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„Urunk! Kérünk, adj tehetséget, lelki és testi erőt,

2018. húsvét

hogy közösségünket és templomunkat a Te dicsőségedre felépíthessük!”

A PÁTYI KATOLIKUS KÖZÖSSÉG LAPJA

www.ude.hu

„Amit évek alatt felépítesz, lerombolhatják egy nap alatt,
MÉGIS ÉPITS!” (Kalkuttai Szent Teréz)

SÍK SÁNDOR: JÉZUS ÉS A KERESZT
Akkor fölemelék a keresztet a poroszlók,
És tompán megzördültek a hosszú nagy szegek.
Odalépett. Szemében két nagy csillag remegett,
S az ostor izzó csókja szent vállain piroslott.
Vöröslő fény világolt a Koponyák-hegyén,
Az égen torladoztak fekete fellegek.
Már vijjogott a szél, a föld már reszketett,
És recsegett a kárpit a templom rejtekén.
A palota előtt kiáltozott rekedten
A hullámzó tömeg, kis, szegény emberek.
A lét örök forgása egy percre megmeredt,
S némán egymásba néztek: Krisztus és kereszt, ketten.
Nagy ismeretlen tűzzel a lét új titka rezgett
Szemén és homlokán s a töviskoszorún.
És karjait kitárta, szelíden, szomorún,
És magához ölelte a rettentő keresztet.
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ÖSSZEFOGLALÓ A TEMPLOMÉPÍTÉS ELMÚLT EGY ÉVÉRŐL
2017. február
Az egyházmegyei vagyonkezelő kérésére összeállítottunk és Gábor atya
az Egyházmegyei Hivatalhoz beadott
egy költségbecslést a templom befejezése tárgyában. Az akkori költségbecslés a már korábban is mindig
konzekvensen követett elvet használta: a templom eredeti teljes árazott
költségvetési kiírásából kivettük azokat a tételeket, amelyek már elkészültek vagy az adott szakaszhoz nem volt
rá szükség vagy keret. A tapasztalatunk az volt, hogy az így megadott
várható költségek a saját szervezésben
zajló munkák esetén mindig alacsonyabb végösszegűek lettek (pl. irányítási költségeket nem kellett kifizetni,
illetve sok esetben a műszaki tartalomban is igyekeztünk kompromiszszumos megoldásokra törekedni), ám
az akkor már zajló külső burkolási
munkák egyházmegyei közbeszerzési
eljárásánál látható volt, hogy maga az
eljárás költsége és az egyéb irányítási,
szervezési, hivatalos ellenőrzési költségek miatt a végösszeg megemelkedik.
2017. nyár
Nyár elejére - még nem hivatalos információk szerint az egyházmegye
támogatná és szorgalmazná a templom
befejezését. Gábor atya meghirdette a
belsőépítészettel kapcsolatos ötletek
gyűjtését. 2017. június 23-án az ötletládát a Templomépítést Koordináló
Bizottság Gábor atya vezetésével fel-

nyitotta, az ötleteket dokumentálta. A
felmerült gondolatokat Gábor atya kérésére nem publikáltuk.

2017. szeptember
Az egyházmegyei támogatás ténye
hivatalossá vált, az egyházmegyének
nyújtott állami beruházási támogatás
és óriásprojekt részeként a pátyi templom befejezése alprojektként futhat. A
templomot üzemeltetőktől is kértünk
egy bő eszközlistát, hogy a hétköznapok során milyen eszközökre lenne
szükség, azért hogy lehetőség szerint
azok is bekerülhessenek a közbeszerzési kiírásba. Az egyházmegye megbízottja, a projektet lebonyolító cég
egyeztetést
kezdeményezett
a
pátyiakkal a folyamat indításaként. A
tervezésre, pályáztatásra, közbeszerzésre, lebonyolításra, kivitelezésre,
záró munkákra 196,85 millió forint +
Áfa áll keretösszegként rendelkezésre,
melyből kb. 180 millió forint + Áfa a
kivitelezés költsége. A beruházó (a
szükséges tervek és a kivitelezés megrendelője) a Székesfehérvári Egyházmegye, a pátyi plébánia „csak” a ha-
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szonélvezője az egyházmegyei munkának.
2017. ősz-tél
Az egyházmegye az eredeti tervezőt, Gutowski Robertet bízta meg a
szükséges tervezői munkákkal, illetve
a közbeszerzési eljárás alapját jelentő
kiviteli tervek, tervezői költségbecslés
megalkotásával, így lehetővé vált,
hogy az „ötletbörze” lényeges elemei
beépülhessenek a kivitelezésbe. Viszszakerül a templomtérbe a fakereszt,
kőből épül meg az oltár és a keresztelőkút, áttervezésre került a tabernákulum az örökmécsessel, a padok elhelyezése és méretei, illetve a teljes sekrestye berendezése. A belső nyílászárók egységes anyagból és színben készülnek majd, a hiányzó faburkolatokkal egyetemben. A padló mindenhol a végleges, ipari terhelésre méretezett burkolatot kapja, a templomtér
kőburkolata egyedileg méretre gyártott műkő elemekből készül, helyszíni
csiszolással és felületkezeléssel. Mai
technikai szintnek megfelelő, modern
világítás és hangosítás készül. Az
összprojekt méretét tekintve mindenképpen nyílt közbeszerzési eljárásra
lesz szükség.
2018. január 19.
Az Egyházmegyei Hivatalban püspök atya részére kiviteli tervismertetés
történt Gábor atya, a tervező, az egyházmegyei vagyonkezelő, az egyházmegyei főépítész, az egyházmegyei
múzeum igazgató, a projektet lebonyolító Equinox Consulting munkatársai és Reményi László jelenlétében.

A kiviteli tervek alapján néhány fontos kérdésben kértük püspök atya véleményét. Püspök atya leghangsúlyosabb kérése az volt, hogy legyen a
mostani projekt a templomépítés lezárása, amely mind a híveknek, mind a
templomépítőknek egy nyugvópont,
lezárása az elmúlt majdnem két évtizednek. Püspök atya ezek alapján egyfajta prioritási sorrendet is vázolt, mi
kell feltétlen: padlóburkolás, padok,
nyílászárók, kereszt, hangosítás, világítás, kivetítés és mi nem kell feltétlen
(és csak akkor készüljön most, ha belefér a költségvetésbe): szobrok, orgona. Felmerült a keresztút kérdése, ami
Robi és Gábor atya szerint ebben a
belső térben fizikailag nem elhelyezhető, így vetítéssel oldható meg. Szintén hosszabb eszmecsere folyt a szobrok kérdéséről (drótvázas vagy domborműves változat), de a végső álláspont, hogy ebben most nem kell elköteleződni. Szóba került a befejezetlen
Ozsvári bronzkapu nem kapuként történő templomtéri elhelyezésének lehetősége. A koncepció (az elemek a
templomtér és a közösségi terem átjáró kisebbik nyílásába való elhelyezése) kifejezetten tetszett püspök atyának, szép gondolatnak tartotta. Az
egyházmegyei
múzeumigazgató
Smohay András ezzel kapcsolatban
elmondta, hogy a befejezetlen bronzkaput „ládában őrizni vétek - meg kell
mutatni szépségét”. Ez a gondolat
egyébként az egyházközségi ötletbörzén is felmerült. Gábor atya kifejtette,
hogy a részleteket szeretné Ozsvári
Imrivel és az adományozókkal egyez-
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tetni. Az Egyházmegyei Múzeumban
letétbe helyezett bronzkapu elemeink
ládáját a múzeum igazgató jelenlétében felbontottuk, és méretet vettünk
az egyes elemekről. Az alapkőletételnél felállított fakereszt ismételt viszszahelyezése a templomtérbe, szépen
függesztve méltó lesz püspök atya
szerint is. Püspök atya a hagyományos
orgona építését nem javasolja, mind
az egyszeri, mind a folyamatos magas
költségei miatt, jó minőségű digitális/elektromos orgonát javasol. A
templomszenteléssel kapcsolatos kérdésünkre püspök atya azt javasolta,
hogy 2018 őszén térjünk vissza erre a
kérdésre, amikor már látszik az építés
állása, Gábor atya akkori javaslata
alapján akár 2019 elején megtörténhet
a szentelés.

