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Mi annál nagyobb öröm, mint a Megváltóval találkozni, aki az Úr Krisztus. Ahogyan a betlehemi
pásztorok esetében, a hit fénye bevilágítja a csendes utakat, amelyek a megváltással való találkozáshoz
vezetnek. 

Bibliai szöveg: Lk 2, 15-19
15Mihelyt az angyalok visszatértek a mennybe, a pásztorok így szóltak egymáshoz: "Menjünk el
Betlehembe, hadd lássuk a valóra vált beszédet, amit az Úr tudtunkra adott!" 16Gyorsan útra kel-
tek, és megtalálták Máriát, Józsefet és a jászolban fekvô gyermeket. 17Miután látták, az ezen gyer-
mekrôl nekik mondottak alapján ismerték fel. 18Aki csak hallotta, csodálkozott a pásztorok
beszédén. 19Mária meg mind emlékezetébe véste szavaikat és szívében egyeztette.

Elmélkedés
Isten a történelemben nyílvánul meg a történelem folyamán cselekszik. Ahhoz, hogy megváltó ter-
vét beteljesítse, egyszerû emberek segítségét veszi igénybe. Amikor a pásztorok meglátták a jászolba
fektetett kisdedet, elkezdték híreszteni, továbbadni azt, amit az angyal mondott Jézusról: Ô a
Megváltó, a Krisztus, az Úr. Ezek az egyszerû pásztorok voltak Jézus elsô evangélistái. Akik hallot-
ták a pásztorok beszédét, csodálkoztak rajta, hogy hogyan lehet egy ilyen szegényes környezetben
született gyermek a Megváltó, a Messiás, az Úr. 
Mária megôrzi emlékezetében a hallottakat s elmélkedik azokon az eseményeken, amelyek fiával
történnek. Ez a magatartás egy állandó és mély szemlélése az eseményeknek. “Szívében egyeztetni”
egy olyan típusú szemlélést jelent, amelyben a gondolatok értelemszerûen rakódnak össze, próbálva
az eseményeket megérteni és rájuk magyarázatot találni. Az emberek csodálkozása csak egy múló
érzelem, míg Mária szemlélése egy szerzett, sajátjává tett állandó magatartást takar. Mária példaképe
minden hívô kereszténynek abban, mennyire fontos tudni elgondolkodni Isten kinyilatkoztatásán,
anélkül hogy ez csak egy pillanatnyi tovaröppenô érzelemmé váljon. 

93. Zsoltár
Isten a világ ura

Apostoli feladat
Az Úr Jézustól kapjuk a legjobb példát arra, hogyan hírdessük Isten országának jelenlétét: teljesen
ingyen és bôségesen ajándékozva megváltást, odadadást, gyógyulást. 
A CVS sajátos hírdetése az örömhír hírdetése: tanúségtétel a feltámadt és élô Jézus jelenlétérôl min-
den szenvedô ember közelségében. A kereszt igazságát hírdetjük: nem csak mint a halál jelét, hanem
mint az élet fáját, mint öröm és remény forrását, mint a feltámadt Úr gyôzelmes megnyilvánulását. 
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Május 10. péntek
Délután a különbözô csoportok érkezése, a ki-
jelölt szálláshelyek elfoglalása és vacsora
Vacsora után virrasztás és elôkészület a boldoggá
avatásra a különbözô szálláshelyek kápolnáiban és
templomaiban

Május 11. szombat
Falakon Kívüli Szent Pál Bazilika
7.30-tól ima és elôkészület a szertartásra a Falakon
Kívüli Szent Pál Bazilikában.

10.30 Boldoggá avatás szertartása, fôcelebráns
Ôeminenciája Tarcisio Bertone bíboros, XVI.
Benedek pápa államtitkárságának vezetôje
ebédszünet
14.30 Ünnepség, melyben megköszönjük a
boldoggá avatást
Visszatérés a szálláshelyekre, vacsora

Május 12. vasárnap
12 órakor ÚRANGYALA a Szent Péter téren a Szentatyával
A nap folyamán lehetôségünk lesz boldog Luigi Novarese atya sírjához mennünk, valamint meg-
nézhetjük a Boldog szobáit is. Délután szentmise a szálláshelyek kápolnáiban, vagy a Fiorentini Szent
János Bazilikában, amely több, mint 1.000 hívô befogadására alkalmas.
20.30 Fiataloknak - és aki részt kíván venni - összejövetel a Szent Pártfogók Templomában, majd
éjszaka Róma utcáin végigmegyünk egészen a Boldog sírjáig.

Május 13. hétfô
10.30 Hálaadó koncelebrációs szentmise a Szent Péter Bazilikában, fôcelebráns Angelo Comastri
bíboros.
Délután lehetôség van elmenni a Casa Regina Decor Carmeli-be, ahol a Boldog befejezte földi
életét 1984 július 20-án.
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Nemcsak a Máriás Papi Szövetségnek,  de az egész
Szervezetnek valóban meglepetés: ilyen gyorsan,
ilyen hirtelen.
De  szintén itt látom Ariano Irpino-t, az egész mû
„Anya Ház”-ának egyházmegyéjét, - a Vallelu-
ogo-i Szentély közelében, ahol valóban az elsô
csodálatos és örömteli események történtek, az
összes pap, különösen azok, akik megismerték és
látták a Kereszt Csendes Munkatársai „Anyaházá-
nak” fejlôdését.
Természetesen mons. Novarese gondolataival
egyezett mons. Pasquale Venezia, Ariano Irpino
püspöke amikor az elsô egyházi jóváhagyást adta a
Szervezet mûködésére, átadva azt a Szentszéknek,
amelynek a vélemény egyezett a püspök
véleményével. 
Boldog Luigi Novarese bizonyára növeli a
piemontei szentek számát (nagy szentek és
sokan vannak), de monsignore Novarese,
akinek a prog ramja egyedülálló a világ betegei és

szenvedôi között – amint leszögezi a „Christi Fi-
deles Laici”, amely  részletesen kifejtette az ô
karizmáját Egyházunk egészségügyi pasztorá-
ciójában, sôt egyesítette Észak és Dél-Olaszorszá-
got úgy, hogy csodálatos módon  emelte?  Minden
szenvedô ember lelki és apostoli tevékenységét.
Pontosan ebben az 1988. december 30-i  
Szinódus utáni Apostoli buzdításban olvashatjuk
ugyanis: „A betegek is meghívottak, hogy az Úr
szôlôjében dolgozzanak...... a betegeket, a
mozgásában korlátozottat, a szenvedôt nem
tekinthetjük  egyszerûen mint a szeretet „tárgya”
és olyan valakit, akit szolgálunk Egyházunkban,
hanem mint tevékeny alanyt és az evangelizáció és
a megváltás felelôs munkatársát” (n. 53 és 54). 
Az egyetemes Egyház valamennyi püspöke és
papja tudomást szerez errôl az 1988. évi Apostoli
buzdításról (figyelmeztetésrôl), amely boldog Luigi
Novarese karizmáját magában foglalja? 
Pontosan boldog II. János Pál pápa volt az, aki be
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akarta építeni ebbe a Szinódus utáni
dokumentumba.
Monsignore Luigi Novarese testét
áthelyezik a Valleluogo-i Szent -
élybe az ô boldoggá avatása után. A
kis Ariano Irpino-i Egyházme gye
és pici Valleluogo-i szentélye
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így az egyetemes Egyház figyelmének közép-
pont jában lesz.
Az Ariano-i Egyházmegye ezért az Egyetemes
Egyház érdeklôdésének középpontjában lesz.
Az Ariano-i Egyházmegyében a Máriás Papi
Szövetség érzi ennek a nagy adománynak az
örömét és annak a felelôsségét, amit az Úr tett. A
Monsignore és Myriam nôvér már 1975-ben
kinyilvánították ama óhajukat, hogy az „Anyaház”
szentélyében legyenek egykor eltemetve, anélkül,
hogy arra gondoltak vonlak, hogy a Monsignore
halálának kevesebb, mint 30 éve múltán boldoggá
lesz avatva. Isten terve csak az idôk folytán válik
nyilvánvalóvá, meglepi, megörvendezteti az ô gy-
ermekeit, akik az Úrnak azt kívánják mondani,
hogy „Hála!”.
Nem vagyunk méltók ennyi adományra, ennyi
sze retetre.
Úgy gondolom, az egész Máriás Papi Szövet-
ségnek osztoznia kell abban a magatartásban, hogy
hálát adunk az Úrnak és a Madonnának ezért a
nagy adományért és éreznünk kell a felelôsséget
hogy éljük és adjuk tovább a karizmát, amelyet a
Szentlélek Úristen adott  monsignore Novarese-
nek, minden papnak és a világon élô minden
szenvedônek.
Meglepetés? Számomra meglepetés a boldoggá
avatási folyamat idejének rövidsége, de a Mon-
signore hôsies életszentségét illetôen nem volt
semmi kétségem, mivel a vele együtt eltöltött 15
év alatt alkalmam volt megtapasztalni, min-
denekelôtt amikor vele együtt  imádkoztam, a mi -
lyen módon � imádkozott, elfogadta a szenvedését,
és bejelentette azon programját, amely átölelte az
Egyetemes Egyházat. 
Rendkívüli volt az ô magabiztossága, amikor nagy
nehézségekkel nézett szembe nem csupán anyagi,
általában a szervezet tevékenysége és a betegek
pasztorációjában, a harca, küzdelme  - legyen az
olaszországi kórházakban, legyen az  a világ összes

szenvedôjével kapcsolatos – a Szûzanya Lourdes-i
és Fatima-i üzenetei szerint és különösen a nehéz
helyzetben lévô, szenvedô papokkal kapcsolatban.
Sok-sok pap jött hozzá reménykedve – Rómában
és bárhol, ahová ment -  bizakodva osztották meg
vele problémáikat és amikor eljöttek a vele való
beszélgetésrôl ragyogni látszottak: valóban meg
tudta érteni problémáikat és tájékozódási  pont volt
számukra. 
Jelképesnek tûnik számomra egy  emlék, amely az
általa szervezett IV. Nemzetközi Papi Találkozó
Németországban Kevelaerban volt 1983-ban,
halála elôtt egy évvel Jézus Szentséges Szívének Ir-
galmas Szeretete témában  a városnak a szenté-
lyében. A résztvevôk közül egy olasz pap: „ha
megengedi a mai napon feltétlenül beszélnem kell
egy percre önnel!” „Szívesen, találni fogunk erre
alkalmat!” A találkozó programjai nagyon sûrûek
voltak, elérkezett a találkozó vége anélkül, hogy a
Monsignore alkalmat talált volna a beszélgetésre.
Mialatt a papok felszálltak az autóbuszra, hogy a
repülôtérre menjenek a Monsignore meglátta ezt a
papot és így szólt: nagyon sajnálom, hogy ezekben
a napokban nem volt alkalom arra, hogy hívjam
önt. Azonban ön jól hall engem: az ön problémája
ez és ez (röviden, teljesen világosan elmondta neki
a problémát, amelyrôl a pap beszélni szeretett volna
a Monsignore-val). Legyen ön teljesen nyugodt! 
A pap ledöbbent! Ezt a problémát soha senkinek
nem fedte fel! Errôl a problémáról a Monsignore
emberileg nem tudhatott! A Monsignore azonban
ismerte,  és ismerte a probléma megoldását is,
amely olyan volt, amire a pap vágyott. A pap el-
mondta  utastársainak és ez a hír gyorsan elterjedt
a Monsignore-ról.

