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AZ EVANGÉLIUM
ÖRÖME

„A
z evangélium öröme tölti el azoknak a szívét és 
egész életét, akik találkoznak Jézus Krisztussal. 
Akik hagyják, hogy Jézus üdvözítse őket, azok 
megszabadulnak a bűntől, a szomorúságtól, a 
belső ürességtől és az elszigetelődéstől.” Ezekkel 

a sorokkal indítja Ferenc pápa Evangelii Gaudium kezde-
tű apostoli buzdítását, amely a napokban jelent meg. 
Egyszerű nyelven megfogalmazott, az olvasót szemé-
lyesen megszólító, bátor és nagy horderejű javaslatokat 
megfogalmazó programot tár elénk a pápa. Mintha 
nem is egy egyházi megnyilatkozást tartanánk a ke-
zünkben, hanem kint járnánk az utcákon és tereken, és 
egy olyan ember szólna hozzánk közérthetően, aki erő-
sen emlékeztet Valakire, aki szintén az emberek között 
járt, magára vette sorsukat és úgy tanította őket.
„Meghívok minden keresztényt arra, hogy még a mai 
napon újítsa meg személyes kapcsolatát Jézus Krisz-
tussal!” – folytatja. Erről és nem kevesebbről van szó, 
mert csak Ő tudja nekünk adni azt az örömöt, amely 
képes betölteni a szív ürességét, amely felszámolja az 
elszigetelődést, befogadja az idegent és felkarolja a sze-
gényt. Jézusnak van meg az ereje arra, hogy – rajtunk 
keresztül – gyökeres változást hozzon a társadalmi 
viszonyokban is.
Ferenc pápa nem elégszik meg a felszíni reformokkal, 
amelyek valamelyest korrigálhatják a jelenlegi társa-
dalmi rendszer alapvető igazságtalanságát és visszássá-
gait. Nem az uralkodó piaci modellek módosításáról 
beszél, hanem a szemléletmód és a hozzáállás gyökeres 
megváltoztatásáról, valódi fordulatról. „Amíg nem ol-
dódnak meg a szegénység gondjai, nem oldódnak meg 
a világ problémái” – írja a pápa. Felszólítja a világ veze-
tőit, hogy szálljanak szembe a szegénységgel és az egyre 
növekvő egyenlőtlenséggel. Arra kéri a politikusokat, 
hogy biztosítsanak minden embernek „méltóságteljes 
munkát, oktatást és egészségügyi ellátást”. A tízparan-
csolatra hivatkozva kijelenti, nemet kell mondani a ki-
rekesztésen és az egyenlőtlenségen alapuló gazdaságra, 
mert „az ilyen gazdasági rendszer öl”. Az egyháznak és 
a politikának figyelmet kell fordítania a szegénység és 
az elesettség új formáira, közöttük a hajléktalanokra, 
drogfüggőkre, menekültekre, az egyre magányosabb 
idősekre.

A pápa nem csinál titkot abból, hogy az „idők jelei” 
változásokat sürgetnek az egyházon belül is. A mély-
reható reformokat magunkon kell kezdenünk. Az 
egyházfő nyitottabb, a mai világ kihívásaihoz alkal-
mazkodó, a társadalom peremén élőket segítő missziót 
szorgalmaz, s az egyház szerkezetének a reformját. 
Az apostoli buzdítás szerint „nem lehet úgy hagyni a 
dolgokat, ahogy most vannak”. A dokumentum hang-
súlyozza, hogy a működés eddigi túlzott centralizáci-
ója „komplikálttá tette az egyház életét és a missziós 
szolgálat lendületét.” Ferenc pápa az egyház testületi 
vezetését, az egyházmegyék autonómiájának erősítését 
említi. A mai bonyolult világ megkívánja, hogy azok, 
akik az ember érdekében munkálkodnak, az egymással 
való párbeszédben végezzék tevékenységüket.
Ferenc pápával más lesz az adventünk, mint eddig volt. 
És azt is remélhetjük, hogy Jézus Krisztus eljövetele 
nem csak a karácsonyi ünnepkörre korlátozódik majd, 
hanem átjárja az év minden hétköznapját. És ne feled-
jük, az öröm terjedése a világban attól függ, hogy a mi 
szívünkben megszületik-e a karácsonyi öröm. 

KARÁCSONYRA KÉSZÜLVE

Az egyháznak és a politikának figyelmet kell 
fordítania a szegénység és az elesettség új formáira.

Tóth PálHozzászólhatok?
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„Itt van a szép, víg 
karácsony, élünk 
dión, friss kalá-
cson…” – hány-
szor hallani Dsida 
Jenő versének kez-
dő sorát iskolai 
műsorok reper-
toárjában, családi 
összejöveteleken! 
Az ismert erdélyi 
költő hetvenöt 
esztendeje halt 
meg, emlékét fel-
olvasói estek, szín-

házi előadások, versek, 
prózák és megannyi 
irodalomszerető ember 
őrzik. A fiatal művész 
1933-ban újságíróként 
egy csoporttal olasz-
országi zarándoklaton 
vett részt, amelynek 
során XI. Pius pápa is 
fogadta őket. Ebből 
az élményéből szüle-
tett a Magyar karaván 
Itálián keresztül című 
útirajza. A katolikus 
reformmozgalommal 
találkozva gyermekkori 
hite felerősödött, erre 
utal  egyik kötetének 
címe, a Nagycsütörtök is, 
melynek címadó versé-
ben Jézus áldozatához 
hasonlítja a költők 
sorsát. 1937-ben meg-
nősült, ám a következő 

évben megfázott, s be-
tegségéből gyenge szíve 
miatt már nem tudott 
felépülni. Már halála 
után, 1940-ben látott 
napvilágot a Psalmus 
Hungaricus című költe-
ménye, amelyben a kö-
zösséghez való hűség és 
a történelem előtti fele-
lősség erkölcsét állítja 
mércéül az olvasóknak. 
Dsida Jenő szerint úgy 
tudjuk ezt megvalósíta-
ni, ha életünk alapjául 
nemcsak az ünnepek 
alkalmával választjuk a 
Közeleg az emberfia című 
verse zárógondolatát: 

„Ma még sötét van, mert 
nem jöttem világosság-
nak, hanem hogy bizo-
nyosságot tegyek a vilá-
gosságról.” 

Itt van a szép 
karácsony
Dsida Jenő emlékezete

Kevesen tudnak róla, 
hogy közel félmilliárd 
ember küzd a világon 
cukorbetegséggel és szá-
muk évről évre növek-

szik! A diabétesz végtag-
amputációval, esetleg 
a látás elvesztésével is 
végződhet. Hazánkban 
kilencszázezerre tehető 

a nyilvántartott diabéte-
szes betegek száma, ám 
ezek csak a regisztráltak. 
Egyes adatok szerint 2,5 
millióan lehetnek azok, 
akik helytelen életmód-
juk miatt az erősen ve-
szélyeztetett kategóriába 
tartoznak – olvasható a 
Magyar Cukorbetegek 
Országos Szövetségének 
néhány hete napvilágot 
látott közleményében. 
Mik lehetnek a problé-
ma hátterében? Szak-
értők a mozgásszegény 
életmódot és a lakosság 
fokozatos elöregedését 
szokták említeni, de a 
két tényező mellett ott 
van a helytelen táplál-
kozás is. Napi egyetlen 
doboz cukros üdítőital 
elfogyasztása huszonkét 
százalékkal növelheti a 

diabétesz kialakulásá-
nak kockázatát. A hely-
telen táplálkozáson túl 
a stressz is kiváltó oka 
lehet a cukorbetegség-
nek. A legújabb kutatá-
sok szerint az állandó 
stressznek kitett férfiak 
körében jóval nagyobb a 
cukorbetegség kialakulá-
sának esélye, mint azok-
nál, akiknek az életében 
nincs jelen a stressz. A 
cukorbetegség megelő-
zése szempontjából fon-
tosabb, hogy az ember 
félóránként felálljon az 
íróasztal mögül egy-egy 
ötperces sétára, mint az, 
hogy rendszeresen lejár-
jon az edzőterembe. Idős 
embereknél az étkezések 
utáni negyedórás séta is 
megelőzheti a cukorbe-
tegség kialakulását. 

Cukorfogyasztás
Az ünnepek alatt is figyeljünk oda!

Aktuális

4 Új Város - 2013. december

MOZAIK
Gőbel Ágoston

Fo
tó

: S
ud

ár
 B

al
áz

s



A
z ismert tenor nem 
messze Pisától, a 
toszkán Lajaticó-
ban született sze-
mén örökletes 

zöldhályoggal. Látása 
fokozatosan romlott, 
mígnem teljesen megva-
kult, amikor egy futball 
labdával fejen találták 
tizenkét éves korában. 
Édesanyja a várandósság 
idején kórházba került. 
Az orvosok azt javasol-
ták vetesse el gyermekét, 
mert komoly a valószí-
nűsége, hogy fogyatékkal 
születik majd, de nem 
fogadta meg a tanácsot.  

Vállalta a kockázatot és 
világra hozta gyerme-
két, akiből aztán korunk 
egyik legsikeresebb te-
norja lett. Bocelli talán 
vakságának is köszönhe-
ti, hogy mély érzelmeket 
képes közvetíteni hang-
jával. Életszemléletét ő 
maga is A kis herceg nyo-
mán jellemzi: „Jól csak 
a szívével lát az ember. 
Ami igazán lényeges, az 
a szemnek láthatatlan.” 
Egy 2010-es koncertje 
alkalmával zongorán 
kísérve monológját ő 
maga is megosztotta a 
nagyközönséggel a tör-

ténteket. Rövid elbeszélés 
az abortuszról című vide-
ójával az élet mellett tette 
le voksát. Az előadás egy 
kórházba került kisma-
máról szólt, aki vakbél-
gyulladással küszködött. 
Az orvosok a gyomrára 
tett jéggel kezelték, majd 
azt javasolták, vetesse el 
gyermekét, mivel fogya-
tékosnak születik majd. 
„De a fiatal, bátor édes-
anya máshogy döntött, 
és a gyermek megszüle-
tett” – mondta Andrea 
Bocelli. – „Az édesanya 
az anyukám volt, a gyer-
mek pedig én. Talán par-
tizán vagyok, de mond-
hatom, az édesanyám jól 
döntött.” Mérhetetlen 
szerénységgel és alázat-
tal mondott köszönetet 
édesanyjának, amiért 
megmentette. Novem-
beri magyarországi kon-
certjéről azt nyilatkozta, 

hogy aki szereti igazán 
átélni a zenét, annak 
örömünnep lesz. Nem 
okozott csalódást. A telt-
házas Papp László Buda-
pest Sportaréna közön-
sége állva tapsolta vissza 
háromszor is. Végül mo-
solyogva, integetve vég-
leg elhagyta a színpadot. 
„A zene sokféleképpen 
tud segíteni, gyógyíta-
ni. Manapság a világ-
nak másfajta segítségre 
is szüksége van. A saját 
helyzetem ébresztett rá 
arra, hogy azoknak se-
gítsek, akik olyan ne-
hézségekkel küzdenek 
az életben, amiről ők 
maguk nem tehetnek” 
– mondta Budapesten 
Andrea Bocelli, akinek 
főpróbáját látássérült és 
hátrányos helyzetű gyer-
mekek hallgathatták 
meg, majd találkozhat-
tak is a művésszel. 

Válaszd az életet!
Magyarországon járt  
Andrea Bocelli
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M
a sok szó esik a reményről és a bizalomról. Ho-
gyan ad a püspök papjainak és híveinek reményt 
és bizalmat?
A nehézségekben, olykor lehetetlenségek ellenére 
is föl kell ismerni, megtapasztalni, hogy Isten min-
dig tartogat számunkra reményt, mindig érdemes 

Őbenne, az Ő mindenható erejében és szeretetében bízni. 
Csak így van értelme annak, hogy paptestvéreimet, híveimet 
is erre bíztassam. Különben hiába beszélek arról nekik egy-
egy nehéz helyzetben, hogy érdemes bízni és remélni, ha az 
nem a saját tapasztalatomból, nem az én megélt hitemből 
táplálkozik. Nyomban áthallik annak üres csengése. Ha 
viszont él bennem ez a remény és bizalom, akkor szinte bár-
mit mondhatok, a szavaimból átsugárzik az irányadó erő.

