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Mennyei Atyánk!
Hálát adunk neked azért,
hogy meghívtál bennünket egyházadba.
Köszönjük, hogy Krisztus testével
táplálsz bennünket, és eltöltesz
a Szentlélek erejével!
Add, hogy napról napra mélyebben
felismerjük kegyelmeidet,
s egyre jobban rád bízzuk életünket!
Adj erőt, Urunk, papjaidnak
mindennapi szolgálatukhoz!
Erősítsd meg a családokat hűségeddel!
Állj a fiatalok mellé, hogy nagylelkűen
válaszoljanak hívásodra!
Mutass utat a keresőknek!
Légy a betegek és a szükséget
szenvedők erőforrása!
Nyisd meg szívünket,
hogy Szentlelked erejével
megmutathassuk embertársainknak
az üdvösség útját!

Helyek,
ahol hitem erősödik

S

okak vallásos élete általában a vasár- és ünnepnapokra korlátozódik. Ezeken a napokon ünnepelnek, hétköznapokon viszont búcsút mondanak
minden vallásos gyakorlatnak. Az a Krisztus, aki megnyilatkozik az ünnepnapok alkalmával szavainkban és
tetteinkben, nyilatkozzék meg a mindennapi életem
apró kis cselekedeteiben is! Minden megkeresztelt embernek tudnia kell, hogy ő Krisztus Titokzatos Testének, az Anyaszentegyháznak tagja, és neki is ezt a testet
kell továbbépítenie. Van, aki hite szilárdáságát csodálja
meg, liturgiájának fénye gyönyörködteti, vértanúinak
és szentjeinek hatalmas serege döbbenti meg, intézményeinek nagyszerűsége ejti hatalmába, de tovább nem
lát. Ez azonban még nem elég, tovább kell néznünk. Az
Anyaszentegyház lelkére ölel minket, amikor a kegyelem által újjászületünk, táplál az Isten Igéjének tejével,
erősít az élet kenyerével, boldogít az isteni irgalom kincsével. Ez a fajta tanúságtétel nem valami nagyhangú
ágálás, még csak nem is propaganda vagy prédikáció,
hanem olyan élet, amely jó mindenkinek. Aki nem jó-,
hanem rosszakarója másnak, az nem öltötte magára
Krisztust, és nem is tesz tanúságot Krisztus mellett. Az
Krisztus ellen van, mert „aki nincs velem, az ellenem
van” (Mt 12, 20). Ez nem könnyű dolog. Nagy dolgok
véghezvitele, nagy szenvedések vállalása sokkal könynyebb, mint állandó, meg nem szűnő fájdalmak vállalása és a mindennapi apró kötelességek teljesítése. Kis
dolgokban is hűségesnek és jellemesnek kell lennünk
anélkül, hogy árulást, szeretetlenséget követnénk el
Krisztus vagy felebarátaink ellen. Ez sokszor nehezebb,
mint nagy áldozatokat hozni, lobogó lelkesedéssel odaadni életünket egy szent ügyért. A lobogó lelkesedés
mellett meg kell őriznünk a csendes, nyugodt lelkesedést. Ha nehéz mindennapi munkánkat újrakezdjük,
ha a hétköznap sokszor nehéz és nyomasztó, akkor is
meg tudjuk őrizni a mindig nyugodt, kitartó lelkesedést. Ez az, ami legszükségesebb az életben: „nyugodt
tűz és tüzes nyugalom” (XI. Piusz pápa). Ez a fajta tűz
ad meleget és világosságot annak a kis közösségnek,
amelynek a keretében élek: az egyházközségben, a társadalmi közösségben, a családban, a papi, a szerzetesi
közösségben, munkahelyen stb. Ilyen szellemben lehetek minden nap Krisztusra épülő élő kő.
Életünk mindennapi feladatait teljesítve érezzük,
hogy elfáradunk, kiüresedünk, töltekezésre van szükség, fel kell mennünk a szent hegyre, hogy az Úrral
találkozzunk. A kegyhelyek, a zarándokhelyek, a szent
helyek az élő Krisztus köztünk lévő jelei, és ebben a jelben a keresztények mindig az élő Isten kezdeményező
szeretetét ismerik fel. Ilyen értelemben „a zarándokhelyek az élő forrásaikat kereső zarándokok számára alkalmas helyek arra, hogy mint Egyház éljék át a
keresztény imádság különböző formáit” (KEK 2691),
ezért a kegyhelyeken mindig teret kell adni a szépen
végzett liturgia mellett a népi vallásosságnak és kegyességi gyakorlatoknak, amelyek Isten népének valódi

kincsei az egyházban és az egyház számára. Ugyanakkor a zarándokhelyek az isteni irgalom
helyszínei is, hiszen egy-egy
kegyhelyre érkezve, ott imádkozva a zarándokok a bűnbánat szentségében is kívánnak
részesülni, hogy méltó módon
tudjanak résztvenni a szentmiséken, illetve magukhoz tudják
venni az Oltáriszentséget. Az
Isten igéje és a bűnbánat szentségének a kiszolgáltatása szoros
egységben áll az Eukarisztiával,
amelyben benne van az egyház
lelki java, Krisztus. Aki bizakodóan fogadja az Oltáriszetségben jelen lévő Krisztust,
az lehetőséget ad léte teljes átalakítására.
A kegyhelykre különböző korú és lelkiállapotú
emberek érkeznek: olyanok, akik nagyon mélyen bele
vannak gyökerezve őseik hitébe, és „magukra öltötték
Krisztust”, hogy megfáradva a mindennapi feladatok
végzése közben, töltekezzenek, és hazatérve, újúlt erővel folytassák ott, ahol abbahagyták. Sokan érkeznek
olyanok is, akik távol állnak a stabil hitélettől, vagy bizonytalan bennük az Anyaszentegyházhoz való tartozás érzülete. Meglátásom szerint egy búcsú, egy búcsús
éjszakai virrasztás, a közös ima és ének, a Szent Antal
nagykilencedi ájtatosságon vagy egy elsőszombati ünnepélyes Mária-köszöntőn való részvétel, egy szépen
végzett szertartás, a szentségimádások, a keresztút végzésének gyakorlata, a rózsafűzér krisztusközpontú és
máriás imádsága, a szentségek kiszolgáltatása, a kegytárgyak, autók megáldása vagy éppen a kegyhelyen
szervezett kulturális programok nem hagyhatják nyugton az embert. Az említett alkalmak kiemelkedő lehetőségek lehetnek mindazok számára, akik nyitott szívvel érkeznek, akikben van hely a befogadásra, és lelkük
nincs tele önmagukkal, hogy Krisztussal talákozzanak,
aki az irgalmas szeretet Atyjához vezet a Szentlélek által. A felsorolt vallási gyakorlatok lehetővé teszik, hogy
a bizonytalanok is hitükben és az Anyaszentegyházhoz
való tartozásukban megerősödjenek, hazatérve pedig
saját egyházközségükbe tovább munkálkodjanak saját
és felebarátaik üdvösségén.
A kegyhelyek, ahová azért megyünk, hogy imádkozzunk, „a csendben Isten ölében elcsituljunk”, olyan
helyekké válnak, ahol tényleg megérint Isten Igéje, a
Szentírás szavai, a kiengesztelődés szentsége, a szentgyónás, az Oltáriszetség ünneplése a szentmisében
Isten Anyjának, Szűz Máriának közbenjárására. Ilyen
formában a kegyhelyek szembefordulnak a világ relativizmusával, és kiváló helyszínek az új evangelizáció
előkészítésében.
Fr. Urbán Erik
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Fontos visszatérni
a hit forrásaihoz
- Beszélgetés ft. Portik-Hegyi Kelemen gyergyói főesperes-plébánossal – Milyen elképzelés hívta létre a
Gyulafehérvári Főegyházmegye Pasztorális Bizottságát,
és milyen feladatokat
lát el?
– A pasztorális
bizottság a főegyházmegyei Papi Szenátus által létesített
és a főpásztor által
öt évre – tanácsadási
joggal – kinevezett
Portik-Hegyi Kelemen: a hit ajándék,
testület. Küldetése,
kegyelem és folyamatos kapcsolat Istennel
hogy a főpásztort a
főegyházmegye lelkipásztori irányításában segítse. Vizsgálja, mérlegeli és
segíti a főegyházmegyében folyó lelkipásztori tevékenységet, ezzel kapcsolatos kérdéseket és gyakorlati következtetéseket terjeszt elő. Pasztorális tervet készít a főegyházmegye részére, valamint megszervezi és lebonyolítja a
lektor- és akolitusképzést, valamint a lelkipásztori munkatársképzést, amint azt a Főegyházmegyei Zsinatunk
előírja. Szervezi az egyházmegye papjainak kerületi találkozóit, lelki napjait. Minden évben megszervezi a pasztorális napokat, amely országos szintű találkozó nemcsak
a papok és szerzetesek számára, hanem világi munkatársaik és minden érdeklődő katolikus hívő számára is.
Ezeken a központi tevékenységeken kívül a pasztorális
bizottság tevékenysége munkacsoportokban zajlik, ilyenek például a családpasztorációs, a szórvány-, az ökumenikus, az evangelizációs vagy a lelkiségi mozgalmakkal
foglalkozó munkacsoport. Mindezt a munkát a Főegyházmegyei Pasztorális Iroda hangolja össze egy állandó
munkatárssal.
– A Gyulafehérvári Főegyházmegyében a hit évét meghirdető plakáton a Kissomlyó hegyén található Salvator
kápolna és egy székelykapu látható. Miért éppen ezek váltak a hit éve egyházmegyei jelképeivé?
– Elsősorban a hit évét meghirdető pápai dokumentumban használt „hit kapuja” biblikus képből indultunk
ki a plakát megtervezésénél. Erre a képre utal a székely
kapu, amelynek nyitva van az ajtaja, és ezen benézve áll
előttünk a Salvator kápolna. Az ősi kápolna képével a hit
évére választott mottót hangsúlyozzuk: „Álljatok szilárdan a hitben!” Egyben arra is fel akarjuk hívni a szemlélődő figyelmét, hogy olyan őseink vannak, akik készek
voltak az életüket is feláldozni a hitükért. Azt is tudjuk,
hogy évente nagyon sokan zarándokolnak Csíksomlyóra, hogy megvallják hitüket, és megerősödjenek abban. A
hitünk megélve, gyakorolva, imádkozva erősödik. (1Kor
16, 13)
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– Milyen célkitűzéseket fogalmazott meg az egyházmegyei Pasztorális Bizottság a hit évében?
– Tudatosítani mindannyiunkban, hogy a minket
körülvevő válság közepette fontos visszatérni a hit forrásaihoz. Ezért akarjuk olvasás és előadások által jobban
megismertetni a II. Vatikáni Zsinat dokumentumait.
Célunk a KEK, vagyis a Katolikus Egyház Katekizmusa
megismerése és megismertetése a hívő emberekkel. Felismerni és felismertetni, hogy a hit ajándék, kegyelem és
folyamatos kapcsolat Istennel. Ennek érdekében minden
alkalmat fel kell használnunk az év folyamán.
– XVI. Benedek nyugalmazott pápa a hit évének megnyitása alkalmából a 2012. október 11-én celebrált szentmise keretében mondott szentbeszédében úgy fogalmazott, hogy a hit éve „zarándoklat a mai világ sivatagjain
keresztül, s erre az útra csak azt visszük magunkkal, ami
szükséges: sem botot, sem zsákot, sem kenyeret, sem pénzt,
sem két köpenyt (…) egyedül csak az Evangéliumot és az
Egyház hitét.” Mi a véleménye, miként válhat ennek a zarándoklatnak a részévé a ma embere?
– Zarándokként válhat részévé. Ez a zarándoklat lehet egy földrajzi úton való haladás, például a lakóhelyéről
Csíksomlyóra, Szent Péter sírjához, esetleg a Szentföldre
vagy bármely kegyhelyre. Tudjuk, hogy Jakubinyi György
érsek atya főegyházmegyénkben több nagy templomot is
megnevezett, ahova zarándokolva részesülni lehet a teljes
búcsúban. Emellett lelki zarándoklatot is vállalhatunk,
különösen azok, akik fizikailag nem képesek helyet változtatni. Arra gondolok, hogy a hit évére készített pasztorális tervünk is egy zarándoklatra hív 12 állomással: a
Hiszekegy tizenkét mondatát havonta átelmélkedve járjuk végig ezt az utat.
– Schönborn bíboros, az Osztrák Püspöki Konferencia
elnöke úgy fogalmazott, hogy Ausztriában a papi hivatások számának csökkenése az egyik leginkább aggodalomra okot adó folyamat, ezért úgy látja, a hit évében kiemelt
figyelmet kell fordítaniuk az aktív és tudatos hivatáspasztorációra. Hogyan látja, mit és hogyan tett, illetve tehet az erdélyi főegyházmegye a papi, a szerzetesi hivatások
gondozása terén?
– A hivatások gondozására és pasztorációjára hangsúlyosan figyel a főegyházmegye, ennek jele az is, hogy létezik egy külön hivatásgondozó munkacsoport is, amelynek a sajátos feladata pontosan ez. A Pasztorális Bizottság
honlapján (www.katolikhos.ro/pasztoralis) szintén van
egy hivatásgondozás menüpont, amely elsősorban azokhoz szól, akiknek feladatuk a tudatos hivatásgondozás. Itt
segédanyagokat lehet találni egy-egy csoportfoglalkozáshoz, hivatásokért felajánlandó imaóravázlatot és imafüzetet, valamint hanganyagokat a témában.
folytatás a 15. oldalon

