
Túrmezei Erzsébet:

Most nem sietek,
Most nem rohanok,
Most nem tervezek,
Most nem akarok,

Most nem teszek semmit sem,
Csak engedem, hogy szeressen az

Isten

Most megnyugszom,
Most elpihenek
Békén, szabadon,
Mint gyenge gyerek,

És nem teszek semmit sem,
Csak engedem, hogy szeressen az

Isten

S míg ölel a fény
És ölel a csend,
És árad belém
És újjáteremt,

Míg nem teszek semmit sem,
Csak engedem, hogy szeressen az

Isten,

Új gyümölcsöt terem,
Másoknak terem,
Érik csendesen,
Erő, győzelemF

Ha nem teszek semmit sem,
Csak engedem, hogy szeressen az

Isten.

Húsvéti titok

A Sátán ördögi játékot talál ki: egy
tükröt, melybe, ha valaki belenéz,
saját rossz tulajdonságait látja. Ha a
szomszédját nézi benne, őt is i lyen-
nek látja. Ha országok határára ke-
rül, egymásban is a rosszat látják a
nemzetek. A Sátán élvezi a gonosz
játékot. Ördögi kacaja közepette
kiesik kezéből tükre, és ezer darab-
ra hul l . Egy gonosz szélvihar fölkap-
ja, és belekerül emberek szemébe,
házak ablakába és országok hatá-
rára, és ál landósul a rosszindulat a
világon.
Az Isten is készít egy tükröt. Egy

élő tükröt; Jézus Krisztust. Aki az ő
szemében nézi önmagát, megtalál ja
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jó tulajdonságait. Szomszédjáét,
a másik nemzetét is. Bár gonosz
emberek nagypénteken össze-
törik ezt a tükröt, de jön egy
jótékony szélvihar, és szétszórja
a világba. Ha akarjuk és segítjük,
belekerül szemünkbe, házunk
ablakába, és ha elég sokan
akarjuk, akkor országunk ha-
tárába is. . .

*

Feltámadás

Benedek Elek
író életrajzi regé-
nyében, az „Édes
anyaföldem” című
kötetben elmeséli é-
letének döntő fon-
tosságú húsvétját.

I fjú emberként Erdélyben ott-
hagyja szüleit és testvéreit, Pest-
re megy az Egyetemre, böl-
csésztanulmányokat folytat nem
nagy odaadással. Szülei támo-
gatják, büszkék rá. Ő halogatja
vizsgáit, elkapja a nagyvároosi
élet forgataga, verseket, cikkeket
írogat, nyomdát és kiadókat ke-
resve ismerettségeket köt, a tár-
sadalmi élet sok idejét elveszi.
Lassan elfelejti otthonról hozott

hitét, elhagyogatja val lásos gya-
korlatait. Szétszórja magát, se a
tanulást, se az írást nem tudja
igazán végezni. Az „Ellenőr” cí-
mű újsághoz adja be írásait, de
azok nem jelennek meg. Elkese-
redésében öngyilkosságra gon-
dol. Pisztolyt szerez, hazautazik
Erdélybe húsvét előtt, el akar bú-
csúzni szüleitől . Nagyszombaton
éjjel akar véget vetni életének.
Tervéről senkinek nem szól, de

a faluban maradt gyermekkori
barátjának, Ignácnak megmutatja
a pisztolyt.
Nagyszombaton feladja postá-

ra pesti barátjának írott búcsúle-
velét, korán lefekszik, forgolódik
ágyában. Végül szívének irányít-
ja a pisztolyt és meghúzza a ra-
vaszt. Nagy csattanás, csütörtö-
köt mondott a fegyver. Újra pró-
bálkozik megint. Kiugrik az ágy-
ból, vi lágosságot gyújt, nézi a
fegyvert: üres. Most rájön, hogy
Ignác kilopta a fegyverből az
összes golyót, megsejtve öngyil-
kossági szándékát. Keserves sí-
rásra fakad, végül álomba sírja
magát.
Húsvét vasárnap harangszóra

ébred, de már nyíl ik is az ajtó, é-
desanyja hozza a reggelit és né-
hány újságot, köztük az „Ellenőr”



címűt, benne kinyomtatva saját
írása.

Vergődéséből és öngyilkos ki-
sérletéről semmit sem sejtő any-
ja finoman kérdi: De ugye fiam,
el jössz a feltámadás ünnepén a
templomba és magadhoz veszed
Krisztus megtöretett testét?
Néhány órával előbb még a ha-

lált hívta. Pesti barátja talán most
siratja öngyilkos barátját. De
most boldogan ölel i magához az
életet. Élni akar, dolgozni, írni!