Monsignore Novarese olvasott a szívekbôl, a
Szentlélek megvilágosította ôt.
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Ezen a ponton sze -
retnék felvázolni egy
utat, amely segít mé-
lyebben megérteni
nemcsak a hit tar-
talmát, hanem az ak-
tust is, amellyel
teljesen, teljes szabad-
sággal rábízhatjuk ma-
gunkat Istenre.
Valójában ugyanis
mély egység van a hit
aktusa és a tartalom

között, amelyhez beleegyezésünket adjuk. Szent
Pál segít belépnünk ebbe a valóságba, amikor ezt
írja: „A szívbéli hit megigazulásra, a szájjal való
megvallás pedig üdvösségre szolgál” (Róm
10,10). A szív azt jelenti, hogy a hitre jutás elsô
aktusa Isten ajándéka és a kegyelem mûve, amely
hat és átformálja a személyiség mélyét.

Lídia példája nagyon ékesszóló ebben a
vonatkozásban. Szent Lukács elmondja, hogy
Filippiben Pál szombatonként néhány asszony-
nak hirdette az evangéliumot; köztük volt Lídia,
„s az Úr megnyitotta szívét arra, amit Pál mon-
dott” (ApCsel 16,14). Igen fontos üzenetet tar-
talmaz ez a kifejezés. Szent Lukács arra tanít,
hogy a hit tartalmának ismerete nem elegendô,
ha a szívet – a személy hiteles szentélyét – nem
nyitja meg a kegyelem, amely szemet ad arra,
hogy mélyre lásson és megértse, mirôl szól
valójában Isten hirdetett szava. 

A szájjal való megvallás kifejezés azt jelenti, hogy
a hit tanúságtételt és a nyilvános megvallást is
magában foglalja. Egy keresztény soha nem gon-
dolhatja, hogy a hit magánügy. A hit döntés
arról, hogy az Úrral tartok, hogy vele éljek. Ez a
'vele lenni' vezet el a hit indokaihoz, amelyek
miatt hiszünk. A hit, éppen mert a személy sza -

bad döntése, megkívánja a hitért való közösségi
felelôsséget is. Az egyház éppen Pünkösdkor
mutatja meg nyilvánvalóan a hit megvallásának
és félelem nélküli, mindenkinek szóló hirde-
tésének e nyilvános természetét. A Szentlélek
ajándéka tesz képessé bennünket a misszióra és
erôsíti meg tanúságtételünket, tesz bennünket
becsületessé és bátorrá.

A hit megvallása egészen személyes és egyben
közösségi aktus is. Ugyanis az Egyház a hit elsô
számú alanya. A keresztény közösség  hitében
kapja mindenki a keresztséget, a hívôk népébe
való belépés hatékony jelét, azért, hogy elnyerje
az üdvösséget. Ahogy a Katolikus Egyház Kate -
kizmusa tanúsítja: „A hiszek az egyház hite, a -
hogy an azt minden hívô, fôként a kereszteléskor
személyesen megvallja. A hiszünk   az Egyház hite,
ahogyan azt a zsinatra egybegyûlt püspökök, vagy
általánosabban, a liturgiára összegyûlt hívek vallják.
A hiszek az Egyház is, a mi Anyánk, aki hitével
Istennek válaszol és tanítja nekünk, hogy mondjuk:
hiszek, hiszünk. 

Látható, hogy a hit tartalmának ismerete lényeges
ahhoz, hogy valaki teljes tudatossággal és akarat-
tal elfogadhassa azt, amit az Egyház eléje tár. A
hit ismerete vezet be az Isten által kinyilatkozta-
tott üdvösség misztériumának teljességébe.
Ennek elfogadása tehát magában foglalja, hogy
amikor hiszünk, szabadon elfogadjuk a hit egész
misztériumát, mert ennek igaz voltát Isten biz-
tosítja, aki kinyilatkoztatja önmagát, és engedi,
hogy megismerjük szeretetének misztériumát. 18 
Ugyanakkor nem szabad elfeledkeznünk arról,
hogy a mi kultúránkban igen sokan nem ismerik
föl magukban a hit ajándékát, de becsülettel
keresik saját létük és a világ végsô értelmét és
igazságát. Ez a keresés hiteles elôjátéka lehet a
hitnek, mert az embereket az Isten misztériu -
mához vezetô úton  mozgatja.  Az emberi
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értelembe ugyanis bele van írva az igény „arra,
ami érték, és ami megmarad örökre”. 19 
Ez az igény – mely kitörölhetetlenül bele van
írva az emberi szívbe – állandó késztetés, hogy
megtalálja Azt, akit nem keresnénk, ha maga
nem indult volna el, hogy találkozzon velünk.
20  A hit éppen erre a találkozásra hív, nyit meg
teljesen bennünket.
11. A hit tartalmának rendszerezett megis-
meréséhez mindenkinek rendelkezésre áll A Ka-
tolikus Egyház Katekizmusa mint értékes és
nélkülözhetetlen segítség.  E katekizmus a II.
Vatikáni Zsinat egyik legfontosabb gyümölcse.
Boldog II. János Pál pápa írta a II. Vatikáni Zsi-
nat megnyitásának 30. évfordulójakor (s nem
volt véletlen az idôpont választása) aláírt apostoli
konstitúciójában, a Fidei depositum-ban: „ez a
Katekizmus igen fontos segítség lesz az egész
Egyház megújításának a munkájában... Hatékony
és törvényes eszköznek nyilvánítom tehát az egy-
házi közösség szolgálatára, mint a hit tanításának
biztos normáját. 21  
Ilyen értelemben a Hit éve a hit alapvetô tar-
talmának tanulmányozására és újra felfedezésére
való komoly erôfeszítés, ahogyan azt rendsze -
rezetten és szervesen a Katolikus Egyház Katek-
izmusa tartalmazza. Ugyanis ôbenne áll elôttünk
a tanításnak az a gazdagsága, amit az Egyház
kapott, megôrzött és továbbadott kétezer éves
történelme során. A Szentírástól az egy-
házatyákig, a teológiai mestereitôl az évszázadok
szentjeiig, A Katolikus Egyház Katekizmusa
összefoglalja azt a sokféle utat, ahogyan az Egy-
ház elmélkedett a hitrôl, ahogyan fejlôdött a
tanításban, hogy bizonyosságot nyújtson a
híveknek hívô életükben.
A Katolikus Egyház Katekizmusa a maga sze r -
kezetével bemutatja a hit kibontakozását
egészen odáig, hogy érinti a mindennapi élet
nagy témáit. Lapról lapra fölfedezhetjük, hogy
amit elénk tár, az nem elmélet, hanem

találkozás azzal a Személlyel, aki az Egyházban
él. A hit megvallását ugyanis a szentségi élet ma -
gyarázata követi, amelyben Krisztus van jelen,
tevékenykedik és folytonosan építi Egyházát. A
liturgia és a szentségek nélkül a hitvallás nem
lenne hatékony, mert hiányozna a kegyelem,
amely fenntartja a keresztények tanúságtételét.
Ugyanezen a nyomon haladva a Katolikus Egy-
ház Katekizmusának tanítása az erkölcsi életrôl
akkor nyeri el teljes jelentését, ha kapcsolatban
van a hittel, a liturgiával és az imádsággal. 
Éppen ezért ebben az évben A Katolikus Egy-
ház Katekizmusa szolgálhatja leginkább a hit
megerôsödését, különösen azok számára, akik a
keresztények képzésével foglalkoznak, ami
alapvetôen fontos mai kulturális körülményeink
között. Ezért arra kértem a Hittani Kongregá-
ciót, hogy a Szentszék illetékes Dikasztériumaival
egyeztetve állítson össze az Egyház és az egyes
hívôk számára irányelveket, hogyan éljék meg
valóban hatékonyan és megfelelô módon a hit és
az evangelizáció szolgálatát a Hit évében.
A hit ugyanis – ma inkább, mint a múltban – ko-
moly kérdéseknek van kitéve a megváltozott
mentalitás miatt, amely fôként ma, az értelmi bi-
zonyosság területét a tudományos és technoló-
giai eredmények területére szûkíti le. Az Egyház
azonban soha nem félt bizonyítani, hogy nem
lehet ellentmondás a hit és az igaz tudomány
között, mert mindkettô az igazságra törekszik,
bár eltérô utakon. 22   
13. Ebben az évben döntô lesz felidéznünk
hitünk történelmét, melyben megmutatkoznak
az életszentség és a bûn közötti szakadék
kifürkészhetetlen mélységei. Míg az élet-
szentségben láthatóvá válnak azok a kincsek,
amelyekkel férfiak és nôk életük
tanúságtételével hozzájárultak a közösség
növekedéséhez és fejlôdéséhez, a bûnnek
folyamatos és ôszinte megtérésre kell késztetnie
mindenkit, hogy megtapasztalhassák a min-
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denkihez közeledô Mennyei Atya irgalmát.
Ez idô alatt tekintetünket Jézus Krisztusra, a „hit
szerzôjére és beteljesítôjére” szegezzük (Zsid
12,2 : benne talál beteljesedést az emberi szív
minden vágyakozása és szorongása.  A szeretet
öröme, a szenvedés és fájdalom drámájára adott
válasz, a kapott bántásokkal szembeni megbo -
csátás hatalma és az élet gyôzelme a halál üressége
felett: mindez az Ô megtestesülésének miszté -
riu mában találja meg beteljesülését; emberré
válásában abban, hogy osztozik emberi
gyöngeségünkben, hogy átalakítsa azt föltá-
madásának erejével. Ô, aki meghalt és föltá-
madott, a mi üdvösségünkért, világítja meg
teljesen hitünk példáit (a szenteket), akik
meghatározták üdvösségünk kétezer évét.
Mária hittel fogadta az Angyal szavát és odaadó
engedelmességgel hitt az üzenetnek, hogy Isten
anyjává lesz (vö. Lk 1,38). Erzsébetet látogatva
magasztaló énekkel dicsôítette a Magasságbelit
csodáiért, amelyeket azokban mûvel, akik benne
bíznak (vö. Lk 1,46-55). Szüzességét megôrizve
örömmel és megindultsággal hozta világra
egyetlen Fiát (vö. Lk 2,6-7). Jegyesében, József-
ben bízva menekült Jézussal Egyiptomba, hogy
mentse Heródes üldözése elôl (vö. Mt 2,13-15).
Ugyanezzel a hittel követte az Urat, amikor az
prédikált, s vele maradt a Golgotán is (vö. Jn
19,25-27). Mária hittel ízlelte Jézus feltámadásá-
nak gyümölcseit, s mindent megôrizve szívében
(vö. Lk 2,19.51) átadta a Tizenkettônek, akik ott
voltak vele együtt a Cönákulumban, hogy
megkapják a Szentlelket (vö. ApCsel 1,14; 2,1-
4).Az apostolok hittel hagytak el mindent, hogy
kövessék a Mestert (vö. Mk 10,28). Hittek sza-
vának, amellyel meghirdette Isten jelen lévô�
Országát és az � személyében való beteljesedését
(vö. Lk 11,20Ö. Életközösségben voltak Jézussal,
aki tanította ôket, és Ô� életszabályt adott nekik,
melyrôl halála után megismerhették, hogy kik az
Ô tanítványai (vö. Jn 13,34-35). Hittel mentek el

