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NE CSAK KíVÜLRÖL ÉPÜlJÖN
(Egy plébániaépítö naplója)

SZEPTEMBER

15. Fájdalmas Szűzanyanapja. Az építési engedélyjogerőreemelkedik.
16. Nehemiást olvasom: " ... nem mondtam meg senkinek, hogy Isten Jeruzsá

lem ügyében tettekre indított. Más állat nem volt velem, csak amelyen ül
tem ..." (Neh 2, 12). A feladatot Isten ügyének látom ... Jártam az ácsnál,
az asztalosnál. Portyára indulok tégla-lesre. Automata szerieskazán híre ér
kezett. Újabb tippeket kapok újabb szakipari munkákra,

17. Az építkezés kezdete biztos, a vége bizonytalan. A munka óriási, a gyümöl
cse kétes. A jövő az Úr kezében van. S ez így jó. Így az egészben van valami
játékosság, levegősség. Így az egész marad annak, ami ... vagyis eszköze ma
rad az Egyháznak.

18. Első húzogatások a sakktáblán ... Újból - sokadszor - tárgyaljuk a famunka
kat. Nézegetem a térképet. Keresem a téglagyárakat.

19. Jókedvvel, jó időben indulok. A reggeli imát a kocsiban éneklem: "járjon ma
mindenütt velünk ...''. Süttői tűzép, győri agroker, ménfői tsz, devecseri tég
lagyár, tapolcai hőszigetelő gyár ... - alaposan megjárattam a mi Urunkat.

20. Öt óra előtt ébredek. Sűrű napnak ígérkezik a mai. Pénzügyek kavarognak a
fejemben, amikor rátalálok a 2. korintusi levélre: " ... nem a tieteket kere
sem, hanem titeket. Hiszen nem a ~ermekek gyűjtenek kincset aszülőknek,
hanem a szülők a gyermekeknek. En örömest hozok áldozatot, sőt magamat
is teljesen föláldozom lelketekért." (2 Kor 12, 14-15). Micsoda távlatok ...

21. OTP - cementgyár - tüzép - vasbeton - tüzép - fatelítő - Érseki Főhatóság
fatelítő - vasbeton - Bajna Tsz - vasbeton - fatelítő - OTP -:- stb., stb. Érzem,
tudom, csak azért szabad ezt csinálnom. és még le is írnom, amiért Szent Pál
is leírta a kolosszei levél néhány mondatát: "Akarom, hogy tudjátok, mek
kora küzdélrnem van értetek ... és mindazokért, akik személyesen nem is
mernek, hogy szívükben megerősödve... eljussanak a teljes megértés min
den gazdagságára ..." (Kol 2, 1-2.)

Az eddigi tapasztalatok szerint akkora az anyaghiány, az emberhiány és az
erkölcshiány, hogy a "főutak" járhatatlanok. A "kiskapukat" kell keresni,
mert azok tárva-nyitva. No persze azok sem úgy, mint a mesebeli "Szezám".
- Hol a "kenőcs", hol 2 liter "üdítő" nyitja őket, és néha még más is ... Sok
esetben csak ennyi a varázsige: "Új plébániát építünk, és - ha lehetne - na
gyon szépen kérjük ..." Napról napra tapasztalom: a hivatal csak fal, de a
szív kinyit. Ma is így történt. Van markológép, lesz segítség, vihető a fa ...

22. Csak a mésznek és a fának kell fuvart szereznem. Esetleg még kőzetgyapotot

is keresek, hiszen rövidesen rohamosan megy fel az ára. Aztán, mint a mi
Urunknak, 2 nap "Efraim" a nagy napok előtt.
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23. Hirdetem a miséken: "Az építkezés legyen közügy! Szolgáljuk a falu jövőjét!

Kérek segítséget, jó tanácsot!" Délután (miraculum quoad modum): 7 hely
beli, 4 vendég és csípős hideg szél ... Kitűzzükaz alapokat.

