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„Odamegyek és megnézem ezt a 
különös látványt: miért nem ég el a 

csipkebokor.”

Egy napon az egész teremtett vi-
lág tűzben fog elégni, ahogy Szent 
Péter apostol írja: akkor az egek 
nagy robajjal elmúlnak, az elemek a 
hőségtől elolvadnak, a föld pedig és 
a rajta lévő teremtmények elégnek. 
Ami viszont ég, de nem ég el, mint 
ez a csipkebokor, az megmarad az 
örökkévalóság számára. Isten pedig 
úgy alkotott minket, hogy csak abban 
leljük meg nyugalmunkat, ami örök-
kévaló.

Az egyetlen intelligens emberi 
magatartás Mózesé: „Odamegyek 
és megnézem”. Mit? Ami ebben az 
univerzumban természeténél fog-
va egyedül örökkévaló: a szeretet 
valóságát. Mi is a szeretet? Nem 
csupán jó érzés, szimpátia, jóakarat, 

még csak nem is életre szóló szövet-
ség két személy között, hanem szin-
tén egy személy: a Szentlélek.

Hogyan közelíthetsz hozzá? 
Először is: „Vedd le sarudat a lábadról, 
mert a hely, ahol állsz, szent.” Az 
utolsó és leronthatatlan szakrális hely 
az emberi világban. A gyermek, ha 
szeretetet kap, abban Isten szeretetét 
tapasztalja meg, és úgy kapaszkodik 
belé, hogy pillanatnyi kétsége sincs 
felőle, hogy ez a szeretet örökké 
megmarad. A felnőtt ember azonban 
csalódni kényszerül a szeretetben, s 
kicsúszik lába alól a talaj; minden lelki 
betegségünk, őrültségünk, talán még 
megátalkodott vétkezéseink is abból 
a kétségbeesett felismerésből szár-
maznak, hogy amiről azt hittük, örök-
kévaló, arról kiderült, hogy elmúlik, 
megszűnik. Ne hagyd becsapni magad 
a látszatok által! Lépj ki a racioná-
lis gondolkodás igazságról igaz-
ságra haladó logikájából. A szeretet 
égő csipkebokrának közelébe érve 
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hagyj fel az okoskodással, és borulj le 
a misztérium előtt.

Vigyázz, mert a sátán, aki már 
képtelen a szeretetre, mindent 
megtesz, hogy elvonjon ettől a lát-
ványtól. A szeretetben vallott kudar-
caidra és keserű csalódásaidra hivat-
kozva meg akar győzni arról, hogy 
egyáltalán nem érdemes vállalni a 
szeretet kockázatát. Pedig nincs más 
jövőnk, mint a szeretet. Nem az, ahol 
ketten egymás szemébe néznek, de 

nem is az, ahol mindketten egy irány-
ba, a közös célra, feladatra tekintenek, 
hanem ahol Istent, a szeretet forrását 
szemlélik és imádják. A gyümölcs, 
amit életünk fáján Jézus keres, ennek 
a fajta szeretetnek – amely egyedül 
méltó a szeretet névre – a minden-
napokban történő megvalósítása..

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

Szent idők
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Kázmér IV. Kázmér lengyel 
király hat fia közül másodikként szüle-
tett 1458. október 3-án a krakkói kirá-
lyi várban. Édesanyja, II. Habsburg 
Albert Erzsébet nevű leánya nevelte 
kilencedik évéig. Akkor a híres tör-
ténetíró, Dlugosz Jan kanonok, majd 
egy idő múlva az ismert humanista, 
Callimachus Buonaccorsi lett a tanító-
ja. Így Kázmér és testvérei alapos és 
átfogó műveltségre tettek szert, amely 
egyformán kiterjedt a klasszikus és a 
kortárs irodalomra. Szellemi iskoláz-
tatásával egy időben folyt kiképzése 
a lovagi szolgálatban is. A történeti 
források nem említik az ifjú herceg 
különösebb vallásos érdeklődését 
vagy jámborságát. Úgy látszik azon-
ban, hogy nemeslelkűsége és jó 
emlékezőtehetsége révén kiemelke-
dett testvérei közül. Mivel szülei 
anyai örökösödés jogán igényt tartot-
tak a cseh és a magyar koronára, 1471-
ben Wladiszlávot, az elsőszülöttet 
Prágában királlyá tették, Kázmérnak 

pedig ugyanabban az évben a magyar 
koronát kellett volna megszereznie 
Magyarország erőszakos meghódí-
tásával. A magyar hadjárat azonban 
Korvin Mátyás ellen balul ütött ki, s 
a történtek mély és tartós benyomást 

tettek Kázmérra. Apja viszont egyre 
jobban bevonta a lengyel államügyek-
be, és utódjául jelölte őt.

