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Ferenc és Testvérei

A zsoltáros Istent kéri: „Ne 

rejtsd el arcodat!”, de meny-

nyivel inkább mondhatja ezt 

Ő nekünk! 

Valamikor volt ideje a farsang-

nak. Manapság mintha soha 

nem érne véget a karnevál, egy 

pillanatra sem csitul a feszti-

válok robaja, minden hétvégén 

indul a buli. Az álarcok sem 

kerülnek le, ránk ég a démoni 

maszk, a busó álarc, beakad a 

szilveszter kereke.

 Az örök farsang megnyomo-

rít, kifoszt, elveszti örömét és 

értelmét az együttlét, az ünnep. 

Ki legyek a következő héten, 

milyen bőrbe bújjak, hogy elad-

jam magam, hogy érvényre jut-

tassam magam, hogy ne érjenek 

sebek… Mivel takarjam el ön-

magam? A fogyasztó így lesz 

lassan árucikk; másolat, ahe-

lyett hogy felfedezné önmagát. 

A meztelenség érzete, mint a 

Paradicsomban, félelem, bizal-

matlanság, rejtőzködés, persze 

immár szexuális tabuk nélkül. 

Ráadásul az egész egy félreér-

telmezett szabadság nevében. E 

szabadság teljeskörű kiélvezé-

sében hirdetett tombolás uni-

formizál, ahogy minden dikta-

túra, illúzió lesz az egyéni dön-

tés érzete.

 Valamikor kapcsolatok is vol-

tak, barátaink is, nem csak al-

kalmiak, virtuálisak. (Talán el-

rejtett kincsként még itt-ott meg-

leled!) Együttlétünk ünnepein 

nem kellett álarcot viselnünk, 

nem voltak titkos összekacsin-

tások és jelszavak. Mindent úgy 

értettünk, ahogy mondtuk, azt 

mondtuk, amit gondoltunk. A 

kapcsolatok alapja Isten barát-

sága volt, ahogy köztünk járt.

 Nem a történelemben hívlak 

utazásra, a saját életedben. Re-

mélem, nem viselsz álarcot!

 „Az Úr pedig beszélt Mózes-

sel, szemtől szembe, úgy, ahogy 

az ember barátjával szokott be-

szélni.”(Kiv 33,11) Mózes arca 

ragyogott a találkozás után.

 A barátság lehet az egyik kul-

csa a felszabadulásnak a divat 

szabta értékek elmagányosító 

zűrzavarából. A barát nem visel 

álarcot, és erre nem is kényszerít. 

Ne rejtsd el arcodat
Kornél testvér
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 Jézusnak voltak barátai, ta-

nítványait is barátainak nevezi 

(vö. Jn 15,12-17). A megteste-

sülés, a megváltás nagy műve 

nem szenvedett csorbát, amikor 

az Isten Fia betért Lázárékhoz 

vacsorára, nem volt elvesztege-

tett idő náluk megpihenni. Mi-

lyen személyes lehetett a vi-

szony, ami elhordozza a csön-

det, mint Mária csöndje Jézus 

lábainál, de elhordozza az élce-

lődő szemrehányást: „Mester, 

nem törődsz vele, hogy a hú-

gom egyedül hagy szolgálni?” 

Mártától is (vö. Lk 9,38-42)!   

 

 A mi együttlétünk csöndjei 

olykor kínzóak tudnak lenni, és 

szemrehányásaink, legtöbbször 

mily gyilkosak.

 Jézus könnyei Lázár sírjánál, 

pontosan megmutatják baráti 

szeretetét, és milyen csodás he-

lyet kap ezáltal a barátság Isten 

tervében! Mire volt jó, hogy 

hagyta meghalni? Feltámadását 

volt hivatva előre jelezni, hatal-

mának új jele volt, de könnyei 

is oly erőt képviselnek, oly nagy-

szerű titkot, hogy kár lett volna 

kihagyni! Nem úgy tör oda a 

sírhoz, messiási hatalma tudatá-

ban: „Hol van, semmi gond, majd 

feltámasztom!” - hiszen egy ba-

rát nem így közelít.

 Lázár feltámasztásának meg-

rendítő felidézése, amikor Dosz-

tojevszkij regényének, a Bűn és 

bűnhődésnek vége felé két sok 

mindent átélt ember találkozik, 

Szonya és a főhős, Raszkolnyi-

kov. „A gyertyacsonk az elgör-

bült tartóban már régen haldo-

kolt, gyér világot vetve a gyil-

kosra meg az utcalányra, akik 

ilyen különös módon összeke-

rültek most ebben a nyomorú-

ságos szobában a könyvek köny-

ve felett.”Ahogy egymásra han-

golt figyelemmel elkezdi a lány 

olvasni a történetet, Jézus bará-

ti könnyei, meghozzák a gyil-

kosnak is a szabadulást, a feltá-

madást. Megnyílik a vertikális 

irány, Isten felé, ahol újra van 

remény.

 Nagy áldás a barát. „A hűsé-

ges barát felbecsülhetetlen” (Sir 

6,15). Jézus a barátod. Hittan-

termünkben is megvan az a 

kép, amelyen Jézus barátian vál-

lára teszi a kezét egy szentnek, 

érdemes rápillantani!

fotó: Zsirai Károly

Oltalmad alá futunk
Élménymegosztás „A názáreti Mária” c. könyvről

Akit szeretünk, azt jobban meg akarjuk ismerni. A fa-

timai jelenés 100. évfordulója alkalmából elkezdtem ol-

vasgatni a meglévő könyveimet. Ebből első volt Michael 

Hesemann: A Názáreti Mária című műve. Ennek olvasása 

közben belső késztetést éreztem arra, hogy ezt az élményt 

megosszam mindazokkal, akik szeretik a Szűzanyát. 

Egyetlen más szentet sem övez akkora tisztelet és szeretet, 

mint Jézus Krisztus édesanyját. Életéről az evangélisták igen 

szűken írnak, ám annál bővebben szólnak róla a későbbi korok 

apokrif iratai és legendás elbeszélései. Michael Hesemann író, 

kutató, buzgó hívő személyesen kereste föl a történeti helye-

ket, tanulmányozta a régészeti leleteket, és kutathatott a Va-

tikáni Titkos Levéltárban is. Több apostoli útjára elkísérhette 

II. János Pál és XVI. Benedek pápákat. A számos mozaikból 

kirajzolódik előttünk a Megváltó édesanyjának hiteles alakja 

és életútja. Ebből szeretnék felvillantani néhány képet.

