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Nem tu-

dom, ünnepel-
te-e már valaki 
közülünk telje-
sen egyedül a 
születésnapját. 
Ha igen, való-
színű, nem 
készakarva. 
Ugyanis ha 
valamit ünnep-
lünk, ha egy 
fontos napot 
megülünk, 
akkor azt lehe-
tőségeink szerint mindig szeretteink körében tesz-
szük. Gondoljunk csak egy-egy, mint mondtam 
születésnapra, egy elsőáldozásra, vagy egy eskü-
vőre. Szeretünk ünnepelni, s a zsoltáros kimondot-
tan dicsér ezért, mikor így szól: „Boldog a nép, 
amely tud ünnepelni“ /Zsolt 88/ Mikor tehát ün-
neplünk, vendégeket hívunk. Remélhetőleg nem 
csak szokásból, vagy mert úgy illik, hanem azért, 
mert tényleg szeretnénk egymással megosztani 
örömünket, osztozni benne, hogy a mondás szavai 
valóra váljanak: a megosztott öröm kettős, dupla 
öröm. 

Ma is egy ünnepet ülünk. De nem is akármi-
lyet! Ez a mai, a húsvét, az Egyház legnagyobb és 
legfontosabb ünnepe. Krisztus feltámadott, üljük 
meg e napot – énekeljük, s folytatjuk: üljük meg e 
napot szent örvendezésekkel, minden hívő ember 
alleluját zengjen. Krisztusunk erre a mai napra 
minden hívő embert elhívott. Nem szokásból, 
vagy mert úgy illik, hanem őszinte, tiszta vággyal 
velünk akar ma ünnepelni. Ez ugyanis nem csak 
az ő ünnepe, nem csak az ő feltámadásának az 

örömnapja! Hisz mindent miérettünk tett, és 
semmit sem önmagáért. Nekünk támadt fel, ezért 
akar velünk ünnepelni! Ez az a nap, melyet az Úr 
szerzett nekünk. Nekünk! Nekünk alkotta, hogy 
örvendezzünk és vigadjunk rajta. Erre tanít ez a 
mai liturgia is, hogy – újra mondom – Isten min-
dent miattunk és értünk tett.   

Krisztusban szeretett testvéreim! Elmúlt a 
nagyböjt szent negyven napja, felértünk a győze-
lem hegyére. Szent Pál apostol pedig figyelmeztet: 
„Krisztussal együtt ti is feltámadtatok. Keressétek 
tehát azt, ami odafönt van.” Úgy tudunk ma ünne-
pelni, jól ünnepelni, ha felemeljük szívünket és az 
égiekre, az égi dolgokra irányítjuk figyelmünket. 
Örvendjünk, mert ez a húsvét a mi feltámadásun-
kat is jelenti. Krisztus halálunkat halálával meg-
törte, és feltámadásával új életet szerzett nékünk. 
Ezt ünnepeljük, együtt ünnepeljünk ma Urunkkal, 
és az egész világon elterjedt Egyházzal. Ez a mi 
ünnepünk, ez legyen a legnagyobb ünnepünk! 

 
Kalaman János 

plébános 
 
 
 
 
 
 
Krisztus 266. helytartója – az eddigi Bu-

enos Aires-i érsek 76 éves. Az első latin-
amerikai és az első jezsuita pápa. Tömegköz-
lekedéssel jár, főpapi rezidencia helyett 
apartmanban lakik, síkra száll a szegénye-
kért. Jorge Mario Bergoglio párbeszédre 
kész személyiség. 

Krisztus 266. helytartója – az eddigi Buenos 
Aires-i érsek 76 éves. Nevét Jean-Louis Tauran 
protodiakónus bíboros jelentette be a Szent 
Péter-bazilika középső loggiájáról. Az új pápa a 

H ú s v é t  

Jorge Mario Bergoglio SJ  
az új pápa 



Ferenc nevet választotta: az első alkalom ez az 
egyház kétezer éves történetében, csakúgy, mint 
az, hogy az új pápa a Jézus Társaság tagja. 

Jorge Mario Bergoglio 1936. december 17-
én született Buenos Airesben, olasz bevándorló 
munkáscsaládban. Ötgyermekes családban nőtt 
fel, édesapja Olaszországból vándorolt ki Ar-
gentínába, és a vasútnál dolgozott. Vegyészipari 
középiskolát végzett, majd a papi hivatást vá-
lasztotta. A szeminárium elvégzése után, 1958-
ban belépett a jezsuita rendbe. Chilében végezte 
humán tanulmányait, majd 1963-ban visszatért 
Buenos Aires-be, ahol filozófiából szerzett dip-
lomát a San José egyetemen. 1964 és 65 között 
irodalmat és pszichológiát tanított Santa Fe a 
Szeplőtelen Szűzanya intézetben, majd Buenos 
Aires-ben. 1969-ben szentelték pappá. 

