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Miért imádkozzuk a rózsafüzért?

Az év elején - de egész évben 

- nagyon hasznos tudatosí-

tanunk, miért jó imádkozni a 

rózsafüzért. Ebben erősítenek 

meg az alábbiak.

„Folytasd a Rózsafüzér imád-

kozását minden nap". 

Fatimai Szűzanya Lucia nővérnek

"Soha senki aki naponta imád-

kozza a Rózsafűzért, nem lesz 

félrevezetve. Ez egy olyan k-

ijelentés, amelyet örömmel je-

gyeznék le a véremmel.

Szent Louis de Montfort

„A Rózsafüzér imádkozásával 

mindent megkapasz, amit kérsz 

tőlem.”

A Miasszonyunk, az áldott Alan de 

la Roche-nak

„Adjon nekem egy hadsereget, 

amely a Rózsafüzért imádkozza 

és meg fogjuk győzni a világot.”

Boldog IX. Pius pápa

„Ha kitartasz a Rózsafüzér imád-

kozásában, akkor ez lesz az 

örök üdvösségednek a legvaló-

színűbb jele.”

Áldott Alan de la Roche

„Amikor a Szent Rózsafüzér jól 

van imádkozva, Jézusnak és 

Márianak több dicsőséget ad, és 

érdemesebb, mint bármely más 

ima.”

Szent Louis de Montfort

„Az imádság legnagyobb módja 

az, hogy imádkozzuk a Rózsa-

füzért.”

Szent Francis de Sales

"Egy nap, a Rózsafüzér és a Ska-

pulárén keresztül a Madonna 

megmenti a világot."

Szent Domonkos 

"Ha hűségesen halálig imádko-

zod a Rózsafüzért, biztosítom, 

hogy a bűneid súlyossága elle-

nére "egy soha el nem halvá-

nyuló koronát fogsz kapni (1 

Szent Péter 5: 4).”

Saint Louis de Montfort

"A Szent Rózsafüzér megszám-

lálhatatlan áldásnak a raktára."

Áldott Alan de la Roche

„Tudnod kell, hogy amikor a 

Szűz Máriát üdvözlöd, ő azon-

nal visszaköszönt! Ne gondold, 

hogy ő az egy olyan illetlen 

asszony, akiből 'sok' van - éppen 

ellenkezőleg, ő udvarias és kel-

lemes. Ha üdvözölöd, azonnal 
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válaszolni fog, és veled is be-

szélgetni fog.”

Sienai Szent Bernárdin

„Hirdessétek a Rózsafüzért, az 

alázattal, bizalommal és a ki-

tartással.”

Szent Louis de Montfort

„A Rózsafüzér a legszebb és a 

legtöbb kegyelemben gazdag-

imádság; ez az a imádság, amely 

az Isten Anyjának a szívét leg-

jobban megérinti ... és ha békét 

akarsz az otthonodban, szóljon 

a családi Rózsafüzér. „

X. Szent Pál Pápa

„Soha senki, aki miden nap 

imádkozza a Rózsafüzért nem 

lesz eretnekké vagy az ördög 

által félrevezete.”

Szent Louis de Montfort

„Még akkor is, ha a kárhozat 

szélén állsz, még akkor is, ha 

egy lábad van a pokolban, még 

akkor is, ha eladtad a lelkedet 

az ördögnek, mint a varázslók, 

akik a fekete mágiát gyako-

rolják, és akkor is, ha eretnek 

vagy, mint az önfejű ördög, 

előbb-utóbb átalakulsz és meg-

változtatod az életedet, és meg-

mented a lelkedet, ha - és jól 

megjegyezed, amit mondok -, 

ha naponta igyekszel hűen 

mondani a Szent Rózsafüzért 

az igazság megismeréséért és a 

bűnbánat megszerzése érdeké-

ben, bocsánatért a bűneidért.”

Szent Louis de Montfort

"A Legszentebb Szűz Mária 

ezekben az utolsó idõszakok-

ban, amelyben élünk, új olyan 

hatásosságot adott a Rózsafüzér 

imádkozásának, hogy nincs prob-

léma, függetlenül attól, hogy 

milyen nehéz is, legyen az idő-

beli vagy legfõképpen lelki, mind-

annyiunk személyes életében, 

családunkban ... amit a Rózsa-

füzér nem tud megoldani.  

 Nincs olyan probléma, mon-

dom nektek, bármennyire is 

nehéz, amit ne lehetne megol-

dani a Szent Rózsafüzér imá-

jával. "

Lucia Santos nővér, fatimai látnok

„Amikor Rózsafüzért imádko-

zod az angyalok örülnek, a 

Szentháromság gyönyörködik 

benne, a Fiam is örömet szerez 

benne, és én magam is boldo-

gabb vagyok, mint azt feltéte-

lezheted. A Szent Áldozatot 

követően az Egyházban semmit 

sem szeretek annyira, mint a 

Rózsafüzért.”

