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Karácsonyi küldetésünk
Karácsonyra készülődve az üzletek kirakatai „ünneplőbe öltöznek”, a
boltokban vásárlási láz tapasztalható.
Kereskedelmi jellege ellenére mégis
sokan tekintik a karácsonyt vallásos
ünnepnek. Valóban rajtunk múlik,
hogy karácsony szent ünnepe áldott
vagy csupán kellemes ünnep lesz-e.
„Ha változást akarsz a világban, légy
magad a változás” – mondta Gandhi.
Valóban próbáljuk meg azt nézni, ami
összeköt bennünket, ne pedig azt, ami
elválaszt! A jászolban fekvő Gyermekben – a látható emberben – megmutatkozik a láthatatlan Isten, hiszen
„az Ige megtestesülésének titka által
a te dicsőséged új fénye ragyogott föl
nekünk, hogy amikor látható alakban
ismerjük meg az Istent, a láthatatlan
világ szeretetére gyulladjunk általa.”
(Karácsonyi prefáció)
Itt kell megragadnunk Assisi Szent
Ferencnek, Isten Szegénykéjének karácsonyi élményét, azt, hogy Jézus iránti
szeretetét az Oltáriszentség és a Megtestesülés titkának összekapcsolásával
figyelmünket a láthatatlan világ szeretetére irányítja, amikor így ír az első
intelemben: „Íme, nap-nap után megalázza magát, mint akkor, mikoron királyi trónjáról a Szűz méhébe szállott
alá; nap-nap után közénk jön alázatos

külsőben; nap-nap után leszáll Atyja
öléről az oltárra és a pap kezébe adja
magát.” (Int 1,16-18)
Ilyen érzés hatotta át a grecciói karácsony éjszakáját: a közelség, a valóság
vágya, az az óhaja, hogy Betlehemet
teljes jelenvalóságában tapasztalhassa
meg, a gyermek Jézus születése fölötti öröm közvetlen élménye lehessen,
és ezt összes barátjával megoszthassa. Celanói Tamás, Ferenc első életrajzírója erről a következőképpen ír:
„Íme, [Greccióban] megsokasodtak
a Mindenható ajándékai: egy erényes
férfiú elé csodálatos látomás tárult. A
jászolban ugyanis egy élettelen gyermeket látott feküdni; amikor azonban
Isten szentje odalépett hozzá, úgy tűnt,
mintha a gyermeket mintegy álomból
új életre támasztotta volna. És nem is
volt egészen alaptalan ez a látomás.
Mert lám, a kisded Jézus sokak szívében egészen feledésbe merült; most
ellenben, Isten kegyelméből, szolgájának, Szent Ferencnek segítségével
megint életre támadt, és kitörölhetetlenül mélyen belevésődött az emberek
emlékezetébe. Az ünnepi virrasztás
végeztével ki-ki örvendezve tért viszsza otthonába” (1Cel,86). A grecciói
éjszaka a karácsony titkát egészen új
ajándékként adta a kereszténységnek.

Betlehem - Jézus születésének helyét
jelző csillag

Ezáltal annak sajátos üzenete, különös bensősége és embersége Istenünk
emberszeretetét közölte a lelkekkel, és
a hitnek új dimenziót adott (Joseph
Ratzinger).
Így az itáliai Greccio 1223 karácsonya óta a „ferences Betlehem”, amelynek szentélyében az év minden napján
szabad a karácsony liturgikus szöveghelyei szerint végezni szentmisét, azaz
akár nyári melegben is énekelhető az
angyalok karácsonyi éneke, amely a
havas karácsonyhoz szokott emberek
számára különösen nagy élmény.
Csodáljuk az Úr gazdagságát a nyomorúságos barlang félhomályában! És
mindannyian, akik szeretni tudunk,
ugyanilyen gazdagok vagyunk. Jézus
Krisztus a felkelő napunk a magasságból (Lk 1,7–8), aki bevilágítja szíveink sötétségét, aki igaz hitet, biztos
reményt, tökéletes szeretetet ad, és
akinek segítségével legyőzhetjük a világ sötétségét, hogy előtte járhassunk
az élők világosságában. A felebarátom
felé hajló bizalom és szeretet Krisztusra épül. Amikor felebarátommal
találkozom, ha rátekintek, Krisztusra
tekintek, és belőle Krisztus tekint rám.
Küldetésünk innen fakad: aki meghallotta a karácsonyi örömhírt, annak ma
is ez a feladata – továbbadni azt, amit
hallott, továbbadni szavaival és a tetteivel, cselekedeteivel. Úgy, ahogyan
a pásztorok tették az első karácsony
estéjén.
fr. Urbán Erik OFM
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Karácsony, a Szűzanya ajándéka

Grecció - Olaszország

Meghitt légkörben beszélgetve, ha
megkérdezzük az embereket, mi volt
életük egyik legszebb élménye, a nők –
akik édesanyák – szinte mindig azt válaszolják: „egyik legszebb élményem az,
amikor megszültem a gyerekemet”.
Karácsony hangulatát zeneművek,

festmények, költemények idézik. Mindezeknek a forrása Szent Lukács evangéliumának a beszámolója. Vajon honnan
tudhatta Lukács evangélista, hogy mi is
történt azon az éjszakán, hiszen ő nem
volt ott. Kitől tudhatta? Szent Józseftől?
Nem! József korán meghalt. A pászto-

roktól? Ők, akik hódoltak a kis Jézus
előtt, mind elszéledtek. Őrizték emlékezetükben ennek az éjszakának az emlékét, de sehol se bukkannak fel a későbbiekben, hogy tanúságot tegyenek arról,
amit ott láttak és hallottak.
Egyvalakitől tudhatjuk, hogy mi is
történt azon az éjszakán: a Szűzanyától.
Elképzelhető, ahogyan a fiatal egyház
kíváncsian körbeveszi Máriát, aki újból
és újból elmeséli, milyen is volt az az éjszaka..., milyen volt a hangulata..., a barlang ..., az angyalok..., a pásztorok... Az
első keresztények pedig megbabonázva
hallgatják, ahogyan a gyerekek hallgatják az esti mesét: elvarázsolva.
A karácsony gazdag emlékét a Szűzanya őrizte meg számunkra. Mária elmesélése nélkül nem tudnánk a karácsony varázsáról.
Vajon én mennyire tudok ünnepet
varázsolni, teremteni? – a családban,
közösségben, amelyben élek, az ünnep
létrehozója vagy csak a fogyasztója vagyok?
fr. Moisii Róbert OFM

Mit jelent számomra a karácsony?
„Szerintem mostanában a karácsony
elveszítette igazi lényegét. Napjainkban
a karácsony az ajándékozásról és az
evés-ivásról szól, pedig nem ez a lényeg.
Karácsonykor a Fiú születését ünnepeljük, és ezt megelőzően adventtel készülünk rá. Csak akkor lesz áldott és szent
ünnepünk, ha megfelelően készülünk
rá. Remélem, a közeljövőben lesznek
még olyan családok, amelyekben a karácsonyt béke öleli körül és a nem a formai, haszonelvű dolgok.” (Izabella)
***
„A karácsony gyónás és áldozás nélkül nem teljes ünnep.” (Annamária)
***
„Szeretem a karácsonyt, mert ilyenkor a család együtt van, jókat eszünk,
és nem utolsósorban az ajándék miatt
is. Ez a kedvenc ünnepem a születésnapom előtt.” (Botond)
***
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„A karácsony az évben a legkellemesebb ünnep, a szeretet és a megbocsátás, a béke hordozója. Fontos az
ajándékozás miatt is, de ilyenkor nem
az érték számít, hanem az, hogy gondoltál-e arra, akinek készítetted, akinek
szántad.” (Karola)
***
„Karácsony Jézus születésének nagy
napja. Ilyenkor érzem, hogy mennyire
hatalmas az isteni Gondviselés, mert
Isten értünk elküldte Fiát, hogy megtanítson minket a szeretetre és helyesen
élni. Jézus pedig teljesítette küldetését.”
(Henrietta)
***
„Számomra a karácsony az év legboldogabb ünnepe. Ilyenkor együtt van
a család, és ez mindenkit örömmel tölt
el. Az egymásnak szánt ajándékok csak
fokozzák az örömet. Karácsonykor az
emberek kicsit megváltoznak, ember-

társaikban inkább a jót látják, és próbálják a legjobbat kihozni magukból.”
(Ákos)
***
„Karácsonykor próbálok figyelmesebb lenni a körülöttem lévőkkel és
örömet szerezni a családomnak. Népes
családból származom, ezért a hangsúlyt
nem az ajándékokra fektetem, hanem a
szeretetre.” (Hajnalka)
***
„Karácsonykor nem beszélünk a
gondokról, hanem közösen imádkozunk. Elmegyünk az éjféli szentmisére,
és imádkozunk egymásért és magunkért.” (Csaba)
***
„Karácsonykor azt kívánjuk, hogy
egész éven át a szeretet uralkodjék, de
ezt én sosem éreztem, hogy megvalósult volna.” (Berni)
(folytatás az 5. oldalon)

