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„Erre Dávid így szólt Nátánhoz: 
»Vétkeztem az Úr ellen!«”

A modern kor hatalmasainak aligha 
olvashatta volna fejükre bűnüket Ná-
tán próféta. Az emberi romlottság 
fokmérője nem annyira az elkövetett 
bűnök nagysága és sokasága, hanem 
a bűnbánatra való képtelenség. Ezért 
a mai Evangéliumban jobb helyzetben 
van a bűnös asszony, mint a vallásos 
farizeus. Itt nem arról van szó, hogy 
ki menynyire bűnös, hanem hogy 
mennyire képes bűnbánatot tartani. A 
bűnbánat visszahelyez Isten szerete-
tének világába. Egy őszinte gyónás 
óriási súlytól képes megszabadítani, 
talán egész eddigi elhibázott életem-
nek új irányt tud adni. Miért félnék 
megvallani bűnömet a mindenható 
Istennek, ha egyszer elkövetni volt 
bátorságom?

Hány megkeményedett arcú 

ember jön vasárnapról vasárnapra 
a templomba! Vallásosnak tartják 
magukat, de gyónni nem hajlandóak. 
Hosszú éveken, évtizedeken át hor-
dozzák magukban a bűnt, a halált, a 
rothadást.

Dávid sem a csillagos ég alatt gyón-
ta meg a láthatatlan Örökkévalónak 
vétkét, hanem a próféta előtt. Bűnös 
testvérem, a pap kijózanít önámítá-
saimból, és terméketlen önfeloldozá-
saim helyett az igaz bűnbánathoz segít, 
amikor elébe térdelek és kimondom: 
„Vétkeztem az Úr ellen!” Istentől ka-
pott hatalmánál fogva valódi feloldo-
zást ad, amely egyszer s mindenkorra 
megsemmisíti bűneimet.

De lehet-e még nekem jó szándék-
kal szemrehányást tenni, van-e va-
lami, amiben elismerném, hogy nem 
nekem van igazam?

Barsi Balázs–Telek Péter-Pál: 
Magasság és mélység 
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Árpád-házi Boldog Jolán kirá-
lyi és szent család sarja, 1235. vagy 
1239-ben született. Apja IV. Béla, 
anyja a konstantinápolyi császári 
családból való Laszkarisz Mária. 
Nagynénje Árpád-házi Szent Erzsé-
bet és Prágai Boldog Ágnes, nővére 
Boldog Kinga, húga Szent Margit, 
unokatestvére Boldog Gertrúd és 
Boldog Szalóme. A királyi család-
nak négy leánya volt. Közülük a 
legidősebb Kinga volt.

A szülői házban mindössze öt évet 
tölthetett. Ebbe az öt évbe beleesik 
a tatárjárás is, amely elpusztította 
az egész országot. A királyi család 
is állandó veszedelemben élt. Ezért 
szülei elvitték nővéréhez Kingához, 
Boleszláv lengyel király felesé-
géhez. Gondjaira bízták. Szent életű 

nővérében Jolán megtalálta példaké-
pét és a keresztény nő eszményét.

1256-ban felesége lett a kaliszi 
és gnieznói hercegnek, Bolesz-
lávnak, akit a nép a Jámbor névvel 
illetett. A krakkói székesegyház-
ban tartott esküvői szertartás után 
a fiatal pár a férj hazájába, Nyugat-
Lengyelországba költözött.

Jolán 23 évet élt példás keresztény 
házasságban. Nemcsak származása, 
hanem erényei szerint is királyi lélek 
volt, ezért nem esett nehezére, hogy 
úgy engedelmeskedjék férjének, 
akárcsak az Úrnak, tudván, hogy 
,,a férfi éppúgy feje az asszonynak, 
mint Krisztus az Egyháznak” (Ef 
5,22). Véleményét, akaratát soha 
nem akarta ráerőszakolni urára. Nem 
vitatkozott és nem védekezett akkor 
sem, amikor a rossz tanácsadók férjét 
ellene és az Egyház ellen hangolták. 
Imádkozott, tűrt és várt. Isten pedig 
amikor a hamis tanácsadók gonosz-
ságára fény derült, kétszeresen visz-
szaadott neki mindent: ura szeretetét, 
tiszteletét, elismerését.

