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Kedves Testvérek! 
 

A Nagyböjt egy új kezdet, olyan út, amely elvezet a biztos célhoz, 
a feltámadáshoz, Húsvéthoz, amikor Krisztus győzedelmeskedik a 
halál felett. Ebben az időszakban mindig erős indítást kapunk a 
megtérésre. A keresztény arra kap meghívást, hogy „teljes szívé-
vel” (vö. Jo 2,12) térjen meg az Úrhoz, ne elégedjen meg a közép-
szerű élettel, hanem növekedjen az Úr barátságában. Jézus a mi 
hűséges barátunk, aki soha nem hagy bennünket cserben, hiszen 
még akkor is, ha bűnt követünk el, ő 
türelmesen várja, hogy visszatérjünk 
hozzá, és e várakozással kifejezi, 
hogy meg akar nekünk bocsájtani (vö. 
a 2016. január 8-i szentmisén mon-
dott szentbeszédéből). 
A Nagyböjt kedvező időszak arra, 
hogy intenzívebbé tegyük lelki életün-
ket azon eszközök segítségével, ame-
lyeket az Egyház felkínál számunkra: 
a böjttel, az imádsággal és az ala-
mizsnaadás révén. Mindezek alapja 
az Isten Igéje, amit ebben az időszak-
ban jóval nagyobb odafigyeléssel kell 
hallgatnunk és megfontolnunk. Itt 
most szeretném külön kiemelni a gaz-
dag és a szegény Lázárról szóló pél-
dabeszédet (vö. Lk 16, 19-31). En-
gedjük, hogy megihlessen bennünket 
ez a jelentős részlet, amely kulcsot 
kínál ahhoz, hogy meglássuk általa, 
miképpen kell cselekednünk, hogy 
eljussunk a valódi boldogságra és az 
örök életre, figyelmeztetve minket az 
őszinte megtérésre. 
 
1. A másik ember: ajándék 
 
A példabeszéd azzal kezdődik, hogy 
bemutatja a két főszereplőt, ám a 
szegény Lázárról kapunk csak pontosabb leírást: kétségbeejtő 
helyzetben van, már fel sem bír kelni, a gazdag kapujában fekszik 
és azokat a morzsákat eszi, amelyek ennek asztaláról elé 
hullanak. Testét mindenütt sebek borítják és a kutyák nyaldossák 
ezeket (vö. 20-21.vers). A helyzet tehát nyomasztó: Lázár mélyre 
süllyedt és megalázó helyzetben találja magát.  
A jelenet még drámaibb, ha azt is tekintetbe vesszük, hogy a sze-
gényt Lázárnak nevezik: e név ígéreteket hordoz, hiszen azt jelen-
ti. „Isten megsegít”. Ez a szereplő tehát nem névtelen valaki, pon-
tos leírásunk van róla és olyan emberként áll előttünk, akihez sze-
mélyes történetet csatolhatunk. A gazdag Lázár számára ő szinte 
láthatatlan, a mi számunkra azonban ismert, közel állónak érez-
zük, saját arca van: ajándék, felmérhetetlen értékű gazdagság, az 
Isten által akart, szeretett lény, akiről meg is emlékezik – még ha 

kézzelfogható állapota olyan is, mintha emberi szemét volna (vö. 
a 2016. január 8-i szentmisén mondott szentbeszédéből). 
Lázár azt tanítja a számunkra, hogy a másik ember ajándék. A 
másik emberhez való helyes viszonyunk abban áll, hogy hálával 
felismerjük értékét. A gazdag ember kapujában fekvő szegény 
sem útban lévő akadály csupán, hanem felszólítás a megtérésre, 
az élete megváltoztatására. E példabeszéd először is arra szólít 
fel bennünket, hogy nyissuk meg a szívünk ajtaját a másik ember 
előtt, mivel minden ember ajándék, legyen az a szomszédunk 

vagy akár egy szegény ismeretlen. A 
nagyböjt megfelelő idő rá, hogy ki-
nyissuk az ajtónkat minden szükséget 
szenvedő ember előtt, és felismerjük 
benne Krisztus arcát. Mindnyájan 
találkozunk utunkon ilyen emberek-
kel. Minden élet, amely utunkba akad, 
érdemes rá, hogy befogadjuk, tisztel-
jük, szeressük. Isten Igéje segít a 
számunkra, hogy felnyissa a szemün-
ket, és be tudjuk fogadni és szeretni 
tudjuk az életet, főként a törékeny 
életet. Ám ahhoz, hogy ezt meg tud-
juk tenni, komolyan kell vennünk ezt 
is, amit az Evangélium a gazdag em-
berrel kapcsolatban mond el. 
 
2. A bűn elvakít 
 
A példabeszéd kendőzetlenül meg-
mutatja azokat az ellenmondásokat, 
amelyek között a gazdag ember él 
(19. vers). Neki, a szegény Lázárral 
ellentétben nincsen neve, csak 
„gazdag”-ként jellemzik. Jólétét kimu-
tatják a ruhák, amelyeket visel, a túl-
zott luxus. A bíbor ugyanis értéke-
sebb volt ekkor az aranynál és az 
ezüstnél is, és ezt fenntartották az 
istenségek (vö. Jer 10,9) és a királyok 

(vö. Bír 8,26) számára. A patyolat olyan különleges lenvászon 
volt, amely viselőjét szinte szakrális jeggyel látta el. Ennek az em-
bernek a gazdagsága tehát túlzó, már csak azért is, mert minden 
nap, szokása szerint közszemlére teszi. „Minden nap nagy lako-
mát rendezett” (19.v.). Azt látjuk rajta drámaian, hogy valakit telje-
sen megront a bűn, három egymást követő lépésben: a pénz sze-
retete, a hiúság és a gőg (vö. a 2013. szeptember 20-i szentmisén 
mondott szentbeszédéből). 
Pál apostol azt állítja: „Minden baj gyökere ugyanis a pénz utáni 
sóvárgás” (1 Tim 6,10). Ez az ember megromlásának fő oka és az 
irigység, a veszekedés és gyanakvás forrása. A pénz képes át-
venni fölöttünk az uralmat, olyannyira, hogy egyeduralkodó bálvá-
nyunkká válik (vö. Evangelii gaudium apostoli buzdítás, 55). Ahe-

(Folytatás a(z) 4. oldalon) 

Ferenc pápa nagyböjti üzenete 2017—Az Ige ajándék. A másik ember ajándék 



 SZENT KERESZT — 2017. MÁRCIUS     2 

 