1973. július 31-én megválasztották Argen-
tína jezsuita provinciálisának. Ezt a tisztségét 
hat éven át töltötte be. 1980-tól annak a szemi-
náriumnak a rektora volt, amelyben végzett. 
1986-ban Németországban 
fejezte be doktori tézisét. 

1997-ben Buenos Aires 
koadjutor érsekévé nevezték 
ki, majd 1998-ban, Antonio 
Quarracino bíboros halála-
kor, az argentin főváros 
érseke lett. 2001-ben kreálta 
bíborossá II. János Pál pápa. 
Három vatikáni kongregáci-
ónak is tagja, 2005 óta az 
Argentin Püspöki Konferen-
cia elnöke. 

Bergoglio teológiai gon-
dolkodásában inkább mér-
tékletes, kész a párbeszédre. 
Küzd a társadalmi igazságta-
lanságok ellen, határozottan 
kiáll a szegények mellett. Aszketikus hozzáál-
lással viszonyul a világhoz: tömegközlekedéssel 
jár, nem költözött be a főpapi rezidenciába, s 
állítólag még ételeit is maga készíti. Sokoldalú: 
jó szakács, szereti az operát, a görög műveltség 
barátja, Shakespeare és Dosztojevszkij a ked-
venc írója. 

Több lelkiségi könyv szerzője. A 2001-es 
rendes püspöki szinódus főrelátora volt, majd 
2005 és 2011 között az Argentin Püspöki Kon-
ferencia elnöki tisztségét töltötte be. 

Jól úszik, erős, holott gyerekkora óta tüdő-
problémái vannak. A kevés szavú ember meg-
szólalásainak súlya van a 40 milliós 
Argentínában, ahol a lakosság 90 százaléka 
katolikus. Karácsony és húsvét idején Bergoglio 

felkeresett beteg gyerekeket ápoló kórházakat, 
fogházakat, megmossa a betegek és foglyok 
lábát. A közszereplés nem az ő műfaja. 

 
Ha Isten nem bocsátana meg mindent, a 

világ nem létezne – Ferenc pápa elsı  
Úrangyala imádsága 

 
A több mint 150 ezer hívő már a kora reg-

geli óráktól folyamatosan érkezett a Szent Péter 
térre és környékére, hogy részt vegyen Ferenc 
pápa első nyilvános vasárnap déli Úrangyala 
imádságán, és meghallgassa tanítását. A Szent-
atya csak olaszul szólt a hívekhez. 

„Kedves Testvérek! Jó napot kívánok! A 
szerdai első találkozás után most ismét kö-
szönthetlek mindnyájatokat. Örülök, hogy va-
sárnap van, az Úr napja! Ez szép és fontos 
nekünk, keresztényeknek: vasárnap találko-
zunk, köszöntjük egymást, beszélgetünk, mint 

most itt, a téren. Ez a tér a mé-
diának köszönhetően a világ 
méreteit ölti magára. 

Nagyböjt ötödik vasárnap-
ján az evangélium a házasság-
törő asszony epizódját beszéli 
el, akit Jézus megment a halá-
los ítélettől. Meglepő Jézus 
magatartása: nem érezzük sza-
vában a megvetést, az ítélke-
zést, csak a szeretet, az irgalom 
szavait halljuk, amelyek a meg-
térésre szólítanak. 

„Én sem ítéllek el. Menj, de 
többé ne vétkezzél!” Kedves 
Testvérek, Isten arca egy ir-
galmas Atyáé, aki mindig tü-
relmes. Gondoltatok-e már 

Isten türelmére, amellyel mindannyiunk iránt 
van? Ez az ő irgalmassága. Mindig türelmes: 
türelmes velünk, megért minket, vár ránk és 
soha nem fárad bele, hogy megbocsásson, ha 
képesek vagyunk arra, hogy visszatérjünk hozzá 
bűnbánó szívvel. „Nagy az Úr irgalma”. 