 Jézus születése előtt az egész hatalmas Római Birodalom-

ban feszült megváltás – várakozás élt a nép körében. Augustus 
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császár uralkodása idején hét 

napon át egy üstökös volt lát-

ható az északkeleti égbolton. Ő 

ezt a jelenséget a saját isteni 

küldetéstudata igazolásának tu-

lajdonította. Ószövetségi jöven-

dölések és pogány jóslatok (Sy-

billa) erősítették ezt a várako-

zást. A várt megváltó szűztől 

születik, ám ez nem lehetett a 

császár. Abban az időben béke 

volt az egész birodalomban.

 Az Ősevangélium részletesen 

beszámol Mária születéséről. 

Atyja, Joachim gazdag állatke-

reskedő volt, bőkezű adakozó, 

igaz ember. Annával kötött há-

zassága terméketlen maradt, e-

miatt bűnösnek tartották és 

megszégyenítették. Bánatában 

kivonult a pusztába, 40 nap és 

40 éjjel böjtölt és gyermekáldá-

sért könyörgött Istenhez. Ott-

hon Anna is hasonlóképpen 

bánkódott és imádkozott. Egy 

napon egy angyal jelent meg ne-

ki és Joachimnak, hogy gyermek-

kel fogja megáldani őket Isten. 

Hálából Anna megígérte, hogy 

gyermekét Istennek szenteli, 

Joachim pedig igen sok állatot 

ajándékozott és áldozott föl. 

 Újszülött leánykáját Mirjam-

nak nevezte el. Abban az idő-

ben kedvelt és gyakori név volt. 

(Jézus keresztje alatt három Má-

ria állt.) A név jelentése: tenger 

csillaga, fölmagasztalt, bölcs, úr-

nő, Istentől szeretett. Senki sem 

sejtette, hogy ez a név mennyire 

kifejezi Mária egész mivoltát. A 

zsidó hagyományok szerint szep-

tember 8-a volt a megújulás nap-

ja, és éppen ezt a napot tartják 

Mária születése napjának.

 Mária gyermekkorát szimbo-

likus események teszik jelentős-

sé. Heródes király föl akarta 

építeni a harmadik templomot, 

de úgy, hogy csupán a bővítés 

látszatát keltse. Ez nem tetszett 

a zsidóknak, mert isteni teljha-

talmat tulajdonított magának. 

A zsidó hagyomány szerint a-

zonban a harmadik templom 

építésével beköszönt a messiási 

kor. Ez a templom minden ed-

diginél hatalmasabb és ragyo-

góbb lett. Ez a ragyogás nem 

feledtethette azt a tényt, hogy a 

Szentek Szentje üres volt. A szö-

vetség ládája Kr.e. 10-7. század 

között elveszett. Mit ér így a 

templom? 

 Mária lett az igazi „arany-

ház”, Isten szövetségének ládá-

ja. Az új templomban élt, me-

lyet egészen tiszta lényével szen-

telt meg. Szülei – fogadalmuk-

hoz híven – már három éves 

kislányként átadták Jahve szent-

élyének szolgálatára. Ott ma-

radt mindaddig, amíg a zsidó 

törvény szerint el nem érte a 

„nagykorúságot”. „Máriát azon 

szüzek közösségébe adták, akik 

nappal és éjjel Isten dicséretével 

foglalatoskodtak.” (Pszeudo – 

Máté ev.) Emellett a kézimun-

kázás, szövés volt a feladata, 

amit zsenge korában megtanult. 

Ezek alatt az évek alatt Mária 

nagy műveltségre, tudásra tett 

szert, jól ismerte az ószövetségi 

könyveket.

 Mikor Mária 12 éves lett, 

hamarosan férjhez kellett adni. 

Rokonára, Zakariásra bízták, 

hogy keressen olyan jegyest, aki 

méltó hozzá, és tiszteletben tart-

ja szüzességi fogadalmát. Buzgó 

imádság után jelet kért Istentől. 

A kiválasztottak körül Józsefre 

esett a választás, aki kapcsolat-

ban lehetett az esszénusokkal. 

Náluk elfogadott gyakorlat volt 

a coelibatus, valószínű, hogy Jó-

zsef is erre tett fogadalmat.

 Zakariás Józsefre bízta Má-

riát, aki Názáretbe, a saját há-

zába vezette. Ez fölért az eljegy-

zéssel. Egy éven belül házassá-

got kellett kötni. A házasságban 

a férfi feloldhatta a szüzességi 

fogadalmat, így a törvény és a 

világ előtt lehetett törvényes 

gyermek Jézus. „Isten közelebb 

jött hozzá, mint korábban bárki 

emberhez.”

 A Szent Ház, a Casa Santa 

Európa legfontosabb Mária kegy-

helye volt Lourdes, Fatima és 

Medjugorje előtt. Egyházi és 

világi méltóságok, szentek és 

egyszerű emberek nagy szám-

ban zarándokoltak Loretóba. 

Aki egyszer ott járt, nem tudja 

kivonni magát e hely hatása 

alól. A fölé épült bazilika, mint 

ereklyetartó óvja a szent házat.

 A legenda szerint angyalok 

vitték át Názáretből Loretóba. 

Évszázadok kutatásai alapján 

megállapítható, hogyan történt. 

A vesztes keresztes háborúk ut-

án a törökök dúlása elől men-

tették a Szent Ház maradvá-

nyait. 1294-ben az Angeloi bi-

zánci császári család tagjai vit-

ték át Loretóba. (Az „angyalok” 

görögül így hangzik: Angeloi.)

 Mária volt az első taberná-

kulum az első új templom Az 

Úr alázatos szolgálóleánya által 

kaptuk a Megváltót.

                          folyt. köv.

                                        im
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„Szeretetlángom fénye fogja betölteni 
a föld minden részét”

P. Mészáros Domonkos OP lelkigyakorlata – 2016. december 17. szombat

A lelkigyakorlat összeszedettséget kíván tő-

lünk. Ma a Szeretetlángról elmélkedünk. 

