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Ferenc és Testvérei

Beszélgetés Papp Miklós morálteológussal

A nagyböjt negyven napja 

alatt az önmegtagadás, az 

imádság és a jócselekedetek 

útján arra törekszünk, hogy 

szívünket életünk szétszórt-

ságából Istenhez emeljük, és 

az ő szeretetével tanuljunk 

jelen lenni a világban. Papp 

Miklós morálteológust kér-

deztük.

– A keresztény világ a húsvét 

titkának ünneplésére böjttel 

készül. Mi a keresztény böj-

tölés bibliai és vallástörténeti 

háttere?

– A keresztény böjt különbözik 

az egyszerű egészségügyi ön-

megtartóztatástól vagy a huma-

nista önfegyelemtől. Célja nem 

csupán az e világi egészség, a ki-

egyensúlyozottság elérése. Ugyan-

akkor különbözik a világvallá-

sok dualista aszketizmusától is, 

amelyben gyakran találkozunk 

az anyagvilág, az e világi lét 

megvetésével, és a lelki élet fel-

magasztalásával. 

 A keresztény ember nem du-

alista: a teremtést nem tartja 

rossznak, s különösen Krisztus 

megtestesülése óta nem az a 

„nagy keresztény”, aki lenézi a 

világot, a testi életet. Szeretném 

hangsúlyozni: nem „katoliku-

sabb”, aki megveti a testet, az e 

világi életet, hanem rigorista 

végletesség szerint élő ember, 

talán eretnek. A keresztény em-

ber jónak tartja és szeretni sze-

retné a világot – de úgy, aho-

gyan az Atya szereti. Ezért a 

böjt célja kissé kiszakadni a vi-

lágból, s fölemelkedni az Atya 

szeretetéhez – majd onnan visz-

sza a világba, de már másként.

 A Bibliában a böjt mindig a 

szövetségi gondolkodásba van 

A böjt indítéka a szeretet 
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beágyazva. Célja, hogy az em-

ber Isten rendelkezésére álljon, 

mégpedig osztatlan szívvel. Te-

hát nemcsak a test fegyelmezé-

séről van szó, hanem a szellem 

készségességéről, a lélek figyel-

méről, az egész ember Isten felé 

fordulásáról. Az aszkézis véde-

lem is a pogány és a babonás 

szokásoktól, védelem az elnye-

léssel fenyegető káosszal szem-

ben, s egyúttal odafordulás a 

Rendhez, a Törvényhez, azaz 

Istenhez. A dolgok feláldozása 

(termény, bárány) mindig távol-

ságvételt jelentett a javaktól, 

hogy az ember ne legyen rabja 

semminek, hanem készségesen 

forduljon Istene felé.

– Krisztus maga is példát mu-

tat a böjtölésre. Mennyiben 

különbözik ez az Ószövetség-

hez képest?

– Krisztus példája alapján a ke-

resztény böjtre nem a nagy lát-

ványosság, a heroikus erőfeszí-

tés a jellemző, hanem a benső-

ségesség: rejtetten böjtölni, a 

szív közepében az Atyával len-

ni, és főképp szolgálni. A ke-

resztény böjt alapmintája Krisz-

tus kenózisa: maga a kenózis 

Krisztus böjtje, amelyben le-

mond istensége ragyogásáról, 

hogy emberi alakban szolgáljon.

 A keresztény böjt célja tehát 

nem annyira a valamiről való 

lemondás, hanem a szorosabb 

Krisztus-követés és a szolgálat. 

Az Újszövetség örömhíre, hogy 

Krisztus „már most” velünk van, 

de „még nem” teljesedett be 

minden. A keresztények böjt-

jére is ez a jellemző: már most 

örülhetünk a megváltott létnek, 

a családunknak, munkánknak, 

közösségeinknek, e világi java-

inknak. A Vőlegény velünk van, 

nem vetjük meg az életet, a te-

remtett világot, nem osztjuk fel 

azt tisztára és tisztátalanra.

 Krisztust meg is vádolják az-

zal, hogy falánk és borissza em-

ber. Ugyanakkor még nem telje-

sedett be minden: úton va-

gyunk, jelen van bennünk egy-

fajta eszkatológiai feszültség.

– Mi, keresztények milyen je-

lentést adhatunk a böjtünk-

nek?

– A böjt értelme lehet szívünk 

összeszedettségének elérése: a 

világban, a mindennapi teen-

dőinkben szétszóródunk, s szük-

ségünk van arra, hogy „föle-

meljük szívünket”. Ez a máig 

jelentőséggel bíró kifejezés egé-

szen az őskeresztényekig nyúl-

hat vissza. A szív lényünk köze-

pét jelenti, a legigazibb énün-

ket. 

 Az ember legnagyobb bűne, 

ha nem a legjobbik énje, legi-

gazibb szíve szerint él, ha nem 

valósítja meg a létlehetőségeit. 

A böjt, miközben felemel Isten-

hez, előhívja a legigazibb éne-

met is. Aki közel kerül Isten-

hez, az kerül közel igazi önma-

gához. 

 A böjt a magány pásztora is. 

Jó egyedül lenni, összefésülni a 

gondolatainkat, kiengesztelődni 

a sebeinkkel. Alkalom ez arra, 

hogy Istenhez közelebb kerülve 

feltegyük életünk nagy kérdé-

seit, és keressük a válaszokat, 

melyeket senki sem tud megfo-

galmazni helyettünk. Az élet-

ben nincsenek egyforma szaka-

szok. Állandóan ébernek kell 

lennem, hogy a legsajátabb lét-

lehetőségeim szerint éljek, azaz 

ne csak vegetáljak, hanem va-

lóban éljek. A magány tehát az 

éberséghez, a döntésekhez, az 

elszántság felszításához kell. A 

böjtnek ez a célja: élni tanít.

– Mi minden lehet a lemon-

dás tárgya?

– Az ember testi-lelki egység, 

ezért a böjtjének is testinek és 

lelkinek kell lennie egyszerre. 

Talán sarkítok, amikor azt mon-

dom: a keresztények vallásos-

sága túlzottan „agyi” vagy „ér-

zelmi” jellegű. Talán egyetlen 

más vallásra sem jellemző any-

nyira a testfelejtés, mint a ke-

reszténységre. A test rendetlen-

sége kihat az életvezetés ren-

detlenségére. 