Provinciai káptalan
a hit évében
Az első kisebb testvérek számára nagyon fontos esemény volt a pünkösdi káptalan: a világ különböző részein
szétszórt ferencesek akkor találkoztak nemcsak egymással, hanem lelki atyjukkal, életformájuk élő mintájával,
Assisi Szent Ferenccel. Minden bizonnyal az így együtt
töltött napok a feltöltődés alkalmai voltak, ugyanakkor
életük felülvizsgálatáé is, hisz föltekinthettek arra a példára, amelyet a Poverello mutatott számukra, s ezáltal
újra meg újra megbizonyosodhattak arról, hogy mindaz,
amit vállaltak, az élhető és érdemes élni.
Nem véletlenül szólnak már az első beszámolók arról, hogy a testvérek egy megszabott helyen összegyűlnek, hogy örvendezzenek az Úrban, együtt étkezzenek, s
hogy ezeknek a találkozásoknak az is a célja, hogy szent
törvényeket hozzanak, amelyeket aztán a pápa úr elé tárnak jóváhagyásra. Tehát ezek az események már évszázadokkal ezelőtt is a közös örvendezés mellett az életforma
felülvizsgálatának és az együttes törvénykezésnek a kiváló alkalmai voltak.
Ez nem sokat változott az elmúlt nyolcszáz év alatt,
hisz a kisebb testvérek rendjének alapszabályzata ma is,
a választásokon túl, a provinciai káptalan feladatai közé
sorolja a rendtartomány helyzetének és tevékenységeinek
felülvizsgálását, olyan eszközök keresését és ajánlását,
amelyek a növekedést, és – szükség esetén – a hibák kijavítását szolgálhatja. Ugyanakkor megemlítik azt is, hogy
ez az alkalmas fórum a közösség jövőjét érintő ügyek
megtárgyalására, szükség esetén a döntéshozatalra.
Így a káptalanok a századok folyamán mindig is megállási alkalmak voltak azon az úton, amelyen a ferences
rend és annak tagjai alapítójuk példájára a mi Urunk Jézus Krisztus nyomdokait követve tettek és tesznek. Ez a
követés csak akkor lehetséges, hogy ha elfogadjuk azt a
közösséget, amelyben az „Isten Igéje elhangzik, és a szív
enged a kegyelem formáló erejének”. Ez azonban csak
a „hit kapu”-ján át való belépés árán lehet, mert Jézus
Krisztus nyomdokain járni azt is jelenti, hogy életre szólóan útra kelünk, és elindulunk a hit útján. Így fonódik
össze szorosan egymással a hit útja és a szerzetesi – egyéni és közösségi – életút.
Ezért azt hiszem, hogy a hit évében sorra kerülő káptalan semmi „rendkívülit” nem rejteget magában: ennek,
ugyanúgy, mint annyi más közösségi eseménynek, csak
akkor van értelme, ha a hitből fakad, és a hit adja meg annak irányát, mert csak a hitben van értelme felülvizsgálni
közösségi életünket, abban a hitben, amelyből fakadnak
tevékenységeink, amely erőt ad feladataink végzéséhez.
Legfeljebb ebben az évben talán azt érdemes alaposabban megvizsgálnunk, hogy ezek vajon tényleg a hitből
fakadnak-e? Tényleg a hit-e az, ami mozgat bennünket,
és esetleg nem szédít-e meg holmi dicsvágy vagy éppen
önmegvalósítási törekvés, netalán bizonyítási kényszer.
A modern kor ezen kísértései ugyanis ott ólálkodnak a

szerzetes tevékenységei körül is, és bizony – a korszellemtől is hajtva – nagyon könnyen bele lehet esni ezek
csapdájába.
Azt hiszem, hogy csak a hitben van értelme a hibák
felismerésének, illetve az azok kijavítására való törekvésnek is: ha nincs a hitből fakadó megbocsátás az esetleg
hibázó testvér iránt, akkor abból nehezen lesz a javulás
útján való elindulás. (Nyilván az önmagam hibáinak
fel- és beismerése is – amely nélkül elég nehéz eljutni a
megbocsátásra – elsősorban a hit szemüvegén keresztül
és a kegyelem segítségével lehetséges). Ugyanakkor az
is nyilvánvaló, hogy hit nélkül nem sok értelme van –
pontosabban már eleve lehetetlen – az előretekintésnek,
a tervezésnek. Ha nem hisszük azt, hogy ami álomként,
tervként a testvérekben vagy éppen az én lelkem mélyén
megszületik, az a Lélek indíttatásából fakad, akkor nagyon valószínű az is, hogy nem leszünk hajlandók fáradozni annak megvalósításán.
A hit évében káptalant tartani tehát semmi rendkívülit nem jelent, mégis fontos azt is látnunk, hogy csak a

A 2009-es káptalan résztvevői

hit fényében van értelme az ilyen közösségi tevékenységnek, közös összejövetelnek. Tudniillik ha a hit nincs ott
minden cselekedetünk mögött, ha nem járja át életünk
minden rezdülését, akkor bármiről, amit teszünk, hamar
és könnyen kiderül értelmetlensége. Ezért talán most,
káptalanra készülve nagyon aktuális, hogy kérjük a hit
ajándékát és annak növekedését saját magunk és minden
ferences testvér számára, hogy valóban a hit szemüvegén
át lássuk életünket, a hit fényében tudjuk értékelni az elmúlt időszakot, a hittől mozgatva legyünk nyitottak és
eléggé bátrak annak megtételére, amit az Úr a következő
időszakban elvár tőlünk.
Fr. Orbán Szabolcs
tartományfőnök
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Szerzetesek
a hit szolgálatban