24. Várjuk a markológépet. Közben elugrunk (egy jószívű férfi velem van ...),
szétnézünk anyergesi tüzépen. A gép csak délután érkezik. Először ebédel
nek, majd javítják a gépet. Kicsit dolgoznak, aztán nagyon sietnek tovább. A
zsoltár jut eszembe: "Hogyha az Úr nem építi a házat, hasztalan fárad, ki
építi azt ... " Köszönöm, Uram, amementót.

25. Kész a meszesgödör. Kész a pince gödre. Itt a fa. Megjött az első adag tégla.
A kőműves vasárnap este, útban hazafelé, a kocsijával karambolozik. Az asz
talos ideges, hogy kevés az anyag. Hiányzik a zsaluzó deszka ...

26. A reggel csupa kérdőjel. A nap titokzatos rongyszőnyeg - Ji szeretet színei
ből és a pillanat gubancaiból ... Próbálom napomat az Úr előtt szőni, tere
getni. Jönnie kéne a mésznek, menni kéne a statisztikushoz, majd tovább
nyomozni téglaügyben. A vészjelzéseket is le kéne adnom a testvéri közös
ségeknek: "Segítsetek! Mentsétek meg gödreinket!" Szólok két közösségnek,
üzeneka harmadiknak. Később kiderül naivitásom. Csak a színeket látom, a
gubancokkal nem számolok. Késő az este, amikor végre. magamat is, mint
egy reggel óta készülő rongyszőnyeget szemügyre veszem. Világos a szá
momra, hogyha a "színek" és a "gubancok" a "terv" szerint állnának össze,
akkor én szent lennék, bár lehet, hogy a ház sose készülne el. Az építkezés
alkalom a lelki élet építésére is.

27. Incipit mészoltás. Délután pontosított "kitűzés". Egész szervezetemen las
san eluralkodik valamiféle építkező görcs. Állandó mehetnékem van. Állan
dósul az intézkedhetnék, a töltögethetnék, az aláírhatnék, az üzenhetnék ...
Ezen a keresztúton csak az elesések jelentenek pihenést. Kezdem egy kicsit
megérteni az építkező "híveket". Jó lenne olyan keresztutat járni, amelyen
nemcsak elesések, hanem találkozások is vannak. Oly jó lenne, ha sok "in
tézkedhetnékkel", "mehetnékkel" a végén hozzád jutnék, Uram!

28. Ószövetségi sorok bukkannak fel a tudatombanr v.Ideje van a táncnak és a
gyásznak ... ideje van a kő összegyűjtésének és széthányásának ..." Időza

var kísért. Mintha mindennek egyszerre érkezne el az ideje, pedig tudom,
hogy az "őskhaosz" még az ószövetségnél is előbb volt, nekem viszont az új
szövetségben kellene élnem. Tegnap délutánra beállt az "őskhaosz". Holt
fáradtan megjöttem a mérnöktől. A csomagtartóban az újabb Rahner-kötet,
az udvaron mészoltás. az utcán botrány. Eltorzult hangon ordít valaki:
"Miért veri agyon az anyámat?!" A szomszéd rádiójából Koncz Zsuzsa böm
böl, a kerítésen gyerekek bámészkodnak - hónapok óta most látom őket elő

ször. Megérkezett a kőműves. Cölöpöket cipelek. Sötétedik. Harangoznak.
Este lett és reggel - sokadik nap. Ma mi vár? Tánc vagy gyász? Azt hiszem,
mindegy. Csak az irány legyen jó. Csak a Lélek lebegjen a Khaosz felett!
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OKTÓBER

1. Már reggel fáradt vagyok. Nem az anyagok, hanem az emberek fárasztanak.
Azt hiszem, az Úrnak "könnyebb" volt teremtenie, mint megváltania. Kész a
mészoltás.70 mázsával bajlódott két ember két napig. Kész a pince kitűzése

is - 3 dimenzióban. Mára várom a tegnapra ígért segítséget. Meg is érkez
nek, csak kissé fogyatékosan. Pestről hárman, Nagymarosról öten, helyből

egy mélylelkű cigány és egy lelkes gyerek. Néhány óra alatt óriásit dolgo
zunk. Illusztráció ez a példabeszédhez: " ... a hit hegyeket mozgat." Késő

délutánra jár az idő, mire végre úgy érzem, hogy már nemaz emberek fá-
rasztanak. .

