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A megszentelt életek, a betegek küldetése és Ferenc 
pápa 

Február havának jellegzetes ünnepi szándékai a Megszentelt életek napja (febr. 2-
hoz kapcsolódik), valamint a Betegek napja (febr. 11-hez kötődik). Hallgassunk meg a 
Szentatya e két szándékhoz fűződő, tavaly ősszel megjelent gondolatiból néhányat! 
 A Legfőbb Szerzetesi Elöljárók Uniójának tagjai előtt szólt Ferenc pápa. - Minden 
kereszténynek szükséges Krisztus radikális követése. A szerzetesek arra kaptak 
meghívást, hogy sajátos módon kövessék az Urat: „Olyan férfiak és nők, akik 
felébreszthetik a világot. A megszentelt élet prófécia. Isten azt kéri tőlünk, hogy lépjünk 
ki fészkünkből, és induljunk el a világ határai felé, kerülve a kísértést, hogy azokat 
magunkhoz idomítsuk. Ez a legkonkrétabb módja annak, hogy kövessük az Úr példáját”. 
- A kultúrák közötti párbeszéd késztesse a szerzetes intézmények vezetőit, hogy a 
kormányzásba válasszanak be különböző kultúrájú személyeket, akik különféle módon 
fejezik ki a karizma megélését. -  A képzés négy pillérre épüljön: spirituális, szellemi, 
közösségi, apostoli képzés. Kerüljék az álszentség és klerikalizmus minden formáját, 
folytassanak őszinte, nyílt párbeszédet az élet minden aspektusáról. A képzés 
„kézművességet”, nem „rendőri kiképzést” jelent. „Olyan szerzeteseket képezzenek, 
akiknek gyöngéd a szívük, nem pedig savanyúak, mint az ecet. Mindnyájan bűnösök 
vagyunk, de nem vagyunk romlottak. Fogadják be a bűnösöket, de ne a korrupt 
személyeket”. - Bejelentette, hogy 2015 a megszentelt személyek éve lesz. „Köszönet 
mindazért, amit tesztek, hitetekért és a szolgálat módjainak kereséséért, 
tanúságtételetekért és a megaláztatásokért, amelyeket el kell viselnetek”. 

Ferenc pápa: A betegek értékes kincset jelentenek az Egyház 
számára 
 Az Olasz Betegszállítók Egyesülete zarándoklatának hétezer tagja előtt 
köszöntötte a betegeket, fogyatékkal élőket, az őket kísérő önkénteseket, papokat, 
egyházi kisegítőket. Biztatta őket: Ne fordítsanak hátat a szenvedőknek, hanem legyenek 
tekintet, mely befogad; kéz, mely felemel és elkísér; vigasztaló szó, mely gyöngéd ölelés. 
Ne bátortalanítsák el őket a nehézségek és a fáradság; ajándékozzák idejüket, 
mosolyukat, szeretetüket a rászoruló testvéreknek. „Minden beteg és törékeny személy 
pillanthassa meg arcotokban Jézus arcát; és ti is ismerjétek fel a szenvedő személyben 
Krisztus testét. A szegények, a szenvedők is gazdagságot jelentenek az egyház számára”. 
- A mai kulturális, társadalmi környezet elrejti a fizikai törékenységet, csak problémának 
tekinti. - Ahhoz, hogy a betegek beilleszkedhessenek a keresztény közösségbe, szükség 
van lelkipásztori tevékenységre a plébániákon és a társulatokban.” - „Ne tekintsétek 
magatokat a szolidaritás, karitatív tevékenység tárgyának, hanem érezzétek, hogy teljes 
egészében részt vesztek az egyház életében. Jelenlétetek, imátok, szenvedésetek 
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felajánlása egységben a keresztre feszített Jézussal, állapototok türelmes, örömteli 
elfogadása spirituális erőforrás, gazdagság a keresztény közösség számára. Az egyház 
értékes kincsei vagytok!” (Forrás: Vatikáni Rádió/Magyar Kurír)     Pető István atya 

Események templomunkban  
Az elmúlt hónapban egy gyermek, Eszter részesült a keresztség szentségében 

templomunkban, hozzánk tartozó temetés nem volt. 
Február 11-én, a betegek világnapja alkalmából került sok a betegek szentsége 

csoportos kiszolgáltatására templomunkban. 
Hagyományos farsangi bálunkat március 1-én, szombaton tartjuk. Idén 

vacsorával egybekötött mulatságot szervezünk, a vacsorához italról és süteményről 
mindenki maga gondoskodik. Támogatókat, tombolatárgyakat szívesen fogadunk. A 
vacsora miatt, most csak az alsótagozatos kor végéig ingyenes. 5. osztálytól felfelé 
diákoknak és nyugdíjasoknak 500 Ft, felnőtteknek, önálló keresettel rendelkezőknek 
1200 Ft a belépő, amely egyben vacsorajegy is. Asztalfoglalás és jegyek a sekrestyében 
kaphatók. 