Kindelmann Károlyné, Erzsébet asszony 1962 

és1985 között írt naplójában azt írja, hogy Mária 

szavai csilingeltek, Jézus szelíd, olykor határozott 

hangon szólt hozzá. A Lelki naplót Erdő Péter bí-

boros úr 2009. június 6-án jóváhagyta, tanúsítot-

ta, hogy nem mond ellent az egyház tanításának. 

Jó úton jár, aki követi. 

 Erzsébet asszony hat gyermekével maradt öz-

vegyen. A legidősebb 13 éves, a legkisebb 3 éves 

volt. Egyedül, súlyos nélkülözésekkel küzdött. 

Férje halálát követően harmadrendi karmelita lett 

a budapesti, Huba utcai Kármelben. Életében meg-

határozó volt a bűnbánat szentsége, a napi Szent-

ségimádás, a szentmise és a szentáldozás. Az Ol-

táriszentséggel való találkozás elmélyítette benne 

a Mindenható Isten iránti szeretetet. Dialógus 

alakult ki Jézus és közte. 

 Erzsébet asszony példáján mi is megtehetjük, 

hogy naponta, csak pár percre, hazafelé jövet be-

nézünk a templomba és köszöntjük a Taberná-

kulumban köztünk lévő Úr Jézust. Ujjongjunk, 

mint Erzsébet ujjongott, magasztaljuk Mária 

szavaival Istent. Máriában megláthatjuk, mivé 

teszi az Isten azt az embert, akit eltölt a Szent-

lélek. Fontos visszatérnünk az Oltáriszentség 

imádásához. Emberi kapcsolataink is megújulnak. 

 A vasárnap megszenteli az emberi életet. A Ró-

mai Birodalomban nem volt vasárnap. A rabszol-

gáknak Justitia napján kenyeret osztottak, ezen a 

napon nem kellett dolgozniuk, ez évi egy szabad-

napot jelentett. A keresztények gondolkodás-

módjának és hitének köszönhető, hogy szeretetük 

legyőzte a Római Birodalom bálványait, kivívták 

a vasárnapot, amit megszentelünk munkaszünet-

tel, közösségek építésével. Hétfőn, az első mun-

kanapon ennek vasárnapi örömnek kellene to-

vább folytatódni munkában, emberi kapcsola-

tokban. Ha kimarad a vasárnap megszentelése, 

rosszkedvűen folytatódnak a hétköznapok, az 

élet robottá válik. 

 Az Oltáriszentség legyen életünk középpontja, 

Jézussal, az Univerzum teremtőjével egyesülhe-

tünk, a tőle-belőle kapott szeretetet átadhatjuk, 

továbbadhatjuk másoknak. A végtelen Isten vá-

gyakozik, hogy boldoggá tegyen bennünket. Egy 

csecsemő mosolyában a nap süt le ránk, meg kell 

ölelnünk, fel kell vennünk őt. Jézusban a végtelen 

Isten vágyakozik, hogy Ő legyen számunkra a 

kisütött nap.

 Aki nem tud mit kezdeni magával annak üre-

sek a pillanatai, unatkozik, Tv előtt ül, számára 

értelmetlen a világ. Cseréljük fel ezt a világot 

tüzes lángú, értékes életre. 

 Erzsébet asszony naplójában ezt mondja Jézus: 

„Tegyétek magatokat méltóvá, ne fordítsatok há-

tat Nekem! Ha már eljöttök, tegyétek szíveteket 

alkalmassá az állandó egyesülés által. Egy szerető 



5. oldalFerenc és Testvérei 2017. február

fohász, egy szerető pillantás napközben is, hisz 

úgy sóvárgok utánatok! Úgyis olyan kevesen jön-

nek Hozzám, legalább aki Hozzám jön, az legyen 

igazán odaadó, bensőséges. Ébresszétek fel lelke-

tekben az Irántam érzett bizalmat. Az fáj leg-

jobban, hogy nem bíznak Bennem. Hiába van hi-

tük, ha nincs bizalmuk. Enélkül nem tudnak a 

közelembe férkőzni. Kérd meg fiaimat, ébresz-

szenek bátorítást a lelkekben, hogy aki küzd, mi-

lyen kedves Előttem, hogy a lélek fel ne adja a 

harcot, mert a szünet nélküli harc növeli bennük 

az Én kegyelmeimet. Küldjétek őket Édesanyánk-

hoz. Egyetlen beszédet el ne mondjanak Anyám 

különös tiszteletének említése nélkül. Leánykám, 

kívánj Nekem sok lelket! Ez legyen állandó élet-

célod.” (1962. április 17. I./43.) 

 Tehát az Oltáriszentség és a Szeretetláng lel-

kisége között szoros kapcsolat van. Mikor kez-

dődik ez? Reggel. Erzsébet asszony ezt írja napló-

jában: „Én már az ébredés pillanatában, ahogy 

elmém is öntudatra ébred, szívem első gondola-

tával magamat mellőzve és megvetve Neked 

ajánlom magam, nehogy a gonosz helyet találjon 

az ébredésnél lelkemben.” (1962. május 17. 

I./66.) 

 Amikor tudatosodik bennünk a szétszórtsá-

gunk, gyöngeségünk, fejfájásunk stb., akkor az 

nem elvon engem Istentől, hanem éppen ezt 

megfogalmazom és odaadom magamat a Jóisten-

nek, éppen ezt a törékenységemet, úgy, ahogy 

vagyok. S ettől kezdve nem azt mondom, hogy 

egy keresztény az egy nagyon akaratos ember. Azt 

hisszük, keresztény nagyon okos, céltudatos, 

küzdeni tudó ember. Nem, de ha azt mondom, 

nekem nem sikerül kereszténynek lennem, minek 

erőltessem a dolgot, akkor még mindig magam 

körül forgok. De ha azt mondom: törékeny va-

gyok Istenem, bocsáss meg nekem! Máris Isten 

szeretetében vagyok. Ezzel már nem a magam 

dolgát intézem, hanem Jézusét, és ez az evan-

gélium. „Fogadj el engem én Uram és én Jó Iste-

nem!” (1962. május 17. I/66) És Jézus azt 

mondja, mondd el ezt az imát napközben több-

ször. Mondjuk el egész nap, nemcsak ébredésnél. 