az egész világra, engedelmeskedve a parancsnak,
hogy minden teremtménynek hirdessék az
evangéliumot (vö. Mk 16,15) és mindeneknek
félelem nélkül hirdették a feltámadás örömhírét,
melynek hiteles tanúi voltak.
A hitben képezték a tanítványok az apostolok
körül az elsô közösséget az apostoli tanításban, az
imában, az Eucharisztia ünneplésében, és közös-
nek tekintve javaikat, enyhítették testvéreik ín-
ségét (vö. ApCsel 2,42-47).
A vértanúk hittel adták  oda életüket, hogy
tanúskodjanak az evangélium  igaz voltáról, mely
átalakította és képessé tette ôket arra, hogy
üldözôiknek is megbocsátva eljussanak a szeretet
legnagyobb fokára.
Férfiak és nôk mindenüket elhagyva hittel szen-
telték életüket Krisztusnak, hogy egysze -
rûségében, evangéliumi engedelmességben,
szegénységben és szûzi tisztaságban éljenek, és
konkrét jelei legyenek az Úrral való várakozás-
nak, aki nem késlekedik eljövetelével. Számta-
lan keresztény a hit erejével tevékenykedett az
igazságosságért, azért, hogy az Úr szavait
érvényre juttassák, aki azt mondta, hogy azért
jött, hogy szabadulást hirdessen a foglyoknak, és
meghirdesse az Úr kedves esztendejét minden -
ki nek (vö. Lk 4,18-19).
Évszázadokon át, a legkülönbözôbb korú férfiak
és nôk – akiknek neve föl van írva az Élet
Könyvébe (vö. Jel 7,9; 13,8) -, vallották az Úr
Jézus követésének szépségét, bárhová szólította
is ôket, hogy tegyenek tanúságot
kereszténységükrôl: családban, munkahelyen,
közéletben, a karizmák és szolgálatok gyakor-
lásával, amelyekre meghívást kaptak.
Mi is hitben élünk: a saját életünkben és
történelmünkben jelen lévô Urunk, Jézus eleven
megismerésében. 
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„A hit hallásból ered, az a hallás pedig Krisztus igéjébôl.“(Róm 10, 17)

A hit hallásból ered. Azonban  nem
tudunk csatlakozni   olyan
dologhoz, amit nem ismerünk. 
Létezik egy mély egység  aközött
amit hiszünk és a cselekedeteink
között, pápa a Porta fidei levelében
(n. 19). 

A hallás hitbôl ered. Megpróbáljuk
Szent Pál állításából megvilágítani:
minél erôsebb a hitünk, annál
inkább erôsödik a hallásunk, mivel
minél jobban megismerjük  �Ôt,
annál inkább ráébredünk, hogy
„megéri a fáradságot” rábízni ma-
gunkat.

A hallás Krisztus igéje való tekintés.
Megpróbálunk arra hagyatkozni,
hogy Krisztus szól bennünk az �Ô
Igéje, amely mindig magával hozza
a Szentlélek adományát. 
A Hit Évében megpróbálunk fi-
gyelmesebben hallgatni Istenre és az
emberekre. Így a mi hitünk erôsebb
és megfontoltabb lesz. 
„A világosság gyermekeiként járjuk
utunkat, tanúságot téve hitünkrôl. A
magunkba zárt hit nem igazi hit.
Mivel Jézus munkatársai vagyunk,
mint a Szent Szûz” 

(tiszteletreméltó� Luigi Novarese).

Angela Petitti

HIT ÉVE
A HALLÁS ÖRÖME
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Kedves Szötös Testvéreink! Miután szentatyánk, Benedek pápa meghirdette a „HIT ÉVÉT”, ter-
mészetes, hogy most a fenti címrôl elmélkedek. Hozzátartozik emberi természetünkhöz, hogy
mielôtt hozzáfogunk valamihez, elôbb tisztázzuk, mi is az, amit tenni akarunk.  A természetben is
a fejlôdés törvénye uralkodik. Amint fejlôdik a gyermek, úgy kezdi szorítani a lábát gyermekkori
cipôje, szûk lesz a ruhája. Le kell vetni, és újat kell beszerezni. Így van ez a lelki életben is. Viszont
a fejlôdés, a növekedés válsággal, krízissel jár. Akinek van hite, éppen hite alapján néz szembe a
kérdéssel és így a hitélet, a lelki élet kríziseibôl mindig megújulva, megerôsödve, megtisztulva
kerülünk ki. Keresztény életünk alapja a hit. A Zsidókhoz írt levélben olvassuk: ”Hit nélkül pedig
nem lehet senki sem kedves Isten elôtt,- aki ugyanis az Istenhez járul, hinnie kell, hogy �Ô van, és
megjutalmazza azt, aki Ôt szereti.(Zsid. 11,6) A hit klasszikus megfogalmazását is e levélben
olvashatjuk: „A hit szilárd bizalom abban, amit remélünk, meggyôzôdés arról, amit nem lá-
tunk.”(Zsid, 11,1) Aki hisz, az reméli az örök üdvösséget, a boldog Isten-látást. Aki hisz, az már most
meg van gyôzôdve arról, amit itt a földön még nem látunk. A hit nem csak az ész dolga, de min-
denekelôtt kegyelem, és ezért imádkoznunk kell. A keresztény hívô a kegyelem hatására Istent
Atyjának ismeri fel. Nem Isten létének az elfogadása okozza az igazi nehézséget. Isten léte nem hit-
titok, hanem észigazság Így tanítja az I. Vatikáni zsinat 187o-ben. Az igazi nehézség azt elfogadni,
hogy ez az Isten, aki van, törôdik velünk, hogy Ô a mi szeretô mennyei Atyánk. És az Atya az ir-
galmas Szeretet. Hogy olvassuk János evangéliumában? „Úgy szerette Isten a világot, hogy
egyszülött Fiát adta oda, hogy aki hisz benne, az el ne vesszen, hanem örökké éljen.(Jn. 3,16)
Hinnünk kell az irgalmas szeretet Atyjának! Emeljük fel szívünket, és fogadjuk el a felkínált is-
teni szeretetet!
A lisieuxi szent Péter székesegyház egyik feszülete alatt áll ez a felirat, amelynek eredetije 1632-ben
készült el egy flamand Kálvárián. A keresztre feszített Krisztus szemrehányást tesz azoknak, akik
nem fogadják el a felkínált isteni szeretetet. Idézem a feliratot:”Én vagyok a világosság, de ti nem
láttok engem. Én vagyok az út, de ti nem követtek engem. Én vagyok az igazság, de ti nem hisztek
bennem. Én vagyok az élet, de ti nem kerestek engem. Én vagyok a Mester, de ti nem hallgattok
rám. Én vagyok az Úr, de ti nem engedelmeskedtek nekem. Én vagyok a ti Istenetek, de ti nem
imádtok engem. Én vagyok a ti nagy barátotok, de ti nem szerettek engem. Ha tehát boldogta-
lanok vagytok, ne nekem vessétek szememre!” Hány szerettünkre is vonatkoztathatjuk e szavakat? 
Testvérek! Isten kegyelmébôl már háromszor lehettem Lourdesban, ahol a jelenések barlangjától
nem messze, a hegyoldalban van egy emlékmû. Egy térdelô katonát ábrázol, amint átöleli a keresztet.
Fogadalmi ajándék! Azért állíttatta az adományozója, mert Lourdesban visszanyerte a hitét. Abban
egyetért minden józan ember, hogy bizonyos hit elengedhetetlen emberi életünkhöz. Az ember
elkezd egy egy vállalkozást, és hisz abban, hogy be is tudja fejezni. Az ember hisz a másik ember be -
csületében. Hisz az orvosának, a tudósoknak, hisz a tudománynak. Ilyen hit nélkül nem lehetne
közösségi életet élni. A szó általános értelmében hinni annyi, mint szabadon igaznak elfogadni egy
személy kijelentését, a belé vetett bizalom alapján. A mi esetünkben maga az Isten az, akiben hiszünk
és akinek hiszünk. Hiszünk a világot teremtô Istenben, Megváltó Fiában: Jézus Krisztusban, és a
megszentelô Szentlélekben. Hisszük mindazt, amit Isten kinyilatkoztatott, amit rábízott Egyházára.
Azt hallottuk a felolvasott evangéliumban, hogy Jézus megdicsért egy pogány római századost. Mi
Szötösök, akik Krisztus követôk vagyunk, figyeljünk fel erre a kitüntetésre. A százados hitéért kapta

