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Lapunk megjelenését támogatta:

Egyházmegyénkben február 3-án, amikor a szerzetesekkel, a papokkal és a vi-
lágban élő, elköteleződött hívekkel a megszentelt élet intézményét ünnepeltük 
Schönbornban, útjára indult egy szép monstrancia, amelyben elhelyeztük a legmél-
tóságosabb Oltáriszentséget, hogy minden templomunkba eljusson és ez előtt is 
imádjuk Istent, Akinek e titokzatos jelenlétét fogjuk ünnepelni ez év szeptemberé-
ben Budapesten, az egész világról érkező katolikus hívekkel együtt.

A mindenható Atyaisten sokszor megmutatja az Őt kereső embernek, hogy kö-
zel van, s aki Őt őszintén, szívből keresi, az meg is találja (vö. MTörv 4,29). Még 
háromezer évvel ezelőtt megígérte az Úr Mózesnek és a választott népnek, hogy 
velük lesz és megmutatja nagy szeretetét. Csodálatosan kiszabadította őket az 
egyiptomi fogságból (a tizedik csapásnál megmentette őket a bárány vére), átve-
zette őket a Vörös-tengeren, és a pusztában nappal fényes felhő, éjszaka világító 
tűzoszlop formájában vezette őket, jelezve, hogy velük van. Isten tehát mint szaba-
dító, mint a rabszolgaságból megváltó mutatkozott be nekik. Számos csodájával 
bizonyította, hogy gondoskodik róluk: szomjúságukban vizet fakasztott nekik, éhsé-
gükben mennyei kenyérrel, mannával táplálta őket. Túlcsorduló gondviselő jóságát 
mutatta, amikor fürjeket adott nekik eledelül. A Sínai-hegyen szövetséget kötött ve-
lük, hogy ha megtartják a tízparancsolatot, akkor bőkezűen megáldja őket minden-
féle jóval (vö. Lev 26. fejezet). Isten ekkor így beszélt: „Közöttetek fogok élni, Iste-
netek leszek, ti meg népem lesztek” (Lev 26,12). Ezt fejezte ki a frigyláda, a 
szövetség szekrénye, amit Isten parancsára készítettek és a szent sátorban helyez-
tek el. Így jelezte Isten az ő jelenlétét az ígéret földje felé vezető úton.

Amikor évszázadokkal később Dávid templomot akart építeni Istennek, akkor 
Isten Nátán prófétán keresztül azt üzente neki: „...sosem laktam házban (...), hanem 
ide-oda vándoroltam egy sátorban – az volt a hajlékom” (2Sám 7,6).

Évszázadok múltán Isten elküldte Fiát, aki testté lett és köztünk lakott. Harminc 
évi kétkezi munkás életével is megmutatta, hogy teljesen osztozott a mi életünkben, 
fáradságos munkánkban, szenvedésünkben is, hiszen a mi keresztutunkon is velünk 
az Isten. Ezt bizonyítja Jézus az ő szolidaritásának és együttérző jóságának kifeje-
zésével: betegek gyógyításával, halottak feltámasztásával, szabadítással; tehát 
senki nem eshet abba a hibába, hogy azt higgye: Isten csak akkor szeret, ha min-
denünk megvan, ha jól érezzük magunkat. Éppen akkor, amikor ennek ellenkezőjét 
érezzük, a fájdalomban és a szomorúságban van igazán közel hozzánk, hisz még 
a leggonoszabb latrokhoz is leereszkedett és köztük szenvedett Ő is, amikor ma-
gára vette az egész világ bűneit, az ő bűneiket is.

Jézus, mielőtt meghalt, az utolsó vacsorán megalapította az Oltáriszentséget, 
mert nemcsak velünk, hanem bennünk is akar élni. Eggyé akar válni mivelünk, egye-
sülni akar velünk. Az Ő szeretetének és hitünknek legnagyobb titka, hogy az Isten 
azért lett emberré, hogy mi az Ő isteni életéből részesedjünk (причастя).

Mária, akit az Atya teljesen betöltött az Ő kegyelmével, befogadta Isten Fiát, 
akivel együtt látogatta meg Erzsébetet. Erzsébet volt az első, aki felismerte a meg-
testesülés csodáját, és így dicsérte Máriát: „áldott vagy te az asszonyok között, és 
áldott a te méhednek gyümölcse!” (Lk 1,42) 

Mária volt az első ember, aki az Istent tökéletesen hordozta magában. Isten 
ilyen igazi sátrat akart: amilyen Mária volt, s az Úr Isten ezt várja tőlünk is, hogy 
bennünk lakjon és hordozzuk Őt, s végül a látható világba szüljük (vö. Róm 6). Az 
utolsó vacsorán Jézus megmutatta, hogy így akar bennünk lakozni, azt kívánja, 
hogy befogadjuk és hittel hordozzuk Őt, mint élő monstranciák (szentség-mutatók), 
s így tanúskodjunk róla: velünk az Isten!

Majnek Antal
megyéspüspök

Vándorló monstrancia,
avagy velünk az Isten
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Imaoldal

Áldozatom a bűnbánó lélek, 
az alázatos és töredelmes szívet nem veted meg. 

Zs 51,19

Könyörülj rajtam, Istenem, hiszen irgalmas és
jóságos vagy,

mérhetetlen irgalmadban töröld el
gonoszságomat!

Zs 51,3

Sötét a bánat kútja, s mint a jég,
de tükrén mégis ott borzong az ég,

mélységbe hullott életem elé is
így tárja védő két kezét a kék.

A bánat így emel fel égre mégis.
Radnóti Miklós

Péter tekintete keresztezi Jézus tekintetétét, és belehasít 
árulása minden borzalma, látja egész nyomorát, de egyúttal 
megérzi azt is, hogy nem ítélték el, hogy sokkal gyöngédeb-
ben szeretik, mint valaha, és hogy elérhető számára a fele-
melkedés és az üdvösség reménye. Ekkor Péter könnyekben 
tör ki, és ezek a könnyek máris megtisztítják a szívét. Péter 
esélye az volt, hogy elfogadta a találkozást Krisztus tekinteté-
vel… Júdás, te miért menekültél e tekintet elől, hagyva, hogy 
magába zárjon a reménytelenség? Számodra is mindvégig 
megmaradt az üdvösség és a megbocsátás reménye! Bűnöd 
nem volt nagyobb Péter bűnénél…

P. Jacques Philippe. A belső szabadság c. könyvéből

Koldusként jövök hozzád, mert te hívsz, aki gazdag létedre 
értem szegény lettél, hogy szegénységeddel gazdaggá tedd 
koldus voltomat. Gyengélkedőként jövök hozzád, mert nem 
az egészségeseknek, hanem a betegeknek van szükségük 
orvosra. Bicegve jövök hozzád és ezt mondom: irányítsd lép-
teimet a te ösvényeiden! Mint vak tapogatózom hozzád és 
ezt mondom: világosítsd meg szememet, hogy soha ne alud-
jam a halál álmát!

Szent Ágoston

Nagy Szent Gergely pápa nagyböjti himnusza
Halld meg, jóságos Alkotó
Könyörgésünk síró szavát,
Mellyel hozzád fohászkodunk
E negyvennapos böjtön át.

A szívek vizsgálója vagy,
Gyengéinket jól ismered:
Kik hozzád térnek, add nekik
A bocsánat kegyelmeit.

Bűnünk tenger, de kegyesen
Vedd, aki vallomást teszen,
Nevednek dicsőségéért
Adj a betegnek enyhülést.

Engedd, hogy testünk törje meg
Az üdvös megtartóztatás,
Hogy immár a böjtös szívek
Bűnt többé ne éhezzenek.

Boldog Háromság, tedd meg ezt,
Egyszerű Egység, add meg ezt,
Hogy hozzon bő gyümölcsöket
Tieidnek a böjtölés.

Teljes bíbordíszben, koronával fején, jogarral kezében, kí-
sérettel lép fel s vonul el a keresztúton a penitencia királya. 
Aki ezt megérti, sírni kezd; aki elindul nyomában, nem győzi 
tisztára mosni a lelkét.