 Tudok egy számítógépes szakemberről, aki 

mivel nincsen kötött munkaideje és a templom 

szomszédságában dolgozik, ha elfárad a koncent-

rálásban, fogja magát és átgyalogol a templomba. 

De ha valaki ezt nem tudja megtenni, mert kötött 

munkája van, kötött helyen, az is hogyha el-

mondja magában: „Fogadj el engem én Uram 

Istenem!” – evvel már újra Isten jelenlétében van. 

Mit is mond az Úr Jézus egy másik helyen: „Veled 

megyek, és egész nap veled is maradok, s ajkunk 

együtt könyörögjön az Örök Atyához irgalomért.” 

(1962. szeptember 28. I/115) Tehát Jézus Erzsé-

bet asszonnyal fohászkodik az Örök Atyához 

irgalomért. 

„Hazafelé mentem lelkemben az Ő imádásában 

elmélyedve, szívem a kegyelem hatása alatt any-

nyira kezdett dobogni, hogy majd összeroskad-

tam, és csak arra tudtam gondolni: a mi ajkunk 

most együtt könyörög az Örök Atyához. Én, a kis 

semmi, a nyomorúságos porszem az Ő ajkaival 

együtt imádkozom. Akkor kérve kértem Őt: 

„Imádott Jézusom, úgy vágyom, hogy minél előbb 

nyilvánosságra kerüljön imádságod, és minél töb-

ben átérezzék fenséges szavaid bensőséges óha-

ját!” (1962. szeptember 28. I/115) – tudniillik a 

Szeretetláng lelkiségének elterjedését. 

 Ezen felajánlások hatására azt mondja az Úr 

Jézus Erzsébet asszonynak: „Szenvedéseidet a 

vértanúságig fogom fokozni.” (1963. február 9. 

II/79) Erzsébet asszony így folytatja: ”Utána nagy 

csend lett. Végtelen jóságában elmerülve bocsána-

tot kértem Tőle az én és családom s egész egy-

házközségünk megbántásaiért, és engeszteltem 

Őt mindazok helyett, akik bármely okból meg-

bántották Őt.” (1963. február 9. II/79) Ez azt je-

lenti, ahol a figyelmem eltávolodna, ahol a kelle-

metlen szituációk eltávolítanának, éppen ezeket a 

helyzeteket adom oda felajánlani, és ezek a fel-

ajánlások nagyon kedvesek a Jó Istennek.

 Erzsébet asszony azt mondja Jézusnak: „Úgy 

akarlak szeretni, ahogyan még egyetlen megtérő 

bűnös sem szeretett.” (1961-62. I/14) Ez nekünk 

is lehetőség.

 Jézus ezt mondja: „Leánykám, amit a mágnes 

egyszer magához vonzott, azt többé el nem en-

gedi. Mert ez ellenkezne a természet törvényével. 

Én sem engedlek el téged és senkit sem, mert ez 

ellenkezne isteni törvényeimmel, gyengédségem-

mel. Én elfogadtalak, Szívembe zártalak, és ke-
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gyelmeim bőséges tápláléka által Szívem állandó 

szeretetét nyújtom. Téged pedig arra kérlek, 

imádkozzunk együtt az örök Atyához irgalomért 

azokért, akik erőszakkal szakítják ki magukat 

Istenségem vonzóerejéből.” (1964. augusztus 3. 

III/179) 

 Összefügg Fausztina nővér Irgalmasság napló-

jával, amiben elmondjuk: „Örök Atya! Felajánlom 

neked szeretett Fiad testét és vérét, lelkét és Is-

tenségét engesztelésül bűneinkért és az egész vi-

lág bűneiért.” És ez a másik rész is összefügg Fa-

usztina nővér fohászával: „Az Én isteni Szent Vé-

rem ott csörgedezik minden ízedben, s ez tesz 

erőssé és képessé arra a nagy mártíromságra, me-

lyet állandóan elszenvedsz panasz és zokszó nél-

kül. Most sok mást is felfedek még előtted azért, 

hogy erőt meríts áldozataid zamatos gyümölcsei-

ből. Amikor felkínáltam kegyelmeimet, lelkem 

már akkor is örvendezett azon a nagyfokú ál-

dozatkészségen, mellyel azokat magadhoz ragad-

tad, s szűnni nem akaró együttérzésed egyre in-

kább fokozta lelkedben kegyelmeim átáradását. 

Tudod, mit jelent ez? Azt, hogy amilyen gyorsan 

és amilyen mértékben veszel részt az Én megváltó 

munkámban, oly gyorsan és nagy mértékben ha-

lad előre az a szent ügy, amelyet reád bíztunk.” 

(1964.december 12. III/205) 

 „Sorakozzatok fel szorosan egymás mellé, mert 

az áldozat és ima erejében megtörik a pokoli 

gyűlölettől égő láng. A gonoszok mindinkább 

vissza fognak szorulni, gyűlölettől égő lángjuk 

kialszik, és Szeretetlángom fénye fogja betölteni a 

föld minden részét.” (1964. december 6. III/204)

2016. december 18. vasárnap

SZERETETET ADNI – EZ A 

KERESZTÉNYSÉG AJÁNDÉKA

A környezet, amiben a mai ószövetségi Olvas-

mány (Iz 7,10-14) zajlik a következő: Acház ki-

rály Izrael királya. A választott népnek a hivatása 

szerint az lenne a feladata, hogy az ígéret népét a 

Messiás felé vezesse az ország törvényeivel, az 

áldozatok bemutatásával, de nem ez történik. 

Acház hallgat a környező országok téves vallása-

ira, ahol az a nézet, hogy az istenek kegyetlen 

istenek, akiket ki kell engesztelni, és a saját fiát - 

akinek az lenne a hivatása, hogy apja örökébe 

lépve a választott népet az Isten útján tartsa – 

áldozza föl a saját fiát a bálvány isteneknek, egy 

haragvó isten kiengesztelésére. A legszörnyűbb 

dolog, ami történhet. 