A hit gyógyító ereje 
Februárban, amikor az Egyház különös figyelemmel fordul a betegek felé, 

érdemes megnézni az érem másik oldalát is: vajon az elesettek tudják-e, hogy ők Szent 
Lőrinc kifejezésével élve „az Egyház kincsei”? Egy olyan világban, ahol az egészség 
csúcsértéknek számít, hogyan éli meg egy beteg a maga életállapotát? Régen a betegséget 
Isten büntetésének tartották. Bizonyság erre a zsoltárok számos helye, pl. „Nincs ép hely 
testemen, mert haragszol énrám, nincs egy ép csontom, mert sok a vétkem” (37. zsoltár) 
Nem volt csoda, ha az ilyen embertől a többiek is elfordultak: „Barátaim és szeretetteim 
magamra hagynak bajomban, rokonaim kerülnek engem”. Jézus viszont sorra 
gyógyította a legkülönfélébb bajokban szenvedőket, legtöbbször e szavak kíséretében: 
„Menj, a hited meggyógyított téged!”  

A hit ma is csodákra képes, ma is gyógyíthat, ha nem is mindig úgy, ahogy a beteg 
azt elképzeli, hogy egyszer csak eldobja mankóját vagy megszűnik a fájdalma. Az a beteg 
tud kinccsé válni a többiek (élők és holtak) számára, aki képes elfogadni betegségét, testi-
lelki gyötrelmét. Megtanul naponta együtt élni keresztjével, tudván, hogy Isten nem rak 
rá az elviselhetőnél nagyobb terhet. Betegsége nem büntetés, sőt, lehet kitüntetés is. 
Szívből kívánok templomunk minden betegének az Istenbe és a szentek példájába 
kapaszkodó derűs lelkületet! 

Könnyező Madonna-szobor Izraelben 
Zarándoklat indult Észak-Izraelben egy Madonna-szoborhoz, amely a helyiek 

szerint olajat könnyezik. A libanoni határ közelében fekvő Tarsiha városkában egy 
keresztény család azt állítja, csoda történt a házukban. 

Oszama Hauri és felesége egyik nap azt vette észre, hogy olaj borítja a nappaliban 
lévő Szűzanya-szobrot. A feleség, Amira szerint a szobor beszélt is hozzá, és azt mondta 
neki, hogy ne féljen. Miután az olaj borította szobrot meglátta egy szomszéd is, híre járt 
az állítólagos csodának, és csak a múlt héten kétezren keresték fel a „könnyező” 
Madonnát. 
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A család szerint az a legkülönösebb, amikor egy könnycseppnek látszó olajfolt 
pereg végig a szobor arcán. Amint az AP írja, a szobor egyes részei nedves tapintásúak 
az után is, hogy letörölték róla az olajat. (Magyar Kurír, 2014. február) 

 

Egy brazil kispap találkozása Ferenc pápával 
Ferenc pápa telefonhívásai híresek lettek, az egész világon hallani róluk. Gleison 

de Paula Souza brazil szeminarista mégis meglepődött, amikor a pápa volt a vonal 
túloldalán. 

A Vatican Insidernek elmesélte, hogyan történt a találkozásuk. Amikor Ferenc 
pápa január 19-én a Jézus Szent Szíve plébániára látogatott, Gleison megkérte egy 
ismerősét, hogy adjon át neki egy levelet. Ez meg is történt, és az ismerős tájékoztatta, 
hogy a pápa zsebre tette a levelet. Másnap éppen tanult, amikor kevéssel négy óra előtt 
megszólalt a telefonja. „Gleison? Gleison? Gleisonnal beszélek?” – kérdezte egy hang. 
„Igen, Szentatyám, Gleison vagyok” – válaszolta a fiatalember. „Látom, megismered a 
hangom. Már túlságosan is ismerik a hangom” – hangzott a válasz. 

Ezt követően a papi hivatása kapcsán felmerülő kérdésekről beszélgettek, amiről a 
levele is szólt. A pápa bátorította, majd azt mondta: „Gyere, látogass meg!” Gleison is 
meghívta a pápát, hogy látogasson el a Don Orione közösséghez, aki erre azt mondta: 
nem tudja, lehetséges-e, de hamarosan választ ad. Csütörtökön, 23-án a pápa ismét 
felhívta a fiatalembert és meghívta a Szent Márta-házba. 27-én, hétfőn két társával 
(igazgatójával és lelkivezetőjével) együtt meg is jelent a házban. Meglepte őket a pápa 
egyszerű fehér öltözete. Zavarban voltak, hirtelen nem tudták, hová is üljenek, mire 
Ferenc pápa viccelődni kezdett velük: „Jobb szembenézni az ellenséggel” – mondta.  

