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Jézus mindig különös figyelemmel és szeretettel fordult a be-

tegekhez. Soha sem a betegség, hanem a szenvedő ember volt 

a fontos számára. Amikor Jézus lehajol egy beteghez, az em-

bert akarja gyógyítani. Ennek az irgalmas szeretetnek a köz-

vetítését bízta rá az egyházra, amikor a betegek szentségével a 

testben, lélekben szenvedő embert a kegyelem erejével gyó-

gyítja. Mint minden  

szentség, a betegek szentsége is egy materiális jel (forma), és 

egy kegyelmi ajándék (tartalom) együttes hatása. Mert a 

szentségekben mindig magát a feltámadt Krisztust fogadjuk, 

hiszen Ő ezeknek a forrása.  

Ezért a szentségi találkozásoknál a felvevő személyekben bi-

zonyos feltételeknek teljesülniük kell: 1. A hit és a bizalom 

Krisztusban. 2. A tiszta lélek, ahova befogadom Krisztust 

(bűnbánat, gyónás). 3. A sajátos élethelyzet, a betegség által 

egzisztenciálisan veszélyeztetett ember, aki Istenbe kapasz-

kodik. Ezért például, ha valakinek lelki szenvedései vannak, 

annak nem a betegek szentsége segít. A betegek szentsége ki-

fejezetten a testi betegségekben meggyöngült lelket erősíti 

meg, és segíti a test gyógyulását is. „Beteg valamelyiketek? 

Hívassa el az Egyház elöljáróit, és azok imádkozzanak fölötte, 

s kenjék meg olajjal az Úr nevében.” (Jak 5,14) Az egyház éle-
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tében tehát már az első évtizedekben kialakult a betegek szentségének gyakorlata.  

Ezt a kegyelmi ajándékot őrizte meg az egyház kétezer éven keresztül, hogy minden kor minden 

embere, ha bizalommal fordul az irgalmas, gyógyító Krisztushoz, benne vigasztalást, erőt, ke-

gyelmet, gyógyulást, reménységet nyerjen. A betegek szentségét nem csak idősek, hanem minden 

komoly betegségben lévő megkeresztelt ember fölveheti, aki volt elsőáldozó (bűnbánat szentsé-

ge). Nem utolsó kenet, hiszen többször is fölvehető, ha újra megbetegszik, vagy a betegség súlyo-

sabbra fordul. Egyénileg is kérhetjük (kórházban, otthonunkban), de évente egyszer a közösség 

együtt imádkozik értük, mintegy a szívükbe zárva beteg testvérüket, és ünnepélyesen a szentmi-

se keretében szolgáltatják ki, a krisztusi találkozás teljességét megélve.  

Ezért mindenkit bátorítunk, hogy ha beteg katolikus családtagja, rokona, ismerőse van, annak kí-

nálja föl a betegek szentségét, hiszen az egyház papjai pont ezt a szolgálatot kapták Jézustól. Ne 

engedjük, hogy betegeink a szentségi kegyelem ereje nélkül hordozzák szenvedésüket, amikor 

Jézus bátorít bennünket: „Jöjjetek hozzám mindnyájan, akik elfáradtatok, és terhek alatt görnyed-

tek: én felüdítelek titeket!”(Mt  11,28) 

 

Írta: Kollmann Andrea 

 

Az összes hittanos létszáma: 16 csoportban/ 155 fő 

Az órarendbe kerülő hittanosok száma: 

1. o. Petőfi és Szemere Iskola 26 fő, előző tanévben 16 fő; 5. o. Petőfi és Szemere Iskola 22 fő, előző 

tanévben 8 fő; keresztelésre készül 7 fő, előző tanévben 1 fő; bérmálkozásra készül 16 fő (még je-

lentkezhetnek egyházi iskolákból és felnőttek) elsőáldozásra készül 10 fő, előző tanévben 13. 

Néhány észrevétellel kiegészíteném az adatokat. Az órarendbe kerülő hit-és erkölcstannal  kap-

csolatosan a statisztikai adatok azt mutatják, hogy megnőtt az iskolai hittanra beíratottak száma, 

mióta bekerült a délelőtti órarendbe és tantárgyként szerepel az elsősöknek és az ötödikeseknek. 