Jolán napjai a három gyermek 
(Hedvig, Anna, Erzsébet) nevelése 
mellett állandó imádságban, vezek-
lésben és jó cselekedetekben teltek. 
Segített a templomokban, kórházak-
ban, saját kezűleg gondozta a 
betegeket, árvákat, szegényeket nagy-
nénje, Árpádházi Szent Erzsébet pél-
dája szerint.

Abban a nyughatatlan korban a 
lengyel fejedelem sokszor volt kény-

árpádházi Boldog jolán
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telen harcba indulni hol a németek, 
hol a litvánok ellen. Jolán ilyenkor 
megsokszorozta imádságait; hogy a 
csatában is őrizze meg férje szívét 
a kegyetlenkedés és a bosszú indu-
latától, hogy csak hazája java ve-
zesse. S amikor Boleszláv az egyik 
csatából halálos sebbel tért vissza, 
Jolán éjjel és nappal el nem távozva 
a betegágytól egyszerre tartotta ön-
magában is, és férjében is a reményt, 
s készítette hitvesét az elköltözésre, 
arra ,,a kis időre” amíg nem látják 
egymást (Jn 16,16).

1279-ben halt meg Boleszláv. 
Jolán ekkor fölosztotta vagyonát az 
Egyház és a rokonai között, s visz-
szatért a krakkói udvarba, Kingához. 

Hamarosan azonban Kinga is özvegy 
lett, s ekkor a két nővér az ószandeci 
klarissza kolostorba vonult, ahol 
12 évet töltöttek egészen Istennek 
szentelt életben. Kinga halála után, 
1292-ben Jolán átment a gnieznói 
kolostorba, melyet férje alapított. 
Apátnővé választották, de úgy élt, 
mint mindenki szolgálója. Alázata, 
rejtetten viselt szenvedései töké-

letesen egyesítették a megfeszített 
Krisztussal, aki gyakran megjelent 
neki és kinyilatkoztatásokban része-
sítette. Így halála napját is előre 
megmondta.

Árpád-házi Boldog Jolánt a 
gnieznói klarissza kolostor kápol-
nájában temették el. Tisztelete a 
halála után azonnal megindult, sír-
ját zarándokok látogatták, és sokan 
nyertek rendkívüli kegyelmeket. 
Boldoggá avatását 1631-ben indítot-
ták el. XII. Leó 1827. szeptember 
22- én engedélyezte ünnepét a kon-
ventuális minoriták és a klarisszák 
számára. XIII. Leó kiterjesztette 
egész Lengyelországra.

Jolán 23 évet élt példás keresz-
tény házasságban. Nemcsak szár-
mazása, hanem erényei szerint is 
királyi lélek volt.

Apátnővé választották, de úgy 
élt, mint mindenki szolgálója. Aláza-
ta, rejtetten viselt szenvedései töké-
letesen egyesítették a megfeszített 
Krisztussal, aki gyakran megjelent 
neki és kinyilatkoztatásokban része-
sítette.

*

Árpád-házi Boldog Jolán közben-
járására add meg, Urunk, hogy mer-
jük elveszíteni a földieket, és őszinte 
szívvel keressük a mennyek országát! 
(A szentmise könyörgése Boldog Jo-
lánhoz)

www.pozsonyikatolikusok.sk
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Mi történt? Ma az egész városnak 
itt kellene lennie és alig egy kis része 
gyűlt össze. Talán az eső és a sár 
az oka? Dehogy! A könnyelműség 
és a félénk lélek. Milyen irgalomra 
számítanak a távolmaradók, mikor 
szemük előtt vannak a vértanúk, 
akik életükkel adóztak, maguk pe-
dig a sárnak nem mernek nekivágni. 
Hogyan dicsérjelek meg benneteket, 
jelenlevő testvéreim? Hogyan fed-
jem meg a távolmaradottakat: elma-
radásuk miatt vagy kifogásuk miatt?