„Valaki” megmentette őt és visz-
szaadta az életnek. Valaki, aki
érte is valóban meghalt, de „aki
az út, az igazság és élet”.
Mert mi a húsvét lényege? Az,

hogy Krisztus él! Hogy őt nem a
holtak között kell keresnünk. A
húsvét története nem egy szép
és tanúságos mese. Húsvétkor
nem a temetőbe megyünk egy
díszsírhelyet megkoszorúzni, ha-
nem a templomokba megyünk,
az értünk meghalt, de most is élő
Megváltóval találkozni. A húsvét
ünneplése nem más, mint kap-
csolatfelvétel az élő Krisztussal.

Áldott találkozást kívánok :

- Csáki Tibor -

"Via Lucis"
Az öröm útja

Elmélkedés 14
stációban, a Föl-
támadott Úr meg-
jelenéseiről és ta-
nításáról.

A III.évezred emberiségének
örömre van szüksége, arra, hogy
Krisztus Egyházában ezt az
"újat" tapasztalja meg! A Szentlé-
lek teremti, munkálja bennünk ezt
az újat; életet a föltámadottal.

I . Jézus feltámadt halottaiból.
"Tudom, hogy Jézust keresitek,

akit keresztre feszítettek. Nincs
itt, föltámadt, amint megmondta.
Jöjjetek, nézzétek meg a helyet,
ahol nyugodott azÚr."(Mt.28.5)
Azon a bizonytalan hajnalon,

egy titokzatos arc jelenik meg az
asszonyoknak, akik szomorú-
sággal és szeretettel telve korán
reggel, a názáreti Jézus sírhelyé-
hez mennek. Az angyal, Isten hír-
nöke fedi fel előttünk
annak dicsőségét,
aki átlépte a halál
mezsgyéjét: a nyitott
sírra az égbolt borul,
ahol a feltámadt
Krisztus örökre él,
és vár bennünket.



I I . A tanitványok
üresen találják a
sírt.
"Akkor bement a

másik tanítvány is,
aki először ért a
sirhoz. Látta és
hitt."(Jn. 2o.8)

Azon a reggelen együtt futott
Jézus sirja felé Péter és a szere-
tett tanitvány. Ez utóbbi szeme e-
lé csak a halotti gyolcs és a föl-
dön hagyott halotti lepel látványa
tárult. Szemében nemcsak cso-
dálkozás tükröződik, hanem a
hit csodálata is lángra gyúl: "látta
és hitt" a halált legyőző Úrban.
Tekintete minden idők Krisztus
hivőjének tekintete.

I I I . A feltámadt Krisztus
megjenik Magdolnának
"Jézus erre néven szólította:

"Mária!" Erre feléje fordult, és
zsidó nyelven csak ennyit mon-
dott: "Rabboni - vagyis Mester."
(Jn.2o.16)

A magdalai Mária,
aki szintén hó-
napokon át kö-
vette Jézust, hal l-
gatta tanítását, lát-
ta kezét, amint be-
tegeket gyógyított

meg, nem ismeri fel urát a
húsvéti hajnalfényben.
Meghívásunk név szerint, sze-

mélyes küldetésre szól, a hit sze-
me világítja meg azt, amit a
pusztán emberi tekintet nem ké-
pes érzékelni.

IV. A feltámadt Krisztus az
Emmauszi úton.
"Hát nem ezeket kellet elszen-
vednie a Messiásnak, hogy be-
mehessen dicsőségébe? Aztán
Mózesen kezdve valamennyi
prófétánál megmagyarázta, ami
az írásokban róla szól."
(Lk.24.26)
Azon a poros úton, amely Jeru-
zsálemből Emmauszba vezet,
két tanítvány halad, de mellettük
megy egy ismeretlen vándor is.
Szavai nem mindennapiak, rávi-
lágítanak a múlt rejtett értelmé-
re, amelyet rajta kívűl más nem
ismer. Szavai nyomán lángra
gyúl a tanítványok szíve, és újból
kivirágzik bennük a remény és a
bizalom.



V. A feltámadt Krisztus megtöri
és feléjük nyújtja a kenyeret.
"Mikor asztalhoz ültek, kenyeret
vett kezébe, megáldotta, megtör-
te, és odanyújtotta nekik. Erre
megnyílt a szemük és fölismer-
ték."(Lk.24.3o)
Esteledik. A két emmauszi tanít-
vány asztalhoz ült a titokzatos
vándorral együtt, aki felfedte szá-
mukra az események értelmét.
Szavai után, most tette kelt cso-
dálatot: megtöri a kenyeret, mint
az utolsó, szent eucharisztikus
vacsorán. Hirtelen fel ismerik ar-
cát: ugyanaz a Krisztus, aki a cö-
nákulumban a kenyér és bor szí-
nében testét és vérét adja táplá-
lékul a vi lág életéért.