(Jövőre a 2. és 6 . osztályokban is választható tantárgyként szerepel majd.)  

Ennek sok előnyét tapasztalom Bár eddig is folyt fakultatív módon a fenti osztályok hitoktatása, 

de most nagyobb a létszám, a fegyelem és komolyabban veszik a gyermekek és szüleik is a hit-

tant. Sokan jelezték, hogy majd kereszteltetni szeretnék gyermeküket mindkét csoportban. A plé-
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bános atyával abban állapodtunk meg – hogy az egyéb feltételek megléte esetén - legalább két év 

hittanra járás és egy kisebb vizsga is szükséges a keresztséghez.  

Az ötödikesek között érdekes helyzet alakult ki, ami nagy kihívás a pedagógusok számára min-

denhol. Ott vannak  azok a gyerekek akik négy év hittanra járás és egy komoly elsőáldozás előtti 

vizsga után vannak, valamint elkötelezettek már valamennyire hitükben. És ott ülnek nagyobb 

számban azok az újak, akiket a család a katolikus Egyházra bízott, hogy keresztény nevelést és 

bibliai ismereteket adjon. Szerencsére nagy segítség az oktatásban Székely János püspök atya re-

mek hittankönyve, ami modern nyelvezettel és érdekesen dolgozza fel az ó-és újszövetség tör-

téneteit, tanítását. Ezért is fontos, hogy minden hittanosnak legyen hittankönyve – ne csak fény-

másolatok – mert a gyerekeken keresztül a szülőkhöz is eljut a katolikus Egyház üzenete, felfogá-

sa.  

Az is érdekes és örvendetes tapasztalat, ahogy a tavalyi elsőáldozók segítik azokat, akik most is-

merkednek hitünkkel. A kiskamasz csoportokban nagyon jó a hangulat – különösen a Petőfi Isko-

lában – fegyelmezettek és tisztelettudók is. Gyakran az óra végén kis játékkal is tudom „fűsze-

rezni" az órát, ezzel jutalmazva őket. Közösségi programot is tervezek tavaszra a plébánián, ami-

re  szeretném meghívni a Petőfi- és Szemere iskola 5. osztályos kiskamaszait. Ez jó alkalom az  

újaknak a templomot bemutatni és a közösségi játékokkal pedig elkezdeni csoporttá formálni 

őket. 

Sajnos a hittan értékelése egyenlőre Pécelen – az iskolák pedagógiai programja szerint – 

„résztvett” bejegyzéssel történik csak. A Petőfi Iskolában hozzászólhatok a magatartás és szorga-

lom jegyhez. De a tudást ebben a tanévben nem értékelhetem hivatalosan. Természetesen a szü-

lők felé megteszem a felmérők, és feleletek alapján, hiszen pedagógiailag nagyon fontos a vissza-

jelzés.  

A fakultatív csoportokban is folyik délutáni időpontban a hitoktatás. Sokféle nehézséggel küz-

dünk. Játék-és levegőzési időben, sokszor fáradtan jönnek a gyerekek. A fegyelmezetlenség keze-

lése is nehezebb, de eddig is így tanítottam őket ,ebben nincs új. Az elsőáldozásra azonban képes-

ségeikhez mérten mindig tudják az anyagot. 

Az elsőáldozók felkészítése idén elég nehéz. A létszám kisebb mint lehetne. Ennek egyik oka, 

hogy 5 család azt választotta, hogy majd ötödikben legyen elsőáldozó a gyermeke amikor a (heti 

2 óra hittanból ) az egyik az órarendbe lesz beépítve. A másik ok a szentséghez szükséges éret-

lenség, valamint komoly tanulási nehézségekkel küzdenek többen. A fejlesztő pedagógusokkal 

megbeszélve többüknél inkább javasolt, hogy ötödikben tudnának vizsgát tenni. Így 10 gyerek 

készül elsőáldozásra, de nagyon eltér a csoportban lévők tudásszintje, így többféle követelményt 

kellene kidolgoznom a vizsgára. 
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Keresztelésre többen is készülnek az óvodákban és iskolákban. Az a plébános atya hatáskörébe 

tartozik, kit keresztel meg. Az óvodáskorúak és iskolások tudásbeli felkészítése az én dolgom. 