A Miasszonyunk, az áldott Alan de 

la Roche-nak

"Üdvözlégy Mária, kegyelem-

teljes, az Úr van veled!" Egyet-

len teremtmény sem mondott 

soha nekem olyat, amiben 

jobban kedvemet és örömömet 

leltem volna, mint ez és  soha 

senki fog tudni találni vagy 

mondani nekem semmi, olyat, 

ami jobban tetszik nekem. "

A Miasszonyunk, Szent Mechtilde-

nek

 

"A Rózsafüzér a fegyver ".

Szent Padre Pio
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Karácsonyi pásztorjáték
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MATER CHRISTI - KRISZ-

TUSNAK SZENT ANYJA

 

 Te magad vagy az oltalom. 

Az Örök Atya rád bízta Egyszü-

lött Fiát, a Megváltó pedig té-

ged választott. Ennyire megbí-

zott benned!

 Kezeid, melyek most a pó-

lyát rakosgatják, majd a világot 

igazgatják. Most még a te gon-

doskodásodat várja a Fölkent, 

az Élet Szerzője, a Világ Vilá-

gossága és mindenek Üdvözí-

tője. Fáradhatatlanul, újra és 

újra várja hitedet és törődé-

sedet. Szüksége van rád, hogy 

mindig várjad és vágyjad őt. 

Szüntelen várja, hogy tápláld, 

hogy öleld, hogy csókold, hogy 

beszélj hozzá, imádd és beta-

kargasd. Milyen szép vagy Má-

ria, amint megelégszel a sze-

génységgel és befogadod az 

Istent! Milyen szép vagy, ahogy 

kiszolgáltatottan is kiszolgálod 

a te gyermekedet és Isten Gyer-

mekét! 

 A mérhetetlen Isten egészen 

szegényke lett, és te követted az 

isteni rendelést. Az örök Ige a 

szalmán fekszik és te ringatod 

Őt. Az égbolt Királyát betaka-

rod gyolcsaiba, ahogy az égbolt 

csillagporos leple betakarja a 

szendergő világot. József segít 

neked, ahogy tud, és te nem 

teszel szemrehányást senkinek, 

mert megvan már mindened, 

amire csak szükséged lehet. 

 Most van gyolcs és jászol. S 

majd lesz kenyér és bor is. Meg 

kereszt és oltár, korporale és 

kehelyvélum. És lesz Egyház és 

sok-sok rend és történelmen át-

ívelő kegyelem. És Krisztus má-

sodik dicsőséges eljövetele. Ad-

dig a Béke Királya hozzád bú-

jik. A dajkálás lefoglal. Örö-

möd, észrevétlenül áldozattá 

lényegül. 

 Ó, Mária, anyai kezeddel ta-

kargass be minket is, a te sze-

génykéidet!

SUPRA MODUM MATER 

ADMIRABILIS - MINDEN-

KINÉL KÜLÖNB MÓDON 

ÉDESANYÁVÁ LETT ANYA

 

 Te, a mi Anyánk! Kétszer 

lettél édesanya. Anya lettél 

angyali üdvözletre, karácsony-

kor: Jézus Krisztus édesanyja, 

Szeplőtelen Szűzanya, teljes 

örömben. Majd anyánk lettél 

nagypénteken: Szent Fiad fáj-

dalmas anyja. Öröm nélkül, 

teljes gyötrelemben. Szülted a 

Szentet: könnyűn. S szülted a 

kárhozottak Üdvét: kínban, 

könnyben, vérben.

 Mit is mondhatnék ezért 

neked, Anyánk, te el nem égő 

Csipkebokor? Csak a szabadító 

igazságot. A te igazságodat. Ez 

óv meg a bűn igézetétől. A te 

igazságod mérlegre teszi vonzal-

maimat és hajlamaimat. Csak a 

te szín tiszta és félelmetes igaz-

ságodat mondhatom: hogy uj-

jongó és széttépett szívvel lettél 

csodálatos módon az Üdvözítő 

Anyja és a bűnösök Anyja, a mi 

Anyánk!

 Befogadtál a te szeplőtelen 

anyai szívedbe, kettőtök tekin-

tetébe, a Szentlélek fénysuga-

rába. S ugyanakkor, midőn Jé-

zus Krisztus örök rendelése 

hangzott: „Asszony, íme, a te 

fiad!”, „Íme a te anyád!”, te cso-

dálatos Anyánk, hozzánk for-

dulva kinyilatkoztatod: Íme, 

Jézus, a ti testvéretek és Ura-

tok. Mindörökre.