Közismert, hogy napi elfoglalt-
ságuk miatt nincsenek itt. A pénz-
sóvárgás vágya erősebben elfogta 
őket, mint e szép ünnep gondolata. 
De ezekhez is kell beszélnem. Tu-
dom, hogy tőletek meg fogják tudni 
mindezt.

Meddig tart még ez az őrült 
pénzvágy? Hát sose alszik ki ez a 
kemence? Mindent felfal és mege-
mészt? Nem tudjátok, hogy ez a tűz 
szüli az örök lángot? Ez a rothadás 
termi a mérges férgeket. Ha nem 
félsz a pokoltól, szavaim nem hatnak 
rád, mert a büntetés, amiről beszélek, 
még távoli. Legalább a jelen legyen 
rád hatással.

Nem tudjátok, milyen gyümölcsöt 
termett nemrégiben a pénzimádat? 
Talán ilyent nem jegyeztek meg? Nem 
marad köztetek ilyen szerencsétlen-
ség híre? Az egész város tele van a 
hajótörés maradványaival. Akárhová 
mész, mindenütt találsz darabokat, 

mint egy nagy hajótöréskor. Az 
egyik deszkát, a másik evezőt vagy 
vitorlát, a harmadik árucikket men-
tett meg és tart magánál és mutogat-
ja mindenfelé. Így elérték,  hogy ezt 
a szerencsétlenséget úgy hirdetik, 
mintha házban, földön, szolgák közt, 
kincsekben történt volna. Minden-
felé a szerencsétlenségről beszélnek. 
Elérték, hogy a csapás híre szétter-
jedt.

Az egyik ember álmatlanul tölti 
az éjszakát, rengeteg fáradságot, 
veszélyt szenved, sok bűnt követ el 
jogtalan erőszakkal. Szállás nélkül 
van, hontalan, hazájából elszökik, 
szűkölködik a mindennapi szüksé-
gesben. Naponként látja, hogy élet-
veszélyben forog. Kardról, hóhérról, 
és hegyszakadékról rémképeket lát. 
Ezer halálnál nehezebbéletet él.

Mások az ő vagyonával tobzód-
nak. Előbb hízelegtek neki, most 
pedig ármánykodnak ellene. – Nem 
elég az ilyen az ostoba ember észre-
térítésére? – Ennyi csapás, viszon-
tagság, baj, változás folyik szemünk 
előtt, mégsem józanodunk meg? 
Máskor egy hónapig sem történik 
ilyen sok. Milyen irgalmat vagy vé-
delmet vártok?

Nemcsak esztelenkedtek, de 
ide sem jöttök, hogy tanulnátok. A 
jelenlevőkhöz beszélek a távollevők 
miatt. Nagyon fáj, hogy sem a jövő 
félelme, sem a jelen megpróbáltatása 
nem javítja meg őket. Harácsolnak, 

aranyszájú szent jános:
A rossz idő n -e tArtson visszA bennünket!
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kapzsik. Olyanok, mint a kukacok a 
szemétdombon: gondolataikba elte-
metkeznek és abban tovább fúrják 
magukat.

Nem törik magukat, hogy heten-
kint legalább egyszer idejöjjenek. 
Itt legalább megtanulnák állapotbeli 
kötelességüket. Ha valakinek nincs 
rendben az agya, saját maga nem 
tudja kigyógyítani magát. Orvos 
kell neki, aki újra helyrehozza. U-
gyanúgy vagyunk a pénz őrültjeivel. 
Ezeknek is másokra van szükségük, 

hogy legalább elismerjék saját esz-
telenségüket.