Amikor 1481-ben leleplezték 
az orosz fejedelmek Jagelló-ellenes 

szeNt Kázmér
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összeesküvését, a király egy időre 
Litvániába tette át székhelyét, hogy 
ott megszilárdítsa uralmát. Családja 
Lengyelországban maradt, és ennek 
következtében Kázmér mint királyi 
helytartó székelt Radomban Secundo-
genitus Regni Poloniae (Lengyelország 
királyának másodszülöttje) címmel. 
Fiatal kora ellenére két éven át el-
látta ezt a hivatalt. Igazságossága és 
a rablóvilág fölszámolására irányuló 
tettei általános elismerést, sőt szere-
tetet és ragaszkodást váltottak ki a nép 
körében. 1483 tavaszán apja a litvániai 
Vilniuszba hívta és ott alkancellárrá 
tette. Néhány hónapig tartó lelkiis-
meretes hivatalviselés után azonban 
Kázmér kénytelen volt megromlott 
egészségi állapota miatt Grodnóba 
menni, hogy ott kezeltesse magát, 
mivel hosszabb ideje tuberkulózisban 
szenvedett. Az akkori gyógymódokkal 
nem tudták egészségét helyreállítani, s 
1484. március 4-én a krakkói püspök 
jelenlétében meghalt. A király Vilni-
uszba vitette holttestét, és az ottani 
dóm Mária-kápolnájában temettette 
el. Általános volt a gyász Kázmér 
felett, s tisztelete hamarosan kialakult, 
különösen a vilniuszi keresztények 
között. Litvánia lovagjai az ő közben-
járását kérték harcaikban.

Szentté avatását I. Zsigmond lengyel 
király kérte Zaski János lengyel prímás 
közvetítésével az V. lateráni zsinat ide-
jén (1512-- 1517). 1521-ben ez már 
meg is történt, és a kanonizáló bullát az 
akkor éppen Rómában tartózkodó po-
locki püspöknek, Ciolek Erazmusnak 

adták at. Az okmány azonban sohasem 
jutott el Lengyelországba, mert Ciolek 
püspök Rómában pestisben meghalt. 
Minden akta és okmány elpusztult a 
kor zűrzavaraiban. A reformáció után 
III. Wasa Zsigmond király újra kérte 
Kázmér kanonizációját, és 1602-ben 
VIII. Kelemen pápától új okiratot ka-
pott, mely X. Leó korábbi iratára hivat-
kozott. 1604. május 10-én Szent Káz-
mér ereklyéit egy új kápolnába vitték 
át Vilniuszban. Nem sokkal később ott 
épült föl az első temp-lom a város és 
a keresztény Litvánia védőszentjének 
tiszteletére.

Történeti dokumentumokból és 
kortársak tanúvallomásaiból elég a-
nyag van birtokunkban, amely vilá-
gosan megrajzolja a szent lelki képét. 
Minden forrás egyhangúan bizonyítja, 
hogy Kázmérnak olyan jellembeli és 
lelki vonásai voltak, amelyeket az ud-
vari élet körülményei közt sem meg-
szerezni, sem megőrizni nem volt 
könnyű.

