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„Nem vagyok én próféta: pásztor 
vagyok, és fügét termesztek. Az Úr 
azonban elhívott a nyáj mellől. Azt 

mondta nekem az Úr: »Menj, 
prófétálj népemnek, Izraelnek!«”

Aki valóban elhivatott, s aki 
küldetést kapott az Úrtól – és ki ne 
kapna a Krisztus-hívők közül? –, az 
„nem ér rá” azzal foglalkozni, hogy 
meghatározza elfoglalt helyét vala-
mely hierarchiában, hogy besorolja 
magát ilyen-olyan csoportba, kate-
góriába, a kisebbek vagy nagyobbak 
közé. Kizárólag azzal van elfoglalva, 
hogy menjen és cselekedjen, enge-
delmeskedve egy néha édes, máskor 
nagyon is keserű, de így is, úgy is 
ellenállhatatlan belső unszolásnak. 
Minél eredetibb ez a küldetés, an-
nál kevésbé jut eszébe, hogy valami 
hasonlóságot keressen másokkal, és 
próbáljon megfelelni egy címkéhez 
kötődő különféle elvárásoknak.

Legfeljebb egy-egy kritikus pilla-
natban, fáradtság vagy sikertelenség 
esetén merül föl benne a kérdés: mit 
csinálok rosszul, mivel váltam mél-
tatlanná ahhoz a küldetéshez, melyet 
az Úrtól kaptam? Ilyenkor jól teszi, 
ha Ámosz próféta példája szerint 
cselekszik, vagyis nem abból indul 
ki, hogy micsoda ő, milyen szerepet, 
tisztséget tölt be az Egyházban, a 
családban, hanem elhívásának ese-
ményére emlékezik vissza, arra a 
találkozásra, amelyben maga az Úr 
szólította meg és küldte őt.

Ez a találkozás Urunkkal mind-
egyikünk életében tökéletesen ere-
deti és páratlan. A felszínen lehet 
hasonlóság két ember elhívása és 
küldetése között, a mélyben azonban 
minden egyes szólítás más és más. 
Ahol nincs jelen más, csak „én és 
az én Teremtőm” (J. H. Newman), 
ott valami egészen különleges, teljes 
mértékben testre szabott módon je-
lentkezik az isteni hívás.

Nem az Úrtól kapott feladatokra, 
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még kevésbé az elért eredményekre 
kell figyelnünk, hanem ezt a benső, 
mélységes mély találkozást kell újra 
meg újra emlékezetünkbe idéznünk, 
különösen is válság idején. Csakis az 
Úrral való személyes kapcsolat meg-
erősítése és elmélyítése lehet a meg-
oldás, amikor szavainkat kiforgat-
ják, legjobb szándékkal véghezvitt 
cselekedeteinket félremagyarázzák, 
közeledésünket elutasítják, esetleg 
teljesen ellehetetlenítenek abban, 
amit teszünk. Nem szabad kétségbe-
esnünk. Védekeznünk sem kell, va-

lószínűleg úgyis hiábavaló volna. Az 
Úr maga áll ki értünk és mellettünk, 
ha nincs más ambíciónk, mint vele 
maradni és még szorosabbra fonni 
a hozzá fűző köteléket. Elég minden 
erőnkkel arra koncentrálnunk, hogy 
hűségesek maradjunk ahhoz a hiva-
táshoz, melyre az Úr a legszemélye-
sebb módon választott ki még mielőtt 
megszülettünk volna, s amelyet tud-
tunkra adott meghívásunk napján.

Barsi Balázs-Telek Péter-Pál: 
Magasság és mélység – Évközi idő

szent Bonaventura püspöknek 
„A lélek útikönyve istenhez” című könyvecskéjéből

(Cap. 7, 1. 2. 4. 6; 
Opera omnia, 5, 312-313)

A Szentlélek által kinyilatkoztatott 
misztikus bölcsesség

Krisztus az út és az ajtó. Krisztus 
a lépcső és a segítség az Istenhez ju-
tásban, mivel ő a szövetség ládájára 
helyezett kiengesztelési tábla (Kiv 
26, 34), és ő a kezdettől elrejtett 
titok (Ef 3, 6). Aki erre az engesztelő 
táblára teljesen odafordított arccal 
néz, nézi a keresztre feszített Krisz-
tust hittel, reménnyel, szeretettel, 
áhítattal, csodálattal, örvendezés-
sel, megbecsüléssel, dicsérettel és 
ujjongással, az ilyen ember pász-
kát, azaz átvonulást vállal vele, 
hogy a kereszt vesszejével átmen-
jen a Vörös-tengeren, Egyiptomból 
kivonul a pusztába, ahol titokzatos 

mannát ízlel, és Krisztussal együtt 
nyugszik a sírban, külsőleg mintegy 
meghalva, de lélekben megérezve 
mégis azt – már amennyire e földi 
életben lehetséges –, amit a hozzá 

forduló gonosztevőnek mondott 
Krisztus a kereszten: Még ma velem 
leszel a paradicsomban (Lk 23, 43). 