VI. A feltámadt Krisztus
megjenik tanitványainak.
"Miért vagytok megzavarodva?
S miért támadt kétely szivetek-
ben? Nézzétek kezemet és lá-
bamat. Én vagyok."(Lk.24.38)
A tanítványok erősen gyanakod-
nak, hogy
szellemet
látnak. Hi-
szen Jé-
zust elte-
mették egy
sírba, a ke-

resztre feszítés és megkínzás
jeleivel. Mégis Ő áll barátai előtt,
kezén és lábán sebekkel, de az
élet tel jességében. Ez az új élet
elűzi a keserűséget, a szonorú-
ságot és a kételyt és túlmutat a
halál csöndjén.

VII. A feltámadt
Krisztus hatalmat
ad a bűnök meg-
bocsátására.
"Rájuk lehelt és

így folytatta: Ve-
gyétek a Szentlel-
ket! Akinek megbo-
csátjátok bűneit, bo-
csánatot nyer."(Jn.2o.22)
Krisztus lehelete húsvét estéjén

az új élet jelképe. Annak az újjá-
teremtésnek a jele, amelyre csak
a Szentlélek képes. Kivezeti az
embert a bűn halálából, és az
igazság és igazságosság új élete
felé irányítja őt. Az egyházat át-
hatja ez az isteni lehelet, amely
megújítja, átalakítja és megszen-
tel i az emberiséget.

VIII. A feltámadt Krisztus
megerősíti Tamás hitét.
"Jézus ezekkel a szavakkal for-
dult Tamáshoz: Ne légy hitetlen,
hanem hívő! Tamás felkiáltott: Én



uram, én Istenem." (Jn.2o.27)
A kétely beférkőzik a tanítvány

szívébe, pedig hallgatta Jézust,
és látta isteni hatalma jeleit földi

élete során. Most
a feltámadt Krisz-
tus ál l Tamás előtt,
jelenléte élő való-
ság. A tanítvány
visszatér a bizo-
nyosság fényé-
hez, és hitval lást
tesz: "Én Uram, én
Istenem!"

IX. A feltámadt Krisztus
megjenik Tibériás tavánál.
"A tanítvány, akit Jézus kedvelt

igy szólt Péterhez:'az Úr az!" Ak-
kor Jézus fogta a kenyeret és a-
dott nekik"(Jn.21.7)
A Tibériás tó partján, a hajnal első
sugarainál egy férfi várakozik. Jé-
zus tanitványai visszatértek ősi
mesterségükhöz, a halászathoz. A
szeretett tanitvány rápillant a a fér-
fira, és azonnal megismeri: az Úr

az! - szól a többiek-
hez. Krisztus a par-
ton várja őket, ké-
szen arra, hogy is-
mét felajánlja a fáradt
és tétova embernek
az élet kenyerét.

X. A feltámadt krisztus átadja a
hatalmat Péternek.
"Simon, János fia, jobban sze-

retsz engem, mint ezek? Igen
Uram, felelte, te tudod, hogy sze-
retlek. Erre igy szólt hozzá: Le-
geltesd bárányaimat."(Jn.21.15)
Három kérdés és három felelet

-a szeretet párbeszéde - Krisztus
és Péter között a Tibériás tó part-
ján. A tanitvány, a ki háromszor
elárulta Urát, háromszor vall ja
meg hitét és Jézus iránti szere-
tetét, és Krisztus
rábizza a küldeté-
set, hogy az évszá-
zadok során legyen
nyájának pásztora.
Krisztus Péter sza-
vain, kezén, sze-
mélyén keresztül
vezeti egyházát.

XI. A feltámadt Krisztus elküldi
tanitványait a világba.
"Menjetek tehát, tegyetek tanít-

ványommá minden népet, ke-
reszteljétek meg őket az Atya és
Fiú és Szentlélek nevében. Íme
én veletek vagyok mindennap, a
világ végéig."(Mt.28.19)
A gali leai hegyen a feltámadás

dicsőséges Krisztusa köszönti ta-
nitványait. Jelenléte örökre élő,



hatékony és állan-
dó lesz. Támogatja
az egyház apostol i
tevékenységét, a-
mely hirdeti az E-
vangéliumot, és új
életet ad a Szentlé-
lekben az üdvözítő
keresztség által.

