
ténelem irányát megszabja. És milliók hiszik, hogy ez az ember az élő Isten megteste
sült Fia.

Humuliate capitavestra Deo! Ezzel a mondattal szólítja fel az Egyház a népet bűnbánatra
Hamvazószerdán. Ezt ismételem én is: Hajtsátok meg fejeteket alázattal az lsten előtt!

Avilág tusakodik ellene. Keresztje a zsidóknál botrány, a pogányoknak bolondság. De a
kereszt igazsága diadalmasan világít minden gyűlölködésés hazugság fölött. Meggyötört
lelkek, az igazság keresésébe belefáradt nagy szellemek, és az élet értelmét kereső

nemzedékek Nála találták meg nyugtalanító kérdéseikre a megnyugtató feleletet. Ö a
századok halhatatlan királya.

Rólatok van szö, kedves Ifjak. A mi hátralevő életünk már eltelik, akár így, akár úgy.
Nekünk már csak az a feladatunk, hogy az igazság hirdetésével ne hagyjunk fel. A jövő a
tiétek lesz. És olyan lesz, amilyennek ti készítitek. Ezért utasítalak Krisztushoz. A múltkor
egy öreg székely keresett fel. Nem voltam otthon s napokig várt csak azért, hogy
megkérjen, rendelnék el imádságot, mert - amint mondotta - a nép romlik, s ebből nagy
baj lesz.

Az öreg székely hangjából a nép aggodalmát éreztem ki, s Feketevasárnap az
egyházmegye minden templomában kihirdették felhívásomat az engesztelésre.

A nép, melya nyers, súlyos bajokkal és gondokkal terhes életét éli, bizonytalannak érzett
sorsát a minden eresztékében recsegővilág középén a kereszthez készül kötni, az imádság
erejével.

Megrendítő hit ...
Higgyetek ennek a népnek a hitével. Nézzétek a kérdéseket "sub specie aeternítatís", a

Jézus Krisztus szernmértékével, hogy életetek legyen és bőven legyen.

KELÉNYI BÉlA:

képek egy némafílmböl

törölni a múltat mint egy képet.
letörölni egyetlen képet mint
egy ablakot. lezárt nyüáson törni
törölni visszafelé a képet
egy fordíthatatlan utazást
vissza a múlt felé. kitörölni
belőle mindent: alépéseket
az érintések az arcok sodrását
súrlódását tovább visszatörölni
egyetlen láthatatlan arccá.
vagy lehunyni a szemet lezárni
a kitörölt üres képeket
mint egy elfalazott láthatatlan
nyílást és a nézés sötét tükrén át
keresztül zuhanni visszafelé.
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