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hírlevele
Az évközi huszonegyedik vasár-

nap evangéliumi perikópájában egy 
olyan kérdést tesznek fel Jézus-
nak, amely azóta is foglalkoztatja 
a hívőket, sokszor egészen radiká-
lis válaszokat szülve a lelkekben: 
Ki üdvözül? Hányan lesznek az 
üdvözültek? A mennyben vagy a 
pokolban lesznek többen? Az Egy-
ház kétezer éves tapasztalata mutat-
ja, hogy szinte mindegyik emberileg 
megfogalmazott válasz veszélyt rej-
tett magában. Voltak olyanok, akik 
úgy vélték, hogy Isten jósága, hatal-
ma, irgalma végül – a gonoszság, a 
bűn és a rossz ellenére is – mindent 
újra egybe fog foglalni Krisztusban 
mint főben. Így tehát a világ végén 
minden Isten erőterébe, magába 
Istenbe vezetődik vissza. Ennek 
azonban az a veszélye, hogy akkor 
a földi életnek nincsen súlya – ha 
jót teszek, ha rosszat, végül úgyis 
Istenhez jutok. A második századtól 
kezdve egészen a mai napig vannak 

olyanok, akik ezt vallják. Számukra 
a pokol mint olyan nem létezik, 
vagy ha van is, hát üres.

Azután voltak olyanok, akik úgy 
vélték, hogy az üdvösség elérése 
oly nehéz, oly lehetetlen, hogy csak 
igen kevesen üdvözülnek majd. Aki 
eljut Isten Országába, az csak olyan 
lehet, aki az adott kicsi közösséghez, 
csoporthoz tartozik, mert a romlott 
világban csak ők a jók. Az ilyen 
„szűk mennyország hívők” sokszor 
még a számot is rögzítik a Jelenések 
Könyve alapján: száznegyvennégy-
ezer. Ezzel azonban a gond az, 
hogy torzítja Isten képét a szívben, 
néha egészen archaikus hangulatú, 
haragvó, bosszús, kegyetlen bírói 
szerepben álló Urat tételez. Végül 
az ilyen tézisek legtöbbször meg-
buknak, hisz oly szűkkeblűek, hogy 
végül már az sem nagyon remény-
kedhet az üdvösségben, aki az adott 
csoporthoz tartozik.
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vallották, hogy Isten dönt az 
üdvösségről, ahhoz az embernek 
semmi köze. Az Úr elhatározza már 
előre a sorsát, és aszerint történik 
minden. Ennek okait, miértjeit és 
célját kár is firtatni, mert az Isten-
ben elrejtve áll. Ezzel a legfőbb 
gond azonban az, hogy így az em-
ber tulajdonképpen kizárul élete 
legcsodálatosabb hivatásából: az 
Isten felé törekvő emberi odaadás-
ból, hitből. Végső soron nem tudja 
megvalósítani igazán, teljes súllyal 
azt, amire Szent Pál inti távollé-
tében a Filippieket: „Kedveseim, 
ti mindig engedelmesek voltatok, 
félve-remegve munkáljátok hát üd-
vösségeteket, nemcsak amikor köz-
tetek vagyok, hanem sokkal inkább 
most, hogy távol kell lennem.” (Fil 
2,12)

Mindenki talált persze az állás-
pontja alátámasztására szentírási 
idézeteket, jézusi mondatokat. A 
kérdés csak az: megtalálta-e Jézus 
gondolatát, szellemét, lelkületét? Ha 
megnézzük perikópánkat, azt látjuk, 
hogy a direkt kérdésre – „Kevesen 
vannak, akik üdvözülnek?” – Jé-
zus egészen más irányból közelítve 
válaszol: „Törekedjetek bemenni a 
szűk kapunk, mert mondom nek-
tek, sokan próbálnak majd bejutni, 
de nem tudnak.” A válasz nem 
mondja meg, hogy az üdvözülők 
vagy az elkárhozók vannak so-
kan, csak annyit mond számokról, 
nagyságrendekről, hogy sok olyan 
ember lesz, aki szeretne üdvözülni, 