Imádság az édesanyává lett Anyához
P. Kercza Csaba Asztrik OFM
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Békesség e háznak!
Fehérváry Jákó bencés szerzetes, teológus írása a házszentelés hagyományáról

„Békesség e háznak! És min-

den lakójának!” – szól a kö-

szöntés vízkereszt táján, ami-

kor keresztény családoknál 

lakásszentelést tartanak. Mi-

re való ez a szokás, miért jó 

házszentelőt tartani? 

A házszentelés az úgynevezett 

szentelmények körébe tartozik: 

olyan szent jelek és hozzájuk 

kötődő imák ezek, amelyek jel-

zik Isten cselekvését, és előké-

szítik lelkünket annak befoga-

dására különböző élethelyze-

tekben.

 A vízkereszt a karácsonyi ün-

nepkör egyik fontos mozzanata. 

„Az Ige testté lett, és közöttünk 

vett hajlékot” (vö. Jn 1,14) – 

ezt ünnepeljük ebben a néhány 

hétben, és ilyenkor különösen is 

fogékonyak vagyunk arra, hogy 

kicsit „otthonosabban” gondol-

junk Istenre: az ő hajléka akár a 

miénk is lehet.

 Jó alkalom lehet a házszente-

lés a család és a plébánia (va-

lamelyik) papjának baráti ta-

lálkozására. A pap ilyenkor más 

emberként, „emberként” is meg-

mutatkozhat, és ő is közelről 

találkozhat egy keresztény csa-

lád valóságával. 

 A lelkipásztor számára fon-

tos érintkezési felület ez a csalá-

dokkal, melyek az Egyház leg-

alapvetőbb sejtjei, Isten szolgá-

ja pedig annak megerősítését 

hozza a családok számára, hogy 

fontos szerepe van a nagyobb 

közösség egészében, és az Úr 

szeretettel törődik az otthon-

nal. A családegyház kapcsolata 

erősödik a plébániaegyház na-

gyobb közösségével.

A közös ima, amelyben az eré-

nyes családi életért és a gonosz 

cselvetéseinek távoltartásáért is 

könyörgünk, már megteremti 

azt a légkört, hogy Isten lakást 

vesz, és működik közöttünk.

 Azután a vízkereszti liturgi-

ában megszentelt vizet hinti a 

pap vagy a családfő a ház vagy 

lakás minden egyes helyiségébe. 

Mindenki megilletődve követi a 

szenteltvizet hintő személyt, 

aki ha engedik, a ház legel-

dugottabb zugaiba is eljuthat 

ilyenkor: a hálószobába vagy a 

gyerekszobába, az éléskamrába 

és a mosdóba is – jó, ha semmi 

nem marad ki a kis körmenet-

ből, amelyet közös éneklés kí-

sérhet. A gyermekek ilyenkor 

kisállataikat vagy éppen kará-

csonyra kapott játékaikat is 

áldásra nyújthatják.
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 Énekelhetjük Mária hálaéne-

két, a Magnificatot vagy példá-

ul a 136. zsoltárt, az állandóan 

visszatérő refrénnel: „…mert 

irgalma örökkévaló!”

 Mi ennek az értelme? Miért 

nem elég csak mondjuk a nap-

paliban hinteni a szenteltvizet? 

Egyfelől persze, hogy elég len-

ne. Ám azzal, hogy ilyenkor vé-

gigjárjuk a házat, átélhetjük, 

hogy Isten szerető figyelme az 

otthon minden szegletére ki-

terjed, nem marad rejtve előtte 

semmi az életünkből, és a leg-

elemibb szükségleteink is fonto-

sak a számára. Ő betölti a csalá-

di hajlékot. Betölti közös éle-

tünket. Semmi sem idegen szá-

mára belőle. Hiszen emberré 

lett, egy lett közülünk!

 Otthonainkba kérhetünk a 

vízkeresztkor megszentelt víz-

ből is: a keresztségünkre, isten-

gyermekségünkre és megtisztu-

lásunkra emlékeztető szentelt-

víz része lehet napi imáinknak, 

szokásainknak is. Sok régi csa-

ládi hajlékban van szenteltvíz-

tartó a falon.

 Végül, a szentelés befejező 

gesztusaként a bejárati ajtó sze-

möldökfájára felírják az évszá-

mot, valamint a C + M + B 

betűket, amelyek a latin mon-

datot rövidítik: „Christus Man-

sionem Benedicat”, vagyis „Krisz-

tus áldja meg e hajlékot!”. Ez a 

néhány betű egész évben, nehéz 

és szép pillanatokban, örömben 

és gyászban emlékeztethet arra, 

hogy Krisztus áldó keze minden 

körülmények között otthonunk 

felett van. Ez talán abban is 

segíthet, hogy döntéseinkben, 

otthoni viselkedésünkben, bű-

neinkből való felállásunkban 

tudjunk kihez igazodni. Hiszen 

Ő nem hagy el bennünket.