A

szótárak nem térnek ki a „szerzetes” szó eredetére. Valaki a „szőrzetes” szóval párosította. Régebb
tényleg többen is szakállat viseltek. Szerzetes tehát
az volt, aki szakállat viselt. A szó azonban többet jelent,
mint szakállviselő: szervezetten élőt, szervezetbe tömörülő
csoportot jelentett, szervezetest. Ezeknek a szavaknak, kifejezéseknek a lerövidítéséből alakult ki a „szerzetes” szó.
Pápai Pariz Ferenc 1708-as szótára így hozza latin nyelven:
„religiosus”, amely „istenfélő, szent ember”-t jelent. Használatakor azonban alig gondolunk a szó eredeti jelentéseire. Köztudott, hogy a szerzetesség a remeteségből alakult
ki. A remetéket összegyűjtötték, és szabályokkal, regulával
látták el őket, meghatározták feladataikat s a keresztény hit
megerősítésében vállalt szerepüket.
A hit évében méltán ki lehet hangsúlyozni a szerzeteseknek a hit szolgálatában kifejtett tevékenységét: nem
csupán a történelem folyamán a nem keresztények között
végzett misszióikat, hanem azt is, hogy például Erdélyben
az idők folyamán sok helyen zárdákat létesítettek, és azokat a nehéz politikai körülmények között, a világháborúk,
a kommunizmus idején, sőt utána is a megcsappant hivatások ellenére, kevesebb rendtaggal is igyekeztek és igyekeznek fenntartani.
A Szent István királyról elnevezett Erdélyi Ferences
Rendtartomány kiadásában 2013 folyamán megjelenik
két kiadvány olyan két erdélyi szerzetesről, akik életükkel,
munkásságukkal a hitet szolgálták, és nem is akárhogyan.
Az egyik füzet P. Csíszér Elek életrajzát tartalmazza, amely
P. Trefán Leonárdnak a Hírnök és a Katolikus Világ című
folyóiratokban Csíszér Elek atyáról közölt cikksorozatából
áll össze (P. Trefán Leonárd: P. Csíszér Elek). A kiadás alkalmát az szolgáltatja, hogy immár több mint hetven éve,
1942-ben hunyt el a csíksomlyói születésű Csíszér Elek
Brassóban. A másik, méreteiben szerényebb terjedelmű
füzet P. Gurzó György Anaklétról szól, aki a székelyudvarhelyi zárdában közel tizenegy évet élt, és ott is fejezte be
pályáját. Szárhegyen temették el. A kiadvány (Anaklét atya
Székelyudvarhelyen, szerk. P. Pap Leonárd és Simó Katalin)
megjelentetésének gondolatát szintén egy évforduló adta:
egyik székelyudvarhelyi ismerőse hívta fel a figyelmet arra,
hogy 1912-ben, tehát most már több mint száz éve született P. Anaklét. Azt gondolom, a két ferences élete rámutat
arra, hogy a szerzetesek milyen módon képesek a hit szolgálatában tevékenykedni.
A szerzetesek mindennapos feladata a saját és mások
hitének a megerősítése. Ahhoz, hogy ezt a tevékenységet
jól tudják végezni, mindenekelőtt az imaéletüknek kell
rendben lennie. Ennek záloga, hogy naponta többször közös imán vegyenek részt. Bizonyos alkalmakkor a zsolozsmába gyakran többen bekapcsolódnak a világiak közül is,
és közösen végzik a szerzetesekkel.
A kolostor egy szerzetesi közösség, család háza, amelynek jó esetben kisugárzása van a világ felé is, és így az el-
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mélyültebb
imaéletre lelkesítő, hívogató
feladatok ellátására képes.
Erőt adhat az
embereknek,
ha felnézhetnek a kolostorban élő szerzetesekre. Az
életüket meghatározó módon befolyásolhatja például az, ha a szerzetesek – mint ahogyan, hála
Istennek, ez nekünk, ferenceseknek Székelyudvarhelyen
sikerült is – kollégiumot nyitnak. Egy kollégium működtetése a gyerekeken keresztül ugyanis számos családot össze
tud fogni, meg tud erősíteni, lendületet tud csepegtetni a
családok hitéletébe. A (ferences) szerzetesi élet áldásos tevékenységei közé tartozik az is, hogy időről időre egy-egy
csoportnak lehetőséget biztosítunk pár napra pihenésre,
lelki megújulásra, gazdagodásra, a zárda kapuján kopogtató magányos lelkeknek pedig lelki eligazítást, beszélgetést
biztosítunk. Új színfoltja lett napjainknak a szerzetesek
évenkénti találkozója, a rendtagok családjainak az összejövetele, a rendtagok fogadalomtételének, diakónussá, pappá
szentelésének lelkesítő ünnepei, nem is beszélve a búcsúk,
a Mária-köszöntők megújulást hozó alkalmairól, amelyek
mind-mind a hit elmélyítését szolgálják.
Íme a hit szolgálata a zárdákon keresztül! P. Csiszér
Elek, P. Gurzó Anaklét, néhai és jelenlegi rendtársaik így
tudtak és tudnak a hit szolgálatában alkotni, lelkeket felrázni, csüggedteket lelkesíteni!
A közösségi szolgálat mellett a kiváló személyek egyéni hatása is jelentős mértékben hozzájárulhat a hitélet
szolgálatához. Helységek vagy egész vidékek megérezhetik
egy-egy kiemelkedő lelkiségű szerzetes kisugárzását. Ezt
bizonyítja a két atya életrajza is. P. Csíszér Elek az 1900-as
évek első felében Brassóban tevékenykedett, és lett a város hitéletének, a ferences világi rendnek az apostola húsz
esztendőn keresztül, P. Gurzó Anaklét pedig a 20. század
második felében Székelyudvarhelyen közel tizenegy éven
át tudta a város hitéletét segíteni lelkének gazdagságából.
Bízzunk abban, hogy a szerzetesség – amely az elmúlt
századokban jelentős szervezettséget tudott megvalósítani
a hitélet szolgálatában – az elnevezés jelentésével összhangban meg tud maradni a jövőben is a lelkek bátorítására és
összetartozásának megerősítésére, amelyben szerepük lesz
a jövő század nagy szerzetesegyéniségeinek is!
P. Pap Leonárd

Hit, család, mennyország
– 10 éves a Főegyházmegyei
Családpasztoráció –

A

hit kegyelem. A család áldás. A gyermek jövő.
Ez sokunk meggyőződése, egyben az idén tíz
éves családpasztorációs szolgálatunk krédója is,
ugyanakkor konkrét emberek és családok megélt tapasztalata, tanúságtétele is. Ezért adunk hálát idén az elmúlt
tíz esztendőért.
Mi a családpasztoráció? Fontossága egyre gyakrabban
jelenik meg egyházi dokumentumokban. A II. Vatikáni
Zsinat okmányaiban mintegy harminc alkalommal szerepel. A családpasztoráció kifejezés a családokkal kapcsolatos lelki munkát, családi lelkipásztorkodást, pontosabban
a család lelkipásztori gondozását jelenti. Ez a VI. püspöki
szinódus (1980) és az annak nyomán keletkezett Familiaris
Consortio (II. János Pál pápa apostoli buzdítása, 1981)
megjelenése óta használatos. A Gyulafehérvári Főegyházmegyében 2003 óta működik családpasztorációs munkacsoport. Ez papok, szerzetesek és szerzetesnővérek, illetve
házaspárok lelki igényéből és önkéntes, lelkes szolgálatából
született. 2009 márciusától – Marosvásárhelyi székhellyel–
létrejött a Főegyházmegyei Családiroda is.

Feleségek, édesanyák

Mire törekszünk, mik az álmaink, hogyan dolgozunk? Szeretnénk mélyen megérteni a katolikus egyház
házassággal és családdal kapcsolatos hivatalos megnyilatkozásait, megismerni tanítását. Kézzelfoghatóvá tenni,
hogy mit jelentenek például ezek az igazságok: a házasság olyan szent, szövetségi közösség egy férfi és egy nő
között, amelyet csak a halál bonthat fel; hogy fő célja a
házasfelek kölcsönös boldogsága, gyermekek nemzése és
felnevelése; hogy a természetes világban a házasság jelkép
is, amely megjeleníti Jézus Krisztus és az egyház szellemilelki közösségét; hogy a házastársak nemcsak az evangelizáció célpontjai, hanem alanyai is… Feladatunknak
érezzük mindezt értelmezni, a benne rejlő kegyelmeket
érthetővé és elérhetővé tenni minél több ember és család
számára. Kapcsolatot keresünk, és tartunk fenn házas közösségekkel, családos csoportokkal. Adott esetben jelen
vagyunk, és segítünk ilyenek születésénél.
Évről évre megszervezzük a családkonferenciát. Erre
jönnek olyan házaspárok, szerzetesek és papok, akik
magvetőként szétviszik az itt hallott és átélt élményeket,