 Az aszkézis célja, hogy a test 

ne az ellenfelünk, hanem a tár-

sunk legyen. Ezért fontos a 

megtartóztatás az ételben, ital-

ban, és lényeges lehet a virrasz-

tás vagy a korábbi ébredés, a 

napi séta, a kártékony szokások 

(dohányzás, alkohol) elhagyása 

is. 

 Ám a szellem szétszórtsága a 

testénél észrevétlenebb és tartó-

sabb, ezért veszélyesebb. A test 

fegyelmezése mellett ezért a 

szellem, a figyelem, a lelki ener-

giák összpontosítására is gon-

dolni kell. Krisztus biztosan 
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jobban örül, ha a látható, testi 

böjtön túl a gondolkodásmód, a 

szív, az érzelmek is böjtölnek. 

Üzenjünk hadat rossz gondola-

tainknak, ne ítélkezzünk, ne 

pletykáljunk. Fontos lenne teo-

lógiát olvasni, teológiai igazsá-

gokon elmélkedni, reményt vin-

ni másoknak. A lélek osztatlan 

figyelmének erősítéséhez hozzá 

tartoznak a szertartások, a li-

turgiák, a virrasztások, a talál-

kozások, a csöndek is.

– A böjt a bűnbánattartás 

időszaka.

– Minél közelebb kerülünk a 

Világossághoz, annál tisztábban 

látjuk a bűneinket. A böjt a 

bűnbánattartás, a szentgyónás 

ideje is. A mai morál különösen 

hangsúlyozza, hogy a bűnökben 

is létezik hierarchia: a bűnbá-

nattartásban ezért súlyoznunk 

kell. Szeretném hangsúlyozni, 

hogy foglalkozzunk a gondolati 

bűneinkkel, a családromboló 

magatartásunkkal, a strukturá-

lis bűnhöz való hozzájárulá-

sunkkal és a bűnrészességgel. 

Azzal, hol és hogyan járulunk 

hozzá mások bűnös meddősé-

géhez vagy tetteihez. A szent-

gyónás kiengesztelődés Isten-

nel: ő elkezdi a megbocsátást, 

hogy aztán könnyebben kien-

gesztelődjünk önmagunkkal és 

embertársainkkal. Magatartá-

sával hihetetlen alázatról ad 

példát.

– A görögkatolikus egyház-

ban nem a „húshagyó” ked-

del, hanem a „vajhagyó” va-

sárnap utáni hétfővel kezdő-

dik a nagyböjt. Mi jellemzi a 

böjti időszak görögkatolikus 

szemléletét?

– A keleti szemlélet sajátossága, 

hogy a szerzetesség éli a böjt 

teljességét, végzi a szertartá-

sokat, amelyekbe mindenki oly 

mértékben kapcsolódhat be, 

amennyire azt életállapota meg-

engedi. A minimális előírás a 

hústól való tartózkodás szerdai 

és- pénteki napokon, és min-

dennemű állati eredetű ételtől 

való teljes tartózkodás a böjt

első hétfőjén, illetve nagypén-

teken. Ez a minimum, de a ke-

leti vallás inkább a teljességet 

szereti felmutatni, s ahhoz min-

denki úgy szabhatja a maga 

nagyböjtjét, ahogyan az a lelké-

nek, életállapotának, bűnös élet-

vitelének a leggyógyítóbb. 

 A keleti szemléletben nagy a 

szabadság, akár évente külön-

bözhetnek a nagyböjtjeim. A 

görögkatolikus egyház a test fe-

gyelmezésén túl ilyenkor csoda-

szép szertartásokat is kínál, lé-

lekemelő liturgiákat, amelyek 

tele vannak gyönyörű szimbó-

lumokkal, bűnbánati dallamok-

kal, gyakori meghajlásokkal. Le-

gyen szabad dicsérnem a ma-

gunkét: érdemes meríteni a gö-

rögkatolikus egyház kincseiből 

nagyböjt, húsvét idején.

– Ön hogyan kezdte a negy-

vennapos bűnbánati idősza-

kot?

– Megdöbbentő számomra, ami-

kor magamban is megtapaszta-

lom, mennyire vágyik az ember 

a biztonságra, a megérdemelt 

jólét örömére, a kényelemre. 

Szíven ütött Ferenc pápa egyik 

gondolata: „az evangéliumi élet 

nem polgári jólét”. Elkeserítő, 

hogy a boldogságunkat meny-

nyire a polgári jólét függvényé-

nek látjuk. Megdolgoztunk a 

pénzért, élvezhetjük; nem bű-

nös az igaz öröm, élhetünk vele; 

a teremtés javai és a kultúra 

Isten ajándéka, szabad megme-

rítkeznünk azokban. A Jóisten-

nek pedig az lenne a dolga, hogy 

a becsületesen dolgozó keresz-

tény polgárt segítse, minden rá-

kos daganatot távol tartson tőle. 

Az evangéliumi élet azonban 

nem ilyen, nem ennyi csupán. 

 A böjt számomra azt jelenti: 

mégsem belesimulni a világba. 

Ma nem a nácizmus és a kom-

munizmus beszippantó ereje 

fenyeget, hanem a kényelem, a 

jólét, a humanista boldogságfo-

galom magával ra-gadó ereje. 

Krisztus boldogságfogalma föld-

rengést jelent: nagypéntek óta 

az a boldog, aki az Atyától a-

kart helyén van, s ott igényesen 

szeret. Kitart a nehézségekben, 

akár a kereszten is. Ha kell, 

tanít, ha kell, keresztre száll. Ha 

kell, miniszter, ha kell, daga-

natos beteg. Ha kell, családa-

nyaként, ha kell, egyedülálló-

ként szeret. Az Egyház egyik 

feladata, hogy felhívja a figyel-

met a kényelem, az önmagára 

figyelő jólét tompító hatásaira.

– Parókusként miben tudja se-

gíteni a közösséget a böjt során?
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– Itt most csupán egyvalamit 

szeretnék megemlíteni: úgy ér-

zem, rendkívül elhanyagoltak a 

keresztény férfiak. Pedig ha a 

férfi lelke rendben van, azzal 

sokan nyernek: a feleség, a gye-

rekek, a munkahely, a politika s 

még az Egyház is. Egy férfi az 

Istenhez fűződő kapcsolatában 

és a böjtjében is szeretne férfi 

lenni. Nem kell a sok felmentés. 