Ferenc pápa olyan valaki, aki nem fél feje tetejére állítani a 
megszokásokat és az eddig bevett mechanizmusokat. Ön mit 
szól mindehhez?
Nekem nagyon tetszik az ő bátorsága. Hencegésnek tűn-
het, de magam is mindig erre törekedtem. Amíg nem volt 
a vállamon ekkora felelősség, addig könnyen vállaltam 
merész dolgokat fizikai és lelki értelemben egyaránt. Hogy 

nyakamba szakadt a püspökség, sokkal óvatosabb vagyok. 
Ez olykor a tiszta döntések, jó lépések kárára van. Igazi 
karizma, a Lélekre való biztos ráhagyatkozás kell ahhoz, 
hogy valaki az egyház és a világ vezető embereként olyan 
természetes és közvetlen legyen, mint Ferenc pápánk.

Még mindig a pápánál maradva, akinek egyik visszatérő 
felhívása Isten népéhez, hogy menjenek kifelé, az egzisztenci-
ális perifériákra, azok közé, akikkel nem szívesen találkozik 
az ember. Ön ezt hogyan éli meg?
A pápa sok szempontból zavarba hoz bennünket. Minket, 
püspököket különösen is. Nem csak szavaival, de példá-
jával is. Igazi krisztusi magatartás, nem könnyű követni. 
Nem tagadom, hogy korábban magam is nagy harcosa 
voltam annak, hogy oda kell mennünk a legelesettebbek-
hez, a kivetettekhez, s hajlamos voltam korholni az egyhá-
zi vezetőket, ha nem ezt tették. Mi tagadás, püspökként 
ezt már én is vonakodva teszem. Miért van ez? Mindig 
megvan a kísértés arra, hogy hivatalnokokká váljunk, 
hogy az intézményesüléssel lerázzuk magunkról a szemé-
lyes felelősséget. Ferenc pápa fáradhatatlan buzdítása nem 
hagyja a lelkiismeretünket, hogy ebbe belesüppedjünk.

Kocsis Fülöp püspök, a 
görög katolikus egyház 
főpásztora Ferenc pápáról, 
személyes életútjának 
néhány pillanatáról, a 
nők helyzetéről és a 
cigányokról beszél szinte 
vallomásszerűen.

Szavakkal 
és példával

Interjú
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Tóth Judit
A PÜSPÖK KÖZELRŐL
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25 évvel ezelőtt jelent meg a Mulieris dignitatem és Ferenc 
pápa ebből a dokumentumból kiindulva akarja elmélyíteni 
a nő hivatását és küldetését az egyházban. Ön hogyan látja a 
nő szerepét az egyházban?
Ez óriási jelentőségű téma! Talán a nő szerepe, méltósá-
ga szenvedi a legnagyobb méltánytalanságot ebben a mai 
civilizációban. Szidalmazzuk azt a fölfogást, ahogyan az 
iszlám világban bánnak a nőkkel, holott sok esetben itt, 
Európában sem jobb a helyzet, csak más irányba torzult. 
Az Isten csodálatos terve az, hogy a férfi és a nő kiegé-
szítse egymást, és együtt hordozzák az Ő képmását, ez 
az egymást kiegészítő szeretet teszi őket társteremtővé. 
Ennek a gyönyörű tervnek megvalósulásától fosztja meg 
az az erőszakos szemlélet a gyengébb nem alakját azzal, 
hogy fölcseréli, a teljes káoszig összekeveri a két szerepet. 
Azzal tudunk erre válaszolni, ha ennek ellenére mégis 
igazodunk Isten eredeti elgondolásához, a nőt édes-
anyaként – ahhoz tartozó minden drága ajándékával –, 
a férfit pedig édesapaként – annak minden adottságával 
– értékeljük.
Szép még az is, hogy minden nőben van férfi és minden 
férfiban van női vonás, és a személyiség fejlődésének 
egyik fontos eleme, hogy az egyes emberben mindez 
harmóniába érjen. Az ilyen ember tudja igazán értékelni 
a másik nemet, de egyben önmagát is, végső soron pedig 
magát a Teremtőt.

Szinte kötelező a kérdés az országnak ebben a sarkában a ci-
gánysággal kapcsolatban. Én most úgy teszem fel a kérdést, 
hogy mit kapnak a romáktól?
Igen, ez helyes kérdés. Hála Istennek, ma már erről is egyre 
többet szólunk. Van mit tanulni tőlük. Eleve képtelenség 
volna azt gondolni, hogy csak ők tanulhatnak tőlünk, mi 
pedig semmit őtőlük. Micsoda pökhendi fölfogás volna 
ez! Legtöbbször a transzcendensre való nyitottságukat 
szoktam emlegetni. Ha bemegyek egy cigány családhoz, 
azon nyomban beszélgethetünk Istenről, jóságáról, míg 
a magyaroknál előbb udvarias köröket kell tenni, míg 
a „tárgyra” térhetünk. Irigylésre méltó és követendő – 
szerintem – a közvetlenségük, az összetartozás tudatuk. 
De beszélhetnénk még a családszeretetükről, a rokoni ösz-
szefogásról. Még akkor is, ha azt látjuk, hogy ezeket nem 
mindig jól és jó cél érdekében használják. A jót meg kell 
tartani, a rosszat el kell vetni. De fontos a fölismerés és a 
nyitott szívű tudás, hogy tanulhatunk tőlük.

A munkások és földművesek megszólítása és a velük való 
párbeszéd és kapcsolattartás hogyan működik az egyházme-
gyében?
Nem akarom szépíteni a dolgot, ez is a tartozásaink közé 
sorolható. Természetesen van kapcsolatunk egyszerű, 

földműves vagy fizikai munkásemberekkel, de nem fordí-
tunk kellő figyelmet rájuk. Sokszor a lelkipásztori törek-
vésünk egysíkú, megvan az elképzelésünk, megvannak a 
módszereink, s elvárjuk, hogy ehhez igazodjék mindenki. 
Nagyobb figyelemmel kellene lennünk a különböző 
típusú és felfogású emberek felé. Ez kivált vonatkozik a 
rászorulókra, kiszolgáltatottakra.

Voltak olyan pillanatai, amikor arra gondolt, nem éri meg 
az egész, inkább mégis családot kellett volna alapítani?
A döntés előtt nagy harc volt bennem, hosszú, kemény 
küzdelem. Önmagammal viaskodtam, saját vágyaimmal, 
elképzeléseimmel. Nagyon nehezen tudtam elengedni 
azokat. Hanem amikor egyik alkalommal kimondtam a 
boldogító igen-t, akkor mint a szétrebbenő verebek, huss, 
ezek az egyéni vágyak mind eltakarodtak. Nem mondom, 
hogy olykor nem próbált visszamerészkedni egy-egy, de 
már egymagában nem tudta a figyelmemet másfelé terel-
ni. Így tehát sokkal inkább Jézusnak azt az igazságát ta-
pasztaltam meg, hogy „aki elhagyja apját, anyját…, az száz 
annyit kap itt, a földön…” Több százszor annyit kaptam 
már eddig is, és valószínű, még nincs is vége. 
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Héjj Rita, közgazdász

Kapcsolódjunk be!
Hálózataink

Néhány hete hallottam egy nagyon inspiráló szak-
mai előadást. Ami különösen érdekes volt számomra, 
hogy mennyire aktuális és interdiszciplináris a megkö-
zelítés: a hálózatkutatás a matematikai megközelítésből 
indult el, ám megfigyelhető a biológiában (például az 
idegsejtek kapcsolódásában), nyilvánvalóan jelen van az 
informatika területén (elég csak az internetre gondolni), 
nagyon is alkalmazható az üzleti életben is (például egy 
cégen belüli tudásáramlás feltérképezésére), és így to-
vább. Mindez azt üzeni nekem, hogy nem elvont elmélet-
ről, sokkal inkább egy gondolkodásmódról van szó, ami 
szervesen kapcsolódik a mindennapjainkhoz:  bármi 
megközelíthető a hálózatok elvén keresztül.
Ahhoz, hogy létrejöjjön egy hálózat, különálló ponto-
kat összekötő kapcsolatokra, élekre van szükség, ame-
lyek a csúcsokban futnak össze. A fejlődés során – az 
ún. skálafüggetlen hálózatokban – egyszer csak meg-
jelennek a feltűnően sok kapcsolattal rendelkező cso-
mópontok is, amelyek a náluk jóval kisebb csúcsokat 
kötik össze, és az egész hálózatot megerősítik. Mit je-
lent mindez számunkra? Szabad asszociációt követve 
és a rendszer elemeit végiggondolva „lefordítottam” 
közösségi életünkre: Arra törekszünk, hogy legyenek 
személyes kapcsolataink, ezek minőségiek legyenek, és 
egy fajta rendszert alkossanak, hiszen ebből épül fel a 
közösség. Éppen az egyes csúcsok közti kapcsolódást, 
a hídépítést igyekeztünk kifejezni a tavalyi Genfest so-
rán és azóta is, az Egyesült Világ Projekttel. Az élek és 
csúcsok közül kiemelkedő csomópon-tok pedig úgy is 
tekinthetőek, mint a kamatoztatandó talentumaink, 
illetve a ránk bízott személyek, feladatok, az elkötele-
zettségeink.
Közeledik a karácsony. Különösen jó és ugyanakkor 
természetes alkalom arra, hogy a hétköznapoknál lát-
ványosabban is kifejeződjenek saját hálózataink: kap-
csolataink a családdal, a barátainkkal, a kollégáinkkal… 
Az ünnepekkel együtt egyenesen szembe jön a lehető-
ség arra, hogy kapcsolódjunk bele abba a vérkeringésbe, 
amin keresztül „megszülhetjük” újra és újra az egységet 

– a kölcsönös szeretetben. 

id. Szántó Lajos, nyugdíjas kántor

Alakítanak és 
gazdagítanak

Rutinvizsgálat

Az egyik délelőttöt a klinikán töltöttem a szokásos 
kontroll vizsgálatok miatt. A várakozás során elgon-
dolkodtam a társaim jelenlétét szemlélve: vajon mit 
élnek ők, milyen betegségeket viselnek, hogy tűrik a vá-
rakozás sokszor nehéz perceit, óráit. A rutinvizsgálatok 
után azt vettem észre a doktornőn és asszisztensén, illetve 
egy jelenlévő másik orvoson, hogy kialakult közöttünk 
egy kötetlen beszélgetés, időtől és helyzettől függetlenül. 
Mintha kinn nem is vártak volna a vizsgálatokra jó né-
hányan.
Néhányszor éreztem már magam orvos-beteg helyzetben 
kissé alárendelt, kiszolgáltatott módon. Akkor viszont egy 
egészen új, más érzés kerített hatalmába. Ez a felszabadult 
légkör kihozta a jelenlévőkből az őszinte megnyilatkozá-
sokat. Mintha végzettség, társadalmi hovatartozás nem is 
létezne a földön. És mindezt a doktornő kezdeményezte!
Sok éve ismerjük egymást mind a négyen, ma mégis vala-
mi megváltozott ebben a kapcsolatban közöttünk.
Teljesen hétköznapi dolgokról esett szó, mindnyájan aktí-
van véleményt nyilvánítottunk különböző témákról: pél-
dául gyereknevelés, a felnőtté válás folyamata, ahogy mi 
szülők ezt megéljük, megéltük. Mindenben azonos hul-
lámhosszon voltunk, egyező véleményeket alkottunk. Az 
egész beszélgetés talán tíz percig tarthatott, a kint várako-
zók nem törték ránk az ajtót türelmetlenül. Nem történt 
semmi különleges, mégis olyan percek voltak számunk-
ra, melyek biztosan megmaradnak az emlékezetünkben, 
megállt körülöttünk az idő.
Sok támadás éri manapság az egészségügyet, a társadalmi 
élet számos más területét is. Ez a találkozás, beszélgetés 
felért egy gyógyító kúrával, és biztos vagyok abban, hogy 
nemcsak számomra, hanem a munkaidejükben a szoká-
sostól eltérő módon cselekvő egészségügyi dolgozók szá-
mára is fontos volt ez a megállás, megbeszélés, egymás 
meghallgatása, véleményformálás.
Újból megerősödött bennem a meggyőződés, hogy mer-
jünk bátran a másikkal szóba elegyedni, rendhagyó mó-
don is vállalni egy téma felvetését, megmondani őszintén 
a meglátásainkat, megismerni a másikban szunnyadó 
gondolatokat. 

Nézőpont
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Dohány Edit, tanár

Hogyan tanítsunk 
a múltról?

