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Felajánló ima Máriának 

Szentséges Szűz Mária,
nincsen másod a földön az asszonyok között, 
Te a magasságbeli Királynak,
a mennyei Atyának leánya és szolgálója;

a Szentlélek által 
Anyja lettél a mi szentséges Urunknak, Jézus 
Krisztusnak;
és az Atya akarata szerint, József jegyese;

az Egyház Anyja és Királynője.
Te, Szűz templommá lettél;
aki óvja és védi a ferences családot;
Neked, mint gyermekeid, szeretnénk kifejezni szeretetünket,
és megtanulni Tőled, hogyan lehetünk Fiadhoz hasonlóvá.

Itt, ezen a különlegesen szent helyen,
közel Assisi Szent Ferenc, Szeráfi Atyánk  sírjához,
felajánljuk Neked:

a Ferences Világi Rend minden testvéri közösségét, és 
annak minden tagját,
a jelenlévő és a jövő lelki asszisztenseinket, és a Ferences Ifjúságot,
családjainkat, a fiatalokat és az időseket,
kérve, hogy alakítsd azokat élő és sugárzó sejtekké a világ Egyháza
számára.

Kedves Anya és Királynő, fogadd el testvéri közösségeinket.
Akaratod szerint cselekedj mindenkiben, és minden egyes tagban,
őrizd Ferences Világi Rendi hivatásunk kegyelmét!

Irgalmas és tiszta kezedben testvéri közösségeink 
a világban a béke és a remény eszközévé válhatnak.
Legyenek a családjaink és testvéri közösségeink az égő szeretet tanúi, 
amelyek sok irány-vesztett emberben képesek feléleszteni a Jézus és az
Egyház iránti szeretetet.
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Boldogságos Szűz Mária, felajánljuk magunkat Anyai Szívednek
teljesen Rád bízva magunkat, 
mint ahogy Szeráfi Atyánk, Szent Ferenc tette,
Anyánk, aki óvsz és megvédsz minket, és számunkra Fiadtól 
minden kegyelmet és irgalmat kiesdsz.

Ámen.
                  (Elhangzott Assisiben az OFS választó Káptalanján)

Szabó József OFM:  
      Egy különleges búcsú:

            A porciunkula búcsú

Személyes  élménnyel  kezdem.  Amikor  befogadtak  Szent  Ferenc  atyánk  rendjébe,  aztán
fogadalmaim által  „tagja”  lettem,  még  más  rendszer  volt  Magyarországon.  De akkorra  már  (a
modern nyomdaiparnak köszönhetően) hatalmas posztereken láthattuk, hol ringott a rend bölcsője.
Nagyon irigyeltük azokat  a  testvéreket  (németeket,  osztrákokat,  hollandokat),  akiknek nem volt
gond, eljutniuk „oda”! És – számomra csodaként – változott a rendszer, sőt német testvér lett a
generális,  és  egyszer  csak  arra  eszméltem,  hogy az  esztergomi  ferences  gimnázium tanáraként
Assisibe  indulok.  A  VW  Transporterbe  9  testvér  zsúfolódott  össze,  hogy  átélje  az  addig
elképzelhetetlent: ott sétáljon, ahol Poverello!

Első  este  még  La  Vernán  szálltunk  meg  (a  szent  sebhelyek  elnyerésének  helye),  onnét
indultunk Assisibe. Bár napközben sok napfény is ért bennünket, mégis a spoletói völgybe (itt van
Assisi) esőben érkeztünk. Leírhatatlan élmény először élőben megpillantani a Sacro Convento-t (az
assisibeli  fő  rendházunk,  a  minorita  testvérek  kezelésében)!  Bár  tudom  a  rendi  tananyagot
(minoriták Assisiben, mi ferencesek Santa Maria degli Angeliben élünk), mégis „csalódás” volt,
hogy  nem oda  föl,  hanem csak  a  síkság  szélén  épült  rendházba  mentünk!  (Ezzel  szemben  az
ügyeletes  portás  testvér  külön hálaimát  mondott!  Éppen ott  időzött  ugyanis  Hermann Schalück
generális testvér, aki úgy negyedóránként telefonált neki, hogy a „frati ungherese-k” megérkeztek-
e? Ahogyan megölelt mindnyájunkat, abban azt gondolom, hogy a felszabadulás öröme is benne
volt!)

A szállásunk  elfoglalása  után  igyekeztünk  az  esti  dicséretre  (vecsernye).  Idegen  helyen,
megszeppenve, félve attól, hogy jó felé bóklászik-e az ember léptem be minden ajtón, hogy aztán
elálljon  a  lélegzetem!  Az  Angyalos  Boldogasszony  bazilikában,  ott  középen,  ott  állt  az  a  kis
kápolnácska,  amit  még Ő, Szent  Ferenc,  a  saját  kezével  javítgatott!  Az imádságba – a  magyar
szöveget figyelve – próbáltunk belekapcsolódni, de az igazi Isten élmény akkor maga a hely volt.
(Zárójelben:  vacsora  alatt  megtapasztaltuk  az  olasz  testvérek  szeretetét  is:  mint  valami
csodabogárra, úgy néztek ránk, a volt szocialista világból érkező csuhás testvéreikre. Ez persze nem
akadályozta meg őket abban, hogy nekünk is részt kellett vennünk a vacsoráért folytatott harcban,
majdnem későn ismertük fel a feladatot – vagyis majdnem nem jutott kaja.)

A jó Isten kegyelméből azóta többször voltam Santa Maria degli Angeli-ben. Jó dolog ott
ülni a kis kápolna előtt az egyik padban (bár habitusban tilos, mert minden turista akar valamit
kérdezni), és érezni: Isten szeretetében együtt vagyunk azzal, aki elindította a rendet. 
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A búcsúról

Szent Ferenc Atyánk azzal, hogy a kisebbekhez (minores) akart tartozni, teljesen elutasította
a nagyok (majores) világát. Így azt is, amit a nagyok nagyon szeretnek megmutatni: kiváltságosok.
Rendjének szigorúan meghagyta, hogy a pápától semmiféle „kegyet” kiváltságot ne kérjenek, ne
fogadjanak el (jelezvén a kicsinységet, a minoritást).

Egyetlen kivételt fogadott el (kért), hogy annak a kis helynek, ahonnét a bűnbánók rendje
elindult, ahol Szent Klárát felfogadta a szerzetesi életre, amelynek védőszentje a Boldogságos Szűz
Mária,  kapja  meg  a  kiváltságot.  Így  –  mivel  a  pápák  ezt  a  föld  minden  ferences  templomára
kiterjesztették – a ferences világ ezen az ünnepen egyesül az Isten kegyelmének ünneplésében. A
megváltás misztériumában való egyesülés forrása maga Krisztus, és az édesanyja, a Boldogságos
Szűz Mária, az Angyalok Királynéja, akit Szent Ferenc atyánk annak idején, abban az erdő mélyén
rejtőző kis kápolnácskában annyira megszeretett.