XII. A feltámadt Krisztus
felmegy a mennybe.
"Galileai férfiak, mit álltok itt ég-
re emelt szemekkel? Ez a Jézus,
aki közületek fölment a menny-
be, úgy jön el ismét, ahogy sze-
metek láttára a mennybe szállt."
(Ap.csel.1.11)
Az Olajfák hegye válik a föld és
az ég közötti találkozás helyévé.
Ez a találkozás a feltámadt Krisz-
tus jegyében zajl ik le. Mennybe-
menetelekor visszatér az isteni
dicsőség végtelen látóhatárába,
ahol a megváltott emberiséget
várja. A híveknek most az a fel-
adatuk, hogy a történelem és a
világ útjain
haladva
építsék Isten
Országát,
várakozza-
nak Krisztus
visszatérésé-

re: "És így mindenkor az Úrral
leszünk!"

XIII. Máriával együtt a
Szentlélekre várakozva.
"Az apostolok az asszonyokkal,
Máriával, Jézus anyjával és test-
véreivel együtt egy szívvel - lé-
lekkel állhatatosan imádkoztak:"
(Ap.csel.1.14)
A keresztény közösség össze-

gyűlt Mária körül a hitben, az ál-
landó imában és szeretetben. Az
apostolok és a hívek, férfiak és
nők, mind együtt dicsőítik Istent,
tanúságot tesznek a szeretetük-
kel a feltámadt Krisztusba vetett
hitükről, aki az új élet forrása,
várakozva, hogy betel jesedjen
Jézus ígérete, és elküldje a ví-
gasztaló Szentlelket, aki "mindö-
rökké veletek marad."

XIV. A feltámadt
krisztus elküldte a
Szentlelket.
"Hirtelen, mintha

csak heves szél-
vész közeledett vol-
na, zaj támadt az
égből és egészen
betöltötte a házat,
ahol összegyűltek. Majd pedig
szétoszló, tüzes lángnyelvek lob-



bantak föl előttük, és vala-
mennyien elteltek a Szentlélek-
kel:"(Ap.csel.2.2)
A cönákulum termében, pün-

kösd napján érkezik meg a Szent-
lélek fuvallata, az isteni lehelet,
amely eltölti a feltámadt Krisztus
tanítványait. Lángra lobban a
szeretet tüze is, mely forróvá te-
szi a hívek szívét, és elvezeti ő-
ket a világba, hogy tanúságot te-
gyenek az isteni életről, vi lágos-
ságról és szeretetről. Az ezer
nyelvű, különféle kultúrájú és
nemzetiségű egyház Jeruzsá-
lemben gyökerezik: forrása pedig
a Szentlélek.

Befejezés: Ó Istenünk, aki Fiad
dicsőséges feltámadásában visz-
szaadtad az örömet a világnak,
Szűz Mária közbenjárására add
meg nekünk, hogy élvezhessük
az örök élet világosságát, Krisz-
tus a mi Urunk által. Amen

A tudomány és a hit

Az ateista filozófia-professzor ar-
ról beszél a tanítványainak, mi a
problémája a tudománynak Isten-
nel, a Mindenhatóval. Megkéri az
egyik új diákját, hogy áll jon fel és
a következő párbeszéd alakul ki:
Prof: Hiszel Istenben?
Diák: Teljes mértékben, uram.
Prof: Jó-e Isten?
Diák: Természetesen.
Prof: Mindenható-e Isten?
Diák: Igen.
Prof: A bátyám rákban halt meg,
annak ellenére, hogy imádkozott
Istenhez, hogy gyógyítsa meg.
Legtöbbünk törekedne arra, hogy
segítsen másokon, akik betegek.
De Isten nem tette ezt meg. Ho-
gyan lehetne akkor jó Isten?
Diák: (a diák hallgat)
Prof: Erre nem tudsz választ ad-
ni, ugye? Kezdjük előlről, fiatal-
ember. Jó-e Isten?
Diák: Igen.
Prof: Jó-e Sátán?
Diák: Nem.
Prof: Honnan származik Sátán?
Diák: Istentől?
Prof: Így van. Mondd meg ne-
kem, fiam, van-e bűn ebben a
világban?
Diák: Igen.



Prof: A bűn mindenhol jelen van,
nemde?
Diák: Igen.
Prof: És Isten teremtett mindent.
Így van?
Diák: Igen.
Prof: Tehát ki teremtette a bűnt?
Diák: (a diák nem válaszol)
Prof: Vannak-e betegségek? Er-
kölcstelenség? Gyűlölet? Csúf-
ság? Mindezen szörnyű dolgok
léteznek ebben a világban, ugye?
Diák: Igen, uram.
Prof: Tehát, ki teremtette
mindezeket?
Diák: (a diák nem felel)
Prof: A tudomány állítása szerint
5 érzékünk van, melyekkel fel-
fogjuk és megfigyel jük a dolgokat
magunk körül. Mondd meg ne-
kem, fiam! Láttad-e már valaha
Istent?
Diák: Nem, uram.
Prof: Mondd meg nekünk, hal lot-
tad-e már valaha a te Istenedet?
Diák: Nem, uram.
Prof: Érezted-e már valaha a te
Istenedet, megízlelted-e a te Is-
tenedet, vagy érezted-e már a te
Istened il latát? Különben is, volt-
e már valamilyen kézzelfogható
tapasztalatod Istenről?
Diák: Nem, uram, attól tartok
nem.