Egyensúly

Mindannyiunk gyermekkorában az iskolai ünne-
pélyeken (is) megjelentek a társadalmi traumák, és 
ezek kollektív emlékezete. Etika tanárként elgondol-
kodom azon, hogyan tanítsam közös múltunk elköve-
tett hibáit a fiataloknak, akik mindezt nem élték át? 
Trianon, a holokauszt, az észak- és dél-amerikai indi-
ánok leigázása, vagy az afrikai feketék rabszolgasorba 
kényszerítése, a kommunizmus áldozatai hazánkban 
és a környező országokban… és még folytathatnánk a 
fájdalmas események sorát, amikor ártatlan embereket 
egy ideológia hatására saját embertársaik áldozattá tet-
tek. Mások be nem avatkozókként rettegtek, néhányan 
a lelkiismeretükre hallgatva embermentők lettek. Ha-
zánkban az elmúlt évtizedekben bizonyos történelmi 
eseményekről hallgatni kellett, de ma már az iskolák-
ban is megtartják a megemlékezéseket. Az agyonhallga-
tás feszültségeket hozott létre az emberekben. Bár most 
nyíltabban beszélhetünk, mégsem mindegy, hogyan 
szólunk a múltról.
Mindig odafigyelek, hogy milyen érzelmeket vált ki a gye-
rekekből ez a téma. Lehet az osztályban olyan tanuló, akit 
erősen érint a rokonai miatt. Egy etika tanár sohasem ma-
nipulálhat, nem gyakorolhat érzelmi ráhatást. 
Nyilván azok az évek, amikor agyonhallgatták ezeket a 
súlyos traumákat, nem eredményezett gyógyulást. De 
most, hogy beszélünk róla, meg kell találnunk a helyes 
mértéket. A fájdalmak túlhangsúlyozása, a behegedt se-
bek újra és újra felnyitása szintén akadályozhatja a lelki 
gyógyulást.
Fontos, hogy gyermekeink megértsék: mindent meg kell 
tennünk, hogy ezek a szörnyűségek ne történhessenek 
meg újra! Számomra az is nagyon lényeges, hogy ne hagy-
jam tanítványaimat a reménytelenség légkörében. Min-
den krízishelyzetben vannak olyanok, akik szolidárisak a 
szenvedőkkel, a katasztrófa kárvallottjaival. Segélyszállít-
mányt küldenek, orvosok, szociális munkások, karitatív 
szervezetek tagjai utaznak a helyszínre segíteni a bajba-
jutottakon. 
Tanítványaimmal együtt hinni akarok az emberi együtt-
működés erejében és a kapcsolatok építésében. 

Fontos, hogy a 
munkaidőben is 
tudjunk megállni 
és meghallgatni 
egymást.

Minőségi kapcso-
latrendszerekből 
épülhet fel a 
közösség.

Minden krízishely-
zetben vannak 
olyanok, akik 
szolidárisak a 
szenvedõkkel.
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A 
„Mulieris dignitatem” kezdetű 
apostoli levelével 1988-ban II. Já-
nos Pál pápa megújította a nő mél-
tóságáról és hivatásáról való gon-
dolkodást és új távlatokat nyitott. 

Huszonöt év távlatából megállapítható, 
hogy ezt az apostoli levelet nem vette fi-
gyelembe az egyház. Hogyan látod ezt? 
Meggyőződésem, hogy ezt az apostoli 
levelet nem vették kellőképpen figye-
lembe és nem is alkalmazták, aho-
gyan az tartalmát tekintve rászolgált 
volna. De az is lehet, hogy nem érett 
meg rá az idő. Szövege akkor is és most 
is prófétai jelleggel bír, ezért fokozato-
san kerül majd megvalósításra annak 
mértékében, ahogyan a nők képesek 
lesznek megfelelő módon hozzájáru-
lásukat adni.

Nemrégen a „Mulieris dignitatem” -
mel foglalkozó találkozón a pápa azt 
jelentette ki közösen a résztvevőkkel, 

hogy „A nő az, akiben megfogan a 
gyermek, méhében hordozza, majd 
megszüli. És ez nem csupán biológiai 
tény, hanem pozitív következményei 
vannak magára a nőre és a kapcsola-
taira nézve.” Ez a sajátságos jelleg mi-
lyen magatartást kölcsönöz a nőnek a 
hatalom gyakorlásában?
Nem lehet tagadni, hogy a szülői lét 
a férfihez és a nőhöz kötődik, mégis 
az anya–gyermek kapcsolatban van 
valami speciális, ami abból a fizikai 
szimbiózisból származik, ami magá-
nak a Teremtőnek az akarata, és a fo-
gamzás pillanatától indul el és valami 
egyedülállót hoz létre. Különlegessé-
ge még az is, hogy a nő képes magá-
ba fogadni és elszakadni is méhének 
gyümölcsétől. Ennek következtében 
a nő képessé válik arra, hogy az em-
berre érdek nélkül tekintsen, jobban, 
mint például az apa a fiára. Ez a jel-
legzetes kapcsolat teszi lehetővé a nő 

MARIA VOCÉT, 
A FOKOLÁRE 
MOZGALOM 
ELNÖKÉT 
KÉRDEZTE A 
CITTÀ NUOVA 
ÚJSÁGÍRÓJA A 
NŐ EGYHÁZBAN 
BETÖLTÖTT 
SZEREPÉRŐL 
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számára, hogy minden emberrel spe-
ciális kontaktusa legyen. Olyan kap-
csolat ez, mely szeretet és elszakadás, 
és annak a nőnek is sajátja, aki fizi-
kai értelemben nem szült gyermeket, 
mert női létének jellemvonása.

Karizmatikus nő és cselekvő nő. A 
gondolkodó nőnek is meg kell találni 
a helyét, de egyáltalán nem érzékel-
hető, hogy lényegesen hozzájárulna a 
tanítóhivatalhoz. Kevés nő vesz részt 
a családpasztorációban, kevesen taní-
tanak egyetemen teológiát és nagyon 
ritka az, hogy papokat képeznek. 
Ez a kép a jelenlegi helyzetről megle-
hetősen pontos. A nőre ritkán tekin-
tenek úgy, mint aki a gondolkodás 
síkján adhatná a részét. Ez azért is 
van így, mert nagyon kevés mód volt 
arra, hogy ezen a téren fejlődhes-
sen. Csupán az elmúlt években nyílt 
arra lehetőség, hogy nők pápai inté-
zetekben teológiát tanulhassanak. 
Persze az is igaz, hogy voltak bölcs 
nők, és olyanok, akik adták részü-
ket a gondolkodás területén. Ilyenek 
voltak azok a nagy személyiségek, 
akik egyházdoktorok lettek, de nem 
azért, mert egyetemi tanulmányaik 
során kifejlesztették filozófiai gon-
dolkodásmódjukat, hanem inkább 
a Szentlélek indíttatásának köszön-
hetően.. A nőnek azonban többnyire 

más feladatokat kellett teljesítenie az 
egyházban és az emberiség életében.

Úgy ítéled meg, hogy a nők készek 
az egyházban nagy felelősséggel járó 
feladatok betöltésére? Vagy még min-
dig alárendelt és szófogadó modelle-
ket követnek, és nem fogalmaznak 
meg  véleménykülönbséget magában 
foglaló gondolatotokat, aminek kö-
vetkeztében tudatára ébrednének ön-
maguknak? 
Ezek a kérdések vádként hangza-
nak a nők világával szemben, de van 
alapjuk. A nőknek sohasem volt lehe-
tőségük, hogy túllássanak a hagyo-
mányos női szerepeken és ezért nyu-
godtak bele alávetett helyzetükbe. De 
meg kell azt is mondanom, a nők ke-
vésbé vágynak arra, hogy kitűnjenek, 
mint a férfiak. Inkább arra hajlanak, 
hogy elrejtőzködjenek és diszkrét 
módon adják részüket. Nem arról 
van szó, hogy nem akarták volna 
adni a részüket, de mivel érezték, 
hogy védve vannak, ami azt jelentet-
te, hogy uralkodnak rajtuk, kevésbé 
fejlesztették ki küzdőképességüket, 
ami annyira jellemzi a férfiakat, és 
kevésbé érlelték ki azt a vágyukat, 
hogy érvényesüljenek és nyilvánosan 
is kifejezésre juttassák gondolatai-
kat, elképzeléseiket, eszméiket. Ma 
már jobban tudatára ébrednek lehe-
tőségeiknek és jellegzetességeiknek 
a férfi-nő kapcsolatban.

A nőkérdéssel kapcsolatban Ferenc 
pápa éppen csak jelzéseket adott. Job-
ban hagyatkozik az elméleti megfon-
tolások helyett a találkozásokban rejlő 
termékenységre. Hogyan értékelnéd 
egy olyan kezdeményezését, mely egy 
állandó bizottságot hívna életre, amely-
ben csak nők vannak jelen, akiknek 
nagy a felelősségük az egyház életében?
Azt gondolom, várni kell még azzal, 
hogy egy olyan testület jöjjön létre, 
ahol csak nők vannak, és az egyház 
Tanítóhivatalának a rendelkezésé-
re áll. Többre tartom azt, ha a nő a 

Lent: Maria Voce 2012 szeptember 
1-jén a budapesti Genfesten. Az Álta-
lános Statútumok szerint a Fokoláre 
Mozgalom elnöke mindig nő lesz.
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férfiakkal van együtt és nem szakad 
el tőlük, hogy kifejezésre juttassa 
különbözőségét. Sokkal fontosabb, 
hogy a nők konzultatív, döntéshozó 
szervezetekbe lépjenek be, melyek 
lassan-lassan erősödnek az egyház-
ban, és ott hallassák hangjukat. Nem 
gondolkodom egy külön női bizott-
ságban, hanem egy olyanban, ahol 
férfiak és nők együtt képviseltetik 
magukat, mert mindegyiküknek 
megvan a maga jellegzetessége, ami-
vel az egyház javát szolgálják. Egy 
ilyen típusú szervezet lelkesítene.

A nőnek az a jellegzetessége, hogy sze-
ret, ám úgy tűnik, ez nem összeegyez-
tethető az irányító, kormányzói sze-
reppel. Mi a tapasztalatod, mint elnök, 
egy olyan szervezetben, ahol férfiak és 
nők is vannak? 
Szeretet és kormányzás? Azt monda-
nám, hogy pontosan az ellenkezőjé-
ről van szó: nem lehet kormányozni 
szeretet nélkül. A kormányzás azt 
jelenti, hogy az ember arra törekszik, 
hogy segítse egy ember, egy csoport, 
egy szervezet növekedését, megjele-
nését és Isten terveinek velük kapcso-
latos megvalósulását. Ezt nem lehet 
szeretet nélkül valóra váltani. Ha 
nem az a szándékunk, hogy a javát 

akarjuk a szervezetnek és azoknak, 
akik ott dolgoznak, akkor hogyan 
lehet kormányozni? Akkor csak ural-
kodni tudunk, és az uralkodás nem 
kormányzás.

Mit lehet mondani az egyháznak arról 
a tényről, hogy a Fokoláre Mozgalom 
Általános Statútuma szerint az elnöki 
tisztséget mindig nő tölti be?
Az a tény, hogy az elnök nő, elősegít-
heti az egyházban, hogy Máriáról egy 
olyan szemlélet alakuljon ki, amit 
még kevéssé vesznek figyelembe, azt, 
hogy Mária az egyház édesanyja, va-
gyis ő az, aki magában foglalja az 
egyház összes valóságát.

A Szentszékkel való kapcsolatodban az 
a tény, hogy nő vagy, nem okoz nehéz-
ségeket?
Nem, egyáltalán nem, bár van, amin 
meglepődöm. Nem értem azokat az 
érveléseket, melyek megakadályozzák, 
hogy mozgalmunkba inkardinálják 
azokat a fokolariniket, akikben papi 
hivatás mutatkozik és mozgalmunk is 
alkalmasnak és szükségesnek találja 
szolgálatukat. Istennek szentelt em-
berekről beszélünk. Arról lenne szó, 
hogy mozgalmunkba inkardinálják 
őket, de úgy tűnik, hogy nem lehet-

séges, mert pápai jogú egyetemes ma-
gántársulás vagyunk és ráadásul nő 
az elnök.

