselekedve vezette az egész imádságot. A hívő nép az ő vezeté-
sén keresztül tapasztalja meg Krisztus nélkülözhetetlen közvetítését. 
Krisztust követte, megemlékezve haláláról és feltámadásáról, és vele 
együtt elérkezett az Atya jelenlétébe. Mindarra, amit Krisztus tett, min-
darra, ami történik, a gyülekezet hangosan zengő „Ámen”-nel válaszol. 
Ez a mise legnagyobb „Ámen”-je, és így a világ legnagyobb „Ámen”-je is; 
úgyszólván bemelegítésképpen mondtuk ki korábban a liturgia fontos 
pontjain. Ez az „Ámen” tartalmazza az összes többit. Ez a legteljesebb 
értelme az „Ámen”-nek, amelyről beszéltem, és amely a hitvallást zárja 
le. A hitvallás cikkelyei most mind itt vannak előttünk - Atya, Fiú és 
Szentlélek az egyház hitében - a maguk esemény mivoltában. Az 
„Ámen” pedig „Igent” mond erre, és megért belőle valamit, vágyik rá, 
hogy így legyen - ez az „Ámen” visszhangzik át a földkerekségen az év-
századok során, és odafönt a mennyei csarnokokban.  
Ez az „Ámen” sohasem szűnik meg.  
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A szentmise értékei 

 Halálod óráján az lesz a legnagyobb vigasztalásod, hogy szent-

misét hallgattál. 

 Minden szentmisét magaddal viszel az ítéletre, és ezek lesznek 

közbenjáróid. 

 Minden szentmisével buzgóságod szerint többé-kevésbé csök-

kentheted ideiglenes büntetésedet. 

 Amikor jelen vagy a szentmisén, a legnagyobb hódolatot muta-

tod be az Úr Jézus szent emberségének. 

 A szentmise sok mulasztásodat, hanyagságodat pótolja. 

 A szentmise letörli bocsánatos bűneidet, amelyeket soha nem 

gyóntál meg. 

 A sátán gyengébb lesz veled szemben. 

 A szentmise-hallgatással a lehető legnagyobb segítséget nyújt-

hatsz a tisztítótűzben szenvedő lelkeknek. 

 Egyetlen szentmise, melyet életedben hallgattál, többet használ 

neked, mint számos, melyet halálod után mutatnak be 

(hallgatnak) érted mások. 

 Sok veszélytől és szerencsétlenségtől szabadulsz meg, amit kü-

lönben nem kerülhetnél ki. 

 Minden szentmise új dicsőséget szerez neked az égben. 

 Minden szentmise-hallgatással megrövidítheted a tisztítótűz 

szenvedéseit, melyek különben rád várnak. 

 A szentmisében a pap áldásában részesülsz, amit Isten meg-

erősít az égben is. 

 A szentmisén a szent angyalok seregei között térdelsz, akik félő 

tisztelettel vannak jelen az isteni áldozatnál. 

 A szentmiséről Isten áldását viszed haza minden ügyedre 

(anyagira is). 

 

A szentmise bemutatását kérhetjük élő és elhunyt szeretteinkért 
vagy akár saját magunkért is. A felajánlást a sekrestyében le-
het kérni hétköznapra vagy akár vasárnapra. Éljünk ezzel a 

nem mindennapi lehetőséggel! 

XVI. évfolyam 7. 8. szám 
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     Cseh Katalin: OTTHON 

Az otthon, az édes otthon, ahol 
mindennek íze és hangulata van: 
a kamrában a befőttesüvegek, 
szilva-, meggy- és almakompót, 
uborkák, zöldparadicsomok 
katonás rendben sorakoznak 
a kék papírcsipkés polcokon, 
őrzik az anyaillatot, az anyáét, 
aki most ott bolyong a semmi 
határállomásán avagy peremén, 
lét és nemlét huzatos szegletén, 
tőlünk távol fizikai mivoltában… 
de lelke rebben, ha a függöny lebben, 
és lelke moccan, ha a kanál koccan. 
A konyhában leves fő, tán húsleves 
aranykarikákkal a tetején és sül a 
kolbász szépen feltekerve, s kész a 
krumpli is már, püré lesz belőle. 
Az asztalon porcelántányérok 
még üresen, csak a napfény 
öblösödik bennük peckesen: 
várakozás, előbb cseppfolyós, 
majd lassan kocsonyás, végül 
félszáraz, szikkadt, tőle a száj tikkadt. 
A szoba levegője régi, ócska, dohos, 
a szekrényben ruhák, egytől egyig mo-
lyos. 
Ülök a széken, és felidézem, 
milyen volt egykor a gyerekségem. 
Minden mozdulatlan itt, de bennem 
mozog, folytonosan jön-megy, nyüzsög 
asztal, szék, szekrény, ágy meg falilám-
pa, 

apám kalapja, szemüvege, nagykabátja, 
a szőnyegek, a sarokban a félhomály, 
a kredencen csillanó vizespohár, 
a duruzsoló kályha, a ki-kivillanó láng, 
téli esték kövér csöndje, a falánk, 
a padlás vagy hiu és a pincegádor, 
fent meleged van, lent vacogva fázol, 
fent szúette ládában kincset keresel, 
lent a grádicsokon megbotlasz s leesel. 
A virágoskert s a veteményes, 

a diófa árnya, a tüneményes, 
a szőlőlugas, a nyári szellő, 
sikítva suhan a semmirekellő. 
Az otthon, az édes otthon, 

testvérek testmelege, 
az egy akolba tartozás, 
a lavórban a pancsolás, 
a nevetés s a zokogás, 
a kimondott és kimondatlan, 
a félbehagyott s a szakadatlan, 

apa, anya egy szusszanatban, 
lélegzetvételnyi pillanatban, 
illékony perc-töredékben, 
eltűnünk mind a szövevényben, 
a süllyedő otthonban, a vágyban, 
az öröklött vagy szerzett 
nagy-nagy sóvárgásban. 

