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Ferenc és Testvérei

„Kelj föl, egyél...”
fr. Kis Kornél OFM 

„Kelj föl, egyél, mert erőd fe-

lett való út áll előtted!” 

(1Kir 19,7)

Szent Pál számos dologban kor-

holja a korintusiakat közössé-

güknek írt leveleiben. Sok te-

kintetben érthető a nem zsidó 

vallási-kulturális háttérrel ren-

delkező, hatalmas, a városi élet 

minden előnyeivel és hátránya-

ival teljes kikötőcentrum szoká-

sainak megrögződése az új hí-

vők között. Mégis nyitottak a 

hitre, és gyarapodik a közösség.

Pál nagy fájdalmát fejezi ki, 

amikor így szól: „nem javatok-

ra, hanem károtokra szolgál az, 

hogy összejöttök.” Először a 

testvérek közötti szakadásokról 

beszél, majd áttér a kenyértörés 

helytelen ünneplésére. Vannak 

ugyanis a hívek között, akik te-

adélutánnak tartják az összejö-

vetelt, ahol ráadásul a hozott 

elemózsiájukat osztozkodás nél-

kül maguk fogyasztják el. S ami 

még ezen is túlmegy, nem ké-

pesek egyesek megkülönböztet-

ni az Úr testét a közönséges ele-

deltől. 

 Egyrészt tehát kijelenti: „Így 

amikor összejöttök, az étkezés 

 Másrészt, ami még rombo-

lóbb az egyház egységére és 

missziójára: „Ezért, aki méltat-

lanul eszi a kenyeret, vagy iszik 

nem az Úr vacsorája, mert az 

evésnél mindenki a saját vacso-

ráját falja, és az egyik éhezik, a 

másik pedig megrészegedik. Hát 

nincsen otthonotok evésre, ivás-

ra? Vagy megvetitek Isten egy-

házát, és szégyenbe hozzátok a 

nélkülözőket?” Tehát a szegé-

nyek megszégyenítésével szé-

gyent hoznak az egyházra, mint 

a szeretet tanúságtevőjére a nem-

zetek között. 
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az Úr kelyhéből, vétkezik az Úr 

teste és vére ellen. Mindenki 

vizsgálja meg önmagát, és úgy 

egyék a kenyérből, és úgy igyék 

a kehelyből! Mert aki úgy eszik 

és iszik, hogy nem becsüli az Úr 

testét, önmaga ítéletére eszik és 

iszik.”

 Az Apostol már pár sorral 

előbb leírta: «Mert én az Úrtól 

kaptam a hagyományt, amit át-

adtam nektek. Az Úr Jézus azon 

az éjszakán, amelyen elárulta-

tott, vette a kenyeret, és hálát 

adott, megtörte, és ezt mondta: 

„Ez az én testem értetek. Ezt 

cselekedjétek az én emlékeze-

temre!” Ugyanígy a kelyhet is, 

miután megvacsoráztak, és ezt 

mondta: „Ez a kehely az új szö-

vetség az én véremben. Vala-

hányszor isszátok, tegyétek az 

én emlékezetemre!” Mert vala-

hányszor eszitek e kenyeret, és 

isztok e kehelyből, az Úr halá-

lát hirdetitek, amíg el nem jön.»

 Ez az első leírása az Eukarisz-

tia alapításának. A levél folyta-

tása János evangéliumára tereli 

a bibliaismerő ember figyelmét, 

mégpedig az élet és az ahhoz 

kapcsolódó egészség témájában. 

Az hogy az „Úr a te gyógyítód” 

már az Ószövetséget is átjárja. 

A Messiás, mint gyógyító jele-

nik meg a próféciákban. Azt 

sem titkolja az Ószövetség, hogy 

a Messiás, úgy gyógyít, hogy a 

„mi betegségeinket magára ve-

szi.”

 A kenyérszaporítás utáni nagy 

beszédében azt mondja Jézus, 

hogy Ő az Élet Kenyere, és aki 

nem eszi az Ő Testét, abban 

nincs élet. Aki már szemfüles 

volt talált a fenti idézetekben 

egy kijelentést, ami a misébe is 

bekerült: „Halálodat hirdetjük 

Urunk, amig el nem jössz.” A li-

turgia sokszor beszél Istenről, 

mint gyógyítóról, s talán még 

többször az Oltáriszentség gyó-

gyító hatásáról. A pap imádkoz-

za áldozása előtt: „Uram, Jézus 

Krisztus, szent tested és véred 

vétele, ne váljék ítéletemre és 

kárhozatomra, hanem jóságod-

ból szolgáljon lelkem és testem 

oltalmára és gyógyulására.” Szin-

te teljes összhangban a levél 

gondolatával.

 Immár folytassuk Pál levelét, 

annak következtetésével, misze-

rint az, aki nem különbözteti 

meg az Úr Testét a közönséges 

eledelektől, mit is tapasztalhat: 

„Ezért erőtlenek és betegek kö-

zöttetek sokan, és ezért halnak 

meg számosan.”

 Illést többször táplálja az Úr 

különleges módon, a száreptai 

özvegy ki nem fogyó korsóiból, 

a hollókkal a Kedron pataknál, 

az angyal hozta kenyérrel, mely 

negyven napi erővel tölti el. 

Mindeközben szárazság és éhín-

ség, bálványimádás, megosztott-

ság, korrupció, és az igazak 

ádáz üldözése jellemzik az or-

szágot. 