Celanói Tamás testvér, Szent Ferenc atyánk életrajz írója ezt jegyzi  fel a Vita prima-ban (az
első életrajzban):

 „Isten szolgája a szerény, szívben alázatos és foglalatosságokban  
az alacsonyabbakat kedvelő Ferenc, míg e világban élt, saját maga  
és övéi  számára kis  részt  (Portiunculát)  választott  csupán ebből a  
világból, és ezt is csak azért tette, hogy Krisztusnak tudjon szolgálni. 
Talán  isteni  sugallatra  nevezték  már  korábban  is  ezt  a  helyet  
„Portiunkulának”,  vagyis  kicsiny  területnek,  hiszen  azoknak  lett  
menedéke, akik a világból semmit sem akartak birtokolni. Ezen a kis  
földterületen  állt  egy  kis  templom,  melyet  a  Boldogságos  Szűz  
tiszteletére építettek, aki nagy alázatosságával kiérdemelte, hogy Szent
Fia után ő is az összes szentek koronája lehessen. Itt vette kezdetét a 
Kisebb Testvérek Rendje, mely biztos alapokra épülve, hatalmas, 
nemes szellemi épületté fejlődött.

Szent  Ferenc  atyánk  ezt  a  helyet  mindennél  jobban  szerette,  és  megparancsolta  a
testvéreknek,  hogy  különös  áhítattal  viseltessenek  iránta  és  azt  akarta,  hogy  ez  a  hely  az
alázatosság, a legteljesebb szegénység tekintetében mintakép és tükör legyen a többiek előtt, ezért
még a birtoklási jogot is másnak adta, magának és övéinek csak a használati jogot tartotta meg.
Azok a testvérek, akik itt laktak, éjjel és nappal Isten dicséretében éltek és az angyali élet csodálatos
illatát árasztották.”

Angyalos Boldogasszony ünnepén szívleljük meg Szent Ferenc atyánk buzdítását: 
„Aki itt buzgó szívvel imádkozik, az minden bizonnyal megkapja, amit kér, (..) Azért, fiacskáim,
mindig nagy tiszteletben tartsátok e helyet, és a túláradó öröm hangos szavával szívetek mélyéből
magasztaljátok az Istent.”

Augusztus elsején estétől másodika estéig a szokásos feltételek mellett teljes búcsú nyerhető
minden ferences templomban.

fr. Szabó József OFM
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Dr. Kovács L. P. Bánk  ofm: 
A  Nagyboldogasszony.....

Szűz Mária a Magyarok Nagyasszonya

Évszázadokon át ebben a gondolatkörben élt a magyar nép. Az utóbbi
évtizedekben – sajnos – sokan nagyon elfelejtették őseik hitét. 1947-48 Mária
éve volt. Mindszenty József bíboros esztergomi érsek, Magyarország prímása,
vagyis első papja kérte, hogy jöjjön össze imádkozni, engesztelni a hívő magyarság égi Királynőnk 
oltalma alatt.
(...)
1950-ben a szerzetesrendeket internálták,  kolostoraikat  államosították,  működésüket lehetetlenné
tették. Az Egyház a templom falai közé szorult. „Megverem a pásztort, és elszélednek a juhok.”(Mk
14,27)
Az  üldözések  ellenére  is  megmaradt  azonban  sok-sok  magyar  hite  Istenben,  és  a
Nagyboldogasszonyhoz való ragaszkodása. Saját temploma falai a tanúk erre és az ország búcsújáró
helyei. Ennek ellenére a legtöbb hívő is úgy érezhette, hogy égi Királynőnk – legalább egyelőre –
nem tud rajtunk segíteni. 
(…)
A rendszerváltás után nagyon figyeltem, ezt a nagy isteni ajándékot hogyan fogja fel a népem. Igen
szomorú  voltam,  hogy  Kelettől  Nyugat  felé  fordult  az  ország  zöme,  és  onnan  remélte  sorsa
gyökeres jobbrafordulását ahelyett, hogy felfelé kezdett volna tájékozódni, és visszatért volna Szent
István hitéhez. A legszomorúbb az, hogy 11 évvel később, ma sem tudja fölfogni a legtöbb magyar,
hogy rajunk igazán soha nem segített, most sem segít és nem is fog segíteni egyetlen náció sem. Aki
hoz valamit, az duplán el akarja vinni a hasznát. 

Szent  István király ezer  évvel  ezelőtt  okosabb volt,  min mi most,  pedig a  politikát  már
iskolákban tanítják, és mögöttünk áll az élet tanítómestere, az ezer éves történelem. Nem lenne jó
visszatérni a történelmi gyökerekhez? Tegyük meg! Még nem késő, hála a hívő magyaroknak, akik
megőrizték szívükben őseik hitét. 

A Magyarok Nagyasszonya – eszme kialakulása

Géza fejedelem tisztán látta, hogy az addigi életforma nem követhető. A kalandozó, sok bajt
okozó hét törzs idegen test Európa népei között, és nem tűrik el a zavargásainkat. Nincs itthon sem
egység, a törzsek mind önállóak. Felmorzsolódunk, ha a viszonyok nem változnak. Ekkor az Isten
Géza fejedelemnek egy álmot küldött vigaszul. Ranzani így adja elő az álmot:

„Egy éjjel  álmában,  csodás fényben ragyogó,  gyönyörű asszonyt  látott,  akit  sok előkelő  szűz
követett.  Ő  ezekkel  a  szavakkal  szólt  hozzá:  Nyugodjál  meg  Géza,  én  Mária  vagyok,  az  az
érintetlen Szűz, akiről a keresztény emberek elmondták neked, hogy Jézus Krisztusnak, az Isten
Fiának édesanyja vagyok... Mennyei fény világosít meg, ez elűzi lelked minden homályát. 
Megismered Istent, aki téged alkotott. És most tudd meg, ami rejtve van előtted: fiút szül neked a 
feleséged, ő királyi rangban uralkodik a magyarokon, és az igaz Istennek kiváló tisztelője lesz...
Én pedig megígérem neked, hogy érdemeiért, amelyeket Fiam előtt szerez, a te országodnak 
védője és különleges pátrónája leszek”  (Schwandtner, Scriptores rerum Hung.,Tom I. 583-4)
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Talán furcsának tűnik, hogy ilyen fontos dologban álom ad eligazítást. Van a Bibliában is sok példa
erre.  És  gondoljunk  arra,  hogy  mondáink  szerint  Árpád  fejedelem  édesapjának  születését  is
álomlátás jelezte előre (Emese álma). „Géza álmából felocsúdva, hihetetlen örömre és vidámságra
hangolódik, és lelkében elhatározza, hogy minden részletében el akarja nyerni, amit a Boldogságos
Szűz álmában előadott” ( u.o. mint fent)

Szent István egész életében bensőségesen tisztelte a Boldogságos Szűz Máriát. Ez a tisztelet egész
lelkét betöltő gondolatait, cselekvéseit irányító, életét alakító valóság volt a számára.