   Cseh Katalin: AZ ÖRÖMRŐL 
Hol lakik az öröm? 
Talán bennem, talán benned, 
talán a kéklő messziségben, 
talán a fűszálban, talán a nyárban, 
talán a pipacsmezők fölött köröző 
végtelen madár-vágyban, 
talán a hóesésben - fehér illúzióban -, 
talán a lombhullásban, a 
színkavalkádban, 
talán az egyszerűségben vagy a hallga-

tásban, 
talán a múlékony, röpke szavakban, 
talán a tekintetben, amely elkísér a sí-
rig, 
talán a bizalomban, az önátadásban. 
Talán van is, meg nincs is, 
tapintható és megfoghatatlan, 
talán szerzemény, talán örökség, 
talán egy maréknyi teljesség. 
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Az öreg plébános levelei  
4. levél  
Az ifjúi vérmérséklet veszélyei 

 
Kedves Uramöcsém! 

Amikor Pali öcsém, a jelenlegi káplánom, a múltkori levelemet elolvas-
ta, aki egyedül tudja, Kedves Uramöcsémen kívül, hogy az öreg plébá-
nos szerény személyem, szintén elmondta első miséjének emlékeit. Elő-
hozott egy fényképet is, amely a hazai háztól a templomba haladó kör-
menet közepén ábrázolja őt. Három pár kispap után halad rajta Pali 
öcsém kézvezetőjének jobbján, négy koszorús lány között. Ez a fénykép 
olyan fontos eseményeket élesztett föl első misém már-már elhomályo-
sult emlékei közül, melyeket paptársaim, főleg pedig a legújabb nemze-
dék okulására jónak vélek fölemlíteni. Sajnálom, hogy a múlt levelemben 
elfeledkeztem róluk. No de Uramöcsém engedelmét feltételezve póto-
lom. 

Kispapok és koszorúslányok nélkül az én időmben nemigen akadt új-
mise. Erre mifelénk ma sem. Olvastam ugyan néhány esztendő előtte, 
hogy egyik püspök úr igen bölcs előírásokkal szabályozta az újmisék le-
folyását és a koszorúslányok fölvonulását határozottan, félreérthetetlenül 
eltiltotta. Pali öcsém azonban két évvel ezelőtt volt abban az egy egy-
házmegyében egy újmisén, és úgy mondja, hogy a rokonlányok koszorú 
nélkül jelképezik most az angyalok karát. 

Nem is a koszorúslányok fölvonultatása ellen pattogtatom én, Kedves 
Uramöcsém, a tollamat, mert jól tudom, hogy a régi népszokásokat igen 
bajos kiirtani, de helyes mederbe terelni lehet. Azt ajánlom tehát kellő 
aláza-tossággal, hogy kérjük be mi plébánosok a templomunkban újmi-
sés testvérünk koszorúslányainak keresztlevelét, és aki tizenkettedik 
évét meghaladta közülük, rettenthetetlenül zárjuk ki az angyalok kórusá-
ból. 

Ha aztán így teszünk, akkor elejét vesszük annak a nem éppen hiva-
tásnevelő következőknek is, amilyenek az én újmisémen megestek. Úgy 
történt a dolog, hogy kispaptársaim eleinte a legjobb akarattal egymás 
között maradtak. Amikor az ebédhez ültünk le, az én újmisémen is akadt 
egy rendező, amilyen minden első misén kerülközik, kinek az volt az el-
ve, hogy egy koszorúslány, egy kispap.  

A pecsenyéig minden kispap csak balra nézett, tudniillik a pohara felé. 
Ezt a balra nézést a köszöntések kezdetével mind gyakrabban meg kel-
lett ismételniük, míg végre megjött a bátorságuk, hogy jobbra is tekintet-
tek, a koszorúslányok szemébe. 

A litánia után eleinte helyrebillent a hangulat. A kispapok ismét egymás 
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között szórakoztak. Énekelgettek. Előbb a „Tengernek csillaga", majd a 
„Dicsérnek téged. . ." gyönyörű kórusát. A vendégek áhítattal hallgatták, 
köztük a koszorúslányok is. A papnevelő intézet énekeiből hamarosan a 
világi dalokra csúsztak le és egy-kettőre, a koszorúslányok diktálták a 
műsort. Nem telt bele húsz perc, a kispapok az angyalok jelképes kará-
val vegyeskarrá bővültek, amelyik ugyan csak a felhőkön inneni műsort 
kezdett, nyitányul a „Temetőben láttalak meg először" kezdetű nótát ad-
ván elő, és a „Helyre Kati"-val folytatva. A koszorúslányok ugyanis nem 
ismerték a papnevelő intézet dalait, a kispapok azonban részben ismer-
ték, részben pedig ott helyben megtanulták a koszorúslányokét. 

Ebben a balra nézésből a borospoháron keresztül jobbra néző kispapi 
tekintetben és a „Tengernek csillagá"-tól a vegyeskar miatt „Helyre Kati"-
hoz lecsúszó hangulatban, benne van az ifjúság természete, vérmérsék-
lete. Tudom, hogy sokan tiltakozni fognak a megállapítás ellen. Ez azon-
ban mit sem változtat azokon a tényeken, melyeket az újmisémen és 
azóta számtalanszor tapasztaltam. Öreg fejjel írom, hogy ifjúság bolond-
ság. Elfogadom, hogy a széllel a buzgóság égbe törekvő vitorlását is le-
het hajtani, de vallom, hogy a borospohár és a vegyeskar által képviselt 
körülmények szirtekre vezetik a buzgóság isteni járművét. Ott aztán 
megfeneklik, vagy megsérül. Nekünk, öregeknek kötelességünk, hogy 
ezektől a „körülményektől" tartsuk távol egyházunk jövendő reménysé-
geit. 