Prof: És mégis hiszel benne?
Diák: Igen.
Prof: A tapasztalati , igazolható,
bemutatható bizonyítékok alap-
ján a tudomány kijelenti , hogy a
te ISTENED nem létezik. Na erre
mit mondasz, fiam?
Diák: Semmit. Nekem csak a hi-
tem van.
Prof: Igen. A hit. Pontosan ezzel
van problémája a tudománynak.
Diák: Professzor, létezik-e a hő?
Prof: Igen.
Diák: És létezik-e a hideg?
Prof: Igen.
Diák: Nem, uram. Nem létezik.
(Az események ezen fordulatára
az előadóterem elcsendesedik.)
Diák: Uram, lehet sok hőnk, még
több hőnk, túlhevíthetünk vala-
mit, vagy még annál is jobban
felhevíthetjük, lehet fehér hőnk,
kevés hőnk, vagy semennyi
hőnk. De nem lesz semmink, a-
mit hidegnek hívnak. 458 fokkal
tudunk nulla alá menni, ami a hő
nélkül i ál lapotot jelenti , de annál
lej jebb nem mehetünk. A hideg
nem létezik. A hideg szót a hő
nélkül i ál lapot jel lemzésére hasz-
nál juk. A hideget nem tudjuk le-
mérni. A hő: energia. A hideg
nem az ellentéte a hőnek, uram,
hanem a hiánya.



(Az előadóteremben ekkor már
egy gombostű leejtését is meg
lehetne hallani. )
Diák: És mi van a sötétséggel,
Professzor? Létezik-e a sötétség?
Prof: Igen. Hogyan beszélhet-
nénk az éjszakáról, ha nem lenne
sötétség?
Diák: Ismét téved, uram. A sötét-
ség valaminek a hiányát jelzi. Le-
het kis fényünk, normális fényünk,
nagy erejű fényünk, vi l lanó fé-
nyünk, de ha sokáig nincs fény,
akkor nincs semmi, S azt hívjuk
sötétségnek, így van? De a való-
ságban a sötétség nem létezik.
Ha létezne, még sötétebbé tud-
nánk tenni a sötétséget, nemde?
Prof: Tehát, mire akarsz rámutat-
ni mindezzel, fiatalember?
Diák: Uram, azt akarom ezzel
mondani, hogy a fi lozófiai esz-
mefuttatása hibás.
Prof: Hibás? Meg tudod magya-
rázni, miért?
Diák: Uram, ön a kettősségek ta-
laján mozog. Azzal érvel, hogy
van az élet, utána pedig a halál,
van egy jó Isten és egy rossz Is-
ten. Az Istenről alkotott felfogást
végesnek tekinti , mérhető dolog-
nak. Uram, a tudomány még egy
gondolatot sem tud megmagya-
rázni. Elektromosságot és mág-

nesességet használ, de soha-
sem látta egyiket sem, arról nem
is szólva, hogy bármelyiket meg-
értette volna. Ha a halált az élet
el lentéteként vizsgáljuk, akkor
tudatlanok vagyunk arról a tény-
ről, hogy a halál nem létezhet kü-
lönál ló dologként. A halál nem az
élet el lentéte: csak annak hiánya.
Diák: Most mondja meg nekem,
professzor: azt tanítja a diákjai-
nak, hogy majmoktól származnak?
Prof: Ha a természetes evolúciós
folyamatra célzol, akkor termé-
szetesen igen.
Diák: Látta-e már valaha az evo-
lúciót a saját szemével, uram?
(A professzor mosolyogva meg-
rázza a fejét, kezdi látni, Mí lesz
a vita kimenetele.)
Diák: Mivel eddig még senki sem
látta az evolúciós-folyamatot
végbemenni, sőt azt sem tudja
bizonyítani, hogy ez egy folya-
matos történés, azt jelentené
mindez, hogy ön a saját vélemé-
nyét tanítja, professzor? Akkor
ön nem is tudós, hanem prédi-
kátor?
(Nagy zajongás támad az
osztályban.)
Diák: Van-e valaki az osztályban,
aki látta már valaha a professzor
agyát?