 Korintus nem a legmegfele-

lőbb közeg Isten országának, 

Korintus „az erőt meghaladó út” 

állomása, amire rálép Isten min-

den választottja. Eledele az Élet 

Kenyere, Élő Kenyér. Az életet 

befolyásoló nehéz helyzetekre 

az Oltáriszentség egységesítő 

ereje a válasz, ahol nem belőle 

élnek a megosztottság különféle 

változatai nyerhetnek teret.

A böjtről
fr. Kardos Csongor OFM

 Hiánylények vagyunk, akik nélkülözik a teljes-

séget. Folyamatosan kísért bennünket a szándék, 

hogy betöltsük a bennünk lévő ürességeket. Ma 

mintha ez a szemlélet állna nyerésre: rögtön elé-

gítsd ki minden igényedet, vágyadat, azonnal sze-

rezz meg mindent – az életben minden jár neked, 

mindenhez jogod van.

 Hiányaink betöltésére ma egész iparágak épül-

nek. A „rögtön-generáció” kinevelése előttünk 

történik, ahogyan a minden lecserélhetőségének 

kultúrája is virágzik körülöttünk.

Épp ezért nem is tudunk mit kezdeni a böjttel. 

Esetleg megtartjuk, mint régi szokást, de ha a 

mélyebb értelméről kérdeznek, zavarba jövünk.  

A nem vallásos ember szemében pedig a böjt nem 

más, mint étkezési trend, a test megtisztítása, 

esetleg némi spiritualitással is felruházva eszköz a 

testi mellett valamiféle szellemi megújulásra, amit 

vallási háttér nélkül is bárki elvégezhet.

De vajon milyen volt Jézus böjtje? És mi a ke-

resztény böjt lényege?
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Jézus az Atya szavával a szívében, a Szentlélek in-

dítására vonult ki a pusztába, hogy böjtöljön.     

A keresztény böjt középpontjában az Atya sza-

vának meghallása áll. Ez a „szótlan szó” arról 

tanúskodik, hogy Istennek szeretett gyermeke va-

gyok. A böjt azt jelenti, hogy egyedül maradok 

ezzel a szóval; igyekszem mindentől megszaba-

dulni, ami ezt bennem megakadályozná, elfedné, 

elhallgattatná: a bűntől, az élet mélységét elfedő 

nyüzsgéstől, a világ zajától, az olcsó pótcselek-

vésektől, a felületességtől. 

 A böjt pusztaságában szembenézek életem alap-

vető kísértéseivel, ahogyan Jézus is megkísértetett 

emberségének pusztájában. Az éhezés (belső hi-

ányaim), a birtoklásból fakadó biztonságérzet, a 

teljesítménykényszer, az önimádat és önistenítés 

kísértései behálózzák életemet. A böjt segít annak 

tudatosításában, hogy ha a lényegre, azaz Istenre 

és az Ő hozzám szóló szavára figyelek, akkor ke-

rül helyére az életem, az önbecsülésem, akkor 

oldódnak komplexusaim, gyógyulnak sebeim, ak-

kor tudom magam mögött hagyni önigazolási kí-

sérleteimet.

 A böjt jel, ami által nemet mondok az öncélú 

birtoklásnak, a felhalmozásnak, és ezzel hitet te-

 Mindezek helyett az Istenre figyelés útját vá-

lasztom, a fókuszt saját magamról és igényeimről 

Istenhez fordítom. Ezért fontos a böjtölés mellett 

az imádság, ami ennek a fókuszváltásnak a 

legigazabb tere.

 Nemet mondok az individualizmus kísértésére 

is, hogy önmagam legyek életem középpontja, és 

mindent magam köré szervezzek, mindenben a 

magam szempontja legyen a döntő. Nemet mon-

dok saját magam nyílt vagy burkolt istenítésére, 

és megpróbálom feltárni ennek bennem meglévő, 

rejtett mechanizmusait.

 A helyes böjt nem testi önsanyargatás, hanem a 

belső, mentális változás eszköze. Abban segít, 

hogy visszataláljak belső lényegemhez, ahhoz a 

mélységhez, ahol Isten szava hangzik bennem. 

Hogy megértsem Jézus szavát: „…csak egy a lé-

nyeges”; és tudjam ezt a jobbik részt választani a 

sok álmegoldás és pótlék helyett.

szek amellett is, hogy meg kell szüntetni a sze-

gények és gazdagok közti szakadékot. Az igazi 

böjt együtt jár az adakozással is (régiesen: ala-

mizsna), amiben ez nemcsak az elvek szintjén, 

hanem gyakorlati módon is kifejezésre jut.

 Ha elfogadjuk a fentieket, akkor szóljunk most még az irgalmasságról. A böjt vetése nem sarjad ki, ha 

az irgalmasság azt nem öntözi, hiszen ha elapad az irgalmas lelkület, akkor kiszárad a lélekből a böjtre 

való készség is. Amit az eső jelent a termőföldnek, azt jelenti a böjtölő lelkületnek az irgalmasság. 

Nemesítse meg bárki bármennyire is a szívét, őrizze meg tisztaságban a testét, gyökeresen irtsa ki vét-

keit, fűzzön bár koszorúba erényeket, de ha az irgalmasság folyamának árjával nem öntözi ezeket, az 

ilyen böjtölő nem gyűjt be gyümölcsöt. 