Én évek óta szigorúbb böjtre hí-

vom a férfiakat, de másként is 

igyekszem figyeleni rájuk: za-

rándoklatot, közösségi alkalma-

kat tartunk számukra.

– Erőt ad az önmegtartózta-

tás gyakorlataiban az ünnep-

lés reménye.

– A görögkatolikus egyházban a 

feltámadás pazar ünnep, a 

mennyek országának földi elő-

képe. Nem akarhatunk állandó 

böjtben, rigorizmusban élni. Az 

Atya szeretetével kívánjuk sze-

retni a másik embert, a világot 

és önmagunkat. Ám az, hogy 

igazán tudjunk szeretni, aján-

dék. Ezt az ajándékot reméljük 

húsvétkor, s ezért tartjuk a te-

nyerünket koldusszegényen. A 

mi dolgunk, hogy engedjük ma-

gunkat elbűvölni, elragadtatni. 

A végtelenül hatalmas, bölcs és 

szerető Isten majd úgy lep meg 

bennünket, ahogyan jónak látja. 

Fotó: Merényi Zita

Trauttwein Éva/Magyar Kurír

Babits Mihály:

Balázsolás

Szépen könyörgök, segíts rajtam, Szent 

Balázs! 

    Gyermekkoromban két fehér 

gyertyát tettek keresztbe gyenge 

nyakamon 

    s úgy néztem a gyertyák közül, 

mint két ág közt kinéző ijedt őzike. 

    Tél közepén, Balázs-napon 

szemem pislogva csüggött az öreg papon, 

    aki hozzád imádkozott 

fölém hajolva, ahogy ott térdeltem az 

    oltár előtt, kegyes szokás 

szerint, s diákul dünnyögve, amit sem én, 

    s ő se jól értett. De azért 

te meghallgattad és megóvtad gyermeki 

    életem a fojtogató 

torokgyíktól s a veszedelmes mandulák 

    lobjaitól, hogy fölnövén 

félszáz évet megérjek, háladatlanul, 

    nem is gondolva tereád. 

Óh ne bánd csúf gondatlanságom, védj 

ma is, 

    segíts, Sebasta püspöke! 

Lásd, így élünk mi, gyermek módra, 

balgatag, 

    hátra se nézünk, elfutunk 

a zajló úton, eleresztve kezetek, 

    magasabb szellemek – de ti 

csak mosolyogtok, okos felnőttek 

gyanánt. 

    Nem sért ha semmibe veszünk 

s aztán a bajban újra visszaszaladunk 

    hozzátok, mint hozzád ma én 

reszkető szívvel… Mosolyogj rajtam, Balázs! 

    ki mint a szepegő kamasz, 

térdeplek itt együgyű oltárod kövén – 

    mosolyogj rajtam, csak segíts! 

Mert orv betegség öldös íme engemet 

    és fojtogatja torkomat, 

gégém szűkül, levegőm egyre fogy, tüdőm 

    zihál, s mint aki hegyre hág, 

mind nehezebben kúszva, vagy terhet cipel, 

    kifulva, akként élek én 

örökös lihegésben. S már az orvosok 

    kése fenyeget, rossz nyakam 

fölvágni, melyet hajdan oly megadón 

    hajtottam gyertyáid közé, 

mintha sejtettem volna már… Segíts, Balázs! 

    Hisz a te szent gégédet is 

kések nyiszálták, mikor a gonosz pogány 

    kivégzett: tudhatod, mi az! 

Te ismered a penge élét, vér izét, 

    a megfeszített perceket, 

a szakadt légcső görcseit, s a fulladás 

    csatáját és rémületét. 

Segíts! Te már mindent tudsz, túl vagy 

mindenen, 

    okos felnőtt! Te jól tudod, 

mennyi kínt bír el az ember, mennyit nem sokall 

    még az Isten jósága sem, 

s mit ér az élet… S talán azt is, hogy nem is 

    olyan nagy dolog a halál. 
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Kísértésbe vihet-e minket Isten? 
Ferenc pápa válasza a Miatyánk félreérthető mondatára

Nemrég az a hír járta be a vi-

lágsajtót, hogy a Szentatya 

meg akarja változtatni a Mi-

atyánk egyik mondatának 

megszokott fordítását. Erről 

nincs szó. Egy televíziós mű-

sorban mutatott rá a kérdé-

ses mondat értelmére.

Mind a teológusoknak, a Szent-

írás-magyarázóknak, mind az 

egyszerű hívőknek különösen 

nehéz feladatot jelent a Mia-

tyánk „ne vígy minket kísér-

tésbe” kérésének értelmezése 

(Mt 6,13; Lk 11,4). 

 A Miatyánkban a „ne vígy 

minket kísértésbe” mondat „nem 

jó fordítás” – mondja Ferenc 

pápa a „Mi Atyánk” tévéadás 

hetedik részében a Tv2000 

csatornán 2017. december 6-án 

este. 

 A pápa Marco Pozza atyával, 

a padovai börtön lelkészével 

beszélget minden rész elején. A 

kilenc részből álló adás a Vati-

kán Kommunikációs Titkársága 

és a Tv2000 (az Olasz Püspöki 

Konferencia csatornája) közötti 

együttműködésből jött létre. Az 

egyes részekben Marco atya a 

kultúra világának ismert szemé-

lyiségeivel is találkozik. A hete-

dik rész vendége Umberto Ga-

limberti filozófus, aki szerint „a 

kereszténységre jellemző opti-

mizmus nem létezik más kultú-

rákban”.

 „A franciák is megváltoztat-

ták a szöveg fordítását – foly-

tatja a pápa –, mégpedig így: 

»Ne engedd, hogy kísértésbe 

essünk!«. Én vagyok, aki ele-

sem, nem ő [Isten] az, aki bele-

lök a kísértésbe, hogy aztán néz-

ze elesésemet. Nem! Egy apa 

nem tesz ilyet, egy apa rögtön 

segít felkelni [ha látja, hogy el-

estünk]. Az, aki kísértésbe visz 

téged, az a sátán, ez a sátán rend-

szeres munkája. 