de nem tud majd. Ám a válasz nem 
ezzel kezdődik, nem ez a lényeg. 
A fontos kijelentés ez: „Töreked-
jetek!” Számok, viszonyok, miszti-
kus tudás és hittitkok ismerete sen-
kit nem üdvözít. Mit érne tudnom, 
hányan üdvözülnek, ha én nem 
vagyok közöttük? Mit érne látnom 
a kárhozottak seregét, ha közöttük 
lennének embertársaim, akikkel 
éveken, évtizedeken át kötött össze 
megannyi emberi kapocs? Ami 
számít, az a szív elszánása, vágya-
kozása az üdvösségre, az abba vetett 
rendíthetetlen hit, s az abból fakadó 
jó reménység, amely arra sarkall, 
hogy törekedjek szüntelenül, hogy 
életemben a szeretet parancsa mind 
teljesebben megvalósuljon. Nem 
tudni kell, hanem törekedni; nem 
pusztán ismerni, hanem életem által 
másokkal is megismertetni Isten igaz-
ságát, boldog valóságát.

Aki kinn marad, annak ezt mond-
ja a ház ura: „Nem tudom, honnan 
vagytok.” Nem ismeri fel őket. 
Ebből is megláthatjuk, hogy a fenti 
törekvés célja az, hogy hasonlóvá 
váljak Krisztushoz. Így fog megis-
merni engem a ház ura, s enged be a 
szűk kapunk. Ha pedig Krisztushoz 
hasonulok, akkor minden erőmmel 
embertársaim, felebarátaim üdvén 
fogok fáradozni. Soha nem az a 
kérdés, hányan üdvözülnek, hanem 
hogy én üdvözülök-e s másokat is 
közelebb viszek-e az üdvösséghez. 
Soha nem az a kérdés, hogy kik és 
hányan kárhoznak el, hanem hogy 
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Három tanács és egy vitatás

Beszéljünk világosan, hogy 
fáradság nélkül megértessük ma-
gunkat (ez természetesen a gyón-
tatóra is érvényes).

Kerüljük a vitákat, amelyek ezen 
a helyen különösen ellenszenves 
jelleget ölthetnének. Lehet felvilá-
gosításokat kérni, és becsületesen 
vitatkozni róluk - de másutt.

Igyekezzenek mindig gondol-
ni rá, hogy a gyóntatót nem kell 
összetéveszteni egy feloldozásokat 
szolgáltató automatával: vagyis 
az ablak egyik oldalán az erkölcsi 
kódex kisebb-nagyobb megszegé-
sének zavart beismerése, a másik 
oldalon a játékautomatába bedobott 
érme működésére emlékeztetően, 
a „feloldozlak téged az Atya... stb. 
nevében”.

Ellenkezőleg, a gyóntató a 
bíró szerepét tölti be és mint ilyen-
nek kell értékelnie, meghallgat-
va, amit önként beismernek, és 
tájékozódnia az esetleges alapvető 
körülményekről, amelyek módo-
síthatják az alapgyónás értelmét.

Orvos is, tehát néha kénytelen 
lesz pár csepp fertőtlenítő cseppen-

tésére; ez ugyan éget, de jótékonyan 
hat a sebre.

Tanító is, ezért az a feladata, hogy 
megtanítson vagy újra felszínre 
hozzon egyes, részben elfelejtett, 
részben a gyakorlattal eltorzított 
alapvető igazságokat.

Végül pedig apa is; hagyjá-
tok tehát, hogy tanácsot adjon, 
érdeklődjün ügyetek iránt és az 
emberi szív tapasztalt ismerőjeként 
beszéljen azokról a dolgokról, ame-
lyek visszaállíthatják belső nyugal-
matokat.

Összefoglalva: a könnyű és építő 
gyónási párbeszéd ideális mintája 
az, ha gondosan felkészültök rá a 
lelkiismeret-vizsgálat révén; aztán 
adjátok elő helyzeteteket alázatos 
őszinteséggel és - ha ez célszerű 
- bő részletekkel. Egyes külföldi 
országok katolikusai felettünk áll-
nak az átgondolt gyónást illetően: 
bűnvallomásuk világos, gyorsütemű, 
zavarodottság, csavaros érvelés 
nélkül, úgyhogy feleslegessé tesz 
minden további vizsgálódást a pap 
részéről.