Ebben az átvonulásban, ha ez 
tökéletes, minden értelmi tevékeny-
séget el kell hagyni, és a szeretet 
minden hevének Isten felé és Istenbe 
kell átfordulnia. Ez azonban miszti-
kus és titokzatos dolog, amit senki 
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más nem ismer, csak aki megkapja; 
senki más nem kapja meg, csak aki 
vágyódik utána; de vágyódni sem 
tud utána senki más, csak akinek 
szívét a Szentlélek felgyújtotta, az 
a Szentlélek, akit Krisztus küldött a 
földre. Ezért is mondja az Apostol, 
hogy ezt a misztikus bölcsességet a 
Szentlélek nyilatkoztatta ki. 

Ha azt kutatod, hogyan történik 
mindez, a kegyelmet kérdezd, ne 
a tanítást; a vágyat kérdezd, ne az 
értelmet; az imádság sóhajtásait, 
ne a tanulmányokat; a jegyest, ne 
a tanítót; Istent, ne az embert; a 
felhőt, ne a ragyogást; ne a fényt, 
hanem a mindenestől lángra gyújtó 
tüzet, amely elragadó illatával és 
lángoló szeretetével visz Istenhez. 
Ez a tűz pedig az Isten, ez a tüzes 
kemence Jeruzsálemben van, és 
Krisztus gyújtotta meg izzó szenve-
désének lobogásában, amit egyedül 
csak az fog fel igazán, aki ezt mond-
ja: A megfulladást áhította a lelkem, 

s csontjaim a halált (vö. Jób 7, 15). 
Aki a halált szereti, az megláthatja 
Istent, mert kétségtelenül igaz: 
Nem láthat meg engem élő ember 
(Kiv 33, 20). Haljunk meg tehát, és 
lépjünk be a felhőbe, parancsoljunk 
csendet gondjainknak, vágyainknak 
és képzeletünknek; vonuljunk át 
a megfeszített Krisztussal ebből a 
világból az Atyához, hogy miután 
megmutatta nekünk az Atyát, mond-
hassuk Fülöppel: Ez elég nekünk 
(Jn 14, 8), és hallhassuk Pállal: 
Elég neked az én kegyelmem (2 
Kor 12, 9), és Dáviddal is ujjongva 
mondhassuk: Érje bár testemet és 
szívemet enyészet, szívem Istene és 
örökrésze mindig az Isten (vö. Zsolt 
72, 26). Áldott legyen az Úr öröktől 
fogva mindörökké. Az egész nép 
mondja: Úgy legyen! Úgy legyen! 
(Zsolt 105, 48).

www.breviar.sk/hu

szent Hedvig
I. Nagy Lajos magyar király és 

Kotromanić Erzsébet lánya. Lajos-
nak Erzsébettől három lánya szüle-
tett, Katalin, Mária és Hedvig. Apja 
halála után a magyar trónt Mária 
örökölte. A kassai privilégium-
nak megfelelően a lengyel trón is 
Máriára, illetve leendő férjére Zsig-
mondra szállt volna, mert I. Lajos a 
két országot egyben kívánta örökíte-
ni. A lengyelek azonban követel-
ték a királynő Krakkóban való 

tartózkodását, amit Mária magyar 
királynőként nem tudott biztosítani, 
így végül anyja, Kotromanić Erzsé-
bet közbenjárása nyomán Hedvig 
örökölte a lengyel trónt. Hedviget 
1384-ben koronázták meg, az ok-
levelek királyként említik, mert a kor 
hivatalos nyelve, a latin nem tett kü-
lönbséget királynő és királyné közt, 
és nem lett volna egyértelmű, hogy 
uralkodóról van szó.

Hedviget eredetileg Habsburg Vil-
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mos osztrák herceggel jegyezték el 
még négyévesen, mielőtt Ulászlóhoz 
ment feleségül. A lengyelek nem 
akarták Habsburg Vilmost királyuk-

ként, ezért elűzték. Az országot 
azonban fenyegette keletről a pogány 
litvánok serege, így kapóra jött, 
amikor fejedelmük, Jagelló Ulászló 
1385-ben házasságkötési ajánlattal 
jelentkezett Hedvig udvarában, ami 
persze feltételezte ő és népe áttérését 
a keresztény hitre. Hedvig ebben Is-
ten akaratát látta, s beleegyezett az új 
házasságba azzal a feltétellel, hogy a 
Szentszék kimondja Vilmossal kötött 
házassága érvénytelenségét. Ez meg 
is történt, sőt IX. Bonifác pápa el-
fogadta a keresztszülői felkérést is a 
királyi pártól.

