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„Dávid házára és Jeruzsálem lakói-
ra kiárasztom az irgalom és imád-
ság lelkét. Arra emelik majd tekin-
tetüket, akik átszúrtak; gyászolják, 
mint az egyszülött fiút szokás.””
Ez megtörtént az első Pünkösdkor, 

és megtörténik minden egyes keresz-
tény életében. A Szentlélek az irgalom 
és az imádság lelke.

Isten irgalmát a Szentlélek önti az 
emberi szívbe. Először rábizonyítja 
a bűnt, sebet üt rajta, de be is kötözi. 
Az első lépés az irgalom felé talán 
a legnehezebb, legfájdalmasabb. 
De ha erre rászánod magad, utána 
szinte minden magától megy, egy-
etlen lendület sodrásában. Ne félj a 
megszégyenüléstől, mondd ki bátran: 
vétkeztem...

Ezután az irgalom lelke bátorságot, 
szinte vakmerőséget önt az emberbe, 
hogy ahhoz forduljon irgalomért, akit 

megbántott. Nincs rá más jogcíme, 
mint Isten kimeríthetetlen irgalmassá-
ga. Milyen jólesik alámerülni és meg-
fürdeni az isteni irgalomban, mely 
soha ki nem apadó forrásként fakad 
Isten szívéből.

A Szentlélek az imádság lelke is, ő 
tanít meg a helyes imádkozásra, hiszen 
még azt sem tudjuk, hogyan kell imád-
kozni. Ennek az imádságnak alapja az, 
hogy kinyilatkoztatja nekünk Jézust, 
mint Péternek a mai Evangéliumban, 
és kinyilatkoztatja az Atyát. A Lélek-
ben ismerjük csak meg az Istent, az 
Atyát és a Fiút, és csak benne tudjuk 
kimondani, hogy Jézus Krisztus az 
Úr, az Atya Egyszülöttje, az Isten Föl-
kentje. Ez a hitvallás, ha már egészen 
személyessé és bensővé vált, egy új-
fajta kapcsolat tartópillére lesz, és az 
isteni szeretet szívébe vezet.

Barsi Balázs–Telek Péter-Pál: 
Magasság és mélység 
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Nincs helye a bűnnek az életem-
ben Egy Keresztelő János születésé-
nek  ünnepéhez kötődő régi, német  
közmondás szerint “Szent János 
napján nincs hatalma az ördögnek”. 
Nem tudom,  honnan származik 
pontosan  a  mondás, de  bizonyára  
gyakran lehetett  az  ünnepi szent-
miséken  elhangzó  prédikációk  
fő  témája  a  bűnbánat,  mint  Já-
nos beszédének tárgya, s  ennek 
köszönhetően sokan  gyónhattak ilyen-

kor.  Ahol ugyanis bűnbánat  van  
és  az  emberek  fontosnak  tartják  a  
szentgyónás elvégzését, amely során 
Isten eltörli bűneiket, ott valóban 
nincs  hatalma az ördögnek.

Ha Keresztelő Szent  János 
személyéről beszélünk,  akkor 
csodákkal  kísért születését  és   vér-
tanúságát   kell  először   is   kiemel-
nünk,   amelyek jelentőségét az  is 
mutatja,  hogy  mindkettőt megün-
nepeljük  az  esztendő folyamán, bár  
- néhány  kivételtől  eltekintve -  más 
szenteknek  csak  a haláluk,  azaz  
mennyei  születésük   napján  van  
ünnepük.  János   földi születésére  
ma,  június  24-én  emlékezünk,  vér-
tanúságának  napja  pedig augusztus 

29-én van.
János születését különleges, 

csodás jelek kísérik. Evangéli-
umának elején - Jézus születésével 
mintegy párhuzamba  állítva - Szent 
Lukács  részletesen beszámol János  
születésének hírüladásáról  és világra  
jöttéről.  Szülei, Zakariás és Erzsébet 
már idősek  voltak, ezért emberileg 
nem  gondolhattak arra, hogy gyer-
mekük fog  születni. Amikor az  Is-
ten által küldött  angyal megjelenik 
Zakariásnak templomi  szolgálata 
közben, és  hírül hozza  neki, hogy 
a Mindenható gyermekkel áldja meg 
házasságukat, ő nem hisz az  isteni 
üzenetnek, ezért megnémul. Hangját 
csak  a gyerek születésekor nyeri  
újra vissza, és  hangos  szóval  ma-
gasztalja Istent,  ahogyan  erről  az  
imént felolvasott evangéliumban  
hallottunk.  Keresztelő  János  ha-
lála  is  jól ismert számunkra: János 
figyelmezteti Heródes királyt, hogy 
bűnt követ  el azáltal, hogy feleségül 
vette  sógornőjét, Heródiást. Emiatt 
Heródiás  egy ünnepi lakoma alkal-
mával lefejezteti Jánost.