A férfi–nő kapcsolat majdnem mindig 
problematikus. A mozgalomban szinte 
minden esetben a felelősséget együtt vi-
seli egy férfi és egy nő. Miért?
Az a tény, hogy általában a Fokoláre 
Mozgalmon belül a szervezeteket egy 
férfi és egy nő együtt vezeti, annak az 
alapvető szükségességnek a jele, hogy 
jelen legyen mind a két nem és fel-
építse azt az eredeti egységet, melyet 
a Teremtő akart, amikor a férfit és a 
nőt megteremtette, mint egyidejűleg 
különböző és egységes emberi lénye-
ket. Ez az egység valósítja meg azt a 
típusú különbözőséget, mely nem 
szembehelyezkedés, hanem kölcsö-
nös ajándék.

Hogy a nőnek értéket tulajdonítunk, ez 
abban is kifejezésre jut, hogy felelőssé-
get adunk neki a kormányzásban. Más 
egyházak megoldották ezt a kérdést 
azzal, hogy pappá, néha püspökké szen-
teltek nőket. Mit tanácsolnál Ferenc 
pápának?
Egészen biztosan nem javasolnám 
neki, hogy ilyen módon oldja meg 
a problémát. Ez azt jelentené, elis-
merjük azt, hogy a nő rendelkezik 
egy különleges szolgálattal, a pappá 
szenteltek szolgálatával. De a nőnek 
nincs szüksége arra, hogy ilyen szol-
gálatban ismerjék el, hanem inkább 
abban a képességében, hogy az egész 
egyház és az egész emberiség életé-
nek alakulásához hozzájárulhat. A 
nőt mindenekelőtt mint nőt kell el-
ismerni, nem mint papot vagy püs-
pököt, mert nem ez az, ami érdekel 
bennünket.
Fordította és szerkesztette: Tóth Judit

Ferenc pápa találkozása egy 
argentín újságírónővel.
Hosszú utat kell még megtenni és 
nagyobb bátorságra van szükség.

Fókuszban
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H
ogy lehet az, hogy Gábriel arkangyal két hasonló helyzet-
ben különböző válaszokat kapott? Zakariás válaszáról van 
szó, amikor Keresztelő Szent János születésének hírüladás-
ára reagált és Mária válaszáról, amikor megtudta, hogy a 
Messiás édesanyja lesz.

Van valami hasonlóság Zakariás és Mária válaszában. Voltak olya-
nok, akik ebből arra a következtetésre jutottak, hogy mindkét 
esetben felfedezhető egyfajta kételkedés az angyal szavaival kap-
csolatban, de ez tévedés. A két válasz teljesen különböző. Gábriel, 
amikor Zakariásnak hírül adja, hogy a magtalan Erzsébettől fia 
születik, „aki nagy lesz az Úr előtt”, Zakariás jelet kért: „Miből fo-
gom a dolgot megtudni? Mert hisz öreg vagyok, és már feleségem 
is előrehaladt a korban.” Egészen világos tehát, hogy hite gyenge! 
Gábriel erre úgy reagál, hogy elmondja mindazt, amit tudni kell 
róla, a nevét, azt, hogy angyal, az Úr színe előtt áll és Ő küldte, 
hogy tudtára adja ezt a jó hírt.
Ezzel szemben meglehetősen más az a kérdés, amit Mária tett fel 
az angyalnak: „Hogyan válik ez valóra, amikor férfit nem isme-
rek?” Kérdése nem a dologra irányul, hanem arra, ahogy ez meg 

fog történni. Szent Ambrus így ír erről: „Nem kételkedik 
a dolog kimenetelében, hanem azt kérdezi, hogyan fog 
megvalósulni.” Ha valaki rákérdez arra, hogy egy dolgot 
hogyan lehet megvalósítani, akkor az már azt jelenti, 
hogy meg is akarja valósítani vagy legalábbis lehetséges-
nek látja a kivitelezését.
Ezért van az, hogy Gábriel a Szűznek adott válaszában, 
mely szemben áll azzal, amit Zakariásának mondott, 
egyértelművé teszi, hogy Máriában nem volt kétely. 
Szent Ambrus is hangsúlyozza, hogy „Mária befogadja 
az angyal hírüladását, Zakariás pedig kételkedik benne.”
Az arkangyal megfeddi Zakariást és olyan jelet ad 
neki, mely egyben büntetés is, azt, hogy megnémul 
addig, amíg be nem teljesül az, amit hírül adott. Mária 

esetében nincs szó erről, mert nem szolgált rá. Nemcsak, hogy 
nem inti meg az angyal Máriát, hanem hitéért spontán módon 
megjutalmazza, ami örömmel tölti el: hírül adja, hogy Erzsébet 
már a hatodik hónapban van.
Fordította: Tóth Judit

Mint Mária, 
fogadjuk 
be Isten 
üzenetét, ne 
kételkedjünk 
benne

Miért különbözőek a 
válaszok?

ÉLŐ FORRÁS
Pasquale Foresi
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Az egység lelkisége
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M
ilyen kapcsolatban állnak a nem-kereszté-
nyek és a nem hívők Krisztussal?
Jézus azt mondta, hogy földi küldetése 
Izraelre irányul (vö. Mt 15,24), de gondol-
kodása és magatartása csodálatosan nyitott 
volt. A zsidók elé példaképül egy szamari-

tánust állít. Azt mondja: „Aki nincs ellenünk, velünk 
van” (Mk 9,40), akkor is, ha nem az ő tanítványairól 
van szó; megcsodálja a százados és a kánaáni asszony 
hitét: jelei és előképei ők annak, hogy „Jönnek majd 
keletről és nyugatról, északról és délről, és helyet 
foglalnak Isten országában” (Lk 13,29); azt kéri, hogy 
szeressük ellenségeinket; gondját viseli a bűnösnek és 
a szenvedő embereknek, bárki legyen is az.
Ezenkívül fontos, hogy újra visszatérjünk az egyete-
mes ítélet jelenetére (vö. Mt 25,31k.). Az ítélet ezzel a 
mondattal fejeződik be: „Amit a legkisebb testvéreim 
közül egynek is tettetek, nekem tettétek”. A szent-
írás-magyarázók többsége szerint ez a „legkisebb 
testvérem” kifejezés bármely szükségben lévő emberre 
vonatkozik, legyen az keresztény, vagy nem keresz-
tény. A szövegösszefüggés ugyanis, amelyben Jézus 
e szavakat kimondja, egyetemes. Jézus szeme előtt 

„minden ember” ott van, vagyis minden nép megkü-
lönböztetés nélkül (vö. Mt 28,19).
Ebben a szövegben az evangélista célja biztosan nem 
az, hogy részletesen leírja, miként fog lefolyni az utol-
só ítélet, hanem az, hogy elmondja, az emberek a szere-
tet alapján lesznek megítélve. Valóban, minden ember, 
aki a szeretet konkrét cselekedeteit gyakorolja, öröksé-
gül kapja az Országot: elnyeri az üdvösséget. Minden 
ember, aki szeret – akár tudja, akár nem – kapcsolatba 
kerül Krisztussal, testvérévé lesz. Tehát minden ember, 
aki szeret, a kegyelem hatása alatt cselekszik.

„Krisztus – mondja a II. Vatikáni Zsinat – mindenkiért 
meghalt, és az embernek valójában csak egy végső 
hivatása van, mégpedig az isteni. Vallanunk kell, hogy 
a Szentlélek mindenkinek módot ad arra, Isten tudja, 
miképpen, hogy a húsvét titkában részesedjék.” (Gau-
dium et Spes 22)
Az üdvösség tehát nyitva áll „minden jóakaratú em-
ber” számára; vagyis azok számára, akik válaszolnak 
a szív titkos hívására: Bennük valójában „a kegyelem 
működik láthatatlan módon.” (GS 22; vö. LG 16)
A Zsinat rávilágít, hogy a nem-keresztény és a nem-
hívő eljuthat Isten megismerésére és elérheti az 
üdvösséget a teremtett dolgok és a lelkiismerete által. 
A kinyilatkoztatásról szóló konstitúció, a Dei Verbum 
ezt mondja: „Isten, aki az Ige által teremt és tart fenn 
mindent, a teremtett dolgokban örök tanúbizonysá-
got tesz az emberek előtt önmagáról (…)”. (N. 3)
A Gaudium et Spes pedig: „A lelkiismeret az egyén 
legrejtettebb magva, és a szentély, ahol egyedül van 
Istennel, akinek a szava felhangzik a lélek mélyén. A 
lelkiismeret csodálatos módon hozza tudomására azt 
a törvényt, amely Isten és az embertárs szeretetében 
teljesedik be” (vö. Mt 22,37–40; Gal 5,14). (N. 16)
Kétségtelen, hogy a II. Vatikáni Zsinat szerint „az 
Isten iránti szeretet”, még ha tökéletlen Isten-isme-
retből fakad is, és a tettekkel bizonyított „felebarát 
iránti” szeretet „segítséget” jelentenek, azaz alkalmas 
utak, „hogy az emberek ezáltal üdvözülhessenek.” 
(vö. AG 12)
Ezenkívül a Gaudium et Spes Isten Lelkének mű-
ködését látja a társadalmi rend fejlődésében, ha ez 
az emberi személy javára irányul (vö. 16. fejezet), és 
felismeri – a Szentléleknek ezt a működését – a tudo-
mányos kutatásban is: „Aki alázattal és állhatatosan 

Új Város - 2013. december

KI A TESTVÉR?

Ha Krisztus valamiképpen mindenkiben ott van, akkor nem tehetünk 
különbséget, nem részesíthetünk előnyben senkit, mert Krisztus van 
mindegyikük mögött, Krisztus van mindegyikükben.
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igyekszik feltárni a természet rejtélyeit, azt tudtán 
kívül is mintegy Isten keze vezérli.” (N. 36)

„Az isteni gondviselés – mondja a Lumen Gentium – 
még azoktól sem tagadja meg az üdvösséghez szüksé-
ges támogatást, akik önhibájukon kívül nem jutottak 
el Isten kifejezett ismeretére, de éppen nem az isteni 
kegyelem nélkül iparkodnak becsületesen élni. Mert 
ami jó és igaz van náluk, azt az Egyház az evangéli-
umra való előkészületként értékeli.” (N. 16). (…)
A Jézussal való teljes találkozás új születést kíván, 
amelyet egyedül a Lélek tud megvalósítani, amint 
ezt láttuk, amikor Jézusnak a keresztényekben való 
jelenlétéről beszéltünk. Pál szerint akkor az ember 
Krisztusban „új teremtménnyé” lesz (2 Kor 5,17); 
megújul létének legmélyén (vö. 2Kor 4,16). Az evangé-
lium elfogadása – a Jézussal való találkozás – átala-
kítja az embert; ténylegesen új lénnyé teszi őt; a lét és 
az élet szintjén egyesíti Krisztussal. Ebben áll annak 
az „életnek az újszerűsége” (Róm 6,4), amelyben a 
keresztény él. 
A nem-keresztényeket néha „rejtett keresztényeknek”, 
„anonim keresztényeknek” szokták nevezni, „kereszté-
nyeknek, akik ezt nem tudják magukról”. Ez azon-
ban nem azt jelenti, hogy a különbség köztük és a 

keresztények között egyedül abban áll, hogy egyikük 
nem tudja, másikuk meg tudja, hogy ő keresztény. 
És az Egyház működésének sem csak az a célja, hogy 
nyilvánosságra hozzon egy olyan valóságot, amit a 
jóakaratú emberek már úgyis birtokolnak.
Krisztus – mondja a Lumen Gentium – a Lelke által 
az „üdvösség egyetemes szentségévé tette Testét, ami 
az Egyház.” (48). „És folytonosan munkálkodik, hogy 
elvezesse az Egyházba az embereket, és általa szoro-
sabban kapcsolja őket magához” (48.); önmagában 
pedig egyesítse őket az Atyával és egymással. 
Ez magyarázza meg az Egyház tevékenységét, és min-
denekelőtt azt a feladatát, hogy „hirdesse az evangéli-
umot minden teremtménynek” (vö. Mk 16,15).
Minden ember a földön, ha „jóakaratú”, várományo-
sa az örök üdvösségnek; ez azt jelenti, hogy az Egyház 
ilyen vagy olyan módon már most magába öleli 
mindazt a jót, ami a világban létezik. És arra irányul, 

„hogy mindnyájan egy legyenek” (Jn 17,21).