 Amikor ezt a kérést mond-

juk, arra gondolunk, hogy ami-

kor a sátán kísért engem, [Atyám,] 

segíts nekem, nyújtsd ki a ke-

zed, húzz ki, mert megfulladok 

[ahogy a vízben süllyedni kezdő 

Péter kérte Jézust].”

 Ferenc pápa tehát azt hang-

súlyozta, hogy Isten nem visz 

minket kísértésbe, és a Mia-

tyánk eme kérésének az értel-

me, hogy bármilyen próbatétel 

elé kerülünk is, bármilyen 

megpróbáltatás ér, bármilyen 

kísértés környékez is meg ben-

nünket, ne hagyj el minket, légy 

velünk, fogd a kezünket, légy 

segítségünkre, ne hagyd, hogy 

elbukjunk, segíts, hogy helytáll-

junk.

 A pápa azon kijelentése, hogy 

a „ne vígy minket kísértésbe” 

megfogalmazás nem jó fordítás, 

mert megzavarhatja a hívő em-

bert, arra késztetheti az egyes 

püspöki konferenciákat, hogy 

vizsgálják felül a Miatyánk 

használatban lévő fordítását. 

Arról azonban nincs szó, hogy 

Ferenc pápa elrendelte volna az 

egész Egyházban a meglévő szö-

vegváltozat megváltoztatását, 

ahogy ez több hírben megfogal-

mazódott.

 Franciaországban a püspöki 

konferencia 2017 tavaszán ve-

zette be a „ne engedd, hogy 

kísértésbe essünk” megfogalma-

zást, amelyet a többi keresztény 

felekezet közül is sokan átvet-

tek.

Fordította: 

Tőzsér Endre SP

Magyar Kurír
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Egy fiatal édesanya, B. A. a 

magyar ferences vértanúk 

közbenjárását kérte szíve 

alatt hordott gyermeke és 

saját életéért. A kisfiú, Ádám 

a várandósság 28. hetében 

jött világra. Hamarosan egy-

éves lesz, egészséges, ahogy 

édesanyja is.

– Ádám ma egészséges, de 

hosszú utat kellett bejárniuk 

addig, amíg eljutottak ide…

– Igen, ez a történet azzal kez-

dődött, hogy 2016. július 3-án, 

Sarlós Boldogasszony ünnepé-

hez kapcsolódva elzarándokol-

tunk Mátraverebély-Szentkút-

ra, ahol az áldást adó pap meg-

kérdezte, milyen áldószöveget 

mondjon. Mi azt válaszoltuk, 

amit gondol, erre ő gyermekál-

dásért könyörgött.

 Hamarosan kiderült, hogy 

kisbabát várok, ami már önma-

gában is hatalmas csoda, mert 

autoimmun betegségem miatt 

ennek alig volt esélye.

 Telt az idő, a terhesség tizen-

egyedik hetében jártam, amikor 

vérzés jelentkezett nálam. Mire 

a kórházba értünk, már a ru-

hám és az autó is vérben úszott. 

A baba még élt, viszont a méh-

lepény felső része levált, és egy 

nagy méretű vérömlenyt is ta-

láltak a baba mellett, a magzat-

burok megrepedt, a magzatvíz 

folyni kezdett. Felajánlották, 

hogy az életem védelme miatt 

szakítsuk meg a terhességet, és 

ezt tanácsolták – a későbbi bo-

nyodalmak idején – családtag-

jaink is. Ők a másik gyermekem 

érdekére hivatkoztak: hisz' neki 

édesanyára van szüksége, az én 

életem a legfontosabb, gyere-

kem még lehet másik. Visszau-

tasítottuk az abortuszt.

– Hogyan került „képbe” ek-

kor a ferences vértanúk cso-

portja?

– A kórházban tartózkodás ide-

jén az orvosok azt várták, hogy 

melyik nap kell majd betolniuk 

a műtőbe a terhességmegszakí-

tásra. Ekkor az egyik ferences 

atyától kaptam meg a magyar 

ferences vértanúk imakilence-

dét, ennek hatására kezdtünk 

imádkozni az ő közbenjárásu-

kat kérve a kisbabáért, hogy ve-

lünk maradhasson, és ismerő-

seinket is kértük, hogy imád-

kozzanak értünk.

 A kialakult vérömleny nem 

szívódott fel, sőt tovább nőtt, a 

huszadik héten még mindig na-

gyobb volt, mint a kisfiunk. Az 

orvosok nem tudták, hogy mi 

okozza ezt az állapotot, az 

egyetlen biztos információnk az 

volt, hogy csodával határos mó-

don a magzat megfelelően fejlő-

dik.

 A terhesség huszonharmadik 

hetében tovább súlyosbodott az 

állapotom, volt olyan éjszaka, 

amikor azért imádkoztam, hogy 

mindketten éljük túl azt a né-

hány órát. Mivel foggal-köröm-

mel ragaszkodtunk a kisba-

bánkhoz, kaptunk egy kis időt, 

hátha le tudják állítani a fájá-

sokat és a vérzést. Az imáink 

meghallgatásra találtak, de ide-

gőrlő hetek következtek, aggód-

tam a kisbabáért, a nélkülem 

otthon lévő kétéves lányomért, 

és féltem attól, hogy meghalok.

– Eközben a cél a bűvös hu-

szonnyolcadik hét volt…

– Igen, ekkor már mindenki 

Az élet ajándéka 
Magyarok Nagyasszonya Ferences Rendtartomány

A sopronkőhidai fogvatartottak 

festményei a ferences vértanúkról

– Csoda történhetett a magyar 
ferences vértanúk közbenjárására
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ezért imádkozott, mert ha ek-

kor megszületik egy gyerek, ak-

kor már jó esélye van arra, hogy 

életben maradjon, igaz, valószí-

nűleg maradandó agyi vagy ér-

zékszervi károsodással fog élni.

 A huszonhetedik hét utolsó 

napjaiban többször nem voltam 

magamnál a fáradtságtól és a 

fájdalomtól. Néhány óra eltelté-

vel már fekve is többször el-

ájultam, és a baba szívhangja 

sem volt már tökéletes. Végül 

megszületett a gyermekünk, a 

terhesség huszonnyolcadik he-

tében. 39 centiméter és 1480 

gramm volt, születése után rög-

tön felsírt, a neonatológus cso-

dájára járt, hogy a korához ké-

pest milyen fejlettnek tűnik, és 

hogy milyen nagy a súlya. A 

szülés megindítása előtt is a 

vértanúkhoz könyörögtünk.