MIT JELENT SZÁMOMRA A KARÁCSONY?
(folytatás a 4. oldalról)
„A karácsony mindenkinek jár. Karácsonykor a szívünk beszél, mi hallgatunk, és csöndesen felelünk a szív szavára.” (Emese)
***
„Karácsony nagyon jó arra, hogy
megköszönjük Isten irgalmát és szeretetét.” (Ágota)
***
„A karácsony nem csak az öröm
és a család ünnepe, hanem egy úgynevezett születésnap. Jézus Krisztus születésnapja, ezért nem egymást, hanem
Jézust kellene megajándékoznunk. De
nem kisautóval vagy számítógéppel,
hanem tiszta lelkülettel és legalább egy
imádsággal, de ne is a misén elhangzott
szöveghez kötött imádsággal, hanem a
saját szavai által megfogalmazott hálaadó, köszöntő imával kellene legalább
karácsonykor megajándékozza az ember az Istent.” (Zsolt)
***
„A karácsony nekem két rossz napot jelent, mert véleményem szerint a
szeretetről és az együttérzésről szól, de
mivel szüleim elváltak, már soha nem
tölthetem velük egy időben a karácsonyt. Ezért legtöbbször egyedül vagyok a szobámban. Szívem szerint ezt
a napot kihagynám, mert mindig csak
szomorú leszek tőle: ha ugyanis édesapámmal töltöm, édesanyámnak esik

rosszul, és fordítva.” (Tamás)
***
„A karácsony számomra a megnyugvásról szól. Mindig jó, ha együtt vagyunk a családdal, a szeretet hangulata,
ami tükrözi ezt a felemelő, magasztos
ünnepet, ilyenkor még csodálatosabbá
teszi az együtt töltött perceket.” (Anita)
***
„A karácsony azt jelenti, hogy összegyűl a család, együtt ünnepelünk, és egy
kis időre elfelejtjük a hétköznapi problémáinkat, konfliktusainkat. Próbáljuk
kifejezni egymás iránti szeretetünket.
Szerintem ezt jelképezik az ajándékok,
amelyeket egymásnak adunk.”
(Szabolcs)
***
„Készülődtünk karácsonyra, és abban reménykedtünk, hogy visszatér
anyukám. De nem, sajnos nem jelentkezett. Nagyon fájdalmas volt a karácsony.
Apukával azonban összefogtunk és önbizalmat, reményt öntöttünk egymásba.
Karácsony volt az az alkalom, amikor
megértettük, egymást. Remélem, a Jóisten segítségével még sok boldog karácsonyt megérünk!” (Katalin)
***
„Karácsonykor el lehet gondolkodni azon, hogy mennyi jót tettünk ebben
az évben. Ha úgy érezzük, hogy nem
eleget, ez az ünnep tökéletes alkalom
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arra, hogy bepótoljuk mulasztásainkat.
A karácsony természetesen a finom süteményeket és a családias légkört is jelenti számomra.” (Sugárka)
***
„Nekem karácsony nem kapcsolódik
Istenhez vagy Jézushoz, nem igazán hat
meg, hogy Jézus akkor született. Nekem
tényleg csak a szeretetről szól, amikor
rendezem a lelki dolgaimat, megbeszélek mindent mindenkivel, elmondom a
sérelmeimet. Ezáltal érzem magam közelebb Istenhez.” (Csenge)
***
„Karácsonykor mindenki békés, kedves, az egész táj hófehéren tündököl, a
szíveket valami titokzatos melegség önti
el. Ilyenkor mindenki jól tudja, hogy a
gonoszságnak, a gyűlölködésnek nincs
helye. Megszületett kétezer éve a Gyermek, az egész világ Hercege, és az ő mosolyának ragyogása máig bearanyozza ezt
a napot. Ez az összetartozás, a boldogság
és a szeretet napja.” (Gellért)
***
„Számomra a karácsony egy nagy
felfújt ünnep, ami nagy gazdasági és
médiafogás. Már rég elveszítette régi
varázsát, de természetesen ezen a családok változtathatnak, hogy ez ne így
legyen.” (Boglárka)
***
Összeállította: Fr. Urbán Erik OFM

„Hajtsátok azt uralmatok alá,
és uralkodjatok” – de hogyan?
Mindannyian tanúi vagyunk annak, hogy az emberiség természettel
való kapcsolata az utóbbi időszakban
nem éppen megfelelő irányba haladt,
s bizony azon jelenségek okai, amelyek
– néha drámai méreteket öltve – világszerte, így szűkebb környezetünkben is tapasztalhatóak, nem teljesen
függetlenek az emberi tevékenységtől.
Ezért nem véletlen, hogy napjaink-

ban egyre gyakrabban felmerülnek
olyan kérdések az ember(iség) életében, amelyek a természetvédelemmel
kapcsolatos témákra vonatkoznak. Az
1960-as években elkezdődött ilyen irányú eszmélődés egyik fontos, kezdeti
megállapítása az volt, hogy a modern
korban tapasztalható ökológiai probléma oka elsősorban abban a „keresztény arroganciában” keresendő, amely

a Teremtés könyvében megfogalmazott
„Töltsétek be a földet! Hajtsátok azt
uralmatok alá, és uralkodjatok a tenger halain, az ég madarain és minden
állaton, amely mozog a földön!” (Ter
1,28b–29) parancson alapszik. Ebből
fakadóan tehát a környezetvédő mozgalmak gyakran kereszténységellenes
szempontokat is képviseltek.
(folytatás a 13. oldalon)
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Menjetek tehát!
A misszió a feladatunk a főegyházmegyei pasztorális terv értelmében

„Menjetek tehát, és tegyetek tanítványommá minden népet!” (Mt 28,19a)
Ezzel a mottóval indul az új pasztorális
év. Témáját a 2011. augusztus 29–31.
között Csíksomlyón tartott gyulafehérvári főegyházmegyei pasztorális napokon hirdették meg. A résztvevők és
a munkába bekapcsolódni vágyók már
októbertől el is kezdhették a munkát,
mert a pasztorális füzet már októberre
témát kínált: Elmélyülés az Istennel való
személyes kapcsolatban címen Darvas Piroska segítőnővér állított össze imagyakorlatokat. Ezek célja Isten jelenlétét
tudatosítani, mert csak ezzel a töltettel
lehet bármilyen külső munkára, misszióra indulni.
Mit jelent a misszió? A keresztény
ember nem elszigetelten él, bár Isten
előtt saját tetteiért saját lelkiismerete
szerint felel, de másokkal együtt, vállvetve, közösséget építve halad az örök
boldogság felé vezető keskeny úton. De
nem csak a hozzá hasonlókért érez szeretetteljes felelősséget: minden ember,
a meg se keresztelt, az Istentől távol
került, a más vallású, a más bőrszínű,
a végtelenül ellenszenves, gonosznak
tűnő szomszéd, a koszos hajléktalan
sorsa is nyugtalanítja. Akit ugyanis átitatott Isten szeretete, Isten szemével
és szívével tekint a felebarátra, és Isten
segítségével túl tud látni a romló földi
sátor, a test kinézetén, a sebzettségből
fakadó csúf beszéden, sértő magatartáson. Az igazi keresztény, aki nem csak
szóval vallja hitét, hanem valóban éli
azt, felelős erdőért-mezőért, madárért,
kóbor kutyáért és farkasért, és természetszerűleg felelős embertársáért, annak lelki üdvéért. Ezért hát saját lelki
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örömét nem rejti, nem
rejtheti véka alá: szétkürtöli, életével hirdeti azt, és
mindenekelőtt megosztja.
Ez a misszió.
Erre készítettek fel a
Csíksomlyón megtartott
pasztorális napok előadásai,
műhelymunkái,
csoportmegbeszélései,
együtt töltött imaalkalmai
és szentmiséi. A jól felkészült előadók (Csont Ede,
Ilyés Zsolt, Kiss Ulrich SJ,
Nagy József és Pál József) segítettek a
misszió fogalmát és az itt és most adódó, konkrét teendőket megérteni. Az
előadók részvételével kerekasztal-beszélgetésen vitatták meg és bontották
még apróbb, még konkrétabb egységekre a teendőket. A kiscsoportos megbeszélések alkalmat kínáltak a személyes
együttlétre, a műhelymunkák (Bakó Pál
OFM, Gerényi Péter István, Molnár
Judit, Nagy-György Attila vezetésével)
különböző missziós lehetőségeket ismertettek. A szentmiséken az elhangzott homíliák (dr. Jakubinyi György
érsek, Kiss Ulrich jezsuita és Tamás József segédpüspök mondta ezeket) segítettek az imádságos hátteret megteremteni az aktivitáshoz. Mindenek fölött
a legnagyobb élmény most is a közösségben lét, a közösség érzésének megélése volt. A résztvevők együtt lehettek
főpásztoraikkal, akik idejük mértékében
az előadások egy részét is meghallgatták, sőt a kiscsoportos megbeszélésbe
is bekapcsolódtak. Az előadók is nagyrészt végig jelen voltak a rendezvényen,
így nemcsak tudásukat lehetett megcsodálni, de a közösséget velük is meg
lehetett élni, meggyőződni
arról, hogy aki szép és nagy
dolgokat mond, az azokat
a mindennapjaiban maga is
megéli.
Főegyházmegyénk hatalmas területet ölel fel, és
hajlamosak vagyunk elfelejteni, hogy nem csak a
székely, többségében magyar, katolikus megyék