CHIARA LUBICH: Jézus a testvérben
Új Város, 2013
Fordította: Tomka Ferenc

Jézus szeme előtt minden ember ott van
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S
ent Pál a rá jellemző közvetlenséggel 
gyakran nemcsak jókívánságait fejezi ki a 
keresztény közösségeknek, hanem külön-
leges kegyelmekért is folyamodik az Úrhoz. 
(vö. Ef 3,18; Fil 1,9)
Most a tesszaloniki hívek számára kéri 

az egyre növekvő, túlcsorduló kölcsönös szeretet 
kegyelmét. Nem arról van szó, hogy a közösségben 
hiányzik a kölcsönös szeretet, s ezért burkoltan 
szemrehányást tesz nekik, hanem inkább fel akarja 
hívni a figyelmüket arra, hogy a szeretet benső tör-
vénye az, hogy nőttön-nő.

„Titeket pedig gyarapítson és gazdagítson az Úr a szere-
tetben, egymás és mindenki iránt.”

A keresztény élet legfőbb jellemzője a szeretet. Ezért, 
ha nem gyarapszik, az egész keresztény élet elsorvad, 
sőt el is hal.
Nem elég, hogy a kegyelem fényénél megértettük a 
felebaráti szeretet parancsát; nem elég, hogy az evan-
géliumhoz való megtérésünk kezdetén lelkesedéssel 
tapasztaltuk magával ragadó erejét és lendületét, 
hanem folytonosan fel kell frissítenünk, mozgásba 
kell hoznunk, állandóan növelnünk kell.  

Ez csak úgy lehetséges, ha egyre nagyobb készséggel 
és nagylelkűséggel használjuk ki a mindennapi élet 
adta alkalmakat.

„Titeket pedig gyarapítson és gazdagítson az Úr a szere-
tetben, egymás és mindenki iránt.”

Szent Pál szerint a keresztény közösségeket az igazi 
család frissességének és melegségének kellene átjárnia.
Érthető tehát, hogy az apostol figyelmeztetni akar 
azokra a veszélyekre, melyek gyakran fenyegetik a 
közösségek életét: az individualizmusra, a felületes-
ségre, a középszerűségre.
De Szent Pál egy másik súlyos, az előbbiekkel 
szorosan összefüggő veszélytől is meg akarja óvni a 
közösséget, attól, hogy kényelmes, nyugodt, de zárt 
életet éljenek. Nyitott közösségeket szeretne, hi-
szen a szeretet sajátossága éppen az, hogy nemcsak 
hittestvéreinket szeretjük, hanem odafordulunk 
mindenkihez, s fogékonyak vagyunk minden ember 
problémájára és szükségleteire. A szeretet sajátossá-
ga, hogy képes befogadni bárkit; hogy mindenkiben 
a pozitívumot keresi, és az egyetemes jó megva-
lósítása érdekében együtt tud működni minden 
jószándékú emberrel.

Készséggel és 
nagylelkűséggel

„Titeket meg gyarapítson és gazdagítson az Úr szeretetben egymás 
és mindenki iránt.” (1Tessz 3,12)

DECEMBER
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Chiara Lubich
Az élet igéje
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„Titeket pedig gyarapítson és gazdagítson az Úr a szere-
tetben, egymás és mindenki iránt.”

Hogyan éljük tehát az e havi igét?
Úgy, hogy a családunkban, munkahelyünkön, a 
különböző egyházi és plébániai közösségeinkben 
törekszünk a növekedésre a kölcsönös szeretetben.
Ez az ige túláradó szeretetet kér tőlünk; olyan sze-
retetet, mely túllép a középszerűségen, és át tudja 
törni rejtett egoizmusunk falait.
Ha végigtekintünk a szeretet különböző arculatain 
(tolerancia, megértés, kölcsönös elfogadás, türelem, 
szolgálatkészség, irgalom embertársaink valós vagy 
vélt hiányosságai iránt, a javak megosztása stb.), fel 

fogjuk fedezni, milyen sok alkalom nyílik arra, hogy 
megéljük ezeket.
Ha közösségünkben a kölcsönös szeretet légköre 
uralkodik majd, akkor biztos, hogy melegséget 
fog sugározni mindenki felé. Így azok is, akik még 
nem ismerik a keresztény életet, tapasztalni fogják 
vonzását; szinte észrevétlenül magával ragadja őket 
ez a légkör, s érzik, hogy ugyanennek a családnak a 
tagjai. 

Megjelent: Új Város, 1994/11

Növekvő kölcsönös szeretet

Használjuk ki az alkalmakat!
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„A TVShoeShine egy olyan 
online közösségi médiafelü-
let, mely egyedi és új szemlé-
lettel szeretné bemutatni azt 
a kereszténységet, mely fia-
talként számunkra hitelesen 

élhető nap mint nap. Feladatunknak 
érezzük, hogy hírt adjunk arról: ma 
keresztény fiatalnak lenni, Krisztusra 
hagyatkozni egy teljes élet lehetőségét 
hordozza” – olvastam a bemutatkozó 
hirdetést az interneten. Isme-
rős érzés fogott el, hiszen az én 
arcom előtt is landolt már az a 
jellegzetes cipős mikrofon, melybe 
aztán kedvemre beszélhettem 
a Genfestről, egy ifjúsági tábor-
ról vagy bármi más programról. 
Érdekelt, hogy mi visz rá fiatalokat 
ilyen jellegű tevékenységre, ezért a 
cipős tévé (TVShoeShine) nyomába 
eredtem. Követtem őket Kecskemétre 
forgatni, velük voltam Pécsett, Mis-
kolcon és Nagymaroson. Végül egy 
kávézóban ültem le a stáb két kreatív 
motorjával, Bazsik Ádámmal és 
Huszár Domonkossal, hogy ennek a 

– Magyarországon még mindig rend-
kívül újnak számító – médiatevékeny-
ségnek a hátteréről beszélgessünk.

Bazsik Ádám: Jómagam a grundon 
nőttem fel, azok között a tizenéves 
barátaim között, akikkel az utcában 
ismertük egymást. Egyházhoz, vallás-
hoz nem igazán volt közünk, de egy 
erős kohézió kialakult. Én a gimnázi-
um után átgondoltam magamban a 
dolgokat és úgy láttam, hogy a hite-
met, a kereszténységemet szeretném 
komolyan venni. De volt bennem egy 
égető kérdés. 

Hogy lehet az, hogy itt 
vagyok, ebben az egyházi csapatban, 
hiszek Istenben, míg a grundon lévő 
társam valószínűleg sosem kerül kö-
zel Hozzá? Én ezt nem vagyok hajlan-
dó elfogadni! Aztán eszembe jutott 
Zakeus és az ő esete. Amikor Jézus 
azt mondja a fára felkapaszkodott 
vámosnak: „Zakeus, gyere le hamar! 
Ma a te házadban kell megszállnom.” 
A környezetében lévő emberek persze 

csak néznek. Mit akar Jézus ettől 
a bűnöstől? Nála száll meg? Még 
eszik is az ételéből? Sokszor ilyenek 
vagyunk mi is. Pál Ferenc mondja 
ezzel a szakasszal kapcsolatban, hogy 

„Én szívesen léteznék egy olyan kato-
likus egyházban, ahol a hitnek egy 
nagyon személyes megnyilatkozása is 
lehetséges. Mert akkor olyan embe-
rek is csatlakozhatnak az egyházhoz, 
akik egy általános vallásgyakorlatú 
egyházhoz nem szívesen tartoznak, 
mert eleve az a meggyőződésük, hogy 
ők onnan kilógnak.” Én ezzel nagyon 
egyetértek. Az egyháznak formálód-
nia kell. Nem világiasodnia, hanem 
felismernie, hogy ezen a bolygón 
élünk, emberek között, akiknek 
ismernünk kell a vágyaikat, szokása-
ikat, küzdelmeiket. Ha ez nincs meg, 
akkor nem fogják ők sem megérteni, 
hogy mi az a krisztusi, mély, közössé-
gi élmény, ami bennünket összetart. 
Itt volt egy pont, amikor elhatároz-
tuk, hogy úgy akarunk kommunikál-
ni, hogy ez a kölcsönösség létrejö-
hessen. Ez adta a szikráját az online 
médiának, a TVSS-nak.

Huszár Domonkos: Emlékszem, egy 
karácsonyi szentmise volt Gödöl-
lőn a templomunkban, amikor 
éppen a hátsó sorban ültem és 
Ádám – aki akkorra már ismerte 
néhány videómat, amit közös-
ségi alkalmakra készítettem 
– odajött hozzám, és megkér-
dezte, hogy mi lenne, ha páran 
csinálnánk egy tévét. Én pedig 

azt gondoltam, miért is ne? Minden-
kinek volt otthon valamije. Egy lám-
pa, egy kamera, egy mikrofon… ezeket 
közösbe adtuk és elkezdtük. Az első 
adásunk egy rorátét elevenített meg 
a gödöllői Szentháromság Plébánián. 
Innen indultunk… Aztán eljutottunk 
különböző közösségekhez ország-
szerte és szép kapcsolatok kezdődtek. 
Egyre több helyre mentünk, egyre 
több helyre hívtak minket. A kisfilm-
jeinkbe beleadtunk mindent. Ötlete-

Misszió a médiában fiatalosan, 
lendülettel, egy kamerával, egy 
mikrofonnal és egyéb fontos 
hozzávalókkal.
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inket, egyéniségünket, lazaságunkat, 
ügyetlenségeinket. Nem professzio-
nális minőséget akartunk prezentál-
ni; voltak olyan kezdeti munkáink, 
melyek egyáltalán nem közvetítettek 
tartalmas mondanivalót. Csakhogy 
aztán Isten mindig „továbbgördített” 
minket. Főként ezek által a kapcso-
latok által. Mára eljutottunk odáig, 
hogy van olyan eszközállományunk, 
amivel profi minőséget tudunk 
előállítani és sok fiatallal dolgozunk 
együtt. Kapott talentumainkat 
igyekszünk használni, kamatoztatni, 
minden munkalehetőséget megfelelő 
alázattal kezelve.

Bazsik Ádám: Mindig feltesszük a 
kérdést, hogy tudunk-e új nézőpont-
ból közelíteni valamihez, valakihez? 
Vagy mindig csak ugyanúgy? Nálunk 
bölcsebb emberek mondták, hogy az 
egyház egyetemessége akkor releváns, 
ha ki tud lépni önmagából. Ezért van 
az, hogy nem csupán megszokott 
formákban gondolkodunk, hanem 
mindig keresünk valami új szempon-

tot, amivel közelíthetünk az adott 
felvétel tárgya felé. Az a tapasztala-
tunk, hogy nyitottak erre a nézők és 
kiválóan lehet ilyen módon értékeket 
közvetíteni.

Huszár Domonkos: Az első három 
évben egy komoly rácsodálkozás is 
volt ez a munka, mert felfedeztük, 
hogy Magyarországon sok, a miénk-
hez hasonló közösség van. Emlék-
szem, mennyire megérintett engem, 
amikor ugyanazokat a gondolatokat 
ugyanabban a stílusban mondta egy 
interjúalany, mint ahogy én szoktam. 
Ehhez képest most az elmúlt hónapok 
sok fájdalmat, nehézséget hoztak. 
Komolyan megfordult a fejünkben, 
hogy abbahagyjuk, lezárjuk az egészet. 
Az hozott megoldást, hogy elkezd-
tünk Isten céljaira figyelni a sajátjaink 

helyett. Vajon most mit akarhat? A 
fájdalmunkat át tudjuk-e formálni 
vagy benne ragadunk? Rádöbben-
tünk, hogy ez is egy új lehetőség, amit 
közösen megragadhatunk. A megdöb-
bentő az, hogy úgy tűnik, sikerült is, 
mert az elmúlt időszakban készített 
filmjeinken érezhető egyfajta spiritu-
ális többlet. Nemhogy nem áll meg a 
TVSS, újabb önkéntesekkel bővülünk, 
újabb partnerkapcsolatok születnek és 
tovább járjuk a közösségeket.

Bazsik Ádám: Erre csak azt tudom 
mondani, hogy „Ezért ti elsősorban 
az Isten országát és annak igazságát 
keressétek, s ezeket mind megkapjá-
tok hozzá!” – valóban működik, és 
mindig csak hálát adhatunk azért, 
hogy lehetőségünk van részt venni 
ebben a „teremtő” munkában. 

„Úgy látjuk, hogy rengeteg értékes téma és esemény van még országunkban, 
melyeket fontos bemutatni.” Bazsik Ádám és Huszár Domonkos a TVShoeShine 
kreatív irányítói.
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Sok vitát váltott ki az a va-
tikáni dokumentum, mely 
egy régóta aktuális témá-
val foglalkozik: a házasság 
felbonthatatlanságával és 
az újraházasodott elváltak 
helyzetével. 