2. Vasárnap "szolgai munkát" nem végzünk, de azért valamit teszünk. Én a fa
lusi ember szemében az "úri munkát" választom. Vállal om az egyszemélyes
építésvezetőséget. Egy drámának vagyok a mindenese: rendező és rendőr,

koreográfus és táncos, dramaturg, díszletező, karmester, büfés stb. A mai
napra jutott szerepemnek megfelelően a misék után útra kerekedek. Az
üveghegyek túloldalán mesés mennyiségű zsaludeszkáról regélnek, sőt állí
tólag még egy betonkeverőre is rábukkanhatok, ha szerencsém van. Estére
aztán közérzetem, mint a hiába kutató alaszkai aranyásóé ... A reményt ter-

. mészetesen nem adom fel. Csakhogy én még a sikernél is többet remélek.
Azt remélem, hogy az Úr napját még így is meg tudom szentelni. Azt remé
lern, hogy elkerülhetem a Kőműves Kelemen balladáját. Remélem, hogy fel
épülhetnek úgy a falak, hogy közben egyetlen lélek sem károsodik. S még va
lamit remélek ... A vasárnapi könyörgés szavaival: "Add meg, Uram, amit
már kérni sem merünk", hogy ne csak kívülről épüljön valami, hanem köz
ben belülről is épüljön valaki! ,

3. Zsaluzó anyag égen-földön nincs. A két heti fáradtság és az elképesztő mére
teket öltő közöny levesz alábamról. Vasárnapról vasárnapra kevesebben
vannak á templomban. A hit is hiánycikk. Vajon' ebből mennyi az én vét
kem? Teljes depresszió, hányinger és szédülés, étvágytalanság és ingerlé
kenység környékez. Tegnap nem tudtam prédikálni. Estére úgy éreztem,
hogy az én arcom is pléhből van, az én szívem is kő. Tu autem, Domine, mi
serere nobis! Apályaszélről újabb és újabb szempontokat kapok ... Azt
mondják, hagyjuk az ásást, hagyjuk a betonozást! Majd tavasszal. Építésve
zetővel ... Úgy érzem magam, mint az úszni nem tudó a mélyvíz szélénél.
Hinnem kell másoknak. Bizalommal kell lennem. Ki kell szolgáltatnom ma
gamat mások szeretetének. Kockázat nélkül nincs vállalkozás.

4. Szent Ferenc napja. Jólesik most rágondolnom. Hogyan is épített ő, és végül
is melyik építményével "futott be"?

5. Újból és újból elvesztem a fejem - ami most amúgyse ér sokat. A misében a
misztériumtól a malterosládáig röpködnek a gondolataim. Sehogy sincs ez
jól. Valami sátáni van ebben a sok mindennel való törődésben. Titokzatos
csapdákat telepít valaki körém. "Megkaphatod ezt ..., beszerezheted azt
... , elintézheted amazt, ha leborulva imádod az Építkezést, ha lassanként
kitölti szíved-lelked és napi 24 órád ... ". Talán így indultak a szabadkőmű

vesek is. Uram, őrizz meg a Tiédnek!
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6. Mint a "Hajmási Péter" a nótában, hol megjön, hol elmarad valami. Van kis
tégla, de nincs szigetelő. Van kavics, de nem most. Lesz ember, de szakérte
lem nélkül, Lenne szakember, de nincs annyi pénz ... Bocsánat a párhuza
mért, de a "kegyelemtan" jut eszembe. Vagy az a probléma, hogy óriási a
kegyelem, de nincs hozzá megfelelő ember, vagy az a baj, hogy mázsás az
ember, de kegyelem fogytán csak vegetál. Ó, ha egyszer minden együtt len
ne, a mennyország kezdődne. Gyönyörűséggel olvasom a Jélenések könyvé
ben az Isten városának történetét. (Jel 21, 9-27.) Érzem a belső összefüggé
seket, érzem a felelősséget.