Évközi  8. Vasárnap – Február  26. - A  mai  alkalommal  az  
Olvasmány  után  a  61.  Zsoltárból  imádkozunk: „Lelkem,  bízzál  
az  Istenben;  megnyugvásod  Tőle  várjad!” – Nagy  szükségünk  
van  ezekre  a  gondolatokra – különösen,  ha  eleget  akarunk  
tenni  a  szentmise  könyörgésében  mondottakra: „Istenünk … 
Egyházadnak  add  meg,  hogy  odaadó  buzgósággal  és  zavar-
talan  örömmel  szolgáljon  Neked…!” – A  könyörgés  Egyházról  
szól,  de  az  Egyház  hívei  mi  vagyunk,  akik  az  Egyház  kö-
zösségét  alkotják. – Tudnunk  kell,  hogy  amikor  az  Egyházról  
beszélnek,  vagy  beszélünk,  mindannyiszor  a  hívek  közössé-
géről  van  szó! – Ahogyan  a  hívek  élik  a  mindennapjaikat,  
úgy  „rajzolnak  képet”  az  Egyházról. – A  hívek  pedig  benne  
élnek  a  mindennapok  forgatagában,  ami  sokféle  „képet”  
mutat. „Világunkat  sokféleképpen    jellemzik:  technika  korsza-
ka,  atomkorszak, az  űrhajózás  korszaka;  de  azt  is  el  lehet  
mondani, hogy  az  aggodalmaskodás   korszaka…”  olvashatjuk  
egyik  megállapításban. – Sajnos  minden  korszaknak  meg  
voltak  a  következményei  az  emberi  életre,  gondolkozásra,  
viselkedési  formákra… - Már  a  nagy  magyar  költő: Vörös-
marty  Mihály  is  írt  a  sok  mindent „megrontó”  álmodozásról  a  
Merengőhöz  írt  költeményében: „mi  az,  mi  embert  boldoggá  
tehetne? – Kincs? – Hír?  Gyönyör?  - lehet,  mint  özön,  a  tel-
hetetlen  elmerülhet  benne  s  nem  fogja  tudni,  hogy  van  
szívöröm!” – Mindaz  és  még  sok  más  is  képes  az  embert  
annyira „lefoglalni”,  hogy  az  igazán  lényegesről    megfeledke-
zik,  mintha  nem  is  létezne – így  akár  egy  egész  élet  is  
képes  eltelni  olyan  dolgokkal,  amikről  a  Példabeszédek  
Könyve  egyszerűen  csak  annyit   mond: „hiábavalóság!” – Nem  
panaszkodhatunk,  még  Petőfi  Sándor  is  így  ír  a  Szeptember  
végén  c.  versében: „elhull  a  virág;  eliramlik  az  élet…” – Ez  a  
nagy  „összevisszaság”  akár  kétségbe  is  kergethetné  a  min-
denkori  embert,  ha  az  Isteni  Üdvözítő  nem  segítene! -  Ő  
azonban emberszerető  jóságában  még  az  ilyen  helyzetekben  
is  tud  tanítani,  vigasztalni… nem  hiába  mondogatja -  több-
szörösen  is -: „keressétek  elsősorban  az  Isten  Országát  és  

(Folytatás a(z) 3. oldalon) 

Évközi 6. Vasárnap - Február 12. - A mai szentmise könyörgésében 
tudatosítjuk magunkban, hogy Istenünk az „őszinte és tiszta szívekben” 
akar élni. – Ez az őszinteség és készség az ember válasza az Isten 
„nagylelkűségére”, aminek értelmében Ő „szereti teremtményét, az em-
bert, és célba akarja juttatni életét.” – Mi emberek ezt az isteni célt sok-
szor nem értjük és sok-sok „eredményünk” következtében hajlandók va-
gyunk azt hinni, hogy mi mindent jobban tudunk, nincs szükségünk sem-
miféle szabályra, parancsra, elvárásra. – Alapjában véve ez lehet követ-
kezménye annak a szabad akaratnak, amit szintén Istentől kapunk, csa-
kúgy, mint az értelmet, ami képessé tesz sok mindenre – a teljesség értel-
mében azonban ki kell mondanunk, hogy nem mindenre. – Bizonyára 
ezért is mondja az Olvasmányban Sirák fia Könyve: „Isten adta az ember-
nek parancsait és törvényeit. Módodban áll, hogy megtartsd a parancso-
kat, hogy hűséges légy; meg van a hatalmad; Isten vizet és tüzet helye-
zett eléd: amire vágyol, az után nyújtasd a kezed…!” – Szent Pál figyel-
mezteti is a korintusi híveket annak veszélyére, ha nem tudnak, vagy ami 
ennél is rosszabb, nem akarnak jól dönteni. Elmondja, hogy mi az értelme 
annak, hogy Isten bölcsességét választják. Kifejezi, hogy „az evilági böl-
csesség földi, emberi szempontokat vesz figyelembe, amilyenek: az anya-
gi érdek; a hiúság; különféle élvezetek. Az isteni bölcsesség viszont az Úr 
dicsőségét és az ember örök boldogságát  tartja szem előtt.” – Mind az Ó-
szövetség, mind az Új-szövetség „álláspontja” az Úr Jézus  tanításán és 
„magatartásán” alapszik. Ő „a világ szemében oktalanságnak számító 
kereszt által dicsőítette meg az Isten és váltotta meg az embert.” – Nem 
véletlenül mondja az Úr Jézus Szent Máté által: „áldalak Téged, Atyám, 
mennynek és földnek  Istene, mert föltártad a kicsinyeknek Országod 
titkait!” - Akik tudnak lelkileg készségesek=kicsinyek lenni, azok tudják 
elfogadni az Úr Jézus tanítását és „érzik meg”, hogy milyen nagy titkokat 
rejt ez a fajta Isten-kapcsolat. – „Krisztus nem olyan életszentséget hirdet, 
mint a farizeusok és írástudók. Ő nem a törvény betűjét  hangoztatja első-
sorban, hanem igaz lelkületet kíván követőitől.” – Hangoztatja, hogy nem 
megszüntetni jött a törvényt, hanem beteljesíteni – az által, hogy 
„tökéletessé akarja tenni tanításait és parancsait.” – Az Úr Jézus azt akar-
ja, hogy a törvényszegést gyökerében orvosoljuk és ezáltal újuljon meg 
minden az emberben és az ember által. – Emberileg elérhető, hogy az 
„alapokat” jól rakjuk le. – Cserháti Ferenc püspök atya gondolatai alapján 
ki kell mondanunk: „a legjellemtelenebb hazudozás nem az tárgyalóte-
remben  kezdődik a hamis esküvel, hanem  a kétszínűséggel, a leplezett 
hazudozásokkal, a folytonos magyarázgatásokkal, a rágalmazással felérő 
sejtelmes fél-igazságokkal…”- hosszasan sorolhatnánk, hogy miért akarja 
a Mester, hogy a hibát már gyökerében „orvosoljuk”, már a kezdet kezde-
tén kerüljük. – Tudnunk kell, hogy az Úr Jézus tanítása „kiállta az idők 
próbáját!” – Amit az Úr Jézus kíván fogadjuk  szívesen Tőle, mert „Ő sza-
vát adta rá: Én azért jöttem, hogy életük legyen és bőségben le-
gyen!” ( Jn. 10,10 ) 