Királyi hatalmát Istennek köszönte: „Nem akart saját tekintély alapján a királyi trónra emelkedni, -
írja II. Endre Beregh-i oklevelében (Fejér, Codes diplomaticus, T:III. 326). ezért küldi el Rómába
Asztrik kalocsai érseket, hogy a pápától kérjen megerősítést. (Stilting, Vita S. Stephani, 148)
A koronázást pedig a Mennybevitt  Szűzanya ünnepén tartja jelezve,  kinek az oltalma alatt akar
uralkodni,  ahogy  már  édesapja  álma  előre  jelezte.  „Ezen  a  napon  Szűz  Mária  az  ország
pártfogójává választatott” (Szerelmei Miklós, Magyar hajdan és jelen, 18 b)

Ettől kezdve a „Szent király, István, Pannóniát a Boldogságos Szűz családjának nevezte” (Vita S.
Gerardi, 333)

A Magyarok Nagyasszonya a mennybevitt Szűzanya, a világ Királynője

A katolikus Egyház ősidők óta augusztus 15-én ünnepli Mária mennybevételének ünnepét,
vagyis azt a hittitkot, hogy földi élete végén testével együtt vitte föl Isten a Szűzanyát a mennyei
boldogságba, és ott a világmindenség királynőjévé koronázta. Amint láttuk, Szent István ezen az
ünnepen koronáztatta meg magát. De nem a koronázás évfordulóját ünnepeltette évről évre, hanem
a mennybevitt Királynő tiszteletét akarta meggyökereztetni népe lelkében. Ezért rendelte el, hogy
ezen az ünnepen országos búcsú legyen Székesfehérváron a menny    bevitt Királynő tiszteletére
épített gyönyörű templomban. A búcsú alkalmával törvénylátó napokat is tartott. 

Ez az ünneplés uralkodása kezdetétől megvolt, hiszen 1015-ben úgy beszélnek róla, hogy „szokás
szerint” jönnek össze  búcsúra,  mégpedig  „országos  búcsúra”.  Ebben az  évben Szent  István  a
nálunk  vendégeskedő  velencei  bencés  szerzetespapot,  Gellértet  kéri  fel  szónoknak.  Ő  a
„napbaöltözött  Asszonyról”  beszél  páratlan sikerrel  (Lányi  Károly:  Magyar  Egyháztörténelem,
255-6).

Ezen az országos búcsún tűnt föl az idegen ajkú Gellértnek, hogy ennyi buzgó hívő ajkáról sosem
hallja Mária nevét. Megmagyarázták: „Az ő saját nevét, mármint Krisztus Édesanyjáét, a magyarok
nemzetsége nem ejti  ki,  hanem náluk csak úrnőnek,  királynőnek hangzik.” (S.  Gerardi Epistola
scripta)
(...)
A latin nyelvű okiratokban, felírásokban valóban Domina, Magna Domina, Regina, Patróna nostra,
Patrona Regni nevek szerepelnek Mária neve helyett. (Bonfini, Rerum Hungariarum II. Lib. 1.140.-
Fejér, Codex Diplomaticus, Tom. 4.vol.2.487-488.-Tom.8.vol.2.329-3309)
A népünk viszont Nagyboldogasszonynak, Nagyasszonynak, vagy egyszerűen csak Asszonyunknak 
szólítja őt. 
(...)
Asszony szavunk régi magyar jelentése: regina, domina, hera, Königin, Frau, tehát királynő, úrnő.

A boldogasszony kifejezés jelentése: beata, domina. Az Érdí-kódex ilyen értelmezéssel nevezi a
Boldogasszonyt a világ Királynőjének:

5



 „Az  ő  (t.i.  Szent  Gellért)  tanacsanak  inteseből  akaron  kele  fel,  hogy  az  zyz  Mariat  az
Magyarorszaagban boldog azzonnak avagy az  vilagnak nagy azzonyanak   hywnak” (Szarvas-
Simonyi, Magyar Nyelvtörténeti Szótár 13)

Nagyboldogasszony szavunk pedig kifejezetten a mennyei Királynőt jelenti.  …
Nyilvánvaló tehát, hogy a magyar nép elsősorban királynőt tisztel a Szűzanyában, éspedig mennyei
Királynőt,  mert  minden  megszólításában  ezt  hangsúlyozza.  Ezért  számunka  a  legkedvesebb,
legnemzetibb rózsafűzértitkok: „Aki téged, Szent Szűz a mennybe felvett”,   és  „Aki téged, Szent
Szűz a mennyben megkoronázott.”
(…)
Mária mennybevételének napja nemzeti ünnepünk. A szent király nem elégedett meg azzal, hogy az
ő lelkében éltek ama magasztos gondolatok a Mennyek Királynője és a magyarok kapcsolatáról.
Elevenné akarta tenni ezt a tudatot a nép körében is. Nagyon jól ismerte nemzetét,  tudta, hogy
annak idején a pogány Nagyasszonynak ünnepeit milyen aprólékos gonddal készítette elő, milyen
pazar fénnyel tartotta meg, következésképpen az ünneplés pompájával fejezte ki, hogy őt mennyire
szereti.  Legyen még nagyobb,  még fényesebb ünnepe az  igazi  az élő,  mennyei  Királynőnek,  a
Nagyboldogasszonynak.  (A pogányságban tisztelt nagyasszony nyári ünnepéről bőven olvashatunk
Kandra Kabos Magyar míthológia 272-277; téli ünnepéről u.o. 277-284)

(Dr. Kovács L. P. Bánk ofm: Magyarok Nagyasszonya c. könyvéből részletek)

Szent  Bonaventura:  
           

    A belső ember

Ha képtelen vagy, lelkem, mint mondod, vétségeidet a magad erejéből megsiratni, fordulj
valamelyik szenthez. Nem tudod, hogy – Szent Bernát szerint - „biztos bejárásod van Istenhez,
mert  a  Fiúhoz  menet  az  Anyával,  az  Atyához  menet  pedig  a  Fiúval  találkozol?  Az  Anya
érdekedben keblét és szívét tárja föl Fiának, a Fiú pedig oldalát és sebeit mutatja meg az
Atyának. - Ahol a szeretetről ennyi jel tanúskodik, ott azt hiszem, nincs helye a visszautasításnak”.

Ha  veszedelem,  megpróbáltatás,  vagy  kétség  tör  rád,  gondolj  Máriára,  hívd  segítségül
Máriát.  Szíved s ajkad emlegesse mindig az ő szent nevét. Őt kövesd és nem tévedsz el,  hozzá
fohászkodjál  és  nem  csüggedsz  el  sohasem.  Ha  Ő  fogja  kezedet,  nem  roskadsz  össze,  ha  Ő
védelmez,  nem fog el  félelem. Ha Ő vezérel,  nem fáradsz el,  ha kegyes  lesz  hozzád,  irgalmat
találsz.” Mondd tehát lelkem, nagy bizalommal: „Ó Úrnőm, ha Fiad általad testvéremmé lett, te,
ugye általa anyámmá lettél? Ujjongva örvendezem hát, mert bármit határozzanak is felőlem,
az ítéletet Anyám és Testvérem véleménye dönti el.”

       (Szent Bonaventura Misztikus Művei c. könyvből részlet: 156.o)
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Joseph Ratzinger:      (XVI. Benedek pápa)  

           Az   egyház  felépítése...
 A katolikus  egyháznak klasszikus,  világos  tagolódása van:  nép –
papság – püspökök. Mindezek fölött a pápa mint legfelsőbb vezető
uralkodik. Vajon ez a hierarchia – a szó „szent uralmat” jelent – már
az  evangéliumban megtalálható,  vagy  egy  szilárdan központosított
szervezeten alapul, amely lehetőleg hatékony és ütőképes akar lenni?