2018. február 2.
Az Egyházmegyei Hivatal részére
Robi leszállította a terveket és a tervezői költségbecslést. A tervező iroda
által begyűjtött ajánlatok, illetve
költségelések alapján az építési fázisban nincsenek benne a belső szobrok,
az orgonából a karzaton az orgonaszekrényt eltakaró orgona front épülne
meg. Úgy tűnik, hogy az egyéb esz-

közbeszerzések sem férnek bele a
költségkeretbe.
Az egyházmegyei projekt elszámolási határideje 2018 év vége, mely a
nyílt közbeszerzési eljárásban is
kulcshatáridő.
A nyílt közbeszerzésen egy pályázó
indult, a közbeszerzési bíráló bizottság
a pályázatról néhány héten belül hoz
döntést. Amennyiben ez pozitív, akkor
a szerződéskötést követően várhatóan
május eleje felé elindulhat a projekt,
amennyiben azonban a benyújtott pályázat nem érvényes, akkor sajnos új
közbeszerzési pályázatot kell kiírni.
A fentiek alapján egyértelműnek
látszik, hogy a templomszentelés elérhető közelségbe került. De az is nyilvánvaló, hogy ezen nyugvópont ellenére néhány tétel kimarad a megvalósításból. Összességében ezek értékének nagyságrendje sem elhanyagolható, akár csak a nagyobb értékű eszközbeszerzésekre gondolunk (orgona,
professzionális vetítő, takarítógép, fűnyíró, mosógép, vasaló, informatikai
eszközök, barkácskészlet), akár a
szobrok hiányára. Az eszközlista kapcsán is kaptunk megfontolandó kéréseket (pl. négy különböző fűnyíró) és
olyanokat is, amelyeket talán a karbantartás hatáskörébe kellene utalni
(pl. vízóra akna beszakadt teteje). Az
eszközök egy része a mindennapi
használat során folyamatosan is „feltölthető”, megoldható, de a többiről is
magunknak kell gondoskodni, ezek
fedezetére merült fel az egyházközség
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tulajdonában lévő ingatlan értékesítése
mint forrás.

(Ezúton is kérjük az SZJA 1%-ok
felajánlását alapítványunk részére.)

ségeken túl a költségeket tekintve is
óriási az eltérés, csak érzékeltetve a
nagyságrendeket a templomunkba betervezhető és beépíthető orgonák esetében: épített orgona 20-50 millió forint, digitális orgona 5-10 millió forint. Talán az sem mellékes szempont,
hogy püspök atya a digitális orgonát
preferálja, ugyanakkor sokak szerint
az épített sípos orgona az „igazi”. Ez
utóbbinak folyamatos karbantartási
költsége is van, de több évtizedet, évszázadot megélhet, szemben a digitális
orgona egy-két évtized alatti elavulásával. Mindemellett a digitális orgonából – egy átlagos hallású ember
számára – tökéletesen megszólaló és
az épített orgonához képest jóval több
hangzás csalogatható elő.

Úgy gondoljuk, a jelenlegi építési
projekttel egyidőben - a szentelésre
megszólaltatható - orgona áll a lista
élén, elsősorban azért, mert a pátyi
önkormányzat
képviselő-testülete
megszavazta, hogy 10 millió forinttal
támogatja az orgonaépítést. A másik
hasonlóan fontos tétel lehetne a szobrok megvalósítása. Mindezek és az
eszközök beszerzése akár egy külön
erre a koordinálási és pénzgyűjtési
feladatra megbízott bizottság szervezésében történhetne. Szívesen vennénk, ha ezt a munkát és feladatot átadhatnánk az utánunk jövő generációk, fiatalok kezébe.

Sajnos a szobrok tekintetében még
ennyi támpontunk sincs, ez egyházmegyei múzeum igazgatójának javaslatára folyik az egyeztetés, de az építésztervező és a szobrászművész(ek)
művészi elképzeléseinek összehangolása nem egyszerű feladat, miközben
nem látszik célszerűnek egyszerre
több szobrásszal tárgyalásokat folytatni. Mindenesetre néhány körön túl vagyunk, most az egyik szobrász vázlataira és ajánlatára várunk. Becsléseink
szerint néhány millió forintra lesz
szükség a szobrok kivitelezésére, melyet adományokból lehetne előteremteni.

A plébánia képviselő-testülete nem
támogatta ezt a gondolatot, így jelenleg ezek az eszközök és elsősorban az
orgona és szobrok kérdésének rendezése mindenképpen várat magára.
Nyilvánvaló, hogy plébániai forrás
nem lévén, adományokból, adakozásból lehetséges ezt előteremteni. Természetesen rendelkezésre áll a Pátyi
Római Katolikus Templomért Alapítványhoz befolyt SZJA egy százalékok
összege, illetőleg az alapítvány egyéb
saját forrásai, de ez korántsem elegendő mindenre.

Az orgonával kapcsolatban alapvetően kétféle irányba tehetünk lépéseket: sípos orgona építésére, illetve digitális orgona beszerzésére. A kettő
közötti technikai, kivitelezési különb-

Páty, 2018. március 27.
Összeállította:
Reményi László, a Templomépítést
Koordináló Bizottság tagja
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KARITÁSZ HÍREK
(2018. március 25.)
Nagyböjti élelmiszergyűjtésünk eredményeképpen mintegy 250 kg élelmiszer
gyűlt össze kb. 70 000 Ft értékben. Az összegyűlt élelmiszert 20 nehéz helyzetben lévő családnak, illetve nyugdíjasnak osztottuk ki. Köszönjük szépen az adományokat!
Idős testvéreinket rendszeresen látogatjuk továbbra is. Ha valaki tud olyan
idősről, aki örülne, ha meglátogatnánk, kérjük, jelezze valamelyik önkéntesünknek.
Schumicky Ildikó