Évközi 7. Vasárnap – Február 19. - Jó okunk van, hogy nagyon-nagyon buzgón 
kérjük a szentmise könyörgésében elhangzottakat: „Istenünk, segíts, hogy törvé-
nyedet mindenkor szem előtt tartsuk, akaratodat pedig szóval és tettel meg is való-
sítsuk…!” - Olyan parancsot kapott ugyanis a mindenkori ember, hogy azt 
„önerőből” megvalósítani már az Ó-szövetségben sem volt képes megvalósítani; az 
Új-szövetségben sem tudja: „legyetek szentek, mert Én, az Úr, a ti Istenetek szent 
vagyok!” – Az ember számára „önerőből” csak a próbálkozás jut; - amit pedig Szent 
Pál mond a korintusiaknak: „Isten temploma vagytok!”, nem valósíthatjuk meg akár-
hogyan! – Az élet minden helyzetében; minden körülmények között törekedni kell 
az isteni hasonlóság megvalósítására! – Ebben mindenekelőtt és mindenekfölött a 
jézusi iskola tanítása kell, hogy vezessen! – Ez pedig egészen más. Mint az Ó-
szövetség iskolája. – Abban még „megfért” az olyan gondolkozás: „szemet-szemért; 
fogat-fogért!” és akik eszerint gondolkoztak és cselekedtek, nem ritkán az emberi 
igazság értelmében cselekedtek és sokszor úgy látszott: igazuk is volt. – Jézus 
iskolája pedig messzemenően hangoztatja az ember rászorultságát az irgalomra, 
megbocsátásra, aminek értelmében Isten „felvirrasztja napját jókra és gonoszokra; 
esőt ad igazaknak és hamisaknak egyaránt…” – magunk is érezzük, mennyire igaz 
a 129. Zsoltár szava: „ha bűneinket felrovod, ki az, aki megállhat Előtted, Uram? – 
Ám Nálad mindig kész az irgalom…!” – amit pedig az Evangélium tanít, biztos, hogy 
nem együgyűségre akar vezetni! – Nem azt akarja hangsúlyozni, hogy az egyik 
ember „életfeladata” az legyen, hogy mindent elfogadjon; a másiké pedig, hogy 
mindent kedve szerint tegyen! – Azt azonban igen, hogy „az áldozatkész és megbo-
csátó szeretet gyakorlásában minél tökéletesebben hasonlítsunk” Istenünkhöz! – 
Mindenkinek szól ugyanis a jóra való felhívás és Szent János tanítása: „aki meg-
tartja Krisztus igéjét, az valóban szereti az Istent! ( I. Jn. 2,5 ) – A leghelyesebb, ha 
mindenki Istent Önmagáért szereti az embertársat pedig Istenért! – Ennek megvaló-
sításában Gyűrű Géza gondolatai vezessenek bennünket! – Eszerint Vele együtt 
mondjuk; így is gondoljuk és szívünkben így hordozzuk: „Taníts meg, Uram, sze-
retni! – taníts meg, Uram, hogy úgy szeressem rokonaimat, mint  Te szeretted 
Édesanyádat és rokonaidat; úgy szeressem munkatársaimat, mint Te szeretted 
apostolaidat; úgy szeressem a szenvedőket, amint Te szeretted őket; úgy szeres-
sem ellenségeimet, amint Te szeretted őket és imádkoztál értük; úgy szeressem a 
mennyei Atyát, amint Te szeretted; taníts meg, hogy úgy szeresselek Téged, amint 
Te szeretsz engem!” – Engedd, hogy kicsit másképpen gondoljam, mint Ady Endre 
írta: „szeretném, ha szeretnének!”, úgy ahogyan Te teszel számtalanszor: ne elvá-
rás szerint, ne „előírás” alapján, hanem feltétel nélkül – újból és újból!  

Évközi 5. Vasárnap – Február 05.—Már egy héttel ezelőtt is hallhattuk, 
hogy az Úr Jézus miben „határozta meg” nemcsak a saját küldetését, ha-
nem követőinek is a küldetését. – Amikor így fogalmazott mennybemene-
tele lőtt, hogy „tanúim lesztek!” – tulajdonképpen összefoglalta tanítását, 
amit addig oly nagy türelemmel, odaadással, élete feláldozásával hirdetett. 
– Azonban nem  csak akkor volt fontos, amit mondott; fontos volt minden 
„menet közben” is – így az is, amit  a mai alkalommal hallunk, aminek a 
lényege, amit Szent János jegyzett le: „aki ismeri és teljesíti  parancsaimat, 
az szeret engem!” (Jn.14, 21 ) – Az Iránta való szeretet nem egyszerűen 
érzelmi megnyilvánulás, hanem mélyértelmű jelentése, hogy „az az igazi 
keresztény, aki úgy gondolkodik, úgy él, mint Krisztus!” – Kiderül, hogy 
tennivalóink mélyebb értelműek, hogy „ kereszténységünk nem szavakból 
áll, hanem abból, hogy hallgatunk Krisztus szavaira!” – Ez a gondolat már 
az Ó-szövetségben is szerepel – Izajás próféta által üzeni az Isten – ez az 
Olvasmányban található: „ha eltávolítod  körödből az igát: az újjal-
mutogatást; a gonosz beszédet, ha odaadod az éhezőnek kenyeredet, és 
jóllakatod  az elnyomottat, akkor felragyog  a sötétségben világosságod és 
homályod déli verőfénnyé változik!” – Cselekedeteket vár tehát övéitől az 
Isten és az Ő Szentfia is. – Szent Pál apostolnak igazán meggyűlt a baja a 
korinthusi Hívekkel – mondja is a problémák közepette: „gyöngeségem 
tudatában félve és nagyon elfogódva mentem hozzátok. Tanításom és 
igehirdetésem ezért nem a bölcsesség elragadó szavaiból állt, hanem a 
Lélek és az erő bizonyságából, hogy hiteteknek az alapja ne emberi böl-
csesség, hanem Isten ereje legyen az alapja!” … elhatároztam ugyanis, 
hogy nem akarok tudni köztetek másról, csak Jézus Krisztusról, a megfe-
szítettről!” – Az Úr Jézus pedig, tudjuk, hogy sokszor „magasra állítja mér-
cét.” – Szavai és cselekedeti azonban „igazolják” Őt. – Ezért amit hirdet és 
tanít, amit mond és kíván, hiteles és komoly alapja van! – Amikor az Evan-
géliumban tennivalókat fogalmat meg, azok nem  csak nehézségeket je-
lentenek; jelentik a szükségest, hogy mindenki észre vegye: valóban 
„elérkezett az Isten Országa!”, ahol más a törvény, más az élet, mint bár-
hol máshol. Ebbe az Országba tartozni nem csak kitüntetés, hanem ingye-
nes ajándék is, ahová eljutni nem „önerőből” lehet, hanem  az Isten szán-
déka szerint. Eszerint viszont komolyan kell venni Üdvözítőnk szavait: „úgy 
világítson a ti világosságtok az emberek előtt, hogy látva jótetteiteket, ma-
gasztalják mennyei Atyátokat!” – Mások számára legyen „segítség”, hogy 
„jótetteinkkel világoskodjunk az emberek előtt! Tegyük vonzóvá. Tegyük 
egyre vonzóbbá életünket, hogy példamutatásunkat látva dicsérjék az 
Istent!” – Lehet, hogy nem sok „csodálónk” akad, lehet, hogy baleknak 
tartanak bennünket, de egy legyen az igazán fontos, amit Szent XXIII. 
János Pápa így fogalmazott meg: „minden gondolatomat és cselekedete-
met  az Anyaszentegyház növekedésére, szolgálatára és dicsőségére kell 
irányítanom!” – akkor és csak is akkor következhet be, hogy amikor  a 
„lekicsinylők”, a fintorgók már sehol sem lesznek, az Isten így szól: „Jól 
van, derék és hű szolgám!”   
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annak  igazságát…az  isteni  gondviselésre  hívja  fel  figyelmünket”  az  Olvasmányban  is  Izajás  próféta  szavaival – „költői szavakkal”  ugyan,  de  
a  Szentleckében  is  és  félre  érthetetlenül  az  Evangéliumban, ahol  arról  hallunk,  hogy   „a  földi  életet  és  az  evilági  javakat  ne  tekintsük  
végső  célnak…!” – Ez  is  csak  Jézus  tanításával  valósítható  meg,  Aki  így  fogalmaz: „adjátok  meg  a  császárnak, ami  a  császáré,  Istennek  
pedig,  ami  az  Istené!” – Igaz,  hogy  a  mindennapok  gondjai  közepette  gondolni  kell azok  megoldására  is,  hogy  eleget  tegyünk  az  isteni  
„elképzelésnek” – miszerint  az  Isten  az  embernek  a  földet  alakító  és  formáló  feladatot  is  adott,  de  közben  arról  sem  szabad  elfelejtkezni,  
hogy  a  csak  eszköz – különben  szem  elől tévesztjük: „vak,  ijedt  zűrzavarban – az  elmék  és  a  szívek! – Nagyon  kell  a  világod;  nagyon  kell a  
kezed!”( Székely  László ) 