Jézus alázatba és szenvedésbe öltözve eleget tesz bűnein-
kért; mélyebben felfogva: bűneimért. Akit a penitencia ke-
gyelme megérint, annak szemei előtt a passió izgalmas jele-
neteinek alakjai szétfoszlanak, a zaj elcsitul, Jeruzsálem 
környéke puszta lesz, a két lator keresztje eltűnik, s a lélek 
magára marad Jézusával. Keresztje előtt térdelek, vérének 
csepegését hallom, minden kínja lelkemre borul; megnyitja 
ajkait s kérdi: Ember, mit tettél? S öntudatom feleli, az egész 
világnak kiáltja: Vétkeztem!... 

Erőszakos, szenvedélyes bánattá válik szeretetem, ha hoz-
zágondolom, hogy hol volnék nélküle… Ha az Úr nem könyö-
rül rajtunk, „lettünk volna, mint Szodoma és hasonlók volnánk 
Gomorrához”. Azért karoljuk át a keresztet, bűnösök és szen-
tek. Nem, nem szentek; itt nincsenek szentek; a kereszt alatt a 
ragyogó szentek is mind, mind elkárhozandó lelkek. Az Ő 
kegyelméből lettek szentek, lettek bűnbánó, lettek szerető 
lelkek! A kereszt alatt megszállja őket is méltatlanságuk ér-
zete, nem találják helyüket. Zsákba öltöznek Jolánta, Margit, 
Kinga, Erzsébet: penitenciát tartanak és sírnak! Mindnyájan 
lelkek vagyunk, kikhez lehajolt a keresztre feszítettnek ke-
gyelme s fölemelt minket.

Prohászka Ottokár
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Házunk tája

A fancsikai Szent Katalin római katolikus óvoda nemrég 
elkészült épületszárnyának átadására került sor március 5-én. 
Az új épületrész – mely a legnagyobb alapterületű helyiség 
az egész faluban – a Kárpát-medencei óvodafejlesztési 
program keretében a magyar kormány támogatásával és az 
egyházmegyei Szent Márton Karitász közreműködésével 
épült meg. Az átadáson jelen volt Grezsa István miniszteri 
biztos, Orosz Ildikó, a KMPSZ elnöke, Buhajla József ungvári 
és Szilágyi Mátyás berergszászi főkonzulok, Majnek Antal 
munkácsi megyéspüspök, Magyar Gergely OFM nagyszőlősi 
és fancsikai plébános, Barta József, a KMKSZ alelnöke, Tatai 
Judit járási képviselő, Jurij Marjan polgármester és Fehér Fe-
renc, az egyházmegyei Szent Márton Karitász igazgatója.

Mivel Fancsika magyar többségű falu, nagy jelentősége 
van annak, hogy a magyar óvoda láthatóan fejlődik és tele 
van élettel: az óvópedagógusok 70 gyermekkel foglalkoznak 
falai között.

Veszprémi Csilla, az óvoda igazgatónője sorban kérte fel 
a meghívott vendégeket, hogy szóljanak a jelenlévőkhöz. 
Grezsa István elmondta: az új épületszárny a magyar életerő-
ről tanúskodik, ami nemcsak a jelent, hanem a jövőt is jelenti. 
Buhajla József főkonzul sok gyermeket kívánt a község lakói-
nak, akik majd zsivallyal és élettel töltik meg az óvodát. Fehér 
Ferenc, az egyházmegyei karitász igazgatója pedig az épít-
kezés menetéről, a támogatókról, köztük egy francia nyugdí-
jas csoportról számolt be a jelenlévőknek.

Majnek Antal püspök – mint minden felszólaló – örömét 
fejezte ki a fejlesztés kapcsán, s beszédében hangsúlyozta, 
mennyire fontos a kora gyermekkorban elkezdett keresztény 
nevelés. A világban mostanában kialakuló erkölcsi helyzetről 
szólva, mely a gyerekeket is fenyegeti, ezzel zárta elmélkedé-
sét: „Mindig a Jézussal egyesült hívők győztek. Ezt a győzel-
met, ezt a hitet, ezt a reménységet már gyermekkorban el kell 
ültetni az ember fejébe és a szívébe” – mondta. A felnövő 
gyermeknek, ha esetleg tékozló fiú is lesz, lesz mire visszaem-
lékeznie, lesz, amihez vissza tud térni.

A megyéspüspök ezután megáldotta az új épületrészt. A 

beszédek után a magyar iskola első osztályosai adták elő a 
műsor első számát, egy éneket. Majd  az óvodások műsora 
következett: magyarul és ukránul énekeltek, táncoltak, komoly 
koreográfiákat adtak elő; nagyon ügyesek voltak, s előadá-
suk nevelőik munkáját is dicsérte. Közben pedig a vendégek 
között, édesanyjuk öléből a kisgyerekek, a jövendő utánpót-
lás is „hozzászólt” a műsorhoz.

A beszédek alatt kirajzolódott a fancsikai magyar közös-
ség küzdelme a magyar oktatásért, mely majdnem elsorvadt 
az évek folyamán. Húsz évig szünetelt a faluban a magyar 
oktatás, mivel sorozatosan lebeszélték a szülőket arról, hogy 
magyar oktatási intézménybe adják gyermekeiket. Amikor 
végül a szülők kiálltak gyermekeik magyar iskoláztatásáért, 
most, ebben a tanévben végre újra indulhatott magyar nyelvű 
első osztály, tizenhárom gyermekkel. Mint Orosz Ildikó el-
mondta: tiszteletben tartjuk az ukrán államiságot, törvénytisz-
telő állampolgárként, cserébe mi is azt kívánjuk, hogy minket 
is tartsanak tiszteletben, s engedjék, hogy tiszta szívből meg-
maradjunk annak, amik eddig is voltunk: magyarnak, ebben 
a nyelvben, ebben a kultúrában. Himnuszunk egyben ima is, 
melyben Isten áldását kérjük arra, hogy az a kultúra, amibe 
beleszülettünk, megmaradjon, hogy minket segítsen és to-
vábbvigyen. „Ezt az áldást érezzük ma is, és remélem, hogy 
a jövőben is Isten áldása fogja kísérni az egész fancsikai kö-
zösséget” – mondta.

Az új nagyterem az egész falunak szolgálatot tesz majd, 
mivel méretéből adódóan kultúrteremként, községi rendezvé-
nyekre is lehet használni.

Zárásul Antal püspök atya szavait idézem, melyeket az 
épület megáldásakor mondott: „Azt kérem és kívánom nek-
tek, hogy az Úr Isten áldja meg sok-sok bölcsességgel és 
okossággal a tanítókat, a nevelőket, ennek a szép intézmény-
nek minden dolgozóját, az ide érkező gyermekeket és szülei-
ket is.”

Pápai Zsuzsanna

Új épületszárny megáldása Fancsikán

Az elsősök előadása
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Az elmúlt egy-két évben gyakran hallhattunk Dr. Csókay 
András idegsebészről, akinek sikerült megműtenie a bang-
ladesi sziámi ikreket úgy, hogy mindkét gyermek életben ma-
radt. Az orvos azóta is sok olyan meghívásnak tesz eleget, 
ahol mesélhet munkájáról és tanúságot tehet keresztény hité-
ről.

Idén február14-én a Házasság Hetében feleségével, Altay 
Daniellával érkezett Beregszászba a Kárpátaljai Magyar 
Nagycsaládosok Egyesületének meghívására.

A vendég házaspárt több száz érdeklődő várta a II. Rákó-
czi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola átriumában. Az est 
moderátora, Popovicsné Palojtay Márta, a Család és Élet 
Egyesület vezetője nagy szeretettel üdvözölte az előadókat 
és a jelenlévőket. Ezt követően el is kezdte a beszélgetést 
Daniella és András megismerkedésének és szerelmének törté-
nete felől érdeklődve.

Már az előadás elején kiderült, hogy a házaspár élete 
nem volt zökkenőmentes. András elmesélte, hogy habár már 
14 és 15 éves diákokként megígérték egymásnak az örök 
hűséget, később sok nehézséggel kellett megküzdeniük. 
Mindketten rávilágítottak arra, hogy rendbehozott életük a 
megbocsátásnak és Jézus szüntelen közelségének köszön-
hető.

A legnagyobb megpróbáltatást tízéves kisfiuk elvesztése 
jelentette hat évvel ezelőtt. Elmondták, hogy a krízisből csak 
úgy tudtak kijutni, hogy megértették: Isten jobban szereti a 
gyermeküket, mint ők maguk.