 A születés után az első 48 

óra kritikus, ha életben marad a 

baba, akkor a következő két hét 

sorsfordító, mondta a neonato-

lógus. Az intenzív osztályon 

minden látogatást kihasználva 

álltunk az inkubátor mellett, 

imádkoztunk, hogy túlélje, hogy 

egészséges legyen, de annak is 

utánajártunk, hogy vész esetén 

miként keresztelhetjük meg. 

Hál'Istennek, jól vette az aka-

dályokat, nem volt agyvérzése, 

és az igen gyakori tüdőbetegség 

sem jelentkezett, elkerülte min-

den kórházi fertőzés, és a kez-

deti súlyvesztés után szépen 

gyarapodni kezdett. 2017. feb-

ruár 15-én hozhattuk őt haza, 

ekkor 2060 gramm és 42 centi-

méter volt.

 Mikor hazaengedték, szemé-

szeti kontrollt írtak elő, mivel a 

jobb szemén, az ideghártyán 

kóros ereződést tapasztaltak, 

ami a doktornő szerint látás-

romlást, legrosszabb esetben 

vakságot okozhat. Ekkor azért 

kértük a ferences vértanúk köz-

benjárását, hogy visszaforduljon 

a betegség, és ne károsodjon a 

szeme. 

 A következő kontrollon a 

doktornő megállapította, hogy 

az ereződési zavar már nem áll 

fenn a korábban érintett sze-

men, a látása tökéletes, és csak 

egyéves korában lesz szükség 

újabb vizsgálatra.

– Hogyan alakult azóta gyer-

mekük fejlődése?

– A fiunk most már lassan egyé-

ves, barátságos, nyitott szemé-

lyiségű, érdeklő kisgyermek. A 

szakemberek szerint teljesen 

egészséges. Értelmi és mozgás-

fejlődése az időre született tár-

sainak megfelelő ütemben zaj-

lik. Öt hónapos korában mind-

két irányba forgott, nyolc hóna-

posan kezdett kúszni, kilenc 

hónaposan mászni és felállni. 

Jelenleg bútorok mellett olda-

lazva lépeget, és próbál néhány 

lépést önállóan is megtenni.

– Miért éppen a ferences vér-

tanúk közbenjárását kérték 

ebben a nehéz helyzetben?

– Házasságom mélypontján a 

ferences atyák beszéltek róluk, 

ajánlották, hogy imádkozzam a 

kilencedet a boldoggá avatásu-

kért, és kérjem a közbenjárá-

sukat, hogy a kapcsolatunk újra 

kiegyensúlyozottá váljon. Nem 

sokkal ezután a férjemmel 

kezdtünk kilábalni akkori vál-

ságunkból. Ezért gondoltam a 

várandósság ideje alatt is, hogy 

őket hívom segítségül, amit 

megerősített, hogy újból meg-

kaptam az imafüzetet.

 De a kórházból való hazaté-

résünk után is fohászkodtam 

hozzájuk, mert egy alkalommal 

otthon a légzésfigyelő elkezdett 

sípolni, és mikor beszaladtam 

Ádámhoz, nem vett levegőt. 

Kivettem az ágyából, csipked-

tem, masszírozgattam, de csak 

szürkült, és mereven feszítette 

magát a kezemben, kidülledő 

szemekkel. Nagyjából egy-két 

percig nem vett levegőt, végső 

kétségbeesésemben és tehetet-

lenségemben kértem ismét a 

vértanúk közbenjárását, kér-

tem, hogy mentsék meg őt. Mi-

re a koraszülöttmentő kiérke-

zett, már szabályosan lélegzett.

– Mi az, amit hite, istenkap-

csolata szempontjából fon-

tosnak tart elmondani erről 

az időszakról?

– Hisszük, hogy mindketten 

azért lehetünk most egészsé-

gesek, mert a ferences vértanúk 

közbenjárására a Jóisten meg-

hallgatta azt a sok-sok imádsá-

got, amit hozzá intéztünk. 

Gyermekünket hálából az egyik 

vértanúról neveztük el [Károlyi 

Bernát Krausz Ádám néven 

született a Békés megyei Almás-

kamaráson 1892. június 19-én 

– a szerk.], hogy neve emlékez-

tessen minket erre a részünkről, 

de talán orvosi és teológiai 

szempontból is csodának mond-

ható, felbecsülhetetlen isteni 

ajándékra, amit az ő élete jelent 

számunkra.

Forrás és fotó: 

Magyarok Nagyasszonya Ferences 

Rendtartomány

Magyar Kurír
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Medjugorjében minden a jó irányba halad 
Interjú Henryk Hoser érsekkel, az Apostoli Szentszék delegáltjával    2.rész

Fordította: Mohos Kinga Mária

Folytatjuk az interjút Henryk Hoser érsekkel, 

akit az Apostoli Szentszék delegált Medjugor-

je lelkipásztori helyzetének felmérésére.

– Medjugorjéban születnek ugyanakkor lelki 

közösségek is.

– Igen, mint a gombák eső után. Sok közülük 

kintről érkezik és oda beépül, mint az olasz Ce-

nacolo, mely a nehéz múltú fiatalemberekről 

gondoskodik. Különös látványosság, mert a kite-

tovált „szkinhedek” úgy viselkednek, mint a mi-

nistránsok. A liturgia alatt táncolnak, énekelnek, 

nagyon érdeklődőek, nem unatkoznak. 

 Van francia Nyolc Boldogság Közösség. Az 

összetétele nemzetkőzi: olasz, francia, osztrák. 12 

fő. Gyönyörű a házuk és 2 kápolnájuk. Nemzet-

közi méretekben működnek, az egyik nővér 

könyveket ír, melyeket világszerte kiadnak.

 Összességében van ott közel 30 csoport és 

közösség. Nem volt módom az összesbe eljutni. 