beszámoló az Egyházközség Képviselőtestületének  
2017. február 12-én, 14 órakor tartott üléséről 

 
Az első napirendi pontban Pekker Imre atya ismertette a 2016. 
évi zárszámadást, melyet a testület egyhangúan elfogadott.  
Ezt követően az egyházi hozzájárulás gyűjtésével kapcsolatos 
tapasztalataikat osztották meg a testület tagjai. Megfogalmazó-
dott egy módosítási javaslat a hozzájárulás befizetésével kapcso-
latban. Amennyiben ez megvalósul, tájékoztatni fogjuk a híveket 
a templomban és újságunk hasábjain is. 
Surányi Szilárd beszámolt a januárban megrendezett katolikus 
bál bevételéről, melyet a templombelső felújítására fordítunk 
majd, A megmaradó összeg 546.000,-Ft volt. Ez úton is ismétel-
ten köszönjük a sok hozzájárulást, adományt! 
Egyik tagtársunk felvetésére a testület szavazott arról, hogy az 
Alsónémedi Egyházközség támogassa Bálint Barnabás kijutását 
az Izlandon megrendezésre kerülő cserkésztalálkozóra. A testület 
100.000,Ft adományt szavazott meg számára az egyházközség 
adományaként. A találkozóról a cikket jelen írás alatt találhatják. 
Kérjük, aki teheti támogassa falunk szülöttjét a kijutásban. Barnus 
lapunkban megjelentet majd egy képes beszámolót az utazásá-
ról. 
A régi temetőről Szlovicsák János temetőgondnok tartott beszá-
molót. Elmondta milyen kiadások voltak a karbantartással kap-
csolatban, a fűnyírással kapcsolatban az eszközök üzemeltetése, 
amortizációja is sok pénzt emészt fel. Tekintettel azonban arra, 
hogy most rendben van a temető, nem lesz tavaszi temetőtakarí-

tás. 
A régi kápolnával kapcsolatban érkezett egy felajánlás a takarítá-
sára vonatkozóan. Szlovicsák János Annuska néni felajánlását is 
tolmácsolta, hogy amíg nem lesz megoldás, addig akár újra csi-
nálja a gondnokságot. A testület megvitatta a felajánlásokat és az 
a döntés született, hogy egyenlőre maradjon a templomban a 
szombat 3 órai szentmise. Itt is meg szeretnénk ragadni az alkal-
mat, hogy megköszönjük Anna néni a sok évi áldozatos munká-
ját! 
A templombelső felújításával kapcsolatban Varga Frigyes világi 
elnök úr megmutatta a 4 evangélista ábrázolására készített terve-
ket. Beszámolt továbbá arról, hogy fel kellett kérni egy szakértőt, 
aki ír egy tanulmányt a templomunkról (története, művészettörté-
neti vonatkozások). Ez sajnos feltétele a festési munkálatok en-
gedélyezésének, ám előre nem látott 340.000,-ft-os többletkia-
dást jelent. Az ablakokra engedélyezték a nem átlátszó üvegre 
történő cserét. A munkálatok az engedélyek megszerzéséig nem 
kezdődhetnek el. Amint minden szükséges irat a kezünkben lesz, 
azonnal megkezdődnek a kivitelezési munkák. Kérjük a híveket, 
hogy legyenek majd türelemmel, megértéssel az adódó kényel-
metlenségek, kellemetlenségek tekintetében. 
Pekker Imre atya köszöntötte a jubiláns egyháztanácsi tagokat. 
30 éve szolgálja egyházközségünket 3 képviselő: 
 Györgyövics Károly 
 Kiss Tamás 
 Varga Frigyes 
Köszönjük több évtizedes szolgálatukat! Isten éltesse őket, jó 
egészséget és további jó munkát kívánunk nekik még sok-sok 
éven át!                                                                 Dr. Tóth Éva 

Kedves Testvérek! 
 
A cserkészet a világon a legnagyobb vallásos alapon 
nyugvó ifjúság nevelő mozgalom, tagjai száma világ-
szerte eléri a 42 milliót. 
2017. nyarán Izlandon rendezik meg a cserkészek 

világtalálkozóját, a MOOT (ejtsd: MÚT)-ot. 
Magyarországról 60 fő mehet erre a nagyszabású rendezvényre. 
Több száz jelentkező közül választották ki a legalkalmasabb, leg-
elhivatottabb cserkészeket arra, hogy képviseljék országunkat 
ezen az eseményen. Ez a találkozó nem a nyaralásról szól nekik, 

hanem országunk kultúrájának, gasztro-
nómiájának és cserkészetének bemutatá-
sáról. A tábor célja a közösségépítés, a 
nyelvgyakorlás és társalgás a világ prob-
lémáiról. 
A kiválasztottak között van Bálint Barna-
bás is, egyházközösségünk tagja. Barna-
bás már több cserkész rendezvényen is 
dolgozott fotósként, ezért az ő külön fela-
data lesz a magyar csapat részvételének 
dokumentálása. 
Kijutásának feltétele azonban, hogy az út költségét támogatások 
révén összegyűjtse.  
Kérjük a kedves testvéreket tehát, hogy lehetőségünkhöz mérten 
együtt támogassuk Őt, hogy községünk nevét messzeföldre elvi-
hesse plébániánk ifjú cserkésze. 
A találkozóról készült fényképes beszámolóját majd a Szentke-
reszt újságunkban is megjelentetjük, amennyiben kijut Izlandra. 
Támogatásukat a hátsó padon erre a célra elhelyezett gyűjtődo-
bozban helyezhetik el, amelyet előre is hálás szívvel köszönünk. 