A pápa ezután így folytatta: „Ezekben a na-
pokban egy bíboros, Kasper bíboros könyvét 
olvashattam el. Nagyon jó teológus, az irgal-
masságról írt. Nagyon jót tett nekem az a 
könyv. Most azt gondoljátok, hogy a bíborosa-
imnak reklámot csinálok? Nem így van! Na-
gyon, nagyon jót tett nekem ez a könyv. Kasper 
bíboros azt írta, hogy ez a szó: irgalmasság, 
mindent megváltoztat. A legjobb, amit hallha-
tunk: megváltoztatja a világot. Egy kis irgal-



masság kevésbé hideggé és igazságosabbá teszi 
a világot. Szükség van rá, hogy jól megértsük 
Istennek ezt az irgalmasságát, ezt az irgalmas 
atyát, akinek olyan nagy a türelme. Emlékez-
zünk Izajás prófétára, aki azt állítja, hogy ha 
bűneink skarlátvörösek lennének is, Isten szere-
tete hófehérré változtatná azokat. 

Ferenc pápa ezután felidézett egy személyes 
emléket: „Nem sokkal azután, hogy kineveztek 
püspökké, 1992-ben 
Buenos Airesbe ér-
kezett a Fatimai 
Szűzanya, és ünnepé-
lyes szentmisét mu-
tattunk be a betegek 
számára. Én gyóntat-
tam azon a szentmi-
sén. A szertartás 
vége felé felálltam, 
mert ki kellett szol-
gáltatnom a bérmálás 
szentségét. 

Egy nagyon egy-
szerű, idős asszony odajött hozzám, már 80 év 
felett volt. Ránéztem és így szóltam: „Nagy-
mama – mert nálunk így hívják az idős asszo-
nyokat – meg akar gyónni?” És ő igennel 
válaszolt. „De hátha Ön nem vétkezett” – 
mondtam. „Mindnyájan vétkeztünk” – felelte az 
idős asszony. „De talán az Úr nem bocsátja meg 
bűneinket” – tettem hozzá. Nagy biztonsággal 
így válaszolt: „Az Úr mindent megbocsát”. 
Honnan tudja? – kérdeztem tőle – folytatta a 
Szentatya. Az idős asszony válasza így hang-
zott: „Ha az Úr nem bocsátana meg mindent, a 
világ nem létezne”. 

Kedvem támadt megkérdezni tőle: „Mond-
ja, hölgyem, Ön a (Pápai) Gergely Egyetemen 
tanult? Mert ez az a bölcsesség, amit a Szentlé-
lek ad: a belső bölcsesség az isteni irgalmasság-
ról. Ne feledjük el: Isten soha nem fárad bele, 
hogy megbocsásson, soha!  

Hát akkor hol van a probléma? – kérdezte 
az idős asszony. „Az a probléma, hogy mi fára-
dunk el, hogy bocsánatot kérjünk. Soha ne fá-

radjunk el! Isten a szerető Atya, aki mindig 
megbocsát, akinek irgalmas a szíve mindnyá-
junk irányában. Mi is tanuljunk meg irgalmasak 
lenni mindenkivel. Fohászkodjunk a Szűzanya 
közbenjárásáért, aki karjai között tartotta az 
emberré lett isteni Irgalmasságot. 

Az Úrangyala elimádkozása után a pápa rö-
vid köszöntést intézett minden zarándokhoz: 

„Köszönöm fogadtatásotokat és imáitokat. 
Kérem, hogy imád-
kozzatok értem. 
Ismét átölelem a 
római híveket és 
mindenkit, akik 
Olaszország és a 
világ különböző 
részeiből jöttök, 
valamint mindazo-
kat, akik a kommu-
nikációs eszközök 
révén csatlakoztak 
hozzánk. 

Olaszország vé-
dőszentje, Assisi Szent Ferenc nevét választot-
tam és ez megerősíti spirituális kapcsolatomat 
azzal a földdel, ahonnan, mint tudjátok, csalá-
dom származik. Jézus azonban arra hívott meg 
bennünket, hogy egy új család tagjai legyünk, 
egyházáé, Isten családjáé, és haladjunk együtt 
az evangélium útján. 

Az Úr áldjon meg benneteket, a Szűzanya 
őrködjön felettetek és ne feledjétek: az Úr soha 
nem fárad el abban, hogy megbocsásson! Mi 
vagyunk azok, akik elfáradunk, hogy bocsána-
tot kérjünk. Jó vasárnapot és jó ebédet kívánok! 
– ezek voltak a Szentatya utolsó szavai, ame-
lyeket vasárnap délben, az Úrangyala elimád-
kozásakor a Szent Péter téren és környékén 
összegyűlt hatalmas tömeghez intézett. 