Köztük vannak egészen újak is, melyek Medju-

gorjéban kezdtek „kikelni”. Egyik közülük öku-

menikus beállítottságú, Keletre –Ukrajnára- való 

irányultsággal. Az élén egy ukrán nő áll, latin 

szertartású katolikus. Keresik és felismerik a saját 

útjukat. A közösségek minden vezetőjével beszél-

gettem, ahol vendégeskedtem.

– És hogy mutatkozik be Medjugorje a gyó-

gyulások ügyében?

– Minden nap van ima a gyógyulásokért. Ez 

semmi különös, ezekért akármelyik plébánián 

szoktunk imádkozni. Medjugorjéban történnek 

gyógyulások. Ezek dokumentációját szakszerűen 

vezetett archívumokban őrzik. Össze van gyűjtve 

az összes orvosi dokumentáció is minden egyes 

esetben. Hasonlóképpen, mint Lourdes-ban vagy 

más kegyhelyeken, a hagyományokhoz híven.

– Ha II. János Pál szavait említjük: „Gyü-

mölcseiről ismeritek fel”, mi az egyetlen kö-

vetkeztetés, amit Medjugorje egyediségéről 

levonhatunk?

Nagyon építő lelki légkör van ott. És folyamato-

san jönnek létre újabb kezdeményezések, például 

évente a „Béke Menet”, mely a balkáni háború 

ideje alatt indult a 90-es években. Humac helyi-

ségből -ahol szintén van ferences kolostor - 11 

kilométert gyalogolnak Medjugorjéba. Imádkoz-

nak a béke szándékára és ezt az imát az egész 

világnak szeretnék üzenni. Isten Anyja a látno-

koknak, mint „Béke Királynője” jelent meg. És ez 

a menet akkor vette kezdetét, amikor még tartott 

a háború. Miközben Barbarić atya gondoskodott 

a háborús árvákról.

– Érsek atya határozottan aláhúzza a Krisz-

tus-centrizmust, mely köré koncentrálódnak 

a medjugorjei lelkipásztori működések. Azt 

mondja, hogy nincs probléma az ortodoxi-

ával, ugyanakkor nehéz és feszült a ference-

sek kapcsolata a helyi püspökkel.

- Valóban, van pár probléma, kánoni-adminiszt-

rációs természetűek, de – véleményem szerint – 

ezek mind megoldhatóak. Ugyanakkor nem fog-

lalkoztam a jelenések szövegének vizsgálatával, 
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mert ez nem az én tisztem. De megtudhattam, 

hogy dogmatikai hiba nincs a szövegeikben. Igaz, 

bírálják, hogy a látnokok nem egyszer furcsán 

fejezik ki magukat. De hát ezek olyan emberek, 

akiknek nincs teológiai végzettségük, tehát úgy 

fejezik ki magukat, ahogy érzik és tudják.

– A világ más helyein történt jelenéseket 

szemlélve észrevehetjük, hogy – hasonló-

képpen, mint itt – a látnokok közül egy sem 

rendelkezett teológiai végzettséggel, Lourdes-

ben Bernadett nem tudott írni, ahogy a Fa-

tima-i gyermekek – Jácinta, Lúcia és Ferenc – 

sem.

– Lúcia csak később, a rendben kapott alapos 

képzést. Publikálhatott és – hasonlóan a medju-

gorjei látnokokhoz – egész életében voltak jele-

nései. A medjugorjei látnokoknak szintén vannak 

mind a mai napig jelenései, megszámlálván ezidá-

ig 40 ezer volt belőlük összesen. Véleményem 

szerint ez nem egy jelentős akadály.

 Mikor pedig beszélgettem a látnokokkal, meg-

hökkentem, hogy mennyire kiegyensúlyozott 

emberek. Néggyel találkoztam közülük. Ők höl-

gyek, akik az első, 1981-es jelenések idején tiné-

dzserek voltak, ma már unokáik vannak. Mind-

nyájan családot alapítottak. Ráadásul a családot 

érintő szál ezekben a jelenésekben nagyon erős. 

Vannak, akik felróják a látnokoknak, hogy nem 

lettek papok vagy szerzetesek, ahogy Lúcia San-

tos. De a világ megváltozott azóta, és a szerzetes-

ség nem az egyetlen módja a keresztény hivatás 

realizálásának. Ezek az emberek a világban élnek, 

a házasság szentségének útjára léptek. Nagyon jó, 

hogy meg tudják mutatni a családi élet szépségét, 

mely mai világunkban igen veszélyeztetett.

– Medjugorje egyik oldalról – ahogy érsek 

atya hangsúlyozza – lelkileg nagyon termé-

keny hely, az elmélyülés és az imádás jó 

légkörével, ahol nem lehet dogmatikai téve-

déseket bizonyítani vagy más eltéréseket. De 

másik oldalról van ez a nagyon nehéz reláció 

Ratko Perić helyi püspökkel. Ez nem para-

doxon?

– Ismert Perić püspök álláspontja, mely negatív.  

A jelenések kezdete óta már egy következő or-

dinárius van. Az első, akinek a szolgálata alatt 

megkezdődtek a jelenések, Pavel Zanić – aki a 

2003-as évben hunyt el – úgy vélte, hogy ez 

csalás. A jelenlegi ennek a hozzáállásnak a folyta-

tója. Úgy véli, hogy a jelenéseknek nincs termé-

szetfölötti karaktere. 

 Ugyanakkor Isten Anyjának medjugorjei je-

lenéseiben nem ajánl semmi mást, mint amire az 

Egyház a Nagyböjtben hivatkozik. Ez pedig a 

böjt, az imádság és az alamizsna. Medjugorjéban 

működik a szerdai és pénteki böjt (kenyéren és 

vízen), az imádság folyamatos és ami az adako-

zást illeti, számos társadalmi képződmény létre-

jött.

 Egy hetes lelkigyakorlatok is vannak „kenyéren 

és vízen”. Az ezeken részt vevők napi háromszor 

kapnak kenyeret és vizet. A kenyeret nagyon las-

san eszik, az étkezés majdnem egy óráig tart. So-

káig tartják a kenyeret a szájukban azért, hogy jól 

emlékezzenek az ízére.

– Hogyan értékeli Perić püspök a lelkipásztori 

munka gyümölcseit, az ő számára nem meg-

győzőek?