 Aki böjtöl, értse meg a böjt szellemét. Érezzen együtt az éhezővel, mert aki éhezik, azt szeretné, hogy 

az Isten is együtt érezzen vele. Gyakorolja az irgalmasságot, aki magának is irgalmat remél. Buzgól-

kodjék, aki életszentségre törekszik. Aki azt kívánja, hogy adjanak neki, maga is adakozzék. Vakmerő 

mó-don kér az, aki megtagadja másoktól azt, amit önmagának követel.

Testvérek, három dolog élteti a hitet, állandósítja a buzgóságot, és őrzi meg az erényt: az imádság, a böjt 

és az irgalmasság. Amit imádkozva kérünk, amiért böjtöléssel esdeklünk, azt az irgalmasság cselekedetei 

által nyerjük el. Imádság, böjt, irgalmasság; ez a három egységbe tartozik, és egymást élteti.

 Az imádságnak ugyanis a böjt a lelke, a böjtöt pedig az irgalmasság élteti. Ne próbáljuk szétválasztani 

őket, mert nem választhatók el egymástól. Ha valakinek a lelkében csak az egyik van meg, vagy ha 

nincs meg valakiben egyszerre mind a három, az annyi, mintha egyik se volna benne. Tehát, aki imád-

kozik, böjtöljön is; aki böjtöl, irgalmasságot is gyakoroljon; hallgasson a kérő szóra, mert aki kér, azt 

szeretné, hogy meghallgatást nyerjen; Isten annak az embernek kérését hallgatja meg, akinél mások 

kérő szava nem talál süket fülekre.

                                                                              (Aranyszavú Szent Péter püspök + 450 körül)

ARANYSZAVÚ SZENT PÉTER: IMÁDSÁG, BÖJT, IRGALMASSÁG
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 Azonban nemcsak a kereszté-

nyek ismerték a barlanghoz ve-

zető utat, hanem Agricola hely-

tartó poroszlói is. A helytartó 

316 táján még folytatta Sze-

basztéban azt a keresztényül-

dözést, amelyet korábban még 

Licinius császár rendelt el. A 

püspök ellenállás nélkül enged-

te, hogy elfogják, és Agricola 

bírói széke elé hurcolják. 

 Nem tudták hittagadásra kény-

szeríteni, a szokásos megkorbá-

csolás után siralomházba ke-

rült. Mint előbb barlangjában, a 

 Szenvedéstörténete szerint 

Szent Balázs örmény születésű 

volt, és olyan példamutató ke-

resztény életet élt, hogy Sze-

baszte hívő népe püspökké vá-

lasztotta. Balázs erre a Szent-

lélek indítását követve vissza-

vonult egy hegyi barlangba, in-

nen vezette imádkozva, taná-

csokat osztva és gyógyítva a rá-

bízott közösséget. Vadállatok 

őrizték, háziállatok módjára en-

gedelmeskedve neki. 

 Szent Balázs a korai keresz-

ténység azon szentjei közé tar-

tozik, akiknek emlékezete a 

kultuszban, a névadásban és a 

népszokásokban figyelemre mél-

tó elevenséggel maradt meg, 

életükre vonatkozóan azonban 

alig rendelkezünk olyan ada-

tokkal, amelyek történetinek 

tekinthetők.

börtönben is sok segítséget kérő 

ember kereste föl. Rabságában 

is csodákat tett. Vízbe fojtás ál-

tali halálra ítélték, de végül le-

fejezték.

 Kezdetben hallgattak Szent 

Balázsról a források. Ebből kö-

vetkeztethetünk arra, hogy tisz-

telete nyilvánvalóan nem köz-

vetlenül a halála után kezdő-

dött. Keleten azonban legké-

sőbb a 6. századtól, nyugaton a 

9. századtól már mint a to-

rokbajok ellen védő szentet 

tisztelték.

 Tisztelete a 12. századtól lett 

általános, mégpedig egy gégeda-

ganat elleni imádsággal kap-

csolatban. Később vérzések, hó-

lyagbetegségek, továbbá kelé-

sek, kólika, pestis és fogfájás 

A tizennégy segítőszent 
Szent Balázs püspök és vértanú - február 3.                       2. rész

Kedves Testvérek! Januárban új sorozatot indítottunk „A Tizennégy Segítőszent” címmel.        

A folytatásban szeretnénk közérthetőbben bemutatniközbenjáró szentjeinket, ezért új forrá-

sokat is bevonunk."
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esetén fordultak hozzá. A késő 

középkorban a tizennégy segítő 

szent közé sorolták. Az orvo-

sok, posztókereskedők, gyertya-

öntők, fúvós zenészek, éneke-

sek védőszentje, kedvező időjá-

rásért is segítségül hívták.

 A balázsáldás mindmáig élő 

liturgikus szokása a 16. század-

ban keletkezett, leírása a 17. 

században szerepel először a Ri-

tuale Romanum (Római Szer-

tartáskönyv) függelékében. 

 Balázst a középkorban rend-

szerint püspöki öltözetben vagy 

palástban ábrázolták; keresztbe 

illesztett gyertyákkal; sertésfej-

 A legenda szerint egy napon 

rémült anya sietett Szent Ba-

lázshoz, mert fia egy torkán 

akadt halszálkától fuldokolt. A 

szent megáldotta a fiút (egy 

másik változat szerint eltávo-

lította a szálkát), és így meg-

mentette a haláltól. 

 Egy másik legenda szerint a 

helytartó először vízbe fojtás 

jel és gerebennel (emlékezésül 

arra a vaskampóra, mellyel a 

legenda szerint kínzatása alkal-

mával a testét tépték).