Vitatom  az  elterjedt  fordítást,  miszerint  a  hierarchia  „szent  uralmat”  jelent.  Az  én
fordításomban  ez  a  szó  „szent  eredetet”  jelent.  Azt  fejezi  ki,  hogy  az egyház  nem  saját
elhatározásából, hanem kizárólag magától az Úrtól, a szentségtől születhetett meg. Így nézve
rögtön másként tekinthetünk a papságra. A papság esetében nem egy uralkodó osztályról beszélünk,
amely  erős  fegyelmet  érvényesít  az  egyházban.  Ellenkezőleg,  a  papság  az  egyház  köteléke  az
Úrhoz.  Ez  az   egyház  önmeghaladása,  amely  nem  gyülekezés,  határozatok,  fejtegetések  vagy
szervezői erő révén keletkezett,  hanem  kizárólag csak Krisztusnak köszönheti létét.  Ebben az
értelemben a papság sem magától értetődő. Ha következésképpen nincs többé papi hivatás, akkor az
Úrtól kell kérnünk, és nem pedig egyszerűen magunktól kierőszakolni.

Az egyházat  gyakran nevezik  „Isten  vándorló  népének”,  híveit  pedig  „Isten  nyájának”.
Néhányan  azt  is  mondják,  hogy  ez  birkanyáj,  jogfosztott  tömeg,  amelynek  hinnie  és
engedelmeskednie kell.

Nem  állítanám  szembe  az  „Isten  népe”  és  „nyája”  fogalmakat.  A  zsidó  vallás
pásztorkultúrában bontakozott  ki,  úgyhogy a  pásztor  képe  ebben a  vallásban mindig  megőrizte
különleges jelentését, és innen került át az Újszövetségbe. Ne ítéljük meg tehát a birka-lét sértő
értelméből kiindulva, hanem a pásztor és a nyáj bizalmi kapcsolatából induljunk ki, mely ugyanazt
jelenti, mint az”Isten népe” kifejezés: egy nép, amely úton van, és amely a történelmen keresztül
vándorol.

Miután az egyház kiengesztelődése a laikus állammal sikeres volt, Itáliában XI. Pius pápa
arra buzdította a katolikus laikusokat, hogy most már a laikus-lét új módját fejlesszék ki,
legyenek  keresztények  a  világban,  és  ennek  megfelelően  megalapította  a  világiak
apostolkodását. Amennyire én látom, az antiklerikális hangsúly, hangulat, miszerint a laikusoknak
is legyenek jogaik az egyházban, csak a II. Vatikáni Zsinat után jellemző. 

Ez az elképzelés időközben szabályosan a Róma ellenes harc jelszavává fejlődött, a liberális
polgárság dogmája lett. 

Véleményem szerint ez a hangsúly téves alapon nyugszik. Abból indul ki, hogy az egyházat
most  már  abban  az  értelemben  kellene  kormányozni,  mely  szerint  két  állapot  van,  mindkettőt
egyformán kellene képviselni, és azok közösen alkotják azt, ami az egyház. Egyrészt a laikusok
megalakítják képviseletüket – amely a német katolikusok központi választmányává válik –, és ez
bizonyos mértékben a világi egyház érdekeit képviseli. Másrészt a klerikusok is megalakítják saját
szerveiket,  ami  teljesen  értelmetlen.  De  akkor  miért  szükséges  még  egyáltalán  a  papság?
Mindenekelőtt  azonban  a  a  vélemény  formálódott  ki,  hogy  közösen  kellene  kigondolni,  mit
hihetünk ma, hogyan akarunk egyházat alkotni. 
Ehhez meg kell fosztani a klérust hatalmától, és a laikusoknak biztosítani kell a beleszólás jogát.  

Jó néhányan valóban ezt gondolják.
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Ha a klérus helyesen értelmezi önmagát, akkor bizony nem írhatja elő, mi az egyház, hanem
Istennek engedelmeskedik, mely engedelmesség garanciája a pápa. Ő arról is gondoskodik,
hogy  az  emberek  ne  kívánságuknak  megfelelően  alakítsák  az  egyházat,  hanem  az  az  Úr
kezében maradjon. Tulajdonképpen ezt jelenti a pappá szentelés szentsége, az olyan eredetből való
származás,  melyet  nem  mi  alkottunk.  Laikusnak  lenni  sem  szégyen,  hanem  a  keresztényi  lét
normális formája; az a természetes forma, amelyben az evangéliumot ebben a világban megélik
és a világ mindennapi dolgaiban megvalósítják. A voltaképpeni világi apostolság az, hogy a
kereszténység elterjedjen a világon és átformálja azt.

 Sajátos állapot az  egyházban a szerzetesek és a szerzetesnővérek, akik Krisztus

követésére az  elképzelhető  legradikálisabb  módon  kötelezték  el  magukat.  Mi  a  szerzetesrendek
feladata, kivált a jövő egyháza érdekében?

Krisztus követésének különböző fokozatai vannak, és nem mindegyikre ugyanazt bízták. A
követésnek  ezek  a  lényeges  és  helyettesíthetetlen  formái,  hogy  a mindenkori  hivatásban
megfelelő módon egészen megéljék a hitet, legyen az a politika, a tudomány, a fizikai munka, a
legegyszerűbb foglalkozás területén. Ám mindazokra is szükség van, akik egész életükkel a
hitért élnek, s akik a hit belső tartalékát az igehirdetésre használják, és arra, hogy az egyházat
lélekkel töltsék meg.

Azt  hiszem,  hogy  az  egyháznak  ez  a  sokrétű  szerkezete  nagyon  fontos  a  jövője
szempontjából. Mindig kell, hogy legyen olyan hely, ahová az ember visszavonulhat, ahol egész
napon át az ima életét élheti, ahol az imádság alkotja a nap ritmusát. Ezek az erők tárhelyei, helyek,
ahol  a  hit  újból  átélhető,  és  ahonnan  kisugárzik.  Ezt  mi  is  átélhetjük  mostani  beszélgetésünk
alkalmával itt, Motecassinóban, a bencés rend ősi kolostorában. Vagy gondoljunk csak a szemlélődő
női  rendekre,  például  a  karmelitákra,  a  klarisszákra.  Ezek  oázisok is,  amelyekre az  emberek
odafigyelhetnek, és amelyekből ihletet meríthetnek és megújulhatnak. 

        (Joseph Ratzinger  Isten és a világ” c. könyvéből  részlet /355.o.)

A   MEGSZENTELT   ÉLET   ÉVE    1. 

Evangélium, prófécia, remény 

A Szentlélek  többrendbeli  noszogatása  és  segítsége folytán  igen   
sokrétű  és  megoszthatatlanul  terjedelmes  gondolat  gyűlt  össze

bennem, amit igyekszem röviden és érthető formában megosztani. 