Az újmisémről való visszaemlékezéseimet most már befejezvén, meg-
kérem valamire Uramöcsémet. Intézze valahogyan úgy a dolgok sorát, 
hogy jelen levelem ne kerüljön a kispapok kezébe. Mert akiké a kispap-
ság, azoké a jövő. Tönkrement ember azonban az, akit ők nyelvükre 
vesznek. Nekem ugyanis nincsen jövőm már. Az enyém már csak a sír. 
De tartok tőle, hogy bármennyire eltörölhetetlen jel is a papi szentség, - 
három eltörölhetetlen jel lehet a keresztény ember lelkén: a keresztség, 
a bérmálás és a papszentelés; ezt signumnak nevezi a hittudomány - 
még azt is leszednék rólam ezért a levelemért. Márpedig mégsem sze-
retnék a papszentelés jele nélkül az Úr előtt megjelenni. 

Ha pedig mégis valamelyik kispap kezébe kerülne a levelem, szívlelje 
meg a következőket: minden kispap egyszer az oltárhoz akar lépni. Írva 
vagyon azonban, hogy mielőtt az oltárhoz mégy, előbb békülj ki atyádfiá-
val! Bocsássák meg tehát ők is a szúrós, de csak a jót akaró tollát:  az 
öreg plébánosnak 



14.  

Ahol a kincsed, ott a szíved  

- olvassuk a Szentírásban. Amire időt szánunk, 
amire a figyelmünket fordítjuk, amire pénzt szá-
nunk, amiért lemondást, áldozatot vállalunk, az a 
fontos számunkra igazán.  

Sok dolgom volt, de elmentem a gyerekeimmel az 
uszodába, hogy együtt töltsünk egy kis időt. Öröm 
volt bennem utána. Tudtam, hogy most számomra 
ez Isten akarata. 

Ehhez kapcsolódik talán most ez a kis történet is: 

A látszat néha csal 

Két utazó angyal megállt, hogy az éjszakát egy tehetős család házában 
töltse el. A család udvariatlan volt, és megtagadta az angyaloktól, hogy a 
nagy ház vendégszobájában pihenjék ki magukat. Ehelyett egy picike he-
lyet kaptak a hideg pincében. 
Amikor kinyújtóztak a kemény padlón, az idősebb angyal meglátott egy 
lyukat a falon és kijavította azt. Amikor a fiatalabb angyal kérdezte, mi-
ért. Az idősebb angyal így felelt: - A dolgok nem mindig azok, aminek lát-
szanak. 
A következő éjjel mindketten egy nagyon szegény, de vendégszerető pa-
raszt és felesége házában pihentek. Miután azok a kevés ételt is megosz-
tották velük, amijük volt, átengedték az angyaloknak az ágyukat, ahol ők 
jót aludtak. Amikor a következő napon a nap felkelt, az angyalok könnyek 
között találták a parasztot és a feleségét. Az egyetlen tehenük, akinek a 
teje az egyedüli bevételük volt, holtan feküdt a mezőn. 
A fiatal angyal dühös lett és kérdezte az idősebbet: Hogyan hagyhattad, 
hogy ez megtörténjen? Az első embernek mindene megvolt, mégis segí-
tettél neki. A második családnak kevese volt, és hagytad, hogy elpusztul-
jon a tehenük. 
- A dolgok nem mindig azok, aminek látszanak - mondta ismét az idő-
sebb angyal. 
Amikor a nagy ház pincéjében pihentünk, észrevettem, hogy a falon lévő 
lyukban arany van. Mivel a tulajdonos olyan mohó volt és nem akarta 
megosztani szerencsés sorsát, betapasztottam a falat, hogy ne találhassa 
meg. 
Amikor az utolsó éjszaka a paraszt ágyában aludtunk, jött a halál angyala, 
hogy elvigye a feleséget. Helyette odaadtam a tehenet.  

XVI. évfolyam 7. 8. szám 
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A vacsoránál büszkén kérdezi Pistiket az 
apja: 
- Nem vette észre a tanárnő, hogy én csi-
náltam meg a matek házi feladatodat? 
- Hááát, nem hiszem... 
- Mégis mit mondott? 
- Hááát, hogy egyre rosszabb vagyok ma-
tekból! 

Pistike egy gyönyörű csokor virággal 
köszönti a nagymamáját a születés-
napján. 
A nagyi megköszöni és hozzáteszi: 
- Nem kellett volna Pistikém, hisz tele a 
kertem virággal. 
Erre Pistike: 
- Csak volt, nagyi! 

Pistike élete első randevújáról jön haza 
lógó orral. Az apja faggatja: 
- Hogy sikerült? 
- Félig. 
- Hogyhogy félig? 
- Én ott voltam, a lány nem. 

Férj a feleségéhez: 
- Kedvesem, a drágább lakásról való ál-
mod végre valóra válik! 
- Tényleg? Hát ez csodálatos! 
- Igen, hétfőtől emelik a lakbért. 

Szőke nő a pszichiáternél: 
- Doktor úr, engem mindenki ostobának 
tart. 
- Értem a problémáját. Mondjon el szé-
pen, lassan mindent az elejétől. 
- Dok-tor úr, en-gem min-den-ki os-to-bá-
nak tart.  

Egy kisboltban dolgozom. A múltkor egy vevő a pulton felejtette a mobilját. Megnéz-
tem rajta a címlistát, és felhívtam a Mama feliratnál jelzett telefon-számot. Elmond-
tam a hölgynek, hogy a fia telefonja nálunk van. - Azonnal intézkedem, válaszolt a 
Mama. Kis idő múlva megcsörrent a mobil, felvettem: - Halló? 
- Kisfiam, a kisboltból telefonáltak, hogy náluk van a mobilod, menj érte! 