Raimondo Scotto
CSALÁDÉletmód
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A Hittani Kongregáció 
prefektusa, Gerhard 
Ludwig Müller közzé 
tette „A házasság fel-
bonthatatlanságáról és 

az újraházasodott elváltak-
ról és a szentségekről”  szóló 
dokumentumot. Ez a téma 
nagyon sok vitát váltott ki 
a katolikus egyház berkein 
belül és a laikusok között 
is. Ferenc pápa beszédeiben 
többször is hangsúlyozta, 
hogy a probléma mélyére kell 
hatolni anélkül, hogy előre 
kialakított korlátokat szab-
nánk. Az evangéliumhoz 
való hűséggel és tisztelettel 
kell azok felé az emberek felé 
fordulni, akik saját bőrükön 
élték át és szenvedték meg a 
válás drámáját.

Látszólag a dokumentum 
nem tartalmaz semmi újat 
a korábbi dokumentumok-
hoz képest, bár a téma kifej-
tésének terjedelme bizonyos 
szempontból egyedülálló és 
eredeti szöveget jelent. Új-
nak tűnik viszont annak 
hangsúlyozása, hogy a kor-
társ kultúra következtében 

„a házasságok a mostani 
időkben valószínűleg gyak-
rabban érvénytelenek, mint 
a múltban voltak, mert hi-
ányzik a katolikus egyház 
házasságról szóló tanítása 
szerinti házasulási akarat és 
a hiten alapuló közösségek-
hez való tartozás is ritka”.

Úgy tűnik, világossá vált, 
nem elegendő az, hogy 

megkeresztelkedtünk, és 
ezzel házasságunk érvé-
nyes, hanem szükség van 

„a Katolikus Egyház házas-
ságról szóló tanítása sze-
rinti házasulási akaratra”. 
Ez még inkább azt kéri a 
keresztény közösségektől 
(a plébánián, a szervezetek 
és mozgalmak esetében), 
hogy komolyan gondolják 
át a keresztény házasságra 
való felkészítést, de nem 
úgy, hogy a jegyesoktatás 
közvetlenül a házasságkö-
tés előtti időszakra esik. 
Már többször is hangsúlyo-
san elhangzott, hogy ezt a 
felkészítést gyermekkor-
ban kell elkezdeni. Ha az 
első áldozásra két év után, 
a papszentelésre hosszú 

tanulmányok után kerül 
sor, akkor nem lenne ép-
pen olyan fontos legalább 
ennyi idő a házasságra való 
felkészülésre? Ha a család 
a társadalom és az egyház 
alapsejtje, akkor ebből kell 
kiindulni és minden ener-
giát felhasználni, hogy úgy 
ragyogjon,  ahogy azt Isten 
elgondolta. 

Az újraházasodott elváltak-
kal kapcsolatos folyama-
tos vita és a szentségekhez 
járulás talán nem ahhoz 
a tényhez köthető, hogy 
gyakran az egyház életében 
hangsúlyosan kiemelke-
dik a liturgikus-szentségi 
szempont, viszont kevéssé 
jut kifejezésre a szeretet, a 

Szentségek 
kiszolgáltatása  
az elváltaknak?



Czine Orsolya
ÖRÖKBEFOGADÁS

V
iszonylag fiatal voltam, amikor 
kiderült, hogy nem lehet gyer-
mekem. Ekkor elhatároztam, ha 
megházasodom, akkor szeretnék 
örökbe fogadni egy babát, akit a 

szülei nem tudnak vagy nem akarnak 
vállalni. Szerencsére, mikor eljött ennek 
az ideje, a férjem teljes mértékben tá-
mogatta ezt a korábbi elhatározásomat, 
így közös akarattal belevágtunk. Miután 
végigjártuk a hivatalos utat, beadtuk 
az adatlapun-
kat egy olyan 
egyesülethez, 
melynek az a 
célja, hogy azo-
kat a babáknak, 
akiket édesany-
ja vagy szülei 
elhagynak, 
rögtön család-
juk legyen, még 
mielőtt állami 
gondoskodás-
ba kerülnének.
Közben lehe-
tőségünk nyílt 
arra, hogy 
olyan házaspá-
rokkal beszélgessünk, akik szintén örök-
befogadásra vártak. Megbeszélhettük 
problémáinkat, kétségeinket, így erőt és 
kitartást tudtunk egymásnak adni. 
Egyszer csak megcsörrent a telefon: szü-
letett egy kisfiú, akit nálunk szeretnének 
elhelyezni. Nagyon boldogok voltunk és 
hat nap múlva hazahozhattuk kisfiúnkat 
a kórházból. Csodálatos érzés volt: en-
nek a kis emberkének mi lettünk a szülei. 
Bálint még alig töltötte be az egy évet, 
amikor felhívtak minket, hogy hamaro-
san kistestvére fog születni. Nem volt 
kérdés: természetesen őt is vállaltuk. 
Bogi nyolc napos volt, amikor hozzánk 
került. 

Nagyszerű volt, hogy a közvetlen csa-
ládon kívül a tágabb környezetünk is 
velünk örült. Mindig nyíltan és büszkén 
beszéltünk arról, hogy igen, örökbe 
fogadtuk őket. Előfordult, hogy idegenek 
megjegyezték, hogy mennyire hasonlít 
ez a kislány az anyukájára. Más esetben 
a szemészeten a doktor néni megállapí-
totta: „Láttam az anyukának is ugyanaz a 
problémája van a szemével. 
Most már a gyerekek nyolc és hét évesek. 

Nagyon szoros 
kötődés alakult 
ki közöttünk. 
Ünnepek, 
szülinapok, 
ezer apró 
ajándék, amit 
saját kezükkel 
készítettek az 
oviban, suliban.
Egymást is na-
gyon szeretik, 
persze össze 
is vesznek, de 
mindig bocsá-
natot kérnek 
egymástól. 
Bármit kapnak, 

megosztják egymással.
Nap mint nap megtapasztaljuk, érezzük 
ezeket az apró örömöket, szeretetet, amit 
kapunk  tőlük, és amit ők is várnak tőlünk. 
Így kerek a családunk.
Az eltelt évek alatt több ismerőssel 
beszélgettünk, akik örökbefogadáson 
gondolkodnak. Mindig örömmel osztjuk 
meg másokkal élményeinket, tapaszta-
latainkat. Remélem, hogy ezzel is segít-
séget, bátorítást adhatunk másoknak. 
Annyi kisgyermek van, aki arra vár, hogy 
egy szerető családba kerüljön. Megis-
merje, hogy milyen az, amikor apa, anya 
vigyáz rá… Mert minden gyermeknek 
családban van a legjobb helye. 
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kölcsönös szeretet, ami 
a keresztény közösség 
igazi megkülönbözte-
tő jele? Ezáltal jobban 
előtérbe kerülne, hogy 
a Jézussal való közösség 
nemcsak az Eucharisz-
tián keresztül valósul 
meg, hanem (és talán az 
Eucharisztiát megelőz-
ve) a testvéren keresztül, 
akivel találkozunk, és 
arra vagyunk meghívva, 
hogy úgy szeressük őt, 
ahogyan Jézus szeretné.

Természetesen, ha több 
ilyen jellegű keresztény 
közösség lenne, akkor 
a tönkrement házassá-
gok száma is csökkenne. 
Személyesen is felelős-
nek kell érezni magun-
kat minden sikertelen 
házasságért, és oda kell 
állni minden olyan em-
ber mellé, akinek nem 
sikerült hűségesnek 
maradnia a házassági 
szövetséghez, ítélkezés 
nélkül, azért, hogy felfe-
dezhesse Isten szeretetét 
az életében, és valóban 
képes legyen Isten sze-
retetével szeretni. Mert 

„ahol szeretet van, ott 
van Isten”, és Ő érteti 
meg mindenkivel, hogy 
milyen lépéseket kell 
megtennie annak érde-
kében, hogy növekedjen 
az életszentségben, túl 
azon, milyen életálla-
potban találja magát.
Fordította: Tóth Judit

Forrás: Citt� Nuova Online 
2013. november 2.
http://www.cittanuova.it/

Minden gyermek helye
Életmód





Boldog  
karácsonyt 
Örmény- 
országból!

M
inden nép jövőjét a gyermekek 
jelentik. Az örmény közmondás 
úgy tartja: „Ha egy évre tervezel 
gyümölcsöző munkát, akkor 
vess a földbe búzamagot, ha tíz 

évre, akkor ültess el egy barackfát, ha 
századokra, akkor nevelj fel egy embert.” 
Mária és József is felneveltek egy 
embert, az Embert, Jézust, Isten Fiát, 
akinek a mostani karácsonykor újból 
elmondjuk, „... mennyire örülünk, hogy 
eljöttél a földre. Szeretnénk, ha való-
sággá, isteni valósággá válna a kará-
csony. Tudjuk: ha összejövünk neved-
ben, te közöttünk élsz. … Befogadunk, 
magunk között tartunk, nem létezünk 
többé, hogy te élhess. Segítünk neked, 
hogy felépíthesd a földön az új várost: 
Isten városát.” (Chiara Lubich: Újra itt a 
karácsony, Új Város, 2002)
Az örmény nép gyermeke, a tizenöt 
éves kislány, Mariam Galstian volt az, 
aki emlékeztet bennünket festményé-
vel egy rendkívüli Gyermek születésére.
A kép abban a jereváni múzeumban 
található, ahol gyermekek műveit állít-
ják ki és az egész világon egyedülálló. 
Alapítója és igazgatója Henrik Ightyan.
.

Forrás: Città Nuova 2008/24
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C
hiara Lubichnak 
hetven évvel ezelőtt 
semmilyen terve 
nem volt, legke-
vésbé sem gondolt  
arra, hogy dönté-

séből egy mozgalom fog 
születni. Így vall erről az 
időszakról: „A toll nem 
tudja, mit fog írni, az ecset 
nem tudja, mit fog festeni, 
a véső nem tudja, mit fog 
kivésni. Amikor Isten ke-
zébe vesz egy teremtményt, 
azért hogy az egyházban 
megszülessen Istennek egy 
műve, ez a kiválasztott sze-
mély nem tudja, mit kell 
majd tennie, mert eszköz. 
Úgy gondolom, hogy az én 
esetemben is így lehetett.” 
Ilyen egyszerű eszköz volt 
Chiara, és megszületett 
egy katolikus, keresztény 
és ökumenikus mozgalom, 
melynek mára az egész vi-
lágon számos követője van.

„A legszebb álmaimban 
sem tudtam volna azon a 
napon elképzelni azt, amit 
ma látok. Persze azt megál-
lapíthatjuk, minden abból 

az első „igen”-ből született 
meg, és mindazokból az 

„igen”-ekből fejlődött, amit 
oly sokan mondtak ki. Ezek 
az elkötelezett emberek fá-
radhatatlanul dolgoznak 
azon, hogy egy olyan társa-
dalmat építsenek fel, ahol 
nem az erőszaké, a szegény-
ségé, az önzésé az utolsó 
szó.” -reflektált Chiara még 
1970-ben a mozgalom ak-
kori helyzetére.  

Aldo Stedile (1925-2013) 
egy ilyen építőtárs volt 
Chiara mellett, az első, 
azok közül a férfiak kö-
zül, akik csatlakoztak a 
mozgalomhoz. „23 éves 
voltam és egy tündéri 
kislánnyal jártam, akivel 
házasságot akartunk köt-
ni. Volt még egy másik 
nagy álmom is: művész, 
egészen pontosan festő 
akartam lenni. Apámtól 

örököltem tehetségemet, 
ő is a művészet szerelme-
se volt, és mindig nagyon 
bátorított. Arról álmo-
doztam, hogy egy új Mi-
chelangelo leszek..., de 
a háború közbeszólt és 
nem tanulhattam, viszont 
a művészet iránti szen-
vedélyem megmaradt.” - 
emlékszik vissza Aldo a 
kezdetekre. Nem sokkal 
később egy kapucinus 
atya meghívta egy olyan 
estére, ahol rajta kívül 
még sok ember jelen volt. 
Aldo ekkor találkozott 
Vale Ronchettivel, Chiara 
egyik első társnőjével, aki 
arról beszélt, hogy Isten a 
Szeretet. Ezért az Istenért 
ő és egy csoport fiatal 
lány elhagytak mindent, 
és a többi emberért kezd-
tek el élni úgy, hogy elfe-
lejtkeztek önmagukról. 
Ez a történet felforgatta 
Aldo életét, főleg az, hogy 
vannak a világon olyan fi-
atalok, akik Istenért képe-
sek otthagyni a legszebb 
dolgokat is, míg ő saját 
jövőjének terveit szövö-
gette. Nem nyugodott 
addig, amíg el nem érte, 
hogy újra találkozzon 
Valével és többet tudjon 
meg annál, amit azon az 
estén hallott. Egy napon 
aztán eljött a személyes 
döntés pillanata, amikor 
Valén keresztül Jézus azt 
mondta neki: „Menj, add 
el mindenedet és úgy kö-
vess engem!” 