alkotják. E nagy területen és nagy változatosságban az egység megélése nem
mindig egyszerű, hanem erőfeszítést
igényel. Tapintatot, odafigyelést, lelki
érzékenységet (és ez nem szégyen ám,
hanem keresztény erény) az egyházmegye más részén más körülmények közt
élők iránt! Ha egymást nem értjük meg,
nem tudjuk elviselni, ha mi is folyton
pártokra, pártocskákra, rendekre és csoportokra bomlunk, s ki-ki csak a maga
aprócska területének jól létével törődik,
nevetségessé válunk, de ami sokkal szomorúbb: lejáratjuk a ránk bízott üzenetet.
Van hát dolgunk a misszió évében!
Mert a misszió nem szavak gyűjteménye, nem a szép szavak versenye! Ha
ennyiben marad, tanúságtételről szó
sincs. Elszáll, párává és köddé válik.
Nem lehet ennyi csupán a kereszténységünk! Nem melldöngetés, hanem szerény, csendes, de napi helytállás emelheti ki népünket a szürke homályból, a
felőrlődés, elporlás fenyegetéséből.
Legkésőbb adventkor kezdjük el az
egyéni, de a közösségi megújulást is!
Kezdjük gyakorolni a tettekben megnyilvánuló missziót! A pasztorális füzetben minden hónapra van eligazító
gyakorlat, téma, javaslat, milyen területen, hogyan lehetne tovább mélyíteni
munkánkat, hogyan lehetne hatásosabbá tenni keresztény tanúságtételünket.
Végső soron népünk érdeke misszióba
lendülni, Isten örömhírét terjeszteni,
örömmel élni a keresztény hétköznapokat: így esdhetjük le Isten áldását magunkra, utódainkra.
Bodó Márta,
a Vasárnap és a Keresztény Szó
főszerkesztője
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Krisztusba gyökerezve
maszkodva merjék vállalni az
elköteleződést, hogy ki tudjanak tartani egy olyan korban,
amikor nem divat elköteleződni, ha csak nem pillanatnyi érdekekről van szó. Akár
szerzetesként, akár családban
élünk, „Istennel együtt érdemes elköteleződést vállalni,
mert csak így alakulhat életünk Isten szándéka szerint”
– fogalmazott az elöljáró.
A ferences tartományfőnök a madridi Ifjúsági Világtalálkozó és az Erdélyi Madrid mottójához kapcsolódva
(„Verjetek gyökeret Krisztusban” – Kol 2,7) szentbeszédében úgy fogalmazott,
hogy életünkben nagyon sok
függ attól, hogy hová és hogyan kapcsolódnak emberi
gyökereink, milyenek a családi kapcsolataink, miként
határoz meg bennünket nemFr. Tuzson Attila és fr. Tarsoly Mátyás
zeti
hovatartozásunk, de még
fogadalomtétele
fontosabbak azok a gyökerek,
2009 szeptemberében ketten je- amelyekkel a mindennapi lelki táplálélentkeztek szerzetesnek a Szent István kot szívhatjuk magunkba. „Jó gyümölkirályról nevezett Erdélyi Ferences csöt keresztény ember csak akkor tud
Rendtartomány elöljáróságánál. Tarsoly hozni – tette hozzá Szabolcs testvér –,
Mátyás (1984, Nagyvárad) és Tuzson ha Krisztusba fonódnak bele gyökerei.
Attila (1981, Csíkszereda) a csíksomlyói Csak Krisztusba gyökerezni: ez a távlaferences kolostorban töltött egy éves ta keresztény életünknek, tehát szerzejelöltségi idő után 2010. augusztus 9-én tesi életünknek is, amelyhez nem elég
a magyarországi Szécsényben kezdték csupán az emberi törekvés,
meg a noviciátust. A szigorú próbaévet hanem szükséges Krisztus
jelentő időszak alatt fr. Mátyás és fr. At- segítsége, kegyelme is.”
Miután fr. Tarsoly Mátyás
tila hivatásukban megerősödve tértek
vissza Erdélybe, ahol hivatalosan is el- és fr. Tuzson Attila kinyilváköteleződtek a ferences életforma mel- nították a Krisztusba gyökerezés szándékát, valamint
lett.
Az elköteleződés ünnepi esemé- az Úr irgalmát és kegyelmét
nyére, vagyis az úgynevezett egyszerű kérték, hogy Őt a Kisebb
fogadalomra 2011. augusztus 10-én, Testvérek Közösségében töszombaton került sor a dési ferences kéletesen szolgálhassák, a tartemplomban a rendtartomány tagjai, a tományfőnök kezébe különfogadalmas testvérek hozzátartozói és külön letették a jogilag egy
a helyi hívek jelenlétében. A szentmise évre szóló, lélekben azonban
főcelebránsa, fr. dr. Orbán Szabolcs tar- ennél összetettebb távlatokat
tományfőnök bevezető gondolatainak jelentő fogadalmat: „A legfényében a jelenlevők azért imádkoz- szentebb Szentháromság ditak, hogy a fogadalmasok Istenre tá- cséretére és dicsőségére (…)