 Ünnepét Rómában a 12. szá-

zad óta ülik február 3-án.

általi halálra ítélte a püspököt. 

Abba a tóba kellett volna vetni 

őt, amelybe korábban keresz-

tény asszonyokat fojtottak, mert 

beleszórták a helytartó házi is-

teneinek szobrait a tóba. A bölcs 

csodatévő akkor a következőt 

tette: a partra érve rövid áldást 

adott a számára halált jelentő 

tóra, aztán a vízen járva a tó 

közepéig sétált. Ott megfordult, 

és barátságosan fölszólította 

bíráit, hogy saját isteneikbe ve-

tett hitük bizonyságául köves-

sék őt a vízen járva. Hatvanöt 

férfi elfogadta a kihívást, és 

mind a vízbe fulladt.

Forrás: Magyar Kurír

Pilinszky János: Balázsolásra
Február 3-án Szent Balázs ünnepe. Sokaknak már 

csak gyermekkori emlékük van róla, mert ugyan – 

mondja a kételkedés – megvédhet-e valakit a to-

roknyavalyától a kétkarú gyertya fényében osz-

tott áldás? S kik így gondolkodnak anélkül, hogy 

érzéseiket közelebbről megfogalmaznák, legin-

kább a babonák vagy legjobb esetben a „ránk 

ragadt szokások” közé sorolják.  

 De vajon babonás-e a hívő, vagy csak egyszerű 

szokásnak tesz eleget, aki ezen a napon az oltár 

elé járul, s a hajdani szent püspök mennyei köz-

benjárásáért könyörög az arcába világító gyer-

tyafényben?

 Érdemes ezzel kapcsolatban eltűnődnünk Isten 

és ember viszonyán. Közvetlen, sőt a legköz-

vetlenebb viszony ez, mégse a szokásos érte-

lemben. Szeretném ezt mindjárt egy hasonlattal 

megvilágítani. Ha én egy nagy írót személyesen 

fölkeresek, akkor a közvetlen kapcsolat hét-

köznapi értelmében társaloghatok vele. De ha 

valódi szavára vagyok kíváncsi, azaz, ha valódi 

kapcsolatot kívánok teremteni vele, akkor műveit 

fogom elolvasni. Ezekben valódi lényegével talál-

kozom, s a legbensőségesebb fokon. Közvetlen 

kérdéseimre, aktuális bajaimra művén keresztül 

nem reflektál ugyan, de életem egészéhez, benső, 

mindenre kiható magjához csakis alkotásain 

keresztül tud hozzáférkőzni. S mennyivel inkább 

érvényes ez Istennel való kapcsolatunkra! Annak 

személyes természetére! Oly beszélgetés ez, mely-

nek a csend a nyelve. S épp ily csendesek Isten 

tettei és adományai. Aki kér, az kap. De ki hallja 

meg a csend válaszát? És ki veszi észre mindent 

felülmúló ajándékait? 

 Aki hívő a Balázs-gyertyák fényébe térdepel, 

még ha arra kérné is Szent Balázs közbenjárását, 

szíve legmélyén, legvégül mégse a „közvetlen cso-

dára” számít. Annál szinte többet és mélyebbet 

remél: a szent közbenjárását Istennél. Legvégül 

tehát Istenre bízza kérését magát is. Igen, aki a 

Balázs-áldást magára veszi, Isten végső irgalmába 

vetett bizalmának adja tanújelét. Nem szokás és 

nem is babona, hanem Isten irgalmába vetett 

végső, s nagyon is felnőtt bizalmunk megvallására 

szép alkalom hát a szent ünnepén az oltárrács elé 

térdelnünk.

(Forrás: Új Ember, 1961. január)
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Imádkozzunk!
Dr.Köpeczi Bócz Edit - Száműzött Bíboros Hercegprímás Emlékét Őrző Alapítvány képviselője

 Bár igaz, hogy a kereszténységünk sorvad, de 

mégis van jelenleg egy kormányunk aki a keresz-

ténységünket építeni és védeni akarja. Tehát a mi 

feladatunk, hogy imádkozzunk, imádkozzunk és 

imádkozzunk!

 A másodfokú bírósági döntés alapján a KDNP 

képviselőjének adjanak igazat, mert a keresztény-

séget és Jézus Krisztust gúnyolni nem szabad. 

Imádkozzunk, hogy így legyen.

 És végül idézet II. János Pál pápa  Európának 

küldött üzenetéből:

(A keresztény egyházakhoz tartozók száma pedig 

összesen közel 2,5 millióval csökkent.) 

 „Az ember gyönge. Gyönge, amikor áldozat, és talán 

még gyöngébb, amikor elnyomó. Az ember gyönge, de ez 

a gyönge ember erős lehet Krisztus Keresztjében, halá-

lában és feltámadásában.”

 Imádkozzunk továbbá azért is, hogy aki a gúny-

rajzot készítette, és akik Jézus Krisztus gyalázását 

viccesnek tartják, hitben megtérjenek.

 Imádkozzunk, hogy a másodfokú bírósági 

döntés alapján a KDNP képviselőjének adjanak 

igazat, mert a kereszténységet és Jézus Krisztust 

gúnyolni nem szabad. Imádkozzunk, hogy úgy 

legyen.