NYÁRI CSALÁDOS TÁBOR
Idén is meghirdetjük hagyományos nyári egyházközségi családos táborunkat.
Időpont: 2018. június 15. (péntek este) - 2018. június 19. (kedd dél)
Tervezett helyszín: a tavaly jól bevált Ipolykapu kemping – Szob.
Szállás: sátrakban és telepített lakókocsikban.
Közös étkezésként napi egyszeri meleg ételt Polgár Andris tábori konyhája
biztosít majd. A programkínálat a szokásos kenuzáson kívül terveink szerint
kisvonatos kirándulással, illetve biciklizéssel fog bővülni.
Alternatív programötleteket szívesen
fogadunk, vegetáriánus étkezés megoldható, mindenre nyitottak vagyunk.
Szeretettel hívjuk a családok apraját és
nagyját, minden generációját: a legfiatalabbaktól az éveik számát tekintve már idősebbekig – töltsük együtt közösségben ezt a néhány napot! A végleges programot a jelentkezők igényeihez igazítva
alakítjuk ki.
A szervezők – Czajlik Zoli (czajlik@aerophoto.hu v. 06 20 543 7627), Polgár
Andris (polgar.andris@gmail.com v. 06 30 545 6455) és Reményi Laci
(laci@remenyicsalad.hu v. 06 30 9891 375) – mielőbb várják a családok jelentkezését.
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A BETEGSÉG AZ BETEGSÉG, MÉGIS...
Hol volt oly soká bátyám? - kérdezte az
idősebb atyafit örömmel az ifjú. Tudta,
hosszú betegségből jött vissza a gyülekezetbe.
Közelebb kerültem az Istenhez - válaszolt az öreg.
Látom az ifjú arcát, nem teljesen érti a
választ. Nyelvileg sem teljesen a kérdésre
adott válasz, mégis milyen kifejező, ha az
egészre figyelünk és nem a részletekre. De
nem is értheti a fiatal, az egészséges, aki
nem került abba a pszichés gondolati világba, amibe a betegség eljuttatja az embert, a teremtényt. Nem gondolom, hogy
ezt el lehet magyarázni, illetve hogy egy
írás megadhatná ezt az érzést. Mégis, már
hosszú idő óta gondolkodom rajta és szeretném megosztani, én hogyan éltem meg
a betegségem szent pillanatait.
Betegségem, a hasnyálmirigy-gyulladás
húsz-egynéhány évvel ezelőtt kezdődött.
Nyári éjszakán hasi izomgörcs. Szent János kórház, labor, hasi röntgen – hazamenetel. Tíz évvel később, nyugodt délelőtti
iskolai szünetben jelent meg ismét. Három
nap infúzió a Jánosban – hazamenetel.
Egy hét múlva iszonyú fájdalmakkal viszszaestem. Újabb tíz nap infúzió, már látnak valamit. Egy kis epeúti homok. A nővérek szentek, megállás nélkül dolgoznak.
Hazamenetel. A Kútvölgyiben a barátom
felesége főnővér. A sebész doki jobban
utánanézett az okoknak. MR. Semmi. „Éljek úgy, mint eddig” - szól a doki. Úgyis
teszek. Semmi túlzás, amúgy sem szeretem a zsíros és erősen fűszeres dolgokat.

Újabb tíz év telik el. Öregszem. Erős
hasi görcs, ugyanaz mint az előzőeknél.
Bekerülök a Kútvölgyibe, labor, EKG,
hasi ultrahang. A labor eredmény azonnali
osztályos felvételt mutat, az ultrahang
semmit. Négy nap infúzió után kiengednek, szigorú diéta. Egy hét múlva kisebb
görcs, elmúlik, otthoni kezelés. Egy hónap
múlva kisebb diétahiba, már nagyon megtépáz a görcs – jaj Istenem segíts! Szűk
hét infúzió a Kútvölgyiben. Az ok még
mindig nem látszik. Még egy hónap sem
telik el, az újabb kisebb diétahiba hétvégére esik. A hétvégi Kútvölgyis infúziós látogatás után bejárással labor. Néhány nap
után a gyulladás elmúlt. Nagy elhatározás,
szigorú diétás figyelem. Elég jól működik.
Bő fél évet. A sietve bekapott tejfölbe
szuszpendált fokhagyma, amit kenőcsként
a kiflire tettem teljesen visszaejtett. Egy
hét infúzió a Kútvölgyiben, az ultrahang
nem mutat semmit. Én vagyok a hibás,
miért nem figyelek jobban. Most már
emésztést segítő pirulákat is kapok. Egy
hónap sem telik el este elfelejtem a pirulát
bevenni a tejfölös zsemlemorzsás gombóc
után. Újabb kínok – jaj Istenem segíts! A
Kútvölgyiben nincs hely, átkerülök a
Szent Imrébe. Az SBO protokoll ugyanaz,
csak kicsit hosszú. Felkerültem az osztályra - tudtam, hogy így lesz.
Nem voltam jól, pedig máskor a görcsök után jobban szoktam lenni. Sokat
voltam fent, imádkoztam, mondtam a rózsafüzért. A második éjszaka elhunyt mellettem a szobatársam. Talán még jobban
imádkoztam, az ő lelki üdvéért is. Nem
akart múlni a rosszullétem, mégis ebben a
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gyengeségben, kiszolgáltatottságban egy
teremtmény legnagyobb ajándékát kaptam meg, az Istenközelséget. Nem hosszú
idő, amint jobban lettem, nem tudtam magaménak az érzést, mintha már nem is
lenne rá szükségem.
Ott volt. Olyan volt, mikor a gyermek
odaszalad az anyjához, nagyon közel van
hozzá, majd elszalad, mert mindig visszafuthat hozzá. Úgy gondolok rá, hogy jó
lenne folyamatosan ebben a közelségben
élni, de a kegyelmi pillanat akkor jön el,
amikor nagy szükség van rá. Eljön.
Itt be is fejezhetném a történetem, de talán nem untatom az olvasót a folytatással.
Az osztályon megjelenik a diagnózis:
krónikus hasnyálmirigy-gyulladás, de az
ultrahang és az MR nem mutat ki semmit.
Egy hét infúzió. Hazaengednek több pirulával. Újabb egy hónap és már nincs is
diétahiba, mégis jön a jaj Istenem segíts. A
Szent Imre SBO oly annyira kritikán aluli,
hogy hazamentem. Otthon ápoltattam
magam, de nem volt sikerem, egy hét után
csak vissza kellett mennem az SBO-on
keresztül az osztályra. Tíz nap infúzió.
„Nővérke a szobatársam nem lélegzik.”
Nem éreztem jól magam, de a labormutatók gyógyultságot mutattak, hazaküldtek.
Nem volt hosszú a szabad lét. Újabb SBO,
a labor nem mutat kiugró értéket (talán a
gamma gt. kicsit emelkedett). A konzílium után hazaküldtek. Amiért érdemes tovább folytatnom a történetet, az most következik. Feleségem egy alapítványi öszszejövetelen elmesélte kálváriám a doki
barátunknak, aki rögvest mozgósította
kapcsolatait.

