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Ferenc és Testvérei

Karácsonyra készülve, drága 

Jeromos atya gondolatait sze-

retnénk kedves olvasóink fi-

gyelmébe ajánlani, melyet an- 

no a Zalai Hírlap közölt.

 Minden ember legkedvesebb 

ünnepe a karácsony. A gyerme-

kek és a családi otthonok ün-

nepe. A hatalmas Isten egészen 

közelinek, embernek, sőt, gyer-

meknek mutatkozik. így ajánlja 

föl szeretetét, hogy ne féljünk 

tőle. 

 A próféta így jelenti be ka-

rácsony szent éjszakáját: „Test-

véreim! Ma mézzel folyók lettek az 

egek.” Csakugyan mézzel folyók 

lettek, mert a kis Jézus szemé-

lyében az Isten szeretetének é-

dessége árad ki a világra, amely 

helyreállította az Istennel meg-

szakadt közösséget, amely meg-

hozta az emberek számára a 

bűntől való szabadulást és újra 

testvérekké tette az Atya egy-

mástól elszakadt gyermekeit. 

Méltán tör ki minden karácsony 

éjszakáján a kis Jézust és égi a-

dományait váró milliók lelkéből 

az ének:  „Fel nagy örömre, ma szü-

letett, aki után a föld epedett.”

 Karácsony az Atya szeretetét 

tükrözi. Földreszállt az Isten-

ember szíve. Megvalósult Isten 

ajándéka. Az ajándék: maga 

Jézus. Isten gyermekszemen ke-

resztül néz a világba. Emberszí-

ven keresztül szeret. A Mennyei 

Atya Jézusért békélt meg az em-

beriséggel. Ezért a történelem 

egyetlen szenzációja, örömhíre: 

Jézus a második isteni személy 

földre lépése. Így lett földünk 

Jézus szülőföldje. Ilyenkor az 

ajándékozó szeretet láza fogja el 

az embereket. Ugyanis az em-

berszívekről visszaverődik a su-

gárzó isteni szeretet.

 Szent Jeromossal megkérdez-

zük Jézustól, hogyan viszonoz-

zuk Jézus alázatos szeretetét, 

szenvedéseit. 

 Szent Jeromos idős korában 

a Szentföldre költözött és a bet-

lehemi barlang közelében volt a 

szállása. Legnagyobb gyönyö-

A karácsonyi ajándék: maga Jézus
Dr. Huszár Imre P. Jeromos 
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rűsége az volt, hogy a kis Jézus-

ról elmélkedett. Ő mondta el 

azt a beszélgetést, amit egyszer 

vele folytatott: 

„– Ó Jézusom! Mondd Jézusom! Ho-

gyan viszonozzam szenvedésedet?

– Énekeld: dicsőség a magas-

ságban Istennek.

– Neked adom a pénzemet!

– Add a szegényeknek.

– Megteszem. De neked is akarok 

valamit adni.

– Jól van. Ha mindenáron akarsz 

nekem ajándékozni valamit, aján-

dékozd nekem bűneidet, én vállamra 

veszem azokat."

Az agg tudós lehajtotta fejét a já-

szol sarkára és boldogan sírt.  

Ezt kéri tőlünk Jézusunk. Szívünk-

ben akar megszületni. Ott érzi 

jól magát. Szívünk lesz a jászo-

la. Lépjünk be hozzá. Kicsi ke-

zét felénk kitárja. Ki ne szeret-

né mosolyát, ártatlan pillantá-

sait látni?! Elfogadja áldozatun-

kat, szeretetünket, hűségünket.

 

fotó: Zsirai Károly

Szegényeket felruházni
- az irgalmasság cselekedetei Varga Kamill testvér

Talán sokunk előtt van olyan 

kép, hogy az édesanyák öltöz-

tetik gyermekeiket, azok pedig 

ordítanak, mintha nyúznák ő-

ket. De arra is emlékezhetünk, 

hogy szüleink minket öltöztet-

tek fel reggelente, vagy szép ru-

hába egy-egy ünnepen, vagy a 

tanév kezdetekor, vagy karácso-

nyi ajándéknak egy-egy új ruhát 

vásároltak nekünk, ha nem is a 

kedvező divat szerint, de lega-

lább egy-egy praktikus holmit, 

mely megvédett minket a hideg-

től, széltől, vagy esőtől. 

 Az ember méltóságában való 

felöltözködése minden ember 

alapvető joga. Ezt már tudták 

az ókori egyiptomiak is, s meg-

fogalmaztak hasonló cselekede-

teket, mint az irgalmasság testi 

cselekedetei. 