Római katolikus 
egyházhoz tart-
ozók száma

1930

5.631.146

ÉV 1941

6.119.218

1949

6.240.399

2001

5.289.521

2011

3.691.389

Fogyás 
tíz év 
alatt

1.598.132

 Szomorúan láthatjuk, hogy hazánkban is csök-

ken a keresztények száma. A 2001 évi népszám-

lálási adatok alapján a római katolikus hívők 

száma, összesen 5.289.521 volt, tíz év eltelte 

után drasztikus csökkenést tapasztalhatunk, mert 

a 2011- évi népszámlálás alkalmával 3.691.389-

re csökkent a római katolikusok száma. Tehát tíz 

év alatt több mint másfélmillióval lettek ke-

vesebben a római katolikus egyházhoz tartozók. 

A „keresztény közösség nevében” pert indított a 

KDNP képviselője, Jézus Krisztus gyalázásáért. 

Beadványában a bíróságtól elmarasztalást kért a 

gúnyrajz készítője és az újság ellen. A törvény 

tiltja a „vallási tisztelet tárgyának gúnyolását” de 

előírja azt is, hogy a „vallási közösség jelképrend-

szere szintén fokozott jogvédelemben részesül.”  

 Az elsőfokú bírósági tárgyaláson 

(2021. január 19.) sajnos még az el-

járó bíró is viccesnek találta a kari-

katúrát. Így aki a rajzot készítette, 

büntetés helyett dicséretben része-

sült, amit a Kereszténydemokrata 

Néppárt képviselője megfellebbezett. Mi csak 

imádkozni tudunk mindazokért, akik világszerte 

lerombolják a templomokat, támadják a keresz-

ténységet az egyházainkat, és gúnyolják Jézus 

Krisztust.

 Mindszenty József egész életében a küzdelmek 

sorozatát folytatta. Nem magáért harcolt, hanem 

hazánkért, a kereszténységért, egyházért és ér-

tünk. Ezért nagyon sok szenvedést kellett élete 

során elviseljen Írásaiban a romboló eszmékről a 

következőket írta:

A Népszava újságban 2020 áprilisban meg-

jelent Pápai Gábor, Jézus Krisztust gyalázó 

rajza, amit  „karikatúrának” sem lehet nevez-

ni, mert felháborító gúnyrajz.

 „Az új világ hite az istentelenség, erkölcse az er-

kölcstelenség. Ilyen erővel sohasem lépett még küzdelembe 

a pokol. Behálózzák az egész világot. Európa és az egész 

földkerekség a vulkán felett él.”
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2020 áprilisban megjelent a Népszava újságban Pápai Gábor, Jézus Krisztust gyalázó alkotása, amit ka-

rikatúrának sem lehet nevezni, mert egy ocsmány undorító és felháborító gúnyrajz.

A Száműzött Bíboros Hercegprímás Emlékét Őrző Alapítvány részéről 

tiltakozunk,  a Fővárosi Törvényszék igazságtalan döntése ellen!

 Pápai Gábor saját magában gúnyolhatja és csúfolhatja Jézus Krisztust, de a sajtó nyilvánossága előtt 

nem. A keresztény vallást ilyen módon gúnyolni nem csak sértő, hanem törvényellenes. A törvény tiltja 

a „vallási tisztelet tárgyának gúnyolását” de előírja azt is, hogy a „vallási közösség jelképrendszere szin-

tén fokozott jogvédelemben részesül.” (2012 évi II Tv 188 §, és a 2011. évi CCVI Tv 20/A § (1) Még az 

Alkotmányunk is elítéli a „vallási közösségek méltóságának megsértését” Tehát a gúnyrajzot Jézus 

Krisztusról közzétenni és még az un. „karikatúrát” viccesnek találni felháborító.

 „Jópofa”?? Krisztus keresztre feszítésén gúnyolódni? Sajnos ezek szerint nem ismeri azt sem, hogy 

Jézust ártatlanul kínozták meg és keresztre feszítették, megölték. Tehát igazságtalanul ítélték halálra. 

Azt is figyelmen kívül hagyta, hogy a rajzon dr.Müller Cecilia országos tiszti főorvost, szintén a gúny 

tárgyává tették!

 Jó lenne, ha elgondolkodna a bírónő, hogy ha valamelyik családtagját, vagy őt „karikatúrán” ki-

gúnyolnák, akkor is „jópofa” megjegyzést tett volna?

 Tudjuk a választ, mert akkor biztosan nem mondta volna a rajzra, hogy „jópofa” hanem azonnal 

felháborodott volna.

 Az elsőfokú bírósági döntés ellen a keresztények nevében felháborodva tiltakozunk abban a 

reményben, hogy a fellebbezés után a másodfokú bírósági eljárásban a gyalázkodók ellen a büntetés 

nem marad el.

                                                                                                  Dr.Köpeczi Bócz Edit

 Akkor az igazságtalan döntése alapján a keresztény hitben élő emberek, mit éreznek jelenleg? Csakis 

végtelen szomorúságot érez mindenki, hogy ilyen megtörténhet és egy felháborító gúnyrajz, ami  sze-

mélyiségi jogot is sérti, a bíróságon büntetés helyett dicséretet érdemelt.

                                                                                         Emlékét Őrző Alapítvány képviselője

                                                                                            Száműzött Bíboros Hercegprímás

 Sajnálatos, hogy a Kereszténydemokrata Néppárt frakcióvezető-helyettes által a keresztény közösség 

nevében indított perben, a Fővárosi Törvényszék nevében eljáró bírónő a a múlthéten kitűzött tár-

gyaláson, nem megfelelően járt el. A törvényt figyelmen kívül hagyta és a saját érzelmei alapján döntött. 