7. Úgy látszik, a mindennapi kenyér mellé kérni kell a mindennapi erőt is a
mindennapi harchoz. Nincs erőm leírni a mélységet, ami felé - úgy érzem 
zuhanok. S különben is, ha nekem most minden fáj, mért kellene, hogy más
nak meg én fájjak? Ilyenkor kell csendben a "rejtekbe" vonulni, ahol csak
az Atya lát, ilyenkor kell halkan az asztal végére telepedni. Késő este talál
kozom a rockopera szerzőivel, szereplőivel. Mennyi fiatal ... Vagy ötszá
zan kavarognak gondtalanul. A pogány táltos egyedül támaszkodik a mankó
jára. Röstellern. magam, de nem merem 'megszólítani. Talán én lennék az el
ső pap, akivel személyesen találkozik ..., s én most éppen a "rejtekemet"
keresem. .. Bródy szomorúnak tűnik, Levente igen kedves. Koccintunk.
Beszélgetünk. Jólesik. Nézem a színes sokadalmat, mint akváriumban a ha
lakat. Gondolkodom, fohászkodom. "Uram, te mindent tudsz, azt is tudod,
hogy szeretlek ... (Jn 21, 17), tégyemberhalászoddá ... jobban .. .!"

8. Ilyen állapotban képtelen vagyok fiatalok elé állni. Nagymarosra nem me
gyek. Próbálok a "rejtekemben" imádkozni és aludni.

9. Megint vasárnap van. Az evangélium az "egy hálásat" dicséri, aki meg is
gyógyult, vissza is jött ... Ó, Istenem, én ebbe az egytizedbe tartozom? Ha
egyszer azt írnám le kipirult arccal és meghatottan, hogy Te napra nap, mi
lyen jó vagy. Ha nem a leprát ecsetelném, hanem Téged csodálnálak.

10. Szentségimádás a templomunkban. Elkezdem és otthagyom. Újból indul a
körhinta. Bajna - vasbeton - cement -'- vasbeton - tüzép - téglagyár - majd
vissza a templomba, félóra késéssel: Töprengek, hogy ez most mi volt. Én
voltam Jézusért, vagy Ő volt értem? Túl soká nem meditálhatok, mert folyta
tódik a délután. Temetés - gyászmise - szentségimádás - rózsafüzér (már
zúg a fejem, szédülök) - esti mise - jegyesoktatás. Végre csend. Egyszerre
csak csöngetnek. Feldúlt férfi jön, hogy "mit is mondott az az asszony ...?"
Nyugtatgatom. Elmegy. Ülve alszom el - "latens Deitas, quae sub his figuris
vere latitas ..." '

11. Ma van az utolsó lehetőségemmegírni a papoknak szóló előadásomat arról,
"mit várnak a hívek a lelkigyakorlatos háztól ...?" Szeretnék valami okosat
írni, de ahhoz előbb az indulatairnat kellene megfegyelmeznem. Ez utóbbi
most kivételesen könnyen megy, hiszen nekem most "iróniánál" vagy "imp
rudenciánál" nagyobbak a kísértéseim. Körülbelül az a bajom, ami az
evangéliumi embernek, aki ígérkezik: "Megyek, Uram, de előbb engedd,
hogy eltemessem apámat ..." Ezek a másféle bajok, másféle indulatok per
sze ugyancsak akadályoznak. Írnék, Uram, de előbb el kell intéznem a tégla,
a kavics, a cement, a vas fuvarját; aztán be kell szereznem a hosszabbító ká-
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belt, a talicskákat, a keverőt, a szerszámokat. . . Egyre erősödik a felisme
résem: gyökerében kell újra átgondolpom a napomat, a munka teológiáját. A
reggeli meditációkat és az esti szentmiséket, a velük járó adorációkkal
együtt frissen kell tartanom. Evilágban ezek a másvilág oázisai. No de akét
oázis között Isten nélkül kellene vergődnöm?Ez napi 10 óra menetelés len
ne a kárhozatban. Nem akarok Kirkegaard eszével gondolkodni, Nem aka
rok "vagy-vagy"-ban látni. Nincs két ország: evilág és Isten országa. Csak egy
valóság van, amit átjár az Isten országa. Teilhard "Isteni miliő"-jérenagyon
szívesen gondolok vissza. Olvasnám, Uram, újból és újból, de előbb engedd,
hogy elintézzem ...