A „  Megszentelt  Élet  Éve”  egy  újabb  figyelemfelkeltő  év,  hogy  komolyan  és  kiemelt
formában  végiggondoljuk  a  megszentelt  életből  következő  áldásokat,  és  köszönetet  mondjunk
Istennek a szeretetéért. Biztosak lehetünk abban, hogy mindannyiunknak lesz – vagy már volt is –
rácsodálkozó lehetősége a szerzetesi élet különös kegyelmi adományára és egyben összetettebben
értjük meg, vagy érezhetjük át Isten végtelen irgalmának érvényesülését a saját életünkben és az
egész világban. 
Ugyanis „,...  a megszentelt életet  (vita consecrata)  élő személyek nem egy funkció ellátására,
nem egy különleges szolgálat végzésére rendeltetnek az egyházban, hanem ők magának Jézus
Krisztusnak a megjelenítésére „vannak”, annak az életállapotnak, életmódnak, életstílusnak a
megélésére kaptak meghívást, amely magának Jézusnak az életét jellemezte.
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Márpedig  ha  Jézusban  Isten  ingyenes  szeretete  nyilvánult  meg  az  emberek  felé,  akkor  a
megszentelt személyek is arra kaptak meghívást, hogy ezt a mindenkit átölelő, kivétel nélkül
mindenkit megszólító és felkaroló ingyenes isteni szeretetet jelenítsék meg itt a földön.”     

           (Tőzsér Endre SPI Az ingyenesség túláradása  -”A Szív” 2014.dec-2015. jan. 22 old.)
Mostani elmélkedésemben a megszentelt élet évében /2015) az FVR vonatkozásában gondolkodunk
az evangéliumról, a próféciáról és a reményről.

Talán nincs közöttünk senki, aki az evangélium kapcsán ne tudná megjelölni pontosan, hogy
a mindeneket felülmúló örömhír – tehát evangélium – Jézus Krisztus emberként való megszületése
(Az Ige testté lett...) halála és feltámadása.
„És adódhat bármi vészjósló vagy elkeserítő esemény körülöttünk, az egyes emberek, a népek
vagy az egész emberiség történetében, van egy biztos pontunk a kozmoszban és egyben túl a
világmindenségen:  Krisztus  feltámadása.  Ez  az  a  szilárd  pont,  amelyre  támaszkodva  –
Arkhimédész  szavával  élve  ki  lehet  fordítani  sarkából  a  világot.  Ebben  a  fényben  kell
újjárendeznünk  a  magunk  életét.  Ebben  a  hitben,  ebben  a  szeretetben  kell  szóban  és  tettben
megvallanunk,  hogy  keresztények  vagyunk,  mert  feltámadt  Krisztus”  (Erdő  Péter:  Krisztus
feltámadt! - Új Ember 2005. 04)

Ez a mindent meghatározó öröm aminek megosztása elengedhetetlen ahhoz, hogy örömünk
teljes  legyen.  Mert  „Hisszük,  hogy  Isten  önkinyilatkoztatása  Jézusban  visszaad  minket
önmagunknak,  feltárja  annak  igazságát,  hogy  kik  vagyunk,  és  ami  a  legfontosabb,
kinyilvánítja, hogy Istenhez tartozunk. (22.old.) 
A szentek küldetésében járunk. Az élettel teljes család – a családok világtalálkozójára előkészítő
katekézis (Korda Kiadó 2015).
S itt nem kevesebb dologról van szó, minthogy próbáljuk teljesíteni a krisztusi alapítású egyház
küldetését. A feltámadottal való találkozást követően az Ő szavát komolyan véve igyekszünk átadni
az üzenetet „minden népnek”. Különösen Pünkösd előtt megszívlelendő kérdés ez. Nem azért, mert
világlátási szándékainkat megideologizálva missziónak is nevezhető vallási turizmusba kezdünk.

Itt  szeretném  nyomatékosan  is  hangsúlyozni,  hogy  a  „minden  nép”  egy  FVR-i
testvérnek elsősorban  a  saját  családját,  a  szomszédait  és  a  munkatársait,  valamint  az
élethelyzetéből  adódó  emberek  sokaságából  mindazokat  jelenti,  akikhez  éppen  világi
állapotából következően kapcsolata van. Testvéreket adott mellém az Úr (Szent Ferenc).
Ezért mondja és írja többször visszatérő módon Hans Urs von Balthasar a nagy svájci teológus és
gondolkozó, valamint szerzetes, akit a nagy és ma már szentté avatott II. János Pál pápa meghívott a
bíborosi  kollégiumba  is,  hogy  „Nem  látható  be,  hogy  egy  fiatalembernek,  aki  egész
egzisztenciáját Istennek és Isten országának szeretné szentelni, miért kellene ezért elhagynia a
világot,  miért  kellene  kolostorba vonulnia  és  teológiát  tanulnia. A lehetősége  megvan  rá:  a
monasztikus és nem monasztikus rendek hagyományos életformája a legkevésbé sem idejétmúlt,
számos közösség ma ugyanolyan életerős, mint korábban, és a tevékenysége nélkülözhetetlen az
egyház életéhez.  De nem ez az egyetlen formája az evangéliumi tanácsok szerinti  életnek (…)
Lehet,  hogy  fiatalunk  inkább  valamilyen  foglalkozási  ág  területén  olyanokkal  szeretne  együtt
dolgozni,  akik  nagyrészt  nem hisznek,  vagy legalábbis  távol  vannak az  egyháztól,  s  így  olyan
rétegekhez szeretne elhatolni, amelyek szinte megközelíthetetlenek a papok és szerzetesek számára.
Miért is ne valósíthatná meg a teljesen Istennek szentelt ember képét orvosként, jogászként,
újságíróként, politikusként, építészként, mérnökként, vagy bármilyen más világi foglalkozást
választva, s miért ne igazolhatná így, hogy teljes értékű munkás, és ugyanúgy teljes értékű és
természetes ember, nem pedig valamilyen furcsa szerzet?”
Balthasar  úgy  vélte,  hogy  ez  a  ténylegesen  laikus  életállapot  kétszeresen  is  a  kereszténység
gyökeréig visszahatolva hoz megújulást. (Görföl Tibor: Az evangéliumi radikalitás korunkban).

Érdemes – nekünk ferences világiaknak különösen felidéznünk, hogy XIII. Leo pápa – a szociális

9



tanítások egyik élindítója – aki, maga is püspökként az akkor Ferences Harmadik Rendként ismert
közösséghez csatlakozott, milyen nagy jelentőségű életnek látta az evangelizáció szempontjából az
azóta  FVR-ként  ismert  emberek  életét  –  tevékenységét.  (Gondoljunk  itt  a  puszta  jelenléttel
prédikálókra).Talán  említenem  se  volna  szükséges,  hogy  Szent  II.  János  Pál  pápának  a
„Christifideles Laici” kezdetű szinódus utáni apostoli buzdítását, ami a hívőknek az Egyházban és a
világban betöltött hivatásáról és küldetéséről értekezik elsősorban az evangelizáció szempontjából.