Mosolyogva közölte, hogy „a Népszavában megjelent karikatúra jópofa, az átlag magyar állampolgár 

viccként fogja fel.”
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15 éve a lélek hangja - Zalaegerszeg. Fm  104,4 MHz

Furján Zoltánné, Mária

Egyszerre nagyon hosszú és 

nagyon rövid idő 15 év. Igen 

a Magyarországi Mária Rádió 

életében elérkezett a 15. szü-

letésnap ünneplése. Január 

22-én  Erdő Péter bíboros, prí-

más, esztergom-budapesti ér-

sek, ünnepi szentmisét muta-

tott be  ebből az alkalomból, 

a budapesti Lehel téri Árpád 

házi Szent Margit templom-

ban.

Néhány emlékeztető gondolat a 

Mária Rádió történetéből:

 1997-ben Habsburg Mihály 

kezdeményezte a Világcsalád-

nál, hogy segítsék a magyar Má-

ria Rádió létrejöttét. Mária Rá-

dió Alapítvány alakult, ezután a 

köszhasznú társaság megkezdte 

a rádió megvalósítását önkén-

tesekkel. Dúl Géza atya, Gaál Je-

nő atya és dr Szabó Tamás hosz-

szú és göröngyös utat járt végig 

az önkéntesekkel együtt a rádió 

megszólalásáig és azóta is. 2005-

ben Budapesten a Szabadság té-

ren kialakították az első stúdiót 

a rádiózás feltételeihez, a Világ-

tanács anyagi támogatásával. 

Ekkor már 50 önkéntessel dol-

goztak, közülük még ma is so-

kan a rádiót szolgálják.

Örömhír az imádság erejéről !

 2006. január 15-én végre meg-

szólalhatott a Magyarországi Má-

ria Rádió Budapesten és több 

fővároshoz közeli településen. 

Azóta folyamatosan keresik a 

lehetséges megpályázható frek-

venciákat. Ennek köszönhetően 

ma már több mint 20 stúdió 

segítségével szól hazánkban a 

Mária Rádió. II. János Pál pápa 

a következőket mondta a Mária 

Rádióról: „Az embereknek hiteles 

szavakra van szükségük. Tiszta, egy-

szerű szavakra, amelyek a szeretetet 

és az igazságot hirdetik. Ezek a sza-

vak hordozzák az üdvösség üzenetét, 

magát Krisztus. Az a szó amely mö-

gött az élet tanúsága rejtőzik, a 

HIT, REMÉNY, és SZERETET. 

Minden emberhez szóljon, világné-

zetétől függetlenül.”

 Zalaegerszegen a TARR KFt 

kábelhálózatán (korábbiakban 

ZELKA) 2007. óta lehet hall-

gatni a Mária Rádiót. Városunk-

ban azóta szép számú önkéntes 

csapat kézbesíti a Mária Rádió 

ingyenes magazinját, néhány vá-

ros közeli településsel együtt 

több mint 500 igénylőnek. Több 

riportot készítettek és közve-

títés sugárzását is segítették az 

igényeknek megfelelően. A Szűz 

Mária Szeplőtelen Szíve plébá-

nián több mint két éve hetente 

rádióműsort készít az önkén-

tesek csoportja, melyet a hon-

lapjukon Szívhang címszó alatt 

lehet meghallgatni, valamint a 

Szombathelyi Mária Rádió tűzi 

műsorára az egy órás felvé-

teleket.

 A  14 év alatt a rádió vezetése 

folyamatosan figyelte a Zala-

egerszegre meghirdetett frek-

venciákat. Mivel a TARR KFT 

segítségével elég nehézkes a rá-

dió elérhetősége, sokak imája 

szállt a Szűz Anyához, hogy 

városunkban is lehetséges le-

gyen normál frekvencián a rá-

dió hallgatás. Ez év januárjában 

a Médiatanács  két Mária Rádi-

ós frekvencia pályázatra hozott 

döntés. A hónap elején a Ka-

posvár-i, majd 12-én egy Zala-

egerszeg-i frekvenciáról döntöt-

tek. Mind kettőt megnyerte a 

Mária Rádió. Mind két adón 

közösségi jellegű rádió haszná-

latra lesz lehetőség.  

 Az imádság erejének köszön-

hetően néhány hónap múlva 

Zalaegerszegen is hallgatható 

lesz a Mária Rádió az Fm 104,4 

MHz-es frekvencián.
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 Az imádságot továbbra sem 

szabad elhagynunk, hisz amíg a 

sugárzáshoz szükséges feltéte-

leket nem lehet megteremteni 

addig nem tud megszólalni a 

rádió. Remélhetőleg nem csak 

kizárólag a város területén szó-

lal meg, hanem a közeli tele-

püléseken is. Akkor pedig két 

egyházmegyét is érint. A Hall-

gatói Család segítségére ezután 

is számít a Mária Rádió.

 Még jó hír, hogy ugyancsak 

január hónapban döntött a 

Médiatanács a Mosonmagya-

róvár 99,7 MHz  a Győr 96,4 

MHz  és a Tihany 97,6 MHz 

pályázatáról, melyet a Katoli-

kus Rádió ZRT nyert el.

 A Mária Rádió célkitűzése h-

árom fő célban foglalható össze. 