Már másnap új kezekbe kerültem.
Hamarosan a Klinikákon működő professzorhoz. Újabb hasi ultrahang. „Itt van
valami, ez az epeút be van gyulladva, meg
milliméteres homokszemek láthatóak” mondta a II. Bel-en a doktornő. A megoldást adó ERCP beavatkozás időpontját ki
is tűzték. „Ha addig lenne bármi baj, hívjon!”- mondta búcsúzóul a prof. Lett is a
kitűzött hétfő előtt péntek hajnalban. „Jöjjön!”- szólt a telefonban a válasz. Befeküdtem. Jó kezekben vagyok, mégis tele
szorongással és nem is vagyok jól. A Gábor atyától kapott imádságos könyvecskét
olvasgatom nagy örömmel. Imádkozom,
újra rózsafüzért.
Eljött.
Másnap a kórház új szárnyában nemrég
felszentelt kápolnát találok. Dicséri a főigazgató gondosságát, hogy kialakíttatta
ezt a kápolnát Szent Kamill védelme alatt.
Nagy örömömre új imádságos szórólapokat vehetek el. Megtudhatom, hogy
„Lellisi Kamillót 1746-ban avatták szentté, s 1886-ban lett a kórházak, a betegek és
a haldoklók védőszentje; neve ott szerepel
azokban az imákban, melyeket az Egyház
a haldoklókért mond; 1929-ben XI. Pius
az ő oltalma alá helyezte a betegápolói
hivatást.”
A
többi
http://www.katolikus.hu/szentek/0714.ht
ml . Valamint, hogy a vörös kereszt nem
svájci találmány.
Meggyógyultam.
Itt is fáj, ott is fáj. A kardiológiára is járok. Mégis …
Horváth Norbert
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REFORMÁCIÓ ÉS ÖKUMENÉ
Ez év elején, az ökumenikus imahét
előtt pár nappal a televízió David
Attenborough-nak egy szép filmjét vetítette. Az ismert természetfotós Borneo
szigetén járt, és egy olyan vidékre készült behatolni, ahová fehér ember még
sohasem. Bennszülött kísérői azonban
egy ponton lecövekeltek, és nem voltak
hajlandók továbbmenni. Innen már idegen törzs, emberevők területére lépünk –
mondták. Attenborough azonban továbbment. Csakhamar tolldíszbe öltözött
vademberekkel találta szemben magát,
akik fegyvereiket rázva, ordítva csörtettek felé. Mit tegyek? – döbbent bele a
kérdés. Majd hirtelen elhatározással feléjük indult, s kezét üdvözlésre nyújtotta.
Íme, megesett a csoda! A „vadak”
egyszerre elcsendesedtek, aztán örvendezve elfogadták az üdvözlő kezet. A
félelmetes támadás lelkes vendéglátásba
szelídült.
Mi történt hát? Ezt az etológusok tudják talán megfejteni. Hiszen az állatok is
gyakran támadást mímelve próbálják
elriasztani a revírjükbe tévedt ismeretlent, noha valójában nem szeretnének
igazi harcba bocsátkozni vele. Ezek az
„emberevők” sem akartak semmi mást,
csupán távol tartani az idegent a saját területüktől, mert féltek az ismeretlentől.
Megenni azonban eszükbe sem jutott.
A filmen elgondolkozva egy vers rémlett fel nekem, amit még kamaszként találtam Kosztolányi Dezső műfordításai
között. Szerzője James Stephens (18801950) ír költő, James Joyce barátja, az ír

nemzeti mozgalom harcosa. Róla azonban nem az IRA merényletei kell hogy
eszünkbe jussanak, éppen ellenkezőleg:
a megbékélés és a baráti kéz. Olvassuk
csak el azt a verset!
Gyűlölet
Az ellenségem jött felém
S én
Vadul reá meredtem,
Parázsló szemmel méregettem,
Szájam lepittyedt könnyedén.
Aztán hogy elfordultam, így
Szólt ő, az ádáz és irigy:
„Ha elmúlik, mi most előttünk
S minden nyilat egymásra lőttünk,
Már meg se értjük, hogy miért volt,
Hogy hajdanában annyi vér folyt.
Rejtélynek látjuk a veszélyt
S gyűlölködésünk.”
Így beszélt.
De el se fordult, szárazon
Várt, várta az én válaszom.
S én futni kezdettem mohón.
Féltem, hogy összecsókolom.
/Fordította Kosztolányi Dezső/

Az ökumenikus imahétre készülve bizony mi is mindannyian, keresztények és
keresztyének, akik bár életfeltételeink és
lehetőségeink sokszor nagyon különbözőek, mégis ugyannak az Istennek vagyunk a gyermekei, aki az ő Egyszülött
Fiát adta értünk, mi mind egyaránt a vers
hősének érezhetjük magunkat. 500 évvel
ezelőtt egy német ágostonrendi szerzetes
kemény szavakat szólt. Úgy gondolom,
nem is a saját szavait mondta. Azt mondta, ami azokban az időkben szinte a levegőben rezgett, s amit a Lélek sugallt
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neki. Sokan szegődtek a nyomába, ebből
tudható, hogy sokak gondolatait, érzéseit
mondta ki. De szándékán túl a kimondott
szóból mégis egy százötven évre szóló,
egész Európát végigperzselő vérontás
fakadt, a gennyként fakadó gyűlölködés
pedig majdnem máig terjedőn megfertőzte az egész Földet. Ezt biztos nem a
Lélek sugallta! Most pedig mi, kései
utódok már igazán nem is értjük, hogy
miért volt, hogy hajdanában annyi vér
folyt.
Társadalomtudósok, teológusok, egyháztörténészek talán meg tudják ezt magyarázni. Könyvek ezreit írták annak az
évszázadnak az eseményeiről, az indokokról, az érvekről és ellenérvekről, a
vádakról és viszontvádakról, a szörnyűségekről. De mégsincs magyarázat, mert
nem lehet. Mert irracionális és nem Istentől való.
Mi történt hát valójában? Ki tudja tisztázni, egyáltalán lehet-e valaha is pontosan tisztázni, miért szakadt táborokra a
kereszténység? És mi a tanulság? Tudjuk-e mi, akik részt veszünk az ökumenikus összejöveteleken, hogy a szétszakítottságban most mi az, amiért végre
egyesülésre törekszünk? Mert hát – valljuk be! – erről az imaheteken is nagyon
kevés szó esik. Nem elég elimádkozniénekelni egymás énekeit, a szőnyeg alá
is mélyen be kellene nézni.
A múltakról persze pontos, részletes
választ bizonyára nem remélhetünk. Hiszen a történészek arról is egyre hevesebben vitáznak, vajon egyáltalán megismerhető-e a történelem. De a történelmi igazság atomjai felhővé állnak össze,

s annak kontúrjai kellő távolságból mégis csak kirajzolódnak. Ennek részletes
elemzése persze nem a mi feladatunk, de
azért mi is elgondolkozhatunk róla.
A reneszánsz kora – így tanultuk, főleg a művészettörténetben – az emberi
személyiség magára találásának kora
volt. Az egyes ember önállóan kezdett
gondolkozni, felnyíló szemmel kezdte
tanulmányozni a világot. Rácsodálkozott
az ókor művészetének és technikájának
emlékeire, s maga is hasonló teljesítményekre tört. Ez az éremnek a fényes oldala.
Van azonban az éremnek fakó, árnyas
oldala is. Ugyanez az ember elvesztette
korábbi tiszta és biztos istenképét, tájékozódási pontjait. Eltorzult a mérték, lehullottak a fékek. Az Egyház életében is
megszaporodtak a rendellenes jelenségek. Anyagiasság, hatalomvágy, erkölcstelenség, erőszak mindenfelé. Egyházi és
világi személyek – egyik oldalon a hatalmasok és akik élvezik az előnyöket,
másfelől a kisemmizettek, és a vitatkozók, tiltakozók. Borgia-pápák és
Savonarola máglyája! Ráadásul a „külvilágban” is egyre nehezebb tájékozódni.
Miközben Nyugat felől az Újvilág aranya kezd egyre bővebben áradni (nagynagy kísértés!), Kelet felől egyre sötétebb a fenyegetés, a hódító iszlám réme.
A keresztény világ minden diadalma és
fénye, gazdagsága ellenére válságba került. Sokakat emlékeztet a kép a Római
Birodalom bukásának idejére. Amit
Nagy Károly és Szent Benedek óta a keresztény világ felépített, mintha cserepeire hullott volna szét.
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Idén január 6-án az erdélyi Torda városában ünnepre gyűltek az erdélyi és
magyar karok és rendek, miniszterek,
államtitkárok, püspökök és számos jeles
hívek. A 450 év előtti tordai határozatot,
a világ első vallásszabadság-törvényét
ünnepelték. 1568-ban ezen a napon hirdette meg a János Zsigmond fejedelem
által összehívott országgyűlés: „Minden
helyökön az prédikátorok az evangéliumot prédikálják, hirdessék, ki-ki az ő értelme szerint, és az község, ha venni
akarja, jó, ha nem penig senki
kénszerítéssel ne kénszerítse […], de oly
prédikátort tarthasson, az kinek tanítása ő
nékie tetszik. Ezért penig senki az
szuperintendensök közül, se egyebek az
prédikátorokat meg ne bánthassa; ne
szidalmaztassék senki az religióért senkitől […], mert a hit Istennek ajándéka…”
Az ünnep színhelye Torda város római katolikus plébániatemploma volt,
ahonnan az ünnepség után a térre tódult
a sokaság, hogy felavassa a vallásszabadság emlékművét. Az emlékmű pedig
egy bronz létra, emlékeztetőül, hogy Jákob Bételben álmot látott. „Ímé egy lajtorja áll vala az földön, melynek magassága az eget éri vala, és íme az Istennek
angyali felmennek vala és alájönnek vala
azon. És íme az Úr a lajtorjára könyöklött vala, és ezt mondja vala: Én vagyok
az Úr, Ábrahámnak, az te atyádnak istene, és az Izsáknak istene, ezt ez földet,
amelyen nyugoszol, tenéked adom és az
te magodnak. És az te magod olyan
lészen, mint az földnek pora, […] és tebenned és az te magodban áldatnak meg
földnek minden nemzetségi.” (Ter
28,12-14)