„Amikor hazaértem és 
láttam a még befejezésre 
váró festményemet, úgy 
tekintettem rá, mint vala-
mi olyanra, amihez semmi 
közöm. Nem voltam már 

Trento, 1943, egy huszonhárom éves 
falusi tanítónő radikális döntést hoz: 
Istennek szenteli életét. A történet ma is 
folytatódik a hetven éve született Fokoláre 
Mozgalomban.

Tanino Minuta
ELKÖTELEZETT EMBEREK

IGEN újratöltve
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képes arra, hogy kezembe 
vegyem az ecsetet, mert 
túlságosan erős volt az, 
ami végbement bennem. 
Amikor mindezt elmond-
tam menyasszonyomnak, 
ennyit válaszolt: Ez való-
ban Isten hívása lehet, és 
érezd magadat szabad-
nak! Zokogtunk, de mind 
a ketten a saját utunkra 
léptünk. Aztán egy másik 
fiúval, Carlóval elmen-
tünk Chiarához, hogy 
megbeszéljük, mit is te-
gyünk. Miután világos lett 
számára, hogy komolyan 
gondoljuk Isten követését, 
azt tanácsolta, beszéljünk 
Marcóval, aki szintén erre 
az útra lépett. Ekkor jött 
létre az első férfi fokolár.” 

- mutatja be Aldo egészen 
röviden azt, hogy mi is zaj-
lott le benne, amihez aztán 
egy egész életen keresztül 
hűséges maradt.

Trento után Rómában, 
aztán Belgiumban, majd 
Svájcban, Ausztriában épí-
tette a mozgalmat. Mielőtt 
visszatért volna Olaszor-
szágba az Augsburg köze-
lében levő Ottmaringnak, 
ennek az ökumenikus 
településnek volt közel 
húsz évig a felelőse Bruna 
Tomasival együtt, aki 
szintén Chiara egyik első 
társnője. Minden képes-
ségének, optimizmusának 
és kifinomult érzékeny-
ségének ajándékozásával 
dolgozott a modelltele-
pülés létrejöttében, kiala-
kulásában és fejlődésében, 
ahol evangélikusok és a 
mozgalom katolikus tag-
jai élnek együtt több mint 
harminc éve és folytatnak 

élő párbeszédet. Ez volt az 
ő művészete és ezzel adott 
választ Vale tanácsára, aki 
azt mondta neki azon a 
bizonyos estén: Kiváló 
művészek mindig is voltak 
és lesznek is, de ma szen-
tekre van szükség.”

Aki ismerte és találkozott 
Aldóval, megtapasztalhat-
ta a feltámadt Krisztus 
örömét, amiről egészen 
röviden így vall: „Megta-
nultam azt, hogy sohase 
adjam fel. Minden nehéz-
ség után fel kell állni, bát-
ran újra kell kezdeni, mert 
ezt kéri tőlünk Isten szere-
tete. Isten velünk kezdte el 
a Fokoláre Mozgalmat és 
nagyon sok mindent él-
tünk meg, de a mozgalmat 
rajtunk keresztül akarja 
véghez vinni.” - foglalja 
össze Aldo egészen rövi-
den életének lényegét.

Fordította és szerkesztette: 
Tóth Judit

Fent: Aldo Stedile fiataloknak beszél gazdag életének 
különböző pillanatairól, amikor újból és újból kimondta 
személyes igenjét Istennek.
Lent: Az első fokolarinik egy csoportja a Dolomitokban.
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Itt az év vége, és élénk 
mozgolódás tapasztalható 
Narnia birodalmának ra-
jongói között. 2013 decem-
berére volt beígérve ugyanis 
a negyedik film, amelyből 
egyelőre egy képkockányi 
sincs leforgatva, még egy 
sornyi sincs leírva a forga-
tókönyvben. Számolatlanul 
érkeznek a levelek, kérdések 
a forgalmazóhoz: lesz-e kö-
vetkező filmalkotás? Nem 
véletlen az érdeklődés, a 
Narnia Krónikái az egyik 
legnépszerűbb fantasy:  
C. S. Lewis brit író az ötve-
nes években hét kötetben 
alkotta meg Narnia biro-
dalmát. A történetekben 
az angol Pevensie-család 
négy testvére a második 
világháború alatt titok-
zatos-varázslatos módon 
átkerül Narniába, ahol fel-
adatukká válik a felbukka-
nó gonosz erők legyőzése és 
az ott élő békés szerzetek 
védelmezése. Bár az egyhá-
zak általában idegenkedve 
tekintenek a fantasy mű-
fajára, a Narnia Krónikái 
a keresztény felekezetek 
kedvencének számít. Ennek 
egyik oka, hogy C. S. Lewis 
hívő keresztény volt, aki 
nemcsak irodalmi, de hit-
elméleti, érvelő munkáiról 
is ismert. Másik oka pedig 
az, hogy a Narnia regények-
ben sok a vallásos allegória 
és a keresztény szimbolika. 
Hosszas várakozás után a 

Mark Gordon Company 
és a C. S. Lewis Company 
néhány hete bejelentették, 
hogy elkészítik Az ezüst 
trónt. A bejelentésben arra 
nem tértek ki, hogy ezúttal 
mely filmstúdióval kötnek 
megállapodást, és hogy 
az eddigi színészek közül 
vissza fog-e térni valaki.  
A hír kapcsán tapasztalha-
tó öröm mellett egyre több 
olyan véleményt is olvasni 
a filmes portálokon, mi-
szerint tovább kellett volna 
jegelni a könyvek megfil-
mesítésének projektjét, az 
előző két epizód ugyanis 

anyagi szempontból inkább 
kudarcnak volt nevezhető. 
Douglas Gresham produ-
cer úgy nyilatkozott, hogy 
mire a terv stúdiót és meg-
felelő támogatottságot kap 
az elkészítéshez, hosszú 
idő telhet el. Véleménye sze-
rint 2018 előtt valószínűleg 

nem látunk Narnia-filmet 
a mozikban. Sok millió ra-
jongó szeretné, hogy ne így 
legyen. Petíciók, felhívások 
indultak útnak a világhá-
lón, hogy támogatásukról 
biztosítsák az alkotókat és 
mielőbb elkészülhessen Az 
ezüst trón című film. 

Hercule Poirot 
újra nyomoz
Hercule Poirot karaktere először A titokza-
tos styles-i eset című regényben bukkant fel, 
majd legutoljára a Függöny címet viselő kri-
miben mutatkozott. A legendás nyomozó 
népszerűségére jellemző, hogy ő az egyet-
len fiktív karakter, akinek „haláláról” 1975-
ben a New York Times gyászjelentésben em-
lékezett meg. Az új regényt Sophie Hannah 
angol novellista fogja megírni. A készülő 
műről egyelőre annyit lehet tudni, hogy a 
húszas évek végén játszódik, A titokzatos 
Kék Vonat és a Ház a sziklán cselekménye 
között, illetve hogy a belga mesterdetek-
tívnek ezúttal Hastings kapitány nélkül kell 
boldogulnia. A HarperCollins Kiadó által 
felkért Sophie Hannah nem tagadja, hogy 
ideges, ezzel egyidejűleg óriási megtisz-
teltetésnek nevezte, hogy az általa minden 

idők legjobb krimiírójának nevezett Agatha 
Christie karakteréről írhat regényt. Ahhoz, 
hogy elnyerje a megbízatást, az írónőnek 
egy százoldalas vázlatot kellett készítenie, a 
kiadó és az Agatha Christie-művek jogtulaj-
donosai csak ezen írásmű áttanulmányozá-
sa után adtak zöld utat a projektnek. A most 
készülő regénynek egyelőre nincs címe, a 
tervek szerint 2014 szeptemberében jele-
nik majd meg. A kiadó és a jogtulajdonosok 
egyelőre nem tervezik, hogy az írónő másik 
híres karakterét, Miss Marple-t hasonló mó-
don „feltámasztanák”.

Az oroszlán,
a boszorkány és
az ezüst trón

Gőbel Ágoston
FILM ÉS KÖNYVMédiavilág
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A hobbit:  
Smaug pusztasága
A Gyűrűk ura előzménye, a Bilbó kalandját 
bemutató A hobbit az utóbbi évek egyik leg-
jobban várt filmtrilógiája. Eltelt egy év és 
újabb epizódot köszönthetünk a mozikban. 
Bár maga a könyv korábban íródott A Gyűrűk uránál és jóval rövidebb, Peter Jackson 
rendező mégis úgy döntött, hogy három részben készíti el. Az eredeti történetet né-
hány szállal kiegészítették és visszatért több szereplő is a korábbi középföldi kalan-
dokból. Bilbó, Gandalf és a törpök sikeresen megmenekültek a Ködhegységből, és 
folytatják utazásukat, hogy visszaszerezzék a törpök kincsét Smaugtól, a sárkány-
tól. Eközben Bilbónál továbbra is ott van az Egy Gyűrű, melynek segítségével olyan 
dolgokra lesz képes, amelyekről korábban nem is álmodott. A film magyarországi 
bemutatója december 12-én, a világpremierrel egy időben várható.

Walter Mitty titkos 
élete

Gyakran szokták mondani: ha álmaid nem 
válnak valóra, akkor vagy az álmokban van 
a hiba, vagy benned. Walter Mitty például 
nem panaszkodhat, ha fantáziálásról van 
szó. Az ő fejében folyamatosan pereg egy film, amelynek ő a hőse. Civilben 
fotóriporter, de fejben volt már szuperkém, szuperhős és hősszerelmes is. Egy 
nap azonban felbukkan az életében az igazi kaland. Egy elveszett negatív 
nyomában járva, mindennapjai kizökkennek a szokásos kerékvágásból: egészen 
újfajta izgalmak kapnak teret. A Walter Mitty titkos élete című film mottójául 
ezt választották a készítők: „Fejezd be az álmodozást, és kezdj el élni!” Hogy 
mennyire működik majd ez a szlogen a címszereplő életében, azt megtudhatjuk 
december 26-tól. Ekkor kerül a hazai mozikba Mr. Mitty története.

Toy Story trilógia
Andy szobájában vidám élet folyik! Külö-
nösen akkor, amikor a szoba gazdája távol 
van, ugyanis ha senki nem figyeli őket, 
megelevenednek a játékok! Él itt beszélő 
seriff-rongybaba, csillagközi lézerharcos, 
ijedős dinoszaurusz, tudálékos perselyma-
lac, kedves krumplifej-házaspár és még sok-sok más játék. Kalandok sokaságát 
élik át gazdájukkal, aki a vidám gyermekéveket maximálisan kihasználja ked-
venceivel. Csakhogy előbb-utóbb ő is felnő és amikor elhagyja a szülői házat, 
a dobozolásnál igen nehéz helyzetbe kerül... A Pixar Filmstúdió klasszikussá 
vált trilógiája most egyben, igényes, szép kiadásban érkezik a boltok polcaira 
és a rajongók lejátszóiba. A DVD összeállítás kapható a nagyobb könyváruhá-
zakban és megrendelhető az interneten is, így idén karácsonykor ismét divatba 
jöhet a Toy Story távolsági mértékegysége: „A végtelenbe és tovább!”