Szeretném  felhívni  a  figyelmet  arra,  hogy  ezt  a  dokumentumot  1988-ban  Szentcsalád
ünnepén  írta  alá  a  pápa,  aki  nagy  elődjéhez  XIII.  Leóhoz  hasonlóan  a  Gondviselés  kitüntetett
közvetítőjeként igen hosszú ideig látta el Róma püspökének feladatát, és az evangelizáció kérdését
igen nagy mértékben a világi  hívek tevékenységeként  látta  teljesíthetőnek.  Méghozzá  a  II.  vat.
egyetemes  zsinat  intencióját  megfogalmazva.  Az  is  külön  kiemelést  érdemel,  hogy  ez  a  pápai
megnyilatkozás egy szinódus lezárását követő, az egész világra kiterjedő gondolatok összegzése.
Tehát a püspöki kollegalitás egyházkormányzati elvét is érvényesítő fontos dokumentum.

Ezért  egészen kiemelt  módon szeretném hangsúlyozni,  hogy az evangéliumnak nem
pusztán  befogadóiként,  hanem  aktív  továbbadóiként  is  részt  kell  vállalnunk  a  világ
átformálásában – krisztianizálásában. 

Talán így válik szembeötlővé, hogy nem egy vallási intézmény őrizgetése és pátyolgatása a
tevékenységek mozgatója, hanem az örömteli szív tékozló szétosztásának öröme és a folyamatos
élhetőséget meghaladó boldogság egyre mélyülő megtapasztalása az evangéliumban. 

              (Komáromi János ofs: elhangzott Szécsényben a klarissza nővéreknél 2015.)

Szent Ferenc:      
                MAGASZTALJUK MINDÖRÖKKÉ        (1 Reg 23,9-11)

 Semmi mást ne kívánjunk, minden órában és minden időben,
semmi mást ne akarjunk, mindennap és szüntelenül higgyünk
és semmi másban tetszésünket igazán és alázatosan,
és gyönyörűségünket ne találjuk, zárjuk szívünkbe és szeressük,
mint a mi Teremtőnkben, tiszteljük, imádjuk, szolgáljuk,
Megváltónkban és Üdvözítőnkben, dicsérjük és áldjuk,
az egyedül igaz Istenben, dicsőítsük és mindenek fölé helyezzük,
aki a jónak teljessége és összessége, magasztaljuk és hálát adjunk
egészen jó, igaz és legfőbb jó, a fölséges és hatalmas,
aki egyedül jó, kegyes és szelíd, örök Istennek,
kedves és édes, a Háromságnak és Egységnek.
aki egyedül szent, igazságos, Az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek,
igaz, szent és egyenes, mindenek Teremtőjének,
aki egyedül jóságos, a benne hívők és remélők
bűn nélkül való és tiszta, és az őt szeretők Üdvözítőjének,
s akitől, aki által, és akiben van aki kezdet és vég nélkül való,
minden bűnbocsánat, változhatatlan, láthatatlan,
minden kegyelem kibeszélhetetlen, kimondhatatlan,
és az összes bűnbánók, megigazultak megfoghatatlan, kifürkészhetetlen,
és a mennyben együtt örvendező boldogok áldott, dicséretes, dicsőséges,
minden dicsősége. magasztalásra méltó,
Tehát semmi se akadályozzon, fölséges, magasságbeli,
semmi se szakítson el, édes, szeretetre méltó,
és semmi se válasszon el tőle bennünket. gyönyörűséges, és egészen kívánatos
Mindnyájan mindenütt, minden helyen, mindörökké.        Ámen.
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Laudato si’ –

 az enciklika ismertetése  1.

2015. június 18. csütörtök 15:05

A  Szentszék  ismertetőt  készített  az  újságírók
számára a  Laudato si’ kezdetű enciklikáról.  Ennek magyar fordítását  Vertse
Márta, a Vatikáni Rádió magyar műsorának nyugalmazott felelős szerkesztője
készítette. A Vatikáni Rádió honlapján megjelent sajtóanyagot tesszük közzé.

Összefoglaló áttekintés

„Milyen  világot  szeretnénk  továbbadni  azoknak,  akik  utánunk  jönnek,  a  felnövekvő
gyermekeknek?” (160. pont) Ez a válaszra váró kérdés áll a Laudato si’, Ferenc pápa a közös otthon
gondozásáról írt, várva várt enciklikájának középpontjában. A szöveg így folytatódik: „Ez a kérdés
nem  csak  a  környezetre  vonatkozik  elszigetelt  módon,  mert  nem  lehet  részlegesen  feltenni  a
kérdést.” Ez elvezet bennünket ahhoz, hogy feltegyük a kérdést a lét értelmét, a társadalmi élet
alapját  képező értékeket  illetően:  „Miért jöttünk erre a világra? Milyen célért  dolgozunk és
küzdünk? Miért van ennek a földnek szüksége ránk?”: „Ha nem tesszük fel ezeket az alapvető
kérdéseket – mondja a pápa –, nem hiszem, hogy az ökológiával kapcsolatos aggodalmaink jelentős
hatásokat érhetnek el.”

„Áldott légy ,Az enciklika Szent Ferenc fohászából kölcsönzi címét: „Laudato si’, mi’ Signore”,
Uram!”,  ami a  Teremtmények énekében (Cantico delle creature) emlékeztet rá,  hogy a föld,
közös otthonunk, „egyben nővérünk is, akivel osztozunk a létben, olyan, mint egy szép anya,
aki  karjai  közé  zár minket” (1.).  Mi  magunk is  „földből  vagyunk” (vö.  Ter 2,7).  Maga a
testünk is a bolygó elemeiből épül fel, levegője adja lélegzetünket, vize éltet és felüdít” (2.).

Most  ez  a  rossz  bánásmódban  részesülő,  kirabolt  föld  panaszkodik  (2.),  és  fojtott  kiáltásai
egyesülnek a világ minden magára hagyatott emberének kiáltásaival. Ferenc pápa arra szólít, hogy
hallgassuk meg e kiáltásokat, mindenkit és minden egyes személyt – egyéneket, családokat, helyi
közösségeket, nemzeteket és a nemzetközi közösséget – „ökologikus megtérésre” buzdítva Szent II.
János  Pál  kifejezése  szerint,  vagyis  „váltsunk  irányt”,  magunkra  vállalva  a  „közös  otthon
gondozására” irányuló elkötelezettség szépségét és felelősségét. Egyidejűleg Ferenc pápa elismeri,
hogy  „növekvő  érzékenység  tapasztalható  a  környezet  és  a  természet  gondozását  illetően,  és
érlelődik egy őszinte és fájdalmas aggodalom az iránt, ami bolygónkon történik” (19.), feljogosítva
a reménnyel teli tekintetre, amely áthatja az egész enciklikát és mindenkinek világos és reménnyel
teli üzenetet küld: „Az emberiségnek még megvan a képessége arra, hogy együttműködjön közös
otthonunk építésében” (13.); „az emberi lény még képes arra, hogy pozitív módon lépjen közbe”
(58.);  „nem veszett  el  minden,  mert az emberi lények,  akik képesek a végsőkig lealacsonyítani
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önmagukat,  arra  is  képesek,  hogy önmagukat  felülmúlják,  visszatérjenek  a  jó  választásához  és
újjáéledjenek” (205.).