Miklósvölgyi János, a filozófus festő
részletesen elemzi a cserepeire széthullott világ és a létra szimbolikáját.
(Miklósvölgyi: Ember és művészet keresztútjárása. Kairosz 2011.) Érdemes
elgondolkodnunk az ő okfejtésén. A rómaiak apró, tört kövekből földre rakott,
profán mozaikjai a katakombák, majd
bazilikák falán a lábak alatti vízszintes
síkból fölegyenesedtek, szakrális mondanivalójukkal az ég felé nyújtóznak, s
odafönt, a fényes kupolában megjelenik
a
Pantokrátor,
Krisztus
alakja.
Miklósvölgyi módszerét követve mondhatjuk talán, hogy a világi ügyekbe,
pompába és bűnökbe bonyolódott reneszánsz ember is így tekint az ég felé.
Elestéből fölegyenesedik, keresi a fényt,
ami a gótika festett ablakain keresztül
árad felé, és akkor meglátja a létrát, ami
fölfelé vezet. A lajtorja fölött pedig ott áll
az Úr, és megszólítja őt: „Ímé én teveled
vagyok, hogy megőrizzelek tégedet valahová menéndesz, és meghozzalak téged ez földre, mert el nem hagylak tégedet, mígnem bételjesítem, azmit tenéked
szólottam.” (Ter 28,15)
Ha így értelmezzük az Úr 1500-as
éveinek eseményeit, valóban mondhatjuk, hogy meg sem értjük, hogy miért
volt, hogy hajdanában annyi vér folyt.
Hiszen végtére mindenki a Jót akarta! S
mégis 400 évbe tellett, hogy a harci rikoltozás elcsituljon és a fegyvert rázó
kezek leereszkedjenek, majd kinyúljanak
egymás felé, s a hívek Krisztus végakarata értelmében együtt imádkozzanak.
Mert valóban nagyon nehéz a kezet
kinyújtani! Nemrégiben Róna Tamás
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rabbi beszélt a rádióban arról, később
miként tért vissza Jákob atyái földjére,
immár gazdagon, népes családja kíséretében. Azon az éjszakán, mikor átlépte
volna a határt, egyedül maradván az innenső parton egész éjjel tusakodik vala
az angyallal, hogy végül elnyervén az ő
áldását, kiérdemelje az Izrael nevet.
Majd ennek az áldásnak birtokában mély
alázattal indul tovább, hogy találkozzék
Ézsauval, igazán elsőszülött fivérével,
akit egykor megcsalt, aki elől elmenekült. És amikor elébe lépett, „hétszer
hajtá meg magát a földig, míg bátyjához
juta.” (Ter 33,3)
[Zárójelben: Döbbenetes, hogy az
alapvető élethelyzetek ábrázolásában a
Biblia mennyire modern. Ám ugyanez
Homéroszról is elmondható, ami azt bizonyítja, hogy az Ember a technikai haladás, a jog és kultúra fejlődésének évezredei alatt lelkében mindvégig ugyanaz
maradt. Hiszen térhez és időhöz kötött
fiziko-biológiai lényében ma is ott
szunnyad a dimenziókon túli lét.]
Bizony a békülés első lépése a legnehezebb. Még ma is jól emlékszem a hajdan kapott oktatásra: Protestáns templomba belépni bűn! S amikor pezsegni
kezdő vérem választottjáról kiderült,
hogy evangélikus, micsoda gond volt
választani! Vagy ez, vagy az! Évszázadokon át éltek egymás mellett közösségek, láthatatlan, de áthatolhatatlan falakkal elválasztva egymástól. Mint Rómeó
és Júlia, a Montague és Capulet család
gyermeke. S miközben ugyanaz az
Evangélum volt lelkük reménye és tápláléka, s ugyanazt a második főparancsot

írták templomi zászlajukra, sokszor még
a hétköznapi kapcsolataikban is mereven
elzárkóztak egymástól. Sárospatakon
például, a reformáció fellegvárában én
már gyerekként megtapasztaltam, hogy
az
egykori
Rákóczi,
majd
Windischgraetz hercegi udvar katolikus
világa mennyire elkülönült a kálvinista
kollégium köreitől. Nem is jártam soha,
csak már felnőtt fejjel a XVIII. században épült, híres református templomban.
Ez persze nemcsak a társadalmi kapcsolatokban érhető tetten – némi beleérzéssel felfedezhető az egyes emberek
gondolkodásában is. Lehet, hogy ilyen
generációs berögzültségek bújnak meg
egyrészről a református Kossuth, másrészről a katolikus Széchenyi vagy Deák
felfogásában? Sőt: Kossuth és Görgei
vitáját is befolyásolta tán, hogy a tábornok meg evangélikus volt? De még mi is
csak másfélszáz év után tudjuk meglátni
bennük a jin és jang oszthatatlan kettősségét?
Valóban, az idők azóta nagyot változtak. Ma már, ha találkozunk, nem fordulunk el, nem futunk el. Ma már tudunk
(mert úgy-e, valóban tudunk!) egymás
szemébe nézni, hiszen tudjuk, mindnyájunknak egyként szól Jézus utolsó parancsa: „Menjetek, tegyetek tanítványommá
minden népet. Kereszteljétek meg őket
az Atya, Fiú és Szentlélek nevében, és
tanítsátok őket mindannak megtartására,
amit parancsoltam nektek.” (Máté 28,20)
És egy a bizodalmunk: ’Ímé, én veletek vagyok minden nap, a világ végéig.”
Molnár László Aurél
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MOSTANTÓL MAGYARUL IS ÉNEKELHETJÜK AZ ISTENI IRGALMASSÁG
RÓZSAFÜZÉRÉT