A mély imának gyógyító erejét nemcsak a családban ta-
pasztalták meg, hanem munkájukban is. A doktor úr részlete-

sen elmesélte a bangladesi sziámi ikrek műtétének történetét, 
melyet mély meghatottsággal hallgattak a jelenlévők. Jézust 
a tudomány megváltójának nevezve András elmondta, hogy 
munkája során az Istentől nemcsak erőt, hanem konkrét szak-
mai ötleteket is kapott. Végül hozzátette, hogy valószínűleg a 
háttérima nélkül, melyet a nagy műtét előtt, közben és után 
közel egy millióan mondtak el a Kárpát-medencében, nem 
lett volna ereje végrehajtani a feladatot.

A bátorító szavak után a közönség feltehette kérdéseit az 
előadóknak, valamint lehetőség nyílt személyes beszélge-
tésre is.

Bunda Fehér Rita

Jézus, a tudomány megváltója
Dr. Csókay András és felesége Beregszászban

A Csókay-házaspár Beregszászban

Egyházközségünk február 23-án far-
sangi bált rendezett a viski kultúrház-
ban, ahova szeretettel vártak mindenkit, 
korosztálytól függetlenül. Kvascsuk And-
rás atya köszöntötte a jelenlévőket, 
majd a hitoktatók ismertették a progra-
mot. A gyerekeket négy csoportba osz-
tották, és kezdetét vette a verseny. Volt 
még nyereményjáték, tombola, tánc. A 
gyerekek jobbnál jobb, ötletes jelmeze-
ket viseltek, melyeket bemutattak a zsűri 
előtt. A jelmezbemutató után pedig ki-
hirdették, ki lett az 1., 2. és 3. helyezett. 
Jó volt a hangulat, mert a szülők és a 
nagyszülők is együtt ünnepeltek a gye-
rekekkel, közös vasárnap délutáni szó-
rakozás volt mindannyiuk számára.

Végül András atya köszönetet mon-
dott a hitoktatóknak, akik programokkal 

készültek a farsangi bálra. Senki sem 
távozott üres kézzel, mindenki kapott 
egy kis ajándékot, nem beszélve az él-
ményről, melyet a farsangi mulatság je-

lentett. Köszönet és hála érte mindenki-
nek!

Gyurcsák Erika, Visk

Farsang a viski egyházközségben
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HItélet

2020. január 31-én a német katoli-
kus egyház ünnepélyesen elkezdte 
zsinati útját, az első találkozóra azon-
ban már 2019 december elején sor 
került: ekkor tartották a családügyi 
bizottság ülését. A bizottság követ-
keztetései és javaslatai eltérnek az 
Egyház tanításától a szexualitás, a 
homoszexualitás, a fogamzásgátlás 
és egyebek értelmezésében.

Az ukrajnai római katolikus egy-
ház családbizottsága levelet intézett a 
német püspökkar családbizottságá-
hoz, amelyben megfogalmazta ennek 
a helytelen útnak a kritikáját, és emlé-
keztette őket az Egyház tanítására.

Egy magyarázó jegyzetben Ra-
dosław Zmitrovicz püspök, az Ukraj-
nai Római Katolikus Püspöki Konfe-
rencia családbizottságának elnöke 
rámutat arra, hogy a német zsinati út  
nem egyeztethető össze az Egyház 
tanításával.

– Miért döntött úgy a családbi-
zottság, hogy megírja ezt a leve-
let?

– Miután elolvastuk a családok lelki-
pásztori gondozásával foglalkozó né-
met bizottság javaslatait, úgy éreztük, 
tennünk kell „valamit”. Mi a püspöki 
konferencia egyik bizottsága vagyunk, 
és szükségesnek látjuk, hogy reagál-
junk. Hiszen híveink – testvéreink –, fia-
taljaink életéből tudjuk, mennyire végze-
tes és romboló minden ember számára, 
illetve az emberek közötti kapcsolatok 
számára az a gyakorlat, melyet a német 
bizottság javasol.

Ez egy bizottságtól bizottsághoz 
szóló levél. A bizottsági ülésünkön dol-
goztuk ki ezt a levelet; bizottságunk há-
zaspárokból és családpasztorációval 
foglalkozó papokból áll.

– Hogyan befolyásolja a né-
met püspöki kar ügye híveinket?

– A médiákon keresztül most már 
minden eljut a mi ukrajnai híveinkhez is. 
Valójában a híveinktől érkező jelzések 
bátorítottak minket arra, hogy ezt a le-
velet megírjuk. Itt idézhetjük a levél egy 
részletét: 

Az LMBT-szervezetek tömegesen foly-
tatnak ideológiai támadást fiataljaink és 
gyermekeink ellen, azzal a céllal, hogy 
demoralizálják őket. Az említett szerve-
zetek azonban többek között Németor-
szág  püspökeinek „új nézeteivel” is 
igazolják és alátámasztják saját tevé-
kenységüket és propagandájukat. Fáj-
dalmas látnunk, hogy az LMBT propa-
ganda miként támaszkodik az Önök 
kijelentéseire a kereszténység elleni, il-
letve mindazok elleni harcban, akik az 
igaz antropológiát vallják, amely a Szent-
íráson és a természetjogon alapszik.

Egyes híveink, akik a homoszexualitás 
terhét és egyéb, a szexualitás terén szer-
zett sebeket hordoznak, miután megis-
merték az Önök bizottságának nyilatko-
zatait, úgy érzik, elhagyja őket erejük a 
tisztaságért folytatott küzdelemben.

Házastársak, akik szembeszállnak e 
világ fogamzásgátló mentalitásával, 
megnyílván az élet ajándékára, mély 
zavarodottságot éreznek, miután elol-
vasták az Önök fogamzásgátlással 
kapcsolatos véleményét.

Egyes híveinket más keresztények tá-
madják, sőt azzal vádolják őket, hogy a 
katolikus egyház eltér a Krisztus által 
kinyilatkoztatott igazságtól. Egyes pro-
testáns közösségek az Isten Igéjéhez 
való hűtlenség vádjával illetnek minket, 
pravoszláv testvéreink pedig a hagyo-
mányhoz való hűtlenséggel. S miért? 
Azért, mert az Önök álláspontját nem a 
német egyház privát tanításának sőt pri-
vát útjának tekintik, hanem az egész 
katolikus egyház álláspontjának.

– Elegendő ez a levél?
– Nyilvánvalóan nem. Tudjuk, hogy 

ez elsősorban szellemi harc, és nagyon 
nagy jelentősége van az imának, illetve 
a bűnbánat egyéb formáinak. Nekünk 
is ugyanezek a kísértéseink. Ennek a le-
vélnek a megírása nekünk magunknak is 
segít meglátni az igazságot, mely meg-
szabadít.

Ahogy a német bizottság nyilváno-
san bemutatta munkájának első eredmé-
nyeit, úgy mi is bemutatjuk, mi hogyan 
értelmezzük a hitet és az erkölcsöt. Mi 
csak hűek akarunk maradni az isteni ki-
nyilatkoztatáshoz, amelyet nem tudunk 
megváltoztatni, korlátozni vagy „enyhí-
teni”.

– Milyenfajta segítséget tud 
felkínálni a bizottság azoknak a 
híveinknek, akik szexuális prob-
lémákkal küzdenek? 

– Hosszabb levelet készítünk elő 
azok számára, akik nehézségekkel 
küszködnek nemi identitásukkal és sze-
xualitásuk megélésével kapcsolatban, 
illetve azok számára, akik a közvetlen 
környezetükben, közvetlen hozzátarto-
zóiknál találkoznak ezzel a problémá-
val, mint pl. a szülő a gyermekénél.  
Remélem, ez a levél hamarosan megje-
lenik.

A bizottság leveléhez amerikai szak-
értők által készített szakmai tudomá-
nyos választ csatoltunk, melyet lefordíta-
nak ukránra és felkerül a rodyna.org.ua 
oldalra, hogy segítséget nyújtson az ér-
deklődőknek.

Radosław Zmitrovicz püspök a német püs-
pökökhöz írt testvéri figyelmeztető levélről

Radosław Zmitrowicz püspök
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– Nem lenne érdemes olyan 
személyeket felkészíteni, akik 
hozzáértéssel és hittel segítené-
nek az ilyen helyzetekben?

– Természetesen. Azt tervezzük, hogy 
nyárig megszervezünk egy kétnapos 
workshopot azok számára, akik érdek-
lődnek ez iránt a probléma iránt. Ennek 
résztvevői szülők, egyházi személyek, 
pszichológusok és terapeuták lesznek. 
Ez lesz a kezdet.