HIT ÉVÉBEN DÖNTSÜK EL:
MILYEN LEGYEN A HITÜNK Ferencz János atya
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a dicséretet. A százados hite bizalomból fakadt. Testvérek jegyezzük meg, minden hit, akár ter-
mészetes, akár természetfeletti, valakire való ráhagyatkozást jelent. A római tiszt tudja, hogy Jézus-
nak nem szükséges elmenni hozzá, mert olyan hatalma van a betegségek felett, hogy távolról is
meggyógyíthatja a szolgáját. A hit tehát annyit jelent, hogy teljesen átadom magam Istennek, Ô
rendelkezzen felettem. Bár szememmel nem láthatom ôt, érzékeimmel meg nem tapasztalhatom,
mégis elfogadom.„Tudom, kinek hiszek” mondja szent Pál. Ezt a bizalmat, amit ô Jézus iránt érzett,
szerette volna a galatabeli híveknek is a lelkébe önteni. Megdöbbenve olvashatjuk szavait: „Bárki
legyen az, akár közülünk való, vagy ideszállt angyal, ha más evangéliumot hirdetne nektek, mint amit
mi hirdetünk, átkozott legyen!”(Gal.) A százados hite alázatos volt. A római birodalom tisztje nem
szégyenlette kérni a leigázott hébereket, hogy segítsenek rajta. Alázatosan fordult a zsidó származású
Jézushoz: „Uram, nem vagyok méltó…!” Ennek a rómainak elôször önmagában kellett legyôznie
minden büszkeségét. Ezért mondja Werner Steiber: A hit nem az értelmünkkel, hanem a
büszkeségünkkel szemben magas követelmény! Testvérek! Hányszor hallhattuk a gôgös megál-
lapítást: Ma már csak az hisz Istenben, aki maradi, ostoba és bigott. Gondoljunk csak az elmúlt év-
tizedek iskolai szajkózásaira. Bizony, ha hitünkhöz szilárdan akarunk ragaszkodni, akkor vállalnunk
kell azt, hogy oktalanok, gyöngék és megvetettek legyünk Krisztusért, és hogy megmosolyogjanak
minket, ahogy szent Pál idejében is tették a Krisztust követôkkel. Jézust is elutasították a gôgös
farizeusok és írástudók,- de a gyengeségük tudatában levôk, bûnüket megvallók és alázatosak hit-
tek Benne. Szomorúan mondta Jézus az elôbbieknek: „Bizony mondom nektek, hogy a vámosok
és utcanôk megelôznek benneteket az Isten országában.” Azután, sokszor elhangzik a tudománytól
megittasult ember fellengzôs hangja: Ma már a tudomány megdöntötte a vallást, a természet felet-
tiben való hitet. És ma már, vagy a közeljövôben, minden jelenségre, ami a természetben létezik,
magyarázatot tudunk adni, mi szükség van tehát arra, hogy higgyünk ezekben. Ezzel szemben sok
nagy természettudós alázatosan elismeri, hogy minél több titkot tárnak fel a természetben, annál
több ismeretlen jelenség bukkan elô. Ezért mondja a Nobel-díjas magyar fizikus Wigner Jenô: „Val-
lásos vagyok…Jól tudom, hogy az emberi gondolkozásnak meg vannak a korlátai, - léteznek olyan
dolgok, amit az emberi ész nem képes felfogni. Ne higgyük, hogy mindenhatóvá válhatunk! - Így
a Nobel díjas fizikus. Testvér! Gondold meg a mondás igazát: A hit Istennek olyan madara, amely
csak az alázatosság fészkébe érzi jól magát! Erre az igazságra utal Jézus egyik imájában, amikor így
szól:”Dicsôítelek Atyám ég és föld ura, hogy az okosak és bölcsek elôl elrejtetted ezeket, és a ki csi -
nyeknek nyilatkoztattad ki.”(Mt. 11,25) Fontos tudni azt is, hogy a hit, a bizalom engedelmességet
eredményez. A Máté evangélium szerint Jézus így szól a századoshoz: „Menj, legyen úgy, ahogy hit-
ted!” A százados ezután kételkedés nélkül ment haza. A háztetôrôl leengedett bénához is így szólt
Jézus: „Fogd az ágyadat és menj haza!” És az inaszakadt tétovázás nélkül összecsomagol és gyógyul-
tan hagyja el a házat. A vérfolyásban szenvedô asszony is bizalmat érez Jézus iránt, csak a ruhája
szegélyét érinti és máris meggyógyul.
De ne felejtsük el, a hitünk nem állhat meg ott, hogy bizalmat érzek Jézus iránt, hanem ezt azzal is
bizonyítanom kell, hogy elfogadom szavait, utasításait és megbízok benne akkor is, ha elôre nem
értek mindent.. A hitetlenség sok esetben nem abból fakad, hogy az ember az értelmén nem tud
erôszakot venni, hanem abból, hogy nem tud engedelmeskedni. Nem képes megtartani annak a
parancsait, akiben hinni kellene. Ma is itt bukik el sok-sok ember hite. Már Cézár azt mondta:
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„Szívesen hiszünk abban, amit, kívánunk.” Sok hitetlen ember hitetlenségének az okát abban látjuk,
hogyha elfogadná Jézust és az Ô tanítását, akkor meg kellene változtatnia életmódját. Erre viszont
nem képes. A hit tehát eligazítást ad, motiválja cselekedeteinket. Így már nem is mi cselekszünk,
hanem Isten teszi bennünk a jót.
Tudnunk kell azt is, hogy az igaz hit minden félelmet nélkülöz, vagyis bátor. A századosról azt
mondják a zsidó vezetôk Jézusnak, hogy „szereti népünket, és a zsinagógát is ô építette.” Abban az
idôben, amikor a rómaiak csak megvetéssel tudtak a leigázott zsidó népre tekinteni és gyengeségnek
tartották a közéjük való leereszkedést, bizony nem kis bátorság kellett rokonszenvezni velük, sôt
anyagi segítséget nyújtani a zsidóknak. A századosnak olyan erôs volt a hite az Istenben, hogy nem
nézte, mit szólnak felettesei az ô magatartásához.

Jézus üdvözíteni jött, keresni az elveszettet, jót tenni és segíteni, életét feláldozni értünk. Olyan
hitet kíván meg tôlünk, mint amilyen hittel szüleire hagyatkozik a gyermek. Ezt a hitet dicsérte
meg az új életre vágyakozó rossz hírû nôben, midôn az olajjal kente meg Jézus lábát és csókolgatta
azt. „Bû neid bocsánatot nyertek, a hited megmentett, menj békével”- halljuk Jézus szavait. Tudunk,
mi ilyen hittel bû nbánatot tartani? Vagy mekkora hite volt a 12 éve beteg asszonynak, aki egész
vagyonát az orvosokra költötte, és végül Jézus ruhája szegélyét érintette meg,- a folytatást már em-
lítettem. Tudunk, mi ilyen bizalommal könyörögni? Testvérek! Az evangéliumból nyilvánvaló,
hogy a hit nem külsôség és nem is felszínesség. A hit új életet jelent. Életet Istenben és Fiában, Jézus
Krisztusban. Hamis az az elgondolás, amelyik megelégszik néhány külsôséggel. Sokan ájtatosan
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tudnak imádkozni, és ugyanakkor vad erôvel gyûlölni. Szépen énekelnek, de kacskaringósan
káromkodnak. Vannak, akik arra is haragszanak, aki káromkodik, de ô pedig elmegy az abortuszra,
és a házasságtörést nem is tartják bûnnek. Vannak olyanok, akik elítélnek minden rosszat, de a
nyelvükkel gyilkolni tudnak. Olyanok is akadnak, akik megfizetik az egyházi adót, de szentmisére
már nem járnak. Vannak, akik jótékonykodnak az idegennel, de saját öregjeikhez alig van egy-egy
jó szavuk. Nem ôk hálásak Istennek a kapott jókért, hanem Isten legyen lekötelezve nekik. Ezt a
gondolkodást magasan felülmúlja, a kafarnaumi százados viselkedése, alázata, aki nem tartotta magát
méltónak arra, hogy Jézus a házába betérjen. Hogy egy szokásos kifejezést alkalmazzak az Úr Jézusra,
az Üdvözítônk kiprédikálta a századost. Így szólt a nyomába szegôdô tömegnek: „Mondom nek-
tek, ekkora hitet Izrael fiaiban sem találtam!”
Van-e szebb, vigasztalóbb válasz valamennyi emberi problémánkra, küzdelmünkre, szenvedéseinkre,
mint amit Lázár feltámasztásakor mondott az Úr Jézus: „Én vagyok a feltámadás és az élet. Aki hisz
bennem, még ha meghalt is élni fog. Aki úgy él, hogy hisz bennem, nem hal meg örökre!”(Jn,11)
Mi így élünk? Így nézzük életünket, halálunkat is így nézzük? Sokan vannak olyanok, akik azzal
érvelnek, hogy hinnének ôk Istenben, ha most is történnének csodák, rendkívüli jelek. Elôször is,
ma is vannak csodák, járjunk utána! Azután,  a tapasztalat azt bizonyítja, hogy ez csak kifogás. Elég
utalnunk a béna kezû  ember meggyógyítására, amikor Jézus a jeruzsálemi templom nyilvánossága
elôtt gyógyította meg. „Nyújtsd ki a kezedet! Az szót fogadott és meggyógyult a keze!” No és, mi
történt? Az egész templom megtért, és leborult Jézus elôtt? Dehogyis! Nem! Szent Lukács azt írja:
„Az írástudók és a farizeusok esztelen haragra gerjedtek, és egymás között elkezdtek tanakodni,
mitévôk legyenek Jézussal?”(Lk. 6,11)
Visszatérve az evangéliumra: Hogy élhessünk, legyen olyan a hitünk, mint a századosé volt.
Legyen Isten iránti bizalomból fakadó. Rábízzuk magunkat Istenre, mint a gyermek rábízza
magát a szüleire. Legyen alázatos, elviselve a lenézést, sôt a rágalmakat is. Tevékeny, vagyis cse-
lekedeteink normája Isten parancsa legyen, amelyet mintegy érzékeny iránytû , mindig a lelki-
ismeretünk jelez. Végül legyen határozott és bátor, hogy meg is tudjunk felelni azoknak, akik
hitünk felôl érdeklôdnek.
Kedves Szötös Testvéreim! Egy téli olimpián Jean
Saubert síugrásban, ezüst- érmet szerzett. Újságírók
megkérdezték tôle, milyen kabalának, szerencsetárgy-
nak köszönheti sikerét. Ô kijelentette: Nem hordok
magammal semmilyen kabalát, mert nem hiszek a
babonában. Szerencsetárgyam, kabalám nincs, de hitem
az van… Nekünk is Isten-hitünk a drága kincsünk,
segítônk, éltetônk, a bajban vigaszunk. Ettôl ne váljunk
el soha. És akkor, a mi életünk már most boldog lehet,
mert hiszen az örökkévalóság, vagyis Isten boldog
színelátásának a reményében élünk,-élô hitünk által! 
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Lelkiségi mozgalmunk elnevezése is utal kettôs jellegû  apostoli tevékenységünkre. Keresztjeink,
bajaink, betegségeink miatt mi magunk is a Szenvedés Önkéntesei vagyunk, de lehetôségeink sze -
rint mégis ténylegesen segítjük a rászorulókat, otthoni ágyhoz kötött, elesett szenvedô testvérein-
ket, mégpedig lelki, szellemi, és ha kell anyagi segítségnyújtás által. Nagyon fontos, a kísérô
jelenlét. Betegeinknek egyedi vagy többszöri látogatásokkal is örömet okozunk. Többször János
atyával megyünk. Így mód nyílik a lelki beszélgetés, vigasztalás mellett a szentségek kiszolgál-
tatására is. Elsô péntekek alkalmával elmegyünk a tiszanagyfalusi Napközi Otthonba, a rakamazi
Idôsek Otthonában pedig ilyenkor szentmise van. Mise elôtt és után, amíg atya a betegszobák-
ban, vagy saját szobáikban fekvô betegeket látja el, addig mi, látogatók a szentmisén
résztvevôkkel, együtt imádkozunk, énekelünk, és meghallgatjuk gondjaikat, örömeiket. Tapasz-
taljuk, hogy beszélgetéseinkkel és vigasztaló szavainkkal milyen nagy örömet okozunk nekik. Sze -
retettel várnak, ami nemcsak meghat bennünket, hanem megerôsít apostoli tevékenységünk
fontosságról és lelki hasznáról. Sok házi teendônk mellett felvállaljuk, bár nem kis áldozatba
kerül, gyakorolnunk az irgalmasság ezen testi és lelki cselekedeteit. Érezzük, hogy nagy szükség
van erre ebben a sivár és sokszor reményvesztett világban. De ugyanezt mondhatjuk el, a saját
otthonaikban, magányukban roskadó testvéreink meglátogatása kapcsán is. Januártól kezdve
rendszeresen imádkozunk Novarese alapító atyánk boldoggá avatásáért, örömmel hallottuk, hogy
ez jövô év májusában fog megtörténni, és ezután is kérjük égi közbenjárását lelkiségi mozgal-
munk további apostoli munkájáért. Karácsony és Húsvét elôtt bátorító szavainkhoz jelképes lelki
ajándékokat fûzünk, de fénymásolt imákat, szentképeket is gyakran kapnak tôlünk. Karácsony
elôtt lelkiségi mozgalmunk tagjai székely pásztorjátékkal lepték meg az Idôsek Otthonának lakóit
és dolgozóit. Városunk polgármestere, jegyzônôje és óvoda vezetôje is jelen volt. Ezt énekes
szentmise követte. Húsvét 2. (az Isteni Irgalmasság) vasárnap délután a Kálvárián Igeliturgia
keretében volt új tagjelöltjeink ígérettétele és régi tagjaink ígéretének megújítása. Új tagjaink
rózsafüzért, a régiek János Evangéliuma könyvecskét kaptak ajándékba. 
Közremûködött templomi énekkarunk, Hasulyó Antal egyházmegyei felelôsünk,  Borhy Mária
országos vezetônk egy budapesti testvérünkkel együtt eljöttek. Június mozgalmas hónapunk volt.
Gyakran szerveztünk egy vagy több napos zarándoklatot is. Budapesten részt vettünk a
szentségimádásokat végzôk hálaadó szentmiséjén és ezt követô összejövetelén. Már a Keleti
pályaudvaron várt bennünket Szendtrôiné Éva budapesti testvérünk, aki elkísért bennünket a
Bazilikába, ahol bemutatta nekünk, az eddig még általunk nem ismert nevezetes látnivalóit.
Szívélyes kalauzolását még megtoldotta lelki és hasznos olvasnivalóval, és sok más figyelmességgel
is ellátott bennünket. Köszönet érte! Szentkúton a 3 napos évi lelkigyakorlatunkon vettünk részt.
Szép lelki gazdagodást és feltöltôdést jelentett a monoki látogatásunk minden órája. Idegen-
vezetô kántornô bemutatta a kissé kopott, de mégis szépséges kápolnával is rendelkezô kastélyt,
majd a Kossuth Múzeumot. Ezután koncelebrált szentmisén vettünk részt, mely végén János
atya ismertette Szöt lelkiségi mozgalmunk lényegét. Harapnivalót elfogyasztva, gyalog mentünk
ki a híres kegyhelyre, a monoki Kálváriára, ahol elvégeztük a Fáradt ember keresztútját. Vissza-
térve a plébániára finom ebéd várt bennünket, majd rózsafüzért imádkozva vártuk az autóbuszt.
Elôtte azonban mindent megköszönve, meghívtuk az ottani plébános atyát és a híveket a
következô Szöt találkozónkra. El is jöttek.  