                          Magyar Kurír

Valamit kérnek tőled. 

Megtenni nem kötelesség. 

Mást mond a jog, 

mást súg az ész. 

Valami mégis azt kívánja: Nézd, 

tedd meg, ha teheted! 

Mindig arra a harmadikra hallgass, 

mert az a szeretet.

Messzire mentél. 

Fáradt vagy. Léptél százat. 

Valakiért mégegyet kellene. 

De tested, véred lázad. 

Majd máskor! – nyugtat meg az ész. 

És a jog józanságra int. 

De egy szelíd hang azt súgja megint: 

Tedd meg, ha teheted! 

Mindig arra a harmadikra hallgass, 

mert az a szeretet.

Valakin segíthetnél. 

Joga nincs hozzá. Nem érdemli meg. 

Tán összetörte a szíved. 

Az ész is azt súgja: Minek? 

De Krisztus nyomorog benne. 

És a szelíd hang halkan újra kérlel: 

Tedd meg, ha teheted! 

Mindig arra a harmadikra hallgass, 

mert az a szeretet!

Ó, ha a harmadik 

egyszer első lehetne, 

és diktálhatna, vonhatna, vihetne! 

Lehet, elégnél hamar. 

Valóban esztelenség volna. 

De a szíved békességről dalolna, 

s míg elveszítenéd, 

bizony megtalálnád az életet! 

Bízd rá magad arra a harmadikra! 

Mert az a szeretet. 

TÚRMEZEI ERZSÉBET:

A harmadik
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A kiengesztelődésről
fr. Szikszay Leopold ofm

Az év kezdete új lendületet adhat az éle-

tünknek, ehhez viszont meg kell szabadul-

nunk minden terhünktől, amely mint egy 

kolonc, lehúz bennünket. Egyik ilyen súlyos 

teher az életünkben, amikor haragot őrizünk 

a szívünkben, vagyis nem engesztelődtünk ki 

embertársainkkal, ha haragosaink vannak. Ez 

azért is fontos téma, mert vannak olyan em-

berek, akik még a halálos ágyukon sem tudtak 

kiengesztelődni a haragosaikkal és így ezt a 

súlyos megkötözöttségüket átvitték a túlvi-

lágra, és így akartak belépni a tiszta szeretet 

birodalmába, a mennyországba.

Az első dolog, amit be kell látnunk, hogy a kien-

gesztelődésre elsősorban nekünk van szükségünk, 

nem annyira a másiknak, aki megsértett minket. 

Ugyanakkor Jézus arra hív minket, hogy dol-

gozzunk azon, hogy a támadónk is be tudja fo-

gadni Isten újjáteremtő adományát, a bűnbocsá-

natot. Sokan megnyugtatják a lelkiismeretüket 

azzal, hogy ők nem haragszanak a másikra, 

ugyanakkor nem tesznek semmit azért, hogy a 

másik megtérhessen, és így a kapcsolatuk rende-

ződhessen. Sokszor az sem igaz, hogy nem őriz-

nek haragot a szívükben, mivel amikor Isten arra 

szólítja fel őket egy embertársukon keresztül, 

hogy imádkozzanak azért a személyért, akitől 

súlyos sebeket kaptak, akkor ennek ellenállnak. 

Sokan azt mondják, hogy ezt szeretnék megtenni, 

de nem tudják…

 Itt érkeztünk el a lényeghez, hogy minden 

kiengesztelődés forrása Isten, mivel a kiengesz-

telődés sokkal több annál, hogy illedelmesen 

elnézést kérünk a másiktól. A sértés az egy olyan 

súlyos összeomlás a kapcsolatban két ember 

között, amivel mindketten az ördög rabságába 

kerültek. A fájó emlékeken keresztül az ördögnek 

állandó lehetősége van arra, hogy ezeket az em-

lékeket újra átéltesse velünk, és így a harag álla-

potában tartson!

 Ebből egyedül a Teremtő Istennek van hatalma 

megszabadítani minket. Jézus azért jött, hogy le-

rombolja az ördög országát, és kiszabadítson 

minket a gonosz lélek karmai közül. A kiengesz-

telődés új teremtés, amelynek mi emberek a be-

fogadói vagyunk, nem pedig a forrásai, mint egye-

sek gondolják. 