 
 

Vatikáni Rádió/Magyar Kurír 
 
 

 
 
 
 
1. Nézőpont kérdése 

 
Két jóbarát sétálgatott az alkonyi kertben. Az egyikük, a pesszimista, megállt a rózsaágyás 

előtt és így szólt: 
- Csodálatos virág a rózsa, a kertek királynője! Milyen szomorú, hogy tüskéje van! 

N é g y  t a n í t ó  t ö r t é n e t  



Társa, aki optimista volt, elmosolyodott és így válaszolt:  
- Szerintem viszont csodálatos, hogy a tüskéknek mindig van rózsájuk! 

 
 
2. A másik szemszögéből 
 

Egy plébános jegyesoktatás alatt különleges "se-
gédeszközt" használt. Volt ugyanis egy olyan festmé-
nye, amely egy hegyet ábrázolt: ha balról nézték, 
sárgás színben játszott, ha jobbról, az egész kép zöl-
desnek tűnt.  

A plébános a kép két oldalára ültette a jegyespárt, 
majd megkérdezte őket, milyen színű a hegy. A válasz 
természetesen eltérő volt. Majd megkérte őket, hogy 
cseréljenek helyet, és újra a kép színe után érdeklő-
dött. - Ekkor derült ki a fiatalok számára a csalóka 
festmény titka.  

- Gondoljatok erre a képre, ha véleménykülönbség 
adódik köztetek! - mondta a plébános. - Mielőtt vesze-
kedni kezdenétek, ki-ki a maga igazát védve, cserélje-
tek helyet gondolatban, azaz vizsgáljátok meg a dolgot 
a másik szemszögből is! Így biztos, hogy vitatkozás 
helyett hamarosan egyezségre juttok.  
 
 
3. Mindenkit a maga mértéke szerint 
 

Zuszja rabbi nem sokkal a halála előtt így elmélkedett:  
- Ha meghalok, a Fönséges színe elé kerülök. Ő, amikor ítéletet mond felettem, nem azt kér-

dezi majd tőlem, hogy "Miért nem voltál Mózes?"; sokkal inkább azt kérdezi: "Miért nem voltál 
Zuszja?" Nem azt kérdezi, hogy miért nem értem el vallásunk teljességének mértékét, amelyet a 
Tóra és a Talmud tár elénk, hanem sokkal inkább azt vizsgálja majd: miért nem értem el azt a 
mértéket, amelyet Ő pontosan rám méretezett, nekem rendelt. A Teremtő az alapján ítél, hogy 
azzá váltam-e, akinek Ő elgondolt és teremtett engem.  

haszid legenda 
 
4. A magyarázat 
 

Szapienciusz atyát egyszer felkereste egy tudós ember:  
- Atyám, elismerem, hogy remeteéleteddel nagy bölcsességre tettél szert. Azonban én minden 

tudományom ellenére nem tudok felfogni bizonyos igazságokat a hit dolgában. Világosítsd meg 
nekem ezeket! - kérte. 

Az atya, mielőtt beszédbe kezdett volna, egy fakupát adott a tudós ember kezébe és a korsóból 
vizet öntött bele. Ám hiába lett tele a kupa, a szerzetes tovább öntötte a vizet.  

- Hagyd abba, atyám, már csordultig tele van! - szólalt meg a tudós.  
- Látod, éppen erről van szó a te esetedben is - magyarázta Szapienciusz atya. - Teljesen tele 

vagy mindenféle előítélettel és okoskodással. Már nem fér több beléd; ezért nem tudja neked sem 
Isten, sem én megmagyarázni mindazt, amit nem értesz.  

 
 

In: Az én vezérem bensőmből vezérel - Farkas István piarista 
 



 

 

 
„Valami izgalmasan új kezdődött a Hit évében. Az Egyház pásztorai meg-
hívtak bennünket, papokat, hogy ne engedjünk a csüggedésnek, a rossz 
híreknek, hanem legyünk a remény emberei. Elbizonytalanodott, gyakran 
reményvesztett korunkban legyünk a hit tanúi: van jövője az emberiség-
nek, van válasz az emberiséget szorongató kérdésekre, nem kiúttalan az 
élet! A Hit évének logója, amely itt áll írásunk elején, szeretné jelezni, 
hogy az Egyház hajója bár viharok között, de jó úton van Jézussal!”  
 

Jávorka Lajos Atya gondolataival kezdeném azt a több részből álló be-
számolómat, melyet szeretnék közre adni. Valami csodálatos meghatározója 

lett életemnek ez a kegyelmekkel teli utazása, mely merőben más volt, mint bármely más utazás! 
Olyan Atyák kalauzoltak bennünket, akik hitelesen, Jézus nyomában járva, ez evangélium megélésé-
vel, evangelizáltak mindannyiónkat!    