 Ezért eljön hozzá Izajás próféta, és nagyon 

súlyosan figyelmezteti őt. A király megtorpan és 

belátja vétkét. A próféta azt mondja: annak elle-

nére hogy súlyos büntetést érdemelnél, jelet kapsz. 

A jel az lesz, hogy a következő feleséged fiút fog 

szülni és folytatódik a dávidi királyság, amelynek 

vére a Boldogságos Szűz Máriában, majd az ő 

vérén keresztül az Úr Jézusban fog csörgedezni. 

Ilyen az Isten irgalma, és ekkora az eltévedés ve-

szélye. 

 A Szentleckében Pál apostolt hallottuk, aki 

üldözte a keresztényeket. Sok százat már bör-

tönbe vetett, néhányat már ki is végzett, amikor a 

damaszkuszi úton találkozott a dicsőséges 

Krisztussal, aki miatt megfordul az élete egy páli 

fordulattal, és attól kezdve Krisztus hirdetője 

lesz. 

 Nézzük meg a saját életünket, hogy mi az, ami 

az életünkben veszélyt rejt? Amikor egy fiatalnak 

a tudata kibontakozik, és már nemcsak megtanul-

ja a leckét, hanem világnézetet formál, és ennek 

az útnak vannak olyan állomásai, - amin én ma-

gam is keresztül mentem, a kétség és hitetlenség 

állomásai – ami hozzá tartozik ahhoz, hogy meg-

találjam az Isten létezését és a hozzá való viszo-

nyomat. Ez egyáltalán nem könnyű abban a kör-

nyezetben, ami körülvesz bennünket. 

 Mik vesznek körül? Nagyon sok rossz példa, 

sok válás, sok olyan leterhelés, amelyben a fia-

talok már elve megkérdezik: létezik-e megbízható 

szeretet, létezik-e igazság, létezik-e becsület? És 

ebben a nagy vívódásban, mi az, ami leggyor-

sabban megvigasztal: az ösztönök. Nemcsak a ká-

bítószer, hanem a szexualitás, olyanfajta szóra-

kozás, amiben gyorsan szeretnénk, hogy valami 

megvigasztaljon. Sajnos ebben inkább tárgyként 

használnak bennünket, és mi is tárgyként hasz-

náljuk egymást. Ez az, ami nagyon szomorú és föl 

sem fogjuk, hogy mivel jár.
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 Azután ott vannak ma divatos, fantasztikus 

filmek, amiket gyakran nézünk. Miről szólnak 

ezek a filmek? Rendkívüli erőszakosságról, kü-

lönös fegyverekről, ahogyan egymást gyilkolják az 

emberek. Ezek a filmek lekötik időnket, azt gon-

doljuk, az életünk helyén van.

 De gondoljuk végig: ezek a filmek lekötik az 

időnket, szórakozásból nézzük, közben elhagyjuk 

a hitünket. Bele sem gondolunk, hogy ilyen lesz a 

jövőnk: akkor már nem szórakozásból nézzük, 

hanem rabszolgaként, már nem mi játszunk az-

zal, hogy másokat megölnek, hanem esetleg min-

ket ölnek meg. Egy Szentháromságos Istenhit nél-

küli világ, embertelen világ. Még az Istenhit sem 

elég ahhoz, hogy az ember normálisan éljen.

 Ha valaki azt mondja, hogy a lényeg, higgyünk 

egy istenben. Tényleg? Nem egészen ötpercen-

ként naponta kivégeznek egy keresztényt, napon-

ta 250 embert. 2000 óta több keresztényt öltek 

meg, mint az elmúlt húsz évszázad alatt. 2016-ig 

már sokszorosa a megölt keresztények száma az 

Auswitzben megöltek számához, és még mindig 

nem hírérték, még mindig nem a kijózanodás 

útja. Hol élünk? Tényleg mindegy, milyen isten-

ben hiszünk? Aki energiákról beszél, a nagy egész-

ben való feloldódásról, reinkarnációról beszél, 

abban nincs személyes isten, nincs benne sze-

retet. 

 A jövő útja az emberiség számára csak Szent-

háromságos Isten közössége, vagy nem lesz embe-

riség. Ez sajnos így van. Tehát azok a szórakozá-

sok, filmek és erőszakok, amik rendkívül érde-

kesek pillanatnyilag, hosszútávon az egész embe-

riség tönkremenését idézik elő rövid időn belül. 

Mi a mi feladatunk? 

Az Univerzum teremtője, a végtelen Isten jön el 

közénk ebben a Kisded Jézusban, Mária hitére és 

szolgálatára. Heródes meg akarja ölni a gyer-

meket, mert tudja, hogy hatalma van. A betle-

hemiek lustaságukban és szeretetlenségükben 

nem fogadják be. De két ember csodálatosan fo-

gadja ezt a gyermeket: Szűz Mária és Szent Jó-

zsef. Annak ellenére, hogy barlangistállóban kell 

megszületnie az Univerzum uralkodójának, nem 

a bosszankodás, nem a félelem tölti be szívüket, 

hanem az imádás, a szeretet, amit ez a Kisded 
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Jézus hozott nekik, amit Mária kilenc hónapon 

keresztül átélt, amikor befogadta a Kis Jézust.

 Jézus Krisztus, aki testben jött el közénk, mint 

Isten, testben mutatja meg azt, hogy mi az ön-

közlésnek és a közösségnek az értéke. A Szent-

háromságos szeretet, amit ő megmutatat, ezért 

ünnepeljük. Ezért nagyon fontos az, hogy minden 

bosszankodást, minden magányt, az elutasítá-

sunk fájdalmait ne a viszont szeretetlenség, ne az 

elkeseredés töltse ki, ne valamiféle belefáradt ke-

reszténység, hanem az izzó szeretet, ami megújít-

ja a családokat.

 A Szeretetláng lelkiségben Kindelmann Ká-

rolyné, Szántó Erzsébet asszony 1962 és 1985 

között, amit leírt a Szeretetláng naplóban, az egy 

csodálatos isteni önközlés, hogyan vágyakozik az 

Úr Jézus a szívünkben lakni. 