Kázmér jámborságát, minden 
mélysége mellett, jótékony rejtőzés 
jellemezte. Az államvezetéssel járó 
sokféle elfoglaltsága mellett mindig 
talált alkalmat, hogy feltűnés nélkül 
visszavonuljon az imádság csendjébe. 
Különös szeretettel és tisztelettel volt 
a Szűzanya iránt. A Szent Bernátnak 
tulajdonított Omni die dic Mariae... 
(Minden nap mondj Máriának...) 
kezdetű imát saját kezűleg írta per-
gamenre, és ismételten megtette imád-
sága és elmélkedése tárgyává. Ettől a 
pergamentől sohasem vált meg, még a 
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halálos ágyán sem. Amikor 1604-ben 
fölnyitották a koporsóját, ezt az írást 
találták a feje alatt. Jámborságában 
távol állt tőle minden magamutoga-
tás. A tanúk állítása szerint szívesen 
használta föl az éjszaka vagy a kora 
reggel csendes óráit, hogy észrevét-
lenül imádkozhasson a templomban. 
Istennel való együttélése személyes, 
kimunkált, következetes és mély volt. 
Odaadásából merítette az erőt az ál-
landó önneveléshez és mások vezeté-
séhez. Különösen fontosnak tartotta 
az erkölcsi tisztaság megőrzését és 
sze-retetben való elmélyítését. Abból 
a tényből, hogy Kázmér nem követte 
orvosai tanácsát és nem hagyta abba az 
önmegtartóztatást, egyes életrajzírói 
azt a következtetést vonták le, hogy 
tisztasági fogadalmat tett. Élete utolsó 
éveire vonatkozóan ez nem is látszik 
valószínűtlennek, de mindannak 
megfelelően, amit róla tudunk, Káz-
mér számára a tisztaság nem erkölcsi 
alapon álló testellenes tüntetés volt, 
hanem szívének egyszerű tette, amely 
a hit és a szeretet odaadásából fakadt.

Kázmér lelkületére elsősorban 
jellemző -- az összes dokumentumban 
hangsúlyozott -- szeretete és igazsá-

gossága az emberek iránt. Amikor egy 
alkalommal Boroszló polgárai segít-
ségét kérték a csapássá lett rablóvilág 
leküzdésére, mivel az már az egész 
tartományukban elhatalmasodott, 
levélben azt válaszolta nekik (1482. 
február 11.), hogy megteszi a kellő in-
tézkedéseket az igazságosság érdeké-
ben, melynek gyakorlására egész 
életében törekedni akar. Nemcsak a 
lengyel életrajzírók festenek Kázmér-
ról kiváló képet, hanem még egy kor-
társ porosz krónika is kiemeli egyéni-
ségét. Ez a forrás is nyomatékosan és 
félreérthetetlenül dicséri a régens Káz-
mér igazságosságát és bölcsességét. 
Targowiczki János, a királyi kancel-
lária titkára ugyanebben a szellemben 
megállapítja, hogy Kázmér jellemé-
nek említett tulajdonságaival ,,sok nép 
szívét’’ megnyerte. Szent Kázmérnak 
oly gyakori, jámborkodó elrajzolása 
ellen hatásosnak tetszik mindenekelőtt 
az a tárgyilagos és lelkes dicséret, 
amelyet Callimachus, a nagy huma-
nista talált a lengyel királyfira: ,,Vagy 
nem kellett volna megszületnie, vagy 
örökké kellett volna élnie.’’

Ünnepét 1621-ben vették föl a ró-
mai naptárba, március 4-re.

Nagyböjtben Isten tanítsa meg 
nekünk a cselekvés útját! – mondta 
szentbeszédében Ferenc pápa. – A 
keresztény élet konkrét, Isten konk-
rét, de sokan csak látszatkereszté-
nyek, az egyházhoz való tartozásukat 
kötelezettség nélküli díszként viselik, 

presztízst szereznek belőle, ahelyett 
hogy szolgálnák a szegényebbeket.

A pápa a napi szentírási idézetek, 
Izajás próféta és a Máté-evangélium 
szavai nyomán még egyszer elma-
gyarázta a beszéd és a cselekvés evan-
géliumi dialektikáját. Jézus leleplezi 

fereNc pápa: a KeresztéNy cseleKsziK, Nem csaK beszél
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az írástudók és farizeusok képmuta-
tását, és arra szólítja tanítványait és 
a tömeget, hogy azt kövessék, amit 
tanítanak, de ne úgy viselkedjenek, 
mint ők.

Az Úr megtanítja nekünk a 
cselekvés útját. Hányszor találkozunk 
olyan emberekkel az egyházban – és 
ilyenek vagyunk mi is ám! –, akik 
ezt mondják: „Nagyon katolikus 
vagyok!” „Na és, mit teszel?” Hány 
szülő mondja magát katolikusnak, az-
tán soha nincs ideje, hogy beszéljen a 
saját gyerekeivel, hogy játsszon velük, 
meghallgassa őket! Talán a szüleik 
meg idősek otthonában vannak, de ők 
mindig elfoglaltak, nem tudják meg-
látogatni, és magukra hagyják őket. 
„De én nagyon katolikus vagyok ám! 
Én ahhoz a társasághoz tartozom.” Ez 
a beszéd vallása: azt mondom, hogy i-
lyen vagyok, de aztán világias dolgokat 
teszek – fogalmazott a Szentatya.