SZÖT LELKISÉGI MOZGALMUNK
ÉVES TEVÉKENYSÉGE

Vojtóné Katalin



Így mindkét látogatás közösség építô jellegû lett, elérve célunkat.         
Ezúttal is hálásan köszönjük vendéglátó plébános atyának és az ottaniak vendégszeretetét. Most
mi ezt is igyekeztünk viszonozni! Errôl olvasható megemlékezés a vencsellôi római katolikus
egyházközség honlapján a következô sorokban: „ A Feltámadási jelképet vasárnap délután tovább
vittük Rakamazra. A római katolikus nagytemplomban átadtuk a Árpád-kori motívumokkal
díszített szárnyas keresztet, majd részt vettünk a SZÖT gyûlésen, melyen Monokról is voltak
vendégek. A gyûlést követôen a közösségi házban kedves vendéglátásban volt részünk. Köszönet
érte a rakamazi SZÖT vezetôinek és tagjainak! A jó Isten áldása legyen életükön és további szol-
gálatukon!” A szárnyas keresztet elvittük vendégeinkkel együtt a Kálvária templomunkba is,
ahol a kegyhely ismertetése után rövid áhítatot végeztünk.

Lelkesedésüket látva reméljük, hogy lelkiségi mozgalmunk náluk is meghonosodik, elköszöntünk
tôlük a késôbbi viszontlátás reményében. Szerdán délután pedig mi vittük el a szárnyas keresztet
a tarcali plébániára, ahol ünnepélyesen bevittük az ottani szép templomba. Még januárban havi
találkozóinkon elkezdtük imádkozni az Irgalmasság rózsafüzérét hazánk sorsának jobbra for-
dulásáért. Szólnom kell még az egész napos szentségimádások alkalmából végzett engesztelô han-
gos Szöt szentóráinkról, mely márciusban kétszer is volt. Az egyiken a különbözô ima
csoportjainkért engeszteltünk, a másikon Werner Alajos atya által írt Keresztutat végeztünk az
Oltáriszentség elôtt. Szeptemberben pedig a Kálvária búcsúnk vigíliájának délelôttjén végeztünk
szentórát sokak aktív részvételével. Fogadjuk és ellátjuk a Mária Út gyalogos zarándokait, és
vannak, akik egy darabig elébük mentünk, vagy elindulások kezdetén néhányan el is kísérték
ôket. Isten kegyelmébôl több imacsoport is van egyházközségünkben, melyeknek mi is tagjai
vagyunk.. Veszélyben levô magzatokat lelkileg adaptálunk, Szent Teréz Missziós és más imac-
soportokról is említést tehetnénk. Részt vettünk egyházmegyénk máriapócsi búcsúján. Szeptem-
ber 8-án elzarándokoltunk a szentkúti Kisboldogasszony búcsúra, ahol János atya is együtt
misézett Bosák Nándor fôpásztorunkkal, aki nagyon szép szentbeszéddel buzdította a sok ezres
zarándok sereget. Októberben az idôsek napján mi is aktívan vidámítottuk az Otthon lakóit,
novemberben elkezdtük, és decemberben folytatjuk a rászorulók látogatását, jelképes mega-
jándékozását. Részt veszünk ott a gyertyagyújtásokon, elsôpénteki és a vigíliai szentmisén is.
Minden hazánkban, vagy máshol is élô Szöt testvéreinknek és szeretteiknek e számomra kedves,
és engem gyakran erôsítô gondolattal kívánok kegyelemteljes szent ünnepeket. Idézem a nagy
katolikus írónak, Georges Bernardos sorait, mely sorok nektek is legyen bátorítóak az újesz-
tendôben! „ Csak egy a fontos: akár bátrak, akár gyávák vagyunk, legyünk mindig ott, ahová
minket Isten helyezni akar. A többit meg bízzuk Rá!”     

Lelkesedésüket látva reméljük , hogy lelkiségi mozgalmunk náluk is meghonosodik, elköszön-
tünk tôlük Alján részt veszünk az Otthonban a gyertyagyújtásokon  a többit meg bízzuk RÁ.
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A szent búcsúk adományával gazdagodnak
a Hit Éve folyamán végbevitt különféle jámbor cselekedetek

A II. Vatikáni Zsinat ünnepélyes megnyitásának ötvenedik évfordulóján, amely zsinatnak Boldog
XXIII. János pápa „fô feladatként jelölte meg a keresztény tanítás értékes hitletéteményének gon-
dosabb ôrzését és kifejtését, hogy így hozzáférhetôbb legyen Krisztus hívei és a jóakaratú emberek
számára” (II. János Pál pápa, Fidei Depositum apostoli konstitúció, 1992. október 11, AAS 86 [1994]
113), XVI. Benedek pápa kijelölése alapján kezdetét veszi egy olyan év, amelyet az igaz hit meg-
vallásának és helyes értelmezésének szentelünk, a Zsinati Dokumentumoknak és a Katolikus Egy-
ház Katekizmusa cikkelyeinek olvasása, vagy még inkább jámbor átelmélkedése révén. A
Katekizmust Boldog II. János Pál pápa adta ki a Zsinat kezdetének harmincadik évfordulóján, pon-
tosan azzal a céllal, hogy „a Zsinat tanítását elmélyítve a hívek jobban kötôdjenek ahhoz és ez
elôsegítse megismertetését és alkalmazását” (Uo. 114).
Már az Úr 1967. évében, Szent Péter és Pál apostol vértanúságának tizenkilencedik centenáriumá-
nak emlékére is ehhez hasonlóan meghirdette a Hit Évét Isten szolgája, VI. Pál pápa, hogy „a hit
ünnepélyes megvallása révén megmutassa, mennyire fontos, hogy az évszázadok alatt kialakult hit-
vallást, amely minden hívô öröksége, újra meg újra megerôsítsük, kifejtsük, annak érdekében, hogy
a múlttól igen eltérô történelmi körülmények között is érvényesnek bizonyuljon” (XVI. Benedek
pápa, Porta fidei apostoli levél, 4).
Jelen korunkban, amely annyi mély változást hoz az emberiség számára, Szentatyánk, XVI. Benedek
a Hit Évének meghirdetésével arra kívánja felszólítani Isten népét, amelynek egyetemes pásztora,
valamint az egész világ valamennyi püspökét, hogy „egyesüljenek Péter utódával a kegyelem ezen
idejében, amelyet az Úr kínál nekünk, hogy emlékezzünk meg a hit drága ajándékáról” (Uo., 8).
Minden egyes hívô „alkalmat kap rá, hogy megvallja hitét a feltámadott Krisztusban… az egész
világ minden székesegyházában és minden templomában, az otthonokban és a családokban, hogy
mindenki átérezze a sürgetô szükséget, hogy jobban megismerje és a következô nemzedékeknek
továbbadja az örök hitet. A szerzetes közösségek, a plébániák, az Egyház minden közössége, legyen
bár ôsi vagy új, módot fog találni ebben az esztendôben, hogy nyilvánosan hitvallást tegyen” (Uo).
Ezen felül minden hívô, egyénileg és közösségileg is meghívást kap, hogy nyíltan megvallja a hitét
a többiek elôtt a mindennapi élet különféle körülményei között: „Az ember társas természete vis-
zont igényli, hogy belsô vallási aktusait külsôleg kifejezze, vallási téren másokkal kapcsolatot teremt-
sen, és vallását közösségi formában vallja meg” (Dignitatis humanae nyilatkozat, 1965. december 7:
AAS 58 [1966], 932).
Minthogy elsôsorban az a célunk, hogy – amennyire ez ezen a Földön egyáltalán lehetséges – a
lehetô legjobban kifejlesszük magunkban az életszentséget és a lélek tisztaságát, ehhez nagyon hasznos
segítséget nyújthatnak a szent búcsúk, amelyeket az Egyház, a Krisztustól ráruházott hatalom segít-
ségével, felkínál mindazoknak, akik a megfelelô hozzáállással teljesítik azokat a sajátos elôírásokat,
amelyek elnyerésük feltételei. „A búcsú révén – tanította VI. Pál – az Egyház, felhasználva a Krisz-
tus által végbevitt üdvözítés szolgáló leánya voltát, meghirdeti a hívek számára Krisztus és a szentek
közössége teljességében való részvétel lehetôségét, bôven kínálva számukra alkalmat az üdvösség
elérésre” (Apostolorum Limina apostoli levél, 1974. május 23: AAS 66 [1974] 289). Ebben nyilvánul
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meg az „Egyház kincse”, amelyet jelentôs mértékben növelnek „a boldogságos Istenanya és min-
den kiválasztott érdemei, a legelsô igaztól az utolsóig” (VI. Kelemen, Unigenitus Dei Filius bulla,
1343. január 27).
Az Apostoli Penitenciária, amelynek feladata a búcsúk megadását és használatát szabályozni, valamint
buzdítani a hívek lelkét, hogy helyesen fogják fel és táplálják ezek elnyerésének vágyát, miután erre
felkérte az Új Evangelizáció Elômozdításának Pápai Tanácsa (a Hittani Kongregáció által kiadott
Lelkipásztori iránymutatással kiegészített jegyzék a Hit Évére alapján), az alábbiakat határozta meg
a búcsúk adománya elnyerésére a Hit Évében, a Pápa gondolatának megfelelô módon, abból a cél-
ból, hogy a hívek mindinkább törekedjenek a Katolikus Egyház tanításának megismerésére és meg -
sze retésére, és abból minél bôvebb lelki gyümölcsöket nyerhessenek.
A Hit Évének teljes idôtartama alatt, vagyis 2012. október 11-tôl 2013. november 24-ig teljes bú -
csút nyerhetnek a saját bûneik miatti idôleges büntetés alól Isten irgalmából, amit az elhunyt lelkekért
is felajánlhatnak, mindazon hívek, akik valódi bûnbánatot tartottak, kellôképpen meggyóntak,
szentségi áldozáshoz járultak és imádkoztak a Szentatya szándékára, 
a. – minden alkalommal, ha legalább három alkalommal részt vesznek az igehirdetésen a szent
missziók alkalmával, vagy legalább három elôadást meghallgatnak a II. Vatikáni Zsinat dokumentu-
mairól és a Katolikus Egyház Katekizmusának cikkelyeirôl, bármely templomban vagy alkalmas
helyen;
b. – minden alkalommal, ha zarándoklat formájában meglátogatnak egy pápai bazilikát, egy
keresztény katakombát, egy székesegyházat, egy, az ordinárius által a Hit Évére kijelölt szent helyet
(például a Basilica Minor¬-ok valamelyikét, valamely Mária-kegyhelyet, a szent apostolok vagy
védôszentek valamely kegyhelyét) és itt részt vesznek valamilyen liturgikus imádságon, vagy legalább
megfelelô idôt eltöltenek ott összeszedetten, jámbor elmélkedéssel, amit a Miatyánk, a Hiszekegy
bármely hivatalos formája, valamint a Szûzanyához, az
apostolokhoz vagy a védôszentekhez szóló fohász
elimádkozásával fejeznek be;
c. – minden alkalommal, az ordinárius által a Hit
Évére meghatározott napokon (például az Úr, a
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Szûzanya, a szent apostolok és védôszentek ün-
nepein vagy Szent Péter székének ünnepén), ha
bármely szent helyen részt vesznek egy ünnepé-
lyes szentmisén vagy zsolozsmán, s ezen felül
elimádkozzák a Hiszekegyet, annak bármely hi-
vatalos formájában;
d. – a Hit Éve bármely szabadon
megválasztott napján, amikor hívô módon
meglátogatják a keresztelôkápolnát vagy más
egyéb helyet, ahol elnyerték a keresztség
szentségét, amennyiben itt megújítják keresztségi
fogadalmaikat, annak bármely hivatalos for-
májában.
A megyéspüspökök és eparchák, s mindazok, akik
jog szerint egyenlô rangban állnak velük, ezen idô
legalkalmasabb napján, a legkiemelkedôbb ün-
nepen (például 2013. november 24-én, Krisztus
Király ünnepén, amellyel bezárul a Hit Éve)
kioszthatják a pápai áldást a teljes búcsúval, ame-
lyet mindazok a hívek élvezhetnek, akik jám-
borul fogadják ezt az áldást.
Azok a hívek, akik valódi bûnbánatot gyako-
roltak, ám súlyos okból nem tudnak részt venni