– Visszatérve a németországi „zsi-
nati út” első eredményeihez: mi az oka, 
hogy a német egyház egy részének ez 
az álláspontja?

– Nem tudok átfogó és pontos vá-
laszt adni. Röviden: számomra úgy tűnik, 
hogy győzött az ősi és mindig aktuális 
kísértés: „minden néphez hasonlóvá 
válni” (vö. 1Sám 8,5 – a ford.). Hány-
szor tapasztalta mind az Ószövetség, 
mind az Újszövetség választott népe ezt 
a kísértést! A környezet befolyásolja a  
katolikusok egy részének  gondolkodá-
sát Németországban és más erősen sze-
kularizált országokban. A társadalom 
elvesztette igazi kapcsolatát Istennel. Ez 
azt jelenti, hogy megértik a munkát, a 
pihenést, az egészséget, a betegséget, 
a halált, a szeretetet, a szerelmet, a há-
zasságot, a nemiséget, a nevelést... de 
másképp, mint ahogy azt az Evangélium 
hirdeti. A keresztény életértelmezés túl 
csodálatosnak, túl szépnek, irreálisnak 
és lehetetlennek tűnik ahhoz, hogy meg 
lehessen valósítani ebben a világban, 
amelyben élünk. Néhány katolikus meg-
próbálja a keresztény mentalitást hozzá-
igazítani annak a társadalomnak az 
alapelveihez, amelyben él.

Az első keresztények is olyan környe-
zetben éltek, amely radikálisan eltérő és 
ellenséges volt doktrinális és erkölcsi 
szempontból, de bennük a feltámadt 
Krisztus ereje lakott. Nem egy megtérő 
tapasztalta meg magán a vágyak hatal-
mát, amikor azonban a keresztre feszí-
tett és feltámadt Krisztus lépett be az 
életébe, Aki szereti őt, megbocsátja bű-
neit és a saját Lelkét adja neki, a meghí-
vott követte az Urat, elhagyván régi és 
boldogtalan életmódját. Olyan isteni 
meggyőződés élt benne, amely „meg-
fertőzött másokat és lassan megváltoz-
tatta a társadalmat”.

– Lehet-e példákat felhozni az 

Egyház történetéből arra, ami 
most Németországban és más 
nyugati országokban történik?

– Valamikor az ariánusok számára a 
Názáreti Jézus isteni mivoltának igaz-
sága megemészthetetlennek tűnt... Úgy 
gondolták, hogy könnyebb lesz felvenni 
a kereszténységet, ha enyhítenek az Is-
ten Fia megtestesülésének radikalizmu-
sán. Most ez az erkölcsi szférát érinti, 
mindenekelőtt a szexualitás és a házas-
társi kapcsolat megélését. Egyesek úgy 
gondolják, hogy az erkölcsi követelmé-
nyek „enyhítése” megkönnyíti az életet. 
A valóságban azonban ez a szeretet és 
az emberség megsértése és megrab-
lása az emberben.

Mi hisszük, hogy lehetséges a bol-
dogság, az örök élet, hogy az ember 
képes szeretni, megtapasztalni saját 
testiségét egy mély szerelmi kapcsolat 
felépítéséhez, és képes részt venni új 
emberi életek teremtésében, annak kö-
szönhetően, hogy Isten emberré lett.

– Egyesek azt gondolják, hogy 
az egyház mást sem tesz, csak 
tilt, nem enged meg valamit, ne-
met mond...

– Boldog és büszke vagyok, mert tu-
dom, milyen csodálatos az Egyház taní-
tása az emberi szexualitás és nemiség 
értelmezésében és megélésében. Ez 
szintetikusan és mélyen kifejezést nyert 
a Szent II. János Pál által megfogalma-
zott test teológiájában és sok más doku-
mentumban, valamint az egész bibliai 
hagyományban. Emlékszem, milyen cso-
dálat és lelkesedés fogott el, amikor a 
testiség és a szexualitás megélése kato-
likus, bibliai útjának mélységéről és 
szépségéről tanultam. És látom, hogy a 
bűntől megsebzett emberek mennyire 
vágynak a test teológiájának ezen fé-
nyére és szépségére.

A német bizottság az ellenkező 
irányt javasolja, mely elpusztítja az em-
berek életét. Az emberek így bezárul-
nak arra a szeretetre, amelyet Jézus 
Krisztus hozott nekünk. Ezen a szerete-
ten kívül az ember nem képes boldog-
nak lenni. Természetesen mindig vannak 
nehézségek, elesések, de az irány a 
fontos. Vagy mi magunk is azt az irányt 
követjük és másokat is arra vezetünk, 
hogy úgy tapasztalják meg a szexuali-
tást, mint csodálatos ajándékot férfiak 
és nők számára, hogy agape-caritas 

kapcsolatot alkossanak, mely már Szent-
ség, személyek közössége és egy új élet 
ajándéka. Vagy ellenkezőleg, egy olyan 
élet irányába tartunk, ahol az ember az 
erosz uralma alatt marad, vagyis Krisz-
tus nélkül él. Egyedül, magányosan, sa-
ját egója és szenvedélyei uralma alatt.

Ми є однією Церквою і кожний ді-
литься тим, що має. Наш лист – це ді-
лення вірою та історичним досвідом. 
Маємо за собою і у собі досвід 
страшних часів комуністичної дикта-
тури. Сьогодні бачимо як у новій 
формі марксистська ідеологія понево-
лює мислення стількох європейців, 
навіть людей у Церкві. Розуміємо 
труднощі і спокуси наших братів на 
Заході. Ми не є кращими. Сподіває-
мося, що нас зрозуміють. Пишемо цей 
лист авторитетом комісії душпастир-
ства родин.

– Az ukrajnai katolikusok to-
vábbra is jelentős pénzügyi tá-
mogatást kapnak a német egy-
háztól. Nem tart-e Excellenciád 
attól, hogy a bizottság levele 
megnehezítheti a további támo-
gatást, amelyre oly nagy szük-
ségünk van?

– Igen, ez igaz, hogy kaptunk és to-
vábbra is nagyon nagy támogatást ka-
punk a német katolikusoktól. Ezért ki-
mondhatatlanul hálásak vagyunk. Ezt 
kifejeztük a levelünkben is. Ennek a 
pénzügyi támogatásnak köszönhetően 
sokat építettünk és építünk. Mindez 
ugyanakkor lelki segítség is. A kommu-
nizmus idején nagy erőt adott sok né-
met katolikus imája a keleten diszkrimi-
nált és üldözött testvérekért. (...)

Egy Egyház vagyunk, és mindenki 
azt osztja meg a másikkal, amije van. 
Levelünk a hit és a történelmi tapaszta-
latok megosztása. Mögöttünk és ben-
nünk van a kommunista diktatúra ször-
nyű időiből származó tapasztalat. 
Látjuk, ahogy ma a marxista ideológia 
új formában teszi rabszolgává annyi 
európai ember gondolkodását, még az 
egyházhoz tartozó emberekét is. Meg-
értjük nyugaton élő testvéreink nehézsé-
geit és kísértéseit. Mi nem vagyunk 
jobbak. Reméljük, hogy megértenek 
minket. Ezt a levelet a családpasztorá-
ciós bizottság tekintélyével írjuk.

forrás: rodyna.org.ua
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Hírek, felHívások

Hazai hírek
Február 15-én Dr. Csókay András és felesége, Altay Dani-

ella előadást és szép tanúságtételt tartottak Beregszászban a 
Házasság Hete alkalmából.

Február 21-23-án Szinyákon Új Élet Krisztusban elneve-
zésű kurzust tartottak egyházmegyénk hívei számára, akik 
több helyről érkeztek erre a hétvégére.

Március 5-én Majnek Antal püspök megáldotta a kibőví-
tett fancsikai katolikus óvoda épületét. Az ünnepségen részt 
vettek a magyarországi és a kárpátaljai magyar közélet to-
vábbi szereplői is.