Először is, hogy a missziós fel-

adatot jobban betöltse a rádió 

és érje el azokat, akik a hit pe-

remén élnek. Vigye el nekik az 

evangélium megragadó és sodró 

erejű szavát. Másodszor, hogy a 

minőség rádiója legyen zené-

ben, a megszólalásokban, a ma-

gyar nyelv használatában, a csa-

lád építésében. Harmadszor, 

hogy a Mária Rádió országos 

 Hálásak vagyunk a Szűz Anyá-

nak, hogy szeretete és közben-

járása által eddig tudtuk segí-

teni a Mária Rádiót, ki önkén-

tes munkájával, mások anyagi 

támogatásukkal. Ezután is kér-

jük Szűz Anyánkat, hogy segít-

se a rádió szellemiségét, hogy 

meggyőzze és alakítsa az em-

bert, hogy ezáltal az új evange-

lizáció eszköze legyen.

rádió legyen. Ezekkel a célokkal 

szeretné szolgálni a misszió 

ügyét, hogy segítsünk a lelkek 

megmentésében és Magyaror-

szág újra keresztény legyen.

Klasszikus reflex, hogy ha valaki félelemmel, pá-

nikkal küzd, azonnal a gyerekkorban keressük az 

okokat. Ez nem alaptalan, de könnyen elfeledteti 

a saját felelősséget és bezárja az embert az áldozat 

szerepébe. A három fő „tettes” az oksági meg-

közelítésnél: a szülők, a tanárok és az egyház – a 

"három gonosz", minden baj forrása. A pozitív 

pszichológia viszont azt vizsgálja, azt keresi, 

milyen lehetőségei, erőforrásai vannak az em-

bernek.

 Érdemes-e, hasznos-e, fontos-e, összetartani a 

családokat? Hiszen sokan fölösleges, elavult in-

tézménynek tartják ma a családot. Bonelli azon-

nal meg is válaszolja a költői kérdést:

Raphael Bonelli osztrák pszichiáter szerint a 

jól működő családban rend van. Az augsburgi 

Imádság Háza szervezésében elhangzott 

előadásában Bonelli kopernikuszi fordulat-

nak nevezi a pszichológia szemléletmódjának 

változását, ahogy az oksági megközelítésből 

az utóbbi egy-két évtizedben a pozitívumok 

irányába fordul, azaz a zavarok, problémák 

okozója helyett kezdi azt keresni, mik az egész-

zséges személyiség kialakulásának tényezői, 

forrásai.

 A jól működő családban rend van – nem kat-

onás rend, de nincsenek beteg szövetségek egy-

más ellen, mindenkinek megvan a maga helye. A 

szeretet rendje, hierarchiája szerint a szívben a 

második hely a házastársé, a harmadik a gyereke-

ké, a negyedik a szülőké, az ötödik a testvéreké. 

Az első hely pedig nagyon fontos! Sokáig a part-

nerkapcsolatot tettük első helyre, de ha a partnert 

tesszük erre a helyre, azaz istenné, akkor nem 

működik a kapcsolat.

„Tapasztalatom, hogy szinte mindenkiben él a 

mélységes vágy, hogy valakivel együtt öregedjen 

meg; a szerelem legerősebb megnyilvánulása, ha 

azt mondom: szeretnék gyereket tőled!” 

 A család otthonos, jót tesz, fontos álma az em-

bernek, hogy jó, szép, boldog családja legyen. De 

ehhez jószándék, megértés, végső soron megbo-

csátás is kell. Amikor az ember maga is szülővé 

lesz, persze mindjárt sokkal megértőbb lesz a 

saját szüleivel szemben. Hogy mennyire fontos 

összetartani a családokat, az a negatív irányból is 

látható: a válás, amikor egy otthon, egy közösség 

szétesik, az minden érintettet megvisel, a felnőt-

teket is, a gyerekeket meg különösen. Milyen te-

hát egy jól működő család?

Mi tart össze egy családot?
Összeállította és fordította: Herbert Dóra
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 Kell, hogy még fölötte is legyen egy érték, a mai 

pszichológia ezt ön-transzcendeciának nevezi 

Victor Frankl nyomán: egy magasabb elv, értékek, 

önmagunk meghaladása, a Jó, az Igaz, a Szép. 

Ehhez a magasabb elvhez lehet mérni az összes 

többit, enélkül nem működik a rend.

 A tapasztalat pedig az, hogy az a legszebb és az 

működik a legjobban – és ezt pszichológusként 

állítja Bonelli –, ha a 'jó-igaz-szép'-et Apának tud-

juk nevezni, ha egy személyes Istennel vagyunk 

kapcsolatban, nem csupán elvek, elvont értékek 

jelentik ezt a transzcendenciát.

 Sokáig a pszichológia úgy tekintett Istenre és a 

vallásra, mint ami szabályokkal és tiltásokkal 

gyötri az embert, mégis amikor empirikus vizs-

gálatra került a sor, kiderült, hogy a vallásos em-

berek között kevesebb az öngyilkosság, a dep-

resszió, a függőség, a vallásos emberek partner-

kapcsolatai, családjai lényegesen stabilabbak.

 A rend alapozza meg a nevelést is. Ha a gyerek 

az első helyre kerül, azaz istenítik a szülei, akkor 

lesz belőle nárcisztikus személyiség – ami valódi 

katasztrófa. A gyermek számára hatalmas aján-

dék, ha a szülei szeretik egymást! Sajnos erről 

sokan megfeledkeznek ma, sok szülő azt gon-

dolja, azzal tesz jót a gyerekének, ha a partnere 

elé helyezi. De valójában ez mindenkinek rossz. 