az ünnepi e se -
ményeken (... az
idôsek, a betegek,

és mindazok, akik kórházakban vagy egyéb
ápolási központokban folyamatos szolgálatban
állnak a betegek mellett…) elnyerhetik a teljes
búcsút ugyanezen feltételek mellett, ha lélekben
és gondolatban egyesülnek a jelenlévô hívekkel,
különösen azokban a pillanatokban, amikor a
Szentatya vagy a megyéspüspökök szavait
közvetíti a televízió, illetve a rádió, s otthonuk-
ban vagy azon a helyen, amelyet akadályoztatá-
suk okán nem tudnak elhagyni, elimádkozzák a
Miatyánkot, a Hiszekegyet, annak bármely hi-
vatalos formájában és más fohászokat, a Hit Éve
célkitûzéseinek megfelelôen, valamint felajánlják
szenvedéseiket vagy saját életük szükségeit.
A jelen rendelet érvényessége kizárólag a Hit
Évére szól, bármilyen ezzel ellentétes intézkedés
ellenére.
...

Kelt Rómában, az Apostoli Penitenciárium
székhelyén, 2012. szeptember 14-én, a Szent
Kereszt felmagasztalásának ünnepén
Manuel Monteiro de Castro bíboros
legfôbb penitenciárius
Mons. Krzysztof Nykiel
ügyvivô
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ÁRPÁDHÁZI SZENT ERZSÉBET
ÜNNEPE NOVEMBER 19.

A világegyházban november 17. *1207. +Mar-
burg, 1231. november 17.
A ciszterci szerzetes, Heisterbachi Caesarius így
kezdi Szent Erzsébet életrajzát: ,,A tisztele-
treméltó és Isten elôtt oly kedves Erzsébet
elôkelô nemzetségbôl származott, s e világ
ködében úgy ragyogott föl, mint a hajnalcsillag.''
Erzsébet azok közé a szentek közé tartozik,
akiknek sugárzása nem csökken, fénye minden
kor minden emberének világít.
Magyarországon született, abban az országban,
amelyben a független állami lét és a kereszténység
alapjait Szent István király rakta le. Atyja II. And -
rás magyar király, anyja a merániai Gertrúd volt.
Erzsébetet már négy éves korában eljegyezték
Türingia leendô grófjával, Lajossal. Lajos szülei,
Hermann gróf és Zsófia grófnô e házasságtól sokat
várt, és reményük igazolását látták abban, hogy a
kis menyasszony fényes kísérettel és kincs tárnyi
hozománnyal érkezett a wartburgi várba. Német
környezetben akarták nevelni, hogy jól el-

sajátíthassa új hazájának minden szokását.
A kis Erzsébet jósága és kedvessége hamarosan
megnyerte a vár népét. A nála hét évvel idôsebb
Lajos kezdettôl fogva szívbôl szerette. A leendô
anyós, Zsófia asszony ellenben egyre növekvô
rosszallással figyelte a gyermek fejlôdését, mert
szokásaival nem tudott egyetérteni. Nemcsak
apró, túlzásnak minôsített vallási gyakorlatai
zavarták (Erzsébet például ismételten
megszakította játékait, hogy, mint mondta,
,,Istent szeresse''), hanem az is, hogy teljes
természetességgel magával egyenrangú
társnak tekintette a legegyszerûbb gyermeket
is. Ezt még mind elnézte volna, mint gyer-
mekes jámborságot, azt azonban már nem tudta
megbocsátani, hogy Erzsébet nem vette át az ud-
vari élet elôírt formáit: nem volt hajlandó meg-
tanulni a nôk számára akkor kötelezô tipegô
járást, s ráadásul minden körtáncnál jobban sze -
rette a vad lovaglást. Ezzel egyébként az egész
udvar megütközését is kiváltotta, s ha Lajos
védelmébe nem veszi az áskálódásokkal szemben,
és aránylag korai házassággal meg nem szilárdítja
helyzetét a várban, Erzsébetet valószínûleg
hamarosan hazaküldték volna Wartburgból
Magyarországra.
A házasságkötés azonban megtörtént, és a fia talok
boldogsága teljes volt. Erzsébet teljes szívével
átadta magát férjének, akihez a szeretet sokkal
erôsebb kötelékei fûzték, mint a szülôk akarata
vagy az együtt töltött gyermekkor. Most már
nyugodtan függetleníthette magát az udvari
etikettôl. Ha férjét hazavárta, messzire elébe lo-
vagolt, és viharos örömmel üdvözölte. Lajos
pedig az udvari emberek megrökönyödésére egy
asztalnál étkezett vele.
Lajosnak tapasztalnia kellett, hogy felesége szívét,
jóllehet nagyon szereti ôt, nemcsak �ô birtokolja:
Isten volt az, aki Erzsébetet egészen lefoglalta
magának. És Lajos hálás hittel vette tudomásul,
hogy felesége néha éjszaka fölkel mellôle, és a
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hideg padlóra fekszik, hogy Isten szeretetéért egy
idôre elhagyja férje közelségét. Azon sem
ütközött meg, ha Erzsébet az asztalnál egy falatot
sem evett, mert éppen böjtölt. Az 1225-ben
kitört éhínség idején teljes tekintélyével mögötte
állt, amikor Erzsébet fölnyitotta a kamrákat és
hombárokat, és ,,kifosztva'' a várat, segített az
éhezôkön.
Erzsébet legbensôbb titka s egyúttal legvonzóbb
vonása az volt, hogy tökéletes összhangot tudott
teremteni az Isten és a férje iránti szeretet között.
Vannak, akik úgy magyarázzák, hogy a szerelme
egyre inkább lelkivé vált. Ám ezt cáfolja az a
tény, hogy milyen kimondhatatlan fájdalmat
érzett akkor, amikor Lajos 1227-ben keresztes
hadjáratra indult. Mintha sejtette volna a jövôt,
Lajos ugyanis még útközben megbetegedett és
meghalt. A hírt alig merték közölni Erzsébettel,
s mikor megtudta, ezzel a kiáltással rohant végig
a vár termein: ,,Jaj, Uram Istenem, most az egész
világ meghalt számomra!''
Lajos oltalma nélkül nem folytathatta tovább ad-
digi életét, ezért egy óvatlan pillanatban, gyer-
mekeivel együtt elhagyta a várat. A késôbbi
korokban, amikor már nem értették a szegénység
utáni vágyat, amely Erzsébet szívében állandóan
égett, menekülését úgy magyarázták, hogy
,,elûzték a várból''. Érdemes fölfigyelnünk arra,
hogy ez a késôbbi értékelés mennyire megvál-
toztatta Erzsébet alakját: egy kitaszított,
szegénységbe jutott grófnô, aki csodákat mûvel,
hogy legyôzze környezete gonoszságait, jótettet
jótettre halmoz, és fiatalon elég a szeretetben. Ez
az Erzsébet-kép közelebb állt a hívôk lelkéhez,
mert érthetôbb volt, mint azé az asszonyé, aki
mindezt szabad megfontolással, önként tette, és
akinek férje halála adta az alkalmat arra, hogy az
evangéliumot minden fenntartás nélkül kövesse.
Utolsó éveiben nagy szerepet játszott Marburgi
Konrád, akit maga a pápa jelölt ki Erzsébet lelki-
atyjául. Lajos még életben volt, amikor Erzsébet