MOZI KIÁLLÍTÁS

Adventtől 
Vízkeresztig
A Szeberényi Lajos Helytörténeti 
Gyűjtemény 2013 decemberére 
különleges kiállítást szervezett. 
Az egy hónapon át tartó esemény 
célja, hogy Maglód városa bemu-
tassa a karácsonyi ünnepkörhöz 
tartozó tárgyi és szellemi kultúrá-
ját adventtől vízkereszt ünnepéig 
és közös készülődésre hívja az 
itt élő lakókat, akik Szlovákiából, 
Romániából, Erdélyből, vagy 
más vidékről települtek be. Mint 
a szervezők mondják, ez remek 
lehetőség a közös felkészüléshez, 
a közös ünnepléshez. A kiállítást 

- melynek anyagát a helyiek saját 
maguk állították össze - decem-
ber első napján nyitották meg. 
Régi karácsonyi képeslapok, szal-

véták, karácsonyfadíszek, süte-
mény- és mézeskalács-kinyomók, 
adventi naptárak, betlehemek, 
szentképek, karácsonyi családi 
fotók, gyertyák és gyertyatartók, 
viseleti darabok és még sok más 
színesíti a maglódi rendezvényt. 
A Helytörténeti Gyűjtemény 
nemcsak kiállításával, hanem 
rendezvényeivel is szeretné az 
adventi készülődést, a szentes-
tére való ráhangolódást segíteni 
és elmélyíteni. Ezért a karácsonyi 
ünnepkörhöz kapcsolódó filmve-
títésekkel, valamint mézeskalács-
sütéssel várják az érdeklődőket. 
A résztvevők minden alkalommal 
ünnepi énekeket tanulnak, és 
beszélgetnek egy kis forralt bor 
vagy tea társaságában. 
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AZ ÚJ CSACSI 
MEGLEPETÉSE

A 
tanyán senki sem számított új-
donságra, ám mikor Márton 
gazda a jászolba tette az abrakot, 
hatalmasat kurjantott: „Új év, új 
élet!” Harapni lehetett a fagyos, 

téli levegőt, és a nedves moha és szé-
na jellegzetes illata lepte be a pajtát, 
talán ezért is csillogtak úgy szemei. 
„Meglásd, egy új istálló lesz az újdon-
ság” – mordult egyet Bendő, az ökör. 
„Marhaság! Legyél egy kicsit reálisabb! 
– bőgte rá Sári, a tehén. – Márton-
nak nem áll módjában építeni nekünk 
a világon semmit.” Ám Bendő nem 
tágított: „Ne felejtsd el, hogy engem 
kiválasztottak az ökör szerepére a 
karácsonyi betlehembe. Különleges 
vagyok, nem, mint az az ágrólszakadt 
szamár, akit mellém állítottak… tehát 
megérdemlek egy új istállót.” Sári csak 
legyintett egyet a farkával, és szomo-
rúan a csacsira gondolt, akit nagyon 
megsajnált. Bendő pedig így folytatta: 
„Csak ne sajnáld, aki egy fabatkát sem 
ér, az könnyen így végzi, mint ez a sza-
már.” Sári dühös lett, bosszúsan a jászol 
felé fordult, és elhatározta, hogy nem 
is figyel tovább erre a beképzelt ökör-
re, aki ennyire fenn hordja az orrát. 

Az év utolsó éjszakáját az alvó vidék 
varázslatos csendjében töltötte el, távol 
a zűrzavartól és hangoskodástól. Ám 
a következő reggelen megérkezett a 
„kikerülhetetlen újdonság”. Egy lucskos 
és bozontos fej kukucskált be az istálló 
ajtaján. „Hát te meg ki vagy?” – kérdez-
te rémülten Bendő. „A betlehemi csa-
csi. Márton gazda olyan jó volt hozzám, 
és azt mondta, ezentúl veletek élhetek.” 
Az ökör szólni sem tudott, de Sári 
azonnal felvette a háziasszony… ühm 
„istállóasszony” szerepét. „Akkor hát te 
vagy a mi újdonságunk, kerülj beljebb, 
jó helyed lesz itt, meglátod!” – és lopva 
az ökörre pillantott. „Köszönöm, drága 
barátaim, – mondta a szamár – nagy 
megtiszteltetés számomra, hogy vele-
tek élhetek. Eljött végre a pillanat, hogy 
én is egy biztos menedéket találjak, és 
Márton gazda valóban derék ember: azt 
mondta, hogy Bendő ökör segítségére 
leszek.” Bendő úgy tett, mintha nem is 
hallotta volna, a füle botját sem mozdí-
totta, csak szép lassan majszolni kezdte 
a szénát… de közben titkon arra gon-
dolt: új év, új barát! És rájött, hogy egy 
picit boldogabb lett.
Fordította: Feltserné Bernáth Mária

Annamaria Gatti
3-TÓL 99 ÉVES GYEREKEKNEK Alkotó
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Több mint három évtizedig éle-
tem első munkahelyén dolgoz-
tam, amely most beolvadt egy 
nagyobb cégbe. A régi telephe-
lyünkről új helyre költöztünk. A 
hely, az emberek, a viszonyok 
teljesen újak. Ösztönösen féle-
lem fogott el, hogy minden vál-
tozik, az összes cuccomat át kell 
nézni, megválni mindentől, ami 
már nem fontos. Aztán megta-
lálni, mindazt, amit áthoztam. 
Milyen új feladatok várnak rám, 
és vajon képes leszek-e rá?...
Elhatároztam, hogy „ami fáj 
nekem, az az enyém” és felvállal-
tam mindezt a bizonytalanságot. 
Tudatosan készültem arra, hogy 
azokkal az emberekkel, akik az 
új kollégáim lesznek, és a cégnél 
dolgoznak, személyes kapcsola-
tot szeretnék kiépíteni, és igazán 
megismerni őket. Főnök, beosz-
tott, portás, mind-mind egy-egy 
emberben Jézus számomra. 
Fiatal kollégák, vidámság, segí-
tőkészség várt rám.
Megpróbáltam megjegyezni a ke-
resztneveket, és ha legközelebb 
találkoztam velük, a keresztne-
vükön szólítani őket. 
Egyik reggel a környezettel ismer-
kedve az alagsorban benéztem 
egy nyitott ajtón és szóba elegyed-
tem az ott tartózkodókkal, bemu-
tatkoztam, és kiderült, hogy egy 
házaspár, ők a takarítók az egész 
telephelyen. Beszélgetésünkben 
találtunk közös ismerősöket és 
felfedeztünk közös élettereket 
is. Búcsúzásunkkor azt mondták, 
hogy velük nem szoktak így elbe-
szélgetni, mert ők csak a takarító 
személyzet. Máskor is, amikor 
csak összefutok velük, keresztne-
vükön üdvözlöm őket.
Reggel érkezés után a reggeli 
elfogyasztása alatt, a közösségi 
tér az étkező. Én otthon, indulás 
előtt szoktam reggelizni, nem 
gondoltam arra, hogy a munka-
helyemen egyek reggel, de ami-
kor megérkezem, beülök közéjük 
és érdeklődöm felőlük, mesélek 
magamról.

Az új munkahely most a kap-
csolatok valódi gyakorlópályája 
számomra. 

Dohány László

Nagyon tetszett a novemberi lap-
számban az Alkotó rovat meséje! 
A generációk találkozása kapcsán 
eszembe jutott egy néhány héttel 
ezelőtti élményem. Az általános 
iskola, ahova Miskolcon jártam, 
ebben az évben ünnepli ötvenéves 
fennállását. Ebből az alkalomból 
sok-sok esemény, program közül 
lehet választani, napról napra kap-
juk a híreket az újabb szabadidős 
tevékenységekről. November kö-
zepén öko-hétvégét tartottak. Bá-
mulatosan sokszínű esemény volt, 
a gombászat rejtelmeitől kezdve, a 
helyes vízgazdálkodásig mindenfé-
le program. Persze mindez játékos 
formában, hogy a gyerekekhez 
közelebb hozzák az ökológiát. A 
tanári kar arra számított, hogy 
miközben a gyerekek játszanak 
egymással, ők majd el tudnak be-
szélgetni a szülőkkel, épülhetnek 
a kapcsolatok. Ehhez képest azt 
tapasztalták, hogy a szülők nagy 
része beállt a különféle játékok-
ba. Nemcsak gyermekükkel, de 
más szülőkkel is együtt játszot-
tak. Kiderült, hogy sok családnál 
hosszú-hosszú ideje nem volt már 
közös játék, amit a gyerekek na-
gyon igényeltek volna. Hamarosan 
együtt játszott tanár, gyerek és 
szülő. Az egyik tanárnő úgy fogal-
mazott, olyan érzése volt, mintha 
mindenkiből kitört volna egy vágy 
a játékra, az együtt tevékenykedés-
re, ami végül valamennyi résztvevő 
javára szolgált, mert azóta jobban 
figyelnek erre. Nekem óhatatlanul 
is eszembe jut a decemberi élet-
ige: „Titeket pedig gyarapítson és 
gazdagítson az Úr a szeretetben, 
egymás és mindenki iránt!” Azóta 
én is próbálok jobban odafigyelni a 
mellettem lévők igényeire. Hátha 
elcsípek egy vágyat, amit szeretet-
tel ki lehet pótolni.

G.Á.L.

Munkahelyem többek között 
két ifjúsági „szabad teret” is 
működtet, ahol többféle tár-
sasjáték van. Sok változás volt 
itt az elmúlt két évben és nem-
régen kiderült, hogy néhány 
közülük eltűnt. Bár többféle 
módon is lehetett volna reagál-
ni, a főnököm utasított, hogy 
meg kell vennünk ezeket. Ilyen 
még soha nem fordult elő és 
senki nem is akarta elhinni. 
Több telefon és néhány nap 
után aztán megértettük, hogy 
ez komoly. Mindenki rettene-
tesen felháborodott és elmond-
ta, hogy nem hajlandó fizetni. 
Az összeg kb. 40 000 Ft volt. 
A főnököm várta, hogy össze-
szedem a pénzt és megvesszük 
a játékokat. Több dolog járt 
a fejemben. Az egyik az, hogy 
nincs kollektív bűnösség. A má-
sik, hogy a munkatársaim se lá-
tói, se tudói nem voltak ennek 
a dolognak, ráadásul többnek 
közülük az is problémát okoz, 
hogy a saját gyerekeinek aján-
dékot vegyen karácsonyra. Vé-
gül elültek a kedélyek és együtt 
kerestük, hol lehet ezeket a 
társasjátékokat beszerezni, és 
mint szolgálatvezető megvásá-
roltam őket. Utána pár nap 
szabadságon voltam. Amikor 
visszamentem az íróasztalo-
mon egy lap volt. Rámásolva 
a társasjátékok képe és alatta 
a felirat: Ez egy társasjáték. 
Játsszuk EGYÜTT! Rá volt 
tűzve egy borítékra, amiben 
pénz volt. Annyi, amennyit 
ki-ki tudott adni. Kicsordult 
a könnyem és megköszöntem 
a kollégáknak a szeretetüket, 
Istennek pedig azt, amit alko-
tott ebből a helyzetből. Egyik 
kollégám azt mondta nekem: 

„Végül is a te hozzáállásod vál-
totta ki belőlünk, hogy önként 
és szeretetből adjunk.” Ez a 
dolog az egész munkahelyi 
légkört emelte, a kapcsolatok 
növekedtek.

S. Z.

Igények

Ki a felebarátom? Játsszunk együtt!
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Tóth Judit
OLVASÓINK TOLLÁBÓLTársalgó



AZ UTOLSÓ VERSSZAK

„ITT VAN AZ ŐSZ, 
MEGINT ELJÖTT…”

„BORÚS AZ ÉG, 
ESŐFELHŐS…”

JÓL KEZDŐDIK, 
MONDD TOVÁBB!

„SZOMORKODIK A KOPASZ FA…”
„ÉS JÖN MÁR A TÉL

HÓBA FAGYVA!”

ÉS AZTÁN?

AZTÁN JÖN A TAVASZ!
NE CSINÁLD! ÉPP AZ UTOLSÓ 

VERSSZAKNÁL HAGYNÁD  
ABBA!?
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Vittorio Sedini
Okos kavics
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KARÁCSONYI 
AJÁNDÉKUNK

2014-ben egy 8 kötetes sorozattal 
egészül ki a havonta megjelenő 

Új Város folyóirat

CSALÁDI 
ZSEBKÖNYVEK

Azok az olvasók, akik még ebben a 
naptári évben előfizetnek az Új Város 

2014-es számaira, a további hét kötetet 
is ajándékként kapják. Témáink között 
szerepel még a házaspár lelki élete, a 

családi döntéshozatal, a gyermek-
nevelés, a szexualitás, a házassági 

válságok kezelése, a családi és 
a társadalmi környezet 

kapcsolata. 

Ú
j V
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A TELJES SOROZAT 8 KÖTETBŐL ÁLL

Az egyes kötetek és a teljes sorozat megrendelhető a kiadóban
A zsebkönyvek a Közösség, Élet, Család - Komplex Együttműködési Program - KÉCSKE program keretében 
az Európai Unió támogatásával, az Európai Szociális Alap társfinanszírozásával jelennek meg. 