A Hit évének kezdetén sokunk szívében régóta, élt a vágy, hogy a Szentföldre zarándokoljunk! Mi 
is régi álmunkat váltottuk valóra, mikor erre az utazásra jelentkeztünk! Jézus életének helyszínen jár-
tunk a Szegedről, Kecskemétről, Budapestről, Egerből, Tiszakécskéről érkezett zarándok-társakkal. 
November 4.-én 53 fővel érkeztünk meg a Tel-Aviv-i Ben Gurion repülőtérre. Berényi László Jeruzsá-
lemben tanuló teológus barátunk, Dr. Kiss Imre szegedi teológus professzor és Jávorka Lajos Atya 
vezetésével jártuk végig Galilea és Júdea vidékén a szent helyeket. Berényi László, magyar doktoran-
dusz hatalmas archeológiai és biblikus tudását egyszerűen, közérthetően adta át nekünk. Így tudhattuk 
meg, hogy a Szentföld legfontosabb helyszínei régészetileg teljesen hiteles helyek. 135-ben 
Hadriánusz császár, hogy végképp eltüntesse a kereszténységet, minden szent hely fölé pogány szen-
télyt építtetett. A keresztényeknek nagyon fájt ez. A pogány templomokba nem léptek be, de a közel-
ben rendszeresen megemlékeztek Jézus életének eseményeiről. Így épp Hadriánusz volt az, aki akarata 
ellenére a legtöbbet tett e szent helyek megőrzéséért. 

Amikor 330-ban Szent Ilona, Nagy Konstantin császár édesanyja kezdte fölkutatni Jézus életének 
helyszíneit, a keresztények mindenütt megmutatták, hogy itt, a pogány szentély alatt van az a barlang, 
az a ház, ahol Jézus megtestesült, megszületett, lakott, és a szikla, ahol keresztre feszítették. Amikor 
Konstantin császár a mélyen hívő édesanyja kérésére elbontotta a pogány templomokat, tényleg előke-
rültek ezek a szent helyek. A császár azután keresztény templomot építtetett ezeken a helyeken, de 
mindig úgy, hogy a templom legszentebb részeként megőrizték az eredeti barlangot, lakást, sziklát. A 
történelem viharában számtalan rombolás és újra építkezés történt, de így meg őrződtek a legfontosabb 
szent helyek. Názáretben a megtestesülés, Betlehemen a születés helyszíne, Kafarnaumban Péter és 
Jézus lakása, Jeruzsálemben pedig a Golgota és a Szentsír. Szent helyek, amelyeket Jézus szentelt meg 
a tanításával, csodatetteivel, értünk 
vállalt életáldozatával és föltámadásá-
val. 

Szervezőink gondoskodtak arról, 
hogy ne csak falakat lássunk, hanem 
emberekkel is találkozzunk. Ne csak a 
múlttal, de a jelen kor kihívásaival is 
találkozhattunk. Közelről ismerhettük 
meg a keresztény palesztin családok 
drámáját. Egyik este egy palesztin 
családnál vacsoráztunk. Narsi gö-
rög-ortodox, Randi katolikus, három 
gyermekük van. Betlehem mellett a 
Pásztorok mezején Betsahurban lak-
nak. Az édesapával készítettünk ripor-
tot, annak egy részletét idézzük: 

„Isten nagy ajándéka, hogy ott születtünk, ahol Jézus, Betlehemben. Boldogok vagyunk, hogy lá-
tunk benneteket. Mi ugyan nem tudunk elmenni innét, de legalább ti tudtok jönni. Köszönjük, hogy 

S z e n t f ö l d i  z a r á n d o k l a t  a  h i t  é v é b e n  

J e r u z s á l e m 



eljöttetek hozzánk! Építész vagyok, de sose volt alkalmam gyakorolni a hivatásomat. A feleségem ta-
nárnő, de hivatalosan ő se kap munkát. Alkalmi munkákból neveljük gyermekeinket. A házunk mögött 
van egy kis kertünk, ahol paradicsomot és mindenféle kerti növényt termesztünk, hogy fenntartsuk 
magunkat. Istennek legyen hála, a keresztény barátaink nálunk vásárolnak. A zarándokok fogadásá-

ban is tudunk segíteni, ezekből tudunk megélni.  
Bizony sokszor odáig jutottunk, hogy mi is el-