Március 9-én egyházmegyénk gyermekvédelmi konferen-
ciát szervezett a Munkácsi Szent István Líceum épületében. A 
konferencia előadója Jakub Gonciarz domonkos szerzetes 
volt. A rendezvényen szép számmal vettek részt papok, szer-
zetesnők, tanárok, kollégiumvezetők, hitoktatók, vagyis mind-
azok, akik az ifjósággal foglalkoznak. A konferencia a szé-
kesegyházban megtartott szentmisével zárult; ennek 
főcelebránsa Lucsok Miklós segédpüspök volt.

Felhívások
GyóGyító imanap

Március 21-én 10 órától Ligy nővér gyógyító imanapot tart 
munkácsi székesegyházban. Különösen hívjuk azokat, akik 
még nem kötöttek házasságot, de szeretnének családot alapí-
tani, és azokat a házaspárokat, akik gyermekáldásra várnak. 
Az alkalomra egész Ukrajnából érkeznek résztvevők.

templomszentelés BereGardóBan

Március 25-én 10 órakor Majnek Antal püspök felszenteli 
Beregardóban a nemrég felépült, Árpád-házi Szent Kingáról 
és Boldog Jolánról elnevezett templomot.

ViráGVasárnapi keresztutak

Április 5-én, virágvasárnap 14 órakor kerül sor a szokásos 
szabadtéri keresztútra Korláthelmecen. A keresztút után 
szentmise lesz, melynek meghívott szónoka Janig Péter atya.

Ugyanezen a napon Perecsenyben is hagyományosan 
szabadtéri keresztutat tartanak a templom feletti kálvária-
dombon.

olajszentelési szentmise

Április 8-án, nagyszerdán 10.30-kor kerül sor Munkácson, 
a Tours-i Szent Márton székesegyházban az olajszentelési 
szentmisére. Ennek keretében a megyéspüspök vezetésével 
az egyházmegye papjai megáldják a szentségek kiszolgálta-
tásához szükséges olajokat, valamint megerősítik papi ígére-
teiket, melyeket felszentelésükkor tettek Istennek.

nyílt napok a munkáCsi szent istVán 
líCeumBan

A Munkácsi Szent István Líceum várja a 8-9-10. osztályba 
készülő tanulókat. 

Amit kínálunk: családias légkör, keresztény nevelés, vado-
natúj kollégium, jól felszerelt tantermek, ingyenes nyelvvizsga, 
90%-os továbbtanulási arány! Ingyenes reggeli és finom ebéd!

Líceumi nyílt napok: 2020. március 27. és 2020. május 15. 
10 óra

A felvételi dátuma: 2020. június 20. (szombat) 9.00 (kö-
zép-európai idő)

Február 14-én szentelték püspökké és iktatták be hivata-
lába a harkovi székesegyházban a Harkov-Zaporozsjei Egy-
házmegye új megyéspüspökét, Pavlo Goncsaruk atyát. A 
szentelésen egyházmegyénket Lucsok Miklós segédpüspök 
képviselte.

Február 18-án Ferenc pápa elfogadta Bronisław Bernacki 
odessza-szimferopoli megyéspüspök lemondását, aki a közel-
múltban betöltötte 75. életévét. Utóda ettől a naptól kezdve 
Stanisław Szyrokoradiuk eddigi koadjutor püspök lett, akinek 
beiktatási ünnepségére február 25-én került sor az odesszai 
székesegyházban.

Február 22-én szentelték püspökké és iktatták be érseki 
hivatalába Gyulafehérváron (Erdélyben) Kovács Gergely 
atyát, aki Jakubinyi György érsek utóda lett. A szentelésen 
Magyarországról és határon túli területekről számos magyar 
püspök képviseltette magát, köztük Majnek Antal munkácsi 
megyéspüspök.
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A Fokoláre mozgalom (Mária Műve) 
145 püspök barátja, köztük hat bíboros 
vett részt február 8. és 12. között azon 
az olaszországi találkozón, amelynek 
mottója ez volt: Karizma az Egyház és 
az emberiség szolgálatában Chiara Lu-
bich születésének centenáriumán.

A programsorozat Trentóban, Chiara 
Lubich szülővárosában és a Firenze kö-
zelében található Loppianóban, a Nem-
zetközi Fokoláre Központban zajlott.

Az ötnapos programon a magyar 
nemzetiségű egyházi vezetők közül 
részt vett Marton Zsolt váci megyéspüs-
pök, Varga Lajos váci segédpüspök, Pál 
József Csaba temesvári és Majnek An-
tal munkácsi megyéspüspök.

A Fokoláre mozgalom jelenleg 182 
országban van jelen, és több mint száz-
ezer tagot számlál. Alapítója és első el-
nöke Chiara Lubich volt, akinek 100. 
születésnapjára emlékezve rendezték 
meg a püspökök találkozóját. A mozga-
lom jelenlegi elnöke Maria Emmaus 
Voce, aki videóüzenetben köszöntötte a 
találkozó résztvevőit, és az egység ka-
rizmájáról beszélve Jézus evangéliumá-
nak új hirdetésére irányította a figyel-
met, amely szerint „a múlt 
tapasztalatainak értékelését profetiku-
san tudjuk kifejezni a mai időkben”. A 
mozgalom egyházi társelnöke, Jesús 
Morán pedig elmélkedést tartott a ren-
dezvényen.

A nagyszabású programsorozatot – 
beleértve az ünnepélyes liturgiákat, 
előadásokat, megbeszéléseket, tanú-
ságtételeket, a helyi egyházak tapasz-
talatainak bemutatását és kulturális ese-
ményeket – Marton Zsolt „az egység 
szép példájaként” jellemezte, mint meg-
hívást az evangélium hiteles megélé-
sére, Isten és az emberek szeretetére 
Chiara Lubich szellemiségének tükré-
ben. Hazatérését követően arról szá-
molt be a főpásztor, hogy a rendezvény 
minden pillanatára ajándékként, az Ige 
megéléseként tekint.

A találkozóra a Szentatya is áldását 
küldte, üzenetét Francis Xavier Krieng-
sak Kovithavanij bíboros, bangkoki ér-
sek olvasta fel a találkozó első napján. 

Az üzenetben Ferenc 
pápa arra hívja fel a fi-
gyelmet, hogy a karizmati-
kus ajándékok, mint pél-
dául a Fokoláre mozgalom 
szellemisége, a hierarchia 
ajándékával együtt nélkü-
lözhetetlenek az Egyház 
küldetésében. Az egység 
karizmája korunk egyik 
ilyen ajándéka, amely visz-
szahozza az Egyházat Jé-
zus evangéliumának min-
dig új és időszerű 
forrásához. A pápa arra 
buzdította a részt vevő 
püspököket, hogy éljék 
meg Chiara Lubich lelkisé-
gének központi gondola-
tait: az egység iránti elkö-
telezettséget; valamint 
azt, hogy egzisztenciális 
iránytűként részesíti előny-
ben a keresztre feszített 
Jézust, aki eggyé válik az 
utolsókkal, a kirekesztet-
tekkel, a kitoloncoltakkal, hogy fényt, 
örömöt, békét hozzon nekik. A Szent-
atya nyitottságot kért a püspököktől a 
szeretet és az igazság párbeszédére, 
arra intett, hogy hallgassák meg Máriát, 
akitől megtanulhatják, hogyan lehet a 
mai világgal is megismertetni Krisztust, 
aki azok között él, akik az Ő nevében 
egyek.

A megyéspüspök beszámolt arról is, 
hogy részt vettek a Chiara Lubichról 
szóló kiállítás megnyitóján, illetve a tren-
tói Santa Maria Maggiore-templom-
ban, ahol Chiara Lubichot annak idején 
megkeresztelték, egy különleges színda-
rabot mutattak be A tridenti zsinattól a 
tridenti Chiaráig címmel, amely a törté-
nelemben igyekezett szemléltetni a küz-
delmeket, amelyek a földi egység érde-
kében történtek, ezen egységre való 
törekvések okán illetik ma is Trentót az 
egység városa címmel.

A találkozó első két napja Trentóban 
a megtapasztalások és a múlt tiszteleté-
nek jegyében zajlott. A Loppianóban 
folytatódó konferencia már inkább az 

Egyházról és a jelenlegi kihívásokról, az 
egység karizmájának jövőbeni felada-
tairól szólt, többek között kerekasz-
tal-beszélgetés formájában, de volt 
előadások is. Az égető problémák – 
háborúk, az elesettek helyzete, sze-
génység – és azok kezelése, amelyek a 
tanúságtételekben elhangzottak, rávilá-
gítanak arra, hogy a megoldást közö-
sen keresse mindenki, és az egységet, a 
békét a párbeszéden és a közeledésen 
keresztül találja meg.