 Ugyanígy foglalkoztak az ó-

szövetségben is a szegények fel-

ruházásával. 

 Sirák fia így fogalmaz köny-

vében (29,21): „A fő dolog az 

ember életében a víz és a ke-

nyér, a mezítelenséget befedő 

ruha és a lakás.” Ezeket nevezi 

a szent író az emberi méltóság 

alapvető eszközeinek. A Kivo-

nulás könyvében ezt olvassuk 

(22,26): „Ha embertársad kön-

tösét zálogba veszed, napszáll-

takor add vissza neki. Ez az 

egyetlen takarója, amelybe be-

burkolja testét. Különben mi 

alatt hálna?” 

 Abban a korban óriási négy-

zet alakú köntöst „szinte pon-

csót” használtak, melyet mind 

eső  és nap heve elleni védelem-

re, mind éjjeli takarózásra is 

használtak. 

 Izajás próféta így ír: „Törd 

meg az éhezőnek kenyeredet, és 

a hajléktalan szegényt fogadd 

be házadba. Ha mezítelent 

látsz, öltöztesd föl, és ne fordulj 

el embertársad elől!”

 Természetesen ez a gondolat 

tovább él az újszövetségben is. 

Keresztelő Jánost megkérdezte 

a tömeg: „Mit tegyünk hát?” 

„Akinek két ruhája van – vá-

laszolta –, az egyiket adja oda 

annak, akinek egy sincs. ” Jakab 

apostol így buzdítja testvéreit: 

„Testvéreim, Urunk, a megdi-

csőült Jézus Krisztus hitét ne 

személyválogatással tartsátok. 

Ha közösségetekbe belép egy 
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férfi pompás öltözékben, arany-

gyűrűvel az ujján, és belép egy 

szegény is elnyűtt ruhában, fi-

gyelmetek a pompás öltözékű 

felé fordul, és így szóltok hozzá: 

„Foglalj itt kényelmesen he-

lyet.” A szegénynek meg azt 

mondjátok: „Állj oda oldalra!” 

Vagy: „Ülj ide zsámolyomhoz!” 

 A ruha viselése a méltóság, 

az emberi mivolt jele is. Ennek 

nagyon finom kifejeződését 

láthatjuk annál az evangéliumi 

jelenetnél, amikor Jézus a ga-

darai megszállottat meggyógyít-

ja. Az evangélista így fejezi be a 

csoda elbeszélését: “akit azelőtt 

egy légió tartott megszállva, 

most ott ül felöltözve, eszének 

birtokában”. A mezítelen, ön-

magából is kivetkőzött ember 

ember-mivoltát, méltóságát 

visszanyeri, s ennek jele az el-

hanyagoltságának, kirekesztett-

ségének vége, a felöltözöttség.

 A tékozló atya történetében 

a hazatérő, rongyos fiút meg-

látva így szól a szolgákhoz: 

“Hozzátok hamar a legdrágább 

ruhát és adjátok rá. Az ujjára 

húzzatok gyűrűt, és a lábára sa-

rut.”

 Lukács evangélista az Apos-

tolok Cselekedeteiben ír egy 

Tabita nevű asszonyról, sok jót 

tett a szegényekkel, s Liddában 

tartózkodó Péter apostolt el is 

hívják hozzá, mert meghalt. Az 

odaérkező apostolt: „Az özve-

gyek mind körülállták és sírva 

mutogatták neki azokat a kön-

tösöket és ruhákat, amelyeket 

Tabita még életében készített 

számukra. Péter mindenkit ki-

küldött, azután térdre borulva 

imádkozott. Majd a halott felé 

fordulva így kiáltott: „Tabita, 

kelj föl!” Erre az fölnyitotta sze-

mét, s mikor meglátta Pétert, 

fölült.”

 Szent Márton jubileumi évé-

ben példaként állhatott előt-

tünk a Márton a katona, aki 

egy didergő koldussal találkoz-

va katonai köntösének felét 

odaadja neki. A köntös fele a 

császári kincstár része volt, így 

anarchiát nem idézett elő tetté-

vel, ugyanakkor mégis megvaló-

sította Jézus szavait, amit a 

jobbján állókhoz intéz: „Jöjje-

tek atyám áldottai, mert ruhát-

lan voltam és felruháztatok...” 