Az isteni irgalmasság rózsafüzérének magyar nyelvű szövegéhez Kovács Szilárd, a pécsi székesegyház
zenei igazgatója komponált könnyen
elsajátítható, a tartalomhoz tökéletesen illeszkedő dallamot.
A XX. század történelmének tragikus eseményei közepette mintegy isteni válaszként emelkedett ki az isteni
irgalmasság üzenete Szent Fausztina
nővér és Szent II. János Pál pápa
személyén keresztül. A nagyböjt elején felhangzó „Térjetek meg, és higygyetek az evangéliumban” jézusi
mondat (Mk 1,14) valóra váltására, a
bűnbánatra és a megtérésre hív bennünket ez az üzenet, amelynek többféle megjelenési formája ismert. Az
irgalmas Jézus képének tisztelete, az
isteni irgalmasság rózsafüzérének
imádkozása, az irgalmasság órájának
megtartása, a nagypéntektől kezdődő
isteni
irgalmasság
kilencedének
imádkozása és az isteni irgalmasság
vasárnapja is segít bennünket, hogy
válaszolni tudjunk a végtelenül irgalmas Isten felénk fordulására.
Nemcsak elfogadjuk, megtapasztaljuk
az isteni irgalmat, hanem mi magunknak is élnünk kell azt, irgalmassá
kell válnunk: „Boldogok az irgalmasok, mert ők irgalmat nyernek” (Mt
5,7).
Szent II. János Pál pápa az isteni
irgalmasságról szóló körlevelében arra hív minket, hogy könyörögve

imádkozzunk Isten irgalmáért a rossz
sok fajtája ellen, amelyek szorongatják és fenyegetik az egész emberiséget. Mi már szilárd bizonyosságot
kaptunk az irgalomról a keresztre
szegezett és a halálból föltámasztott
Krisztusban. Ebben a titokban az irgalom teljes kinyilatkoztatása benne
foglaltan megtalálható, hiszen kinyilatkoztatja nekünk azt a szeretetet,
amely erősebb a halálnál és hatalmasabb a bűnnél és mindenfajta rossznál, amely fölemel bennünket a legnagyobb bukásokból, és kiszabadít a
legnagyobb veszedelmekből is (vö.
96. pont).
A szent pápa kérésének az isteni irgalmasság rózsafüzérének imádkozásával is megfelelhetünk, amelynek
szövege Szent Fausztina nővér lelki
naplójából (476) származik. Ez az
egyszerű imádság a visszatérő ismétléseivel megtisztítja a szívünket, irgalmasságért esedezik nemcsak a
magunk, hanem az egész világ számára, amellyel már az irgalmasság
cselekedetét gyakoroljuk. Külön
öröm, és az imádkozónak nagy segítség, hogy az irgalmasság rendkívüli
szentévében megfogant gondolat
nyomán megszületett a rózsafüzér
énekelhető formája is, amelyet Kovács Szilárd zeneszerző, a pécsi székesegyház zenei igazgatója ajánl az
olvasó figyelmébe.
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„Bis orat, qui cantat, azaz aki énekel, kétszeresen imádkozik. Ez a
mondat tulajdonképpen összefoglalja
az egyházzenész hivatás lényegét, a
fő feladat, hogy a híveket éneklésre,
énekelt imádkozásra tanítsuk, buzdítsuk.

el a figyelmet a tartalomról, nem külsőséges, hanem segíti az imádságban
való elmélyülést.

Szép Attila atya hívta fel a figyelmemet, hogy az isteni irgalmasság
rózsafüzérét más nemzetek énekelve
imádkozzák, erre mutatott is egy
olasz példát. Egyből tudtam, ha hozzányúlok a szöveghez, egy olyan zenét szeretnék létrehozni, amely egyszerre a sajátunk (semmiképp nem
zenei import), mégis az egyház egyetemes dallama is visszacseng általa.

Tehát a gregorián szolgált mintául,
mert ez a Római Katolikus Egyház
zenei anyanyelve. Ráadásul a
recitatív műfajok tekintetében párhuzamosan rendelkezésre áll egy, a gregorián dallamkinccsel egyívású saját
magyar népzenei réteg is. Részben
ezért is ihlette az első előimádkozó
szakasz dallamát a „mi” tonus peregrinusunk, azaz a Szivárvány havasán
kezdetű népdalunk kezdő sora. A stiláris szempontokon túl fontosnak tartottam, hogy a dallam könnyen elsajátítható legyen.”

Világossá vált, hogy az értékes
szöveget csakis nemes zenével szabad
társítani, olyannal, amely nem vonja

https://www.magyarkurir.hu/hirek/
mostantol-magyarul-is-enekelhetjukaz-isteni-irgalmassag-rozsafuzeret