már arra a Konrádra bízta lelke vezetését, akinek
1226-ban engedelmességi fogadalmat is tett.
1228-ban követte ôt Marburgba. Konrád fe ren -
ces komoly, szent buzgósággal teli pap volt,
aszkézisben és szegénységben élt. Nagy feladatá-
nak tekintette Erzsébet tökéletességének kibon-
takoztatását. Szigorú lelkivezetô volt: kis hibákért
is megostorozta Erzsébetet. Ha észrevette ra-
gaszkodását a világ dolgaihoz, azonnal
kegyetlenül megvont tôle mindent. Így tiltotta
el tôle utolsó társaságát, két kedves szolgálóját is.
Erzsébet pedig nem tiltakozott és nem keresett
kibúvókat, hanem Krisztus iránti szerelme
jeleként tökéletesen engedelmeskedett. Oly
hûséggel és hajlékonysággal simult Isten kezébe,
hogy emberi szigor nem tudott ártani neki.
De amíg egyik oldalon engedelmességével
megkönnyítette lelkivezetôjének dolgát, a másik
oldalon szinte lehetetlen feladat elé állította:
Konrádnak kellett irányítania Erzsébet mindent
felülmúló szeretetének tetteit. Konrád
egészségérôl is néha maga Erzsébet gondos -
kodott, mert a betegápolásból sem akarta kivonni
magát. A lelkivezetô és rábízottja közti harc
egyik mozzanata tûnik föl abban a levélben,
amelyet Konrád Erzsébet halála után IX. Gergely
pápának írt: ,,Könnyek között kérte tôlem, en-
gedjem meg, hogy házról házra járva koldulhas-
son. Amikor ezt megtagadtam tôle, azt válaszolta:
�Akkor olyat teszek, amit nem tilthat meg
nekem!� És nagypénteken (1228-ban), amikor az
oltárok minden ékességüktôl meg voltak foszt va, a
minoriták kápolnájának oltárára tette kezét, és
lemondott a saját akaratáról és a világ minden
pompájáról. Amikor mindenérôl le akart mon-
dani, amije csak van, elhúztam az oltártól...''
Özvegyi javaiból Erzsébet ispotályt rendezett be
Marburgban. Attól a bizonyos nagypéntektôl
fogva ott szolgált a ferences harmadrend szürke
ruhájában mint betegápoló. Gyermekeit
nevelôkre bízta, mert úgy látta, hogy nem tud



számukra megfelelô nevelést biztosítani. E dön-
tésében bizonyára része volt annak is, hogy a
szívét most már osztatlanul Istennek akarta adni.
Legkisebb lányát, Gertrúdot boldogként
tiszteljük (lásd november 13-án!).
1231 novemberében Erzsébet megbetegedett.
Utolsó napjait gyermeki derû ragyogta be. Ela-
jándékozta a még meglévô holmiját, s vigasztalta
a mellette lévô nôvéreket. 16-án éjfél körül halt
meg. Marburgban temették el, s már négy évvel
halála után, 1235-ben szentté avatták.
Ünnepét 1670-ben vették föl a római naptárba,
november 19-re, a temetése napjára. 1969-ben
ünnepét visszatették november 17-re, halálá-
nak napjára.
A szeretet nagy szentjének életét a wartburgi vár,
a benne látható Erzsébet-lakrész, Moritz von
Schwindt romantikus képei, valamint sok- sok
elbeszélés hozza közel hozzánk.
Erzsébet gyermekkorából egy játszótársa, Guda, a
következô epizódot mondta el: ,,Gyermeki sze -
retetével Szent János apostolt választotta kedves
szentjének. Wartburgban ugyanis akkoriban az
volt a szokás, hogy évenként mindenki sors -
húzással választott magának egy szentet, akit
külön is tisztelt és próbált követni. Erzsébet
megkérte égi barátját, hogy a sorshúzás alkalmá-
val mutatkozzék meg neki. Az apostolok nevét
egy-egy gyertyára írták, majd halomba rakták a
gyertyákat, és húztak belôlük. Erzsébet Szent
János gyertyáját húzta. Még egy próbát akartunk
tenni, ezért ismét összekevertük a gyertyákat, de
ô másodszor, sôt harmadszor is ugyanazt húzta
ki. Attól a naptól fogva semmit nem tagadott
meg, ha Szent János nevében kérték tôle.''
Miután tizennégy éves korában Lajos felesége lett,
hatása annyira érezhetô lett a fiatal grófon is, hogy
Caesarius lelkesen írja: ,,Alattvalói számára
boldog idôk következtek. Rablás, betörés és
erôszakos cselekmények esetében nem volt te -
kin tettel a sze mély re. A gyilkost, akár lovag,

akár nemes, akár paraszt volt, úgy ítélte meg,
ahogy megérdemelte''.
Lajos egy alkalommal ellovagolt az Inselberg
mellett, és így kiáltott: ,,Ha ez az egész hegy
aranyból volna, akkor sem adnám oda érte az én
Erzsébetemet!'' Pedig Erzsébet tettei nemcsak az
udvar embereit hökkentették meg rendszeresen,
hanem olykor Lajostól is nagy megértést kíván-
tak. Példa erre az az eset, amelyet legelsô német
életrajzírója jegyzett föl: Lajos távollétében
Erzsébet befogadott a várba egy leprás beteget,
sôt urának ágyába fektette, hogy állandóan mel-
lette lehessen és szolgálhassa. Egy váratlan pil-
lanatban hazatért a férje. Jelentették neki a
történteket, s Lajos szívében egy pillanatra borzadás
és rosszallás ébredt. Mikor azonban belépett a
szobába ,,Isten, az Úr megnyitotta belsô látásának
szemét'', és meglátta a tulajdon ágyában a
megfeszített Krisztust. ,,Lelkesen te kin tett Erzsé-
betre, és így szólt: Erzsébet, édes nôvérem! Ilyen
vendéget igazán gyakran fektess az ágyamba! Ezt
nagyon meg kell köszönnöm neked!''
Amikor Lajosnak hadba kellett vonulnia Itáliába,
Erzsébet három éven át helyettesítette a grófság
vezetésében. Éppen ezekben az években gyenge
aratások és árvizek sújtották a vidéket, úgyhogy
a nép éhezni kezdett. Az ifjú grófné pedig nagy
határozottsággal és körültekintéssel cselekedni
kezdett; a vár alatt ispotályt nyitott, ahol naponta
száz szegény kapott ellátást. Gyakran saját kezû-
leg osztotta nekik a kenyeret és a pénzt. Eladta
ékszereit és drága ruháit, gyapjút szôtt a
szegényeknek, gyermekágyas asszonyok mellett
segédkezett, és méltó temetést adott az elhuny-
taknak. Mikor hírét vette, hogy Lajos haza-
térôben van, elébe lovagolt, és ,,ezernél többször
is megcsókolta''. A várnagy panaszt emelt ellene,
hogy ,,esztelen bôkezûségével'' eltékozolta urá-
nak vagyonát. Igaz, hogy a kamrák és tárházak
kiürültek, a nép azonban élt és békét élvezett.
Lajos a panaszokra így válaszolt: ,,Engedjétek
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csak jót tenni, hogy megtegye, amit Istenért
tenni akar, és legyen elég nekünk, ha Wartburg
és Neunburg várát nem adja el!''
Egy alkalommal Lajos néhány napot barátjánál, a
hildesheimi püspöknél töltött. Hazatérése után
leült Erzsébet mellé, és mondani akart neki
valamit, � azonban sejtvén, hogy a keresztes
háborúról van szó, benyúlt urának zsebébe, és
kihúzott belôle egy vörös posztóból készült
keresztet. Megdöbbenve ismerte föl, hogy Lajos
magára vette a keresztes lovagok jelét, s vállalta,
hogy részt vesz a Szentföldért vívott harcban.
Erzsébet tudta, hogy ez ura hosszú ideig tartó
távollétét, esetleg halálát is jelentheti. Lajos
hosszú beszélgetéssel akarta fölkészíteni döntése
közlésére Erzsébetet, akire ez a hirtelen
fölfedezés olyan erôvel hatott, hogy ájultan esett
össze. Lajos vigasztalni próbálta, de Erzsébet fáj-
dalmát, aki egész a grófság határáig, Schmalka-
ldenig elkísérte ôt, nem tudta csillapítani.
Egy esztendô múlva hozták haza a türingiai lo-
vagok Lajos holttestét. Erzsébet eléjük lovagolt,
és fájdalommal telve borult a koporsóra, de így
imádkozott: ,,Istenem, te tudod, mennyire sze -
rettem az uramat. Odaadnám érte az egész vilá-
got, ha visszanyerhetném. De akaratod ellenére
nem akarom visszahívni még akkor sem, ha csak
néhány hajszálamat kellene adnom érte''.
Abból az idôbôl, amikor sógora, Henrik kor-
mányozta a grófságot, elmondják, hogy Erzsébet
változatlanul folytatta jótékonyságát a szegények
között. Az egyik napon Henrik váratlanul tért
haza a vadászatról, és találkozott vele, amint
épp kosárral a karján igyekezett valahová. Hen-
rik föltartóztatta, és látni akarta, mit visz a
kosárban. Erzsébet engedelmesen átadta neki
kosarát, melybe a szegények számára élelmet
csomagolt, Henrik azonban illatozó rózsákat lá-
tott benne, s megszégyenülve útjára kellett
bocsátania Erzsébetet.
Wartburg vára Lajos halálával üres és idegen