Mondani és nem tenni, ez egy be-
csapás – állapította meg a pápa. Izajás 
próféta szavai (vö. Iz 1,10.16-20) pon-
tosan rámutatnak arra, hogy Isten mit 
kér tőlünk: „Ne tegyetek többé rosszat! 
Tanuljatok meg jót tenni. Segítsétek 
az elnyomottakat, szolgáltassatok i-
gazságot az árvának s védelmezzétek 
az özvegyet!” Ezek a szavak megmu-
tatják Isten határtalan irgalmát is, aki 
azt mondja az emberiségnek: „Aztán 
jöjjetek, s szálljatok velem perbe! Ha 
olyanok volnának is bűneitek, mint a 
skarlát, fehérek lesznek, mint a hó; és 
ha olyan vörösek is, mint a bíbor, olya-
nok lesznek, mint a gyapjú.”

Isten irgalmassága elébe megy 
azoknak, akik elég bátrak ahhoz, hogy 
vitába szálljanak vele, vitázzanak vele 
az igazságról, arról, amit tesznek vagy 
nem tesznek, hogy kijavítsa őket. És eb-
ben áll az Úr nagy szeretete, a mondás 
és a cselekvés közti dialektikában. 
Kereszténynek lenni tevékenységet 
jelent: Isten akaratát cselekedni. Az 
utolsó napon pedig – mert mindannyi-
unk életében eljön majd a nap, bizony! 
– mit fog kérdezni tőlünk az Úr? Azt 
kérdi majd: „Mit mondtatok rólam?” 
Nem. Azt kérdezi, mit tettünk – fi-
gyelmeztetett Ferenc pápa. 

A pápa ekkor a Máté-evangélium 
utolsó ítéletről szóló fejezetét idézte, 
amelyben Isten elszámoltatja az em-
bert mindarról, amit az éhezők, a 
szomjazók, a bebörtönzöttek és az 
idegenek érdekében tett. „Ez a keresz-
tény élet!” – kiáltott a Szentatya, majd 
így folytatta homíliáját: A puszta sza-
vak azonban a hiúsághoz vezetnek, a 
kereszténység színleléséhez. De nem, 
így nem vagyunk keresztények. Az 
Úr adja meg nekünk a bölcsességet, 
hogy megértsük, mi a különbség a sza-
vak és a cselekvés között, s tanítson 
meg minket a cselekvés útján járni. 
Segítsen minket ezen az úton haladni, 
mert a szavak útja csak oda visz, ahol 
ezek a törvénytudók voltak, ezek az 
írástudók, akik szerettek úgy öltözni 
s úgy csinálni, mintha királyok vol-
nának, nem igaz? És ez nem az evan-
gélium valósága! Az Úr tanítsa meg 
nekünk ezt az utat.

www.magyarkurir.hu
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HirdetéseK
Első péntekhez a szokott módon gyóntatunk.
Pénteken az esti szentmise után 18:00 órától 23:00 óráig Szentségimádást tar-

tunk a Szent-Anna kápolnában. Kérjük, hogy az adorációt vállalók iratkozzanak 
fel a sekrestyében lévő listára. Szeretettel várjuk az imádkozni vágyó híveket!

Úgyszintén pénteken valósul meg az evangélikus templomban a Nők Nem-
zetközi Ökumenikus Imanapja alkalmából végzett imatalálkozó 17:00 órai kez-
dettel.

Kérjük azon kedves híveket, akik az IMALÁNC-ba kapcsolódnak, hogy a 
hónap 4. napján ne feledkezzenek meg vállalásukról. Imáikat a jó Isten fizesse 
meg!

Nagyböjtben, a magyar nyelvű keresztúti ájtatosság a Szent Rozália-tem-
plomban pénteken a reggeli szentmise előtt ½ órával, a Szent András-templom-
ban pedig az esti szentmise előtt ½ órával kezdődik. Buzdítjuk a kedves híveket a 
keresztúton való részvételre, s részvételüket előre köszönjük!

A PORTE Polgári Társulás tartós élelmiszer gyűjtése még mindig aktuális. 
Aki tartós élelmiszert kíván adományozni, a hét folyamán ezt megteheti a plé-
bánia irodájában munkanapokon 8-tól 12 óráig.