12. Otthon hordják a kavicsot. Rájuk hagyom. Indulnom kell. A környék papjai
nak beszélek a lelkigyakorlatokról. Délután fuvarokat intézek. Körbejárom a
falumat, embereket keresve, mert jön - jön - jön a cement ...

Estére Pesten vagyok. Éjjel l-ig értékeljük az első magyar rockoperát, az
"Istvánt". Fiatal értelmiségiek, rockzenészek között ülök. Végre lelkes em-

. berekkel találkozom. Izzik a levegő. Az ország ifjúsági életének ez az evilági
boszorkánykonyhája ... Csendes izgalommal figyelem százezrek sztárjaít,
Micsoda nyíltság, mekkora humanizmus. Rokonszenvesek. Telve a levegő

"Koppánnyal", a magyarság féltésével. Feró, ahogy magát nevezte, "a nem
zet csótánya" védi a közönségét: "Nem ezek a gyerekek a bűnösök, hanem
akik nevelték óket-> mondja. - Ezeket nem szerette senki, senki sem adott a
kezükbe egy indián könyvet, senki sem adott nekik hitet ..." Elcsendesedik
a szoba, ha szólok. Tudják, hogy pap vagyok. Udvariasak, figyelmesek, de ér
zem, hogy ez csak nekem szól ... A hagyományos kereszténység, az Egyház
- sejtésern szerint - idegen a számukra. Tudom, hogy missziós a helyzetem
és óriási a felelősségem. Egyelőre csak tanulom a nyelvüket ...

13. Körülbelül 4 óra alvás után frissítőül egy kis cementhordás. Újabb kavics
szállítmány érkezik. Délutánra megjön a kő is. A kert már, mint a csata
tér ... Újabb pesti út a kántornővérért, mert még egy temetés is vár ránk.
Gyorsul az idő, ritkul az ima ...

14. Utólag írom a napot - bevallva, hogy semmire sem emlékszem. Estére meg
érkeznek a mentőcsapatok előőrsei. Különbözó pesti közösségekből néhá
nyan. Örülünk egymásnak. A zsolozsmát éjfél körül együtt mondjuk.

15. Avilai Nagy Szent Teréz napja. Ó másféle "várkastélyra" gondolt ... Én pil
lanatnyilagsemmilyenre sem. Szellememet percről percre újabb kalandok
bilincselik le: a villanyóra nem bírja a keverőt, elfogyott az üdítő, honnét le
hetne védőkesztyűket keríteni ...? Hatan dolgoznak helyből, húszan más
honnan. Óriási a hangulat és a lendület, Estére kész a pince alapozása.

16. Vasárnap van. A délelőtt a szokott ürességgel múlik. Fájó fehér foltok a tér
képen. Délután a szokott kábulat, gyógyító alvással.

Este a feltámadás, az észheztérés, alélekjárás ... Zsúfolva a Domonkos
templom, Roger Schütz Magyarországon ... Ezer és ezer fiatal énekel, imád
kozik. Mögöttem hirtelen halkul a tömeg, mozgolódás. Odanézek. Mint Mó
zes előtt a tenger - vagy 5 méteres rés nyílik. Lassan, fehér habitusban ő kö
zeledik. Arcán ugyanaz a fájdalmas, meghatott kifejezés, ugyanaz a majdnem
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síró mosoly, mint amit a pápa arcán láttam Varsóban. Rám néz, valamit
halkan mond, nyújtja a kezét. Érintem. "Én Uram, én Istenem!"