építve ezáltal a helyi közösségeket. Figyelünk arra, hogy
előadásokkal, interaktív foglalkozásokkal biztosítsuk
a töltekezés lehetőségét, de arra is szükség van, hogy a
résztvevők a hallottakat el tudják mélyíteni önmagukban.
Szorgalmazzuk minél több helyen a jegyeskurzusok tartását, mert a jegyeseknek nem elég az esküvőre felkészülniük, nekik a házasságra való felkészüléshez is szükségük
van egyházi támaszra. Minden nyáron egyhetes táborba
várjuk a családokat, amely részben lelkigyakorlatos töltekezés, részben közös pihenés is.
Rendszeres programjaink közé tartozik a
jegyesoktatásban vagy -kurzusokon résztvevők képzése,
házaspároknak adott a Test és lélek egysége hétvége a szexualitásról. Egy ideje Természetes Családtervezés címen
is külön hétvégét szervezünk. Egyre nagyobb igény fogalmazódik meg a Feleségek-édesanyák, férjek-édesapák
hétvégékre, amelyeken a nemi különbözőségekből adódó
sajátosságokra lehet reflektálni.
II. János Pál pápánk mondja, hogy a családpasztoráció
legyen az egyház befogadó ölelése, amely a rendkívüli helyzetben levőket is képes átkarolni az igazság és az
irgalom kezével. Így fordulunk mi is az özvegyek és az
elváltak, illetve az újraházasodottak felé, akik végtelenül
hálásak, hogy a valahová tartozás érzése és az igazság feltárása révén egyensúlyba kerülhetnek önmagukkal.
Legújabb hajtásként a Családi Életre Nevelés (CSÉN)
programba kapcsolódtunk be iskolai családórák tartásával, partnerségben a Caritas Családsegítő Szolgálatával. Sepsiszentgyörgyön egy szerény kezdeményezéssel
csatlakoztunk a Tiszta Szívek Mozgalmához, amelyben a
házasságig megőrzött tisztaságra hívunk meg fiatalokat.
Minden év elején belekapcsolódunk a Pasztorális Bizottság által koordinált éves pasztorális terv kialakításába is.
A nemzetnek annyi jövője van, amennyi házasságon
alapuló családja van. Ha élhető jövőt szeretnénk építeni,
meg kell találnunk, és fel kell mutatnunk családi példaképeket. Ideális és tökéletes család ugyan nem létezik, de
az egymás felé való elköteleződésben, a jóban és rosszban, egészségben és betegségben, jó és balsorsban kitartó, több évtizedet is megért házasságok arra valók, hogy
lámpatartóra helyezzük, és megbecsüljük.
2013. április 20-án Székelyudvarhelyen a Rákóczi Center
Epad Sportcsarnokban szeretnénk a családpasztoráció
elmúlt 10 évét egyházmegyénkkel együtt ünnepelni a
Jubileumi Családnap keretében. Ennek fő előadója nm.
és ft. Bíró László családreferens püspök lesz. Minden
lelkipásztort, szerzetest, házaspárt és családot szeretettel
hívunk és várunk! Együtt is család vagyunk: egyház, azaz
Isten nagy családja. Biztosak lehetünk: aki a mai világban
a családokért bármit is tesz, az lényeglátó, és a jövőt
szolgálja.
Ft. Szénégető István
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Hitből fakadó
életdöntés

A

z utóbbi időben gyakran hallom főként papok,
szerzetesek részéről, hogy „imádkozzunk hivatásokért”, mert „egyre kevesebb a hivatás”, mert
„nincsenek hivatások”. Néha nem is tudjuk pontosan, mit
értünk az alatt, hogy „hivatás”. Amikor hivatásgondozásról beszélünk, benne foglaltatik az a vágy, hogy legyen
több pap és szerzetes. Az év folyamán a szerzetesek világnapján (február 2.) és hivatások vasárnapján (a húsvétot
követő negyedik vasárnap) különös feladatunknak tekintjük, hogy hivatásokért imádkozzunk. Itt is többnyire
papi és szerzetesi hivatásra gondolunk. És itt véget ért a
hivatásgondozás útja?
A Gyulafehérvári Főegyházmegye Hivatásgondozó
Munkacsoportja idén Csíksomlyón szervezett egy napot hivatásgondozás témában, amelyen papok, többnyire
szerzetesek, de világiak is részt vettek. Célunk egyrészt az
volt, hogy megismerjük egymást, akik szívügyünknek tekintjük a hivatásgondozást, másrészt az, hogy próbáljuk
meg tisztázni, egyházunk tanítása szerint mire gondoljunk, mit értsünk „hivatás” alatt.
Rómában 1997-ben tartottak egy nemzetközi kongresszust, amelynek központi témája a hivatás és a hivatásgondozás volt. A kongresszus záródokumentumának
címe: In verbo tuo… (Új hivatásokat egy új Európa számára…). Ezzel a dokumentummal dolgoztunk, amikor
Csíksomlyón több mint harmincan összejöttünk az egyházmegye legkülönbözőbb területeiről, hogy reflektáljunk a fenti témakörökre, kérdésekre. Úgy éreztük, hogy
egy kincsesbánya ez az elfelejtett dokumentum. Miért
volt fontos számunkra pontosan a hit évében a hivatásgondozás témakörében e dokumentumra támaszkodva elmélyülni? A dokumentum határozottan kimondja,
hogy az igazi hivatás melletti döntés a hívő elfogadás kifejezése, annál valódibb, minél inkább érett hitből fakad,
és annak része. Csak hitből fakadó életvitellel lehet megtalálni és dönteni a hivatás mellett.
De mi is a hivatás? Elsősorban az életszentségre való
meghívást jelenti. „Az életszentség minden Krisztusban
megkeresztelt ember célja. Minden életnek sajátos, egyedi meghívása van. A szentségre szóló meghívás alapja a
keresztség. (…) A hivatás a Teremtő gondviselő gondolata, eszményi elgondolása, mintegy álma, az adott teremtményről. (…) Ugyanis létbe hívja az embert, és amikor
az ember belép az életbe, annak képmását fedezi fel, és
hordozza önmagában, aki őt életre hívta. A hivatás Isten
meghívása arra, hogy ezt a képmásságot megvalósítsuk.”
(In verbo tuo, 13) A továbbiakban még konkrétabban
fogalmaz: „Ha korábban a hivatások gondozása csak bizonyos hivatásokra terjed ki, ma egyre átfogóbb módon
kell értelmezni, mivel az Úr egyházában vagy együtt növekedünk, vagy nem nő semmi sem.” (uo.) „Nyitnunk
kell új szolgálatok és új karizmák felé, melyek lehetséges, hogy erőteljesen különbözni fognak a megszokottól.
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A laikusok felértékelődése – mely »az idők jele«, melyet
még csak most fedezünk fel igazán – egyre gyümölcsözőbbnek bizonyul.” (In verbo tuo, 19.)

Mivel csak hitből fakadó életvitellel lehet megtalálni
és dönteni a hivatás mellett, ezért a dokumentum a hivatásgondozás helyét a plébániai közösségben látja, „ahol
a keresztények élnek, s ahol a fiatal többé-kevésbé részt
vesz a hitéletben”. Kiemelt szerepet kap „az egyházi év,
mely a hit állandó iskolája, melyben a Szentlélek segítségével minden hívő Jézus képmása szerint alakulhat.”
Ezen az úton nélkülözhetetlen a személyes és közösségi
ima: „Az ima a hivatás felismerésének a helye, a tanulás helye, ahol megtanulunk hallgatni a szólító Istenre.
Minden hivatás a megszólító, türelmes, bizalomteli ima
életterében fakad. Nem lehet gyors válaszra várni, hanem bizonyossággal és reménységgel kell megmaradni az
imában, mert a kérés nem marad meghallgatatlan, és a
megfelelő időben a keresőnek Isten megmutatja hivatása
útját.” (In verbo tuo, 35.)
A hivatását kereső ember számára tehát nélkülözhetetlen a keresztény közösség és az ima. Megtapasztaljuk,
„hogy van valamink, ami közös: a hit kenyere, az Isten
megtapasztalása, a keresés fáradtsága” (In verbo tuo, 34.)
Igen, a hivatáspasztoráció müsztagógia, ami annyit jelent, hogy „egyre beljebb vezet Isten misztériumába” (In
verbo tuo, 8.), egyre beljebb vezet a Szentháromság életének titkába. Ezen mélységekben megtapasztalva az életbe hívó, a szerető és megváltó Istent, az ember meghallja
Isten hangját: „Kit küldjek el? Ki megy el nekünk?” És
megszületik a személyes válasz, a személyes döntés: „Itt
vagyok, engem küldj el!” (Iz 6, 8)
Darvas Piroska

Akik Szent Ferenc
útjára lépnek
Békét egyedül
Krisztus adhat

Az életem a legjobb
kezekben van

1973-ban születtem
Zete-váralján háromgyermekes római katolikus
családban. Természetemből adódóan, amit jónak
és helyesnek látok, abból
nem térek ki egykönnyen.
Így volt ez a vallásos életemmel is – senki nem
tudott hatni rám. Régebb
nem értettem, miért kell
imádkozni, mi szükség
van arra, hogy az ember
valamiket
elmondjon.
Ha valamerre utaztam, néztem, hogy mennyi település,
mennyi ember van a világon, hát hogyan is törődhetne
Isten minden emberrel külön-külön? Ezzel a gondolkodásmóddal éltem sokáig, más utakon járva, mint amire
Isten teremtett, és hívott.
Lelki életemben akkor kezdett változás beállni, amikor elhatároztam, hogy én mostantól a szavaimra vigyázni fogok, vigyázni fogok, hogy mit mondok ki. Tanúsíthatom, hogy ha egyszer valaki elkezd őszintén, szívből
megtérni, annak a jó Isten ad jeleket, élményeket, segítséget. Tudjuk, hogy nem elég elhagyni a rosszat, annak a
helyét be is kell tölteni jóval, mert ha nem, akkor egykettőre visszatér a rossz. Én úgy 8-9 év óta elkezdtem a szabadidőmet imával kitölteni, és azóta Isten kegyelméből
ki is tartottam, főként a rózsafüzér imádkozásában. Ma
már látom, hogy Istent megismerni csak az imán keresztül lehet, és amint a Nap be tud sütni egyszerre több millió ablakon, úgy Isten, aki a Napot és a világegyetemet
megalkotta, még inkább tud minden embert külön-külön, egyetlenként szeretni. Persze Ő minket az üdvösségünk szempontjából néz, és ahhoz adja kegyelmét.
2012 szeptemberétől az erdélyi ferences rendtartományban próbálom szolgálni a jó Istent. Nem gondolom
azt, elértem valamit, mert amíg az ember él, addig el is
bukhat, de abban biztos vagyok, hogy békét, ami nem
múlik el, egyedül Jézus Krisztus adhat. Hát kérjük együtt
kegyelmét, hogy tudjuk befogadni az Ő békéjét, szeretetét! Ámen.

