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A FERENC PÁPA – EGY HITELES EMBER
azon ritka alkotások egyike, amely a Vatikánnal szoros együttműködésben készült. A három Oscar-díjra jelölt Wim Wenders
(Berlin felett az ég, Buena Vista Social Club) filmjében Ferenc
pápa utazásaiba és vallással kapcsolatos nézeteibe nyerhetünk
betekintést, miközben olyan általános témákkal kapcsolatban
felmerülő kérdésekre ad őszinte és komoly, olykor pedig humorral fűszerezett válaszokat, mint a halál, társadalmi és gazdasági egyenlőtlenségek, bevándorlás, ökológia, valamint a család
szerepe. Magyar szinkronnal hallható és 12 éven aluliak
számára nem ajánlott! Érdemes megnézni, mert nagyon jó!!!
Ps: Ferenc pápa 17-én betöltötte 82. életévét; ez a 6. születésnapja, amelyet pápaként ünnepel. Ebből az alkalomból vetítjük le a filmet 28-án (p) 17.30-tól a téli kápolnában.
Tomka Ferenc: FERENC PÁPA – PRÓFÉTA VAGY ERETNEK?
"Ferenc pápa egészen különleges a Szentatyák sorában: az első
jezsuita, aki a Katolikus Egyház földi vezetője lett, de ugyanígy
a legelső az amerikai kontinensről is. Pápasága is szokatlanul
indult, mikor XVI. Benedek emeritus pápa lemondott hivataláról. A Time az év emberének választotta, és úgy alakult, hogy
Ferenc olyan pápa lett, akit nem támad a sajtó, hanem szeret.
De eközben az egyházon belül hívőktől látszatra több kritikát
kap, mint elődei.
Valóban ilyen kritikusak az egyház kebelén élők hangja vagy
csak egy kisebbség kritizálja az egyházfőt? Mi az oka ennek a
bizalmatlanságnak? Ferenc pápa akkor vezeti Isten népét, mikor
az internet és a közösségi média minden korábbinál erősebb.
Ebben a világban blogok és más weboldalak róják föl az Amoris laetitia apostoli buzdítás hatásait a pápának, aki gyakran
maga is ilyen felületeken válaszol. A könyv különleges egyháztörténeti látlelet: a jelenkorról szól, oldalainak történései most,
velünk alakulnak.
A szerző egy óriási hiányt töltött be a kutatásával: igyekezett
megérteni a pápát az egyházon belül érő bírálatok okát és indíttatását, és forrásvizsgálatként az internetet is használva utána
ment a híresztelések forrásának. Vajon jogosak a kritikák és a
pápa eretnekségbe hajló döntései krízisbe sodorják a hívők közösségét? Tomka Ferenc vizsgálossá teszi művében, hogy a kérdés egyáltalán nem fekete és fehér: a szeretet vezérli a főpap
cselekedeteit, melyeket sokan félreértenek és még többen félremagyaráznak.
Dr. Tomka Ferenc atya egyháztörténész, szociológus és tanár,
számos könyv szerzője. Jelen kötetében bemutatja a Ferenc pápát ért támadások hátterét és megvilágítja, azok mennyiben alaposak... vagy inkább alaptalanok."
Ps: A könyv 1990-ft-ért a sekrestyében kapható!
MEGÉRKEZETT A MISSZIÓS KERESZT
Megérkezett az Esztergom-Budapesti Főegyházmegyébe a
2020-as budapesti Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszus
(NEK) szimbóluma, a missziós kereszt.
A felkészülés időszakában még többször fog az eseménynek helyet adó egyházmegyébe „látogatni” a kereszt.