hagyjuk az országot, mert nem találtunk munkát. Az-
tán arra gondoltunk, kire hagyjuk ezt a földet? Ha mi 
innen elmegyünk, vagy a muzulmánoknak vagy a 
zsidóknak hagyjuk, de ez a mi földünk, az apámé, a 
nagyapámé, az ükapámé. Az őseink Jézus születése 
előtt is itt éltek, mi vagyunk ennek a földnek a lakói. 
Kétezer éve Jézus születésével itt megszületett a ke-
reszténység és a béke. A szeretet, melyet Jézus hozott. 
Úgy gondoljuk, Jézus soha nem hagy el bennünket, 
mindig gondol ránk. Kell a hit, a bizalom, kell, hogy a 
jövőbe tudjunk látni, a gyerekeinkre gondoljunk, itt 

kell maradni, ki kell tartani és bízni abban, hogy Jézus nem hagy el bennünket. Egy nap eljön a béke, 
ha nem ma, akkor holnap, de eljön. 

Nem könnyű nekünk, palesztin keresztényeknek ebben a szituációban, ezen a földön élni. Izraeli 
megszállás alatt vagyunk. Előzőleg hat évszázadon át ottomán uralom alatt éltek az őseink, azután jött 
az angol elnyomás. A világháborúban a világ átélte a zsidók elleni erőszakot, s akartak nekik egy 
ajándékot adni. A mi földünket, Palesztinát választották, hogy alapítsanak egy államot, amit Izraelnek 
neveztek el. 1948-ban az ENSZ két részre osztották Palesztinát. A nyugati részt Izraelnek nevezték, a 
keleti részt Cisz-Jordániának, illetve Gázai övezetnek. 1967-ben Izrael elfoglalta egész Palesztinát, 
majd Libanon, Szíria, Egyiptom egy-egy részét. Így izraeli elnyomás alá kerültünk. Az 1994-ben kötött 
egyezmény szerint az izraelitáknak 5 éven belül vissza kellett volna vonulniuk a palesztin területekről. 

De Izrael folytatta a földünk elrablását. Új területeket építettek be palesztin részeken, az egész vi-
lágról zsidó emigránsokat hoztak ide, hogy növeljék a számukat, és új területeket adtak nekik és így 
terjeszkedtek. Legvégén megépítették a falat. Most úgy élünk Betlehemben, hogy fal vesz körül ben-
nünket. Mi, palesztinok nem tudunk kimenni Betlehemből. Ahhoz, hogy Izraelbe menjünk, az izraeli 
hatóságtól speciális engedélyre van szükség, amelyet nem könnyű beszerezni. E miatt a keresztény 
családok nagy része külföldre emigrált. A hat millió palesztinból mára mindössze hatvan ezer keresz-
tény él itt Palesztinában.  Korábban a lakosság egynegyede keresztény volt, ma alig több mint egy 
százalék. Sajnos az emigráció a keresztény családokat érinti. Nem találnak munkahelyet, a gazdasági, 
politikai helyzet nagyon súlyos, sehonnan semmilyen segítséget nem kapunk. A muzulmán-palesztinok 
sok segítséget kapnak az arab és iszlám világtól.  

Az emberiség szeretet nélkül semmit sem ér. Ezt mindenkinek szeretnénk üzenni. Szeretném megkö-
szönni a látogatásotokat a házunkban. Remélem, nagyon szép a zarándoklatotok itt, a Szentföldön, és 
nagyon sok jót kívánok nektek.  Karácsonykor biztosan gondolunk rátok, imádkozunk értetek itt Betle-
hemben, a Pásztorok mezején. Isten áldjon Benneteket!” 

Amikor a fenti őszinte szavakat hallgattam elgondolkodtam azon, hogy nálunk nincsen háború, 
nincsenek éles lőfegyveres, őrt álló katonák, nincsenek magas kőfallal körbevett települések. Van jó 
levegőnk, tiszta ivóvizünk, jó termőföldünk. Mindenki talál munkát, ha dolgozni akar. mégis sokan 
elvágynak, elhagyják a hazát! 

Narsi szavai sokszor visszacseng a fülemben: „Kétezer éve Jézus születésével itt megszületett a 
kereszténység és a béke. A szeretet, melyet Jézus hozott. Úgy gondoljuk, Jézus soha nem hagy el ben-
nünket, mindig gondol ránk. Kell a hit, a bizalom, kell, hogy a jövőbe tudjunk látni, a gyerekeinkre 
gondoljunk, itt kell maradni, ki kell tartani és bízni abban, hogy Jézus nem hagy el bennünket. Egy 
nap eljön a béke, ha nem ma, akkor holnap, de eljön.” 
 