 Böjte Csaba édesanyja varró-

nő volt, sok spulni cérnával ke-

reste meg kenyerét. Kórházban 

volt, Csaba bement hozzá meg-

látogatni, s ki volt szakadva a 

kabátja. Egyszercsak megcsön-

geti a nővért, hogy hozzon cér-

nát, tűt. Megvarrta Csaba ruhá-

ját, majd visszafeküdt s hal-

dokolt tovább. 

 Az egyház régen húsvétkor 

keresztelt, s a megkereszteltek 

lelkük tisztaságának a jeleként 

fehér ruhát vettek fel, s ezt fe-

hérvasárnap is viselték. Ma ezt 

mondjuk a keresztelés után: N., 

a keresztségben új teremtmény-

nyé lettél, és Krisztust öltötted 

magadra. Ez a hófehér ruha 

legyen keresztény méltóságod 

jele! Hozzátartozóid szava és 

példája pedig támogasson, hogy 

ezt a méltóságot tisztán meg-

őrizd az örök életre!

Kérdések: 

Én adtam-e már valakinek ru-

hát? Észrevettem-e már, hogy 

valakinek leszakadt a gombja és 

megvarrtam ingyen, szeretet-

ből? Lakásodat mibe öltözte-

ted? Csicsásra? Igényesre? Egy-

szerűre? Divatosra? Drágára?  

Hogy öltözteted fel a vasárnapi 

asztalt? Abrosz, virág, gyertya? 

Megfogjuk egymás kezét, imád-

kozunk: s Isten áldását kérjük 

az asztalunkra, ételünkre?  Ho-

gyan öltözködöl, ez az életed 

központja? Divat? Vagy a másik 

oldalról esel le a lóról és igény-

telen vagy? Tiszta és rendes 

ruhában mész dolgozni, de mi-

lyen a vasárnapi, az ünnepi vi-

seleted? Vagy ugyanabban a ru-

hában mégy templomba ünne-

pelni, mint amibe hétköznap 

dolgozni voltál?  

 A ruhaosztás nem lehet egy 

konstruktív módja a már nem 

használt, kopott, vagy nem tet-

sző ruháinknak. Csak azért a-

dom  oda, mert nem kell. Vagy 

leadom a jobb ruháimat is a 

karitászba? Gondot viselek-e 

testemre? Hálát adok-e egészsé-

gemért, testrészeimért, ruhái-

mért? 

 

Ajánlom az Interneten: 

- Böjte Csaba az irgalmasság 

iskolája  youtubon, 

- Szent Ferenc visszaadja ruháit 

apjának, szintén youtube film; 

- A varrónő: http://mozifilm.eu/

a-varrono-2015-online-film/ 

Romani Design: https://www.

youtube.com/watch?v=FVndBI

GuOMc; 

- Pure Fashion: https://www.

youtube . com/watch?v=n-

LLm5FM91k

Ajánlott könyvek a témában:

- József Attila: Csoszogi, az öreg 

suszter; 

- Kosztolányi: Az öreg pap; 

Jo Croissant: A test a szépség 

temploma; 

Walter Nigg: Assisi Szent Ferenc 
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A szenteltvíz, lelki kincsünk 
 Avilai Szent Teréz írja a szen-

teltvízről: „Milyen nagy lehet a 

szenteltvíz ereje! Lelkem megvi-

gasztalódik, ha keresztet vetek 

vele. Felfrissülök és olyan lelki 

örömöt érzek utána, amit nem 

tudok kifejezni. Tapasztalatból 

tudom, hogy semmitől sem me-

nekül el gyorsabban az ördög, 

mint a szenteltvíztől. A kereszt 

elől is elmenekül, de hamar visz-

szatér.” 

 A katolikus Egyház már Nagy 

Szent Teréz előtt is mint szen-

telményt használta a szenteltvi-

zet. A víznek, mint a tisztulás 

jelképének és eszközének a bib-

liai időkben is igen nagy tiszte-

lete volt, amit azóta sem veszí-

tett el. 

 A szenteltvíz szentelmény, 

mely eltörli a bocsánatos bűnt. 

A hozzákapcsolódó áldások mi-

att az Egyház szorgalmazza 

használatát, különösen testi-

lelki bajok esetén. Minden ka-

tolikus ember otthonában kelle-

ne lenni egy tartóban szentelt-

víznek! 

 Nem használjuk ki a szen-

teltvízből eredő javakat, pedig 

kimondhatatlan lelki gazdagsá-

got rejt magában minden csepp-

je! És milyen keveset törődünk 

vele! Ha felismernénk hatását, 

sokkal gyakrabban, nagyobb 

hittel és tisztelettel használnánk.