AZ ISTENI IRGALMASSÁG KILENCED
(NAGYPÉNTEKTŐL HÚSVÉT 1. HETÉNEK SZOMBATJÁIG)
Szt. Fausztina naplójából: ..Jézus azt kívánja tőlem, hogy az Irgalmasság ünnepe előtt
mondjak el egy kilencedet, melyet ma kell elkezdenem az egész világ megtéréséért és Isten
irgalmának felismeréséért. - ,,Hogy minden lélek dicsérje jóságomat. Bizalmat kívánok teremtményeim részéről. Bátorítsd a lelkeket kimeríthetetlen irgalmam iránti nagy bizalomra. Ne
féljen a gyenge, a bűnös lélek közeledni hozzám, még ha több vétke is lenne, mint amennyi
homok van a földön, minden elmerül irgalmam mélységében.'' Jézusom, bízom Benned!
Kilenced az Isteni Irgalmassághoz
Ezt a kilencedet Jézus íratta le velem, s azt parancsolta, hogy az Irgalmasság ünnepe előtt
mondjam el. Nagypénteken kell elkezdeni.
,,Azt kívánom, hogy e kilenc napon keresztül vezesd irgalmam forrásához a lelkeket, hogy
erőt, enyhülést és mindenféle kegyelmet merítsenek belőle, amire szükségük van az élet küzdelmeihez, főleg pedig a halál óráján. Minden nap a lelkek más-más csoportját vezeted majd a
szívemhez, hogy irgalmam tengerébe merítsd őket. S én bevezetem őket Atyám házába. Ez
lesz feladatod most és a jövendő életben. Egy lélektől sem tagadok meg semmit, akiket irgalmam forrásához vezetsz. Atyámat minden nap fogod kérni, hogy keserves kínszenvedésemre
való tekintettel adja kegyelmeit ezeknek a lelkeknek.''
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Azt válaszoltam: ,,Jézusom, nem tudom, hogyan kell tartanom ezt a kilencedet, s mely lelkeket kell először is legirgalmasabb Szívedhez vezetnem.'' - Jézus azt mondta, hogy minden
nap meg fogja mondani, mely lelkeket kell aznap Szívéhez vezetnem.
Minden nap ezekre a szándékokra imádkozd el az Irgalmasság rózsafüzérét!
Első nap
,,Ma az egész emberiséget vezesd hozzám, főleg a bűnösöket, s merítsd őket irgalmam
tengerébe. Így megvigasztalsz keserves szomorúságomban, melyet a lelkek vesztén érzek.''
Legirgalmasabb Jézus, aki könyörületes vagy irántunk, és megbocsátasz nekünk, ne nézd
bűneinket, hanem bizalmunkat, mellyel végtelen jóságodhoz járulunk. Végy fel bennünket legirgalmasabb Szíved hajlékába, s tarts örökké ott minket. Könyörgünk Hozzád szereteted által,
amely az Atyával és a Szentlélekkel köt össze Téged.
Ó, Isten irgalmának mindenhatósága,
A bűnös ember egyetlen mentsvára,
Te az irgalom és könyörület tengere vagy,
Ki alázattal kér, megsegíted azt.
Örök Atya, tekints irgalmas szemmel az egész emberiségre, különösen a szegény bűnösökre, akiket Jézus legirgalmasabb Szíve oltalmaz. Az Ő keserves kínszenvedése által könyörülj
rajtunk, hogy irgalmad mindenhatóságát dicsérjük mindörökké. Ámen.
Második nap
,,Ma vezesd hozzám a papi és szerzetesi lelkeket, s merítsd őket mérhetetlen irgalmam
tengerébe. Ők adtak nekem erőt keserves kínszenvedésem elviselésére. Rajtuk keresztül árad
irgalmam az emberiségre.''
Legirgalmasabb Jézus, akitől minden jó származik, gyarapítsd bennünk kegyelmedet, hogy
az irgalmasság méltó cselekedeteit vihessük végbe; s mindazok, akik látnak bennünket, dicsérjék az irgalmasság mennyei Atyját.
Az isteni szeretet forrása
A tiszta szívekben lel lakásra,
Kik az irgalom tengerében megfürödtek,
S mint fénylő csillagok tündökölnek.
Örök Atya, tekints irgalmas szemmel szőlőskerted választott seregére, papjaid, szerzetes fiaid és lányaid lelkére! Áldásod ereje gazdagítsa őket! Fiad Szívének érzéseiért, amely Szívbe
bezártad őket, add meg nekik világosságod erejét, hogy az üdvösség biztos útjain vezessenek
másokat, hogy mindörökké együtt zenghessék majd kikutathatatlan irgalmad dicséretét. Ámen.
Harmadik nap
,,Ma minden jámbor és hűséges lelket vezess hozzám, s merítsd őket irgalmam tengerébe.
Ezek a lelkek vigasztaltak meg keresztutamon, ők voltak részemre a keserűség tengerében a
vigaszt nyújtó csepp.''
Legirgalmasabb Jézus, aki bőven juttatod irgalmasságod kimeríthetetlen kincstárából mindenkinek kegyelmeidet, végy fel mindnyájunkat legirgalmasabb Szíved hajlékába, s tarts ott
minket az egész örökkévalóságon át. Felfoghatatlan szeretetedre kérünk, mellyel szent Szíved
a mennyei Atya iránt lángol.
Kifürkészhetetlenek az irgalom csodái,
Sem a bűnös, sem az igaz nem képes átlátni.
Mindenkire könyörülő szemmel nézel,
Mindenkit szereteteddel érsz el.
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Örök Atya, tekints irgalmas szemmel a hűséges lelkekre, mint Fiad örökségére. Keserves
kínszenvedése érdemeiért áldd meg őket, s vedd őket örök oltalmadba, hogy irántad való szeretetük soha ki ne hűljön, s a Szent hit kincsét soha el ne veszítsék, s hogy majdan az örökkévalóságon át az angyalok és szentek karával együtt szüntelenül dicsérjék irgalmadat. Ámen.
Negyedik nap
,,Ma hozd elém a pogányokat és mindazokat, akik még nem ismernek engem. Keserves
kínszenvedésem alatt rájuk is gondoltam. Jövendő buzgalmuk megvigasztalta a szívemet. Merítsd őket irgalmam tengerébe!''
Legkegyelmesebb Jézus! Világ világossága! Fogadd be legkegyelmesebb Szíved hajlékába
a pogányok lelkét, akik még nem ismernek Téged! Kegyelmed sugarai világítsák meg őket,
hogy velünk együtt dicsőíthessék irgalmasságod csodáit. Ne engedd őket soha eltávozni irgalmas Szívedtől!
Szereteted fényessége
Gyújtson világot a lelkek éjébe!
Add, hogy Téged ők is megismerjenek,
És irgalmasságodért velünk együtt dicsérjenek.
Örök Atya! Tekints irgalmas szemmel a pogányok és mindazok lelkére, akik még nem ismernek Téged, de akiket Jézus irgalmas Szíve magába zár! Töltsd be őket az Evangélium világosságával! Ezek a lelkek nem tudják, hogy milyen nagy boldogság Téged szeretni. Add, hogy
ők is dicsérjék bőkezű irgalmadat örökkön-örökké! Ámen.
Ötödik nap
,,Ma vezesd az eretnekeket és szakadárokat hozzám, s merítsd őket irgalmasságom tengerébe! Keserves szenvedést okozva megszaggatták testemet és szívemet - az én Egyházamat.
Ha visszatérnek az Egyház egységébe, begyógyulnak sebeim, és így enyhítik kínjaimat.''
Ó, legirgalmasabb Jézus, ki maga vagy a jóság, Te nem tagadod meg világosságodat azoktól, akik Hozzád könyörögnek. Fogadd irgalmas Szíved hajlékába az eretnekek és szakadárok
lelkét! Világosságoddal vezesd vissza őket az Egyházzal való egységbe, hogy ők is örökké dicsérjék irgalmad bőségét!
Kik egységed köntösét szétszaggatták,
Szíved számukra is irgalom-forrás.
Irgalmad mindenhatósága, ó Istenem,
Tévedéseikből kihozhatja e lelkeket.
Örök Atya! Tekints irgalmas szemmel az eretnekekre és a tévelygő lelkekre, akik elfecsérelték jóságodat, és visszaéltek kegyelmeiddel, makacs megátalkodottságukkal kitartva tévedéseikben. Ne nézd bűneiket, hanem Fiad szeretetét, és keserves kínszenvedését, melyeket értük
vállalt, hiszen őket is Szívébe zárta. Add, hogy ezek a lelkek is nagy irgalmasságodat magasztalják örökkön-örökké! Ámen.
Hatodik nap
,,Ma a csendes, alázatos lelkeket és a kisgyermekeket hozd hozzám, s merítsd őket irgalmam tengerébe. Ezek a lelkek hasonlítanak leginkább szívemhez. Keserves kínhalálomban ők
erősítettek meg. Úgy láttam őket, mint földi angyalokat, akik oltáraimat fogják őrizni. A kegyelmek özönét árasztom rájuk. Kegyelmeimet csak az alázatos lelkek tudják felfogni. Ilyen