1990-ben születtem
S e p s i s z e nt g y ö r g y ö n .
Négyen vagyunk testvérek. A családom jelenleg Árkoson él, de 15
évig Nagybánya mellett,
Laposbányán
laktunk.
Ott végeztem el az egynyolc osztályt. A líceumot már Sepsiszentgyörgyön jártam.
A szüleimtől vallásos
nevelésben részesültem.
Nagyon hálás vagyok a
jó Istennek, hogy ilyen
jó családdal ajándékozott meg engem. Már nagyon kicsi
koromtól élt bennem a vágy, hogy pap legyek, hogy Istent szolgáljam. 7-8 éves lehettem, amikor miseruhát készítettem magamnak, és beöltöztem papnak. A családom
összegyűlt, és én eljátszottam nekik, hogy pap vagyok, és
misézek. Természetesen nagyon élvezték. Tehát már nagyon kicsi koromban megkaptam ezt a csodálatos ajándékot, a hivatást, hogy életemet az Úrnak szenteljem.
Mindig az volt az álmom, hogy amikor felnövök, pap
leszek. Ebben a családom is mindig nagyon támogatott,
és támogat.
2011-ben kerültem Csíksomlyóra a ferences testvérekhez. Nagyon hálás vagyok, hogy befogadtak, és
megismertették velem Szent Ferenc atyánk életét és életformáját. Az itt eltöltött idő még jobban megerősítette
bennem a hivatásomat. Tudom, hogy még nehéz út vár
rám, de imával és a jó Isten segítségével biztosan sikerülni fog megmaradnom azon az úton, amelyet Isten nekem megmutatott. Tudom, hogy az én életem a legjobb
kezekben van, Jézus Krisztus kezében, és vigasztal az,
hogy soha nem vagyok, és nem leszek egyedül, mert ő
mindig velem marad.
Kérek minden kedves olvasót, hogy mondják el a
következő szép imát azokért a fiatalokért, akik az Úrnak szentelik életüket: „Mindenható, szentséges, fölséges és hatalmas Isten, minden jó, legfőbb jó, egészen jó,
aki egyedül vagy jó, neked áldozunk minden dicséretet,
minden dicsőséget, minden kegyelmet, minden tiszteletet, minden áldást és minden jót. Úgy legyen, úgy legyen! Ámen.”
Simori Lóránt

Kállai Ferenc
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A „plébános”
egyetemisták
A hit éve és az egyetemisták…, ha erre gondolok,
eszembe jut az egyik kedvenc történetem, amelyben a
falu plébánosa felkeresett egy parasztembert. Látva annak
odaadó, szinte egész nap tartó törődését az állatai iránt,
ugyanakkor megtudva, hogy milyen kevés időt fordít vallásának gyakorlására, a pap odaállt a paraszt elé, megfogta
annak két vállát, és könnyes szemekkel azt mondta: „Inkább szeretnék a lovad lenni, mint a te lelked.”
Bár nem állíthatom, hogy régóta foglalkozom egyetemistákkal, vagy hogy tökéletesen ismerném az életüket,
de abból, amit az eddigi kolozsvári szolgálatom alatt tapasztaltam, azt látom, hogy gyakran ők is olyanok, mint
az idézett történet főszereplői. Aki volt egyetemista, esetleg van egyetemista fia vagy lánya, tudja, hogy a fiatalok életében ez egy egészen sajátos időszak. Kikerülnek
a családból, a középiskola ritmusából, és megérkeznek
„a Nagyvárosba”. Itt sok mindennel találkoznak: maguknak kell beosztaniuk a napirendjüket, nem ellenőrzi
őket senki. Néha a szülők telefonhívásai megpróbálnak
segítségükre lenni, de ez messze nincs olyan hatással,
mint a konkrét jelenlét a korábbi években. Az egyetemen
egészen más követelményeknek kell megfelelniük, mint
a gimnáziumban, és erre is át kell állniuk. Ne feledkezzünk meg a színesebbnél színesebb programokról sem,
amelyek mindig hívogatják őket, és valahogy soha nem
fogynak ki. Van, hogy egy szórakozóhely, máskor egy új
baráti kör kínálja az újdonságot.
Akiknek sikerül rendet rakniuk a sok „újdonság” között, és a rendet meg is tarják, azok igazi „életmentőknek”
bizonyulnak a társaik számára is. Úgy, mint a plébános
az említett történetben, odaállnak egy-egy rossz irányba
sodródó fiatal elé, belenéznek a szemükbe, és szavaikkal,
tetteikkel vagy életmódjukkal őszintén elmondják nekik:
„Ha tovább folytatod ezt az önpusztító életmódot, egy
nap teljesen ki fogsz égni, és minden értelmetlen lesz számodra.”
A „plébános” egyetemisták azok, akik hívő keresztény emberként próbálnak élni „a Nagyvárosban” is.
Vannak, akik otthonról hozzák magukkal a hit ajándékát, és szép számban akadnak olyanok is, akik Istent itt
fogadják be az életükbe. A jó úton való megmaradásukat
a vasárnapi szentmisék mellett talán a legjobban a különböző lelkiségi kiscsoportok segítik őket, hogy az oázisokhoz hasonlóan, hogy feltöltődve és bátran vágjanak neki
az előttük álló útnak. Azzal a biztos tudattal kezdik az új
napot, hogy van pár fiatal egyetemista, akik imádkoznak
értük, akiknek újból lesz alkalmuk elmondani, hogy mi
történt velük az elmúlt időben, tanácsot kérhetnek tőlük,
meghallgatják őket, felüdülhetnek a társaságukban.
Hogy a hit mekkora ajándék és kincs, erre sokszor
akkor döbbenek rá, amikor ezeken az egyetemista kiscsoportokon hallgatom a fiatalokat. Néha megszégyenítően, ugyanakkor ösztönzően hatnak rám, hogy milyen
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bátran megvallják a jó Istenbe
vetett hitüket és
a katolikus egyházhoz való tartozásukat.
Ezeken a találkozókon annak
örvendek a legjobban, amikor
elmondják, hogy
adott helyzetben
hogyan tudtak
belekapaszkodni az Úrba, illetve felemelni
egy másik embert, adva abból
a hitből, amely Fr. Pantea Tibor: A „plébános” egyetemisták
azok, akik hívő keresztény emberként
az Istennel való
próbálnak élni
kapcsolatukból
táplálkozik.
Nagyon örvendek, hogy XVI. Benedek pápa meghirdette a hit évét. Erre a kegyelmi időre válaszolva, a
kolozsvári ferences templomban minden hónap végén
kiosztunk a híveknek – akik között szép számban vannak egyetemisták – egy hittel kapcsolatos imát, amelyet
a szentmise végén együtt elimádkozunk. Ez egy szép és
megerősítő pillanat minden jelenlévő számára, és nekem
személyesen is felemelő, mert látom, tudom, hogy egy-egy
fiatal egyetemista naponta, hetente többször is elimádkozik egy-egy ilyen hitet kérő, megerősítő imát.
A rendszeres programok mellett ebben a tanévben
is több olyan lelki programot szervezünk, amelyek arra
hivatottak, hogy az egyetemisták közelebb kerüljenek Istenhez, és erősödjék a beléje vetett hitük. Ilyen a hetente
sorra kerülő Katekizmus Kompendiumával foglalkozó
programunk, a Ferences Ifjúsági Téli Találkozó (amelynek mottója: „A hit hegyeket mozdít!”), a nagyböjti lelki
nap és a Szent Három Nap. Utóbbira a fiatalok beköltöznek a kolostorunkba, hogy együtt imádkozzuk át a nagyhét szent napjainak a liturgikus szövegeit és mozzanatait.
Az a fiatal egyetemista vagy egyetemre készülő, aki
meg szeretné tapasztalni az Istenben kiegyensúlyozott
élet örömét és erejét, de nem tartozik valamilyen közösséghez, mihamarább keressen magának egy ifjúsági
kiscsoportot! Nem kell félni, a „plébános” egyetemisták
nem besavanyodott társaság, hanem élő, normális emberek, ami, remélem, hogy a következő három igen őszinte
vallomásból is kiderül.

Fr. Pantea Tibor

Az Istenben
kiegyensúlyozott élet öröme
A hitélet nehézségei
A szentmisére járáson és a napi imán túl az a sajátosan egyetemista vonás bennem, hogy
járok ferences kiscsoportba, ahol sok fiatallal van alkalmam megismerkedni a közös programok
– szentségimádás, ifjúsági szentmise, játék, filmnézés – során. Ezek az alkalmak jók arra, hogy
megoszthassuk egymással tapasztalatainkat, és olyan tanácsokat kapunk, amelyeket máshol
nem szerezhetünk meg. Számomra a legfontosabb a közösség megtartó ereje: jó tudni és érezni
azt, hogy ilyen élettel, hittel teli fiatalokkal találkozhatok.
Fontos számomra az is, hogy a vasárnap mindig ünnepnap legyen, ami nem csak annyiból
áll, hogy elmegyek misére, hanem ilyenkor időt fordítok a barátokra, a családra és magára az
ünnepre.
Ez azonban csak egy része a hitéletemnek, mert a hit cselekedet nélkül halott. Mint kezdő
egyetemista, igyekszem úgy tekinteni a sok új, idegen emberre, hogy meglássam bennük a jót.
Amikor nem csak azt látom meg bennük, olyankor van, amit szóvá teszek: például megmondom a barátaimnak, hogy
ne tékozolják az idejüket, a tehetségüket. Megpróbálom felhívni a figyelmüket a bennük lévő jóra, hogy azt kamatoztassák.
A hit szerint való cselekvés így egyszerűnek tűnik, de nem az. Amikor ugyanis azt látom, hogy sokan úgy akarnak
elérni célokat, hogy eszközeik nem tisztességesek, elveszítem az életkedvemet, hogy aztán jöjjön egy beszélgetés, egy
találkozás, egy szentségimádás, ami visszaadja a jóba vetett hitemet.
Kind Csilla