A legfrappánsabb ügyfélkezelés díját valószínűleg az ausztrál Ansett Airlines jegy-
kezelőnője érdemelné ki az alábbi megoldásával: Egy Ansett járat kimaradt Sydney 
repülőterén, mivel a légitársaság Boeing 767-es utasszállító gépe meghibásodott. Az 
utasokat gyorsan megpróbálták más járatokra áttenni, a főszereplő hölgy előtt is türel-
metlen utasokból álló sor kígyózott. Ekkor egy ingerült utas előretört a sorban, le-
csapta a jegyét a pultra, és felcsattant: - Egy jegyet kérek a legközelebbi gépre, és 
ajánlom, hogy első osztályra adják! - A hölgy türelmesen válaszolt: - Sajnálom, uram! 
Boldogan segítek Önnek, de előbb az itt sorban álló embereket kell elintéznem. Az 
utast ez persze nem hatotta meg, hangosan, hogy mindenki hallja a sorban, megkér-
dezte: - Hölgyem, tudja maga, hogy én ki vagyok?! 
      A nő elmosolyodott, majd gondolkodás nélkül a hangosbeszélő mikrofonja után 
nyúlt, és beleszólt: - Figyelem! - kezdte, és a hangja visszhangzott a terminál egész 
területén. - A 14-es kapunál van egy kedves utasunk, aki nem tudja, kicsoda is ő. Ha 
bárki segíteni tud személyazonossága  megállapításában, kérjük fáradjon a 14-es ka-
puhoz! 
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G y e r m e k o l d a l   
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KÁNYÁDI SÁNDOR: SZITAKÖTŐ 

Minden repülni tudó közül leginkább a szitakötő hasonlít a repülőgépre. Még 
a zirregése is bizonyára burrogás volna, ha maga a szitakötő nem volna olyan 
picike. Így csak zirreghet szegényke. 
– Zirizirr, zirizurr, zi-zi – zirregi vidáman. És olyan gyorsan libben-lebben sás-
ról sásra, hogy ember legyen a talpán, aki meg tudná borítani. Még egy olyan 
nagy szalmakalappal is, mint amilyent a kisfiú fejében láthatunk. 
De minek is kellene megborítani. 

– Hogy lenne nekem is repülőgépem – gondolta a kisfiú. 
– Hadd el, hadd zirregjen kedvére. 
De a kisfiú másképpen gondolkozott. Különben nem tette volna le a nagy cse-
répkorsót, melyet azért nyomtak a kezébe, hogy hozna gyorsan vizet a csurgóról 
a nagy melegben szorgoskodó mezei munkásoknak. Ment is a kisfiú örömmel s 
büszkén, hogyne ment volna, amikor városi s ekkorka létére ilyen hivatallal ru-
házták föl. Olyan magasra tartott fejjel haladt az ösvényen, hogy szinte egy ba-
karasszal nagyobbnak látszott, mint amekkora valójában. 
– Aztán hamar járj! 
– Hamar járok! 
– Az egyik lábod itt, a másik ott legyen! – kiáltott utána a nagyapja. 
– Ott lesz és itt lesz – ígérte a kisfiú, és ugyancsak szedte a lábát. S amikor a 
csurgóhoz ért, ügyesen alája tette a korsót, ahogyan a nagyobbaktól látta. És 
örült nagyon, hogy ilyen szépen muzsikálva csordogál bele a finom forrásvíz. 
Ekkor röppent el a szitakötő az orra előtt. De mire utána fordult volna, már jött 
is szembe vele. Aztán oldalra tért hirtelen, s rászállt a sásra, egy kicsit hintázni. 
– Meg kéne fognom – vette le a kalapját a kisfiú. – Olyan, mint egy repülőgép. 
Világra olyan. 
– Hopp! – borította a kalapot a sásra. 
– Zirizirr, zirizurr – zirrent tovább a szitakötő. S pár lépéssel odább újra leszállt. 
A kisfiú utánalopakodott. 
– Hopp! Megvagy! De nem volt meg. Ott körözött a feje fölött. Olyan sebesen, 
hogy a zirregését is alig tudta követni. Zirizurr. Hopp! Zirizurr. Hopp! Így men-
tek mind lennebb, lennebb a patak mentiben. A korsó már jóllakottan gurgulá-
zott. Már az oldalán is csurgott. Ami különben nem árt a korsónak, annál hide-
gebben tartja majd a vizet. De a dolgosok is egyre sűrűbben tekintgettek a hátuk 
mögé, hogy jön-e már a kisfiú. Ebédelni is kéne. De se kisfiú, se víz.  
Aggódni kezdtek. Mégiscsak városi kisfiú. Nehogy valami baja esett volna. 
A nagynéni utánaindult. Meg is találta – a korsót. Már éppen kiáltani akart, ami-
kor a nagy szalmakalapot is megpillantotta. Jó hajításnyira a csurgótól, ott hado-
nászott vele a kisfiú. 
– Hát te mit hadonászol azzal a kalappal? 
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– A repülőgépet, a pici repülőgépet szerettem volna – motyogta sírásra görbült 
szájjal, és már hullt is a könnye, mint a záporeső, mert eszébe jutott az elmulasz-
tott kötelesség. 
– Csak nem szitakötőt akartál fogni? 
– De – intett igent szipogva a kisfiú. 
– Hagyd, hogy röpdössön. Nem kell azért pityeregni. 
– A vízért sírok – zendített rá újból a kisfiú. 
– Azért egyet se sírj! Legalább jó hideg lett – vette ki a csorgó alól a túlcsordult 
korsót a nagynéni. 
– De én szégyenlem. 
– Szégyennek szégyen, de kicsi szégyen. Te is kicsike vagy még. 
– Tessék engem megverni! 
– Miért vernélek? 
– Mert ha falusi fiú volnék, akkor meg tetszene… 
– Lehet, van aki megverne, de én akkor se. 
– De mit mondanak, ha megtudják, hogy miért nem vittem a vizet? 
– Egyet se búsulj te azon! Mind-annyian voltunk valamikor kicsikék, s ki ne 
szeretett volna kicsi korában szitakötőt fogni. 
Vidáman várták őket a dolgosok, jót húztak a korsóból, s dicsérték is nagyon, 
hogy ilyen friss vizet még talán nem is ittak életükben. 
A kisfiú pirulva és lehajtott fejjel pillogott. De fogott is rajta a dicséret, mert at-
tól kezdve olyan lelkiismeretesen s olyan fürgén hordta a vizet, hogy fürge-
ségéért még a csurgó fölött ide-oda zirregő szitakötők is megirigyelhették volna, 
de jól tudjuk, hogy a szitakötők csöppet sem irigy természetűek. 