isteni sugalmazástól indítva az Evangélium és Urunk, Jézus Krisztus nyomdokainak szorosabb követésére a jelenlevő
testvérek színe előtt (…) szilárd hittel
és erős akarattal megfogadom, hogy a
szent és mindenható Atyaistennek egy
éven át engedelmességben, tulajdon
nélkül és tisztaságban élek. Egyszersmind ígérem, hogy a Kisebb Testvérek
Honorius pápa által megerősített életformáját és reguláját a Kisebb Testvérek Konstitúciói szerint megtartom. Én
tehát teljes szívvel rábízom magam erre
a testvéri közösségre, hogy a Szentlélek erejével, a szeplőtelen Szűz Mária
példájával, Szent Ferenc atyánk és az
összes szentek közbenjárásával, a testvérek segítségével Isten, az egyház és
embertársaim szolgálatában eljussak a
tökéletes szeretetre.”
Az egyszerű fogadalomtétel egyrészt az erdélyi rendtartomány fontos
eseménye, hisz a kis létszámú provincia szerény, de biztató számbeli növekedésének esélyét jelzi, azt a reményt,
hogy a ferences lelkiség látható marad
Erdélyben a közeljövőben is, másrészt
kérés: hogy tovább imádkozzunk az új
fogadalmasokért, valamint további, életüket Istennek és az embereknek szánó
elköteleződőkért.
Borsodi L. László
ferences sajtóreferens
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Assisi Szent Ferenc nyomdokain
Mit jelent szerzetesnek lenni?
Ferenc írt, imádkozzuk el együtt minden szerzetesért, kérve a fölséges Isten közbenjárását az életükre:
,,Fölséges és dicsőséges Isten, ragyogd be szívem sötétségét, és adj nekem igaz hitet, biztos reményt és tökéletes szeretetet, érzéket és értelmet,
Uram, hogy megtegyem a te szent és
igaz parancsodat!”
,,A szerzetesek egyszerűen olyan
személyek, akik Jézus Krisztus evangéliuma szerinti életre törekedve
keresztényekké szeretnének válni.”
(Enzo Bianchi)
Erre az útra két évvel ezelőtt léptem rá mint jelölt a Kisebb Testvérek Rendjében. Ez volt az az időszak,
amelyben megismerkedtem a ferences életformával, a szerzetesekkel,
Assisi Szent Ferenc életével és Regulájával.
Ezt az alkalmat is meg szeretném
ragadni és újra megköszönni a testvéreknek, magisztereknek, hogy mindenben segítségemre voltak. A jelölt
év végén hivatásomban megerősödve
hagytam el a csíksomlyói kolostort,
és mentem Magyarországra megkezdeni a noviciátust. Ez az év egy nagy
lelkigyakorlathoz hasonlítható. A világtól elszakadva, több csendben és
imádságban kutattam az Isten tervét,
rám vonatkozó akaratát.
Eközben a magiszterek fáradságot
nem ismerve neveltek és vezettek a
szerzetesi életben, és készítettek a fogadalomra, amelyben a Mindenhatónak készültem átadni magam.
Erre az eseményre 2011. szeptember 10-én került sor. A provinciális
kezébe a dési ferences templomban
letettem első fogadalmamat. Számomra a fogadalom letétele elsősorban a jelöltév és a noviciátus gyümölcse, amely megerősít abban, hogy jó
helyen járok. A másik fontos dolog
pedig annak a tudatosítása, hogy
most értem el a versenypályához,
amelyet még végig kell futnom. (1Kor
9,24–25).
Ehhez kérem a kedves olvasót,
hogy a következő imát, amelyet Szent
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fr. Tuzson Attila

Nagyváradon születtem 1984.
szeptember 9-én. Szüleim Tarsoly
Gyula és Tarsoly Piroska. Hétgyermekes családból származom, én vagyok
a negyedik.
Általános és középiskolai tanulmányaimat Nagyváradon, illetve Déván végeztem. Tanulmányaim elvégzése után egy évet dolgoztam mint
nevelő a Dévai Szent Ferenc Alapítvány szalontai házában, majd ezután
egy töltőállomáson és egy évet a húsiparban dolgoztam.
2009-ben felvételemet kértem a
ferences rendbe. Egy évig voltam jelölt Csíksomlyón, és egy évet novícius
Szécsényben. Jelenleg a gyulafehérvári teológián tanulok.
Az első fogadalom számomra
egy új élet kezdete, amelyet Istennek
szentelek. Minden hivatásban van
valami szép, ugyanakkor megvannak
a nehéz oldalai is, de vállalom, mert
Isten hívott erre az útra, és én igent
mondtam Neki. Ez az igen nagyon
sokáig érlelődött bennem, de végül
beért, és remélem, most olyan irányt
vesz életem, amely Istennek tetsző.
fr. Tarsoly Mátyás
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Istenre váltva
IV. Ferences Biciklitúra, 2011. július 24–29.

„Add, hogy a természetben fel tudjuk fedezni teremtő jóságodat! / Add,
hogy a másikban észre tudjunk venni
Téged! / Add, hogy együttlétünk közösségünk épülését szolgálja!” – szól a
ferences biciklitúrák indító imájának
egyik szakasza. Ebben a szellemben
indult útjára az „Indulj és menj!” fiatalos lendületet kifejező mottó jegyében
megszervezett IV. Ferences Biciklitúra
a 2011. július 24-én Kézdivásárhelyen
való találkozás és ismerkedés másnapján, július 25-én.
Az idei FerBit nemcsak abban különbözött az előző években megrendezett „tekerések”-hez képest, hogy a
Hargita megye településeiről, főként
Csíkszeredából és a Székelyföld különböző falvaiból, városaiból jelentkezők
nagyobb számban vettek részt rajta, hanem abban is, hogy az útszakasz hoszszabb, mintegy 250 km volt, és sokkal
nehezebb. A Kézdivásárhely – Kászonok – Csíkszereda – Marosfő – Gyergyószentmiklós – Gyilkos-tó – Három-kút – Hidegség – Gyimesfelsőlok
– Csíki-havasok – Csíksomlyó hegyes,
terepes szakaszokkal teli útvonalat öt
nap alatt tették meg a résztvevők. Fr.
Főcze I. Bonaventura OFM ferences
testvér, a rendezvény főszervezője szerint az országúttól, a lakott területektől
távoli biciklizés a fizikai erőnlét próbáján túl jó lehetőség volt arra, hogy
a FerBit-esek megtapasztalják, milyen
úgy kerekezni, hogy nincs mögöttük
biztonságos környezet, milyen tapasztalat jobban ráhagyatkozni a jó Istenre
és egymásra, milyen az, amikor segítséget kell kérnünk, mert rá vagyunk
szorulva embertársunkra.
A fizikai és lelki túra azonban nemcsak energiákat kért, hanem adott is,
hiszen a fizikai fáradalmakat enyhítő
pihenők mellett – amelyek a természet szépségeire való rácsodálkozás
alkalmai voltak – a fiatalok a lélek
felüdülését, megtisztulását szolgáló,
a csapatszellemet, a közösséget építő

programokból is töltekezhettek. A reggeli és az esti ima által keretbe foglalt
napok szellemiségét Dávid és Góliát
története egy-egy részletének, különböző szempontú megközelítésének a
végiggondolása és megélése adta. A
napi egy elmélkedésben és a naponta
megtartott szentmise keretében elhangzott prédikációban a szónokok, fr.
Pantea Tibor OFM kolozsvári, fr. Nagy
Károly OFM szászsebesi ferencesek, ft.
László Rezső hargitafürdői plébános,
valamint Balla Imre ötödéves teológus
arra hívták fel a figyelmet, hogy Dávid
is, Góliát is a lélekben van, és az emberen múlik, hogy felvértezi-e magát
kellőképpen, és felveszi-e, fel meri-e
venni a sokszor reménytelennek tűnő
harcot Góliáttal, azaz bűneivel, gyarlóságaival szemben, hogy így Dáviddá
váljék.
A Dáviddá válás lehetőségéről szólt
a bicikliző fiataloknak a FerBit-et záró
szentmisén fr. dr. Orbán Szabolcs
OFM erdélyi ferences tartományfőnök
is július 29-én a csíksomlyói kegytemplomban. Beszédében tulajdonképpen a Krisztus-követés árnyalataira, a minőségi különbségekre hívta fel
a figyelmet, arra, hogy „a jobbik rész”
nem az Istenért, hanem az Istennel
való cselekvésben rejlik. A rendi elöljáró úgy fogalmazott, hogy a bibliai
történet szerint Góliát sem rosszabb
ember, mint Dávid, hiszen az általában gonosznak beállított Góliát kiállásával sok embert megment az esztelen
öldökléstől, illetve Dávid a többi emberhez való viszonyában, beszédmódjában, viselkedésében nem sokban
különbözik Góliáttól, hiszen csúnyán
leszidja nemzettársait, amiért negyven
napja tűrik a gyalázatot az ellenségtől.
Mégis az Úr Dávidot vállalja fel.
Ennek az a magyarázata – mondta
a tartományfőnök –, hogy „Dávid
bármennyire kérkedően számol be
arról, hogy a pusztában az oroszlánnal és a medvével megverekedett, finoman bevallja azt is, hogy
az Úr az, aki kimentette őt az oroszlán szájából, a medve karmai közül. Góliát ezzel szemben, még ha

jó szándékkal is, de csak önmagában
bizakodik, csak önmaga tapasztalatát
viszi a csatatérre, míg Dávid úgy indul
neki a feladatnak, hogy tudja: „az Úr,
aki számtalanszor kimentette őt, talán
ebben a helyzetben sem fogja magára
hagyni.”
Fr. dr. Orbán Szabolcs tartományfőnök prédikációjának záró gondolataként a IV. FerBit résztvevőit – akiknek
a hat nap alatt lehetőségük adódott,
hogy ferences lelkületű biciklis közösséggé formálódjanak és a testmozgás
mellett, a biciklijük váltóján kívül a lelküket egymásra odafigyelve, egymást
meghallgatva Istenre „váltsák” – a következő útravalóval bocsátotta el: „Úgy
menjünk el innen tekerés után, hogy
az Úr szeretne velünk lenni harcainkban, küzdelmeinkben, »tekeréseinkben« életünk minden napján, akkor
is, ha óriásokkal kell küzdenünk. Ha
nélküle indulunk el, akkor bármit is
akarunk tenni, még ha érte is tesszük,
az csak góliáti harc lesz. Akkor leszünk
Dávidokká, ha nem érte, hanem vele
tesszük, amit teszünk, és hálát adunk
mindenért Istennek, ahogyan Dávid is
tette.”
A hála Isten után azokat is illeti,
akik lehetővé tették, hogy a Ferences
Biciklitúra ebben az évben is gurulhasson. A szervezők köszönik minden
jóakaratú ember és a sok támogató segítségét, akik 2011-ben is jónak látták
felkarolni egy olyan közösség alakulását, erősödését, amely Assisi Szent
Ferenccel együtt vallja, hogy: „Deus
meus et omnia!”, hogy a teremtett világ
dolgai Isten alkotásai, így különösen a
természet és annak csodái tiszteletet
érdemelnek.
B.L.L.
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Édesanyánk, hozzád jöttünk