 A Szűzanya mindenben egy volt az ő Szent 

Fiával. Azt mondja a Szeretetláng naplóban: „Ô 

azt akarja, hogy minden család egy kegyhely le-

gyen, egy csodás hely, ahol veletek összefogva te-

szi csodáit a lelkek mélyén. Szívről szívre járva 

kezetekbe adja Szívének Szeretetlángját, mely a 

családokban uralkodni akaró sátánt a ti áldozatos 

imáitok által megvakítja.” (1964. január 17. III. 

140.) 

 Mit jelent az áldozat? Emlékszem, amikor ad-

ventben szalmaszálakat gyűjtöttünk a templomba 

kitett jászolba, amiben még nem volt bent a Kis 

Jézus, és minden egyes jócselekedetért vihettem 

egy szalmaszálat a Kis Jézusnak. Nekünk sem 

késő, még mindig van majdnem egy hetünk, hogy 

gyűjtsük a szalmaszálakat, gyűjtsük a jóságot 

egymás között Jézusnak. 

 Hány megfáradt ember azt mondja: nincs sze-

retet, én nem kaptam elég szeretet és ezért én 

nem tudom, miről van szó. Kezdjük el konkrét 

jócselekedetekkel, és akkor azonnal, az a láthatat-

lan Isten, aki annyira bizonytalan az emberek 

elmondása szerint, az én jócselekedetem által tel-

jesen konkréttá válik. Szeretnénk neked örömet 

szerezni, segítenék, készítem az ünnepet, imádko-

zom, megtagadok magamtól valami kellemes 

dolgot, hogy tudjam fegyelmezni a testemet ak-

kor, amikor valami csábít, tudok nemet mondani 

a rosszra és igent mondani a jóra, ezt gyermek-

korban kell megtanulni, de felnőttkorban is érde-

mes újra kezdeni. Mert éppen elég veszekedésünk 

van, a veszekedés helyébe közösen és egyénileg 

kell gyakorolni a jócselekedeteket, Jézusnak és 

egymásnak. És ha ezeket az áldozatokat konkré-

tan gyakoroljuk, akkor konkrétan megjelenik 

életünkben a végtelen Isten, aki másoknak látha-

tatlan, nekünk pedig valóság. Az áldozatvállalás, 

amiről leszoktunk – kezdje a másik, szolgáljon ki 

engem – nem attól függ, hogy rám hogy néznek 

mások, hanem a belsőleg megélt szeretet által én 

kezdeményezzem a szeretetet, mert csak ennek 

van értéke. És csak ez tudja újjászülni az emberek 

kapcsolatait. Ezért jött el Jézus. Ezért minden 

család egy kegyhely legyen. 

 Az elmúlt évben, Indiában, Keralában jártam, 

ahol tíz millió keresztény él, 600 kispap és 23 

ezer apáca, akik örökfogadalmat tettek, nagysze-

rűen dolgoznak, gyógyítanak szerte a világban, 

Európában is. Keralában este megszólal a harang, 

és a családok fél- háromnegyed órára templom-

ban közösen imádkoznak. A család apraja-nagyja: 

rózsafüzért imádkoznak, olvasnak a Szentírásból, 

lelkiségi könyvből, minden nap, este, háromne-

gyed órát. Ezek az emberek, amikor összejönnek 

a szentmisére, ünnepelnek, énekelnek, és nagy 

szeretettel fordulnak egymás felé. Mert a minden 

nap megélt otthoni kegyhely, a közös imádság 

áthangolja az embert.

 Olyan képességeitek vannak, amiket még soha 

nem használtatok. Olyan szeretet van a szívetek-

ben, ami sokkal több, mint eddig bármi. Olyan 

kivirágzás lehetne a családokban, ahogy azt a Kis 

Jézus gondolja el, és nem három napra szólna, 

hanem egy egész életre. Csak gondoljatok arra, 

amikor volt a vörös iszap, mennyire megnyílt az 

emberek szíve a jóságra, a segítségnyújtásra. 

Egész Magyarország megváltozott. Vagy gondolja-

tok Romániára, amikor Ceausescut kivégezték, és 

segélyt gyűjtöttünk, az egész ország megmozdult. 

Egy kis falu plébánosa voltam. Délelőtt kihirdet-

tem, délutánra egy nagy teherautó megtelt és 

azonnal indulhatott Erdély felé.

 Annyi jóság van bennetek, amit nem használ-

tok! Gondoljuk át az egész életünket. Mi maradt 

el idáig a családban. Ha látom a saját vétkemet 

meggyónok, és bocsánatot kérek. Ha látom a te 

hibád, megbocsátok neked szívesen. Beszéljük 
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meg, üljünk le közösen, térdeljünk le közösen. A 

Szűzanya szeretné nekünk az ő Jézusát átadni, 

mint aki a Szeretet lángja. Magyarországnak újjá 

kell születnie. 

 Nem az országból való kimenekülés, nem a 

pénz, a jólét, ami az első helyen kell, hogy álljon, 

hanem az emberi méltóság, amit a Kis Jézus maga 

ajándékoz nekünk. És ezért olyan fontos a Sze-

retetláng lelkisége: „Veled megismertettem ma-

gam, mint igaz Isten és igaz Ember. De nemcsak 

veled, hanem ismerik mindazok, akik eszik az Én 

Testemet és isszák az Én Véremet. Áthatom ben-

sődet, mint igaz Isten, és beszélek hozzád, mint 

igaz Ember. Mert Istenségemmel együtt dobban 

emberi Szívem is, és a te szíved együtt dobban az 

Én Szívemmel. Tudod, mit jelent ez? Azt, hogy 

részesévé váltál Istenségemnek, és ez a részesedés 

kijár mindannak, aki Velem együtt érez, és akinek 

gondolata az Én örök gondolatom. Aki így él, az 

csak áldani tud. És ez az áldás megnöveli meg-

váltó munkám sikerét. Ez a siker tesz szentekké 

titeket és téged is. Látod, örök körforgás ez 

menny és föld között. Az áldozat szünet nélküli 

körforgása által a kegyelmek bőségét árasztom 

reád és mindazokra, akik azt vállalják az Én szent 

Nevem dicsőségére.” (1964. március 6. III. 156.) 

 A kitartó szeretetnél soha nincs melléfogás. 