A Szent Rozália-templomban is lehet hagyni az adományokat, melyekért a jó 
Isten fizessen meg!

Közöljük, hogy a Szent András-templom javítására meghirdetett gyűjtés 
összege, az elmúlt héten 80.- EUR-val gyarapodott. Így az év kezdete óta 2 985.- 
EUR-t tesz ki. Isten fizesse meg az adakozók nagylelkűségét!

 
Tudatjuk a kedves hívekkel, hogy lehetőség nyílik egyházközségünkben a 

Ferences Világi Rend (OFS) tagjaként imádságos lelkülettel tevékenykedni. Akik 
érdeklődést tanúsítanak, kérjük, hogy Kutka Editnél jelentkezzenek a 0918 070 
181-es telefonszámon. Házastársak, egyedül élők, özvegyek jelentkezését vár-
juk.
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† Stanislav
M

iséző pap szándékára

28. vasárnap: Nagyböjt 3. vasárnap
Kiv 3,1-8a.13-15   Zsolt 102  1Kor 10,1-6.10-12   Lk 13,1-9
29. hétfő: 3. nagyböjti hét hétfő
2Kir 5,1-15a   Zsolt 41     Lk 4,24-30
1. kedd: 3. nagyböjti hét kedd
Dán 3,25.34-43   Zsolt 24     Mt 18,21-35
2. szerda: 3. nagyböjti hét szerda
MTörv 4,1.5-9   Zsolt 147     Mt 5,17-19
3. csütörtök: 3. nagyböjti hét csütörtök
Jer 7,23-28   Zsolt 94     Lk 11,14-23
4. péntek: 3. nagyböjti hét péntek
Oz 14,2-10   Zsolt 80     Mk 12,28b-34
Választható emléknap : Szent Kázmér
5. szombat: 3. nagyböjti hét szombat
Oz 6,1-6   Zsolt 50     Lk 18,9-14

Heti liturgiKus Naptár

7Nagyböjt 3. vasárnapja     



II.
29.

Pondelok – H
étfő

7:00 
slovenská

8:00 
m

agyar
17:00 

m
agyar

Sv. O
ndrej

Szent R
ozália

Szent A
ndrás

B. požehnanie pre sr. A
ndreu

† Jaroslav
† István és családja

III.
1.

U
torok – K

edd
8:00 

m
agyar

10:00     m
agyar

17:00 
slovenská

Szent R
ozália

Panzió
Sv. O

ndrej

Rózsafűzér társ. élő tagjaiért
M

iséző pap szándékára
Za D

obrodincov
III.
2.

 Streda – Szerda
7:00 

slovenská
8:00 

m
agyar

17:00 
m

agyar

Sv. O
ndrej

Szent R
ozália

Szent A
ndrás

† M
arek, Pavlína a rodičia

Rózsafűzér társ. † tagjaiért
† Szolik Erika (2. évf.)

III.
3.

Štvrtok – C
sütörtök

8:00 
m

agyar
15:00
17:00 

slovenská

Szent R
ozália

St. A
nna

Sv. A
nna

Papi és szerzetesi hivatásokért
A

D
O

RATIO
† Rodičia: Jozef a M

ária
III.
4.

Piatok – Péntek
8:00 

m
agyar

17:00 
slovenská

17:00 
m

agyar

Szent R
ozália

Sv. R
ozália

Szent A
ndrás

† M
arkovics Sándor

† František Varjú
† Fűri G

ejza
III.
5.

Sobota – Szom
bat

8:00 
m

agyar
17:00 

slovenská
17:00 

m
agyar

Szent R
ozália

Sv. R
ozália

Szent A
ndrás

Élő M
argit

B. pož. a zdravie pre M
áriu (60. r.)

H
álából

III.
6.

4. PÔ
STN

A
N

ED
EĽA

N
A

G
Y

BÖ
JT

4. VA
SÁ

RN
A

PJA

8:00 
m

agyar
9:00 

slovenská
11:00 

m
agyar 

17:00 slovenská
17:00 

m
agyar

Szent R
ozália

Sv. O
ndrej

Szent A
ndrás

Sv. O
ndrej

Szent A
nna

† Szülők és családtagok
† Čl. rod. M

urcinovej
† M

árton (11. évf.)
† Stanislav
M

iséző pap szándékára

a szeNtmiséK reNdje
2016. február 9 – március 6.

Nagyböjt 3. vasárnapja8