„A gyónás nem bújócska-játék 
a pappal. Ha észreveszed, hogy a 

Jean de la Maison Jr.: 
egy kis illeMtan neM árt a teMploMban seM

én képes vagyok-e valakit példával, 
szóval, tettel elfordítani ennek 
veszélyétől. Így fogadjuk meg Szent 
Pál intelmét: „Senki ne keresse csak 
a maga javát, hanem a másét is. U-

gyanazt a lelkületet ápoljátok maga-
tokban, amely Krisztus Jézusban 
volt.” (Fil 2,4-5)

Dr. Török Csaba
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lelkész nem értett meg, jobban meg 
kell magyaráznod mondanivalódat.” 
(G. Zilli)

Ellenérv. És ha ő mutatkozik 
elsietettnek, türelmetlennek, kap-
kodónak? Ha ő miatta estek a türel-
metlenség vétségébe? Nos, jusson 
eszetekbe, hogy annak a szegény 
embernek is vannak saját problémái, 
mások iránti nyomasztó gondjai, 
esetleg hozzá még három órai plé-
bániai irodai munkával a vállán és 

minden egyébbel, amit felsoroltam 
az ... atomizált pappal kapcsolat-
ban. Ezenfelül adjátok meg neki a 
gyomorfekély vagy a kimerültségtől 
kapott fejgörcs általános enyhítő 
körülményeit.

A kölcsönös megértés nem árt-
hat. Erkölcsi hatalma súlya mellett 
is és azzal a felelősségével. hogy az 
égi királyság kulcsit kezelje, „ Isten 
embere” azért megmarad „az ember 
fiának”, mint mi mindannyian.

liMai szent róza
Szent Róza Isabel Flores y de Oli-

va néven született Lima városában, 
Peru hercegségében, amely akkor 
Új-Spanyolország része volt. Gaspar 
Flores és María de Oliva sok gyer-
mekének egyike volt. Édesapja a 
Spanyol Birodalmi hadsereg lovasa 
volt, San Germánban született San 
Juan Bautista szigetén, amely most 

Puerto Rico része. Édesanyja egy li-
mai őslakos volt. Későbbi beceneve, 
a „Róza”, egy csecsemőkori esetből 
származik: az egyik szolgáló állítot-
ta, hogy a kislány arcát látta rózsává 
változni. Más, kevésbé csodás ma-
gyarázat szerint azért kapta a Róza 

nevet, mert csodálatosan szép volt 
az arca. Csodagyerek volt: 4 évesen 
csodás módon megtanult olvasni, 
hogy nagy példaképe, Sziénai Szent 
Katalin műveit olvashassa és magába 
forrassza. 1597-ben Lima püspöke, 
az a Turibius de Mongorovejo része-
sítette a bérmálás szentségében, akit 
szintén szentté avattak. Ebben az 
időben vette fel hivatalosan a Róza 
nevet.

Még egészen kicsi volt, amikor 
már segített a családi munkáknál: ki 
kellett mennie neki is a mezőre, ahol 
egész nap folyt a földművelés, az 
éjszakáit mégsem csak az alvásnak, 
hanem hosszú imáinak is szentelte.
Fiatal lányként - az ismert dominiká-
nus harmadrendi szerzetesnővel, 
Sziénai Szent Katalinnal versengve 
- elkezdett heti háromszor böjtölni 
és titokban keményen vezekelni. 
Amikor szépségét dicsérték, Róza 
levágta a haját és paprikát masza-
tolt az arcára, mert zavarta, hogy a 
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kérők elkezdték észrevenni. Szülei 
és barátai tiltakozása ellenére visz-
szautasított minden udvarlót. Szülei 
tiltása ellenére órákat töltött elmél-
kedve az Oltáriszentség előtt, ame-
lyet naponta magához vett. Ez abban 
az időben nagyon ritka volt. Elha-
tározta, hogy szüzességi fogadalmat 
tesz, amelyet szülei elleneztek, akik 
házasítani szerették volna. Végül 
édesapja csalódottságból adott neki 
egy szobát a családi házban.