17. 

 A GAZDAG EMBER ÉS AZ INDIÁNOK   
Egyszer egy gazdag ember elment egy szigetre kincset keresni. Ta-

lálkozott indiánokkal, akiket felfogadott, hogy vi-

gyék utána a csomagjait. A gazdag ember már 

három napja loholt előre a kincstalálás reményé-

ben, mikor az indiánok megálltak, és egy tapod-

tat sem mozdultak. A gazdag ember visszament, 

és megkérdezte tőlük: 

- Miért nem jöttök tovább? 

Ők ezt válaszolták: 

- Elhagytuk a lelkünket, és most bevárjuk. 
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A NAGYPAPA ÉS A FATÁL 

Egy másik emberrel való együttélés nem minden pillanatban a felhőtlen öröm forrása. 
Vannak dolgok, szokások, tulajdonságok, amelyek rendkívül bosszantóak tudnak lenni 
- akár tehet róla a másik, akár nem. A mindennapos idegtépő csaták nemcsak két em-
ber - vagy akár egy egész család - lelki békéjét képesek felborítani, hanem idővel 
olyan szakadékot képezhetnek közöttük, amit talán már soha nem lesznek képesek át-
hidalni. A kapcsolat méltatlanná, hideggé, és hosszútávon működésképtelenné válik. 

Egy idős bácsi együtt lakott a fiával, a menyével és a négyéves unokájával. Gyenge 
volt már, a látása is rossz volt, kezei remegtek, lépteit is inkább csoszogásnak lehetett 
nevezni. A család mindig közösen vacsorázott, ám a házaspárt egyre jobban idegesí-
tette, hogy a nagypapa kanaláról rendszeresen leesnek falatok a földre, a poharából 
kilöttyinti az italt a terítőre, és az egész étkezés körülményessé válik miatta. 

Valamit tennünk kell, ez így nem mehet tovább! Elegem van ebből!" - dühöngött a 
férj az apja miatt. Másnap felállítottak egy kicsi asztalt a sarokba, és ott terítettek meg 
nagyapának a vacsorához. Attól fogva neki a sarokban kellett egyedül ennie, míg a 
család többi tagja az asztalnál beszélgetve együtt költötte el a vacsorát. 

Időről időre azonban összetört egy-egy tányér, ahogy a nagypapa leejtette azt a földre, 
ismét bosszúságot okozva ezzel fiának és menyének. Megelégelve az újabb problé-
mát, elhatározták, hogy egy fatálban adnak vacsorát az öregnek, így talán nyugtuk 
lesz tőle. 

Újabb napok teltek el, és így már tényleg kevesebb lett a probléma a nagypapával. 
Néha ránéztek evés közben, de csak egy-egy bosszús megjegyzésre méltatták, amikor 
egy újabb falat leesett, vagy megint elázott a terítő egy kicsit. De legalább a fatálat 
nem tudja összetörni. A nagypapa pedig szó nélkül ücsörgött a sarokban egyedül, és 
néha egy-egy könnycsepp megjelent a szemében. Unokája csendben hallgatta a nagy-
papát érő szitkokat. 

Egy napon a kisfiú a fa hulladékokkal játszott vacsora előtt, amikor édesapja odalé-
pett hozzá, és kedvesen megkérdezte: ,,Hát te mit készítesz?" A kisfiú ugyanolyan 
kedvesen válaszolt: ,,Egy fatálat készítek neked és anyának, hogy tudjatok miből en-
ni, amikor nagy leszek." Ezután mosolyogva folytatta munkáját. 

Szüleit sokkolták a kisfiú szavai, és olyan erős bűntudatot éreztek, amilyet még soha. 
Megszólalni sem tudtak, csak a könnyeik jöttek ki, ahogy belegondoltak, mit élhetett 
át a nagypapa a viselkedésük miatt. Aznap este ismét négy teríték került az asztalra, 
és onnantól kezdve mindig együtt vacsorázott az egész család. Néhány tányér össze-
tört, időnként mosni kellett a terítőt és takarítani a padlót, de már senki nem törődött 
ezzel. Megértették, hogy mi az, ami igazán számít: a szeretet. 

A szeretet az a híd, ami minden szakadékon átvezet. Olyan híd, amit nem tudatosan 
építünk fel, ezért az ápolásáról is könnyen megfeledkezünk. Pedig a szeretet nemcsak 
egy érzés, hanem egy képesség is, hogy elfogadjuk a másik embert olyannak, ami-
lyen, és ne a saját akaratunkat próbáljuk ráerőltetni, hanem meglássuk azt, amire ő a 
szíve mélyén vágyik.   
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Pál Feri atya: Az irgalmasság mindig cselekvés is 

Hogyan jelenik meg az irgalmasság az emberi kapcsolatokban? 
Hogyan tanulhatunk meg irgalmasnak lenni?  
Az irgalmasság szentéve apropóján e kérdésekről beszélgettünk 
Pál Ferenc atyával. 