Msgr. Székely János

Valaki azt mondta, hogy a zarándokúton levőnek először megtelik a
tüdeje tiszta levegővel, és azután, néhány nap múlva megtelik a lelke is.
Ezt élte át az a kis zarándokcsoport,
akikkel augusztus 5–14. között Szamosújvárról Csíksomlyóra zarándokoltunk. A csoport tagja volt Szabó
Tamás, a Mária Út Egyesület elnöke, egy kilencgyermekes édesanya és
gyermekei közül három (kettő az én
keresztgyerekem), a bátyám, két roma
család Bajnáról és Fodor László barátunk. A csoport lassan igazi harmonikus közösséggé érett össze. Valaki a
hazaúton azt mondta: most megyek a
mennyországból vissza a pokolba. Az
együtt töltött két hetet igazi mennyországként élte át. Volt olyan gyerek, aki
először életében a zarándokúton ministrált. Az egyik zarándok fiú azóta
is a zarándokénekeket dudorássza, ha
öröm tölti be a szívét.
Az utunk legfőbb célja a hazánk
lelki megújulásáért való ima volt, de
ehhez társult a nemzetek és vallások
egymást tiszteletben tartó, egymást
megbecsülő együttéléséért való könyörgés is. Szép volt átélni azt, hogy
Füzesmikolán ortodox, görög katolikus és római katolikus papok együtt
imádkoztunk, énekeltünk. Szép volt a
csoportunk találkozása a helyi cigány
közösséggel Ákosfalván. Szép élmény
volt, amikor az énekünket hallva az
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egyik román család egy nagy tál frissen sütött (és az unokáknak szánt) süteménnyel kínált meg minket. Átéltük
azt, hogy a Mária út egymással is öszszeköt.
A lengyel nép történetében döntő
szerepe volt a czestochowai kegyhelynek, az oda történő zarándoklatoknak.
Lengyelország több mint száz éven át
egyáltalán nem létezett, három részre
osztották fel. A lengyel nép azonban
ezekben az évtizedekben is mind a három országrészből jött Czestochowába,
ahonnan új erőt merítettek. Ott, „Lengyelország szószékén” a papok is bátrabban prédikáltak (amiért sokszor
szibériai száműzetés volt a jutalmuk).
Ahogyan Boldog II. János Pál pápa
mondta: „Czestochowában mindig
szabadok voltunk”. A magyar népnek
is van egy ilyen titokzatos erőforrása,
szent helye: Csíksomlyó. Szintén II.
János Pál pápa mondta, hogy „a diktatúra mindent megtett, hogy a fű benője az utakat, amelyek Czestochowába
vezetnek.” A lengyelek nem engedték,
hogy azokat az utakat belepje a fű. Mi
se engedjük, hogy belepje a fű azokat
az utakat, amelyek Istenhez vezetnek,
és amelyek egymással összekötnek!
A Mária útban különleges lehetőségek, kincsek rejlenek, amelyekkel
más zarándokutak nem rendelkeznek.
Ilyen különleges kincs a lélegzetelállítóan szép erdélyi táj. Kincs az a hatalmas kulturális és vallási sokszínűség, a
történelmi múlt számtalan emléke, amelyek
elgondolkodásra késztetnek, talán üdvös
lelkiismeret-furdalást
is ébresztenek a Nyugat-Európából érkező
zarándokban. És ilyen
kincs az erdélyi ember.
Az erdélyi sors nehézsége, embert próbáló
szenvedései annyi értéket kimunkáltak itt
igen sok ember szívében (a vendégszeretetet, a gyökerekhez való
ragaszkodást, a küzdeni tudást, a sok bajban

is megőrzött humort és reményt), amiből a zarándok hálás szívvel meríthet.
Az őszi papi továbbképzéseken az
atyákkal találkozva azt éreztem, hogy
egyre többen ismerik fel azt a lehetőséget és kegyelmet, amit a Mária Út, a
zarándoklatok és Csíksomlyó tartogat
még számunkra. Adja meg nekünk
az Úristen, segítsen ebben az ő Szent
Anyja, hogy minden Csíksomlyó felé
megtett lépéssel hazánk lelki megerősödését, újjászületését szolgálhassuk,
siettessük!
Msgr. Székely János
esztergom-budapesti segédpüspök

A czestochowai Mária-kegykép
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Tiszta szívből énekelve a csíksomlyói Máriának
Csíksomlyó, 2011. november 5.
Délután 5 órakor már nem volt
ülőhely a kegytemplomban, nagyon
sokan álltak sorba, hogy szentgyónásukat elvégezzék, vagy a kegyszobrot megérintsék. Valahol a templom
közepén álltam meg. Körülnéztem,
és azt láttam, hogy minden generációból számosan eljöttek Szűz Máriát
köszönteni. Számomra meglepő volt,
hogy nagyon sok fiatal volt jelen. Ilyen
őszintén, tiszta szívből imádkozni,
fohászokat mondani embereket még
nem hallottam. Amikor a gyerekek
elkezdtek énekelni, összeszorult a szívem, és könnyeimmel küszködtem,
mert úgy éreztem, mély hit, bizalom,
tisztelet és szeretet áradt énekükből.
Mindenki imádkozott, énekelt,
zengett a templom. Különös érzés
fogott el, és azt gondoltam, hogy égi
édesanyánk most biztosan nagyon
örül. Észre sem vettem, hogy 6 óra
van, és kezdődik a szentmise. Béke és
szeretet töltött el egész szentmise alatt.
Szinte minden jelenlevő áldozott.
Áldozás után a templom kijáratánál

álltam meg, ott vártam a rózsafüzér
imádkozását. Ahogy az első tizedet
megkezdtük, előttem egy fiatal lány,
mellettem egy fiatal házaspár gyerekkel, jobbra pedig egy nagyon idős
néni térdelt le. Persze csak úgy, a hideg
kőre. Szégyellni kezdtem magam, gondoltam, én is letérdelek, kibírok egy
tizedet. Igen ám, de ők minden tized
kezdetén ismét letérdeltek, mosollyal
az arcukon. Az öreg néni még meg is
kért, hogy segítsek neki letérdelni és
felállni.
Számomra azok az emberek, akik
november 5-én összegyűltek Máriát
köszönteni, leckét adtak sokunknak
hitből, alázatból, mosolyból, Máriatiszteletből.
A gyertyás körmenetet feleségemmel együtt tettük meg: felszabadultan,
tiszta szívből énekelve a csíksomlyói
Máriának. Megfogadtuk, hogy ezentúl
minden évben egyszer visszamegyünk
elsőszombaton Máriát köszönteni.
Máncz Dezső