(Az osztály nevetésben tör ki).
Diák: Van-e itt valaki, aki hal lotta
már a Professzor agyát, érezte,
megérintette azt, vagy érezte az
il latát?. . . . Úgy tűnik, senki nem
tette. Tehát, a tapasztalati , ál lan-
dó, kimutatható bizonyítékok
megalapozott szabályai szerint a
tudomány kimondja, hogy önnek
nincs agya, uram. Ne vegye tisz-
teletlenségnek, uram, de hogyan
adhatnunk így bármilyen hitelt az
előadásainak?
(A teremben síri csend. A
professzor a diákot nézi, arca ki-
fürkészhetetlen.)
Prof: Azt hiszem, hit alapján kell
elfogadnod, fiam.
Diák: Erről van szó, uram! Ember
és Isten között a HIT a kapcsolat.
És ez mindennek a mozgatója és
éltetője.
A diák. . . . . Albert Einstein volt.

"A tudo-
mány, val-
lás nélkül
sánta, a
vallás tu-
domány
nélkül vak."

Einstein

Hegedűs a metróban

Hideg januári reggel volt, ami-
kor egy ember megállt egy Wa-
shington DC-i metróállomáson és
hegedülni kezdett.
Hat Bach darabot játszott ösz-

szesen negyvenöt percen ke-
resztül. Ez alatt az idő alatt több
mint ezer ember fordult meg az
állomáson, legtöbben a munka-
helyükre igyekeztek a csúcsfor-
galomban.
Három perc múlva egy közép-

korú férfi észrevette a zenészt.
Lelassított, és egy pil lanatra meg
is ál lt, majd továbbsietett. Egy
perccel később a hegedűs meg-
kapta az első egydollárosát, egy
nő dobta bele a hegedűtokba a-
nélkül, hogy megállt volna. Né-
hány perccel később valaki a fal-
hoz támaszkodva kezdte el a ze-
nét hal lgatni, de kis idő múlva az
órájára nézett, és továbbsietett.
Legjobban egy hároméves kisfiú
figyelt fel a zenére. Anyukája ké-
zen fogva vezette, de a fiú meg-
ál lt a hegedűst nézni. Nemsoká-
ra az anyuka továbbhúzta, de a
kisfiú közben végig hátrafelé ku-
kucskált. Ugyanez más gyere-
kekkel is megtörtént, kivétel nél-
kül mindegyik szülő továbbvezette

őket.



A 45 perces előadás alatt csak 6

ember állt meg zenét hal lgatni.

Nagyjából 20-an adtak pénzt, de

közben le sem lassítottak. Összesen

32$ gyűlt össze. Amikor vége lett a

zenének, és elcsendesedett az állo-

más, senki sem vette észre a válto-

zást. Senki sem tapsolt, senki sem

gratulált.

A járókelők nem tudták, hogy a vi-

lág egyik leghíresebb hegedűművé-

sze, Joshua Bell játszotta a zenetör-

ténelem legnehezebb darabjait 3.5

mil l ió dol lár értékű Stradivari ján.

Két nappal a metróállomás-beli e-

lőadás előtt egy teltházas bostoni

színházban lépett fel, ahol a jegyek

átlagosan 1 00 $-ba kerültek.

Ez egy igaz történet! Joshua Bell

álruhás metróbeli fel lépését szocio-

lógiai kísérletként a Washington

Post szervezte. Azt vizsgálták, hogy

egy hétköznapi környezetben, egy

alkalmatlan időpontban vajon fel is-

merjük-e a szépséget, megállunk-e

hogy befogadjuk, és értékeljük-e a

tehetséget egy váratlan helyzetben.

A kísérlet eredményének egyik le-

hetséges következtetése: ha nincs

időnk arra, hogy megálljunk és

hallgassuk a világ egyik legjobb

zenészét a zenetörténelem legvir-

tuózabb darabjait játszani, vajon

mi minden más mellett megyünk

el észrevétlenül ugyanígy nap,

mint nap?

Elgondolkodtató... .

Egy végzős egyetemista fiú már
hónapok óta kinézett magának
egy sportkocsit az egyik autósza-
lonban. Tudta, apjának nem o-
kozna gondot, hogy megvegye
neki, ezért volt olyan bátor, és
ezt kérte magának ajándékba
annak örömére, hogy befejezi az
egyetemet.
A fiú véletlenül megtalálta az

apja íróasztalán a kocsi megren-
delőlapját. Nagyon megörült,
hogy meg fogja kapni a kocsit, és
izgatottan várta a diplomaosztó
napját.
Amikor végre eljött a nagy nap,