Kereszténységünk - ahogy XVI. Benedek pápa írja 

az Oltáriszentségről szóló enciklikájában - egy 

belső töltekezés, ahol az emberségünk az Istennel 

egyesülhet. Ez hozza el számunkra az Úr Jézust. 

Az imádság a legszentebb pillanat, amikor megél-

hetem Istentől, hogy szeretve vagyok és a megélt 

szeretet által olyan szeretetet tudok ajándékozni 

a többieknek, ami több, mint én. Ez a keresz-

ténység ajándéka.

„Nagy példakép lehet belőle”
Interjú Brenner Józseffel a bátyjáról és a keresztény helytállásról

2016. december 17-én a Szombathelyi Egy-

házmegyében megnyitották a Brenner János-

emlékévet. Ennek alkalmából Brenner Józse-

fet, a vértanú pap öccsét kérdeztük.

József atya szavai nyomán alaposan elgondolkod-

hatunk azon, mit jelent kereszténynek lenni ne-

héz időkben, mit jelent a hithez való ragaszkodás 

minden kedvezőtlen körülmény ellenére. Hogy ez 

lehet egészen hősies, „életre-halálra” ügy is; min-

den e világin túlmutató. Ahogyan a vértanúk szá-

mára már az első századokban az volt.

– Milyen emlékek égtek Önbe legerősebben a 

bátyja meggyilkolásával kapcsolatban?

– Újmisés pap voltam akkor Lentiben. Hétfőn 

távirat érkezett a plébániára apámtól, hogy men-

jek haza, mert János hirtelen meghalt. Az első 

gondolatom az volt, hogy biztosan motorbal-

esetet szenvedett, de a szombathelyi postás, akit 

felhívtam, már tudta, hogy gyilkosság történt. 

Hogy hol, azt harminckét éven át nem tudhattuk 

meg. 1989-ben jártam ott először; az az asszony 

mutatta meg a helyet, aki annak idején megta-

lálta. Azt mondta, elvesztette a hitét a történtek 

hatására. A bűneset emléke elevenen élt a fa-

luban. 2000-ben is ezt tapasztaltam, amikor do-

kumentumfilmet készített az ügyről a magyar 

televízió. Egy idős asszony először azt állította, 

hogy semmit sem tud, semmit sem látott, nem 

sokkal később viszont megmutatta, hol feküdt a 

bátyám holtteste, és kiderült, hogy éppen az ő 

férje vitte be a halottasházba. Bármilyen hihetet-
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len, a félelem még ekkor is benne dolgozott. Mert 

közvetlenül a gyilkosság után megfélemlítették a 

környéket, hogy a hír terjedésének elejét vegyék. 

Azt akarták, hogy az emberek magukba temes-

senek mindent.

– Mit gondol a gonosznak a világban való je-

lenlétéről annak kapcsán, hogy egy papot, aki 

mások szolgálatára áldozza az életét, meg-

gyilkolhatnak? Hogyan hatott a papi hivatá-

sára, működésére ez a háttér, ez az alapél-

mény?

– A sztálinista időszakban, az ötvenes években, 

de ’56 után is minden fiatal pap és szeminarista 

jól tudta, hogy kockázatot vállal, mert eleget 

hallottunk papok bebörtönzéséről, agyonveré-

séről. Amikor a papságot vállaltuk, abban ez is 

benne volt. Az első szentek a vértanúk voltak, és 

az Egyház az első századok óta különösen is 

tiszteli őket. Vagyis a vértanúság nem olyasmi, 

aminek a lehetősége teljesen ismeretlen és idegen 

lenne egy pap számára.

 János egész biztosan tudta, hogy megölhetik, 

mert már korábban is megpróbálták. Két hónap-

pal korábban, amikor Farkasfán tartott hittanó-

rát, az erdei útra, amelyen motorral hazafelé tar-

tott, fahasábokat szórtak, hogy a sötétben felbuk-

jon bennük. A gyilkosságot nem személyesen el-

lene, hanem a pap ellen követték el. Ezt bizonyít-

ja az is, hogy abban az évben öt papot gyilkoltak 

meg szerte az országban. János a lelki naplójában 

megemlíti, hogy ha kell, az életét is odaadja a 

hivatásáért.

 Hogy mint pap konkrétan mit tett, amiért 

meggyilkolták? Ez is kiderült, egy Szentgotthárd-

ról Budapestre küldött rendőrségi jelentésből. Az 

volt a bűne, hogy összefogta, a plébániára gyűj-

tötte az ifjúságot.

– Könnyebb vagy nehezebb volt a papi hiva-

tásban megmaradni azokban az időkben egy 

vértanúvá vált pap fivéreként?

– Nem inogtam meg, ha erre gondol. Nem féltem, 

talán azért sem, mert fiatal voltam. Megesett, 

hogy amikor az erdőn keresztül hazafelé tartot-

tam a sötétben, egy részeg ember hirtelen éppen 

előttem emelkedett ki az árokból. A kulcscsomó 

ott volt a zsebemben, ahhoz kaptam oda ijedtem-

ben, hogy védekezzem, ha szükséges.

– Milyen zaklatások érték Önt és László báty-

ját János miatt?

– János ügye védett, bennünket már nem mertek 

bántani. Megbízhatatlannak számítottunk, így én 

több mint harminc évig káplán maradtam, de 

bajunk nem esett. 2005-ben elhunyt László bá-

tyámnak is hasonló volt a sorsa: csak kis falvak-

ban szolgálhatott. Az mindkettőnknek rettenete-

sen fájt, hogy Jánosról szinte beszélni sem szaba-

dott. Sőt még a fényképét is levetették a győri 

szemináriumban!

– Hogyan tudták segíteni egymást Lászlóval a 

szörnyű veszteség és megrázkódtatás feldol-

gozásában?

– Egymást nem kellett vigasztalnunk, sokkal 

inkább a szüleinket. Őket ugyanis nagyon megvi-

selte a fiuk erőszakos halála. Apánk néhány évvel 

később meghalt, de édesanyánk hosszú életű volt, 

és mindig emlegette, soha nem tudta elfelejteni. 

Mindvégig bántotta, hogy nem volt szabad be-

szélni Jánosról és az ügyéről. Csak a hitbe ka-

paszkodhatott, az adott neki vigaszt.