Mindig nagyon szépek a nagyobb korban megkereszteltek ünnepei. Meghívhatják iskolai  társai-

kat, akik tanúi lehetnek amikor az Egyház tagja lesz kis társuk és keresztet rajzolhatnak homloká-

ra. Ebben a tanévben egy 7.osztályos leány is készül nagyon komolyan a keresztségre.  

Az egyik ifjúsági csoportba nagy szeretettel befogadták. A befogadó csoportok fontosságáról be-

szélt dr. Beer Miklós püspök is nekünk hitoktatóknak. Hiszen szükség van a lelki fejlődésre és 

támogatásra minden megkereszteltnek. Szeretnék még írni a bérmálkozásra készülők és az ifjú-

sági csoportok lelki-és közösségi életéről,  valamint az óvodai hitoktatásról. 
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 Február 3-án  és az ezt követő hétvégén a szentmisék után lesz a Balázs-áldás. 

 Február 8-án , szombaton 15 órakor a betegek kenetének közös felvételére lesz lehető-

ség, Előtte gyóntatás. Apostolkodjunk, szóljunk idősebb rokonainknak, ismerőseinknek 

éljenek  ezzel a lehetőséggel. Szentmise után a hittanteremben szeretetvendégséggel 

várjuk idős testvéreinket. 

 

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! 

www.pecel.vaciegyhazmegye.hu 
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8. TISZTASÁG ÉS A KERESZTÉNY ÉLET 
8.1 A szent tisztaság. Az Isten szeretetének és az apostolkodásnak nélkülözhetetlen feltétele a 

helyes viszony a testünkhöz. 

Most, hogy a karácsonyi időszak ünnepei befejeződtek, melyekben főleg a mi Urunk titkos életé-

nek a titkaira figyeltünk, hívjuk segítségül a liturgiát, hogy Krisztus nyilvános életének éveit 

szemléljük. Küldetésének legelejétől látjuk Krisztust, ahogy megkeresi a tanítványait és hívja őket 

az ő szolgálatára; ez az, amit Jahve is tett korábban, ahogy az elsői olvasmány erre emlékeztet Sá-

muel hívásának leírásakor.1 Az evangélium elbeszéli az első tanítványok (Péter, Jakab és János) 

látszólagos véletlen találkozását a Mi Urunkkal, akik később az Egyház „alapköveinek” bizonyul-

tak.2 

Krisztust követni azt jelenti, hogy a szívünket, a teljes lényünket, sőt, az egész életünket neki ad-

juk. Az világos, hogy Krisztus követéséhez tisztán kell, hogy éljünk és hogy szívünket megtisztít-

suk. A második olvasmányban3 Szent Pál azt mondja nekünk, hogy „Kerüljétek a paráznaságot! ... 

Nem tudjátok, hogy testetek a bennetek lakó Szentlélek temploma, akit Istentől kaptatok? Nem tudjátok, 

hogy nem vagytok a magatokéi? Nagy volt a váltságdíjatok. Dicsőítsétek meg (és hordozzátok) tehát az Is-

tent testetekben.” Senki sem tanított a test méltóságáról úgy, mint ahogy az Egyház. „A tisztaság az 

emberi test dicsősége Isten előtt. Ez az Isten dicsősége az emberi testben.”4 

Hogyha Krisztust akarjuk követni, akkor a tisztaság feltétlenül szükséges a házasságon kívül 

vagy belül, kinek-kinek állapota szerint, ami a helyes viszonyt jelenti a testünkhöz. Megköveteli a 

személyes küzdelmünket és erőfeszítésünket az Isten kegyelmével egyesülve. Az eredeti bűn se-

bei az értelmünkben, az akaratunkban, a szenvedélyeinkben, az ösztöneinkben és a vonzódása-

inkban nem tűntek el, amikor megkereszteltek bennünket. Minden bűn törlődik ugyan, de hajlam 

megmarad. A sebek a természetünkbe megtartották a rendetlenség törvényszerűségét, azaz a lel-

künk hajlamos Isten ellen különbözőképpen lázadozni, és tiltakozik a test alávetettsége ellen. A 

személyes bűneink felkavarják bennünk az eredeti bűntől hátrahagyott salakot és felszakítják a 

sebeket, melyeket lelkünkben megmaradtak. 