A cselekedetekben megnyilvánuló hit
Istennel való kapcsolatom mindig fontos szerepet töltött be az életemben. Második éve tanulok Kolozsváron, és
a jelen körülmények között is próbálok Istennek tetsző életet élni, tanúságot tenni hitemről, bár ez sokszor nagyon
nehéz feladatnak bizonyul. Már középiskolás éveim alatt rájöttem, hogy hitemben csakis úgy
erősödhetek, ha közösségi életet élek, ha gyakran találkozom olyan emberekkel, akik úgy keresik Istent, mint én. Ezt a közösséget Kolozsváron a ferenceseknél találtam meg. Innen merítek
erőt a mindennapok problémáihoz, itt kerülök közel Istenhez.
Az Istenbe vetett hit megélése számomra azt jelenti, hogy türelemmel és szeretettel fordulok
embertársaim felé. Elsősorban a párkapcsolatomban próbálom megélni Istent, és azokkal az
emberekkel, akikkel az egyetemen együtt dolgozom. A szeretet és segítőkészség, mint hitem
megnyilvánulási formái, a három szobatársammal való kapcsolatomban is fontos helyet kapnak,
hiszen valakivel együtt lakni csak úgy lehet, ha gyakorlod a hitedet, meghallgatod a másikat, és
elfogadod emberi gyarlóságait, amikkel te magad is rendelkezel. A cselekedetekben megnyilvánuló hit számomra a gyakori szentmisére járást, a rendszeres szentáldozást és szentgyónást is jelenti, még akkor is,
ha gyengeségem miatt számtalanszor esem vissza ugyanabba a bűnbe. Sajnos nem tudok mindig határozott lenni a
hitemet tekintve, vannak időszakok, amikor elbizonytalanodom. Ezekből a nehéz helyzetekből segít ki a rendszeres
ima, amely nem mindig jön szívből, de segít ráhagyatkozni Istenre, aki megadja nekünk a hitvalló, jócselekedetekre
ösztönző, élő hitet.
Gál Levente

Hívőnek lenni felelősség
Ha megkérdezik, hogyan élem meg a hitemet, az első reakcióm mindig az, hogy járok templomba, imádkozom,
lelki olvasmányokat olvasok, önkéntes munkákat végzek, de korántsem ez jelenti azt, amitől engem hívőnek nevezhetnek. Talán vallásosnak igen, de nem hívőnek. Valóban kitölti hétköznapjaimat a szentmise, az ima és a lelki élet, de ezek csak azok a külső megnyilvánulások, amelyek
a hitből forrásoznak.
Attól a pillanattól kezdve, amikor befogadtam Krisztust az életembe, és ő befogadott engem,
minden lélegzetvételemmel megélem a hitet, Őt szolgálom. Nyilván a magam bűnös módján,
hiszen az vagyok. Gyakran befolyásolnak mások, vagy megakadályoz a fáradtságom. Gyakran
érzem magam földönkívülinek, mert bizonyos helyzetekben nem értik meg mások, mit miért
mondok, vagy teszek. Ezekből a visszajelzésekből tudom, hogy nem a világ szerint cselekedtem,
máskor pedig az ezektől való félelmem akadályoz meg a cselekvésben.
Hiszem, hogy hívőnek lenni nagy felelősség. Meggyőződésem, hogy a hit útja olyan keskeny ösvény, amelyen
mint részeg ember igyekszünk hazafelé. Meg sem tudom számolni, hányszor estem az „árokba”, de van egy Útitársam,
aki mindig kiemel onnan. Éppen ezekről az alkalmakról nem tudok hallgatni, és ezek miatt csatlakoznak mások is az
utazáshoz.
Csíki Beáta
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Suttogó templomaid
nyelvét nem értem
– A kamaszkori vallásosságról –

Megszokottság…
A gyermekkorból hozott hagyományos hit (keresztvetés a templom előtt, látványos elsőáldozás, nagy ünnepekre meggyónunk, hangos „Dicsértessék…!” a papnak
még profán környezetben is…) még évekig továbbél bennünk. Megtartó erejű formák, amelyek fontos tartalmakat hordoznak. Ez egyébként még nem élő hit. Csak lelki
szunnyadás jóleső békével.
Válság…
A kamaszkor, a tinédzser évek (szinte elkerülhetetlenül) válságot hoznak nemcsak a szülőkkel-felnőttekkel,
tanulással, a másik nemmel való kapcsolatban, hanem a
vallás terén is. Létezik-e az, akit nem tapasztalok a mindennapok utcáin, a ránk törő bajokban, de még a templomokban sem? Miért vállaljam a keresztény hit nehéz
etikáját, amikor bizsergetnek-megőrjítenek a hormonok,
és a közszellem is egészen szabados lett? Majd idősebb
koromban talán, de most még élvezni akarom fiatalságomat barátaimmal-barátnőimmel. Önálló fiatal akarok
lenni, nem „oltármászó”. A misék imádságok nyelvezete
is idegen, és én „suttogó templomaid nyelvét nem értem.”
(Jules Supervielle: Imádság az Ismeretlenhez)
Eltávolodás…
Évekig (évtizedekig) tarthat. Közben lehet, hogy eljárunk szentmisékre, de csak testileg. „Isten, ha Te mindenütt ott vagy, akkor hogyan lehet, hogy én mindig
másutt vagyok?”(Graffiti) Lehet persze, hogy dacosan
szembeszállunk, hivalkodó ateizmussal. Az is lehet, hogy
vonzóbb, ezoterikus, reinkarnációs újhiteket találunk a
„vallások nagyáruházában”. Az aggódó szülői kérdésekre nem tudunk, vagy nem akarunk válaszolni, ami nekik
is, nekünk is fáj. A harmónia sajnos bennünk, köztünk
megszűnt, helyette éles kritikák. És egyébként is, az ateizmus, a kihívó öltözködés, durva beszéd vagányságnak,
bátorságnak látszik.
Az eltávolodás akkor enyhül, ha akad a közelben
egy-két vallásilag hiteles személy (felnőtt, pap, barát, barátnő), akire felnézünk, akit a hitben mi is tekintélynek
tartunk. Ha van…
Lelkes kiállás…
Megtartó erejű tud lenni, ha a fiatal egy jó vallási közösségre, csoportra, énekkarra, önkéntességi munkára
talál. Amire ő lelt rá, és amely befogadja. A kamaszkor
idealizmusával tud érte, benne lelkesedni. Ez nemcsak
vallási, hanem baráti közösséget is jelent. És persze nemcsak vallási programokat, hanem bulikat is. Csak győzzék
a felnőttek türelemmel, bizalommal… És odafigyeléssel!
Vallási mérgezés…
A vallásos közösségekben-lelkiségekben (legyen az
karizmatikus, fokoláre, nagycsaládosok…) több éve-évtizede elkötelezett szülők jó párszor tapasztalják, hogy
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gyermekeik egy idő után,
kamaszodván, már nem
érzik magukénak ezt (az
egyébként hiteles) közösséget. Hasonlót tapasztalunk az egyházi iskolákban is vallási téren. Túl
soknak érzik a fiatalok a
kötelező vallásos programot, elegük lesz belőle.
Különösen, ha erőszakos
papi magatartást tapasztalnak a szószékről. „Vallási mérgezést” kapnak…
Hiába, a szabadság nagy
kincs. A hit is rámehet.
Sárközi Sándor: megtartó erejű tud
lenni, ha a fiatal egy jó vallási
közösségre talál

Hány utat járjon
végig valaki?
A vallási krízist nem lehet elkerülni, az mindenki életében bekövetkezik. A gyermekkorból való kinövésünk
velejárója. Nem az a szerencsés, aki látszólag megússza,
aki elspórolja, hanem aki a fuldoklásban is vállalja a belső
tépelődéseket-imákat-utánaolvasásokat a hitért. Akinek
megadatik annyi bizalomteli szabadság (szüleitől, tanáraitól, nevelőitől, miközben persze ők aggódásukban lerágják a körmüket), hogy önerejéből (is) küszködhessen.
S aki nem csúszik bele olyan függőségekbe, társaságokba,
szenvedélyekbe, ahonnan alig lehet kimászni.
Szabadság és megkötöttségek erőterében küszködünk, és sokszor elveszítjük a meccseket. Hitünket szüleinkben. Istenben. Egy ideig…
„Hány utat járjon végig valaki,
Hogy a neve ember legyen? …
Hányszor kell nézni fölfelé,
Hogy előderengjen az ég?
És meddig füleljen, aki csupa fül,
Hogy meghallja, jajgatnak épp? …
Na és hányszor lehet még, hogy félrenéz
Az ember, s azt színleli: vak?
Ha válasz kell, hallgasd, hogy mit fúj a szél,
Csak hallgasd, hogy mit fúj a szél.”
(Bob Dylan)
A Lélek ott fúj, ahol akar… És állandóan fúj. Mindenütt, mindenkinek. Észrevehetetlen szellőként, olykor
viharként, elfújva ködöket, szmogot.
Jó, hogy Jézus is itt volt. Kezdem Őt nem szégyellni. Figyelem apró emberi gesztusait, de cunami erejű (de
mégsem pusztító) kijelentéseit is. Józanságát. Hullámzásként növekedhet, de kisebbedhet is bennem a Jézus-tapasztalat. Ez már a felnőttes hit kezdete?
Sárközi Sándor

Hit, kétség, hitetlenség
– 17-18 éves fiatalok vallomásai:
kritikusan önmagukról és mások irányába –