A váci főpásztor külön kiemelte a 
szomszédos országokkal való kapcso-
lattartás fontosságát. Élményként szá-
molt be arról, hogy az idén január 11-én 
a bukaresti Szent József-székesegyház-
ban beiktatott Aurel Percă bukaresti ér-
sekkel is megismerkedett, de ugyanígy a 
Csehországból érkezett püspökökkel és 
a közeli országok főpásztoraival is több 
közös kincset fedeztek fel, az evangé-
lium és az egység tükrében.

Bölönyi Gabriella, Váci Egyházmegye
Fotó: Stefano Fontolan/focolare.org

Magyar püspökök is részt vettek
Chiara Lubich születésének centenáriumán
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szentek élete

Ezúttal kivételesen nem katolikus hanem kopt 
ortodox szentekről emlékezünk meg ezen az ol-
dalon: arról a 21 vértanúról, akiknek kivégzése 
és Krisztus melletti hősies helytállása öt évvel 
ezelőtt az egész világot megrendítette. 45 napon 
át kínozták őket, hogy az iszlámra való áttérésre 
kényszerítsék őket – sikertelenül. Keresztény hi-
tükért és Krisztus megalkuvás nélküli megvallá-
sáért szenvedték el a halált, s ezzel minden ke-
reszténynek példát mutattak. Olvassuk el most 
róluk a Vatikáni Rádió jegyzetét.

Egyiptom ortodox egyháza hálával emlékezik a 21 kopt 
mártír hősies tanúságtételére, akiket 2015. február 15-én vé-
geztek ki a líbiai tengerparton az úgynevezett Iszlám Állam 
fanatikus hóhérai. Miközben a vértanúk vére valóban az új és 
erősebb hit magvetése lett Egyiptomban és a Közel-Keleten 
– Istennek legyen hála –, kegyetlen gyilkosaikról már csak 
ritkán hallunk, hiszen az önmagával meghasonlott ház sokáig 
nem állhat fenn.

Öt év, fél évtized telt el azóta, hogy a líbiai Sirte tenger-
partján 21 ártatlan kopt keresztényt dzsihadista fanatikusok 
lemészároltak. Ha megtagadták volna a hitüket és áttértek 
volna az iszlámra, megkímélhették volna az életüket – ezzel 
hitegették őket fogvatartóik. Egyikük sem tette ezt, hanem 
mindvégig hűségesek maradtak Urukhoz, akinek nevét meg-
vallva vettek búcsút ettől az élettől: “Uram, Jézus Krisztus!” 
– mondták, ahogy az ősi Alexandria keresztényei a Nílus 
torkolatánál magától Márk evangélistától hallották a hitval-
lást még az apostoli időkben. Narancssárga ruhát adtak rá-

juk és felvezették őket a tengerpart homokdűnéjére, ahol az 
Iszlám Állam talpig feketébe öltözött álarcos-arctalan figurái 
videófelvétel közben lefejezték őket. 

Tawadros kopt ortodox pátriárka a vértanúság után nem 
sokkal beírta a 21 mártír nevét egyházuk Sinaxarionjába, 
mely a római martirológium mintájára híven őrzi a vértanúk 
emlékezetét. Az egyiptomi Samalut kopt ortodox egyházme-
gyéjében február elsején kezdődött az idei megemléke-
zés-sorozat, melynek során felidézték a líbiai kopt vértanúk 
tanúságtételét. Az események abban az új székesegyházban 
folytak, melyet két éve, 2018. február 15-én szenteltek fel a 
kopt vértanúk emlékére. A templom mellett múzeumot is be-
rendeztek, hogy a kegyeleti tárgyak látványa is erősítse a hi-
tet. A 21 kopt vértanú emléktemplomának és a múzeumnak a 
felépítését döntő mértékben az egyiptomi kormány támo-
gatta. Öt év elteltével ezúttal egy szoborcsoport is került a 
templom elé, mely a térdre kényszerített hitvalló kopt keresz-
tényeket ábrázolja, amint mögöttük fölmagasodik Krisztus 
hatalmas alakja, aki kitárt kezeivel megáldja őket.

Bevnotious kopt püspök avatta fel az emlékmúzeum leg-
újabb tárgyait, melyeket 2017 szeptemberében találtak meg 
egy közös sírban, ahová a terroristák behajigálták és elföldel-
ték a vértanú koptokat. Rajtuk maradt a véráztatta narancsz-
színű ruha, kezüket tarkójukra téve bilincselték meg. A ruhák 
és a bilincsek most a múzeumban láthatók, pár pénzdarabbal 
együtt, amit a zsebükben találtak. A kétezer éves keresztény 
hagyomány kötelez bennünket a méltó temetésre és emlékük 
megőrzésére. Az első vértanú, István diakónus példája Jézus 
könyörgését ismételte: „Atyám, bocsáss meg nekik, mert nem 
tudták, nem tudják, mit cselekednek”.

E könyörgés nélkül nincs megbékélés, csak dühödt igazság-
keresés. Az „igazság” pedig a kopt keresztények számára 
sem igazoló tények pontos halmaza, hanem egy Személy, Is-
tennek egyszülött Fia, akit mindnyájuk bűnéért emeltek a fára.

Ez a közös hit köti össze a keresztényeket kétezer év távla-
tában és kapcsolja össze a különféle rítusú keresztényeket, 
mindazokat, akik Jézustól, az Egyetlentől vették a bátorságot, 
hogy a kimondhatatlant Abbának, Atyának szólítsák, és így 
legyünk egymásnak a közös hitben testvérei. Köszönjük, 
Atyánk, a rólad, megbocsátó szeretetedről tanúságot tévőket, 
és kérjük, hogy légy irgalmas mindnyájunkkal, azokkal is, akik 
a te szentjeidre törnek. Ámen.

P. Vértesaljai László SJ, Vatikáni Rádió

Nem közismert, hogy a 21 vértanú közül csak húsz volt 
kopt keresztény. A huszonegyedik egy afrikai származású férfi 
volt – a róluk készült ikonon is kitűnik az ő alakja, sötétebb 
bőrszínével. A kivégzésről közzétett videón többek között ezt 
látták az azt elemzők: amikor Krisztusba vetett hitéről kérdez-
ték, azt felelte: “Az ő Istenük az én Istenem is”. Ez jelentheti azt 
is, hogy éppúgy hitt Istenben és megvallotta őt, mint társai. 
Lehetséges azonban – ahogy egyesek feltételezik –, hogy 
eredetileg nem volt hívő, de társai rendíthetetlen hite Istenhez 
térítette, vállalva a halált is érte, akiért társai habozás nélkül 
az életüket adták.

Öt éve végezték ki a 21 kopt vértanút
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„Mindazt, amit szeretnétek, hogy 
megtegyenek nektek az emberek, te-
gyétek meg ti is nekik. Mert ez a törvény 
és a próféták.” (Mt 7,12)

Hányszor megesett, hogy életünk 
fontos döntései során biztos iránytűt ke-
restünk, hogy hozzá igazodva megta-
láljuk a helyes utat. Keresztények lévén 
feltettük a kérdést: mi az evangélium lé-
nyege, a kulcs Isten szívéhez, hogy itt és 
most a gyermekeiként éljünk?

És íme, itt van Jézusnak ez az igéje, 
éppen a mi esetünkre, világos és azon-
nal érthető, élhető felszólítás. Máté 
evangéliumából származik, Jézus nagy 
beszédében, a hegyi beszédben hang-
zik el, melyben Jézus elmondja, hogyan 
éljünk minden ízében keresztény életet. 
Ő maga ebben a tömör megállapítás-
ban foglalja össze egész üzenetét.

Manapság, amikor mély és jelentő-
ségteljes, ám rövid és találó üzenetekre 
vágyunk, fogadhatnánk úgy ezt az igét, 
mint egy értékes twitter üzenetet, ame-
lyet érdemes pillanatról pillanatra ész-
ben tartanunk.

„Mindazt, amit szeretnétek, hogy 
megtegyenek nektek az emberek, te-
gyétek meg ti is nekik. Mert ez a törvény 
és a próféták.”

Jézus arra hív, hogy bújjunk a másik 
ember bőrébe, hogy jobban megértsük, 
mit tehetünk érte. Ő is ezt tette, amikor 
irántunk való szeretetből hozzánk ha-
sonló emberi testet öltött.