 

 A szenteltvíz az Egyház víz-

szentelő imájából meríti nagy 

erejét és hatását, mert az ima 

mindenkor kedves Isten előtt. 

Íme egy könyörgés, amit a pap 

mond a víz megáldásakor Víz-

kereszt ünnepén: „Áraszd erre a 

megtisztulás sokféle módját 

jelképező vízre áldásodat! Add, 

hogy ez a teremtményed meny-

nyei ajándékaid szolgálatában 

űzze el a gonosz lelkeket, tartsa 

távol a betegségeket és hordoz-

za magában az isteni kegyelem 

hatékony erejét! A hívek házá-

ban vagy bármely helyen akár-

mit is érint vagy meghint ennek 

a víznek cseppje, az legyen 

egészen tisztává, minden ártó 

hatalomtól mentessé! Ne üthes-

sen tanyát ott a gonosz lélek, ne 

verjen gyökeret a rontás szelle-

me! Szűnjék meg a belopakodó 

sátán minden cselszövése! 

Ennek a víznek hintése által 

távozzék és szűnjék meg min-

den titkos kór, ami a ház lakó-

inak épségét vagy nyugalmát 

veszélyezteti. Add, hogy Szent 

Neved segítségül hívásával kért 

épségük és üdvösségük minden 

támadással szemben védelmet 

nyerjen! Krisztus, a mi Urunk 

által. Ámen.” 

 Ez a hatékony ima felszáll a 

mennybe valahányszor valaki 

meghinti magát vagy másokat a 

jelen- vagy távollévőket szen-

teltvízzel. Isten áldása leszáll 

testükre-lelkükre. Az ördög gyű-
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löli a szenteltvizet, mert annak 

hatalma van felette. Nem ma-

rad azon a helyen vagy amellett 

a személy mellett, aki gyakran 

hinti meg magát szenteltvízzel. 

Amikor hittel és tisztelettel 

meghintjük távollévő kedvese-

inket szenteltvízzel, az arra 

indítja Jézus Szentséges Szívét, 

hogy áldja és védje meg őket 

minden lelki és testi bántalom-

tól. Amikor bánat és aggodalom 

fog el minket kedveseink miatt, 

siessünk a szenteltvíztartóhoz, 

hogy megadjuk nekik az Egy-

ház imádságának segítségét. 

 A szentek írásaiból tudjuk, 

hogy mennyire vágyakoznak a 

tisztítótűzben lévő lelkek a 

szenteltvíz után. Igyekezzünk 

megérteni vágyódásukat és ne 

feledkezzünk meg róluk a szen-

teltvíztartónál! Lehet, hogy a-

zoknak a lelkeknek, akik már 

közel vannak az üdvösséghez, 

egyetlen csepp szenteltvíz elég 

ahhoz, hogy lelkük megszaba-

duljon a szenvedéstől. Hint-

sünk szét néhány csepp szen-

teltvizet és buzgón imádkoz-

zunk: „Ó Istenem, irgalmadban 

sokasítsd meg e cseppeket, hogy 

minden tisztítótűzben szenve-

dő lélek kapjon belőle! Engedd, 

hogy ne érezzék kínjukat, míg e 

víz el nem párolog!” 

 Amikor szenteltvizet hin-

tünk távollévő hozzátartozó-

inkra és barátainkra, ne feled-

kezzünk meg a papokról sem, 

különösen plébániánk papjai-

ról, akik hűségesen szolgáltak 

minket, a szentségek és a szent-

mise által közelebb vittek Isten-

hez. Egyes szülők rendszeresen 

meghintik alvó gyermekeiket 

szenteltvízzel. 

 Mások a hálószobába tesz-

nek szenteltvíztartót és felszó-

lítják hozzá- tartozóikat, hogy 

szenteltvízzel vessenek keresz-

tet reggel, délben és este. 

 

 Vessünk keresztet szentelt-

vízzel és közben így fohász-

kodjunk: „E szenteltvíz és drá-

galátos Szent Véred által mosd 

le bűneimet, ó Uram!” „Örök 

Atyám, felajánlom Neked a mi 

Urunk Jézus Krisztus Sebeit, 

hogy lelkünk Sebei begyógyul-

janak!” „Jézus, Mária szeretlek, 

mentsétek meg a lelkeket!”

Forrás: Tengernek Csillaga, 

1998/1. szám

Jézus, Mária és József, bennetek szemléljük az 

igaz szeretet csillogását, hozzátok fordulunk 

bizalommal.