– Ez egy hasonló helyzet, mint néhány más Má-

ria-jelenésnél, például Ile-Bouchard-ban Fran-

ciaországban 1947-ben. Nem lett elfogadva, de 

ugyanakkor engedélyezve lett a kultusz. Jelenések 

nélkül is létrejöhet valahol Mária-kultusz.

 Így még inkább érthető a medjugorjei kultusz, 

ahol Isten Anyja, mint a Béke Királynője mutat-

kozik be. Ebben nincs semmi újdonság vagy 

nyugtalanító. Világszerte rengeteg egyházközség 

van erről elnevezve. A lengyel művész Mariusz 

Drapikowski is oltárokat készít a „Mária, Béke 

Királynője” kegyhelyek számára Betlehemben, 

Kazahsztánban, Jamusukro-ban és Kibeho-ban. 

 Ha a Kibeho-i kegyhelyet szemléljük, erőteljes 

a hasonlóság Medjugorjéval. Először a helyi 

püspök J. B. Gahamanyi engedélyezte a kultuszt, 

és csak ezután folytatta a jelenések valódiságának 

vizsgálatát. Meg vagyok győződve, hogy bármifé-

le kultusz tilalma vagy a Medjugorjéba jövetel 

tiltása nem talál megindoklásra.

 Ezért a medjugorjei vasárnapi Szentmise során 

– melyet a hívőknek celebráltam – mondtam, 

hogy ezt a kultuszt fejleszteni kell. Hiszen nin-

csen semmiféle dogmatikai vagy kánoni akadálya 

annak, hogy tiszteljük Isten Anyját bárhol a vilá-

gon.
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– Lehetséges-e ezen jelenések valódiságának 

elfogadása az Apostoli Szentszék által, hogy-

ha a helyi püspök nem tartja valóságosnak 

őket?

– Igen, ez lehetséges. Hallottam, hogy a Vatikáni 

Bizottság – amely Camilo Ruini bíboros vezeté-

sével dolgozott – az első 7 jelenést valósnak fo-

gadta el, bár ezidáig még nem lett hivatalosan 

publikálva. A későbbiekről még nem nyilatkozott, 

mivel a feltételezéseken túl meg kell látnunk, 

hogy milyen hatásai lesznek.

– Jöttek kritikák, miszerint a medjugorjei je-

lenések túl gyakoriak, és hogy Isten Anyja túl 

„beszédes”?

– Idézhetjük Szent Fausztinát, aki éveken át na-

ponta beszélgetett az Úr Jézussal. Ez nem jelent-

het reális problémát. Természetesen érzékenynek 

kell lenni az összes aspektusra, illetve a mentális 

rendellenesség lehetőségére is, valamint vigyázni 

a „látogatás” részleteire. Viszont a látnokok több-

szörösen is meg lettek vizsgálva kiemelkedő 

pszichológus-pszichiáter specialisták csapata ál-

tal. Nem támasztottak alá semmiféle patológiát. 

Ezek egészséges fialok voltak, egészséges csalá-

dokból. 

 Mind a mai napig mindnyájan házasságban 

élnek, melyek közül egy sem ment szét. A lát-

nokok közül egy sem ment át hitbeli krízisen. 

Jakov Čolo – a legfiatalabb közülük, aki akkor 10 

éves volt és nagyon építi Medjugorje lelki fej-

lődését – un. „Mária keze” akciót vezet, a Caritas 

egyházközségi fajtáját, mert Isten Anyja mondta 

neki, hogy az „Ő kezének” kell lennünk a 

szegényekkel és a nélkülözőkkel való kapcsola-

tunkban.

– Lehet, hogy a püspök álláspontjának oka a 

történelmi múlt, hogy egykor az egész Balkán 

ferences volt és ez sok konfliktust generált a 

hierarchiával? 

– Nehéz szakasz volt, mikor a ferenceseknek át 

kellett adniuk az általuk századokon át vezetett 

egyházközséget az egyházmegyének. Az emberek 

pedig ezzel nem értettek egyet, hisz évszáza-

dokon keresztül a ferencesek voltak ott, és átélték 

a legnehezebb török időszakokat. Boszniában öt 

egyházközség van, amelyért vita folyt az egyház-

megye és a ferencesek közt. De ma a hozzáállás-

ban a párbeszéd érvényesül, megbeszélések 

zajlanak a püspökök és a ferencesek között. 

– Milyen következtetéseket von le érsek atya 

az Apostoli Szentszék számára készített jelen-

tésében, feltárja a titkot?

– Csak annyit mondhatok, hogy a következteté-

sek pozitívak. Különben már a Szentatya a 

repülőben - Fatimából visszatérve - véleményt 

nyilvánított Medjugorje témájában, most pedig 

kiküldte Simoni bíborost Albániából, és megkér-

te, hogy hirdesse ott a jó hírt.

 Úgy vélem, hogy minden a jó irányba halad. 

Végül is az én küldetésemnek nem Medjugorje 

ügyének lezárása volt a célja, hanem annak érté-

kelése, hogy az ott lévő lelkipásztori vezetés meg-

felelő-e, dogmatikailag összeegyeztethető-e az 

Egyház tanításával, eredményes és jól szervezett-

e. Az eredményeket látva megerősíthetem, hogy 

igen. A lelkipásztori oldalról való értékelésem 

nagyon pozitív. Emellett a jelenleg vezetett lelki-

pásztori szolgálatot, a liturgikus rendet, illetve a 

konferenciákat mind folytatni kell.

– Ajánl-e érsek atya valamiféle tökéletesítést 

vagy reformot?

– Sok teendő van az infrastruktúra területén, a 

jog és az adminisztráció terén. Létre kell jönnie 

például egy közös területfejlesztési tervnek, mert 

minden, ami ott áll, kissé kaotikusan lett felépít-

ve. Biztonsági okokból az egész területnek elkerí-

tettnek kell lennie, mert bár igaz, hogy van kapu, 

de az egész háta mögött nincs kerítés, bár van 

egyenruhás őrség, akik eltávolítják azokat, akik 

nem jámbor, hanem más célból érkeztek.

– Lehetséges-e érsek atya jelentése után az 

Egyház álláspontjának megváltozása a zarán-

doklatok szervezésének területén, ami jelen-

leg tiltott?