„A vallás az én életemben egy biztos pont, amelyre
mindig támaszkodhatok. Olyan családban nőttem fel,
amelyben szüleink minden vasárnap magukkal vittek a
templomba, imádkozni tanítottak és beavattak a vallásos
életbe.
Mivel én is hívő ember vagyok, így az egyház közösségébe tartozom. Aktívan igyekszem részt venni az
egyház életében; amikor csak tudok, részt veszek az ifi
hittanórákon, szentmiséken, azonban nem vagyok elégedett magammal. Nem szentelek elég időt erre a dologra,
a hit azonban nagyon sokat jelent minden pillanatban
számomra.”
***
„Szinte teljesen biztos vagyok abban, hogy van élet a
halál, a földi élet után. Úgy gondolom, hogy itt, a Földön
csak egy hatalmas vagy több kisebb-nagyobb megpróbáltatásnak vagyunk kitéve, amelynek során bizonyítanunk
kell, hogy milyenek vagyunk, hogy meg tudunk felelni,
és hogy a szenvedéssel teli és szép napok után történik
majd valami: eljutunk valahova, ahol csak szépség, jóság,
boldogság lesz. Előtte azonban meg kell küzdenünk, és
értelmesen kell leélnünk az életünket, miközben jót cselekszünk, segítünk másokon, rengeteg tudást magunkba
gyűjtve, tapasztalatokkal teli menve a Más Világra. Sajnos
vannak, akik nem mennek át ezeken a „nehézségeken”,
vizsgákon.”
***
„Tapasztalatból
tudom, hogy vannak olyan
emberek, akik azért mennek szentmisére, és azért
áldoznak sokszor bűnösen
is, és magasztosan mindenkit átharsogva énekelnek, hogy mások lássák, és
hallják. Nem veszik észre,
hogy ez nem erről szól, hanem az alázatról és a bűneink megbánásáról.”
***
„Az én hitem abból
áll, hogy nincs hitem. Az
én meghatározásomban
Istent nem lehet pontosan
meghatározni, mert ahány
ember, annyiféle meghatározás van. Az én meghatározásom: a Bibliával ellentétben
szerintem az ember teremtette az Istent.”
***
„Nem mondhatom magamról azt, hogy nagy hívő
lennék. Van olyan, hogy hiszek Istenben, de olyan is előfordul, hogy csak hinni akarok. Isten nem mindig igazságos, mert sok olyan jó ember él szegénységben, nyomorban, akik mást érdemelnének, és mégis csak szenvedést
kapnak.”

***
„A hétköznapokban, amikor társaságban vagyunk,
nem beszélünk a vallásról, ez magánügy, elzárjuk mások elől, és nem nyílunk meg ezzel kapcsolatban. S habár
nem hozzuk nyilvánosságra, azért járunk szentmisére,
elvégezzük a szentgyónásunkat, és áldozunk, nem zárjuk
ki az egyházat az életünkből. Legalábbis velem ez így van,
így is marad, és a gyermekeim felé is így fogom ezt továbbítani.”
***
„Nem mondhatom azt magamról, hogy teljes mértékben hitetlen vagyok. Istenről alkotott képem még elég
homályos, mivel általában csak abban hiszek, amit látok,
vagy érzek, és Istennel nem vagyok így, mert mindeddig
nem éreztem Isten jelenlétét az életemben. Szerintem a
legtöbb ember hite arra alapozódik, hogy legyen támaszpontjuk a halál utáni életre, és ez engem is elgondolkodtatott párszor. Ugyanakkor ott van az egyház története és
„Isten története”, ami számomra még mindig nem biztos
pont, mert nem abban a korszakban éltem.”
***
„Az én hitem életem során gyakran változott. Ha
őszinte vagyok önmagamhoz és másokhoz, akkor elmondhatom, hogy eddigi életem során volt már haragos
is az istenképem, de volt már a barátom is. Haragos istenképem leginkább kisgyerekkoromban volt, amikor azt
gondoltam, hogy Isten mindent lát, és mindenért büntet. Ez volt életemnek az a része, amikor sok büntetést
kaptam, és örökké vártam már, na megint mindjárt kapom. Ez egészen 8-9 éves koromig tartott. Ezután nagyon
megváltozott, azt lehet mondani, hogy égi automata lett,
amely szükségleteink kielégítéséhez kell. Persze mindezek ellenére volt egyfajta szeretet is bennem az általam
elképzelt istenképben.
Azt hiszem, hogy Isten sokkal közelebb van hozzánk,
mint azt gondolnánk. Mindig ott van mindenkiben, csak
meg kell nyílnunk neki, és ő megmutatkozik bennünk.”
***
„Nem Isten távolodik el tőlünk. Téves ezt állítani. Mi
távolodunk el tőle. Sokszor éreztem azt, hogy nem vagyok jó keresztény, de azt sosem állítottam, hogy nincs
hitem. Isten szeret minket, és a lelke mélyén szerintem
mindenki tudja ezt, csak nem ismeri be magának.
Isten jó hozzánk akkor is, ha hibázunk; irgalmas, gondoskodó, mert ő a mi Mennyei Atyánk. Csak mi sokszor
kihasználjuk Istent. Amikor szükségünk van valamire,
akkor kérjük őt, vagy ha betegek vagyunk „jaj, istenem”,
de vajon csak ilyenkor kellene hozzá imádkoznunk? Nem
kellene megköszönnünk a sok jót?
Hiszem azt is, hogy ott fenn van a mi égi édesanyánk,
Mária, aki példaképe lehet minden édesanyának, minden
szülőnek. Jóságos és meghallgatja imánkat.”
Összeállította:
Lőrincz Éva Katalin
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Megtapasztalni Isten alázatát
– Csíksomlyó szerepe
Az 1400-as években telepedtek le Assisi Szent Ferenc
fiai a Csíki-medencében. Az évszázadok folyamán sorsuk összeforrt a nép sorsával. A somlyói klastromnak van
múltja és történelme, sok értékes és érdekes fordulattal,
feljegyzéssel, és van jelene is: Mária-tisztelet, búcsújárások, püspök- és papszentelési ünnepek, szerzetesi fogadalomtételek, keresztelők, esküvők és jubileumok. Ezek
az események a kolostornak a nép életében való részvételét jelentik, azt, hogy hitben és emberi mivoltában megtartó ereje van számukra, amit szeretnénk minden időben megosztani mindazokkal, akik ránk figyelnek.
A csíksomlyói ferences közösség jelenleg hét örökfogadalmas tagból és két jelöltből áll. József atya és Elek testvér a
közösség két legrégebbi tagja. Szilveszter testvér, Sebestyén
testvér és én, Böjte Mihály augusztus óta vagyunk Csíksomlyón. Ambrus testvért és Erik testvért egy évvel előttünk helyezték ide. A két jelölt itt készül fel az újonc évre.
A tavaszi provinciai káptalanunkra készülve fellapoztam a kolostor vizitációs könyvét, amelyben 2009-ben
Tamás Gábor OFM vizitátor ezt írta: „Feladatuknak tekintik, hogy az ideérkezők rajtuk keresztül is megtapasztalják Isten alázatát és Mária kedves egyszerűségét. Ezen
a helyen különösen is fontos, hogy a testvérek összehangolják a tevékenységet.”
Nagyon elgondolkodtatott ennek a bejegyzésnek az
igazsága. A Csíksomlyón élő és dolgozó ferences közösség élete a kegyhelyhez kötődik. Ez nagyon szép lehetőség, és egyben nagy feladat is. Életünket a közös imádság,
a rekolekciós alkalmak, a rekreáció, a házi káptalan irányítja, és táplálja. Ezeken az alkalmakon vizsgáljuk felül
az életünket, tevékenységünket, és szervezzük meg a feladatainkat.
A környező települések lelkipásztoraival és híveivel
való kapcsolattartás érdekében igyekszünk részt venni
a búcsús szentmiséken, vagy a lehetőségekhez mérten
búcsús szentbeszédet is vállalunk. Nagyon fontos napi
tevékenységünk a kapusszolgálat, amelyet felváltva látunk el. Itt fogadjuk azokat, akik tőlünk szentmisét, imát
kérnek, lelki tanácsért keresnek fel bennünket, vagy más
lelkipásztori szolgálatra van szükségük. A kegyhely lelkipásztori ellátása mellett néhány kisebb evangelizációs
tevékenység is folyik, mint például a Ferences Ifjúsági
Csoporttal, a Ferences Világi Renddel való foglakozás,
bibliaolvasó csoport és faragó kör működtetése. Ugyancsak lelkipásztori odafigyelést igényel a kegytemplom
felnőtt- és gyerekkórusa. Ezenkívül hetente felváltva misézünk a klarissza nővérek kápolnájában.
A szegényekkel való kapcsolat a tapasztalataink hatására időközönként változik. Az utóbbi időben lecsökkent
a kapunál való adományosztás gyakorisága, de találtunk
más módozatokat a szegények megsegítésére. Karácsony
körül a fiatalok és a jelöltek néhány környező családot
kerestek fel, és adományt vittek nekik. A Szent Antal
perselyből segítettük a provincia szociális kezdeményezéseit, a Mária Rádió Segítő kéz programját. A kegyhelyről a Mária Rádió gyakran közvetít szentmisét, például
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nagyobb ünnepeken, elsőszombaton, adventben, nagyböjtben. Fr. Eriknek a kegytemplomról van műsora, kéthetente hangzik el a Ferences félóra, havonta a Ferences
ifjúsági műsor. A Csíksomlyói Üzenete című kegyhelylap
szerkesztése, kiadása, a kolostor és kegytemplom honlapja fontos evangelizációs lehetőségünk.
Minden katolikus nemzetnek van Mária-kegyhelye,
legtöbbször ez nemzeti kegyhely is. Székelyföldnek vitathatatlanul mindig is Csíksomlyó volt a katolikus és nemzeti kegyhelye, zarándoklatainak áhított végcélja, amelyet
kezdettől fogva a ferences atyák gondoztak. A reformáció
óta Csíksomlyó maradt meg, egész Erdély zarándokhelye
lett, sőt az 1990-es éveket követően mind többen és többen érkeznek az összmagyarság zarándokhelyére, a Csíksomlyói Szűzanyához.
A hit az erős Mária-tiszteletbe kapaszkodva megerősítette a Gondviselésbe vetett reményt, és segítette a székelységet, hogy a romokat sokszor tudja újjáépíteni.
Szívből hangzik fel az ének a zarándok ajkáról: „Édesanyánk, hozzád jöttünk…”, mert érzi, hogy Csíksomlyó
ugyanaz, mint aminek őseink építették, olyan hely, ahol
a „föld és az ég” közelebb van egymáshoz. A Szűzanya
közbenjárására megtapasztalja a szerető és üdvözítő Isten jelenlétét. A kegyhelyen termékeny talajra lel a mindennapi gondoktól távol, és így lesz képes arra, hogy
újra összeszedje magát, és visszanyerje lelki erejét, megerősödjön emberségében, hovatartozásában, és nagyobb
odaadással próbálja járni a hit útját.
A csíksomlyói kegyhely központi búcsúja, a pünkösdi
búcsú – amely 1567-re nyúlik vissza – Erdély- és Európaszerte ismert zarándoklat, amelyet pünkösd szombatján
tartunk. Ezen a napon – túlzás nélkül állíthatjuk – a Szűzanyára úgy tekintenek
a zarándokok, mint
szent hitünk védelmezőjére, megköszönve
az évszázados oltalmat
és kegyelemet kérve
a jövőre. A régiek, de
a maiak is sokan úgy
tartják, hogy egyszer
egy évben el kell menni a Csíksomlyói Szűzanyához. Aki pünkösdkor nem tudott
jönni, az jött Mária
neve búcsújára. Nem
kellett ezt leírni, szabályba foglalni, mindenki lelkében ott élt a hagyomány,
egy-egy családban az idősektől áthagyományozódott a
búcsújárás, a kegyhely iránti szeretet. Lelkükben benne
volt, hogy kegyelmet nyernek a búcsúval, ha a Szűzanya
közbenjárását kérik, gyónnak, áldoznak, áldozatot hoznak, és közösen imádkoznak. Benne volt a köztudatban,
hogy a zarándoklat lényege: a Szűzanyát tisztelni és bűnbocsánatot nyerni.