Názáreti Szent Család, tedd a mi 

családjainkat is a megélt közösség és az 

imádság helyévé, az Evangélium hiteles 

iskolájává, kicsiny család-egyházzá.

Názáreti Szent Család,

add, hogy a családoknak ne kelljen többé 

megtapasztalniuk az erőszakot, a bezártságot, 

a megosztottságot; és akiket megbántottak 

vagy megbotránkoztattak hamarosan 

megvigasztalódhassanak és meggyógyuljanak.

Jézus, Mária és József,

halljátok meg és hallgassátok meg 

könyörgésünket. Ámen.

IMÁDSÁG 

A SZENT CSALÁDHOZ
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90 éve telepedtek le az első 
ferencesek Zalaegerszegen Varga Kamill testvér

 Még Szent Ferenc életében elhatározták a 

testvérek, hogy Itálián kívülre is elmennek, más 

országokban is letelepednek. Magyarországon a 

XIV. század 30-as éveiben már  állt az Esztergomi 

Őrség, később pedig Magyarországi Rendtarto-

mány néven ismert volt a testvérek közössége, 

melyet hamarosan Szűz Máriáról Nevezett Rend-

tartomány néven emlegettek. Esztergom mellett 

első kolostoraik A Duna vonalán épültek: Győr, 

Pozsony, Óbuda. A Mariána provincia egyebek 

mellett kolostorokat alapított Szombathelyen és 

Bucsuszentlászlón, Sümegen, Nagykanizsán és 

Kiskanizsán, hogy csak a közeli ismertebb kolos-

torokat említsem. 

 A szombathelyi egyházmegyei zsinaton Pehm 

József plébános ismertette, hogy milyen hátrá-

nyos egyházi és kulturális helyzetben vannak: Az 

Anjuk korában 78 plébánia állt a környéken, a 

török utáni időkben ebből 25-t építettek fel, s 

ezen nem történt azóta sem változás. Miután 

kinevezték püspöki biztosnak 1944-ig felépített 

20 templomot, 7 plébániát, 9 misézőhelyet, 12 is-

kolát. Ebbe a sorba illeszkedik bele az olai temp-

lom építése és a ferencesek letelepítése is.

 Gróf Mikes János püspök  kérésére - a roha-

mosan fejlődő és több környékbeli falut magába 

olvasztó Zalaegerszeg városában - Pehm József 

apátplébános Dr. Kotsis István műegyetemi tanár 

tervei szerint építtette fel a templomot régi pa-

rasztházak, terjedelmes lovarda, sörház és gyakor-

lótér helyén. (Az olai városrészben – egykor maga 

is önálló település volt – csak a cipészcéh által 

1778-ban emeltetett Szent Anna temetőkápolna 

állt.) 

 Több, mint két évig tartott a tervezőmunka és 

a kivitelezés. A templom felszentelésére 1927. 

szeptember 25-én került sor. A szerzetesei élet 

már korábban megkezdődött, hiszen P. Deák 

Szulpicot már 1926. július 12-én kinevezték ház-

főnöknek, aki több alkalommal járt a városban, 

megtekintette a templom terveit, az építkezés 

egyes fázisait. Naplója szerint 1926. november 
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25-én a Mariána Provincia nagykanizsai rendhá-

zából vonattal érkeztek a testvérek. „A harangok 

szüntelenül zúgtak a bevonulás alatt. A fogatok 

őszirózsákkal, chrizantémokkal voltak díszítve. 

Mintha csak esküvőre mentünk volna.” -írja nap-

lójában Szulpic atya. 

A Zalamegyei újság november 28-án a címlapon 

így számol be az eseményről: 

 „Az állomásról a ferencesek és kísérőik a plé-

bániatemplomba vonultak, majd körmenetben a 

világi papságtól és a hívőktől követve mentek ki a 

zárdába. A zárda és a templom előterén hatalmas 

közönség gyülekezett. Kivonultak az összes isko-

lák, a csendőrségnek egy díszszázada, valamint az 

összes hatóságok és egyesületek. Amidőn a dísz-

kapun áthaladva a szerzetesek a zárda elé érkez-

tek, az Egyházi Ének- és Zeneegyesület vegyeska-

ra énekelt, majd Czobor Mátyás polgármester 

üdvözölte a szerzeteseket. Mindenek előtt meg-

köszönte, hogy a pályaudvaron a rend őre meg-

áldotta Zalaegerszeg városát. Ezt, hogy velük a 

hétszázéves ferences lélek költözik a város falai 

közé, az a lélek amely hivatva van megerősíteni a 

hitéletben a város lakosságát. A város nevében kö-

szöntötte a szerzeteseket és kívánta, hogy ami-

lyen szeretettel fogadja a lakosság őket, oly szere-

tettel működjenek új otthonukban. 