 Most nézzük meg, hogyan kerültünk sértett 

félként a harag állapotába. A támadás pillana-

tában a támadónk már elveszítette a szabadságát 

és az ördög eszközeként rontott ránk. Mi még 

szabadok voltunk a támadás pillanatában. Az erő-

szakra erőszakkal választoltunk, vagy megsértőd-

tünk, és így mi is a harag gyermekei lettünk 

ugyanúgy, mint a támadónk. Egy bűnből kettő 

lett, sértésből bosszúvágy, harag. Mindkettőnket 

rávett az ördög, hogy gyilkosok legyünk, a szere-

tetkapcsolat gyilkosai. Mindketten vétkeztünk az 

ötödik parancsolat ellen. (Ne ölj!) Az ördög ezu-

tán sajátos hazugságaival, illúzióival igyekszik ezt 

az állapotot fenntartani. „A másik sértett meg en-

gem, az igazságosság alapján neki kellene bocsá-

natot kérnie és rendezni a szennyesét. Még én 

kérjek tőle bocsánatot?! Jobb a másikat inkább 

elkerülni, én nem haragszom rá, de nem is óhaj-

tok újabb sebeket… A másik olyan gonosz, hogy 

úgysem lenne semmi értelme kezdeményezni a 

kapcsolatunk rendezését.”

 Jézus pedig hatékony eszközöket adott a ke-

zünkbe, hogy belé kapaszkodva, rá tekintve, az ő 

igazságait hallgatva megőrizzük a szabadságun-

kat. „Én viszonyt azt mondom nektek: szeressétek ellen-

ségeiteket, és imádkozzatok üldözőitekért, hogy fiai legye-

tek a mennyei Atyátoknak, mert ő fölkelti napját a gono-

szokra és a jókra, s esőt ad igazaknak és gazembereknek. 

Ti tehát legyetek tökéletesek, mint ahogy a ti mennyei 

Atyátok tökéletes.” (Mt 5,44-45, 48)

 A támadót, az ördögöt ebben a helyzetben is 

csak imádsággal és böjttel, azaz önmegtagadással 

lehet visszaverni. Az imádság azt jelenti, hogy 

Jézusba kapaszkodom, rá tekintek, őt hívom se-

gítségül, és nem a magam erejére próbálok tá-

maszkodni. Ez azt is jelenti, hogy kiszolgáltatom 

magam neki, a Báránynak, és a bárány harcmodo-
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rát követem. (Vö. Mt 5,39-42) Jézus ezt mutatja 

nekünk a keresztúton és a kereszten.

 A böjt, az önmegtagadás itt elsősorban azt je-

lenti, hogy arra ügyelünk, hogy ne forduljon ma-

gunk felé a figyelmünk, mert akkor vesztettünk. 

A szenvedés óriási nyomás, hogy magunk felé for-

duljon a tekintetünk. Ettől csak Jézus tud megóv-

ni bennünket. Engednünk kell, hogy a Szentlélek 

által Jézus szemével lássunk. Jézus ebben a hely-

zetben a következőket akarja láttatni velünk. Eb-

ben a pillanatban a támadó van nagyobb veszély-

ben, mert ő az ördög fogságába esett, és így az ő 

marionett figurája. Imádkozni kellene a szabadu-

lásáért. Szent István első vértanú ezt gyönyörűen 

mutatja, amikor a megkövezése közben az utolsó 

szavai: „Uram, ne tulajdonítsd ezt nekik bűnül!” 

(ApCsel 7,60) Nem magával foglalkozik, hanem a 

támadója üdvösségével, megmenekülésével.

 Annak, hogy ezt a helyzetet így élhessük át, 

komoly előfeltételei, előzményei vannak. Ezt 

szolgálja a Szentíráson való elmélkedés, a kereszt-

út végzése, a fájdalmas rózsafüzér, az ilyen élet-

helyzetünk átelmélkedése Jézussal a szentségimá-

dásban.

 Ha elbuktunk az ördög támadásával szemben, 

akkor minél előbb menjünk el gyónni, hogy Jézus 

visszaadhassa a szabadságunkat. Rendszeresen 

imádkoznunk kell támadónk szabadulásáért. 

Minden lehetőséget meg kell ragadni ahhoz, hogy 

Jézus helyre tudja állítani a megromlott kapcso-

latunkat.

 A megbocsátás ugyanakkor nem jelenti az au-

tomatikus érzelmi kiengesztelődést. A sebek to-

vábbra is fájnak, ami történt, azt nem lehet meg 

nem történtté tenni. Jézusnak az újjáteremtő 

tevékenysége a kiengesztelődésben abban követ-

hető nyomon, hogy a fájdalmak ellenére tudom a 

támadómnak adni azt a jót, amelyet Jézus akar 

adni rajtam keresztül neki. 

 Ez a megbocsátás, a kiengesztelőd lényege. 

Ugyanakkor imádkozni kell a sebek gyógyulásáért 

is. Erre Jézusnak hatalma van, amelyet részben 

már a gyónásban, aztán a szentáldozásban, a 

szentségimádásban, a szeretet tettein keresztül 

végez.

 Gondoljunk arra, hogy az igazi kiengesztelődés 

Jézus legnagyobb győzelme!