János születésének  és  halálának 
eseménye  mellett  azonban  min-
denképpen érdemes szót említenünk  
az ő  nyilvános működéséről  is. Az  
evangéliumok beszámolói szerint egy 
ideig a pusztában élt, majd amikor 
30 éves  korában a nyilvánosság  elé 
lépett,  “bűnbánatot  és keresztséget  
hirdetett”  (Lk 3,3). Személyével 
kapcsolatban tehát nem hallgatha-

Keresztelő szent János születése
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tunk a bűnbánatról és  a keresztségről, 
amely az Egyház igehirdetésében a 
róla szóló prédikációknak két jelleg-
zetes eleme. A hagyománynak ezt a 
sorát Szent Pál apostol  kezdi meg, 
aki az Apostolok Cselekedetei sze-
rint így beszélt Antióchiában: Jézus 
“érkezése  előtt  János  Izrael  egész  
népének  a  bűnbánat  keresztségét 
hirdette” (ApCsel 13,24).

A bűnbánat  és  a keresztelés  a  
Megváltó érkezésének  előkészítése  
volt Keresztelő  János  részéről,  s  
amikor  az  Egyház  napjainkban  
ugyanezt hirdeti, akkor ezt Krisztus 
második eljövetelét várva teszi. Jé-
zussal való találkozásunk feltétele 

az, hogy szakítsunk bűneinkkel. 
Bűnbánatunkkal azt fejezzük ki,  
hogy életünkben  nincs helye  a kí-
sértéseknek  és a  bűnnek, hanem 
visszakerülünk az  isteni kegyelem 
állapotába.  Jézus a  bűnbocsánat 
forrása  számunkra,   miként  ezt   a  
Keresztelő   is  hirdette,   miután meg-
keresztelte az Urat a Jordán folyóban, 
s Őrá mutatva mondta: “Nézzétek, 
az Isten Báránya.  Ő veszi  el a vi-
lág  bűneit” (Jn  1,29). Készítsük  fel 
szívünket igaz bűnbánattal a Jézus-
sal való találkozásra!

   Horváth István Sándor

Szent Paulinus püspök (teljes 
nevén Pontius Meropius Anicius 
Apulinus Paulinus) pogány családban 
született. Apja magas rangú császári 
hivatalnok volt, ősei egy nemes római 
család tagjai voltak, akik hatalmas 
vagyont gyűjtöttek össze. Így a csa-
ládnak Gallián kívül kiterjedt birtokai 
voltak Hispániában és Dél-Itáliában. 
Életrajzot nem írtak a kortársak Pau-
linusról, ő maga azonban művelt 
íróember volt, ezért a levelezéséből 
és egyéb munkáiból tudunk néhány 
részletet az életéről.

Szent Ágoston kortársa volt: szü-
letésük és haláluk éve szinte azonos. 
Paulinus Gallia leghíresebb iskolájá-
ba járt Bordeaux-ban, a híres rétor 
és költő, Ausonius tanítványa volt. 
A pogány Ausonius és a tanítvány, 

s feltehetően a két család között is, 
bensőséges barátság alakult ki. Au-
sonius fiaként szerette Paulinust, 
ő pedig atyját és nevelőjét tisztelte 
tanítójában. E barátság meghatározó 
szerepet játszott Paulinus pályáján. 
Ausonius ugyanis 365--367-ben a 
császár, I. Valentinianus fiának, Gra-
tianusnak a nevelője, majd Itália, Il-
lyria és Afrika prétori prefektusa lett. 
Érthető, hogy mindent elkövetett 
kedves tanítványa érdekében, aki 
szintén hivatalnoki pályára készült. 
Ennek tudható be, hogy Paulinus 
hamarosan szenátor, 381-ben pedig 
Campania kormányzója lett.