 Majd a polgári leányiskola egyik tanulója Zala-

egerszeg leányai nevében üdvözölte a szerzetese-

ket, s a rendház főnökének virágcsokrot nyújtott 

át. Utána Kucsera István „Zrínyis” cserkész a vá-

ros ifjúságának üdvözletét tolmácsolta. „

Az letelepedő 5 testvér: 

P. Deák Szulpic házfőnök, rendes és nagyböjti 

hitszónok, a háztörténet jegyzője, könyvtáros, a 

Missziós Szövetség vezetője

P. Apáti Oszkár házfőnök helyettes, hitszónok, a 

házitanács tagja

P. Németh Piusz hitszónok, a házitanács tagja

fr. Gyűrű Flórián sekrestyés, alamizsnagyűjtő

fr. Németh Placid szakács, kertész, kapus

A rendház oratóriumában este 6 órakor Advent I. 

vasárnapjának vecsernyéjét imádkozták el. 

 November 28-án Péhm József apát úr, nagy se-

gédlettel végezte a a templom megáldását: Min-

denszentek litániájával, könyörgésekkel, zsoltá-

rokkal, Szentlélek himnusz eléneklésével, és ter-

mészetesen szentmisével. A templom titulusa Jé-

zus Szíve, de egyben IV. Károly király emlékére is 

építették. 1942-ben emelték plébánia rangra. 

 A testvérek gondjaira volt bízva Ola mellett: 

Zalabesnyő, Ebergény, Ságod-Bekeháza, Szenter-

zsébethegy és Vorhota. 

Az első testvérek napirendje: 

4.30 keltés

4.50 reggeli ima

Czobor Mátyás polgármester Dr.Kotsis Iván tervezőGróf Battyány Pálné, született 

Palini Inkey Valéria, a templom legnagyobb jótevője
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5.00 elmélkedés

5.35 a Zsolozsma két imaórája: prima és tertia, 

ezt a közös szentmise követte, majd újra zso-

lozsma

7.30 reggeli

8.00 délelőtti munka

12.30 ebéd, rekreáció, munka

15.00 a zsolozsma imaórái, majd munka

19.00 elmélkedés, esti ima

19.30 vacsora, rekreáció

21 órakor lefekvés 

 „De most már részletesen ismertessük Zárdánk 

életét! Ha óhajtod Kedves Olvasóm megismerni, 

gyere bevezetlek. Csöngessünk a portánál! Kulcs 

csörgés hallatszik, roppan a frissen festett ajtó s 

szélesre tárul, és íme előtted áll a kapus testvér. 

Durva barna daróc a ruhája, csomós kötél van a 

derekán, s szerényen megkérdezi mi járatban 

vagy? S ha teheti azonnal eleget tesz kérésednek. 

Megmutatja neked – ha kívánod – a néma, szent-

képektől ékes folyosókat, bevezet az ebédlőte-

rembe, hol a falon nagy feszület, az asztalon ott 

állnak a tányérok szép sorjában. Megmutatja a 

tisztaságtól ragyogó konyhát, felvezet az emeletre 

és bevezet az imaterembe, a házfőnök fogadószo-

bájába, egyik vagy másik kicsi cellába, melyben 

szegénység, egyszerűség és nagy tisztaság honol. 

Nem koldustanya a kolostor, hanem rendszerető 

szegény papok hajléka. Nem hallasz itt hangos 

beszédet, trécselést, a „silentium” a szent csend-

hallgatás megüli a Zárdát. Nem hangos fogadó a 

zárda, hanem Isten szolgáinak háza a kolostor!” - 

Írja Szulpic atya a Zalamegyei újság szeptember 

25-én megjelent számában. 

P. Deák Szulpic Lépcsőház a rendházban

Az építkezés
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Jól gyóntam? – Tíz tanács papoktól

A gyóntatószékből kilépve 

sokszor töprengek: „Jól csi-

náltam? Elég konkrét, elég ő-

szinte voltam?” A PárKatt.hu-n 

közzétett cikk tíz pap gyó-

nással kapcsolatos tanácsait 

osztja meg az olvasókkal.