Szent Hedvig lett a litvánok 
keresztény hitre térítésének igazi 
pártfogója, aki az üdvöt és a kegyel-
met hangsúlyozta férje meglehetősen 

világias, erőszakos módszereivel 
szemben. Ő szorgalmazta, hogy a 
még zavargó, áttérni nem akaróknak 
ne vegyék el a jószágaikat, hang-
súlyozva, hogy: Ha vissza is adtuk 
javaikat, ki fogja visszaadni elsírt 
könnyeiket?…. Szorgalmazta a 
meggyőzés elvét a kereszteléseknél, 
illetve a litván papság kiművelését. 
Prágában 1397-ben kollégiumot 
alapított litván teológusok számára 
is. Krakkóban noviciátust alapí-
tott, ahol elérte a teológiai fakul-
tás megindítását is a pápától. Biecz 
városában kórházat építtetett.

Szent Hedvig és II. Ulászló szob-
ra Budán a Bécsi kapu mellett (fela-
vatva 2013. 10. 30.)

Leánya, Erzsébet Bonifácia szülé-
sét követő gyermekágyi lázba halt 
bele. A lányát négy nappal élte túl. 
Szentség hírében halt meg 1399-ben, 
s közeli szentté avatását a lengyelek 
annyira biztosra vették, hogy a krak-
kói Waweli székesegyház oltára alá 
temették, nem a kriptába, ahová a 
királyi főket is szokták. Bár a kanoni-
záció, illetve az elevatio (felemelés) 
még sokáig váratott magára, töretlen 
volt - ahogy a lengyelek hívják, Jad-
wiga - tisztelete, s mindenhol szentek 
társaságában, szentként ábrázolták. 
Szentté azonban csak az első lengyel 
pápa, II. János Pál avatta 1997. június 
8-án, aki korábban már bíborosként 
a boldoggá avatásán szorgoskodott. 
Szent Hedvig 2006 óta a Dunaka-
nyar védőszentje. Ünnepe: július 18.

www.wikipedia.hu



5Évközi 15. vasárnap

Ha szeretünk valakit, akkor szeretnénk vele sok időt eltölteni, és arra vá-
gyunk, hogy ő is velünk töltse az idejét. Ugyanez igaz Istenre is.

Ha szeretnénk őt jobban ismerni, és közelebb érezni magunkat hozzá, akkor 
időt kell szánnunk arra, hogy meglátogassuk és beszélgessünk vele. Olyan ez, 
mintha titkos barátunk vagy nagyapánk lenne. Csak akkor kerülhetsz közelebb 
valakihez, ha egy kis időt együtt töltesz vele: tanultok egymástól, néha hallgat-
tok, néha pedig beszélgettek.

Forrás: Nem akarok templomba menni! – Agapé Kiadó

gyerekeknek: nem akarok templomBa menni

Hogyan válhat a küzdelem ünneppé?

templomBa menni olyan, 
mintHa meglátogatnál valakit, akit szereretsz
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HirdetÉsek

Július 16-án, Kármelhegyi Boldogasszony napján, 14:00 órakor au-
tóbusz indul Győrbe a Skapuláré búcsúra. Akik csatlakozni szeretnének, 
kérjük, jelentkezzenek minél előbb, hogy megfelelő nagyságú autóbuszt 
tudjunk rendelni. Jelentkezni Kacz Jankánál lehet a következő telefon-
számokon: 035/77 00 247, ill. 0904 515 451 

Október közepén egyhetes városmissziót tartanak egyházközségünk-
ben a verbita atyák. Erre a jeles eseményre a szervezésen kívül imával 
is készülünk. A közeljövőben szétosztunk a kedves híveknek egy imád-
ságot, mely által a jó Isten áldását fogjuk kérni a városmisszió sikerére.

Közöljük, hogy a Szent András-templom javítására meghirdetett 
gyűjtés összege, az elmúlt héten 50.- EUR-val gyarapodott. Így az 
év kezdete óta 8 312.- EUR-t tesz ki. Isten fizesse meg az adakozók 
nagylelkűségét!
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12. vasárnap: ÉVKÖZI 15. VASÁRNAP
Ám 7,12-15; Zs 84; Ef 1,3-14; Mk 6,7-13
Menj, és prófétálj népemnek!
13. hétfő
Kiv 1,8-14.22; Zs 123; Mt 10,34 - 11,1
Kemény munkával keserítették az életüket
14. kedd
Kiv 2,1-15a; Zs 68,3-34; Mt 11,20-24
Hittel rejtegették szülei az újszülött Mózest
15. szerda: SZENT BONAVENTURA
Kiv 3,1-6.9-12; Zs 102; Mt 11,25-27
Megjelent Mózesnek az Úr tűz lángjában egy csipkebokor közepéből
16. csütörtök
Kiv 3,13-20; Zs 104,1-27; Mt 11,28-30
Vagyok, aki vagyok: a Vagyok küldött engem hozzátok
17. péntek
Kiv 11,10 - 12,14; Zs 115; Mt 12,1-8
Az Úr átvonul ezen az éjszakán
18. szombat: SZENT HEDVIG
Kiv 12,37-42; Zs 135; Mt 12,14-21
Virrasztott az Úr azon az éjszakán, amikor kihozta népét Egyiptomból

Heti liturgikus naptár
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A szentmisék rendje
2015. július 13 – 19.
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