és megkapta a diplomát, édesap-
ja behívta az irodájába, és ezt
mondta:
- Fiam! Büszke vagyok rád, és

nagyon szeretlek! Örülök, hogy
ilyen jól helyt ál ltál az egyete-
men, és most elkezdheted a



nagybetűs életet. Hadd nyújtsam
át sok szeretettel ezt az ajándé-
kot - és erre egy szép díszdobozt
vett elő.
A fiú izgatottan kezdte el kinyitni
a dobozt, és döbbenten látta,
hogy egy Bibl ia volt benne, mely-
be arannyal bele volt gravírozva
a neve. Nagyon mérges lett és
ezt üvöltötte:
- Apám! Van egy csomó pénzed
és erre csak egy Bibl iát vagy ké-
pes ajándékba adni!? - végül
mérgében elrohant, és otthagyta
a Bibl iát a kis díszdobozban.
Évekkel később a fiú nagyon si-
keres lett az üzleti életben. Volt
egy jó ál lása, csodálatos család-
ja és mindenki egészséges volt.
Egyik nap eszébe jutott az édes-
apja, hogy meg kellene látogat-
nia, mivel már idős volt. A dip-
lomaosztó napja óta nem látta.
Miközben ezen gondolkodott, te-
lefonon hívták és közölték vele a
szomorú hírt, hogy az édesapja
meghalt. Nagyon megdöbbent!
Amikor elkezdte intézni a teme-
tés körül i teendőket, elment az
apja házába, mivel szüksége volt
néhány hivatalos papírra. Amint
belépett a házba, szomorúság és
megbánás fogta el. Apja iratai
között keresgélve megtalálta azt

a Bibl iát, amit kapott tőle. Érintet-
lenül ott volt az asztalán, ahogy
azt ő ott hagyta.
Könnyes szemmel nyitotta ki,

és az első oldalon a Máté 7;11
szerepelt apja kézírásával:
, ,Ha tehát ti gonosz létetekre

tudtok jó ajándékokat adni
gyermekeiteknek, mennyivel in-
kább ad jókat a ti mennyei
Atyátok azoknak, akik kérik
tőle?”
És ahogy olvasta ezt az igét, a

Bibl ia hátul jából kicsúszott egy
slusszkulcs. Annak a sportkocsi-
nak a kulcsa, amit az apjától kért.
A bilétáján a szalon neve, ahol
átveheti, és egy megjegyzés:

”FIZETVE”
Milyen sok alkalommal utasítjuk

vissza az élet ajándékait, csak a-
zért, mert nem abban a csoma-
golásban kapjuk, mint amiben el-
képzeltük!



Jegyesoktatás a plébánián
Ebben az évben 1 7 jegyespár

kapcsolódott be plébániánkon a
jegyes "kurzusba". A Földvári
házaspár segít elmélyíteni, kis-
csoportban feldolgozni az aktuá-
l is témát. Ebben az évben 1 4 fia-
tal házaspár vállalkozott arra,
hogy egy estére befogad egy-
egy jegyespárt, velük elbeszél-
get. Beszélgetési témák lesznek
például az otthonról hozott szo-
kásaink, mintáink. Azt mondják,
Ádámnak és Évának azért sike-
rült olyan jól a házassága, mert
nem voltak felmenőik, rokonaik.
Mindenestre egy biztos, annak
hogy egy házasság boldog le-
gyen, elsősorban három feltétele
van:

I, Elszakadás a múlttól,
II, Az intimitás elmélyítése és a
III, Krízis helyzetek megoldása

Erről a három dologról részlete-
sen fogunak majd beszélni. A
házasság első feladatai közé tar-
tozik a szülőktől és a családtól
való pszichés elszakadás, és ezt
a nagyon nehéz faladatot érde-
mes már a jegyesség alatt mega-
lapozni. A bevezető mondatként
leírt szel lemesség annyira igaz,
hogy már Mózes felhívja rá a fi-
gyelmet: (Ter:2,24) I tt az hogy
“elhagyja”, nem azt jelenti , hogy
“cserben hagyja”! Lehet, hogy
valaki földrajzi lag távol él a szü-
leitől , pszichésen mégis függ tő-
lük. A Teremtés könyvében Mó-
zes nem véletlenül beszél arról,
hogy a “férfi , elhagyja”, mert álta-
lában a férfinek nehezebb elsza-
kadnia otthonról. Felmérések
szerint minden harmadik feleség-
nek problémája van, vagy volt,
az anyósával. Az apákkal keve-
sebb a probléma, hiszen a neve-
lésben még mindig az anyák ját-
szanak döntőbb szerepet. El-
hagyni tehát azt jelenti : bármi-
lyen nehéz és fájdalmas is, sza-
kítani kel l a múlttal , mert ez a fel-
tétele egy egészséges, önálló
családi fészek építésének.
Ápri l is 3.-án vasárnap a 1 6.00