Tíz pap tíz hasznos szempontot 

fogalmazott meg:

1. A lelkiismeret-vizsgálatban a 

bűneinkkel szembesülünk, a gyó-

násban viszont Isten szereteté-

vel, irgalmával, megbocsátásával.

2. Miután megmondtad, mikor 

gyóntál utoljára, mondj néhány 

szót magadról (egyedülálló, pár-

kapcsolatban lévő, házas, újra-

házasodott, esetleg pap, szerze-

tes vagy?). Helyzeted ismereté-

ben könnyebb tanácsot adnunk.

3. A bűnök nem negatív érzel-

mek, hanem tudatos döntések a 

rossz mellett. Bűnöket gyónj 

meg, ne érzelmi állapotokat!

 

4. Az elkövetett bűn Isten meg-

bántása, a meggyónt bűn vi-

szont Isten-dicséret. Ezért ami-

kor a bűnbánat szentségében 

meggyónod a papnak a bűnei-

det, gondolj arra, hogy ezzel 

egyben Istent dicsőíted nagy 

irgalmáért.

5. A gyakori szentgyónás jót 

tesz a lelkednek és lelkileg építő 

a gyóntatód számára is. A bűn-

höz, különösen ha mélyen be-

rögzült, szokássá vált, sok türe-

lemre és kitartásra van szükség. 

Ne add fel, akármennyiszer kö-

vetted el ugyanazt a bűnt! A 

bűnbánat szentségében gyógyu-

lás is történik; a testi sérülések-

hez hasonlóan a lelki sebek tel-

jes gyógyulása is időbe telhet.

6. A gyónásban nem az a lé-

nyeg, hogy te milyen rossz vagy, 

hanem hogy Isten milyen jó.

7. A pap olyan, mint az orvos. 

Ha orvoshoz mész, elmondod, 

mid fáj, több-kevesebb részle-

tességgel, hogy tudja, hogyan 

kezeljen a leghatékonyabban. 

Ne feledd: nagyon sok beteg 

fordult már hozzá ugyanezekkel 

a tünetekkel. Bízzál benne, hall-

gasd meg a tanácsát, és hama-

rosan jobban leszel!

8. Isten a bűnök egyszerű, alá-

zatos megvallását kedveli. Nincs 

szüksége regényre. Már olvasta. 

A szószaporítás mögött sokszor 

gőg és a bűnbánat hiánya rejlik. 

Egyszerűen, őszintén kimonda-

ni, nevükön nevezve a bűnöket: 

olyan ez, mintha levetkőztet-

nének, hogy keresztre feszítse-

nek, hogy meghaljanak a bűne-

ink és feltámadjon a megbocsá-

tás.

9. Ne törődj semmivel, menj 

gyónni! Isten szeretete hatalma-

sabb a bűneinknél.

10. Sok embernél az jelentené a 

legnagyobb fejlődést a gyónás 

területén, ha a bűnök kötelező, 

tényszerű felsorolása helyett 

egyre inkább úgy gondolna rá, 

mint az Istennel való kapcsolat 

megújítására. A gyónás nem csu-

pán a bűn eltörlése, hanem ta-

lálkozás Krisztussal.
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Szemléljük a gyermek Jézust
Ferenc pápa karácsonyi elmélkedése a gyermek Jézusról és a gyermekekről

 A karácsony napjai a gyermek Jézust állítják 

szemünk elé. Biztos vagyok abban, hogy sok 

család elkészíti a betlehemet otthonában, folytat-

va ezt a szép hagyományt, amely Szent Ferencig 

nyúlik vissza, és amely elevenen tartja szívünk-

ben az emberré lett Isten misztériumát.

 A gyermek Jézus tisztelete nagyon elterjedt. 

Sok szent ápolta ezt a tiszteletet mindennapi 

imájában, és vágyott arra, hogy életét a gyermek 

Jézus élete szerint alakítsa. Különösképpen 

Lisieux-i Szent Terézre gondolok, aki kármelita 

nővérként a Gyermek Jézusról és Szent Arcról 

nevezett Teréz nevet hordta. Ő – aki egyháztanító 

is – meg tudta élni azt a „lelki gyermekséget” – és 

tanúságot tudott tenni róla –, amely éppen el-

mélkedéssel, Szűz Mária iskolájában, Isten alá-

zatát teszi magávévá, azét az Istenét, aki ki-

csinnyé lett értünk. Ez nagy titok! Isten alázatos! 

Mi, akik önteltek vagyunk, tele hiúsággal, és 

nagyra tartjuk magunkat, semmik vagyunk, ő 

nagy, ő alázatos, ő gyermekké válik. Ez az igazi 

titok! Isten alázatos! Ugye szép!?