Templomunkban is megtartottuk e jeles ünnepeket, atya megszentelte a gyertyáinkat és Balázs áldásban részesítette a híveket. 
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lyett, hogy eszköz volna, amelyekkel jót cselekedhetünk és gyako-
rolhatjuk a mások iránti szolidaritást, a pénz az önzés logikájának 
szolgájává tehet minket és az egész világot, nem hagy teret a sze-
retetnek és meggátolja a békét.  
A példabeszéd megmutatja azt is, hogy a gazdag embert a kapzsi-
ság hiúvá is teszi. Személyiségét a látszatokban jeleníti meg, ab-
ban, hogy másoknak megmutatja, mi mindent engedhet meg ma-
gának. Ám a látszat a belső üresség álcája. Élete a külsőségek 
rabja, a lét legfelszínesebb és legátmenetibb dimenziójáé (vö. uo., 
62). 
Ennek az erkölcsi züllésnek legmélyebb lépcsőfoka a gőg. A gaz-
dag ember úgy öltözködik, mintha király lenne, utánozza egy isten-
ség viselkedését, elfeledve azt, hogy egyszerű halandó. A gazdag-
ság szeretete által megromlott ember számára nem létezik más 
mint a saját énje és ezért az őt körül-
vevő személyek nem lépnek be a 
látóterébe. A pénzhez való ragasz-
kodás gyümölcse tehát egyfajta vak-
ság: a gazdag nem látja az éhes, 
sebekkel borított és megalázottságá-
ban elesett szegény embert. 
Ha ezt a szereplőt vizsgáljuk, meg-
értjük, hogy az Evangélium miért ítéli 
el ilyen világosan a pénz szeretetét: 
„Senki sem szolgálhat két úrnak: 
vagy gyűlöli az egyiket, a másikat 
pedig szereti, vagy ragaszkodik az 
egyikhez, a másikat pedig megveti. 
Nem szolgálhattok az Istennek is, a 
Mammonnak is” (Mt 6,24). 
 
3. Az Ige ajándék 
 
A gazdag és a szegény Lázárról szóló evangéliumi rész segít ben-
nünket abban, hogy jól felkészüljünk a közelgő Húsvétra. A Ham-
vazószerda liturgiája nagyon drámai módon arra figyelmeztet ben-
nünket, hogy mi is éljük át hasonlóan azt, amit a gazdag ember 
tesz. A pap, amikor homlokunkra rajzolja a keresztet a hamuval, 
ezeket a szavakat ismétli: „Emlékezz, ember, hogy porból vagy és 
porrá leszel!” A gazdag és a szegény ember ugyanis egyaránt 
meghal és a példabeszéd nagyobbik része már a másvilágon zaj-
lik. A két főszereplő hirtelen rádöbben: „semmit sem hoztunk erre a 
világra, s nem is vihetünk el semmit” (1 Tim 6,7). 
A mi pillantásunk is a túlvilágra szegeződik, ahol a gazdag ember 
hosszas párbeszédet folytat Ábrahámmal, akit „atyjának” nevez 
(Lk 16, 24.27), s ezzel megmutatja, hogy ő is Isten népéhez tarto-
zik. Ez életét még ellentmondásosabbá teszi, hiszen eddig semmit 
sem tudtunk meg Istennel való kapcsolatáról. Életében nem volt 
hely Isten számára, az egyetlen isten ő maga volt saját maga szá-

mára.  
Csak a túlvilági gyötrelmek között ismeri fel a gazdag ember Lázárt 
és azt szeretné, hogy a szegény enyhítse kínjait egy kis vízzel. 
Hasonló dolgokat kér Lázártól, amelyeket a gazdag meg tudott 
volna tenni, ám soha nem tett meg. Ábrahám azonban elmagya-
rázza neki: „Emlékezzél csak vissza, hogy milyen jó dolgod volt 
életedben, Lázárnak meg hogy kijutott a rosszból. Most tehát neki 
itt vigasztalásban van része, a te osztályrészed pedig a gyötre-
lem” (25.v). A túlvilágon valamiképpen helyreáll az igazság, és az 
életben elszenvedett gyötrelmeket kiegyenlítik a jó dolgok. 
A példabeszéd folytatódik és így üzenetet hordoz minden keresz-
tény számára. A gazdag ugyanis, akinek élnek még testvérei, azt 
kéri Ábrahámtól, hogy küldje el ezekhez Lázárt, hogy az figyelmez-
tesse őket, ám Ábrahám így válaszol: „Van Mózesük és vannak 
prófétáik. Azokra hallgassanak” (29.v). És a gazdag ember ellen-

vetésére, meg is erősíti: „Ha Mózesre 
és a prófétákra nem hallgatnak, ha a 
halottak közül támad fel valaki, annak 
sem hisznek” (31.v). 
Ilyen módon előttünk áll a gazdag em-
ber igazi problémája: rossz sorsának 
eredete abban áll, hogy nem hallgatja 
meg Isten igéjét; ezért nem szereti már 
Istent és ezért veti meg felebarátját. 
Isten Igéje élő erő, amely képes kivál-
tani a megtérést az ember szívében és 
a személyt ismét Isten felé fordítani. 
Ha bezárjuk szívünket Isten nekünk 
szóló ajándéka előtt, következéskép-
pen testvérünk előtt is zárva marad a 
szívünk. 
Kedves Testvérek! A Nagyböjt alkal-
mas idő rá, hogy megújuljunk az Ő 

Igéjében, a szentségekben és a felebarátainkban élő Krisztussal 
való találkozásban. Az Úr, aki a pusztában eltöltött negyven nap 
alatt legyőzte a Kísértő cseleit, megmutatja nekünk, hogy melyik 
úton járjunk. Vezessen minket a Szentlékek a valódi megtérés 
útján, hogy újra felfedezzük Isten Igéjének ajándékát, megtisztul-
junk a látásunkat elvakító bűneinktől és Krisztust szolgáljuk a szük-
séget szenvedő testvéreinkben. Bátorítok minden hívőt, hogy e 
lelki megújulást mutassák ki azokban a nagyböjti gyakorlatokban, 
amelyeket az egyházi szervezetek kezdeményeznek szerte a vi-
lágban, hogy növekedjen a találkozás kultúrája az emberiség 
egyetlen nagy családján belül. Imádkozzunk egymásért, hogy 
Krisztus győzelmében részesedve képesek legyünk megnyitni 
kapuinkat a gyengék és a szegények előtt. Így tudjuk majd Húsvét 
örömét teljesen megélni és tanúskodni róla. 
Vatikán, 2016. október 18. 
Szent Lukács evangélista ünnepén                           

 FERENC 

(Folytatás a(z) 1. oldalról) 

 
Keresztút 

 
Nagyböjtben minden pénteken, a 

szentmiséket követően  
Keresztutat  

tartunk. 