– Ha ezt a szót vesszük: irgalom, irgalmasság, a mai ember szá-
mára némileg múzeuminak hat. Hogyan lehet mégis akár egy 
nem hívő embernek is elmagyarázni, hogy megértse a jelenté-
sét? 

– A teológiai tanulmányaimhoz nyúlnék vissza: azt tanultam, hogy az irgalmas-
ságnak megfelelő héber kifejezés képiessége ahhoz kapcsolódik, ahogy az anyá-
nak a méhe megmozdul. Ezt a gondolatot folytatva úgy is mondhatnám, hogy 
amikor a legbelső részeink megindulnak, megmozdulnak, ott történik velünk va-
lami. Tudjuk, hogy az érzéseknek, érzelmeknek a színhelye nem is annyira a 
szív, hanem a zsigereink, a beleink, a gyomrunk, a méhünk. Amikor az édes-
anyának a méhe megrándul, amikor az anya egyszer csak átéli, hogy van egy 
védtelen csecsemő, egy kiszolgáltatott lény, aki teljes mértékben függ attól, 
hogy kap-e gondoskodást, törődést vagy sem, és ez csak rajta, az anyán múlik: 
tehet vele jót, de pusztán azzal, ha elhanyagolná, azzal a csecsemő elveszne, 
meghalna. A cselekvőkész jóindulat, amit az édesanya érezhet a saját kiszolgál-
tatott, tehetetlen gyermeke iránt, az irgalom kifejezése, ebből a képből, ebből az 
emberi viszonyból eredeztethetően ezt mindenki megértheti. 

– Az irgalom szót többnyire Istenhez kötjük, az, hogy ránk is vonatkozhat, távo-
linak tűnik. Pedig az irgalmasság szentévének a Lukács evangéliumából vett jel-
mondata – Legyetek irgalmasok, mint az Atya – erre szólít fel minket Jézus sza-
vaival. Hogyan tud egy ember irgalmas lenni, miben jelent ez többet, mint ha 
csak azt mondjuk: ez az ember jó? 

– Mentálhigiénés szakemberként az irgalmat döntően az együttérzéshez tudom 
kapcsolni. Az együttérzésnek pedig megvannak az élettani gyökerei, vagyis 
hogy működik bennünk egy tükör-neurális hálózat, ami lehetővé teszi, hogy ké-
pesek legyünk olyan érzéseket átélni, megélni, megtapasztalni, amelyek nem a 
mi helyzetünkből fakadnak, hanem egy másik személyéből. Egy másik emberrel 
történik valami, ami bennem érzelmeket kelt, mintha én élném át, velem esne 
meg. Ezért az irgalom nem egyszerűen csak valakinek a megértése, hanem a 
hátterében ott az együttérzés, az együttérzés hátterében pedig megjelenik érzel-
mi, testi szinten abból valami, ami veled van, amit te élsz meg. Aztán az irga-
lomhoz kapcsolódik az ebből fakadó cselekvés, mert különben csak részvét, 
vagy érzelem, egy hangulat vagy hozzáállás, jóindulat vagy jó szándék lenne. 
Az irgalom cselekvésre késztet, aminek a hátterében ez a megélt tapasztalat ta-
lálható, ahogyan engedtem, hogy a másik ember, annak a nyomorúsága, a szen-
vedése, a fájdalma vagy – és elsősorban – kiszolgáltatottsága hatást gyakoroljon 
rám. Amikor megélem valakinek a kiszolgáltatottságát, vagy akár annak lehető-
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ségeit, hogy valakivel valami rosszat tegyek, ártsak neki vagy egyszerűen csak 
valamilyen igazságot helyezzek előtérbe az irgalommal szemben. (Tudatosan üt-
köztetem ezt a kettőt, miközben a kettős kiegészíti egymást.) Amikor hozok egy 
döntést, hogy az irgalmat fogom előtérbe helyezni, akkor lemondok arról, hogy 
jogosan valami mást tegyek, mint amit az irgalom diktál bennem. 

– Nem könnyű, mégis hogyan lehet elkerülni, hogy ne az igazságérzetünk kere-
kedjen felül az irgalmasságon? Hogyan lehet az irgalmasságot és az igazságos-
ságot harmóniába hozni? 

– Nemcsak alapigazságaink vannak, hanem alapdilemmáink, alapkonfliktusaink 
is. Az irgalmasságnak és az igazságosságnak a feszültsége bennünk föloldhatat-
lan belső dilemma és konfliktus, de mégis megtanulhatunk úgy tekinteni a kettő-
re, hogy ne egymással szemben, ütközésben legyenek, hanem egymást kiegészí-
tő igazságként, értékként tekintsünk rájuk, amelyek néha konfliktusba kerülhet-
nek egymással úgy, mint a férj meg a feleség, vagy a szülő és a gyerek. A fele-
ség és a férj sem akarják mindig ugyanazt, de ez nem jelenti azt, hogy őket egy-
mással szembehelyezve kellene látnunk, akkor sem, ha nézeteltérésük van. 

Az igazság nem ugyanaz, ha irgalmatlanul képviselem, mint ha irgalmasan. Is-
tenhez közelebb álló az igazság, ha azt irgalommal képviselem, mint ha tagadom 
vagy irgalmatlanul képviselem. 