„Az Úr szolgálója vagyok”
„Az Úr szolgálója vagyok, teljesedjenek hát be rajtam szavaid!” Erre
az angyal eltávozott. Így fejeződik be
Lukács evangéliumában Jézus születésének hírüladása (Lk 1,26–38).
Minden ember számára – valószínűleg a kezdetektől az idők végezetéig – a legközpontibb, a legfontosabb
kérdés a hit, az istenhit. Az általános
érdeklődést jól bizonyítja a Kairosz
Kiadó (Budapest) Miért hiszek könyvsorozatának sikere. Kis könyvecskében
ismert közemberek interjú formában
vallanak arról, hogy miért hisznek Istenben. Már közel 100 ilyen könyvecske jelent meg, és mindegyiket nagy
érdeklődés övezi. A kérdezőm Heidl
György eszmetörténész, intézetigazgató egyetemi tanár volt. Kritikus kérdésére, hogy számomra mi a hit, azt

válaszoltam: nekem és minden embernek a lényegünkhöz tartozó sajátos
„kábel”, sajátos vezeték, sajátos személyes kapcsolat, amelyen keresztül – ha
rendben van (!) – erő, éltető energia
árad belénk közvetlenül az élő Istenből. A világmindenség teremtett anyagi létezői, az élettelenek és az élők nem
hisznek, nekik törvényi kapcsolatuk
van Istennel. A hit kizárólag a törvényi
rend automatikus érvényesülése alól
felszabadított emberi személy kiváltsága, privilégiuma! József Attila az Isten
című versében csodálatosan ír erről:
„Ő soha se gondol magára, / de nagyon ügyel a világra.” A teremtő Isten a
törvényein keresztül „ügyel a világra”,
mert minden anyagi létező a tökéletes,
ésszerű és célszerű „örök alkotmány”
érvényesülésében, a törvényi rendben

létezik. Még a testünk is! Így folytatódik a vers: „Gondolatban tán nem
is hittem, / De mikor egy nagy zsákot
vittem / s ledobván ráültem a zsákra, /
a testem akkor is őt látta.” A testünk, a
testünket felépítő valamennyi élő sejt
is folytonosan „Őt látja”, a törvényi
rend automatikus érvényesülésében
létezik, de mi a személy voltunk lényegéből fakadóan – ha a hitünk rendben
van, ha a „kábelünk” vezet (!) – tudatára ébredhetünk, hogy mi nem az általános érvényű törvényi kapcsolatban
vagyunk, hanem szeretetkapcsolatban
lehetünk Istennel! Benne élhetünk Istenben: „Most már tudom őt mindenképpen, / minden dolgában tetten értem. S tudom is, miért szeret engem – /
tetten értem az én szívemben.”
(folytatás a 14. oldalon)
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2011. KARÁCSONY

Európai Máriás Háló Walsinghamben

A walsinghami Mária-kegyszobor
a katolikus kegyhelyen

VA Jacques Perrier lourdes-i püspök által 2003-ban létrehozott, az európai Mária- és egyben nemzeti kegyhelyeket tömörítő Európai Máriás Háló
2011. szeptember 28–29-én tartotta
évi konferenciáját a Londontól északnyugatra, az Északi-tengertől néhány
mérföldre fekvő Walsinghamben. A
találkozón Romániát a csíksomlyói
kegyhely új templomigazgatója, fr. Urbán Erik és alulírott képviselték.
Az Európai Máriás Háló évente
sorra kerülő rendezvényén Európa
legnagyobb Mária-szentélyeinek vezetői megosztják egymással tapasztalataikat, megbeszélik a hívek szolgálatával
kapcsolatos legfontosabb kérdéseket,
megoldásokat keresnek a felmerülő
problémákra. Egyes kegyhelyeken a
zarándokok évről évre növekvő száma, más központokban a hívek vallási összetételének állandó változása,
a változó igények vagy éppen a távol
maradóknak a kegyhelyhez való (viszsza)csalogatása és annak módszerei teszik szükségessé, hogy Európa máriás
szentélyeinek vezetői ismerjék egymás
munkáját, körülményeit. A tapasztalatcsere mindig egy előzetesen megadott téma szerint zajlik, ebbe épül be
a kegyhelyek éves tevékenységéről szóló beszámoló.
A Máriás Hálóhoz tartozó 20 közül 16 kegyhely küldöttsége jelent
meg az angliai találkozón: a házigaz-
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da Walsingham Altötting (Németország), Brezje (Szlovénia), Csíksomlyó
(Románia), Czestochowa (Lengyelország), Fatima (Portugália), Gibraltár
(Gibraltár), Knock (Írország), Lőcse
(Szlovákia), Lourdes (Franciaország),
Máriapócs (Magyarország), Marija Bistrica (Horvátország), Mellieha
(Málta), Vilnius (Litvánia), Zaragoza
(Spanyolország) és Zarvanyzia (Ukrajna) képviselőit fogadta, akik a kegyhelyükön tapasztalható népi ájtatosság
és evangelizáció megnyilvánulásairól
számoltak be egymásnak, fejtették ki
azokról a véleményüket.
A walsinghami konferencia különlegessége abban állt, hogy – a hely
szellemének megfelelően – ez volt az
első olyan kegyhelytalálkozó, amelynek szervezésében a római katolikuson kívül egy másik egyház is részt
vett. Ha történelme folyamán nem is
volt mindig a vallási tolerancia helye,
Walsingham napjainkban a felekeze-

a népi ájtatosságok szerepét vizsgálta
egy helyi sajátosság bemutatása alapján, amelynek az a lényege, hogy az
anglikán kegyhelyre érkező zarándokok a szentély területén található szent
kút vizében megmosakodnak, majd a
templom valamelyik oldalkápolnájában imádkoznak, megtisztulva ezáltal
bűneiktől.
A kegyhelyek képviselői hozzászólásaikban kiemelték: fontos, hogy a
zarándokok a kegyhelyen kapott lelki
érintést, a kegyelmi töltekezést magukkal vigyék, és beépítsék egyházközségük gyakorlatába.
Walsingham két kegyhelyének békés egymás mellett élése és termékeny
együttműködése – ami elfogadást és
nyitottságot jelent a más, keresztény
és nem keresztény felekezetek (ortodox, illetve metodista) iránt is – arra
hívja fel a figyelmet, hogy ha a jelen
és a jövő emberében a megengedés,
az önfeladás nélküli be- és elfogadás
a megosztó történelmi múlt sérelmei
fölé tud kerekedni,
akkor az olyan energiákat szabadíthat
fel, amely a keresztények egységének
meg valósulását
eredményezi;
azt
mutatja meg, hogy a
különböző egyházak
megmaradása nem
egymás ellenében,
hanem egymással
Megtisztuló zarándokok a szent kútnál
baráti viszonyt ápolva jöhet létre.
ti sokféleség földje, a kereszténység
A 2011-es walsinghami találkozó
egységének a szimbóluma. A faluban végén az Európai Máriás Háló kültalálható anglikán és római katolikus döttségei abban egyeztek meg, hogy
kegyhely vezetői és hívei között érez- kivételesen nem valamelyik európai
hetően jó az együttműködés. Ennek Mária-szentélynél, hanem a konfeeredményeként is értékelhető, hogy rencia 10 éves évfordulója alkalmából
idén elsőként ökumenikus szervezésű 2012-ben Rómában találkoznak, ahol
volt az Európai Máriás Háló, amelyet Mária-kegyhelyek világtalálkozójá2010-ben Gibraltárban az a gesztus is ra fog sor kerülni, nem csak európai
előkészített, hogy – az ökumenizmus meghívottakkal. Csíksomlyó előretémája okán – meghívottként Lindsay láthatóan 2013-ban rendezheti meg a
Urwin walsinghami anglikán püspök, rangos, európai találkozót.
az idei rendezvény társszervezője tartott előadást egyháza Mária-tiszteletéBorsodi L. László
ről. Idén Urwin püspök értekezésében
ferences sajtóreferens

„HAJTSÁTOK AZT URALMATOK ALÁ...
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(foltatás a 5. oldalról)

Ezért valahányszor keresztény
megközelítés alapján próbálunk a modern természetvédelem témaköréhez
hozzászólni, akkor ezzel a kritikus
hozzáállással kell számot vetnünk. De
vajon tényleg annyira távol áll a kereszténységtől a környezetvédelem?
Tényleg a keresztény mentalitás az,
ami veszélyezteti az emberi környezetet? Vagy itt valami félreértésről, félreértelmezésről van szó?
Ezekre a kérdésekre talán akkor
tudunk helyes választ adni, ha mi magunk megnézzük, hogy hogyan is áll a
kereszténység, elsősorban a katolikus
egyház ehhez a problémához, milyen
hozzáállást tanúsított az elmúlt évtizedek alatt, illetve, hogy min is alapul
az egyház tanítása a környezetvédelem
kérdésében.
Az kétségtelen, hogy a korábban
idézett szentírási hely könnyen (félre)
értelmezhető az említett irányban: az
uralkodás, az uralom alá hajtás valóban jelenthet gátlástalan kizsákmányolást, pusztán csak az ember rövid
távú szempontjait szem előtt tartó
magatartást, aminek kétségtelen, hogy
következménye a jelenben tapasztalható sok természeti probléma. A
kinyilatkoztatás helyes értelmezése
azonban nem ez. A Szentírás megközelítésében az „uralkodás” felelős sáfárkodást jelent, olyan gondoskodást,
amelyben az emberre különleges felelősség hárul. A kinyilatkoztatás szerint
ugyanis az ember – és csak egyedül ő
a teremtmények közül – Isten képmása. Ez méltóságának és felelősségének
a forrása. Így kétségtelen, hogy ő a teremtés koronája, és ebből fakadóan a
többi teremtmény fölötti méltósággal
rendelkezik, ugyanakkor ebből a méltóságából fakad az a küldetés is, amely
alapján a környezetét alkotó, a mellette
lévő teremtmények iránt – a Teremtő megbízásából és az általa mutatott
példa szerint – felelősséggel tartozik.

