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LELKISÉG 

Írta: Dr. Barsi Balázs OFM 

„Ezután nagy sereget láttam, amelyet senki sem volt képes 

megszámlálni.” Ha egyik vagy másik szent sugárzó életpél-

dája világítótoronyként mutatja az utat, amerre haladnod 

kell, akkor a mai napon az egész túlpartot fényárban úszva 

láthatod: óriás fároszok és csöppnyi mécsesek ragyogó vilá-

gossága jelzi a biztos révpartot, amely felé tartasz. 

Ha egyik vagy másik szent példája felkelti benned a vágyat 

az életszentség után, akkor ma a szentek közösségének ke-

gyelmi tömegvonzásának hatására szinte elszakadsz a föld-

től, és néhány pillanatra a patmoszi látnokkal együtt az örök 

mennyei hazában találod magad, előtted a fehér ruhások 

megszámlálhatatlan serege. 

Száznegyvennégyezer és megszámlálhatatlanul sok itt ugya-

nazt jelenti: a teljességet. Azok, akiknek győzelmét ünnepel-

jük ezen a napon, évről évre többen vannak, s a világ végeze-

téig, az utolsó napig tart, míg mindnyájan felsorakoznak a 

trón és a Bárány előtt. Te is közéjük tartozol, hiszen Isten 

gyermeke vagy: meg vagy jelölve a keresztség és a bérmálás 

eltörölhetetlen jelével, ruhádat fehérre mosta a Bárány vére. 

A kérdés csak az, meg akarod-e őrizni ezt a hófehér ruhát? 

A kövek és a fák, csigák és madarak mind szentek, mert 

mindenestül Isten szentségéről vallanak, tökéletesen betöltve 

hivatásukat. Mégsem ünnepeljük őket, mert mint öntudat és 

szabad akarat nélküli létezőknek a szentséghez nincs szük-
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ségük sem elhatározásra, sem erőfeszítésre, sem állhatatosságra, ezért aztán győzelmet sem akar-

hatnak. Az embert azonban szabadnak teremtette az Isten, s azt a szédítően fönséges és félelme-

tes hivatást adta neki, hogy szabadon válassza őt. 

Sok-sok gyarlóságunk, hibáink és bűneink ellenére az Isten melletti döntéseink sorozatából, a 

szüntelen belé kapaszkodásból, az ismételt hozzátérésből épül föl lassan az, amit életszentségnek 

hívnak, s amely nem más, mint az Isten miatti ontológiai szentség, az istenképiség megőrzése Be-

szennyeződhet a fehér ruha, de ha akarod, a Bárány vére újból és újból megmossa és ragyogó 

tisztává teszi. Akarsz-e szent lenni? Lehetnél más egyáltalán? Most Isten fiai vagyunk, de még 

nem lett nyilvánvaló, hogy mik leszünk. Az azonban nyilvánvaló, hogy ha tagadjuk istengyer-

meki méltóságunkat, ha lemondunk a szentségről, ha a nyolc boldogsággal ellentétes úton keres-

sük a boldogságot, senkik és semmik sem leszünk. Vagy a mindenszentek fehér ruhás seregéhez 

tartozol, vagy sehová. Vagy a világítótornyok fényét követve a kikötő felé tartasz, vagy zátonyra 

futsz, és örök hajótörést szenvedsz. 

Írta: Várnai Péter címzetes prépost, esperes plébános 

Róma ókori templomai közül kiemelkedik a 40 méter átmérőjű kupolával fedett Pantheon.  Kr.e. 

1. szd-ban épült. A többszöri átépítést követően, jelenlegi formáját a 2. szd-ban nyerte el. Egyes 

vélemények szerint hatalmas napórának épült, amit csak a 7. szd-ban szenteltek fel keresztény 

templommá. A szentelést végző IV. Bonifác pápa az egyház valamennyi vértanújának az oltalma 

alá helyezte ezt az impozáns templomot. Ezen szentelés évfordulóját kezdték Minden-

szentekként ünnepelni. Az ünnepet a 9. szd-ban helyezték át november 1-re és a nyugati egyház-

ban általánossá tették. Így lett a „Szent Szűz, minden apostol, vértanú és hitvalló, s a földkerek-

ségen elhunyt minden igaz ember emléknapja”. (…) 