A Szentatya elmondta nekik, hogy jól ismeri a Don Orione Kongregációt. Amikor 
Buenos Aires érseke volt, a Claypole városában lévő, rászorulókat befogadó házukba 15 
napos önkéntes szolgálatra vitt 15 jezsuita novíciust.  

Végül Ferenc pápa meggyóntatta Gleisont, aki elmondta: 35 percig beszélgettek, a 
pápa nem válaszokat adott, hanem bátorította: mellette áll, gondolja át szabadon a 
kérdéseit. A látogatásról pedig úgy nyilatkozott, hogy a pápa vendégszeretetével, 
egyszerűségével, gesztusaival és gyengédségével közvetítette számukra az evangéliumi 
örömhírt. 

 

Egy a hónap szentjei közül: Szent Oszkár 
 Oszkár 801-ben született Amiens közelében. Mivel korán árvaságra jutott, a corbie-
i bencések nevelték. Eleinte nem akart szerzetes lenni, végül Nagy Károly császár 
halálakor olyan megrendítő volt számára a világi hatalom elenyészése, hogy elhatározta: 
szerzetes lesz. Tanítani kezdett, majd 826-ban hivatása az északi misszióra rendelte. 
Egyetlen szerzetestársa csatlakozott csak hozzá: Autbert. A következő évben elűzték az 
északi területekről, de 830-ban Witmárral visszatért a svédekhez. A Stockholmtól 
nyugatra lévő Birkában épült az ország első keresztény temploma. Másfél év múlva a 
hamburgi missziós központban lett Oszkár a püspök, majd érsek lett és Skandinávia 
pápai legátusa. Tizenhárom évig dolgozott, közben sok kudarcban és csalódásban volt 
része. 845-ben a normannok lerombolták Hamburgot, a dánok föllázadtak a 
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kereszténység ellen. Oszkár Brémába menekült, ahol 858-ban ő lett a püspök. Újrakezdte 
Dánia és Svédország térítését. 852-ben Sigtunába ment, ahol Olaf svéd király népével 
együtt megkeresztelkedett. Oszkár hamarosan egyik tanítványára, Rimbertre bízta a svéd 
misszió folytatását. Amikor 864. február 3-án Brémában meghalt, ez a Rimbert vette át a 
püspökségét. 

 
A vasárnapi szentmiséken felolvasó családok: 
 Február 16.(Évközi 6. vasárnap): Asztalos család 
 Február 23. (Évközi 7. vasárnap): Ifjúság 
 Március 2. (Évközi 8. vasárnap): Rózsafüzér Társulat 
 Március 9. (Nagyböjt 1. vasárnapja): Báránkó család 
 Március 16. (Nagyböjt 2. vasárnapja): Bódis család 
 

Szép gondolat 
Aquinói Szent Tamás: Imádság keresztény erényekért (részlet) 

Tégy engem, Uram, engedelmessé minden ellenmondás nélkül; tedd, hogy szegény 
legyek minden levertség nélkül; tiszta legyek sérelem nélkül, türelmes zúgolódás nélkül; 
alázatos színlelés nélkül, vidám pajkosság nélkül, megfontolt nehézség nélkül; féljek tőled 
kétségbeesés nélkül; igazmondó legyek kétszínűség nélkül; jót cselekvő elbizakodás 
nélkül; felebarátomat megintsem büszkeség nélkül; épülésére szolgáljak szóval és 
példával, képmutatás nélkül. Ámen. 

Gyerekszáj 
A másodikos Anna így mesélte el Jákob és Ézsau történetét: „...és akkor hazajött a 
„szőrös" és nagyon éhes volt. Azt mondta a „simának", hogy adjon neki enni. Jó, 
mondta a „sima", de kérek cserébe valamit. A „szőrös" így válaszolt: azért a tál ételért 
neked adom a fele királyságomat." 

Egy csepp derű- felnőttnek sem árt 

A plébános vizsgáztatja hittanosait: 
- Milyen bűnt követett el Ádám? 
- Evett a tiltott fa gyümölcséből. 
- És milyen büntetést szabott ki rá ezért Isten? 
- Feleségül kellett vennie Évát  
 
- Isten mindenütt jelen van, és mindent tud-magyarázza a hitoktató. 
Karcsi valamit nem ért: 
- Akkor miért kérdezte Isten a Paradicsomban:"Ádám, hol vagy?" 
 
 