S ahogy Isten látja, hogy mindaz, amit
alkotott jó (vö. a teremtéstörténet leírása), és ezzel a jónak alkotott természettel a Teremtő soha nem él vissza,
úgy az embernek is látnia kell ennek
jóságát, és felelős módon kell gondoskodnia annak megőrzéséről.
Sajnos a felvilágosodással, majd a
technika fejlődésével – és az ezekkel
kapcsolatos eszmei áramlatokkal – az
ember egyre inkább megfeledkezett
erről a méltóságáról és küldetéséről:
a méltóságát egyre inkább „autonóm”
(vagyis: öntörvényű) módon akarta, akarja megélni és kiélni, ami mellett már egyre kevesebb hely marad
nemcsak a környező világnak, hanem
a másik embernek is. A modern kor
lehetőségeitől elkápráztatott ember
megfeledkezett kötődéseiről (Istenről,
emberről, környezetről), és elégnek
gondolta csak önmagát saját maga
számára. Ennek megfelelően mindent
ennek igyekezett alárendelni. Ha ezt
végiggondoljuk, láthatjuk, hogy nem
a keresztény mentalitás az, ami valóban ártalmas volt a teremtett világra,
hanem éppen ez a – mindentől elszakadt, önelégült – modern emberi
hozzáállás, amely önmaga jólétének,
élvezetének a kielégítése közben nincs
tekintettel sem emberre, sem Istenre.
Ez a mentalitás mutatkozik meg mindennapi életvitelében, a természethez
való hozzáállásában is.
Ezért nem véletlen, hogy az utóbbi közel száz évben az ember eme felelősségére számtalan egyházi megnyilatkozás felhívta a figyelmet, arra
törekedve, hogy rádöbbentse az emberiséget felelősségteljes küldetésére, amellyel tartozik a teremtett világ
iránt. Ezeknek a felhívásoknak az öszszegzése XVI. Benedek pápa legutóbbi
enciklikájában található, amelyben a
Pápa úr aláhúzza, hogy: „Ez kihívás a
mai társadalom számára, hogy komolyan vizsgálja felül életstílusát, amely a
világ számos részén a hedonizmus és
a konzumizmus felé hajlik, és amelylyel szemben a belőlük fakadó károk
ellenére ez a társadalom közönyös
marad. Valódi szemléletváltásra van
szükség, amely arra ösztönöz minket,
hogy olyan új életmódot fogadjunk
el, amelynek elemei az igaz, a szép és
a jó keresése, valamint a többi emberrel alkotott közösség a közös fejlődés

érdekében. Ezeknek az elemeknek kell
a fogyasztási, takarékoskodási és beruházási szokásokat meghatároznia.”
(Caritas in veritate, 51. pont)
Ez a megállapítás – de a minket körülvevő világban tapasztalható számtalan visszaélés és azok következményeinek felismerése – egyértelműen
mutatja, hogy életmódunkban és ezzel összefüggésben mentalitásunkban
gyökeres változásra van szükség. Ennek a változásnak nemcsak mentális
vagy értelmi hozzáállásunkat kell érintenie, hanem konkrét, mindennapi
életünkben szükséges az irányváltás.
Ahhoz, hogy ez az ökológiai megtérés
bekövetkezhessen, nélkülözhetetlen
egy ökológiai pedagógia, egy olyan
ökopedagógia, amely az egyes embereket és ezáltal a társadalmat megtanítja az élet megfelelő tiszteletére, a
természet önértékének felfedezésére
és az ebből fakadó konkrét cselekvési
formák elsajátítására. Ebben jó példa
lehet számunkra Assisi Szent Ferenc,
akit 1978 óta a katolikus egyházban a
természetvédők védőszentjeként (is)
tisztelünk, és akinek a természethez, a
teremtett világhoz való hozzáállását a
nem keresztény beállítottságú természetvédők is példaértékűnek tartják.
Az általa megélt és a ferences lelkiség
alapjait jelentő szegénység, alázat, szeretet és egyszerűség erényei segíthetik
a modern embert is igazán megérteni
a teremtett világot, és egyben megadják az azokhoz való viszonyulás helyes
módját. Szükséges, hogy az ember
elsajátítsa ezeket az erényeket, mert
ha nem, néhány éven belül csak egy
kizsákmányolt, kiégett, minden szépségétől megfosztott bolygó marad abból a gyönyörű Földből, amelyet a teremtés kezdetén az Isten átadott az ő
képére és hasonlatosságára teremtett
embernek, azzal a felszólítással, hogy
töltse be és viselje – Isten helyett és Istennel együtt – gondját.
fr. dr. Orbán Szabolcs OFM
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„AZ ÚR SZOLGÁLÓJA VAGYOK”