Mindenszentek ünneplése a szenteket és Krisztust állítja középpontba. Őreá tekintve tehetjük fel 

a kérdéseinket a szentté válással, megszentelődéssel kapcsolatban. Csak az erkölcsi tekintetben 

kifogástalan, a soha nem vétkező lehet szent? Ha ez így lenne, senkit nem lehetne méltó Isten kö-

zelben tudnunk. Nem feltétele a szentségnek a csendes visszahúzódó élet, ahogy a látványos élet-

szentségre való törekvés sem. Az Egyház 2000 éves történelme olyan ellentétes jellemű és vér-

mérsékletű hitvallókat emelt a kanonizált szentek sorába, hogy ma is bátran remélhetjük a sajá-

tunkat is. A nagy bűnbánók-Boldog Batthyány-Strattmann László és Szent Ágoston- mellett he-

lyet  

kapott a csendre vágyó Szent Brúnó, vagy a Párizs utcáin térítő Szent Vince is. A női szentek kö-

zött pedig megtaláljuk a kassai kávéházban dohányfüstöt fújó, majd boldoggá avatott Salkaházi 
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Sárát, az önmagát engesztelésül felajánló Szent Margitot, vagy a földrajz tanárból rend alapítóvá 

lett Boldog Kalkuttai Teréz anyát. 

Bár a legtöbbjüket szeretet szolgálatuk, tevékenységük miatt tartják követendőnek, ők mégsem 

ebben maradandóak, egyéniségük, a belső tekintetük alapján érdemes a követésre. Nem vették le 

a szemüket Krisztusról. Ebben hűségesek maradtak a művészeti ábrázolásokhoz. Hittek, mégpe-

dig olyan biztonsággal és erővel, amit nem ingatott meg semmi. Sem a maguk lelki üressége, sem 

a világ nyomora nem tántorította el őket. Mindig azt a belső tekintetet élesítették, amivel meglát-

ták a hit fényét. A kilátástalan helyzetekben is belekapaszkodtak a remény bizonyosságába és 

szerettek, amikor már kihűlni látszott a szívekben a szeretet. Nem voltak bűntelenek. Sokuk na-

gyon messziről érkezett a megtérés útján, de tudták-élték a megbocsátás és a megtérés forrásának 

a közelségét. 

Krisztus mai követőiként sem vagyunk könnyű helyzetben, mint ahogy elődeink sem voltak ab-

ban. Soha nem volt egyszerű és magától értetődő kereszténynek lenni. Azonban a mindenkorok 

szentjei igazolják, hogy lehetséges volt és lesz is. Lehet, hogy a szomszédom, a családtagom is 

szent? Miért pont én maradnék ki a körből? 

 

 

Ne légy nyugodt, hogy van időd  

mert a bizonyosság bizonytalan, 

elveszi érzékenységünket, mint minden szerencse 

úgy jár egyszerre a kettő, mint a pátosz és a humor 

mint két szenvedély, 

mely egynél mindig gyengébb, 

oly hamar mennek el, 

mint júliusban elhallgató sárgarigó 

mint egy esetlen hang 

vagy egy ügyetlen meghajlás 

becsukják szemüket, hogy lássanak igazán 

nagyobb kockázat egyébként megszületni, 

mint meghalni 

mindig túl keveset és túl későn szeretünk 

Ne írj róla túl gyakran, 

de írj egyszer s mindenkorra, 

és olyan leszel, mint a delfin szelíd erős 

 

részlet: Jan Twardowski: Siessünk verséből 
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 Két éves felkészülés kezdődik a bérmálkozásra. (Feltételek többek között: betöltött 16 életév, 

szentmisén való rendszeres részvétel, folyamatos hittanra járás és plébániai szolgálat.) Fel-

nőttek és azok a fiatalok, akik nem ifjúsági hittanosok félfogadási időben Burger Ferenc plé-

bánosnál jelezzék  bérmálkozási szándékukat. 

 Baba-mama klub indul kéthetente csütörtök délelőtt 9-11-ig a kápolnában. Következő alka-

lom: 2013. november 7. 

 November 18-19 és 21-én (hétfő, kedd, csütörtök) reggel nem lesz szentmise. Kérem azokat 

akik ezekre a napokra írattak szentmisét, hogy a miseszándék áthelyezése érdekében jelent-

kezzenek a plébánián félfogadási időben, személyesen, vagy a 28/610-282-es telefonszámon. 

Megértésüket köszönöm! 

 A Karitász  ruhagyűjtést tart november 2-től-10-ig. A ruhákat misék előtt vagy után lehet le-

adni a hittanteremben. 

 November 9-én szombaton felnőtt katekézis lesz az esti szentmise után a hittanteremben. 

 

KIADJA A MAGYAROK NAGYASSZONYA KATOLIKUS EGYHÁZKÖZSÉG, PÉCEL. 

Felelős kiadó: Burger Ferenc • Szerkesztőbizottság: Burger Ferenc, Varga Ili., Dévai Zoltán. 

Az újságba szánt írásokat a következő e-mail címre várjuk: plebania.hirlevel@gmail.com 

Az írások tartalmáért a szerző nevével vállalja a felelősséget! 
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