• I

17. Ugy érzem magam, mint akit a mennyország küszöbéről "reartimáltak" - a
mosókonyhába. Jön a tégla, locsolni kell az alapokat, tovább kell kutatni a
kőzetgyapotot. S mindezt oly békével és hittel, mintha a jövő magyar "tézé
jét" építenénk. - 40 év múlva már látszani fog, hogy mit ért a munkánk és
mit akart az Úr. .

18. Ahogy csendesedik a munka, úgy erősödik a kétely. Kinek jó ez? Mire jó ez?
A belső vívódásban legalább úgy el lehet fáradni, mint a csákányozásban. A
kedélytelenség úgy próbál elharapózni bennem, mint a rák a szervezetben,
Sokszor kedvelt magányom most iszonyú teherként nyomakszik rám. Egy jó
szó, egy bíztatás hegyeket mozgatna. Tudom, nem várhatom. Másnak is meg
van a maga baja. Az emberek általában maguknak, az övéiknek élnek. Csak
egyvalaki él egészen másokért. Őt keresem, Őt várom esténként.. Egyre
hosszabbra nyúlnak adorációim. Világosan látom, hogy az építkezésnél
"hiánycikk" lehet akármi, csak Ő nem.

19. Megpróbálok elmenekülni. Levegőre, Lélekre, Közösségre!
20. Nyugodtabban érkezem vissza. Még az sem zavar, hogy a pesti Duna-parton

a jeges szélben bedöglik az autó. Délelőtt 10-től este 5-ig javítjuk. Meglepe
tésekre érek haza. Míg távol voltam, sokan dolgoztak. Néhányan adomá
nyokkal várnak. Valaki kérdezi, hogy ettem-e? Az a gyanúm támad, hogy az
Úr "szívesebben" segít akkor, ha nem akarjuk folyton tetten érni.

21. Az év utolsó "csatája". A pince alapjaira talpkoszorút készítünk. Pestről 2,
Nyergesről 1, Dorogról 2, helyből 6 ember dolgozik. Én a tizedik házat já
rom betonkeverőért, majd italokért futkosom. Ebédre készen vagyunk. Ők
isznak rá, én csendben az Urat faggatom: "Jó lesz?" Sok minden lett ugyan
is,és sokszor lett este meg reggel, miként a teremtés hajnalán, de vajon az
Úr most is úgy látja, hogy "jó"? .

Este lagziba kell mennem. A család aranyos, a többiek a kontrapunkt.
Évek óta nem látottak ropják a táncot. Mosolyognom kell. "Viselkedem" - a
tartalék energiáimmal.

22. Missziós vasárnap. Újból menekülök. - Cserélek egy kollégával. Elfog időn
ként a lelkiismeretfurdalás, pedig nem Jónásként, hanem Izajásként akarok
viselkedni. (Iz 6, 8) Nem a prófétaságot "rühellem", hanem a semmittevést
fájlalom. Legalább néhanapján, vasárnap szeretnék aktívabb papi munkát
végezni. A "passio" és a "contemplatio", úgy látszik, még mindig nem tarto
zik a fő erősségeim közé. Az üveggyári kápolnában beszélek. Új arcok. Né
hány férfi, két fiatal pár. Figyelnek. Úgy érzem, sikerül eltalálni a Hangot is,
mely szólni akar, és őket is, akik "hallani" akarnak.. Aztán vége a varázs
latnak.