(foltatás a 11. oldalról)
megmondjam neked,
és adjam tudtodra ezt
a jó hírt. Íme, most
megnémulsz, és nem
fogsz tudni beszélni
addig a napig, amíg
ez be nem következik, mert nem hittél
szavaimnak, amelyek
majd, ha eljön az ideje, be fognak teljesedni.” Amikor Máriához
ment Gábor angyal a
világmindenség legfontosabb, legjelentősebb hírét tudtul
Museo Diocesano: Fra Angelico, Cortona
adni, Ő is kérdezett:
„Hogyan válik ez vaA nagy kérdés, sőt az életünk legnagyobb kérdése, hogy mikor van lóra, amikor férfit nem ismerek?” Terendben a hitünk, vagyis mikor élő, hát ami a szavakat illeti, mi nem tudéltető a személyes kapcsolatunk Is- juk felismerni a lényegi különbséget,
tennel, a Szentháromság egy Istennel? hogy Zakariás kérdése kétkedésből,
Közülünk kinek van rendben a hite? hitetlenségből, míg a Szűzanyáé a telKi bírálja el az én hitemet? Talán én jes hitből, a magát teljességgel Istenmagam? Vagy a szüleim, a családom, nek való átadásából fakadt. Az angyal
a gyóntató papom? Ki? Ha vallásos Zakariást a kétkedéséért némasággal
vagyok, ha templomba járok, és rend- büntette, míg Máriának szeretettel
szeresen imádkozom, biztos lehetek-e megmagyarázta, mi is fog vele történabban, hogy a hitem, a kapcsolatom ni: „A Szentlélek száll rád, s a MagasIstennel rendben van? Hogy mennyire ságbeli ereje borít be árnyékéval. Ezért
égető, lényegi kérdések ezek, talán Sík a születendő Szentet is az Isten Fiának
Sándor Őszi fecske című verséből ér- fogják hívni. Íme, rokonod, Erzsébet
zékelhetjük leginkább. Pap, nagyszerű is fogant öregségében, s már a hatopiarista szerzetes tanár volt, mégis en- dik hónapban van, noha meddőnek
nek a remek versének utolsó verssza- mondták, mert Istennél semmi sem
kában elfogadtatásának kételye miatt lehetetlen” (Lk 1,36-37). Tehát a hitünígy vall aggodalmáról: „Jaj, csak akkor ket, a hitünk őszinteségét, nagyságát
el ne késsen / Hozzád csukló szívveré- maga Isten, a Szentháromság egy Isten
sem, / én Istenem, / csak az áment el bírálja, fogadja vagy nem fogadja el a
ne vétsem.” Vagy nézzük meg, meny- második isteni személy, Krisztus által,
nyire eltérő elbírálásban részesült Za- aki Tamás apostolnak, de végül is minkariás válasza, amelyet az angyalnak den embernek ezt mondta: „Én vaadott, mint a Szűzanyáé, pedig szavaik, gyok az Út, az Igazság és az Élet. Senki
ahogy mi meg tudjuk ítélni, szinte azo- sem juthat el az Atyához, csak általam
nosak voltak. Zakariás pap, rabbi volt, (Jn 14,6). Krisztus, aki a Szentháromés éppen az oltárnál szolgált, amikor ság egy Istenhez kapcsol bennünket,
Gábriel angyal hírül adta neki, hogy megígérte, hogy velünk marad: „S én
felesége, Erzsébet fiút szül, akit János- veletek vagyok mindennap a világ vénak fognak nevezni. Zakariás nyil- gezetéig.” (Mt 28,20) Velünk is maradt
vánvalóan, vagyis mondhatnánk „hi- az átváltoztatott kenyérben, az Oltárivatalból” istenhívő ember volt, mégis szentségben, az Eucharisztiában. Így
a kérdése elárulta kétkedését: „Miből az elfogadtatásunk, a hitünk próbája
fogom a dolgot megtudni? Mert hisz az, hogy tudjuk-e őt úgy fogadni, olyan
öreg vagyok, és már a feleségem is hittel magunkhoz venni, mint ahogy a
előre haladt a korban?” „Én Gábor va- Szűzanya fogadta Isten Fiát a méhébe.
gyok – felelte az angyal –, s az Úr színe Csodálatosan ír erről Boldog II. János
előtt állok. Az a küldetésem, hogy ezt Pál pápa az utolsó, 2003. április 17-én,
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nagycsütörtökön közzétett Ecclesia de
Eucharistia kezdetű enciklikájában:
„Mária bizonyos értelemben már az
Eucharisztia alapítása előtt gyakorolta
az eucharisztikus hitét azzal, hogy felajánlotta szűzi méhét Isten Igéje megtestesüléséhez. Az Eucharisztia, miközben a szenvedésre és föltámadásra
emlékeztet, folytatja a Megtestesülést.
Mária az angyali üdvözletkor a test és
vér fizikai valóságában is magába fogadta Isten Fiát, elővételezve azt, ami
bizonyos mértékben szentségileg minden hívőben megtörténik, aki a kenyér
és a bor színében magához veszi az Úr
testét és vérét. Mélységes analógia van
ezért Máriának az angyal szavára kimondott igenje és az „Ámen” között,
amit minden hívő kimond, amikor
magához veszi az Úr testét. Máriának
azt kellett elhinnie, hogy akit a méhében fogan „a Szentlélek erejéből”,
az Istennek a Fia (Lk 1,30–35). Mária
hitének folytatásaként az eucharisztikus misztériumról nekünk azt kell
hinnünk, hogy ugyanaz a Jézus, Isten
Fia és Mária Fia, teljes istenemberi valóságában jelen van a kenyér és a bor
színe alatt.”
Az életünket, jövőnket meghatározó óriási dolog ez, mert az Eucharisztiában köztünk maradt Megváltóhoz való viszonyulásunkon múlik az
életünk. Nemcsak a túlvilági, hanem
az itteni, a földi életünk is. Nemcsak
a keresztényeké, hanem mindenkié,
mind a 7 milliárd ma élőé is. Azt kell
ma minden embernek – nemcsak a
keresztényeknek – felfogni, megérteni,
tudomásul venni, hogy abból a nagy
bajból, amibe mostanra az emberiség belesodródott, kigyógyulni csak
az Eucharisztiában köztünk maradt
Krisztus által, a Szentháromság egy
Isten erejéből lehet. Ezért, hogy meggyőzően tudjuk tudtul adni ezt az igazságot mindenkinek, és ezáltal elkezdődjék az emberiség gyógyulása, az
új világrend, a GYÓGYÍTÁS VILÁGRENDJE, nekünk kell a hitünket olyan
naggyá, tántoríthatatlanná tenni, mint
a Szűzanyáé volt az angyal látogatásakor, akkor, amikor Isten Gyermekét a
méhébe fogadta.
Prof. dr. Kellermayer Miklós
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80 éves a csíksomlyói
kegytemplom orgonája

Minden szentmise állandó szereplője. Kíséretében esküvők, szerzetesi
ünnepek, pap- és püspökszentelések
alkalmával szebben száll a dallam, karácsonykor, húsvétkor magasztosabb
az ima, a pünkösdi búcsúkor eggyé
kovácsolja a világ minden tájáról Csíksomlyóra zarándoklók lelkét, a különböző kéréseket egyetlen akarattá és
hódolattá fogalmazza: „Édesanyánk,
Hozzád jöttünk, / lángadozva, mert
szerettünk.”
A
csíksomlyói
kegytemplom
orgonája 2011. szeptember 8-án,
Kisboldogasszony napján volt 80 éves.
Erdély harmadik legnagyobb orgonája feltehetőleg az ötödik a sorban a
történelem folyamán, amely betölti a
kegyhelyet gyönyörű hangjával. 1535ben már kellett lennie orgonának, mert
ebből az évből az orgonista neve ismert: Bányai Ferencnek hívták. A legrégibb orgonát, amelyről tudomásunk
van, 1659-ben Kájoni János vásárolta a
kegytemplomnak Prázsmáron, 1664ben pedig maga Kájoni épített új orgonát a tatárdúlás után. A régi orgonát
1858–1859-ben P. Simon Jukundián
cserélte ki. A kétmanuálos, pedálos, 24
szólóváltozattal ellátott, elég nagynak
számító orgona készítője Kolonics István kézdivásárhelyi orgonaépítő volt.
A jelenlegi, immár 80 éves orgonát
1930–1931 között építették: tervező-

je Geyer József budapesti orgonatervező, a kivitelezők pedig Wegenstein
Lipót és fiai voltak. A 40 regisztert,
3 manuált és 2842 sípot számláló orgonát Wegensteinék saját gyárukban
építették fel. Eredetileg 36 szólóváltozata volt, amelyből 4 nyelvsíp. Egy
1990-ben végzett általános javításnak
és átalakításnak köszönhetően – amely
Dr.Walter Kindlnek, a temesvári alsóvárosi dóm karnagyának és Hermann
Binder nagyszebeni orgonaépítő mérnöknek a nevéhez fűződik – az orgona
most már 40 szólóváltozattal és 2824
síppal rendelkezik.
Az orgonaavatásra 1931. szeptember 8-án, Kisboldogasszony ünnepén került sor. Az ünnepségről a
Csíksomlyói Ferences Kolostor archívumában található
Erdélyi Ferencesek
Útja, a rendtartomány akkori hivatalos közlönye 1931.
szeptemberi száma
is
megemlékezik:
„Mintha az egykori
orgonaépítő barát,
Kájoni János nagy
lelke lebegett volna
szeptember 8-án az
ünnepi díszbe öltöztetett nagytemplom
minden talpalatnyi

helyén, melyet ősök imája, kegyeletes
búcsújárása avatott bűnbánó lelkek
szentélyévé. Ezen a napon szólalt meg
a Geyer-Wegenstein konstrukciójú
orgona, miután Rendtartományfőnök
Atyánk [P. Imets Károly OFM 1884–
1967] ünnepélyes fölszentelés és szentbeszéd után átadta magasztos rendeltetésének. Szem nem maradt szárazon,
amikor az orgona zengő tuttija mellett
felhangzott Simon Jukundián éneke, a
»Hozzád fohászkodunk…«. Az ünnepi misén a csíkszeredai ifjúság zenekara és vegyes kara Domokos Pál Péter karnagy vezetésével Gruber Szent
Cecília miséjét énekelte páratlan precizitással. Az orgonán Schmidthauer
Lajos budapesti orgonaművész játszott
művészi tempóval és rátermettséggel.”
„Nagy nap volt ez, méltó a dicső
múlthoz, méltó a nagy alkotáshoz, és
méltó a célhoz, melyet lelkiségben és
művészetben az új orgona szolgálni
fog” – áll az ismeretlen ferences szerzetestől származó tudósításban. Ennek
a jeles napnak az emlékére és a csíksomlyói kegytemplom orgonája által
az elmúlt 80 évben beteljesített lelki
és művészi igényeknek az örömére
2011. szeptember 11-én este 8 órakor
Lászlóffy Árpád Székelyudvarhelyen
élő orgonaművész, zenetanár tartott
koncertet, amelynek keretében Bach–,
Pachelbel– és Liszt Ferenc–művek
csendültek fel.
B.L.L.
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