lett számára. Télvíz idején hagyta el a várat, s
lenn a hegy lábánál csak egy nagyon szegényes
szállást talált. A ferencesek templomában épp
az éjjeli zsolozsmára harangoztak, Erzsébet
odasietett, és kérte a barátokat, énekeljék vele
a Te Deumot. Késôbb a sógora Eisenachban
biztosított számára lakást.
A következô eset mutatja, hogy az emberek mi-
lyen gyorsan elfelejtik a kapott jótéteményt, és vál-
nak barátból ellenséggé: Az egyik napon Erzsébet
egy szûk utcácskában járt, amely sártenger volt,
csak a lerakott köveken lehetett száraz lábbal
lépdelni. Szembejött vele egy öreg asszony, akivel
korábban nagyon sok jót tett, de most nemhogy
kitért volna elôle, hanem letaszította a kôrôl, és
csúf szidalmakkal halmozta el. Erzsébet megc-
súszott és elesett a sárban, de szó nélkül kelt föl,
a közeli patakban letisztította a ruháját, és derûs
arccal folytatta útját.
Az egyik udvari ember házában adtak szállást
Erzsébetnek és gyermekeinek. A háziúr nagyon
gorombán bánt vele, úgy kezelte mint egy
bolondot, és lépten-nyomon sértegette. Amikor
Erzsébet elhagyhatta ezt a szállást, a falaknak és a
tetônek megköszönte, hogy oltalmazták, és hoz-
zátette: ,,Szívesebben mondanék köszönetet az
embereknek is, de nincs miért''.
Egy közmondás szerint ha a füvet este letiporják,
reggelre talpra áll. Erzsébet is ilyen volt. A bará-
tainak sikerült elérniük, hogy megkapja özve gyi
részét és a gyermekeit illetô örökséget. A kapott
javakból ünnepet rendezett, és vagyona negye-
drészét saját kezûleg osztotta szét a szegények
között. Beesteledett, mire mindenkinek átad-
hatta adományát. Mikor látta, hogy az öregek és
betegek arra készülôdnek, hogy a szabadban tölt-
sék az éjszakát, kenyeret adott nekik, nagy tüzet
rakatott, hogy melegedhessenek, és elrendelte,
hogy mossák meg a szegények lábait. Az egyik
ember dúdolni kezdett egy dalt, s hamarosan
mindenki énekelt a tûz körül. Erzsébet boldog
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volt, és azt mondta társnôinek: ,,Látjátok, mindig
mondtam, hogy csak vidámmá kell tenni az em-
bereket!''
Marburgban a szállására fogadott egy vak és béna
gyermeket, akinek nagyon kellemetlen betegsége
volt. Mindaddig maga gondozta, amíg karjai
között ki nem lehelte lelkét. Utána egy leprás
kislányt fogadott magához. Mikor szigorú lelki-
atyja ezt megtudta, kegyetlenül megbüntette.
Az egyik napon megjelent nála egy magyar
küldöttség, élén egy tekintélyes úrral. András
király azért küldte ôket, hogy vigyék haza Erzsé-
betet Magyarországra. Mikor végre rátaláltak,
foltozott ruhában a rokka mellett ült. A
küldöttséget vezetô úr felkiáltott elke-
seredésében: ,,Ki látott már királylányt rokkánál!''
Erzsébet mindössze huszonnégy éves volt,
amikor földi életét befejezte. Magas láz vett erôt
rajta, és a fal felé fordulva vacogva feküdt az
ágyán. Egyszer csak a körülötte lévôk arra lettek
figyelmesek, hogy halkan, magyarul énekel.
Késôbb megmagyarázta nekik: ,,Egy kismadár ült
le mellém, és olyan édesen dalolt, hogy kényte-
len voltam vele énekelni. Hirtelen fölült, és el-
borzadva kiáltotta: ,,Mit tegyünk, megjelent az
ördög! El innen, de mindjárt!'' -- aztán megnyu-
godott, és így szólt: ,,Beszéljünk inkább a Gyer-
mek Jézusról, hisz hamarosan itt a karácsony,
amikor megszületett, és jászolba fektették''. Aztán
felsóhajtott: ,,Itt az óra, amikor a Mindenható
magához hívja barátját'' -- és elszenderült.
Halálának híre megindította az egész tartományt.
Szegényes, harmadrendi ruhájában ravatalozták
föl az ispotály kápolnájában. Az emberek pedig
seregestül jöttek, hogy utoljára láthassák jóságos
anyjukat. Amikor megkezdték a gyászmisét, a
templom tetejére leszállt egy nagy, fekete madár,
és örömteli dalba kezdett.

Irgalmas Istenünk, kérünk, világosítsd meg híveid
szívét, és Szent Erzsébet közbenjárására segíts min-
ket, hogy a világ által fölkínált jólétet megvessük,
és mindig égi vigasztalásodnak örvendjünk!

Hogyan viselhetnék aranykoronát, 
amikor az Úr töviskoronát visel?

És értem hordja.
Amikor a legszebb valami, 

akkor akarok Isten szerelméért lemon-
dani róla.

Azt ami a miénk, 
örömmel és szívesen kell odaadnunk.

Nem haragszom azokra, 
akik megtagadtak és megvetnek, 

mert egész szeretetem istené. 

Árpádházi Szent Erzsébet
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Hogy olvassuk és lássuk a II. Vatikáni Zsinatot 50 év távlatából? – ennek a témának szentelte má-
sodik adventi prédikációját a Pápai Ház prédikátora december 14-én reggel.

Az Apostoli Palota Redemptoris Mater-kápolnájában gyûlt össze a Római Kúria. XVI. Benedek
pápa is részt vett Cantalamessa elmélkedésén.

A kapucinus szerzetes kiemelte: nemcsak a zsinati dokumentumokat kell figyelembe venni egy mér-
leg készítése kapcsán, hanem el kell ismerni a Szentlélek szerepét is. Aggiornamento, törés, újdon-
ság a folyamatosságban – ezek a kulcsszavak, amelyekre az évek során szükség volt a II. Vatikáni
Zsinat megértéséhez.

Két irányzat alakult ki a zsinattal: a múlttal való folyamatosságot és a múlthoz képest újdonságot
képvisel�. „A zsinat teljességében, nem lekicsinyítve, nem eltorzítva akarja közvetíteni a katolikus
tanítást” – idézte XXIII. János szavait a Pápai Ház prédikátora. A Szentlélek nem mond új szavakat,
nem teremt új szentségeket, új intézményeket, hanem megújítja és élettel tölti meg a szavakat, a
szentségeket és intézményeket, amelyeket Jézus hozott létre. A II. Vatikáni Zsinat halott szó lenne,
ha nem vennénk figyelembe a Szentlélek mûködését. A zsinat gyakorlatba ültetése nem szó szerinti,
mechanikus alkalmazásán keresztül valósul meg.

A Pápai Ház prédikátora végül a
II. Vatikáni Zsinat gyümölcseirôl
szólt. Feltette a kérdést, hogy a
zsinat dokumentumaiban kiraj-
zolódott Egyház képe hogyan
ment át az életbe. „Isten országa
nem jön el szembetûnô� módon.
Nem lehet azt mondani: Nézd,
itt van vagy amott. Isten Országa
köztetek van.” (Lk 17,21) Can-
talamessa szerint az egyházi moz-
galmakban, a plébániákon, a
hívôk társulataiban és az új
közösségekben követhetôk nyo -
mon jelei.

Túlzás új pünkösdrôl beszélni, látván a problémákat és ellentmondásokat, amelyek a zsinat után és
miatt alakultak ki az Egyházban? – vetette fel a kérdést a kapucinus szerzetes. Újra kell olvasni az
Apostolok Cselekedeteit, és megállapíthatjuk, hogy a problémák és az ellentétek nem hiányoztak az
elsô pünkösdöt követôen sem – zárta második adventi prédikációját Raniero Cantalamessa.
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Hosszú évekig tartó, súlyos betegség után,
szeptember 2-án elhunyt Kulcsárné Lúczi
Zsuzsanna testvérünk. 

Egyházunkban, egyházközségében igen
tevékeny volt, Krisztus szeretete sürgette.
Amikor súlyos beteg lett,  évekig otthonában
vagy kórházakban: Kistarcsán, a Kútvölgyi
Kórházban, az Amerikai úti sebészeten, stb.
küzdött a betegséggel és reménykedett legalább
tartós javulásában, mindenütt nagy türelemmel,
felnôtt keresztény módjára segítette az Urat
megtalálni vagy újra megtalálni mindenkinek,
akivel csak találkozott. 

Az otthonába jövô családsegítô, kisebbséghez
tartozó kerti munkákat végzô felnôtteket, sôt fi-
atalokat evangelizálta, többször dicsekedett az
Úrban, hogy hol imádkozik velük, még a
protestánsokkal együtt is az Irgalmasság
rózsafûzérét, segítséggel mézes tésztából Szent
Családot, s  hasonló gyönyörûségeket készített
a fiatalokkal együtt, amivel ô lelki atyját, a
szívéhez közel állókat, a gyermekek édes
szüleiket, tanáraikat ajándékozták meg még egy
évvel ezelôtt is.

Alapító atyánk karizmáját élte, figyelte, s
meglátta mire van szüksége Egyházunknak, egy-
házközségeinknek közvetlen környezetének.
Többszöri fáradozása, erôfeszítései sem hoztak
gyümölcsöt, hogy otthonában egy állandó kis
SZÖT imacsoport alakuljon hasonlóan sok egy-
házközséghez, de mindig bizakodva,
reménykedve nézett a jövô elé.

Köszönjük Zsuzsi! 
Nyugodjál békében!

Nem tündöklô fényt
kérek Tôled,
Ó, Istenem,

hanem azt, hogy szemeim lássanak.
Nem édes hangú dallamos éneket,

hanem, hogy meghallhassam az életben a
melódiát.

Nem kell a hatalmas erô, de kell az értelem,
hogy a hatalmat jóra fordítsam.

Nem kell a nagy szeretet, de kell a szív
puhasága,

hogy a kemény tekintetet meglágyítsa és át-
melegítse.

Nem kell az önfeledt öröm, de kell az a kis
szikra,

amely mindent fellobbant maga körül, hogy
átadhassam másoknak

Jókedvem  és bátorságom.
Nem kérek én más ajándékot Tôled, Ó édes

Istenem,
csak elmém világosságát, hogy megértsem,
mit tegyek ezekkel a gazdag ajándékokkal,

amelyekkel Te elhalmoztál.
Adj nekem erôt, hogy legyôzzem a félelmet, és

minden szent örömöt megismerjek.
Küldj barátokat, hogy megoszthassam velük az

igazságot,
szeretni a Tisztaságot, 

meglelni a Jócselekedetet.
Minden erômbôl szolgálni.

Olyanokat, mint én a harmóniához elvezetni,
és velük együtt haladni a Szabadság felé.

Ámen!



November hónap elején Római Központunkban a
Kereszt Csendes Munkatársai közgyûlést tartott,
amikor új vezetôséget választottak.

Az új moderátor don Janusz Malski, 
az apostolátusért felelôs elnök 
don Armando Auferio.

Imádkozzunk mindannyian az új vezetôségért, hogy
tiszteletreméltó don Luigi Novarese atya boldoggáa-
vatása elôtt velünk együtt Istennek tetszôen végezzék
apostoli feladatukat

Don Luciano Ruga Afrikából visszatérve és Anna
Maria Cipriano e-mailen köszönték meg az együtt
végzett apostoli munkát. Szeretettel és imával kísérik
további apostoli munkánkat és üdvözletüket küldik
mindannyiunknak.
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Don Armando Auferio, a Nemzetközi CVS el-
nöke minden beiratkozott testvérnek üzenetet
küld Szent Karácsony alkalmából.

„Értem, csakis értem Ô megtestesült”, és ez
Jézus misztériuma, aki emberré lett, aki segít
felismernünk, hogy a betegség és a szenvedés
tapasztalat, amelyet egyetlen személy sem
kerülhet el.

Kérem minden testvéremet, megbízott egyház-
megyei felelôseinket, imacsoport vezetôket és
minden testvért, hogy  még több imával, áldozat-
tal készüljünk május 11-i gyönörû napunkra, a
boldoggáavatásra. 
Kívánatos, hogy az új egyházi évben új imacso-
portok alakuljanak, ahogy Máriabesnyôn is
többen jelezték vágyukat, hogy a plébános
atyájukkal történô egyeztetés után imacsoportot
alakítanak.

A boldoggáavatásra elôreláthatólag autóbusszal
megyünk, kérem a felelôsöket és cso-
portvezetôket, írják össze a zarándoklatra je-
lentkezôket.

ÁLDOTT SZENT KARÁCSONYT ÉS
KEGYELMEKBAN GAZDAG ÚJ 
ESZTENDÔT KÍVÁNUNK MINDEN
KEDVES OLVASÓNKNAK!