Vár valahol egy felnőtt közösség. Ők a "mieink". Beszélgetünk. Egyikük
hangosan kimondja: " ... én utálom a papokat ... " Csak hallgatni tudok és
befelé fájni. Most innen hová meneküljek? A társaság nem vesz észre sem
mit, zavartalanul tovább diskurálnak. Még néhány további mondatot fölfo
gok: " ... ti ott falun most vagytok a hatodik misszionárius, akit megesznek ...
A főváros ezen már túl van. Pesten az Egyház már nulla. Ott már van esélye,
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a kereszténységnek ..." Nagyon fájnak ezek a tulajdonképpen félig igaz
mondatok. Remélem, valaki az égben számolja az ostorcsapásokat, mert aki
kapja, az számolni már nem tud ... Uram, érzem, hogy csak futkározom a
keresztek között, csak az időt húzom. Fiatalokat misszionálni, az öregeknél a
becsületet újra kivívni, a plébániákat is megmenteni és akisközösségeinket .
is rekatolizálni, egyszerre építeni is és renoválni is, alkotni is, harcolni is.
Mindezt ingyen nem adják. Fülemben egyre erősödik az ismert dallamú
Hang: " ... valakinek meg kell válnia életétől ... segítsetek!"

23. Az első "rohamnak" lassan vége. Már csak apróságok vannak hátra, nehogy
Pató Pált keresse a postás. A düledező, vizes, vagy 200 éves épületben min
dig van mit tenni. Délelőtt az altárói kollégával 3 olajkályhát javítunk, dél
után a romokban lévő főkaput emelgetjük. "Varietas delectat" - "a változa
tosság gyönyörködtet", mondták a régiek,nyögik a maiak. Egy helybeli férfi
arra jár. Képtelen nézni a két plébánost. Beáll ő is. Már hárman dolgozunk.
Hát igen. Szent Pál se prédikálással kezdte, hanem előbb sátrat szőtt. Olva
som a tesszaloniki levelet. (1 Tessz 2, 9.) Tűnödöm a régmúltról, és ki tud
ja, milyen távoli jövőről. A vicc jut eszembe: "Azt tudom, hogy mi lesz, de
addig mi lesz?" .

24. Egésznapos betonozás a főkapunál. Talicskázunk, kézzel keverünk. Most egy
asszony nem tudja megállni: megszólít, odajön, segít. Másvalaki ebédet hoz.
Érzem, néhány lélek szeret, szépen szeret. Mégis, mégis a keresztutunk 8.
állomása jut eszembe. Persze nem szólok. Az "idézet" ugyan jó, de én nem
alkalmazhatom, hiszen oda a Megváltó lelkülete is kellene. A keresztet el
fogadni és vinni kell, nem pedig ingerülten mutogatni. Könyörülj rajtunk,
Uram ... !

25. Levelekre váldszolok, már másfél hónapja torlódnak. Próbálok rendet te
remteni a pénzügyek dzsungelében. Az iszonyú hangú, de nagyeszű matek
tanáromnak micsoda elégtétel lehet most a mennyben ez a számokkal kín
lódásom.

Egy hónapja kellene hitoktatnom. A gyerekek lassanként teljesen eltűn

nek. Ijesztő, hogy egyedül én képviselem e tájon az Egyházat ...
Erősödik a gyomorfájásom. Influenzával és álmatlansággal küszködöm. A

lélek úgy-ahogy kész, de a test gyönge. Mit kéne ilyenkor csinálni? Lelkigya
korlatot vagy talán mást?

26. A mérnök ígérte: majd jön. Télre a meszet eltakaró homok talán a héten ér
kezik. A költségvetést a jövő hétre várom. Sürgősen be kell nyújtanom se
géiykérelmünketis. Fájó szívvel újabb és újabb csoportokat utasítok vissza
- " ... nem érek rá, még beszélgetni sem ..." Már csak két hetem van a kis
papok lelkigyakorlatáig. Befejezem e naplótöredéket. Eldobom a palackpos
tát. Ha valahol valaki rátalál, kérem, mondjon értem egy foházt. Az ítéleten
ugyanis sokféle könyv kinyílik majd (Jel 20, 12), de nem az lesz az érdekes,
amit mí írtunk, hanem egyedül az lesz a döntő, hogy bennünket följegyez
tek-e!
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