A napi böjtölés után végleg tartóz-
kodást vállalt a húsevéstől. Segített a 
betegeken és az éhezőkön a közössé-

gében azzal, hogy a szobájába vette 
őket és segített rajtuk. Róza eladta a 
szép hímzőmunkáit, s a növényeket, 
amelyeket termesztett kivitte a piac-
ra, hogy segítse családját. Csipkét és 

hímzéseket készített és árult, hogy 
segíthessen a szegényeken. Vájt egy 
kis barlangot s ott imádkozott és 
vezekelt. Máskülönben remete élet-
módot folytatott, csak azért hagyta el 
a szobáját, hogy templomba mehes-
sen.

A Domonkos-rend szerzete-
seinek figyelmét magára vonta. 
Apáca szeretett volna lenni, de apja 
eltiltotta, ezért belépett a domonkos 
harmadik rendbe, amíg a szüleinél 
élt. 20 évesen magára vette a har-
madik rend ruháját és örökös szü-
zességi fogadalmat tett. Egy nehéz 
ezüstkoronát viselt kis tüskékkel 
belül, hogy Krisztus töviskoronáját 
magán hordhassa.

1615-ben holland hadihajók tá-
madják meg Limát. Róza egyesíti 
a város asszonyait, hogy imádkoz-
zanak a Rózsafüzér királynőjének 
templomában. A holland flotta 
néhány nappal később titokzatos 
módon felvonja a vitorláit és elvonul 
Lima alól, anélkül, hogy megtá-
madná a várost. A csodát mindenki 
Rózának tulajdonítja.

Tizenegy éven keresztül élt ko-
moly bűnbánatban, időnként elra-
gadtatásokkal. 1617. augusztus 24-
én, 31 évesen meghalt. Úgy tartják, 
hogy halálának dátumát megjósolta. 
Temetése a katedrálisban zajlott 
Lima összes vezetőjének részvé-
telével. A püspök dicsérő beszédet 
mondott temetésén.

www.wikipedia.hu
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HirdetÉsek
Ma, augusztus 21-én, 16 órai kezdettel a szlovákiai konzervatóriumok 

győztesei adnak koncertet a Szent András-templomban. 11 fiatal művész 
mutatkozik be a saját hangszerén elért eredményével. A szervezők szeretet-
tel várják az érdeklődőket!

A Szent András-templom javítására meghirdetett gyűjtés összege, az elmúlt 
héten 130.- EUR-val gyarapodott. Így az év kezdete óta 10 281.- EUR-t tesz ki. 
Isten fizesse meg az adakozók nagylelkűségét!
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23. kedd: 21. évközi hét kedd
2Tessz 2,l-3a.14-17   Zsolt 95  Mt 23,23-26
Választható emléknap : Limai Szent Róza szűz
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Heti liturgikus naptár
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Tisztítótűzben szenv. lelkekért
A

D
O

RATIO
† Rodičia a ich súrodenci

V
III.

26.
Piatok – Péntek

7.00 
slovenská

8.00 
m

agyar
18.00 

m
agyar

Sv. O
ndrej

Szent R
ozália

Szent A
ndrás

R. G
lončáková, H

ubačeková
H

álából a m
egélt 70 évért

† Lajos és K
lára

V
III.

27.
Sobota – Szom

bat
Sv. M

oniky,
Spom

ienka
Szent M

ónika,
Em

léknap

8.00 
m

agyar
18.00 

slovenská
18.00 

m
agyar

Szent R
ozália

Sv. R
ozália

Szent A
ndrás

G
elle, G

ál cs. † tagjai és István
† Rod. H

egedűsoví, K
ajanoví

Élő László és unokák M
arcsika, 

Lacika

V
III.

28.
22. N

ED
EĽA

CEZ RO
K

ÉV
K

Ö
ZI

22. VA
SÁ

RN
A

P

8.00 
m

agyar
9.00 

slovenská
11.00 

m
agyar 

18.00 
m

agyar

Szent R
ozália

Sv. O
ndrej

Szent A
ndrás

Szent A
ndrás

† Labancz szülők, lányuk M
ária

B. pož pre dekana L. Eleka
† M

argit és Júlia
† Tom

a M
ária (10. évf.)

a szentMisÉk rendJe
2016. augusztus 22 – 28.

Évközi 21. vasárnap8 