Campania népe sokkal jobban 
befogadta a kereszténységet, mint a 
Paulinus által ismert Gallia. Különö-
sen meghatotta az az áhítat, amellyel 

nolai szent Paulinus
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Szent Félix vértanú sírját vették körül 
január 14-én, amikor nagy tömeg gyűlt 
össze a vértanú ünneplésére. Paulinus 
már ekkor, pogányként Szent Félix-
nek ajánlotta életét. Hivatalát nem 
sokáig viselte, mert 384-ben lemon-
dott, és feleségével, Teréziával együtt 
hispániai birtokára indult. Itt végre 
született egy gyermekük, akit Celsus-
nak neveztek el, de nagy fájdalmukra 
a fiú nyolc napos korában meghalt.

Ezt követően elhagyták Hispániát, 

és aquitániai birtokukra vonultak visz-
sza, hogy felejtsék gyászukat, s távol 
a közügyektől és háborúskodásoktól 
a költészet és a filozófia szépségeit 
élvezhessék. Társaságukban volt Au-
sonius mester, egy fiatal, még pogány 
ügyvéd, Sulpicius Severus, a filozó-
fus Jovius és a dúsgazdag Gastidius. 
Valószínű, hogy ebben az időszakban 
Paulinus megfordult Milánóban is, és 
találkozott Szent Ambrussal, akitől 
-- mint később rá emlékezve mondja 
-- hitet merített.

E csendes esztendők alatt 
megérlelődött elhatározása, hogy 
megkeresztelkedik. A katechumená-
tust egy Amandus nevű papnál vé-
gezte, s a bordeaux-i püspök 389-ben 

megkeresztelte. Paulinus túl volt már 
harmincötödik évén, amikor kérte a 
keresztséget, de ez akkoriban szokás 
volt. Szent Jeromos és Szent Ágoston 
is felnőtt férfi volt már, amikor meg-
keresztelkedett.

A keresztség napja Paulinusnak 
a megtérés napja volt. Szakított po-
gányságával és a pogány kultúrával. 
Korábban sűrűn váltott levelet Auso-
niusszal, most válasz nélkül hagyta 
leveleit, mert maga mögött hagyta a 
Krisztust nem ismerő antik világot. 
Feleségével együtt ismét Hispániába 
utazott, s ott kezdte valóra váltani az 
evangéliumban hallott igéket. 393-
ban eladta hispániai birtokát, és árát 
szétosztotta a rászorulók között, majd 
megkezdte ,,szerzetesi’’ életét.

A nyugati egyházban ezekben az 
évtizedekben még nem volt kolostor 
és szerzetesi regula. Voltak viszont 
remeték, s kisebb, világtól elvonult 
közösségek alakultak, melyek tagjai 
az evangéliumi tanácsok szerint az 
imádságnak és szellemi munkának 
szentelték magukat. Szent Már-
ton, Szent Jeromos, Szent Ágoston, 
Vercelli Szent Özséb körül is ilyen 
közösségek születtek. Paulinus is úgy 
határozott, hogy elvonul a világtól, 
és az evangéliumból tanult szegény-
ség és alázatosság követője lesz. De 
ugyanúgy járt, mint Ágoston, akit 
szintén a nép kívánságára szenteltek 
pappá. Barcelona népe Paulinust 
akarta papjaként látni. Ő azonban 
csak azzal a feltétellel vetette alá 
magát a nép akaratának, hogy nem 
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köti magát a barcelonai egyházhoz, 
mert távolabbi terve szerint Nolában 
akart megtelepedni. 394 karácsonyán 
Lampius püspök pappá szentelte, 
Paulinus pedig mindjárt a következő 
évben útra kelt Nola felé. Vele tartott 
Terézia, aki ettől kezdve csak lelki 
társa volt, továbbá néhány barátjuk. 
Köztük egy másik házaspár: Turcius 
Apronianus és Avita, valamint a gyer-
mekeik, Eunomia, Asterius, Alfia és 
Emilius.