Ezért hozzájuk fordulok, külö-
nösen kérem őket, könyörgök nekik, 
hogy jöjjenek ide és fogadják el 
tanításunk orvosságát. Itt nincs he-
gyes vas, de van késnél jobban vágó 
élőszó. Nincs tüzünk, sem gyötrő 
orvosságunk, de van tűznél forróbb 
beszédünk. Ez fájdalom nélkül gyó-
gyít.

www.ppek.hu

Élete

Portugál nemesi családból szár-
mazott, eredetileg Fernando névre 
keresztelték. Körülbelül 16 éves le-
hetett, amikor belépett az Ágoston-
rendi kanonokok közé. Ekkor vette 
fel az Antal nevet, védőszentjéül 
Remete Szent Antalt választva. 
1220-ban átlépett a ferences rendbe, 
és misszionáriusként Marokkóba 
indult. Betegsége miatt hamar haza 
kellett térnie, a hajó azonban viharba 
került, és Szicília partjaira vetődött. 
Itt élt egy rövid ideig, és itt vett részt 
1221-ben a ferencesek generális káp-
talanján.

Ekkor találkozott Assisi Szent 
Ferenccel. Antal feltűnt szónoki 
képességeivel, ezért azzal bízták meg, 
hogy Itáliában a katharoknak és Dél-
Franciaországban az albigenseknek 
és valdenseknek prédikáljon. 1227-
ben tért vissza Észak-Itáliába, ahol 

térítő prédikátor és tartományfőnök 
lett, miközben a Bolognai Egyete-
men a teológia ferences lektora volt.

1230-ban visszavonult számos 
hivatalától, és 1231-ben útban Pa-
dova felé halt meg, az arcellai kolos-
torban.

Tisztelete

A nép viharos követelésére IX. 
Gergely pápa már tizenegy hónappal 
halála után, 1232. május 30-án szent-
té avatta. 1946-ban egyháztanítóvá 
nyilvánították.

Páduai Szent Antal (többek 
között) a szegények védőszentje, 
ezért a katolikus templomokban a 
szobra előtt található Szent Antal-
persely a rászorulók számára felaján-
lott adományok gyűjtésére szolgál.

Sírja a padovai Szent Antal-bazi-
likában található, mely híres zarán-
dokhely. Ünnepe június 13.

páduai szent antal
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hirdetÉsek
A „Regnum Marianum Akadémia” tavaszi programja keretén belül szerdán 

– 2016. június 15-én, 18.30 órai kezdettel – előadásra kerül sor a plébánia nagy-
termében, melyre szeretettel várjuk az érdeklődőket.

A Szent András-templom javítására meghirdetett gyűjtés összege, az elmúlt 
héten 130.- EUR-val gyarapodott. Így az év kezdete óta 6 344.- EUR-t tesz ki. 
Isten fizesse meg az adakozók nagylelkűségét!

 
2016. július 9-én (szombati nap) egyházmegyei zarándoklat valósul meg 

KRAKKÓ-ba, az Isteni Irgalmasság Szentélyébe. Kérjük, hogy a zarándoklatra 
mielőbb jelentkezzenek Kacz Jankánál a 0904 515 451-es telefonszámon.

Abban az esetben, ha telített autóbusz indulna, személyenként 21.- EUR lenne 
az útiköltség.
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12. vasárnap: Évközi 11. vasárnap
2Sám 12,7-10.13   Zsolt 31  Gal 2,16.19-21   Lk 7,36-8,3
13. hétfő: 11. évközi hét hétfő
1Kir 21,1-16   Zsolt 5  Mt 5,38-42
Emléknap: Páduai Szent Antal áldozópap és egyháztanító
14. kedd: 11. évközi hét kedd
1Kir 21,17-29   Zsolt 50  Mt 5,43-48
15. szerda: 11. évközi hét szerda
2Kir 2,1.6-14   Zsolt 30  Mt 6,1-6.16-18
Emléknap: Árpád-házi Boldog Jolán szerzetesnő
16. csütörtök: 11. évközi hét csütörtök
Sir 48,1-15   Zsolt 96  Mt 6,7-15
17. péntek: 11. évközi hét péntek
2Kir 11,1-4.9-18.20   Zsolt 131  Mt 6,19-23
18. szombat: 11. évközi hét szombat
2Krón 24,17-25   Zsolt 88  Mt 6,24-34

heti liturgikus naptár
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a szentmisÉk rendje
2016. június 13 – 19.
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