lelkekbe helyezem bizalmamat.''
Legirgalmasabb Jézus! Te magad mondtad: ,,Tanuljatok tőlem, mert szelíd vagyok és alázatos szívű.'' Fogadd irgalmas Szíved hajlékába a szelíd és alázatos lelkeket s a kisgyermekek
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lelkét. Ezekben a lelkekben gyönyörködnek az ég lakói, s a mennyei Atya különös kedvét leli
bennük. Mint illatos bokréta, úgy virítanak az Úr trónja előtt. Felszálló illatukat maga az Úr
élvezi. Jézus irgalmas Szívében állandó lakhelyük van ezeknek a lelkeknek, és szünet nélkül
éneklik Isten szeretetének és irgalmának himnuszát.
Az igazán alázatos és szelíd lélek
Már itt a földön a mennyországgal élhet.
S alázatos szívének illata
Magát a Teremtőt is megragadja.
Örök Atya! Tekints le irgalmas szemmel a csendes, alázatos lelkekre és a kicsiny gyermekekre! Valamennyien Jézus irgalmas Szívének lakói. Ôk hasonlítanak legjobban szent Fiadra.
Lelkük illata felszáll a földről egészen mennyei trónodig. Irgalmasság és végtelen Jóság Atyja,
kérlek ezen lelkek iránt érzett szeretetedre és tetszésedre, áldd meg az egész világot, hogy
minden lélek együtt zengje irgalmasságod dicséretét mindörökkön-örökké! Ámen.
Hetedik nap
,,Ma azokat a lelkeket vezesd hozzám, akik különösen tisztelik és hirdetik irgalmamat.
Merítsd őket irgalmam tengerébe. Ezek a lelkek érezték át leginkább szenvedéseimet, s hatoltak legmélyebben lelkiségembe. Ôk irgalmas szívem élő tükörképei. Ezek a lelkek jövő életükben különleges fénnyel fognak sugározni. Közülük egy sem hull a pokol tüzébe. Haláluk
óráján mindegyiküket magam részesítem különös védelmemben.''
Legirgalmasabb Jézus, akinek Szíve maga a szeretet. Fogadd irgalmas Szíved hajlékába
azokat a lelkeket, akik különösen tisztelik és dicsőítik irgalmadat! Isten erejével megerősödött
lelkek ezek, bátran haladnak előre minden szenvedésben és megpróbáltatásban, bízva irgalmasságodban. Ezek a lelkek egyesültek Jézussal, és vállukon hordják az egész emberiséget.
Nem sújtja őket szigorú ítéleted, mert haláluk óráján a Te irgalmad öleli át őket.
A lelket, ki Urának jóságát hirdeti,
Isten különösképpen szereti.
Mindig közel van az élő víz forrásához,
Ki kegyelmet merít az Isten irgalmából.
Örök Atya! Tekints irgalmasan azokra a lelkekre, akik legnagyobb tulajdonságodat - végtelen irgalmasságodat - különösen tisztelik és dicsőítik. Az irgalmas Jézus Szívébe zárta őket.
Ezek a lelkek olyanok, mint egy élő Evangélium. Kezük telve az irgalmasság tetteivel. Örömmel telt lelkük az irgalmasság dalát énekli a Mindenhatónak. Kérlek, Istenem, tanúsíts irántuk
irgalmat Beléd helyezett bizalmuk és reményük mértéke szerint, hadd teljesüljön bennük Jézus
ígérete: ,,A lelkeket, akik kimondhatatlan irgalmasságomat tisztelni fogják, megvédem életükben és főleg haláluk óráján, mint saját dicsőségemet.''
Nyolcadik nap
,,Ma a tisztítótűz fogságában szenvedő lelkeket vezesd hozzám, s merítsd őket irgalmasságom mélyébe. Vérem árja hűsítse izzó tüzüket. Nagyon szeretem ezeket a lelkeket. Igazságomnak nyújtanak elégtételt. Módodban áll segíteni nékik. Használd fel Egyházam kincstárának valamennyi búcsúját, s ajánld fel értük... Ó, ha ismernéd kínjaikat, szakadatlanul lelki alamizsnában részesítenéd őket, és segítenéd törleszteni adósságaikat igazságosságommal szemben.''
Legirgalmasabb Jézusom! Te mondtad, hogy irgalmat akarsz, ezért irgalmas Szíved hajlékába vezetem a tisztítótűzben szenvedő lelkeket. Nagyon szereted őket, mégis eleget kell ten-
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niük igazságod törvényének. A Szívedből kiömlő vér és víz oltsa ki a tisztítótűz lángjait, hogy
ott is dicsőíthessék irgalmad erejét.
A tisztítótűz szörnyű hőségéből
Irgalmadhoz kiáltás száll e kínok mélyéből.
És vigaszt, enyhülést, hűsítést ad.
A szívedből folyt vér- és vízpatak.
Örök Atya! Tekints irgalmas szemmel a tisztítótűzben szenvedő lelkekre, akik Jézus irgalmas Szívébe be vannak zárva. Kérlek Szent Fiad keserves kínszenvedéséért és mindazért a keserűségért, ami legszentebb lelkét eltöltötte, mutass irgalmat azok iránt, akik igazságos tekinteted előtt állnak. Ne nézz rájuk másképp, csak legkedvesebb Fiad, Jézus sebein keresztül, mert
hisszük, hogy jóságod és irgalmad határtalan.
Kilencedik nap
,,Ma az elhidegült lelkeket vezesd hozzám, s merítsd be őket irgalmam mélyébe. Ezek a
lelkek sebzik meg legfájdalmasabban szívemet. Az Olajfák hegyén az ilyen elhidegült lélektől
undorodott leginkább a lelkem. A hideg lelkek miatt mondtam: Atyám, ha lehet, vedd el tőlem
a kelyhet, ha ez a te akaratod! - E lelkek utolsó esélye irgalmamhoz való menekülésük lehet.''
Legirgalmasabb Jézus, ki magad vagy a tiszta irgalom! Legirgalmasabb Szíved hajlékába
vezetem a kihűlt lelkeket. Ó, bárcsak felmelegednének tiszta szereteted tüzétől e megkövült
lelkek, kik hasonlók a holt lelkekhez, s méltán undort keltenek Benned! Ó, jóságos Jézus! Irgalmad végtelen hatalma vonzza őket forró szeretetedhez, adj nekik szent szeretetet, hiszen Te
mindent megtehetsz.
A tűz és a jég együtt meg nem lehet,
Mert vagy a tűz huny ki, vagy a jég enged.
Ó, Uram, irgalmad még nagyobb
Nyomorúságot is megold.
Örök Atya! Tekints irgalmasan az elhidegült lelkekre, akik be vannak zárva Jézus legirgalmasabb Szívébe! Irgalom Atyja, könyörögve kérlek Fiad keserves kínszenvedéseire és háromórás haláltusájára a kereszten, engedd, hogy ők is dicsérjék irgalmad mélységét...
Az Irgalmasság órája (15:00)
Jézus mondja: ,,Délután három órakor könyörögj irgalmamért, főleg a bűnösök részére. Mélyülj el, ha csak rövid időre is, szenvedéseimben, főleg elhagyatottságomban halálom óráján.
Ez a nagy irgalom órája a világ számára. Megengedem, hogy behatolj halálos szomorúságomba. Ebben az órában nem tagadok meg semmit a lelkektől, akik szenvedéseimre hivatkozva
kérnek tőlem valamit.''
Az Irgalmasság rózsafüzére:
…e szavakat hallottam: ,,Ez az ima haragom enyhítésére szolgál. Imádkozd kilenc napig a
rendes olvasón a következőképpen: Először egy Miatyánkot, Üdvözlégyet és Hiszekegyet
imádkozz, ezután a nagy szemekre a következőket ismételd: Örök Atya! Felajánlom Neked
szeretett Fiadnak, a mi Urunk, Jézus Krisztusnak Testét és Vérét, Lelkét és Istenségét
engesztelésül bűneinkért és az egész világ bűneiért; majd a kis szemekre: Jézus fájdalmas
kínszenvedéséért irgalmazz nekünk és az egész világnak! Végén háromszor ismételd e szavakat: Szent Isten, Szent Erős, Szent Halhatatlan, irgalmazz nekünk és az egész világnak!"
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A LITURGIÁK RENDJE
A NAGYHÉTEN ÉS HÚSVÉTKOR
a Szent II. János Pál templomban
Március 29. Nagycsütörtök
18:00 ünnepi szentmise az utolsó vacsora emlékére
virrasztás este 22:00-ig
Március 30. Nagypéntek
15:00 keresztút
18:00 ünnepi istentisztelet énekelt passió történettel
Március 31. Nagyszombat
9:00-15:00 a szentsír őrzése
20:00 ünnepi szentmise feltámadási körmenettel
Április 1. Húsvétvasárnap
10:00 ünnepi szentmise ételszenteléssel
Április 2. Húsvéthétfő
9:00
szentmise
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