Nolába érkezve nem a városban 
telepedtek meg, hanem Szent Félix 
sírja közelében, a városon kívüli bar-
langokban. A szerzetesi közösség -- 
külön laktak a férfiak és külön a nők 
-- lélekben és hitben egy volt. Imádsá-
gaikat a vértanú sírja körül végezték. 
Egyszerű ételüket közös asztalnál fo-
gyasztották, és mindig vendégül lát-
ták a zarándokokat. Paulinus, aki is-
merte a verselés művészetét, minden 
esztendőben dicsőítő verset írt Szent 
Félixről a szerzetesi közösség külön 
örömére. Életük a szegénység és az 
alázatosság szeretete volt, és ez külö-
nös fényt adott lelkületüknek más ha-
sonló közösségek között.

Teréziáról 408 után Paulinus soha 
nem tesz említést, ebből arra lehet 
következtetni, hogy még abban az év-
ben meghalt.

409 körül megválasztották Pau-
linust Nola püspökévé. Fölszen-
telésének évét csak Szent Ágoston 
leveleiből tudjuk kikövetkeztetni, aki 
408-ban még csak Paulinusnak, 410-
ben már Paulinus püspöknek írt.

A következő húsz évről nincsenek 
adatok. Annyit tudunk, hogy a Szent 
Ágoston, illetve Pelagius és követői 
közötti kegyelemtani vitába Ágoston 
oldalán avatkozott be. Föltételezzük, 
hogy minden energiáját lekötötte 
a püspökség, a Szent Félix-zarán-
dokhely és a város gondja, mert előbb 
a gótok, majd a vandálok vonultak át 
a vidéken.

A püspök haláláról egy Uranius 
nevű pap hagyott ránk följegyzést. 
Eszerint az utolsó napon Paulinust 
meglátogatta két szomszédos püspök, 
Symmachus és Acundinus. Velük 
még szentmisét koncelebrált, majd a 
házába hívta őket, és buzdító szavakat 
intézve hozzájuk a halálára készült. 
Másnap, 431. június 22-én reggel halt 
meg.

Abban a templomban temették el, 
amelyet ő maga építtetett Szent Félix 
tiszteletére. Nem sokkal később, 455-
ben a vandálok földúlták a szentélyt, 
és tisztelete feledésbe merült. Szent 
maradványait a 11. században vitték 
Rómába, ahol ettől kezdve tisztelték. 
Az ereklyéket a Szent Bertalan-temp-
lomban helyezték el a Tiberis szige-
tén. Ezt a templomot III. Ottó császár 
építtette a prágai vértanú püspök, 
Szent Adalbert tiszteletére, nevét 
azonban Bertalan apostoltól veszi, 
mert maradványait ide hozták. X. Pius 
pápa 1908-ban elrendelte, hogy Pau-
linus ereklyéit vigyék vissza Nolába. 
A szent püspök ünnepét ő terjesztette 
ki az egész Egyházra.

www.katolikus.hu
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HirdetÉsek
Június 24-én a Nagyszombat-i Egyházmegye védőszentjének ünnepét, 

Keresztelő Szent János születésünnepét tartjuk.

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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ozália

St. A
nna

Sv. A
nna

Tisztítótűzben szenv. lelkekért
A

D
O

RATIO
† Irena

V
I.

24.
Piatok – Péntek

7.00 
slovenská

8.00 
m

agyar
18.00 

m
agyar

Sv. O
ndrej

Szent R
ozália

Szent A
ndrás

† Rodičia: Ladislav a Júlia
† János, Ilona, István
† Szülők: K

atalin és Vilm
os

V
I.

25.
Sobota – Szom

bat
8.00 

m
agyar

18.00 
slovenská

18.00 
m

agyar

Szent R
ozália

Sv. R
ozália

Szent A
ndrás

† Im
re

D
ary D

ucha sv. pre rodinu
A

ndrássy cs. élő és † tagjaiért
V

I.
26.

13. N
ED

EĽA
CEZ RO

K

 ÉV
K

Ö
ZI

13. VA
SÁ

RN
A

P

8.00 
m

agyar
9.00 

slovenská
11.00 

m
agyar 

18:00 
slovenská

18.00 
m

agyar

Szent R
ozália

Sv. O
ndrej

Szent A
ndrás

Sv. O
ndrej

Szent A
nna

† Zsidó Á
rpád

† Rod. Pavol, Štefánia K
aplík

† Steiner G
yörgy és neje M

ária
† Rudolf
M

iséző pap szándékára

a szentmisÉk rendje
2016. június 20 – 26.

Évközi 12. vasárnap8