John Gottman amerikai családterapeuta mondott egy nagyon izgalmas kijelen-
tést: „A család nem az a hely, ahol bárkinek is igaza lenne.” Értelmezhetjük ezt 
tévesen, gondolhatjuk, hogy ez az igazság leértékelése, vagy elkendőzése. Nem 
erről van szó azonban: ha a családban családként éljük meg az összetartozásun-
kat, vagy egy társkapcsolatban társkapcsolatként éljük meg, ahogy egymáshoz 
viszonyulunk, akkor ha te valamit jobban tudsz, mint én, az engem is gazdagít. 
Ha valamit jobban látsz, mint én, ha helyesebb döntést hoztál, az nem ellenemre 
van, hanem kiegészít és gazdagít engem, mert mi együtt alkotjuk a kapcsolatot, 
egy családhoz tartozunk. Ezért nem véletlenül a család az irgalmasság vagy a 
megbocsátás megtanulásának az elsődleges közege. Ez sosem jelenti azt, hogy 
az igazságot tagadjuk, hanem azt mondjuk, hogy az az igazság, ami nálad van, 
aminek fényében kiderülhet az, hogy én valamit nem tudok jól, vagy tévedtem, 
nem megbélyegez engem, nem lealacsonyít, nem megalázó, megszégyenítő rám 
nézve, hanem engem gazdagító igazság. Milyen nagyszerű dolog az, ha egy csa-
ládban – ha valakinek igaza van – azt nem fegyverként használja, hanem olyan 
értékként, amely a másik javára lehet és kiegészítheti őt. Milyen nagy dolog, ha 
valaki másnak van igaza és nem nekem, mégsem érzem azt, hogy ez fenyegetné 
az önbecsülésemet, hanem azt gondolhatom: milyen jó, hogy mi kapcsolatban 
vagyunk, mert így részesülhetek az értékességedből! 

– Mondta, hogy leképeződnek bennünk a másikban lévő negatív dolgok, de sok-
szor lehetséges az, hogy a másik ember egy olyan cselekedetet, olyan bűnt követ 
el, amelyet nem tudok megérteni. Nem csak az igazságérzetemet sérti, felfogni 
sem tudom. Hogyan lehet arra törekedni, hogy mégis ilyen helyzetben is irgal-
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masan tudjak bánni a másikkal? 

– Fontos, hogy megkülönböztessük azt, hogy valamit megértek, megértő is tu-
dok lenni vagy pedig hogy egyetértek valamivel. Ha megengedem magamnak 
azt, hogy ne értsek vele egyet, akkor nagyobb szabadságom lesz arra, hogy köz-
ben megértsem, miért történt az, ami, miért cselekedett úgy a másik, ahogy tette. 
Ha az sem segít nekem, hogy kimondom: nem értek egyet azzal, amit csináltál, 
akár a családban vagy szoros emberi kapcsolatban, és a szabadság, hogy ezt ki-
fejezhetem, nem segít abban, hogy egyébként ezzel párhuzamosan meg tudjalak 
téged érteni, akkor érdemes az érzések és érzelmek világa felé haladni. Az 
együttérzést vagy a részvétet, a másik megértését leginkább akkor tudjuk megél-
ni, ha beleéljük magunkat a másik helyzetébe, annak szerepébe, abba, amit és 
ahogy ő megélhetett abban a helyzetben. Vagyis addig nem tudok valakit egyál-
talán megérteni, ameddig semmilyen módon nem látom és képzelem el az életet 
onnan, ahonnan ő látta. Akkor, ha belelépek a cipőjébe, felveszem a kabátját, 
vagy belebújok a bőrébe, ezzel a nagyvonalú gesztussal hajlandó vagyok szere-
pet cserélni ővele és megpróbálom az életet megtapasztalni onnan, ahonnan ő 
látta, ezzel összefüggésben általában magától megjelenik bennem valamiféle 
fordulat, ami túlvezet a sértettségemen. 

Amikor valakit nem tudok megérteni, vagy nem is akarok irgalmazni, ezekben 
az esetekben beszűkült lelki és érzelmi állapot jön létre bennem, amiben a saját 
fájdalmamat, veszteségemet, nyomorúságomat tudom csak megélni és nem tu-
dom átérezni, amit a másik megélhetett. Ezekben az esetekben hajlamosak va-
gyunk magunkat csak jónak látni, a másikat pedig csak rossznak. Ilyenkor azt 
mondom: ebben a helyzetben kétségkívül ott tartok, hogy úgy látom, te voltál 
rossz és én jó. Közben tudom, hogy az életben néha jót teszek és néha rosszat, és 
hogy ez veled is pont ugyanígy van. Ekkor létrejöhet köztünk hasonlóság és 
egység, mert azt mondom: eddig azt gondoltam, mi semmilyen módon nem kap-
csolódunk egymáshoz, mert te rossz vagy és én jó vagyok, ezért nekünk nincs 
közünk egymáshoz. De ha azt mondom, hogy egyszerre vagyok jó és rossz, s te 
is egyszerre vagy jó és rossz, egyszer csak közünk lesz egymáshoz. Nem külön-
bözünk annyira egymástól, miközben lehet, hogy egy konkrét helyzetben te 
tényleg tettél valamit, ami nekem nem esett jól, vagy bűn volt. 

– Eddig arról beszéltünk, hogy mi hogyan lehetünk irgalmasak. Kicsit szeretnék 
a másik oldalra is rávilágítani: amikor én szorulok rá arra, hogy a másik irgal-
mazzon, de azzal szembesülök, hogy a másik nem képes velem szemben irgal-
masan viselkedni. Ilyenkor mit tudok magam tenni, hogy ezen túllendüljek? 