Ferenc  pápa  természetesen  a  katolikus  hívekhez  fordul,  idézve  Szent  II.  János  Pál  szavait:  „a
keresztények  különösen  érzik,  hogy  feladataik  a  teremtett  világban,  kötelességeik  a
természettel  és  a  Teremtővel  szemben  hitük  részét  alkotják”  (64.),  de  felkínálja,  hogy
„különösképpen  párbeszédbe  lépjen  mindenkivel,  közös  otthonunkat  illetően”  (3.):  a  párbeszéd
végighalad  az  egész  szövegen,  és  az  ötödik  fejezetben  a  problémákkal  való  szembenézés  és
megoldásuk eszközévé válik. Ferenc pápa kezdettől fogva emlékeztet rá, hogy „más egyházak és
keresztény  közösségek  –  mint  ahogy  más  vallások  is  –  mély  aggodalmat  éreznek  és  értékes
megfontolást  fejtettek  ki”  az  ökológia  témáját  illetően  (7.).  Sőt,  kifejezetten  magáévá  teszi
hozzájárulásukat,  kezdve  „a  kedves  Bartholomaoisz  ökumenikus  pátriárkáétól”  (uo.),  amelyet
bőségesen idéz a 8. és 9. pontokban. A pápa azután több ízben is köszönetet mond az ez irányú
elkötelezettség főszereplőinek – mind egyéneknek, mind egyesületeknek vagy intézményeknek –
elismerve,  hogy  „számtalan  tudós,  filozófus,  teológus  és  társadalmi  szervezet  gazdagította  az
egyház gondolkodásmódját ezekről a kérdésekről” (7.). Mindenkit arra szólít fel, hogy ismerje el azt
a  „gazdagságot,  amelyet  a  vallások  nyújthatnak  egy  átfogó  ökológia  és  az  emberi  nem  teljes
fejlődése érdekében” (62.).

Az  enciklika  útvonalát  a  15.  pont  vázolja  fel  és  hat  fejezet  bontja  ki.  Kiindulópontja  a  ma
rendelkezésre álló legjobb tudományos eredmények szerinti helyzetfelmérés (1. fejezet), amelytől
eljut a Bibliával és a zsidó-keresztény hagyománnyal (2. fejezet) való egybevetésig. A problémák
gyökerét  (3.  fejezet)  a  technokráciában  és  az  emberi  lény  túlzott  önreferenciális
magábazárkózásában jelöli meg. Az enciklika javaslata (4. fejezet) egy „átfogó ökológia, amely
egyértelműen magába foglalja az emberi és szociális dimenziókat” (137.), amelyek felbonthatatlan
kapcsolatban vannak a környezeti kérdéssel. Ennek távlatában Ferenc pápa javasolja (5. fejezet) egy
őszinte párbeszéd elindítását a társadalmi, gazdasági és politikai élet minden szintjén, amely
átlátható  döntési  folyamatokat  strukturál.  A pápa  továbbá  emlékeztet  rá  (6.  fejezet),  hogy
egyetlen projekt sem lehet hatékony, ha nem élteti egy képzett és felelős tudat. Kiindulási pontokat
javasol az ilyen irányú növekedéshez nevelési, spirituális, egyházi, politikai és teológiai szinten. A
szöveg két  imával  végződik:  az  első osztozás  mindazokkal,  akik  hisznek egy „teremtő és  atya
Istenben” (246.),  a  második  azoknak szól,  akik  a  Jézus  Krisztusba  vetett  hitet  vallják  –  ennek
ütemét a „Laudato si’” refrén adja meg, amellyel az enciklika kezdődik és végződik.

A  szöveg  tengelyét  néhány  téma  képezi,  amelyeket  különböző  távlatok  sokféleségében  vesz
fontolóra,  és  ez  megadja  a  szöveg  erőteljes  egységét,  hogy a  világban  minden bensőségesen
összefügg egymással; a technológiából származó új paradigma és hatalmi formák bírálata; felhívás,
hogy keressük a gazdasági élet és a haladás értelmezésének egyéb módjait; minden teremtmény
önálló  értéke;  az  ökológia  emberi  értelme;  az  őszinte  és  becsületes  viták  szükségessége;  a
nemzetközi  és  a  helyi  politika  súlyos  felelőssége;  a  leselejtezés  kultúrája  és  egy  új  életstílus
javaslata” (16.).

Ferenc pápa
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Komáromi János ofs:

VILÁGKÉP NÉLKÜL

 NINCS HELYÜNK A VILÁGBAN...

A  Ferences esték  keretében igyekszünk olyan dolgokról gondolkozni,
értekezni, amelyek emberségünk beteljesítését segítik. Sok egyéb szemponttal
együtt,  elkerülhetetlenül  szóba  kerülnek  a  sajátosan  ferences  megközelítések  is.  Minthogy  a
ferences  esték  keretében  történik  mindez,  így  nem  is  kell  ezen  túlságosan  csodálkoznunk!
Különösen akkor nem, ha mindez egy ferences gimnázium, sőt „A Franka” tanári karának keretei
között zajlik!

A mostani  alkalom  gondolati  közül  egy-egy  szempontot  kívánok  kiemelni.  Talán  nem
érdektelen  a  továbbgondolás  miatt  sem!  Azt  próbálom  megpendíteni,  hogy  a  felnövekvő
gyermekeink és ifjúságunk nevelése világkép, ill. világnézet nélkül a személyiség rombolását
eredményezi,  ami  döntésképtelen,  beteg  személyiségek  sokaságával  ellehetetleníti  a
társadalom életképes működését.

Ezen  pedig  semmi  gazdasági  megfontolás  nem  képes  segíteni!  Akkor,  ha  a  létezés
eredetének – és így bizonyos ideig a világ közepének – számító anya pusztán információt közvetítő
bázissá degradálódik a fejekben, abból bizony képtelenségek születnek. S ma ez a helyzet. Úgy is
mondhatnánk,  hogy  világkép  nélküliségek  születnek  ebből  a  torz  emberképből,  aminek  egyik
következménye:  az  ember  nem  képes  a  helyére  kerülni.  Nemcsak  boldogtalan  lesz,  hanem
helynélkülisége  ártalmas  is a környezetének. 

Tudomásul kell  vennünk, hogy – ha nem akarunk a képtelenségek áldozataivá válni – a
megtanítandó  tudományaink  összessége  sem  elegendő  a  világkép  kialakításához.  Ugyanis  az
elfogadható és éltető világnézet,  valamint az ebből  következő világkép a személyek találkozása
nélkül elképzelhetetlen! A pusztán racionális ismeret nem teszi lehetővé, hogy az ember a maga
helyére  kerüljön.  Hiszen  az  ismeretek  személyiséget  gazdagító  és  eligazító,  továbbá  másokat
szolgálni képes „hasznossága” csak akkor lehetséges, ha valóban a helyére kerül az ember. Ezért
veszedelmes  és  káros  a  világnézetet  kerülni  kívánó  oktatás,  az  un.  „semleges”  oktatás.
Különösen úgy, ha a tudományosság bűvöletében az igazságot magát véli átadni az éppen most
tudományosnak elfogadott, vagy annak ítélt, tévedésektől sem mentes ismereteinken keresztül. Ez
természetesen  nem  teszi  fölöslegessé  a  tudományainkat  és  a  folyamatos  erőfeszítést  az  egyre
tisztuló  ismeretek  megszerzésére.  Remélem,  nem  nehezíti  az  eddigiek  megértését,  ha  éppen  a
Franka  szomszédságában  lévő  plébánia  XX.  sz.-i  szellemóriás  plébánosát,  a  későbbi
székesfehérvári püspököt, Prohászka Ottokárt idézzük: „..az intellektualizmus és a racionalizmus a
világ  fölértékeléséről  álmodozik,  kontemplátora  akar  lenni  az  eszmék  világának,  melyben
állítólag több a tartalom, mint a valóságban. (…) Vágjuk át magunkat az intellektualizmus ez
igézetén! Aki ezt megteszi, az úgy bújik értelmi fogalmakon, absztrakt tudáson, a tudományos
szisztémákon  át  az  élet  valóságába,  mint  a  vén,  rücskös  fűzfának  tavaszi  hajtása  a
napsugárban!”