Dr. Nádor Gyöngyvér 
és a zaránokok 

 
 



 
Körülbelül negyven vendég és egyesületi tag jelenlétében tartották meg az elekiek az idei 

“Mita in tr Fasta” rendezvényt szerdán, március 6-án a kétegyházi úti egyesületi székházban. A 
meghívott vendégek között jelen volt Pluhár Lász-
ló polgármester úr és neje, a jó szomszéd, 
Kalaman János plébános, Pelle László iskolaigaz-
gató és különleges vendégként Mester Klára, isko-
lánk névadójának, Mester (Mahler) Györgynek a 
leánya. 

Már a vendégek érkezése előtt elkezdődtek a 
komoly előkészületek. Több, mint 200 tojást 
kellett kifújni, ami az önkéntes konyhaszemélyzet 
részéről sok időt és erőt vett igénybe. 

Az öt tojáshéj-koszorú elkészítése után már 
szinte minden meghívott vendég megérkezett, és 
nem sokkal ezután a társaság útra kelt a Lizi-
kúthoz, ahol a leány figuráját feldíszítették a koszorúkkal. 

A koszorúk elhelyezésének feladatát az idén Strifler Zoltán vállalta. 
Még a sötétség beállta előtt készült néhány fotó az ünnepélyes pillanat megörökítésére. Ezután 

mindenki visszasétált az egyesületi házba, ahol a finom rántotta már készen várt az éhes 
résztvevőkre. 

A “Putza”-Puppe idevágó szólásokkal illusztrált bevonulása után, melyet Wittmann György és 
Klemm Tamás mutatott be, megkezdődhetett a kellemes vacsora. 

A finom rántotta elfogyasztása után Nádor Gabriella, Kocsisné Erzsébet, Wittmann György és 
Klemm Tamás előadásában régi eleki dalokat hallgathatott a nagyérdemű közönség, ami nagy 
tetszést aratott köreiben. 

Mester Klára pedig magával hozott egy régi kazettát édesapja tudományos gyűjteményéből, 
amelyről további szép régi dalokat hallgathattak. Ezeket a 60-as évek kezdete táján Biroga Ádám 
adta elő saját készítésű gombos harmonikáján. 

Mindenkit elvarázsoltak a szép 
régi dallamok, amelyek így 50 
évnyi raktározás után jutottak el 
újra az elekiekhez. A felvételek 
tulajdonosa megígérte a 
jelenlevőknek, hogy a digitalizálás 
és a rendszerezés után vissza fogja 
juttatni őket az elekieknek. 

A szép ünnep után mindenki 
jóllakottan és vidáman ment haza. 

Köszönjük szépen mindazon 
tagjaink nagyszerű munkáját, akik 
hozzájárultak a többiek 
szórakoztatásához! 

 
Forrás: Verein der Deutschen in Elek (http://vddelek.wordpress.com/) 
Fotók: Wittmann László 

 
 

 
Mint köztudott,  Máriaradna ma is az egyik legfontosabb búcsújáróhely. 1668-ban egy 

bosnyák férfi az ottani ferenceseknek ajándékozott egy Máriát és a kisded Jézust ábrázoló 
képet, és 1695-ben, mikor a törökök felgyújtották Radnát, csak ez a papírkép maradt meg a 

B ö j t  k ö z e p e  -  M i t a  i n  t r  F a s t a  
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templomban! Ezen Mária-kép csodatévő erejét azzal is bizonyítani lehet, hogy azóta pl. sokan 
nyerték vissza egészségüket.  

1920-tól Máriaradna (is) Románi-
ához tartozik, de szerencsénkre 1989 
óta ott is nem csak papíron létezik a 
vallásszabadság, amit pl. azzal is bi-
zonyíthatunk, hogy 1998-ban egy 
olyan könyvet jelentettek meg 
Máriaradnáról Németországban, amit 
a mostani temesvári püspök(1999-), 
M. Roos (1942-) írt német nyelven, 
és az eleki plébánia gazdag könyvtá-
rában is megtalálható. A kötet pontos 
címe ez: Martin Roos: Maria-Radna. 
Ein Wallfahrtsort im Südosten 
Europas Band I. Regensburg, 334 p. 

(Máriaradna,  egy búcsújáróhely Délkelet-Európában) I. k.), amely több szempontból is érté-
kes számunkra.   