 

 Volt egy korszak tehát, Krisztus istenemberi 

személyében, amikor Isten gyermek volt, és 

ennek különleges jelentőségűnek kell lennie 

hitünk számára. Igaz, hogy kereszthalála és fel-

támadása az ő megváltó szeretetének legnagyobb 

kifejeződése, de ne felejtsük el, hogy az ő egész 

földi élete kinyilatkoztatás és tanítás. 

 A karácsonyi időszakban az ő gyermekkorára 

emlékezünk. Hogy fejlődni tudjunk a hitben, 

gyakrabban kellene szemlélnünk a gyermek 

Jézust! Nyilván semmit sem ismerünk ebből az 

időszakból. A rendelkezésünkre álló néhány adat 

arról szól, hogy születése után nyolc nappal nevet 

adtak neki, bemutatták a templomban (vö. Lk 

2,21–28); azután szó van a bölcsek látogatásáról, 

majd a menekülésről Egyiptomba (vö. Mt 2, 

1–23). Aztán jön egy nagy ugrás, tizenkét éves 

koráig, amikor Máriával és Józseffel Jézus Jeru-

zsálembe zarándokol húsvét ünnepére, és ahe-

lyett, hogy szüleivel hazatérne, a templomban 

marad, hogy az írástudókkal beszélgessen.

 Láthatjátok, keveset tudunk a gyermek Jézus-

ról, de sokat tanulhatunk tőle, ha a gyermekek 

életére nézünk. Nagyon szép magatartás, aho-

gyan a szülők és a nagyszülők figyelemmel kö-

vetik, mit csinálnak a gyermekek.

 Mindenekelőtt felfedezzük, hogy a gyermekek 

a figyelmünkre szomjaznak. A középpontban kell 

lenniük, mert – nem azért, mert önteltek, hanem 

– szükségük van arra, hogy oltalmazva érezzék 

magukat. Nekünk is szükségünk van arra, hogy 

életünk középpontjába helyezzük Jézust, és arra 

is, hogy – bár paradoxnak tetszhet – felelősen 

védelmezzük őt. Karunkban akar lenni, azt akar-

ja, hogy gondját viseljük, és hogy tekintetét ránk 

szegezhesse. Aztán mosolyra kell késztetnünk a 

gyermek Jézust, hogy kimutassuk iránta érzett 

szeretetünket, valamint örömünket amiatt, hogy 

közöttünk van. Mosolya annak a szeretetnek a 

jele, amely bizonyosságot ad nekünk arról, hogy 

szeretettek vagyunk.

 Végül a gyermekek szeretnek játszani. Engedni 

játszani a gyermeket azt jelenti, hogy felhagyunk 

saját logikánkkal, hogy belépjünk az övébe. Ha 

azt akarjuk, hogy örüljön, akkor meg kell érte-

nünk, mi tetszik neki. És ne legyünk önzők, ne 

olyasmit csináljunk, ami nekünk tetszik! Ez 
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tanítás számunkra! Jézussal szemközt fel kell 

hagynunk igényünkkel az autonómiára – itt van a 

kutya elásva! –, autonómiaigényünk helyett be-

fogadjuk a szabadság igazi formáját, mely abban 

áll, hogy felismerjük, ki van előttünk, és hogy 

szolgáljuk őt. Ő Isten Fia, aki jön, hogy üdvözít-

sen minket. Közénk jött, hogy megmutassa 

nekünk a szeretetben és irgalomban gazdag Atya 

arcát. Öleljük hát magunkhoz a gyermek Jézust, 

és kezdjük el szolgálni őt! Ő a szeretet és a derű 

forrása.

 Milyen szép lesz, amikor odamegyünk a 

betlehemhez! Csókoljuk meg a gyermek Jézust! 

És mondjuk neki: „Jézus, szeretnék alázatos 

lenni, amilyen te vagy, alázatos, amilyen Isten!” 

Kérjük tőle ezt a kegyelmet!

A hévízi Szent Lukács Idősek Otthona 

könyvtára adományba örömmel 

fogadna Magyar Irodalmi Lexikont 

és különböző szótárakat.

Ajándékozási lehetőség

Ajándékozási szándékát jelezheti közvetlenül 

a Hévízi Otthonba (8380 Hévíz, Római u.1., 

Telefonszám: 83/540 442)

vagy a Zalaegerszegi Ferences Plébánián 

az irodai fogadóórák idejében.
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