– Az irgalmasságnak a létjogosultsága, értékessége amiatt is olyan nyilvánvaló, 
hogy mi magunk is átéljük a tökéletlenségünket és azt, hogy néha kiszolgáltatot-
tá válunk a kapcsolatainkban vagy a családban, és hogy nem tud továbbmenni 
az élet, a kapcsolat, nem tudunk megint bizalmat szavazni egymásnak, csak ak-
kor, ha készek vagyunk irgalmat gyakorolni: megbocsátani vagy a jogos bosz-
szúnkról lemondani, miközben nem tagadjuk az igazságot. Vagyis képes vagyok 
arra a nagyvonalúságra, hogy ne csak saját magam felől, főleg pedig csak a saját 
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sértett önmagam felől nézzek és éljek meg egy helyzetet. Tulajdonképpen min-
den olyan helyzet, amelyben megéltem, hogy irgalomra szorulok, márpedig 
ilyen helyzet nap mint nap létrejön, segíthet engem abban, hogy nagyvonalú le-
gyek akkor, ha azt tapasztalom, hogy ez a másik félnek nehéz. Hogy elismerjem 
a jogát a másiknak arra, hogy ne legyen irgalmas. Mert ezzel teremtjük meg an-
nak a szabadságnak a terét, amiben méltányoljuk és nagyra tartjuk azt az emberi 
gesztust, hogy megbocsátott, irgalmas volt. Ha a kereszténységre hivatkozva azt 
mondjuk, hogy meg kell bocsátani és elfogadhatatlan, ha a másik nem gyakorol 
irgalmat, akkor nem becsüljük eléggé az irgalmat. Nem méltányoljuk a másik 
személyt, aki dönthetett volna úgy, hogy nem lesz irgalmas, de úgy döntött, 
hogy irgalmaz, nagylelkű lesz, valamitől eltekint, valamilyen jogát nem akarja 
érvényre juttatni vagy nem akar minden helyzetből győztesen kikerülni. Éppen 
ezáltal tudjuk nagyra értékelni, hogy elfogadjuk, hogy másképp is lehetne. 

          Agonás Szonja/MK. 

Az Ifjúsági Világtalálkozót  
- július 26. és 31. között rendezik a lengyelországi Krakkóban. A világ minden 
pontjáról érkeznek fiatalok, hogy együtt töltsék ezt a két hetet a maguk sokféle 
színességében, jókedvben, megélve egy hatalmas 
krisztusi közösséget. 
Egyházmegyénk is szervezett közös kiutazást 300 
fiatal számára, Dr. Beer Miklós Püspök Atya  és az 
egyházközség támogatásával. 
Az Ifjúsági Világtalálkozóra egyházközségünkből 
is utaznak fiatalok. 
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2.-4. …………………………………………….. 

5. +Turai Mihály 

6. A 24 órás engesztelő szentségimádást végzőkért és az imát kérőkért 

7.  +Szilágyi Józsefné és +Férje        (8.00) 

  ……………………………………………..     (11.00) 

    Csernák Mihályné +Rapavi Erzsébet, és összes +Hozzátartozó  (19.00) 

8.-10. ……………………………………………..  

11. +Barna Sándor, +Barna Sándorné, +Kiss András, +Kiss Andrásné és 

 +Kiss Lászlóné 

12. A Szűzanya tiszteletére 

13. Hálából a kapott kegyelmekért 

14.  +Paulovics Károly, +Szülei és +Testvérei      (8.00) 

 +Franka Pál, +Franka Pálné, +Hoffer János, +Hoffer Jánosné,  

 Frankáné +Karchesz Emese, és +Franka András      (11.00) 

 Hálából 80. születésnapon         (19.00) 

15. A Mária Légió élő tagjaiért és a háttér imádkozókért    (8.00) 

 +Déri István 30. évf., neje +Lovicska Erzsébet és +Családtagok    (19.00) 

16.-17. ……………………………………………..  

18. +Burik Pál, neje +Horváth Erzsébet, és +Szülők  

19. ……………………………………………… 

20. +Varga Jánosné, +Gábor fia, és +Édesanyja     (8.00) 

 ……………………………………………..      (19.00) 

21.   +Ruzsai Pál, neje +Fogd Julianna, +Gyermekeik, és összes +Hozzátart. (8.00) 

 ………………………………………………     (11.00) 

  +Uzsoki István 40. évf.         (19.00) 

22.-25.  ……………………………………………… 

26.   +József, +Anna, +Mária +János szülők, +Gyermekeik és összes +Hozzátartozó 

27. ……………………………………………… 

28.   Az egyházközség augusztusban +Hívei      (8.00) 

 ……………………………………………..      (11.00)
+Pasiák András 4. évf.         (19.00) 

29.-31. …………………………………………. 

XVI. évfolyam 7. 8. szám 



24. 
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XVI. évfolyam 7. 8. szám 

          HÉT KÉRÉS 
Istenem! 
Ne engedd, hogy kétségbe essem, 
Mikor rágalmak árasztják el a fe-
jem, 
S fájdalomtól nehezedik el a szí-
vem. 

Istenem!  
Ne engedd, hogy kételkedjem, 
Mikor fogytán van a türelmem, 
S úgy szólok, mint egy hitetlen. 

Istenem! 
Ne engedd, hogy veszítsem, 
Mikor harcolok a bűneim ellen, 
S elfogy az erőm a küzdelemben. 

Istenem! 
Ne engedd, hogy irigykedjem, 
Mikor a mások sorsát szemlélge-
tem, 
S a magaméval elégedetlenkedem. 

 

 
 

Istenem! 
Ne engedd, hogy megszégyenüljek, 

Mikor az ellenségeiddel állok szem-
ben, 
S nem elég erősnek bizonyul a hi-
tem. 

Istenem! 
Ne engedd, hogy végleg elessem, 
Mikor „tövisek” nehezítik a léptem, 
S meginog állhatatosságában a hű-
ségem. 

Istenem! 
Ne engedd, hogy meglepődjem, 
Mikor elküldöd a Fiad értem, 
S nem talál tökéletesen készen. 

Istenem! 
Egyszülött Fiad nevében kérem, 
Hallgasd meg könyörgésem, 
Neked, nem lehetetlen semmi sem. 
Ámen! 

Szentmisék  rendje: 

A kerepesi templomban:  

Vasárnap: 8.00 és 19.00  

Hétköznap:  6.15  
Kivéve csütörtök: 19.00 

 
 

Szilasligeti kápolnában: 
Vasárnap: 11.00 