órás kisváci szentmise végén
megáldjuk gyűrűiket, amely a hű-
ség jelképe. Imádkozzunk értük!
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Elsőáldozók bemutatása
Március első vasárnapján a szent-
mise végén bemutattuk a plébánia
közösségnek azt a 27 gyermeket
akik idén járulnak templomunkban
szentáldozáshoz. A szertartás kere-
tében megáldottuk érzékszerveiket,
hogy megtanuljanak Krisztus lel-
kületével hallani, az Ő szemével
látni, az Ő szavait kimondani, az Ő
kezével jót tenni és az Ő útjain
járni.
Bérmálkozók bemutatása.
Ápri l is 3.-án a 11 -es szentmise

végén mutatjuk be azt a 1 4 fel-
nőtt bérmálkozót, akik ebben az
évben készülnek templomunk-
ban a bérmálás szentségére. Kö-
zülük két felnőtt testvérünk a ke-
resztség szentségére készül, egy
pedig az elsőáldozásra. Imád-
kozzunk értük!
Lelki nap
Ápri l is 2. szombaton 1 0.00-tól

1 6.00-ig lelkigyakorlatot tartunk a
bérmálkozásra és házasságra
készülő fiatal jainknak. Bartha An-
géla szociál is szerzetes testvér
és barátai vezetik az elmélkedé-
seket. Szeretettel várjuk a kor-
osztályukból azokat, akik szíve-
sen frissülnének hitükben.

Baba-mama közösség
Tavaly tavasszal indul el a kis-

mamák rendszeres találkozása
a plébániánkon. Kéthetente ked-
den délelőtt jönnek össze imára,
beszélgetésre. Ivonyné Melinda
vezeti a közösséget nagy lelke-
sedéssel. Havonta egyszer pszi-
hológust hívnak és az ún. szülő-
képző keretében előadásokat
hal lgatnak a nevelésről. Nagyböjt
folyamán egy külön lelkigyakor-
latot tartottunk, amit egy nagyon
szép szentmisével zártunk.

Jótékonsági hangverseny
201 6. március 1 7-én Jótékony-

sági koncertet adott a Váci I fjú-
sági Fúvószenekar a Dévai
Szent Ferenc Alapítvány Szová-
tai Gyermekotthonának javára, a
Kisváci Regőczi Kápolnában. A
Váci I fjúsági Fúvószenekar mel-
lett fel lépett a Fehérek Temploma
Kórusai is.
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Fővédnők: Fördős Atti la Vác vá-
ros polgármestere.
Köszöntőt mondott: Csáki Tibor
Felsővárosi plébános, Ványi
Lászlóné a Pest megyei közgyű-
lés tagja.

Hírek:
- Ápr. 2. szombat 9.00-1 6.00. Ka-
tekumenek, jegyesek lelkigyakor-
lata. Vezeti Bartha Angéla szoci-
ál is testvér
- Ápr. 3. 1 1 .00: Keresztelendők,
bérmálkozók bemuatása.
- Ápr. 3. 1 6.00: Kisváci kápolná-
ban a Jegyesek gyűrűinek meg-
áldása, Tűzálló c. fi lm vetítése
- Ápr. 9. szombat, kirándulás: Ze-
begény - Nagymaros
- Ápr.1 7. húsvét 4.vasárnaja, Jó
pásztor vasárnapja, a Regőczi
kápolna első búcsúja. 1 5.00-tól
szentségimádás, 1 6.00-kor ün-
nepi szentmise, utána szeretet-
vendégség
- Ápr. 24. 1 6.00: Jegyesoktatás
- Ápr. 26. délelőtt kismamák lelki
napja a plébánián

- Májustól szeptember végéig a
Kisváci szentmisék a Regőczi
kápolnában 1 7.00-kor kezdőd-
nek (A Fehérek templomában
szombaton este nem lesznek
szentmisék)
- Májusban szombatonként 1 8.00
-kor a Rókus kápolnában a Lo-
rettói l itániát imádkozzuk
- Máj. 8. 8.30: Elsőáldozás
- Máj. 9. 1 8.00: Egyháztanács
- Máj. 1 4. szombat 1 8.00: Pünkös-
di virrasztás, szeretetvendégség
- Máj. 1 6. Pünkösdhétfő: zarán-
doklat: Kútvölgyi kápolna
- Máj. 22. 1 6.00: felnőtt elsőáldo-
zás, bérmálás
- Máj. 29. Úrnapja, du.1 6.00: Je-
gyesoktatás
- Jún. 4. Szombat 1 0.00-tól júni-
ál is a Spinyéri kápolnánál. Mise,
Szeretetvendégség, játék
- Jún. 20-24. Napközis tábor
- Júl. 1 - 2. 1 7.00 - 1 9.30 Bibl ia-
szeminárium (Kisvác)
- Júl. 4-8. Ministráns és hittanos
tábor (Dömös)
- Aug. 1 8-20 Lelkigyakorlat Mát-

raszentimre
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