A tisztaság, mely része a mértékletesség erényének, hajlandóvá tesz bennünket, sőt képesít arra, 

hogy örömmel használjuk a örökölt képességeinket, az értelem világossága szerint, a hit segítsé-

gével.5 Ellentéte a szabadosság – a szabadság téves értelmezése –, mely az ember méltóságát el-

pusztítja, gyengíti az akaratunkat a jó elérésében, és tompítja az értelmet az Isten felé érzett von-

zódásában, hogy őt megismerje és szeresse és még sok más nemes dologban meggyengíti ez em-

bert. A tisztátalanság gyakran az önzőség nehéz terhét hozza magával, és olyan helyzetbe hozza 

az áldozatát, amelyben az erőszak és a kegyetlenség mindennapi. Hogyha nem használunk 

„gyógyszert”, elveszítjük Isten dolgai és a transzcendens iránt érzett vágyunkat. A tisztátalan 
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szív nem veszi észre az arra menő és hívó Krisztust; megvakul mindenre, ami igazán lényeges és 

számít, elveszíti érzékét a kegyelemre. 

Bár a tiltás szükséges, például abban, hogy bizonyos dolgokat ne nézzen, ne cselekedjen, vágya-

kozást tudatosan ne ápoljon és fantáziának ne adjon alapot, ez mégsem minden, ami a tisztaság 

teljes mélységét illeti. A tisztaság lényege a szeretetből való odaadottság, az önátadás. Szeretem Istent 

ezért odaadom magam neki testi mivoltomban is, vágyakkal, fantáziával együtt. Ez nagyban 

ápolja az Istennek-adottság, a lefoglaltság érzését és tiszteletet tanít az emberek iránt, akikben Is-

ten gyermekeit látja meg és nem a vágyának tárgyát. A lélek tisztátalansága elpusztítja a szerete-

tet, még az emberi síkon is, míg a tisztaság „a szeretetet megfiatalítja az élet bármely funkciójában.”6 

A tisztaság nélkülözhetetlen követelménye a szeretetnek. A tisztaság nem az első, és nem a leg-

fontosabb erény, és a keresztény életet nem lehet csak erre leegyszerűsíteni. Mindamellett nélküle 

nincs szeretet, és mivel a szeretet a legelső erény, amin az összes többi alapul, amiben a többi 

erény megtalálja a kiteljesedését, a tisztaság életbevágó fontossága azonban nyilvánvaló.7 Az ösz-

szes erénynek együtt kell működnie, hogy az életszentség kialakulhasson. 

Az első keresztények, akiknek Szent Pál mondta, hogy a testükben is dicsőítsék meg Istent, rom-

lás légkörével voltak körülvéve és közülük sokan jöttek ilyen környezetből. „Ne ámítsátok magato-

kat, – mondja az Apostol –, sem parázna, sem bálványimádó, sem házasságtörő … nem részesül Isten or-

szágában. És néhányan bizony ilyenek voltatok.8 Szent Pál arra tanította ezeket az embereket, hogy 

küzdjenek ezen a téren, még annak ellenére is, hogy  az akkori kultúrában ezt a magatartást 

megvetették és lenézték. Kell, hogy mindegyikük egy élő példája legyen a Krisztusba vetett hit-

nek, amit a szívükben hordoztak, és a lelki gazdagságnak, melyet magukban hordoztak. Az is 

köztudomású volt az első keresztényekről, hogy nem szegték meg a házastársi hűséget, nem 

szegték meg az adott szót,  és nem abortálták a gyermekeket. 