– Egy ilyen trauma évtizedeken, sőt akár egy 

életen át is éreztetheti a hatását egy testvér és 

egy család életében. Önnek mi segített legin-

kább a lelki béke megtalálásában?

– A családokat sajnos sújthatják halálesetek, sőt 

még az is előfordulhat, hogy fiatalon hal meg 

valamelyik családtag. És olyankor csak a hit segít. 

Számunkra akkor külön tehertétel volt a gyilkos-

ság elkövetésének brutalitása, és az, hogy amikor 

az ügyben beidéztek bennünket, úgy bántak ve-

lünk, mintha gyanúsítottak lennénk. Vagyis hogy 
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Várunk tanúságtételeket 

plébániai újságunkba!

  Örömmel újságunkba várunk tanúságtételeket 
Isten megtapasztalásának élményéről, gondvise-
léséről, imameghallgatásról 1-2 oldal terjede-
lemben. Minden esetben a plébánia e-mail címére  
(zala@ferencesekzeg.hu), névvel vagy monog-
rammal ellátva várunk ilyen írásokat.    
  A cikk megjelentetése egy helyi fernces atya 

jóváhagyása után lesz lehetséges.  

 Előre is köszönjük!  
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a hatóságoktól semmi segítséget nem kaptunk. 

Ami nem is csoda, hiszen azok nyomoztak, akik a 

gyilkosságot elkövették.

– A tettes soha nem lett meg. Milyen kérdések 

foglalkoztatták a gyilkosságot illetően, vagy 

foglalkoztatják akár ma is? Milyen magyará-

zatot tart a legvalószínűbbnek?

– Több hulláma is volt a nyomozásnak, egyik sem 

tekinthető komolynak. Először féltékenységi ügy-

ként akarták tálalni a gyilkosságot, aztán egy 

idősebb férfit ítéltek halálra kétszer is, aki a vád 

szerint pénzvágyból gyilkolt volna. Később őt 

felmentették. Végül nyolc év után azt a fiút ítél-

ték el hét évre, aki a bátyámat éjfél körül kihívta, 

és azt hazudta neki, hogy súlyos beteg várja a 

segítségét. De azokat, akik ezzel a fiút megbízták 

–ávósok, rendőrök, nyomozók, két párttitkár – 

soha nem ítélték el, és még a nevüket sem szabad 

leírni, hiszen az rágalmazásnak számítana.

– Mit gondol, milyen hatással volt János vér-

tanúsága a magyar Egyházra a legnehezebb 

időkben és azóta?

– Miután Jánost meggyilkolták, négy falut félem-

lítettek meg kutyás rendőrökkel. Ez évtizedes 

hallgatáshoz vezetett. A hitélet viszont érdekes 

módon fellendült, és a gyilkosság napján, decem-

ber 15-én minden évben mécseseket gyújtottak a 

helyszínen. Az eset híre pedig a tiltás ellenére az 

egész országban elterjedt. 1989-től egyre többe-

ket érdekeltek a részletek, így engem is sokfelé 

meghívtak, hogy beszéljek róluk, Jánosról. Bol-

doggá avatásának ügye az utolsó fázisba ért, nem-

sokára a bíborosok elé kerül.

 Kiállt a hivatásáért, áldozatot hozott az Egy-

házért. Huszonhat éves volt, vagyis egészen fiatal, 

és vidám természetű. Felnéztem Jánosra, részben 

azért is, mert nagyon intelligens, több nyelven 

beszélő ember volt. 1956-ban, amikor a plébáni-

áján meglátogattam, láttam, mennyire tudja, ho-

gyan kell bánni az emberekkel, mennyire szívből 

szolgálja őket. Jó pap volt, és még inkább az akart 

lenni. Nagy példakép lehet belőle, én ebben re-

ménykedem.

Fotó: Merényi Zita 

Kiss Péter/Magyar Kurír
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Megjelenik minden hónap második vasárnapján.

Hirdetések

• Minden csütörtökön és pénteken egész na-

pos Szentségimádást tartunk a Szent Ferenc ká-

polnában. 

• Február 15-én jegyeskurzus kezdődik este 7 

órakor a Szent Ferenc hittanteremben azoknak, 

akik 2017-ben szeretnének házasságot kötni. 

•Március elseje hamvazószerda. Ezen a napon 

és vasárnap a szentmisék után hamvazást tartunk 

bűnbánatunk jeléül.

• Nagyböjt keddjein az esti szentmise után 

Medjugorjei imaórát tartunk, péntekenként dél-

után 5 órakor keresztúti ájtatosságot végzünk.

• Március 4-én, első szombaton Búcsúszent-

lászlóra zarándokolunk.

8.00-11.00 és 14.00-16.00
8.00-11.00 és 14.00-16.00
8.00-11.00 és 14.00-16.00
8.00-11.00 és 14.00-18.00
8.00-11.00

Kereszteltek: 

Varga Kornél, Baranyai Adolf Levente

  

Házasultak: -

Elhunytak:

Pál Ferencné/Tóth Ilona, 

Dr. Havas Rezsőné/Tuboly Mária, 

Horváth József, 

Bischof Dávid, 

Horváth Miklós Ákos, 

Vendég Sándorné/Tóth Irén, 

Pauer Zoltánné/Gál Franciska, 

Végh Gáborné/Rákosa Ilona, 

Strein Attila, 

Horváth Aladár, 

Léránt Gábor Zoltán, 

Siraki Sándor, 

Németh Zoltánné/Guszler Teréz, 

Pánczér Józsefné/Lukács Mária Magdolna

KEZDJE ÖRÖMMEL A HETÉT OLYAN GONDOLATOKKAL, 

amelyek a mindennapok küzdelmeihez erőt adnak, inspirálnak, vigaszt nyújtanak! 

Heti Lélekemelő ingyenes elektronikus hírlevél minden hétfőn. Mit tartalmaz? Felemelő 

gondolatokat (híres emberektől, szentektől),  tanulságos történeteket, megrendítő vallomásokat.

Feliratkozás itt: http://www.laudetur.hu/hetilelekemelo

web: www.ferencesekzeg.hu
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