– Szabad zarándokolni. De nem szabadott hiva-

talos zarándoklatot szervezni püspökök részvéte-

lével stb. De ez már nem aktuális. Hiszen volt ott 

már 4 bíboros, több püspök, és több ezer pap, 

akik képviselik a híveket. A helyzet jelenleg o-

lyan, hogy az Egyház hivatalosan nem kéne, hogy 

szervezzen zarándoklatot egyházmegyei vagy 

egyházközségi szinten. Ugyanakkor hívők cso-

portjai jöhetnek pappal együtt.

Ferenc és Testvérei 2018. február
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 Egyébként ezt a mozgást semmi sem állítja 

meg és nem is kéne leállítani, mert jó magról jó 

gyümölcsök teremnek. Ez az egyik legélőbb imád-

ságos és megtérő hely Európában – egészséges 

lelkiséggel. 

– Érsek atya jelentése elérheti-e, hogy elfogad-

ják a jelenéseket?

– Közvetlenül nem, mert ez más valamitől függ. 

Minden jel arra mutat, hogy a jelenések el lesznek 

fogadva, de lehet, hogy még nem ebben az évben. 

Ne feledjük, hogy a Hittani Kongregáció az egész 

dokumentációt átadta a Szentszéknek, mely most 

ezen dolgozik. 

 Konkrétabban véve a dolgot, úgy gondolom, 

hogy lehetséges az első jelenések autentikusnak 

való elfogadása, úgy ahogy ezt Ruini bíboros bi-

zottsága is ajánlotta. 

 Különben nehéz is lenne más eredményt el-

képzelni, hisz hihetetlen lenne, hogy 6 látnok 36 

éven keresztül hazudott volna. Amit mondanak, 

az egységes. Nincs közülük képzelgő vagy pszic-

hésen terhelt. Nagyon erős érv a jelenések auten-

tikusságát illetően az Egyház doktrínáihoz való 

hűségük.

 Ha a jelenések vagy legalább az első 7 elfoga-

dásra kerülnek, az hatalmas ösztönzés lesz a 

fejlődésre Medjugorje számára.

– Érsek atya ajánlaná a saját egyházmegyé-

jének a Medjugorjéba utazást?

Természetesen. Azt mondanám, hogy ez a lelki 

változás zarándoklata, illetve a megtéréséé és a 

hit megerősítéséé – mert minden részlet ott 

realizálódik.

– Köszönjük a beszélgetést.

Kérdezők voltak: 

Alina Petrowa-Wasilewicz, Marcin Przeciszewski

Fordította: 

Mohos Kinga Mária

Forrás:

http://m.niedziela.pl/artykul/30635/Medjugorje---

tajemnica-ktorej-dna-nie
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Üzenet Medjugorjéból 

Medjugorje, 2018. február 2.

Drága gyermekek, ti, akiket Fiam szeret, ti, akiket én mérhetetlen édesanyai 

szeretettel szeretek, ne engedjétek meg, hogy az önzés, az önimádat uralkod-

jék a világban. Ne engedjétek meg, hogy a szeretet és a jóság rejtve maradjon. 

Ti, akik szeretve vagytok, akik megismertétek Fiam szeretetét, emlékezzetek 

arra, hogy szeretve lenni azt jelenti, szeretni. Gyermekeim, legyen hitetek. 

Ha van hitetek boldogok vagytok és békét sugároztok, lelketek pedig ujjong 

az örömtől. Az ilyen lélekben a Fiam él. Ha a hitnek, a szeretetnek adjátok magatokat, ha jót tesztek fele-

barátaitoknak, akkor Fiam mosolyog a lelketekben. Szeretetem apostolai, édesanyaként fordulok hozzá-

tok, magam köré gyűjtelek titeket, és a szeretet és a hit útján szeretnélek vezetni benneteket, az úton, 

amely a világ világosságához vezet. 

A szeretet és a hit miatt vagyok itt, mert édesanyai áldásommal reményt és erőt szeretnék nektek adni 

utatokhoz, mert nem könnyű az út, amely Fiamhoz vezet: tele van lemondással, odaadással, áldozattal, 

megbocsátással és sok-sok szeretettel. De ez az út vezet a békéhez és a boldogsághoz. Gyermekeim, ne 

higgyetek a hazug hangoknak, amelyek hazug dolgokról és hazug fényről beszélnek. Ti, gyermekeim tér-

jetek vissza az Írásokhoz. Mérhetetlen szeretettel nézlek benneteket, és Isten kegyelme által megnyilvá-

nulok számotokra. Gyermekeim, gyertek velem. Hadd  ujjongjon lelketek az örömtől. Köszönöm nektek. 

Mária, Béke és Kiengesztelődés Királynője, könyörögj értünk és az egész világért!
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Hirdetések

 • Február 13-a húshagyó kedd, Jézus Arcának 

ünnepe. Nagyböjt keddjein az esti szentmise után 

Medjugorje-i imaesteket tartunk.

 • Február 14-én Hamvazószerda, a misék után 

és vasárnap hamvazást tartunk.

 • Nagyböjt péntekjein keresztutat végzünk 17 

órakor.

 • Nagyböjti triduumot tartunk február 23-25-ig, 

péntek-szombat-vasárnap az esti 6 órás szentmise 

keretében Bocsa József piarista atya vezetésével.

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

Imádság

Betegek anyja, Szűz Mária! 

Virrassz a földkerekség minden betegének ágya mellett! 

Azok mellett, akik ebben az órában veszítik el öntudatukat, 

akik haláltusájukat vívják, 

akiknek nincs semmi reményük a gyógyulásra, 

akik fájdalmukban sírnak és jajgatnak, 

akiket senki sem ápol, mert nincs rá pénzük, 

akik menni szeretnének, de nyugton kell feküdniük, 

akiknek pihenniük kellene, de a szükség munkára kényszeríti őket, 

akik nyugtalanul hánykolódnak fekhelyükön, 

akik a hosszú éjszakákat álmatlanul, nyitott szemmel töltik, 

akiket betegség közben még a családjuk szükségének gondjai is kínoznak, 

akiknek végleg le kell mondaniuk jövő terveikről, 

akik nem hisznek a túlvilágban, 

akik Isten ellen zúgolódnak, káromolják és átkozzák Őt, 

akik nem tudják, hogy Krisztus őérettük is szenvedett! 

                                                                            (Fernand Lelotte SJ)
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