Tegyük fel a kérdést, hogy mit is vá-
runk mi a szüleinktől, a gyerekeinktől, a 
kollégáktól, a kormányon lévő felelő-
söktől és a lelki vezetőktől: megértést, 
meghallgatást, befogadást, anyagi tá-
mogatást a szükségünkben, de őszinte-
séget, megbocsátást, bátorítást, türel-
met, tanácsot, útmutatást és 
felvilágosítást is… Jézus számára a tör-
vény beteljesítését és a lelki élet teljes 
gazdagságát az említett belső maga-
tartás és a belőle fakadó konkrét tettek 
jelentik.

Ez az „aranyszabály” egyetemes ta-
nítás, mely megtalálható az emberiség 
fejlődése során kifejlődött különböző 
vallásokban, kultúrákban és hagyomá-
nyokban. Ez az alapja minden hiteles 
emberi értéknek, amelyek a szolidáris 
és igazságos emberi kapcsolatok által 
a békés együttélés építőkövei lehetnek.

„Mindazt, amit szeretnétek, 
hogy megtegyenek nektek az em-
berek, tegyétek meg ti is nekik. 
Mert ez a törvény és a próféták.”

Ez az ige arra hív, hogy legyünk 
találékonyak és nagylelkűek, kez-
deményező jóakarattal forduljunk 
mindenki felé, verjünk hidat azok 
felé, akikkel nem vagyunk barát-
ságban, ahogy Jézus mondta és 
tette. Ehhez tudni kell kilépni önma-
gunkból, hogy hiteles tanúságot 
tegyünk a hitünkről.

Chiara Lubich így bátorít: „Pró-
báljuk meg! Ha így élünk meg egy 
napot, az egy egész élettel felér. 

[…] Soha nem tapasztalt öröm fog el-
árasztani. […] Isten velünk lesz, mert ő 
ott van, ahol szeretnek. […] Néha eset-
leg lassabban haladunk, kísértés ér, 
hogy elbátortalanodjunk és abbahagy-
juk. […] De ne tegyük! Bátorság! Isten 
megadja hozzá a kegyelmet. Kezdjük 
mindig újra! Ha kitartunk, meg fogjuk 
látni, hogy a világ megváltozik körülöt-
tünk. Látni fogjuk, hogy az evangélium 
lenyűgöző életet fakaszt, fényt gyújt a 
világban, ízt ad a létünknek, és magá-
ban hordozza minden probléma megol-
dását. És nem lesz nyugtunk, amíg el 
nem mondjuk másoknak is rendkívüli ta-
pasztalatunkat: barátainknak, akik meg-
értenek, a rokonainknak, bárkinek, aki-
ről ezt úgy érezzük. És újraszületik a 
remény.”

„Mindazt, amit szeretnétek, hogy 
megtegyenek nektek az emberek, te-
gyétek meg ti is nekik. Mert ez a törvény 
és a próféták.”

Ramiro már nagyon régen ott dolgo-
zik a munkahelyén. Megtudja, hogy új 
kollégák érkeznek.

Fölteszi magának a kérdést: „Ha elő-
ször lépnék be ebbe az irodába, vajon 
mit szeretnék itt találni? Mitől érezném 
jól magamat?” És nekilát helyet csinálni, 
a többi kollégájával együtt új íróaszta-
lokat keres. Barátságos munkahelyeket 
rendeznek be, az új kollégák pedig de-
rűs légkört és nagyobb összefogást ta-
lálnak.

Letizia Magri

életIge

Az Élet Igéje, 2020. március
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lelkI életünk

Nagycsütörtök, nagypéntek, nagyszombat – kiemelt jelen-
tőségű napok ezek a nagyböjtben, húsvétra való készületünk-
ben, sőt egész életünkben. Mintha ezekben a napokban 
minden és mindenki lélegzetvisszafojtva várakozna arra, 
hogy a halál látszólagos győzelmét felváltsa a feltámadás 
diadalmas ujjongása. A szent háromnap liturgiája, szimbólu-
mai mind-mind ennek átéléséhez segítenek hozzá minket.

Mit tegyünk azonban akkor, ha nincs lehetőségünk részt 
venni a szertartásokon? Hiszen sok minden: kisgyermekek, 
beteg családtag, estig tartó munka, saját betegségünk stb. 
akadályozhat meg bennünket abban, hogy részt vegyünk a 
szertartásokon – arról nem is beszélve, hogy papjaink cse-
kély számuk miatt sok helyen nem is tudnak ezeken a napo-
kon liturgiát tartani.

Kellő találékonysággal azonban mégis aktív részesei lehe-
tünk ezeknek a szent napoknak. Javaslom, hogy ahol a há-
rom nap közül csak az egyiken tud a pap liturgiát tartani, 
szervezzük aköré a többi nap programját is: egyes tennivaló-
kat bizonyára át tudunk tenni egy másik napra. Ha a közel-
ben, pl. a szomszéd faluban van liturgia, menjünk el oda: 
gyalog, vagy ha messzebb van, többen is összefoghatunk, 
hogy autóval jussunk el oda.

Ezenkívül otthon mindenkinek lehetősége van arra, hogy 
családjával együtt átélje ezeknek a napoknak történéseit és 
üzenetét. Amikor együtt van a család – ez általában este szo-
kott lenni, de lehet máskor is –, gyűljünk össze közös imád-
ságra. Valamelyik családtag (lehetőleg a családfő, de lehet 
más is) olvassa fel az aznapi evangéliumot, s kicsit gondol-
kodjunk rajta; ezután, aki szeretné, ossza meg gondolatait 
erről a többiekkel. Majd énekeljünk egy ahhoz a naphoz illő 
éneket, végül imában köszönjük meg Urunknak irántunk való 
nagy szeretetét.

A gyerekeknek adhatunk az adott nap eseményeivel kapcso-
latos kifestőt (könyvesboltjainkban kapható ilyen, de az interne-
ten is találunk, esetleg a plébániai példányból is fénymásolha-
tunk, a hitoktatóktól is kérhetünk), de amelyikük szívesen teszi, 
akár le is rajzolhatja azt, ami megérintette őt az aznapi esemé-
nyekből.

Nagypénteken elimádkozhatjuk együtt a keresztutat is, min-
den állomásnál megismételve: „Imádunk téged, Krisztus, és 
áldunk téged, mert szent kereszted által megváltottad a vilá-
got!” A Kárpáti Harangszó 78. énekében teljes keresztutat 

imádkozhatunk végig, a 82. ének után pedig a kereszt lelep-
lezésének aznapi liturgiáját is megtaláljuk. Aznap a gyere-
kekkel is meg lehet beszélni, hogyan vesznek részt a – szá-
mukra nem kötelező – szigorú böjtben. Ezt egyébként 
nagyböjt többi péntekjére is ki lehet terjeszteni: a gyerekek-
nek mindig roppant izgalmas, ha felnőtt dolgokban vehetnek 
részt. Pl. ők sem esznek aznap húst, vagy nem esznek édes-
séget, odaadják egy kicsit azt a játékot a testvérüknek, amit 
máskor sehogy sem akarnak odaadni, elvégeznek egy olyan 
munkát otthon, amihez nem fűlik a foguk... Lényeg, hogy 
mindez önkéntes vállalás legyen a részükről, és azért tegyék, 
hogy viszonozzák Jézusnak az irántunk való szeretetét és ál-
dozatát.

Ha így teszünk, mi is részesei leszünk a lábmosásnak, az 
Olajfák-hegyi imának, Jézus szenvedésének és temetésének, 
csendben várjuk nagyszombaton az Ő feltámadását, s hús-
vétvasárnap a templomban számunkra is a feltámadást fogja 
hirdetni a harang szava.

Természetesen nem csak így lehet megoldani ezt a helyze-
tet, mindenkinek az egyéni találékonyságára van bízva. A 
lényeg: próbáljuk meg! A lehetőségek hiánya nem foszthat 
meg bennünket attól, hogy átéljük és magunkénak érezzük 
Jézus értünk való áldozatát, melyet mindannyiunkért hozott.