 
Nagyböjti  

lelki- 
gyakorlat 

 
A nagyböjti 

lelkigyakorlat 
az előző évihez 
hasonlóan egy-

mást követő 
napokon lesz: 
március 31-én, 
pénteken 17 

órakor, április 1-én, szombaton 17 óra-
kor és 2-án, vasárnap 17 órakor az esti 

mise keretében. 
 

A lelkigyakorlatot  
Tóth Péter Domonkos atya tartja.  

Jöjjünk el minél többen! 

 
Ne felejtsük el, hogy 2 szigorú böjti 

napot kell tartanunk: Hamvazószerdán 
és Nagypénteken. Napi háromszor le-
het étkezni, egyszer lehet jól lakni és  

húst nem szabad fogyasztani! 
 Érvényes minden felnőtt keresztényre,  

18 és 60 év között,  
kivéve betegség és áldott állapot. 

A Nagyböjt péntekjein  
húsevési tilalom van! 
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Lelkigyakolat 
A lelkigyakorlat kifejezést már keresz-
tény ókorban sem volt ismeretlen, sőt 
közvetett formában már az Újszövet-
ség leveleiben is előfordul. „… gyako-
rold magad a jámborságban. A test 
gyakorlásának ugyanis kevés a hasz-
na, de az istenfélő élet mindenre jó, 
mert a jelen és a jövendő élet ígérete 
kapcsolódik hozzá” (Pál apostol Timó-
teushoz írt leveléből, 1 Tim 4,7). A 
negyedik/ötödik században élt szerze-
tes, Johannes Cassianus már szó 
szerint „exercitia spiritualia“-nak ne-
vezte azt a meditációs technikát, me-
lyet szerzetestársainak ajánlott. A kö-
zépkorból többek között a nagy német misztikus Szent Gertrúd 
munkásságát szokták kiemelni a lelkigyakorlatos kultúra fejleszté-
se területén. 
Mai értelemben vett lelkigyakorlatok elterjedésében azonban két-
ségkívül Loyolai Szent Ignácnak, a Jezsuita Rend megalapítójá-
nak volt a legnagyobb érdeme, aki Lelkigyakorlatok címmel köny-
vet is írt, melyben – az egykori „gyakorlatozó” katona – a saját 
tapasztalati alapján foglalta rendszerbe azokat a gyakorlatokat, 
elmélkedési módszereket, melyek elvégzése a Jézus által meg-
hirdetett értékek melletti döntéshez, akár az egész életre szóló jó 
elhatározásokra vezethetnek. 
Az eredeti Szent Ignác féle lelkigyakorlat 30 napig tart (az első 
hét: visszapillantás a saját eddigi bűnös életére, a 2-4 hét tartal-
ma pedig: szemlélődő elmélkedések Jézus életéről, követéséről, 
haláláról és feltámadásáról). A jezsuita rend tagjai ezt a gyakorla-
tot ma is követik: életük során legalább kétszer végeznek 30 na-
pos, évente pedig 8 napos lelkigyakorlatot. Emellett mások szá-
mára is vezetnek lelkigyakorlatokat, főként az általuk sok helyütt 
alapított úgynevezett lelkigyakorlatos házakban (lásd Manréza), 
többnyire rövidebb időtartammal. 
Az újkorban a katolikus egyházban a lelkigyakorlatok tartása álta-
lánossá és változatosabbá vált, de a fő cél nem változott: a lelki-
gyakorlatok ideje legyen a lelki elmélyülés, az Istennel való talál-
kozás alkalma. Ezért a legtöbb lelkigyakorlat fontos kritériuma a 
befelé fordulás, a csend megteremtése, a külvilág ingereinek a 
lehetőség szerint minél teljesebb kizárása, a lelkigyakorlat veze-
tőjétől kapott gondolatokkal való foglalkozás; annak keresése, mi 
a célja életemnek, mi a célja Istennek velem, és ha ezt a célt fel-
ismerem, akkor ennek megfelelően rendezzem az életemet. 

Forrás: www.wikipedia.hu 

MATER SALVATORIS LELKIGYAKORLATOS HÁZ 
2100 Gödöllő-Máriabesnyő, Kapucinusok tere 3. 

Telefon: 28/420-176, fax: 28/510-742, mobil: +3630/999-6463 
E-mail: info@matersalvatoris.hu,matersal@invitel.hu 

http://www.matersalvatoris.hu 
 
Szeretettel ajánljuk a 2017 lelkigyakorlatos lehetőségeinket. Re-
méljük, örömet okoz és tudnak választani belőle. Jézus örömével 
várunk Benneteket: A lelkigyakorlatos Ház csapata 
 
 
március 6-10. (hétfő vacsorától-péntek ebédig) 
Nagyböjti csendes lelkigyakorlat kenyéren és vízen minden kor-
osztály számára. 
Vezeti: Kemenes Gábor atya 
 
március 8 -12. (szerda vacsorától – vasárnap ebédig) 
„Legyen neked a Te hited szerint.” 
Gyógyító lelkigyakorlat minden korosztály számára. 
Vezetik: Szt. Ferenc Kisnővérei 
 
március 17-19. (péntek vacsorától – vasárnap ebédig) 
„Kapj észbe!” 
Lelkigyakorlat minden korosztály számára 
Vezeti: Bokros Levente atya 
  
március 17-19. (péntek vacsorától – vasárnap ebédig) 
”Az emberszerető Isten” 
Lelkigyakorlat minden korosztály számára 
Vezeti: P. Benvin Sebastian SVD atya 
  
március 23-26. (csütörtök vacsorától – vasárnap ebédig) 
„Ne félj, nem ítéllek el!” – kiút az abortusz okozta fájdalomból 
Lelkigyakorlat abortuszon átesett nők részére. 
A jelentkezéseket bizalmasan kezeljük! 
Vezeti: Kovács Ferenc diakónus, Kovácsné Treer Mária mentálhi-
giénés lelkigondozó 
 
április 3-5. (hétfő vacsorától – szerda ebédig) 
Nagyböjti ingyenes lelkigyakorlat a váci egyházmegye híveinek 
Vezeti: Dr. Stella Leontin atya 
 