Üzenet Medjugorjéból 

 A Szűzanya üzenete 2019. január 2-án Mirjana Soldo látnok által

 „Drága gyermekeim, sajnos nagyon sok közöttetek, gyermekeim között a harc, a gyűlölet, az önérdek és 

az önzés. Gyermekeim, oly könnyen elfelejtitek Fiamat, az Ő igéjét, az Ő szeretetét. Sok lélekben kialszik 

a hit, a szívek pedig a világ anyagi javaihoz ragaszkodnak. De az én édesanyai 

szívem tudja, hogy vannak még, akik hisznek és szeretnek, akik azt keresik, 

hogy minél közelebb kerüljenek Fiamhoz, akik fáradhatatlanul keresik 

Fiamat – és így engem is. Ők alázatosak és szelídek, akik fájdalmaikat és 

szenvedéseiket csendben, reménnyel, de mindenekfelett hittel hordozzák. 

Ők szeretetem apostolai.

 Gyermekeim, szeretetem apostolai, arra tanítalak benneteket, hogy Fiam 

nemcsak szüntelen imát kér, hanem cselekedeteket és érzelmeket is, hogy 

higgyetek, imádkozzatok, hogy személyes imátok által növekedjetek a 

hitben, növekedjetek a szeretetben. Szeretni egymást, ez az, amit Ő kér, ez az 

örök életre vezető út. Gyermekeim, ne felejtsétek el, hogy Fiam  világosságot 

hozott ebbe a világba, azoknak hozta el, akik akarták azt látni és befogadni. Ti legyetek ezek, mert ez az 

igazság, a béke és a szeretet fénye.

Édesanyaként arra vezetlek benneteket, hogy imádjátok Fiamat; hogy velem együtt szeressétek Fiamat; 

hogy gondolataitok, szavaitok és cselekedeteik Fiam felé irányuljanak, az Ő nevében történjenek. Akkor 

teljessé lesz a szívem. Köszönöm nektek."

 Mária, Béke és Kiengesztelődés Királynője, könyörögj értünk és az egész világért!
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Éljünk úgy, hogy annak Isten is örüljön
Pál Feri atya az örömről

Pál Feri katolikus pappal, 

mentálhigiénés szakemberrel 

az örömről beszélgettünk.

– Mi az öröm? Hosszúra 

nyúlt infantilizmus vagy rö-

vid ideig tartó szenilitás?

– Mentálhigiénés szempontból 

azt mondtatjuk, hogy az öröm 

az egyik alapérzés. A pszicholó-

gia szerint legalább négy alapér-

zés van: a harag, a félelem, a 

szomorúság és az öröm. Az 

érzéseket érdemes megkülön-

böztetni az érzetektől, mint 

például a hideg- vagy a fájda-

lomérzet. Az érzeteink közvet-

lenebbül kapcsolódnak a fizikai 

létezésünkhöz. 

 Az érzés ugyanakkor nem 

azonos az érzelemmel. Nézzük 

mondjuk a féltékenységet. Ez 

az érzelem három érzést is ma-

gában foglal, különböző mér-

tékben: van benne szomorúság, 

félelem és harag is. Érzéseket 

akkor és úgy is átélhetünk, ha 

nem ismerjük az okukat. Tudok 

örülni annak, hogy reggel felkel-

tem, süt a nap, vagy éppen le-

esett a hó – de nem tudom, 

hogy miért örülök, hiszen ilyes-

mi máskor is előfordul. Papként 

pedig szívesen hozzáteszem, hogy 

az öröm a Szentlélekkel való 

kapcsolat gyümölcse. Az Istenre 

hangolt élet következménye.

– Miért jó, hogy az Egyház 

belopja az örömöt a látszólag 

szomorú időszakokba is? Ad-

ventben ott van például az 

örömvasárnap.

– Advent idején a karácsonyi 

öröm elővételezéséről is szó 

van. A középkorban az örömva-

sárnap a szigorúbb böjti fegye-

lem oldására is alkalmas volt, 

felhívva a figyelmet arra, hogy 

miért, kiért is tartjuk a böjtöt. 

Az Egyház bölcsességét lélek-

tani szempontból izgalmasnak 

és lényegesnek tartom. 

 Mi az öröm? Az öröm egy-

felől pozitív érzésekkel teli álla-

pot, de ha azt mondom, hogy 

ma az öröm vasárnapja van, 

meddig érezzük ezt valójában? 

Lehet, hogy csupán néhány per-

cig. Mégis joggal állítjuk, hogy 

ez egy örömteli nap. Miért? 

Azért, mert mást jelent, ha azt 

mondom, hogy boldognak ér-

zem magam, és mást, ha azt, 

hogy boldog ember vagyok. 