Mi,  akiket  az  Isten  az  Igazság  megközelítésének  érdemszerző  és  gyönyörű  feladatával
ajándékozott  meg,  s  megbízott  a  világnézet  és  az  ebből  következő  világkép  egyre  pontosabb
kialakításával, boldogan mutathatunk rá, hogy az Igazság nem valami, hanem Valaki. Hitünkből
következő biztos tudásunk – hiszen ezt maga Jézus Krisztus mondta önmagáról –, hogy az idők
teljességében közénk született  Istenember maga az Igazság.  Ez az Igazság, Ő az Igazság,   Aki
szabaddá  tesz.  Szokták  mondani,  és  megfelelő  értelmezési  horizont  keretében  még  jól  is
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értelmezhető,  hogy  a  tudás  hatalom.  De  abban  az  esetben, amikor  a  hatalom  és  szolgálat
világnézet  hiányában elkülönül,  sőt  szembekerül  egymással,  akkor bizony az  Igazság,  ami
szabaddá tehetne, szertefoszlik.

Érdemes erről közösségi szinten is elgondolkozni, nem
 csak egyénileg, mert erőt meríthetünk ahhoz a néha nem is egyszerű 
feladathoz, hogy elfoglaljuk helyünket abban a világban, amit Isten nekünk
ajándékba, életterünkként adott. Fontos újra meg újra tudatsítani, hogy ebben
nagy  segítséget  jelenthez  a  testvériség  lelkületének  ápolása.  Talán  nem
fölösleges vagy botránkoztató a Franka tanári karának és diákjainak, ha Szent
Ferencre is  utalok,  aki  folyamatosan hálát  adott  azért  is,  hogy testvéreket
adott mellé az Úr. 

       (Elhangzott 2011. karácsonyán a „Franká” -ban)

Marton Marcell:

          Az ellenszenv nyilai ellen...

Nincs  nagyobb  rabszolgaság,  mint  láncra  veretni  magunkat  magától  a  
rabszolgától. A mi szabadságunk csak Istenben lehet. Függetlenségünk a Tőle való 
önkéntes függőségünk.  Ezt a függést megtagadhatjuk, igaz, mert hiszen szabad   
akaratunk van, de ez a megtagadás a legrútabb rabszolgaságba dönt bennünket: a

teremtményekébe.

Mik  azok  a  teremtmények?  Elsősorban  is,  és  talán  legjellegzetesebben  –  személyek,
emberek.  És mi az,  ami veszedelmet jelent a mi számunkra? A rendetlen érdeklődés akár  az ő
részükről, akár a mi részünkről- a Teremtő, az Isten, az Úr rovására. Megfosztjuk Istent attól, ami
csak Őt illeti: a ragaszkodástól, a függéstől.

De  hiszen  szeretnünk  kell  egymást!...  Úgy  van!  Csakhogy  nem  a  Teremtő  rovására.
Szeretnünk, de csak Istenben! E nélkül rendetlen a szeretetünk. Külső és belső érzékeink, továbbá
lelki tehetségeink azonnal szétszóródnak, mihelyt érdeklődésünk Istent felejti,  s a teremtmények
felé fordul.

Ez az érdeklődés kétféle lehet:  rokonszenv vagy ellenszenv. Nem kell bizonygatnom, hisz
mindenkinek van arra személyes tapasztalata, mennyire megbillen a lelkünkben az igazság mérlege,
mihelyt a rendetlen rokonszenv irányítja cselekvéseinket, szavainkat, érzelmeinket. Még feltűnőbb
ez az ellenszenv megnyilatkozásainál. 

Aki nem küzd a rokonszenv, de még inkább az ellenszenv ellen, hamarosan zsákmánya lesz
ennek a szenvedélynek. Az ellenszenv csakhamar átmegy gyűlöletbe, s most kérdezzük, hová tart az
ilyen élet, amelyet nem fűt, nem irányít, nem vezet, nem élteti a szeretet?
Mi lesz egy ilyen lélek sorsa, amely nem a szeretetre, hanem a gyűlöletre hagyatkozik? A szeretet 
épít, a gyűlölet rombol.

Legyünk igen-igen óvatosak a bujkáló ellenszenvvel szemben! Egy-egy mérges tekintetünk,
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testvérünket  elintéző önkéntelen mozdulatunk,  csípős megjegyzéseink,  szeretetlen reflektálásunk
mások cselekvésmódjára, akár szóban, akár gondolatban, hamar elárulja a lappangó ellenszenvet.
Minden erőnket szedjük össze, hogy megfojtsuk!
Elő a legőszintébb testvéri szeretettel! De itt is ne szeressünk szóval, se nyelvvel, hanem – 
igazsággal és cselekedettel!

Mit tegyünk, ha az ellenszenv nyilai  sebeznek bennünket? -  Bocsássunk meg,  s  fizessünk neki
jóval!  Semmi esetre  se viszonozzuk,  bosszút  ne álljunk:  ez nemtelen dolog volna.  Szeressük a
gyűlölködőt, felejtsük el azonnal a bántalmat. 
Jézusról mondja Szent Péter:
„Amikor szidalmazták, nem viszonozta a szidalmat; amikor szenvedett, nem fenyegetőzött, hanem
rábízta magát az igazságos bíróra.” (1Pét 2,23) Ilyen az igazi, tiszta, nemes jellem!
Az ellenszenv nemtelenné, jellemtelenné teszi az embert. Ha feltörne bennünk, gondoljunk csak
erre!

Minden  érdeklődésünkkel  forduljunk  tehát  Isten  felé!  Törődjünk  egyedül  Ővele!  Ez  az
összeszedettség útja, amely hamarosan beletorkollik az összeszedettség magas rendű imájába.

          (Marton Marcell atya: Összeszedettség c. könyvéből)

Ahol Isten van.....
       
                     Ahol Isten van,
                     nincs gyűlölet,
                     ahol Isten van, 
                     ott a szeretet.
                     Ahol Isten van,        

         nincs harag, 
                     Ahol Isten van,
                     lelkem szabad.
                     Ahol Isten van,
                     ott van a fény,
                     ahol Isten van,
                     örök a remény. 

Paudits Zoltán

A Ferences Világi Rend Képzési levele. Megjelenik kéthavonta.
„Ingyen kaptátok, ingyen adjátok.”

Kiadja a FVR Országos Tanácsa belső használatra.
1024 Budapest, Rómer Flóris u. 4.

Összeállította: Hammer Péterné Katalin FVR
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