április 13-16. (csütörtök vacsorától – vasárnap reggelig) 
„Szent 3 nap lelkigyakorlat” 
Vezeti: Dr. Stella Leontin atya „Uram és Mesterem! Segíts, 

hogy a böjti úton megváltoz-
tassam gondolkodásomat. 
Segíts, hogy ne magamat ke-
ressem, hanem általad maga-
mat találhassam meg. Elesett-
ségem csak nélküled nagy. 
Segíts felismernem, hogy sza-
badságom általad és veled 
van. Kenyerem csak nélküled 
kevés. Segíts rádöbbennem a 
mértékletességre, az elégsé-
gesre. Fájdalmaim csak nélkü-
led nagyok. Add, hogy felfe-
dezzem a nehézségekben 
rejlő felismerés ébresztését. 
Lelkem csak nélküled sivár. 
Segíts, hogy napról napra ne 
önmagamban, hanem veled 
együtt gondolkozzam. Életem 
csak nélküled üres. Segíts 
felfedeznem az alázatban ki-
nyíló hit lehetőségét. Ámen”  

http://www.matersalvatoris.hu
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Csodavilág foglalkozás alkalmá-
val a gyerekek „az elveszett bá-

rány” történetét dolgozták fel, 
majd farsangoltak,  

játszottak a gyerekek  
Joli óvónéni vezetésével. 

Farsangozás a Baba-mama klubban február 28-án. 
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Jézus Szíve Családja 
 

Jézus Szentséges Szívének Családja a következő közös imaóráját 
márc. 12-én tartja az esti szentmise után a templomban. 

 
Ezen a szentórán egyházközségünk tagjait ajánljuk az Úr Szent Szívé-
nek oltalmába. Az oltárunkon álló Szent Kereszten szemléljük Őt! Mé-
lyüljünk el Szent Szívének szeretetében áldozatában! Minél tovább 
szemléljük Őt, annál mélyebben eggyé válunk szeretetének misztériu-
mával. Átéljük gondolatait, érzéseit és megtapasztaljuk, hogyan tudja 
áthatni gondolkodásunkat, életünket és lassanként kezdünk lélekben 

azzá válni, akit szemlélünk. Nagyböjt a bűnbánat ideje. Erősítsük meg a szeretet kötelékét 
az imádsággal, amely Istenhez emel bennünket! Ha merjük követni Jézust a szeretet út-
ján, akkor majd erőt ad nekünk a Hozzá vezető úton meglévő keresztek hordozásához. 
Nem hagyja el szeretett gyermekeit, akikért az életét adta. Az üdvösségünk eléréséig 
nekünk is át kell kelni a pusztulással fenyegető viharos tengeren. A szenvedés, amelyet 
Istenért vállalunk lehetőség a Vele való nagy találkozásra, amely átalakít, jobbá tesz min-
ket, növeli a szeretetünket Istennel, ezért ajándék, amely a javunkat szolgálja. Át kell ölel-
ni minden Istentől kapott szenvedést. Az imádsággal egybekötött böjt kedves Isten előtt. 
Hozzá szóló imádságban, testi és lelki önmegtartóztatásban és fegyelemben készüljünk 
fel testben és lélekben a szent Húsvétra! 
Jézusom, add kegyelmed, hogy minden lélek a Te Szent lelkeddel átitatódva várja a Fel-
támadást!   

(özv. Szlovicsák Balázsné) 

Márciusban a Jézus Szíve Családjában a kilencedet mondják: 

Hétfő Kedd Szerda Csütörtök Péntek Szombat Vasárnap 

  1 2 3 
18 óra  
Ifi -hittan 

4 5 
18 óra  
Cursillo 
 kiscsoport 

6 7 
 

8 9 10 
18 óra  
Ifi -hittan 

11 
 

12 
18 óra  
Jézus Szíve 
család imája 

13 
 

14 
9.30 óra 
Baba-Mama 
klub 

15 
 

16 17 

18 óra  
Ifi -hittan 

 

18 
10 óra 
Cursillo  
Utreya 

19 
 

20 
 

21 
 

22 23 24 
18 óra  
Ifi -hittan 
 

25 
Alsós  
lelkinap 

 

26 
 

27 
 

28 
9.30 óra 
Baba-Mama 
klub 

29 
 

30 
 

31 
18 óra  
Ifi -hittan 

 
 

 
 

 

Febr. 26 – Márc.6 
Acsai Lászlóné 
Sponga Anita 

Bolonovszky Lászlóné 
Csernák Nikolett 

Kiss Albertné 

 
Márc. 7 – 15 

Özv. Surányi Tiborné 
Györgyövics Józsefné 

Ács Istvánné 
Özv. Győrvári Balázsné 

Özv. Jakab Gáborné 
 

Márc. 16 – 24 
Özv. Drozdik Jánosné 
Özv. Lovas Flóriánné 
Özv. Tóth Jánosné 

Sípos Imréné 
Özv. Surányi Miklós 

 
Márc. 25 – Ápr. 2 

Nyékiné Kristály Regina 
Tamás Györgyné 

Szent Imre közösségi ház tervezett programjai                                   2017.  március 

Lelkinap gyerekeknek! 
 
Március 25-én az alsós gyerekeknek, 
április 8-án felsős gyerekeknek 
lelkinapot tartunk a Szent Imre közös-
ségi házban. A lelkinap mindkét alka-
lommal 10 órakor kezdődik és a délu-
tán 3 órakor kezdődő szentmisével 
zárul. A programokat az ifi hittanosok 
szervezik és 
segítik a gyer-
mekek lelki 
épülését. 
Szeretettel 
hívunk és 
várunk min-
den gyerme-
ket:  
 
Niki néni és 
Magdi néni 

CURSILLO 
Március 18-án 10 órától a Váci Egyházmegye Cursillosai az egyéves és  

egy hónapos utreyáukat Alsónémedin tartják! 
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Egyházközségünk hírlapját, a Szent Kereszt újságot egy 
ajándékba kapott színes nyomtatón készítjük. 

A kiadvány ingyenes,  
viszont adományokat köszönettel elfogadunk a lap  
fenntartására, amellyel hozzájárulhatunk a papír-,  

és a tinta költségeihez. 
Az adományokat nagyon szépen köszönjük! 

SZENT KERESZT 

Az Alsónémedi Római Katolikus Egyházközség  

Kiadványa. Megjelenik havonta. 

Szerkesztők: Dr. Tóth Éva, Benkó Péter  

A szerkesztőség e-mail címe: szentkereszt2351@gmail.com 

Köszönettel fogadunk minden észrevételt,  segítséget! 