 Ha egy édesanya vajúdik, és 

húsz perce van hátra a szülésig, 

mi pedig a fájdalma csúcsán 

megkérdezzük tőle, hogy most 

érzel-e örömöt, vagy boldognak 

érzed-e magad, valószínűleg csú-

nyán fog ránk nézni. De ha azt 

kérdezzük tőle, hogy boldog em-

ber-e, akkor azt fogja mondani, 

hogy igen. Mégpedig joggal, a-

nélkül, hogy ez realitásvesztést 

jelentene.

 Carl Rogers amerikai pszic-

hológus is leírta, hogy a boldog-

ság, az elégedettség elsősorban 

nem állapot, hanem folyamat; 

nem cél, hanem irány. Ha ad-

vent harmadik vasárnapján azt 

mondjuk, hogy ez az örömva-

sárnap, akkor elővételezzük a 

karácsony örömét – ami pedig 

az üdvösség elővételezése –, 

jelezve, hogy ez az irányunk. 

Ha így látjuk, akkor joggal 

mondjuk, hogy ez egy örömteli 
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nap, még akkor is, ha a nap so-

rán néha szomorúak, dühösek 

vagy csalódottak vagyunk. Ha 

advent harmadik vasárnapját 

örömvasárnapnak nevezzük, az-

zal egy lényeges dolgot tartunk 

elevenen: az életünket úgy akar-

juk élni, hogy az a jó irányba 

tartó folyamat legyen. Eképpen 

pedig a folyamatjelleg miatt az 

élet hullámzásai, sőt drámaisá-

ga elhordozhatóvá válik.

 – Az öröm lélektani szem-

pontból a boldogság szinoni-

mája?

– Nem, hiszen az öröm egy 

érzés, a boldogság pedig érze-

lem. A boldogság összetettebb 

érzelmi és tudati állapot. Az 

öröm egyszerűbb, ám a boldog-

ságban ott lehet az öröm, aho-

gyan  a hála, a megrendültség, 

az emelkedettség, az önfeledt-

ség és az eufória is. Lehet, hogy 

valaki számára a boldogsága 

középpontjában a harmónia 

vagy a béke áll.

– Tanulható az öröm?

– Abban az értelemben tanul-

ható, ahogyan az érzelmi in-

telligencia fejleszthető. Az ér-

zelmi intelligencia része, hogy 

képes vagyok az érzéseket meg-

élni, elmélyíteni, kifejezni, át-

adni, vagy más örömével együtt 

örülni, és képes vagyok az ér-

zésekre figyelni, visszaemlékez-

ni rájuk. Ha most elmesélnénk 

egymásnak egy-egy történetet, 

amikor örültünk, akkor megje-

lenne bennünk az öröm, még-

pedig a tudatos tevékenységünk 

révén. Nem érdemes csak arra 

várnunk, hogy az ég megaján-

dékozzon az örömmel, tehe-

tünk is érte.

– Ezért fordul elő, hogy egy 

idősotthonban vagy egy ke-

moterápiás kezelés idején va-

laki csak lógatja az orrát, míg 

más derűs lélekkel viseli a 

sorsát?

– Egy betegség kapcsán könnyű 

érzelmileg, gondolkodásban és 

tudatilag is beszűkült állapotba 

kerülni. Lehet, hogy valaki ki 

sem lát a fájdalmából. Nem jut 

el másféle tartalomig. Lehet, 

hogy egyébként találna olyat, 

ami erőforrást jelentene a szá-

mára, de a beszűkült állapota 

miatt nem tud hozzá kap-

csolódni. Egy fájdalmas kezelés 

során is képes lehet valaki arra, 

hogy a beszűkült érzelmi álla-

poton túl más tartalmakig is 

elérjen. Imádkozhat arra gon-

dolva: Jézus is szenvedett, töb-

bet is, mint én. A fájdalmam-

ban nem vagyok egyedül. Ő 

megért. Ez a gondolat kitá-

gíthatja a világát, relativizálva a 

szenvedését, és segíthet abban, 

hogy kilépjen az énközpontú-

ságból. 

 Ha nagyon énközpontú va-

gyok, akkor az élet nehézségei 

egyéni sorscsapásként nyernek 

értelmezést. Általában ilyenkor 

jelenik meg az a kérdés, hogy 

miért én. Miért pont velem tör-

ténik mindez? Hol van Isten? 

Ezek a kérdések valójában nem 

várnak válaszra, már csak azért 

sem, mert nincs rájuk jó válasz. 

Ha felmerülnek, általában egy 

beszűkült, énközpontú állapot 

tünetei, vagyis nem a válaszra 

érdemes várnunk, hanem meg-

nyitnunk a figyelmünket a ná-

lunk több felé. Ez lehet a másik 

ember, a szeretteink, egy másik 

beteg vagy Jézus. Esetleg annak 

tudatosítása, hogy kiért, miért 

érdemes vállalnom a szenve-

dést. Így felülmúlhatom a kér-

dést.

