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Juhász Gyula: FÖLTÁMADÁS UTÁN
Negyven napig még a földön maradt
És nézte az elmúló tájakat.

És mondta: Ez Jordán, ez Golgota.
Itt verejték volt és emitt csoda.

És nézte, hogy a játszó gyermekek
Homokba írnak nagy kereszteket.

És nézte, hogy a sírján csöndesen
Megnő a fű és borostyán terem.

Aztán megállt a Tábor tetején.
Oly könnyű volt a szíve, mint a fény.

Mint pelyhet, érezte az életet
És derűsen és némán mennybe ment.

A hét szentje: SZENT I. JÁNOS pápa 
Tusciában (Toszkána) született. 523. augusztus 12-én lett pápa.
A római  birodalom szétesése  után  a  birodalom két  felén  két
uralkodó kormányzott. A két egyház is ellentétben állt egymás-
sal. Nyugaton az arianizmus terjeszkedett, keleten a katolikuso-
kat  támogatták.  A nyugaton  uralkodó ariánus  Teodorik  keleti
gót  király  kérésére  János  pápa  Konstantinápolyba  utazott  I.
Jusztinusz császárhoz közvetítés céljából. Konstantinápolyban a
nép is és a császár is tisztelettel, ünnepélyesen fogadták Jánost.
A pápa mindenben megegyezett a császárral, az ariánusok elleni
rendeleteket is visszavonták, így utazott vissza Rómába. Ám a
jószolgálati próbálkozást az elégedetlen és gyanakvó király bör-
tönbüntetéssel viszonozta. A nyirkos és sötét börtönben a pápát
éheztették. Néhány nap múlva, 526. május 18-án ott meghalt.
Az egyház vértanúnak tekinti a pápát. A 12. században felvették
a római naptárba. Halála napjára 1969-ben került az ünnepe.

SZENTELÉSEK
Szeretettel hívom és várom a Paptestvéreket és a kedves híveket
az idei pap- és diakónusszentelésre, amelyre június 9-én (szo) 10
óra 30 perckor kerül sor az Esztergomi Főszékesegyházban.
Ez alkalommal pappá szentelem  BABOS ÁRON, SZIVÁK TAMÁS

ÉS TÓTH IMRE diakónus urakat, valamint diakónussá szentelem
FEHÉR ZOLTÁN ÉS GARACZI GERGELY V. éves papnövendékeket.
Szintén ebben a szentmisében kerül sor négy állandó diakónus
szentelésére is. BARCZA MÁTÉ, FRITZ PÉTER, HORVÁTH ZOLTÁN

ÉS KÉKESY PÉTER két év készület után részesül az egyházi rend
első fokozatában, hogy szolgálatukkal segítsék megbízó plébáno-
suk munkáját.  Ugyancsak  ebben a  szentmisében  adtunk hálát
szentelési jubileumukat ünneplő Paptestvéreink szolgálatáért is.

Erdő Péter bíboros

1% FELAJÁNLÁSA AZ EGYHÁZNAK
Kérjük, az idén beadandó Személyi Jövedelemadó bevallások-
nál különösen figyeljenek az adó 1+1 % felajánlásra, ugyanis az
egyházaknál a mostani felajánlásokat veszik figyelembe a kö-
vetkező években is az adózó újabb rendelkezéséig.
Aki elektronikusan adja be bevallását (interneten a NAV e SZJA
oldalán keresztül) különösen figyeljen arra, hogy maga az adóbe-
vallás tervezetének elfogadása még nem jelenti az 1+1 % nyilat-
kozat megtételét. 
Kérjük, hogy azok, akiknek a családi adókedvezmény miatt nincs
fizetendő  adójuk  szintén  ne  feledkezzenek  meg  az  egyház
számára az 1 %-os nyilatkozatot megtenni akár papír alapon, akár
elektronikus formában a lenti módon. Ez azért fontos, mert az
egyháznak juttatandó támogatások szétosztásakor a nyilatkozatot
tevők létszámát és nem befizetett adójukat veszik figyelembe.

Elektronikus úton történő bevallásnál az e-SZJA oldalon a két
külön megjelenő ablak közül a bal oldali az adóbevallás elfoga-
dása, a jobb oldali pedig az 1+1% nyilatkozattételi lehetősége.
Aki  az  Abev  programmal  tölti  ki  bevallását  az  1753  számú
nyomtatvány  dátum  mezőjének  kitöltése  után  aktívvá  váló
„EGYSZA” nevű lapon tudja megtenni a nyilatkozatot.