Először is a szerzője objektív, hisz részletesen szól a gazdag horvát, magyar, német vonat-
kozásokról,  amelyeket pl. bőséges levéltári anyaggal, illetve szakirodalommal (magyarokkal 
is) alá is támaszt. Másodszor: több eleki vonatkozást is kiemel, amelyeket mi is fontosnak 
tartunk megismertetni a mostani elekiekkel. 

A mai eleki olvasó számára jogos büszkeséget jelent pl. az a tény, hogy egykoron a püs-
pökség azon települései közé tartozott Elek, Temesvár, Resica és Szentanna mellett, amely a 
legtöbbet adakozott a kolostor számára, hisz egy gyűjtőív szerint 56 Guldent (forintot) adtak 
egy új oltár építésére valószínűleg az 1880-as években. (76-77. o.) 

Ma is fontos tudni,  hogy dr. Martzy Mihály (1884-1943) volt a radnai kolostor utolsó jo-
gásza (syndicusa), akiről a szerző fontosnak tartotta megjegyezni, hogy eleki születésű! Ez 
utóbbiból kiindulva mi a következőket találtuk a korabeli eleki kereszteltek anyakönyvében: 
1884. augusztus 2-án született 
Martzy Mihály János Ágoston 
néven, az édesapja Martzy Ágos-
ton eleki tanító volt, az édesanyja 
pedig Niedermayer Anna volt,  a 
család ekkor valószínűleg szolgá-
lati lakásban lakhatott, hisz az 
anyakönyvben ez szerepel: tanoda. 
(248-249. o.) 

Az egykori elekiek máriradnai 
kötödését még ma is talán a leg-
jobban az szimbolizálja, hogy az 
1890. május 25-én (pünkösdkor) 
felszentelt 14 stáció közül a hete-
dik Niedermayer Magdolna (szül.: 
Wirsching) adományából készülhetett el! (266-267.o.) 

Ez a szép kiadvány is csak megerősítheti bennünk azt a tudatot, hogy nekünk, elekieknek 
(is) nem kevés a kötődésünk Máriaradnához, és így elmondhatjuk, a múlt minket is kötelez! 
  

Rapajkó Tibor 



 
 

Pásztorjáték - 2012. december 25. 
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Anyakönyvi hírek:  
 
 
Keresztelések:  

2012.07.28-án: Jova Martin Zsolt, Pisla Jázmin, Andrási Levente Richárd,  
Rádai Jakab Sándor, Rádai Sándor, Rádai Mercédesz, Bajaczán Fruzsina, Bajaczán 
Patricia, Bajaczán Natasa, Ónodi Jázmin, Kovács Kevin Márió, Reszelő Balázs, 
Drágos Mercedes Veronika, Lázok Szimonetta Éva, Lázok Dominika Kamilla,  
Rónavölgyi Mariann, Rácz Milán, Botás Leila, Blezsán Martina Gizella és  
Budai Roland. 
2012.08.19-én: Bohák Bernadett Bettina, Brandt Bendegúz Antal, Sándor Emese 
Timea, Józsa Alexandra Tamara és Józsa Alex Levente. 
2012.09.16-án: Ecker Gerda. 
2012.12.23-án: Farkas Nimród. 

 
 
Temetések:  

2012.09.07-én: Samu Imréné. 
2012.09.15-én: Samu Imre. 
2012.10.03-án: Áment Gáborné, született Jager Kornélia. 
2012. 11.16-án: Nagy Eszter. 
2013.01.08-án: Strifler Ádám. 
2013.03.14-én: Pigler Rozália. 

 
 

 

Nagycsütörtökön:  17 órakor 
Nagypénteken:  17 órakor 
Nagyszombaton:  17 órakor 
Húsvétvasárnap:   9.30 órakor 
Húsvéthétfő:   9.30 órakor 

 
 
 
 

 
Kedves Hívek! 

Ha Önök kedvet éreznek ahhoz, hogy gondolataikat a kéthavonta megjelenő Katolikus 
Hírmondó lapjain keresztül megosszák közösségünk többi tagjával, akkor várjuk írásaikat 

a Plébánián, és azokat lehetőség szerint megjelentetjük.  
 

KATOLIKUS HÍRMONDÓ , egyházközségi lap. Megjelenik negyedévente. Kiadja : a 
Sarlós Boldogasszony Plébánia, 5742 Elek, Gyulai út 1. , telefon: (66) 240-101; Szerkesz-
tő: Wittmann László; Felelős kiadó: Kalaman János plébános; Nyomda: Stílus-Color 
Nyomdaipari Kft. Gyula.  
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