– Milyen kapcsolatban áll az 

öröm a derűvel?

– Az öröm rövid ideig tart, s a 

helyét átveheti más érzés. A 
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derű inkább hangulat, melyet a 

világi nyelvhasználat gyakran 

leértékel. Ha valakire azt mond-

juk, hogy derűs, azon azt ért-

jük, hogy állandó benne egy bi-

zonyos érzelmi minőség. A ma-

gas spirituális nívóval rendelke-

ző személyek pozitív szándé-

kok, érzések és motivációk 

többletével élnek. Vagyis a spiri-

tualitásban előrehaladott sze-

mély derűsnek hat. Nem harcol 

a rosszal, hanem a jó szerel-

meseként él, és ezáltal alakul ki 

benne a derű. Ebben az esetben 

egy kialakult és megerősödött 

érzületről beszélhetünk.

– Keresztény szempontból 

van az örömnek mértéke?

– Mi, keresztények együtt örü-

lünk a másik emberrel. Olyan 

emberek akarunk lenni, hogy 

mások sok örömben részesül-

jenek mellettünk. Jó, ha tudunk 

örülni, de szükség van a több-

központú örömre. Ha tovább-

lépünk, és bevonjuk gondolko-

dásunkba az istenkapcsolatot 

is, akkor már arról beszélünk, 

hogy valaki Istennel tud együtt 

örülni. Élhetünk úgy is, hogy 

annak Isten is örüljön.

– Hogyan tegyünk tanúságot 

az örömről?

– Ez a kifejezés óvatosságra int 

engem. A tanúságtétel sokaknál 

minden mástól független cse-

lekvést jelent, mintha egyszer 

csak átállnánk egy tanúságtevő 

működésbe. Tőlem idegen ez. 

Úgy gondolom, Jézus elsősor-

ban azzal bízott meg bennün-

ket, hogy legyünk tanúvá. Arra 

hívott minket, hogy legyünk 

valakivé, legyünk a követőjévé. 

Ha valaki tanúja egy kapcsolat 

élményvilágának, akkor azt lát-

juk rajta, hogy személye és ma-

gatartásmódja maga a tanúság-

tétel. Önmagában a létezése a 

tanúságtétel. Nem azért cselek-

szik, mert eljött a tanúságtétel 

ideje, hanem azért, mert a nap 

huszonnégy órájában valakivel 

van és valakivé vált.

 Törekedhetünk-e arra, hogy 

hitelesek vagy természetesek 

legyünk? Arra érdemes töreked-

nünk, hogy önazonosak legyünk. 

Ami befelé önazonosság, az 

kifelé hitelesség, s ez természe-

tes is. Arra törekedhetünk, hogy 

jóban legyünk Jézussal, hogy a 

vele való kapcsolat valódi öröm 

legyen, hogy örömteli ember 

legyek a vele való kapcsolat ré-

vén.

 – Mi jelent Önnek örömöt 

ma?

– Szeretem azt a kifejezést, 

hogy a jól végzett munka örö-

me. Ha valaki jó minőségben, 

odaszántan, elmélyülten és gyü-

mölcsözően csinál valamit, ak-

kor joggal éli át a jól végzett 

munka örömét.  Én törekszem 

erre. Most vasárnap késő este 

van, s ha arra gondolok, hogy 

nemsokára jót fogok aludni, 

máris örülni kezdek.

Fotó: Lambert Attila

Kuzmányi István/Magyar Kurír
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Hirdetések

 • Február 2-a Gyertyaszentelő Boldogasszony és 

Szeretetláng ünnepe. Délben Mária mise, 18 

órakor püspöki szentmise, ezért a búcsúszent-

lászlói engesztelő zarándoklat elmarad.

 • Február 3-án a szentmisék után Balázs ál-

dásban részesítjük a híveket.

Ezen a napon elkezdődik a Lourdes-i ájtatosság 

hétvégén 17, hétközben 17.30 órától.

 • Február 6-ától szerdánként 19 órakor jegyes-

oktatást tartunk a Szent Ferenc kápolnában.

 • Február 11-én, a Lourdes-i jelenés évfordulóján 

a déli szentmisében kiszolgáltatjuk a Betegek 

Szentségét. (Kérjük az ünnepre mindenki végezze 

el a szentgyónását.)

Midőn a Jordánban 

megkereszteltettél Urunk, 

megnyilatkozott a Háromságot 

megillető hódolat; 

mert az Atya szózata 

bizonyságot tett Rólad, 

szerelmetes Fiának nevezvén Téged; 

és a Lélek, galamb képében, 

igazolta a szózat eredetét. 

Krisztus Istenünk, aki megjelentél 

és megvilágosítottad a világot, 

dicsőség Néked. 

                     (Aranyszájú Szent János)
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