AZ ÉLET IGÉJE – 2018. MÁJUS (Gal 5,22)
A Lélek gyümölcse viszont: szeretet, öröm, békesség, türe-
lem, kedvesség, jóság, hűség, szelídség, önmegtartóztatás. 
Pál apostol a Galata környékén élő keresztényeknek ír, akik be-
fogadták az általa hirdetett evangélium üzenetét, most mégis a
szemükre veti, hogy nem értették meg a keresztény szabadság
mibenlétét.
Izrael népe számára a szabadság Isten ajándéka volt: kiszabadí-
totta őket az egyiptomi fogságból, új föld felé vezette őket, és
szövetséget kötött velük, a kölcsönös hűség szövetségét.
Pál ugyanígy határozottan állítja, hogy a keresztény szabadság
Jézus ajándéka. Ő ugyanis lehetőséget biztosít, hogy benne hoz-
zá hasonlóan Isten gyermekei legyünk, aki Szeretet. Az életével
megtanította (Mt 5,43–48; Lk 6,36) és bemutatta (Mk 10,45),
hogy ha hozzá hasonlóan mi is az Atyát utánozzuk, akkor a töb-
biek szolgálatában mi is megtanulunk az Atya irgalmával visel-
tetni mindenki iránt.
Bár  értelmetlennek  tűnhet,  hogy „szabadon szolgáljunk”,  Pál
számára ez mégis lehetséges, mert az emberiség Jézus kereszt-
halála által megkapta tőle a Szentlélek ajándékát.
A Szentlélek pedig erőt ad, hogy kilépjünk önzésünk börtönéből
– ahol megosztottság, igazságtalanság, árulás és erőszak uralko-
dik –, és elvezet az igazi szabadságra.
A Lélek gyümölcse viszont: szeretet, öröm, békesség, türe-
lem, kedvesség, jóság, hűség, szelídség, önmegtartóztatás.
A keresztény szabadság azon felül, hogy ajándék, odaadást is
kér. Mindenekelőtt odaadást, hogy a Szentlelket a szívünkbe fo-
gadjuk, helyet készítsünk neki és fölismerjük a bennünk szóló
hangját.
Chiara  Lubich  így ír:  „Egyre  inkább tudatában kell  lennünk,
hogy a Szentlélek bennünk él: végtelen kincset hordozunk ma-
gunkban, de nem vagyunk eléggé tudatában ennek. […] Ahhoz,
hogy meghalljuk és kövessük a hangját, nemet kell mondanunk
[…] a kísértésekre, és szakítanunk kell a csalóka vonzalmakkal:
igent mondani a feladatokra, melyeket Isten bíz ránk, igent a
szeretetre minden felebarátunk iránt, igent a próbatételekre és a
nehézségekre, amelyekkel találkozunk… Ha így teszünk, akkor
a Szentlélek fog vezetni, és keresztény életünknek ízt, tartást,
erőt és ragyogást ad, mely a hitelesség záloga. Így akivel talál-
kozunk, az is észre fogja venni, hogy nemcsak a földi értelem-
ben vett családunk gyermeke vagyunk, hanem Isten fiai.”
A Lélek ugyanis arra hív, hogy ne önmagunkat helyezzük a fi-
gyelmünk középpontjába, hanem fogadjuk be, hallgassuk meg a
másikat, osszuk meg lelki és anyagi javainkat, bocsássunk meg,
és gondoskodjunk a legkülönbözőbb emberekről, a mindenna-
pokban adódó helyzetekben.
Ennek  a  magatartásnak  köszönhetően  megtapasztalhatjuk  a
Szentlélek jellegzetes gyümölcseit: saját emberségünk is fejlőd-
ni fog az igazi szabadságban. Ugyanis olyan képességek és tar-
talékok kerülnek felszínre bennünk, amelyek örökre be lenné-
nek temetve és ismeretlenek maradnának, ha csak önmagunkra
tekintve élnénk.
Minden tettünk lehetőséget kínál, ne szalasszuk el az alkalmat,
hogy nemet mondjunk az önzés rabszolgaságára, és igent a sze-
retet szabadságára.
A Lélek gyümölcse viszont: szeretet, öröm, békesség, türe-
lem, kedvesség, jóság, hűség, szelídség, önmegtartóztatás.
Aki megengedi, hogy a szívében a Szentlélek működjön, az a
mindennapi  tetteivel  hozzájárul  a  pozitív  emberi  kapcsolatok



építéséhez a családban és a társadalomban.
Carlo Colombino olasz vállalkozónak és családapának a cége
Észak-Olaszországban van. Hatvan alkalmazottjának a negyede
nem olasz, és többeknek tragikus a múltja. Így nyilatkozott egy
interjúban: „A munkahely is segítheti, sőt, segítenie kell a beil-
leszkedést.  Építőipari  anyagok  újrafelhasználhatóvá  tételével
foglalkozom, és felelős vagyok a környezetemért is, ahol élek.
Néhány  évvel  ezelőtt  nagyon  keményen  érintett  a  gazdasági
válság: a vállalkozást tartsam meg, vagy az embereket? Meg-
mozgattunk néhány embert, beszéltünk velük, hogy megtaláljuk
a legkevésbé fájdalmas megoldást, de nagyon nehéz volt a hely-
zet, sok álmatlan éjszakával. Ezt a munkát lehet jól és kevésbé
jól végezni, én megpróbáltam a lehető legjobban. Én hiszek a
pozitív elvek erejében. Nem remélhet nagy jövőt az a vállalko-
zás,  ahol  csak  a  bevétel  és  az  eredmények számítanak,  mert
minden  tevékenység  középpontjában  az  ember  áll.  Hívő  va-
gyok, és meggyőződésem, hogy a vállalkozás és a szolidaritás
összhangja nem utópia.”
Bátran hallgassunk tehát a hangra, mely személyesen meghív a
szabadságra ott, ahol élünk és dolgozunk.
Így lehetővé tesszük a Lélek számára, hogy eljusson sok más
emberhez is körülöttünk, és megújíthassa az életüket, a történel-
met pedig az „öröm, a béke, a nagylelkűség és a jóakarat” távla-
tai felé vezérelje. Letizia Magri