A gyémántmező 
Egy afrikai gazda egyik nap egy nála meg-
szálló utazó kereskedőtől hallott egy törté-
netet olyan emberekről, akik elmentek 
Afrika szívébe, ahol gyémántra leltek, és mesésen meggazdagod-
tak. Ez izgalomba hozta és elhatározta, hogy eladja 
gazdaságát, megszervez egy karavánt, elindul a kon-
tinens belsejébe, hogy ő is megkeresse a maga gyé-
mántjait. 
Sok éven át kutatott a kincsek után. Végül elfogyott a 
pénze, és mindenki magára hagyta. Kétségbeesetten 
vízbe ölte magát. 
Közben a birtok új gazdája egyik nap a szamarát 
itatta a folyóból, amely átszelte a birtokát. Észrevett 
egy követ, amely különös módon verte vissza a fényt. Hazavitte, és 
el is felejtette az egészet. Néhány hónapra rá ugyanaz az utazó 
kereskedő bekopogtatott hozzá, és megszállt nála éjszakára. Ami-
kor meglátta a követ, izgalomba jött, és megkérdezte, hogy netán a 
régi gazda visszatért? "Nem — jött a válasz — rég nem hallottunk 
felőle, de miért olyan izgatott?" A kereskedő felvette a követ, és ezt 
mondta: „Ez itt egy nagy értékű gyémánt!" Az új birtokos kételke-
dett, de a kereskedő kérte, hogy mutassa meg a helyet, ahol talál-
ta. Elmentek a folyóhoz, körülnéztek, és találtak egy újabb gyémán-

tot, aztán egy újabbat, újabbat és újabbat. 
Kiderült, hogy az egész birtok egy hatal-
mas gyémántmező. Az előző birtokos elin-
dult a kontinens belsejébe anélkül, hogy 

körülnézett volna, milyen gazdagságok vannak a közvetlen közelé-
ben. Nem vette észre, hogy a gyémántok ott hever-
nek a lábai előtt. Az első gazda ugyanis nem jött rá: 
a nyers gyémánt nem hasonlít ahhoz, amit már meg-
munkáltak. Egy tapasztalatlan szem számára úgy 
néz ki, mint a kavics. Metszeni, csiszolni kell ahhoz, 
hogy úgy nézzen ki, mint amit az ékszereken látunk. 
 

A tanulság: 
Előfordulhat, hogy a mi gyémántmezőnk is ott van az 
orrunk előtt, de kemény munkának van álcázva. A mi 

gyémántmezőnk talán a képességeinkben rejlik, a képzettségünk-
ben, a tapasztalatainkban, a szorgalmunkban, a városunkban, a 
kapcsolatainkban. Talán ott hevernek a lábunk előtt a gyémántok, 
csak figyelmesen körül kell néznünk, és dolgoznunk kell a csiszolá-
sukon. Nem kell beutaznunk a világot, nem kell felforgatni az éle-
tünket. A legtöbb esetben ott van az ujjunk hegyében, amit kere-
sünk. Felületesen szemlélve azonban nem tűnik kedvező lehető-
ségnek. Sok esetben inkább kemény munkának látszik. 

http://www.drmotivator.hu/ 

Még egy perc bölcsesség…  

Gabriel García Márquez Búcsúlevelet küldött barátainak, ez az 
Internet segítségével is terjed. (Száz év magány Nobel díjas írója) 
egészségi okokból visszavonult a nyilvánosságtól (nyirokrák). Ol-
vassátok el az utóbbi idők legzseniálisabb latin-amerikai elméjének 
megható írását. Ha Isten egy pillanatra elfelejtené, hogy én csak 
egy rongybábu vagyok, és még egy kis élettel ajándékozna meg, 
azt maximálisan kihasználnám. Talán nem mondanék ki mindent, 
amit gondolok, de meggondolnám azt, amit kimondok. Értéket tulaj-
donítanék a dolgoknak, nem azért, amit érnek, hanem azért, amit 
jelentenek. Keveset aludnék, többet álmodnék, hiszen minden be-
csukott szemmel töltött perccel hatvan másodperc fényt veszítünk. 
Akkor járnék, amikor mások megállnak, és akkor ébrednék, amikor 
mások alszanak. Ha Isten megajándékozna még egy darab élettel, 
egyszerű ruhába öltöznék, hanyatt feküdnék a napon, fedetlenül 
hagyva nemcsak a testemet, hanem a lelkemet is. A férfiaknak 
bebizonyítanám, mennyire tévednek, amikor azt hiszik, az örege-
dés okozza a szerelem hiányát, pedig valójában a szerelem hiánya 
okozza az öregedést! Szárnyakat adnék egy kisgyereknek, de 
hagynám, hogy magától tanuljon meg repülni. Az öregeknek meg-
tanítanám, hogy a halál nem az öregséggel, hanem a feledéssel 
jön. Annyi mindent tanultam tőletek, emberek... Megtanultam, hogy 
mindenki a hegytetőn akar élni, anélkül hogy tudná, hogy a boldog-
ság a meredély megmászásában rejlik. Megtanultam, hogy amikor 

egy újszülött először 
szorítja meg parányi 
öklével az apja ujját, örökre megragadja azt. Megtanultam, hogy 
egy embernek csak akkor van joga lenézni egy másikra, amikor 
segítenie kell neki felállni. Annyi mindent tanulhattam tőletek, de 
valójában már nem megyek vele sokra, hiszen amikor betesznek 
abba a ládába, már halott leszek. Mindig mondd azt, amit érzel és 
tedd azt, amit gondolsz. Ha tudnám, hogy ma látlak utoljára aludni, 
erősen átölelnélek, és imádkoznék az Úrhoz, hogy a lelked őre 
lehessek. Ha tudnám, hogy ezek az utolsó percek, hogy láthatlak, 
azt mondanám neked, "szeretlek", és nem tenném hozzá ostobán, 
hogy "hiszen tudod". Mindig van másnap, és az élet lehetőséget ad 
nekünk arra, hogy jóvátegyük a dolgokat, de ha tévedek, és csak a 
mai nap van nekünk, szeretném elmondani neked, mennyire sze-
retlek, és hogy sosem felejtelek el. Senkinek sem biztos a holnap-
ja, sem öregnek, sem fiatalnak. Lehet, hogy ma látod utoljára azo-
kat, akiket szeretsz. Ezért ne várj tovább, tedd meg ma, mert ha 
sosem jön el a holnap, sajnálni fogod azt a napot, amikor nem ju-
tott időd egy mosolyra, egy ölelésre, egy csókra, és amikor túlságo-
san elfoglalt voltál ahhoz, hogy teljesíts egy utolsó kérést. Tartsd 
magad közelében azokat, akiket szeretsz, mondd a fülükbe, meny-
nyire szükséged van rájuk, szeresd őket és bánj velük jól, jusson 
időd arra, hogy azt mondd nekik, "sajnálom", "bocsáss meg", 

"kérlek", 
"köszönöm" és 
mindazokat a sze-
relmes szavakat, 
amelyeket ismersz. 
Senki sem fog em-
lékezni rád a titkos 
gondolataidért. 
Kérj az Úrtól erőt 
és bölcsességet, 
hogy kifejezhesd 
őket. Mutasd ki 
barátaidnak és 
szeretteidnek, 
mennyire fontosak 
neked.  

Egy perc bölcsesség…  