A nagyheti liturgia és a javasolt énekek (a számok a Kár-
páti Harangszó ill. a Hozsanna c. énekeskönyvek énekeinek 
számát jelzik):

Április 9. Nagycsütörtök (79. és 80. ének)
Kiv 12,1-8. 11-14; 1Kor 11,23-26; Jn 13,1-15
Április 10. Nagypéntek (78., 81. és 82. ének)
Iz 52,13-53,12; Zsid 4,14-16; 5,7-9; Jn 18,1-19,42
Április 11. Nagyszombat (Húsvét vigíliája) (87. ének)
Ter 1,1-2,2; Ter 22,1-18; Kiv 14,15-15,1; Iz 54,4a. 5-14; Iz 

55,1-11; Bár 3,9-15. 32-4,4; Ez 36,16-17a. 18-28; Róm 6,3-
11; Lk 24,1-12

Április 12. HÚSVÉTVASÁRNAP, URUNK FELTÁMADÁSA
ApCsel 10,34a. 37-43; Kol 3,1-4; v. 1Kor 5,6b-8; Jn 20,1-

9; este:Lk 24,13-35
Pápai Zsuzsanna

A szent háromnap ünneplése otthon
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Számtalan olyan történetről hallani, melyekben az orvosok 
által halálra ítélt vagy fogyatékosnak jósolt kisbaba épen és 
egészségesen megszületett.és súlyos kérdés, hogy a modern 
technikával lehetővé vált magzatkori diagnosztika hány baba 
élete fonalát szakította már meg, és hány kismamának oko-
zott fölöslegesen több hónapi gyötrődést a rendellenesség 
kockázatát lebegtetve a szemük előtt.

De nem minden történet végződik szerencsésen. Ha nem is 
gyakran, de előfordul, hogy egy kisbaba betegen születik. 
„Nem lett volna mégis csak jobb neki, ha nem születik meg?” 
– merül fel gyakran még katolikusok között is. Mit válaszolha-
tunk erre?

eGyszerű loGikáVal

Kezdjük azzal, hogy sok rendellenesség egy vagy több 
műtéttel, terápiával gyógyítható. Ha a már megszületett gyer-
mek lesz beteg, senki előtt nem kérdés, hogy minden lehetsé-
ges módon küzdeni kell a gyógyulásáért – de ha még poca-
kon belül van a baba, egyszerűbb megszabadulni tőle, 
nehogy kezelni, műteni kelljen… Vannak nem gyógyítható ál-
lapotok is. Itt is le kell szögezni, hogy akármilyen hátrányos 
helyzetű, súlyosan fogyatékos gyerek élethez való jogát meg-
védi a törvény – ha már megszületett. Éppen a legkiszolgál-
tatottabb helyzetben lévőket – akik az anyaméhben vannak, 
és még nem tudnak hangosan kiabálni – nem védi meg senki. 
Mi a különbség? Hogy még nem látszik? Ha egy 28 hetes 
babánál felmerül a betegség gyanúja, minden további nélkül 
abortálhatják. Ha egy 28 hetes baba – akár betegen! – meg-
születik, mindent megtesznek az életben tartásáért. És abba 
is gondoljunk bele, hogy ha valaki például baleset következ-
tében tolószékbe kerül, érdekes módon egyetlen normális 
ember sem akarja eltenni láb alól. Senki sem mondja, hogy 
neki már nincs joga az életre, vagy hogy öljük meg inkább, 
mert úgyis jobb lesz neki, ha nem él tovább ilyen betegen. MI 
A KÜLÖNBSÉG?

isten szeméVel

Tudjuk, hogy Isten előtt nincs értékesebb és kevésbé érté-
kes ember. Neki mindannyian a szeretett gyermekei vagyunk, 
egészségesek és betegek, fiatalok és idősek, okosak és ne-
héz felfogásúak egyaránt. Jézus mindannyiunkért az életét 
adta. Ki veszi magának a bátorságot, hogy Isten gyermekei 
közül kiválogassa, melyik érdemli meg az életet és melyik 
nem? Ki nagyobb a Teremtőnél, aki valamiért néha megen-
gedi egy-egy élet korlátozottságát – talán azért, hogy emlé-
keztessen minket saját végességünkre, vagy talán, mert az 
erő a gyöngeségben nyilvánul meg igazán? És végső soron, 
nem vagyunk-e mindannyian valamilyen mértékben korláto-
zottak? Kinek van joga eldönteni, hogy mekkora korlátozott-
sággal maradhat életben egy ember, és mikor kell meghal-
nia? Hová jutottunk? Ahogy a megvásárolható áruk közül 
kiválogathatjuk a kényelmeset, a számunkra kellemeset, 
ugyanígy akarunk válogatni emberi életek között, attól téve 
függővé a létüket, hogy mennyire kényelmes az a szá-
munkra?

Gyakorlati szemszöGBől

Valószínűleg a legtöbb embert meglepi, de egy Down-szind-
rómás családtag a családok döntő többsége számára POZI-
TÍVUM – ez derült ki egy nagy felmérésből, melyben az őket 
nevelő szülők 79 százaléka nyilatkozott így. A 12 éven felüli 
testvéreknek pedig 88 százaléka mondta azt, hogy jobb em-
ber lett attól, hogy van egy Down-szindrómás testvére.

És mi a helyzet magukkal a betegekkel? Akiket „sajnálat-
ból” nem akarnak engedni megszületni? Nos, ők a világon a 
legboldogabb emberek! 99 százalékuk arról számolt be, 
hogy boldog az élete. 97 százalékuk elégedett azzal, aki, 
96 % pedig azzal is elégedett, ahogy kinéz. Az úgynevezett 
egészségesek között, akik képességeik birtokában küzdenek 
a boldogságért, vajon mekkora ez az arány?

Senki nem vonja kétségbe, hogy nagy teher, súlyos kereszt 
lehet egy sérült gyermek felnevelése. Mégis, sok-sok család 
számolt be arról, hogy a nehézségeknél több volt az áldás, 
hogy ezekből a gyerekekből árad a feltétel nélküli szeretet 
(nem erre vágyunk?), és hogy megnemesedett az életük általuk.

és ha úGyis életképtelen?
Van még egy olyan élethelyzet, ami külön szót érdemel. Mi 

van akkor, ha a gyerek szinte biztosan életképtelen (nyitott ge-
rinc súlyos esetei, egyes szívfejlődési rendellenességek)? Nem 
lenne-e jobb megszakítani a terhességet minél hamarabb, ha 
úgysem marad életben a baba a szülés után? Keresztényként 
erre azt kell mondanunk, hogy az Úr adja az életet, és Ő is 
veszi vissza, ehhez nekünk semmilyen esetben nincs jogunk.

Nem keresztény szempontból nézve a dolgot is igaz azon-
ban, hogy az édesanya számára sokkal jobban feldolgoz-
ható a megszült gyermek (akár előre látható) halála, mint a 
terhességmegszakítás. Azzal, hogy kezében tarthatja, elte-
metheti és meggyászolhatja gyermekét, az ő saját anyai és a 
gyermek emberi méltóságát megtartva búcsúzhat el tőle. Ez-
zel szemben az abortusz, bármennyire „indokolt” legyen is 
az, súlyos és nehezen feldolgozható lelki terhet jelent (ez val-
lásos kötődés nélkül is így van), mert nem mehet végbe a ter-
mészetes gyászfolyamat, a gyerek komoly szenvedések köze-
pette hal meg, ráadásul megmarad a lappangó kétkedés: 
„hátha tévedtek, hátha egészséges lett volna”. A tapasztala-
tok szerint – érdekes módon – az ilyen helyzetben végzett 
abortuszok okozta lelki sérülések nem kisebbek a például 
„szociális indokkal” igazolt abortuszokban elszenvedetteknél.

Összefoglalva: lehet, hogy betegnek jósolt gyermekünk 
egészséges lesz, lehet, hogy fogyatékosságokkal születik 
meg, és végül az is lehet, hogy a születése után az Úr magá-
hoz veszi őt.

Egyben azonban biztosak lehetünk: hogy ha Isten nehéz-
séget ad, erőt is ad hozzá. Ha űr keletkezik az életünkben, 
ezt azért engedi, mert Ő maga akarja azt betölteni. A szen-
vedésnek hatalmas átalakító ereje van, ha beleegyezünk a 
kereszthordozásba. A kereszt által az Úr magához vonz min-
ket közelebb. Mi más lehet a célunk, mint hogy végül Hozzá 
érkezzünk meg?

Popovicsné Palojtay Márta

Kinek van joga élni?
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