és Mária kedves egyszerűségét
a közösség életében –
Nem csak a búcsúkra érkeznek a zarándokok. Igen kedvelt ájtatosság
a Páduiai Szent Antal tiszteletére tartot nagykilenced. Gyökerei az 1700-as
évekre nyúlnak vissza. Kezdetben az ífjúság körében volt kedvelt ájtatosság,
a lelkes ifjak a szüleiket is elhozták a nagykilencedre. Megszakítás nélkül
mind a mai napig jönnek az áhítatos zarándokok, akik bizalmukat Szent
Antalba helyezik, és oltalmától remélnek különös isteni segítséget.
Minden év február 11-én, a betegek világnapján sor kerül a betegek és
idősek zarándoklatára. A Boldogságos Szűz Mária nagy szeretettel és gondossággal siet gondokkal küszködő gyermekei megsegítésére. Ezért sok
beteg fordul hozzá, a betegek gyógyítójához, sokan zarándokolnak el a
Szűzanya számára szentelt kegyhelyekre. Sokan jönnek ide, a Csíksomlyói
Szűzanya szentélyébe is, hogy az ő közbenjárását kérjék.
A Szűzanya oltalmáért esdekelnek minden hónap első szombatján is a
csíksomlyói kegyhelyre érkező zarándokok. Sok százan vállalják az utazást,
hogy az elsőszombati ünnepélyes Mária-köszöntőn részt vegyenek. Ennek
keretében a zarándokok a bűnbánat szentségében megtisztulva ünnepéyles
szentmisén vesznek részt, amelyet az rózsafűzér elimádkozása és gyertyás
körmenet követ a kegytemplom előtti téren a kegyszobor kicsiny másával.
Az ember meghatódik, látva azt a sok hittel telt embert, akik eljönnek, mert
érzik, a kegyhelyen mindig otthon vannak. Az Édesanya ugyanis mindig
várja gyermekeit, hogy alázatosan a háttérbe húzódva minden jóakaratú
embernek átnyútsa Szent Fiát. Ebből az örömből, áldásból részesednek azok
is, akik rendszeresen bekapcsolódnak az elsőszombati Mária-köszöntőbe a
Mária Rádió jóvoltából.
Akik rendszeresen járnak a kegyhelyre, a kegytemplom ünnepi szentmiséinek vagy a pünkösdi liturgiának a résztvevőiként megtapasztalhatták, hogy a kegytemplom vegyeskarának újra és úja felcsendülő hangja
segíti a híveket, hogy egész valójukkal, minél teljesebben vehessenek részt
a liturgiákon, hogy harmóniába kerülhessenek Istennel. A Csíksomlyói
Kegyteplom Kórusának karvezetője Bíró János, akinek vezetésvel hallható a
kórus advent vasárnpjain, karácsonykor, a nagyheti szertartásokon és húsvétkor, a pünkösdi búcsús napok alatt és az őszi Mária neve búcsú alkalmával. Mindemellett az ünnepi liturgiákat a
„jövő nemzedék”, a gyermekkórus is színesíti, csengő hangjával segítve a lelkeket
az Isten felé vezető úton.
1990 után megnőtt a zarándokok
száma, főleg a búcsúk alkalmával. Az itt
szolgáló szerzetesek kevesen voltak a búcsúk levezetéséhez, így alakult meg a férfiakból álló önkéntes csoport, a rendezők
közössége, akik a búcsús napokon kívül
az év nagy ünnepein és vasárnapjain is
segítséget nyújtanak a zarándokoknak.
Himnuszuk: „Nagyasszonyunk, hazánk
reménye...” Ezzel az énekkel nemcsak kérnek, hanem hálát is adnak, hogy itt lehetnek, és tettekkel igazolhatják Nagyasszonyunknak és az ő Szent Fiának hűségüket.
Hálásak vagyunk mindazoknak és mindazokért, akik hittel és szeretettel keresik fel ezt az ősi Mária-kegyhelyet, és lehetőségeinkhez mérten
igyekszünk az itt megforduló zarándokok lelki javát szolgálni, bízva abban,
hogy a szent hely kegyelmei által a kegyhelyen szolgáló szerzetesek élete is
megszentelődik.
Fr. Böjte Mihály házfőnök
Fr. Urbán Erik templomigazgató

Fontos visszatérni
a hit forrásaihoz
folytatás a 4. oldalról

Az anyagokat Darvas Piroska
segítőnővér gondozza, akinek szívügye a hivatásgondozás, és a Szent
Margit Lelkigyakorlatos Házban
több programot is szervez ebben
a témában. Mivel a hivatás több
szempontból is kapcsolatban van
a családokkal, a gyerekvállalással – mert Isten csak azok közül
a gyerekek közül tud hívni, akik
megszülettek –, ezért a családra
való odafigyelés is nagyon fontos.
A családpasztorációval nagyon szépen és hatékonyan foglalkozik a
családpasztorációs munkacsoport,
főtisztelendő Szénégető István vezetésével.
– Hogyan szólítja meg a Pasztorális Bizottság a hit évében a kereső
fiatalokat?
– Mivel az ifjúság pasztorációja
kiemelt jelentőségű egyházmegyénkben, ezért külön bizottság foglalkozik ezzel. Főegyházmegyénkben a kinevezett ifjúsági főlelkész
Tamás Barna fogarasi plébános. Az
Ifjúsági Főlelkészség a hit évében
több olyan programot is szervez a
fiatalok számára, amelyek a fiatalok
saját érdeklődési területén keresztül szólítja meg őket. Ilyen például
a keresztény zenefesztivál, továbbá
ifjúsági zarándoklatok, ifjúsági találkozók és a hagyományos CSIT
(Csíksomlyói Ifjúsági Találkozó) is.
Ezek mellett ott vannak a plébániákon, illetve főesperesi kerületekben
megszervezett ifjúsági lelki napok
nagyböjtben meg más alkalommal
is. Lehetőség van, csak ki kell használni. Ehhez kérem a Szentlélek bölcsességét minden hívőnek és minden
jóakaratú embernek!
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Pilinszky János

Örökkön-örökké
Várok, hogyha váratsz, megyek, ha terelsz,
maradék szemérmem némasága ez,
úgyse hallanád meg, hangot ha adok,
sűrü panaszommal jobb ha hallgatok.
Tűrök és törődöm engedékenyen:
mint Izsák az atyját, én se kérdezem,
mivégre sanyargatsz, teszem szótalan,
szófogadó szolga, ami hátra van.
Keserüségemre úgy sincs felelet:
minek adtál ennem, ha nem eleget?
miért vakitottál annyi nappalon,
ha már ragyogásod nem lehet napom?
Halálom után majd örök öleden,
fölpanaszlom akkor, mit tettél velem,
karjaid közt végre kisírom magam,
csillapíthatatlan sírok hangosan!
Sohase szerettél, nem volt pillanat,
ennem is ha adtál, soha magadat,
örökkön-örökké sírok amiért
annyit dideregtem érted, magamért!
Végeérhetetlen zokogok veled,
ahogy szoritásod egyre hevesebb,
ahogy ölelésem egyre szorosabb,
egyre boldogabb és boldogtalanabb.
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