Különösen, ha a szülő később sem engedi felnőni, 

önálló életet kezdeni a fiacskáját, kicsi lányát! Ez 

voltaképp bántalmazás!

 A rendnek része az erősségeink és erényeink 

ismerete és fejlesztése – azaz önmagunk, jelle-

münk munkálása! Amikor a szív szabadon fel-

ismerte a nemes célt, és a zsigeri érzések ellenére 

az ember józanul cselekszik a cél irányába, akkor 

mindig lép egy kicsit, mindig növekszik. Ezekből 

az apró döntésekből épül az erény. Ha viszont 

tévesek az eszméink, akkor a céljaink nem ne-

mesek, hanem önközpontúak, a cselekedeteink 

pedig tévesek lesznek. Fontos, hogy mik az alap-

vető elképzeléseink az életről, az élet céljáról, 

mert ez határozza meg a döntéseinket, a cselek-

véseinket.

„Mondhat az ember a gyerekeinek, amit akar, a 

végén úgyis minket utánoznak.”

 A rend hiánya az is, ha a szülők igyekeznek 

minden nehézséget eltakarítani a gyermekük út-

jából – így ugyanis nem hagyják, hogy megtanulja 

elviselni a frusztrációt! A legjobb lehetőség ennek 

a képességnek az edzésére, gyakorlására a testvér!

 A rendnek része a kölcsönös tisztelet a házas-

társak között – a férfi és a nő egymás mellett áll, 

nem egymás fölött, és kiegészítik egymást.

 A jól működő családban erényesek a gyerekek, 

nem azért, mert a szüleik ezt prédikálják nekik, 

hanem azért, mert a szüleik is erényesek. Vagy 

ahogy Bonelli a remek német humoristát, Carl 

Valentint idézi: 

(www.szemlelek.hu)
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Medjugorjei üzenet 
2021. január 25.

„Drága gyermekek! Ebben az időben imára, böjtre és lemondásra hív-

lak benneteket, hogy erősebbek lehessetek a hitben. Ez az idő az ébre-

dés és a születés ideje. Ahogyan a természet önmagát adja, ti is, kicsi 

gyermekeim gondolkodjatok el azon, hogy mennyi mindent kapta-

tok. Legyetek a béke és a szeretet örömteli hordozói, hogy jó legyen 

számotokra a földön. Vágyakozzatok az ég után, mert az égben nincs 

szomorúság, sem gyűlölet. Ezért kicsi gyermekeim, döntsetek újra a 

megtérés mellett, hadd uralkodjon életetekben a szentség. 

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

Köszönöm, hogy válaszoltatok hívásomra."

Mécs László:

Fényt hagyni magunk után

 

Az élet örök búcsúzás,

ó bárcsak tudnánk távozáskor

Fényt hagyni, mint a Messiás!

Belészeretni a szívekbe,

apostolokba, mártírokba,

hogy átadják a századoknak,

a századok az ezredeknek!

Fényt hagyni, mint a Messiás!

Vagy legalább, mint az anyák,

kik egyre jobban megragyognak,

minél sötétebb lesz az éj

és minél jobban porlanak

a bánat – barna hant alatt.

Fényt hagyni, mint a jó anyák.

Vagy legalábbis, mint a Nyár,

amely almákba és diókba

szerette édes álmait

és édességével világít

a hosszú – hosszú tél alatt.

Fényt hagyni, mint a drága nyár.

Vagy legalábbis, mint a Nap,

melyet elnyelt az alkonyat,

de a legbúsabb éjben is

világít még a gyöngyvirágban,

a liliomban, mécsvirágban.

Az életünk olyan tünékeny.

Óh, szent fényt hagyni volna jó!
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XII. Piusz pápa imája 
a lourdesi Szent Szűzhöz

Anyai szavad hívását követve, ó lourdes-i Szeplőtelen Szűz, 
hozzád sietünk az egyszerű barlangnál, ahol kegyes voltál 
megjelenni, hogy az eltévedteknek az imádság és bűnbánat 
útját mutasd, és hogy a megpróbáltaknak osztogasd 

Fogadd szánakozó Királynő dicséretünket és könyörgésünket, 
amelyeket népek és nemzetek lesújtva a keserűségtől és 
aggodalomtól bizalommal küldenek Feléd. Ó ragyogó égi 
Jelenség, űzd el a sötétség és tévedés szellemét a hit 
világosságával! Ó titkos értelmű Rózsa, üdítsd fel a csüggedt 
lelkeket a reménység mennyei illatával! Ó az üdvösség 
vizének kimeríthetetlen Forrása, keltsd életre a kiszáradt 
szíveket, az isteni szeretet áradatával. Add, hogy általad 
mindnyájan, kik gyermekeid vagyunk, szenvedéseinkben 
megerősödjünk, a veszélyekben oltalmat, a küzdelmekben 
támogatást nyerjünk. Add, hogy szeressük és szolgáljuk 

a kegyelmeket és királynői jóságod csodáit. 

az örökkétartó örömöket mennyei trónod közelében. Ámen.
a te igen jóságos Jézusodat. Add, hogy kiérdemeljük 

Hirdetések

 • Nagyböjt péntekjein 17 órakor keresztutat 

végzünk a templomban.

 • Február 17-én, jövő szerdán lesz hamvazó-

szerda. Ezen a napon és vasárnap hamvazást 

tartunk bűnbánatunk jeléül.

 • Március 11-én Szent József tiszteletére ki-

lencedet kezdünk hétköznap 17.30-tól, hétvégén 

17 órától.