A missziós kereszt a 2007-es budapesti városmisszió alkalmából készült. Az esztergomi bazilikában felállított, közel három
méter magas, bronzborításokkal díszített tölgyfakereszt Ozsvári
Csaba ötvösművész (1963–2009) alkotása. Az utóbbi években a
feszület fémrészei erősen oxidálódtak, így szükségessé vált a
felújítása. A tisztítási, konzerválási munkálatokat Szabó János
ötvös és fémrestaurátor végezte. A restaurálás során öblítéssel,
ecseteléssel, csiszolással és polírozással sikerült eltávolítania a
korróziós réteget. Végül a kezelt részeket légzáró lakkal vonta

be, így a bronzdíszek éveken át őrizni fogják fényüket. A
restaurálás során öt újabb magyar (vonatkozású) szent, illetve
boldog – Szent Márton, Boldog Gizella, Boldog Romzsa Tódor,
Boldog Apor Vilmos, Boldog Meszlényi Zoltán – ereklyéit helyezték el a missziós keresztben, a korábbiak (Szent Adalbert,
Boldog Salkaházi Sára, Boldog Batthyány-Strattmann László,
Szent Gellért, Szent Imre, Szent István király, Szent László király, Szent Margit, Szent Erzsébet, a kassai vértanúk, Boldog
IV. Károly király, Szent Hedvig, Zoborhegyi Szent ZoerardAndrás, Zoborhegyi Szent Benedek, Becket Szent Tamás, Boldog Brenner János, a boldog drinai vértanúk, Boldog Gojdics
Pál Péter, Boldog Hopkó Bazil, Boldog Scheffler János, Boldog
Anton Durcovici, Boldog IX. Ince pápa) mellé.
NEK Általános Titkárság
Ps: 2019 nagyhetében érkezik hozzánk a missziós kereszt!

KARÁCSONY ÉJJELÉN
Christus vincit, Christus regnat, Christus imperat.
A dallam lassan, ünnepélyesen árad szét a sötét szobában. Kinyitom a szemem, a fekete égbolton néhány csillag ragyog.
Szürkült, amikor elbóbiskoltam. Jó, a meleg takaró alatt maradni, nem akaródzik a felkelés. Eszmélek, szent este van, de miért
szól húsvéti ének? Jaj, már a katolikus rádióban sem lehet bízni!
Összekeverik az ünnepeket! Bezzeg, amikor én fiatal voltam,
minden más volt! Azok voltak a szép, meghitt karácsonyok!
Szegények voltunk, csak egyszerű karácsonyfára tellett, de a
nagyanyám testvérei ott voltak nálunk. Egyik nagybátyám gyönyörűen énekelte a Csendes éjt, a második versszaktól mi is
csatlakoztunk hozzá. A másik hegedűn eljátszotta Schubert Ave
Maria-ját! Majd a közös ima után jött az ajándékozás!
Mindenki kapott valami apróságot, csak a gyerekek kaptak nagyobb ajándékot. Édesanyám és édesapám mindig saját kezűleg
készítették. Még akkor is együtt dolgoztak! Együtt tervezték el
és közösen kivitelezték. Mekkora önfeláldozásra volt szükségük, hogy miután mindenki nyugovóra tért, ők nekiláttak az
apró babaház, iskola, konyha építésének. Apám kezét dicsérte
az összes famunka, tervezett, rajzolt, fűrészelt, szegecselt, festett. Anyám egyenruhát varrt a babáknak, vagy kabátkákat kötött nekik, sőt iskolatáskákat, és könyveket is kaptak a miniatűr
nebulók. Ping-pong labdából lett a földgömb, arra rajzolta, ügyes kézzel - a földrészeket, tengereket. Mindenki a csodájára
járt! Minden iskolatársunk a mi ajándékunkkal akart játszani!
Nagyanyám főzött, sütött. Halászlé és rántott hal volt a szokásos menü. Utána azok a varázslatos sütemények; mákos, diós
bejgli, és az almás-fahéjas sütemények, rácsos tészták! Az illatukat még most is az orromban érzem. Azóta sem ettem ilyen finomat! Vacsora után leszedtük az asztalt, és társasjátékot játszottunk, kanasztát, marokkót vagy ki nevet a végén-t! Mennyit
nevettünk, tréfálkoztunk! Jó volt együtt!
Éjfél előtt fél órával melegen felöltöztünk, s a misére siettünk.
Ropogott a hó a talpunk alatt, a templomhoz vezető úton. A
templom mindig tele volt emberekkel, alig fértünk be! Pásztorjáték, aztán a felcsendülő orgonaszó és a mise. Akkoriban hoszszúnak tűnt a szertartás, de visszaemlékezve gyönyörűek voltak.
A mise után a rokonok hazamentek, mi is nyugovóra tértünk.
És ismét felhangzik: Christus vincit, Christus regnat, Christus
imperat
A rádió a másik szobában van, időbe kerül, amíg feltápászkodom, s átmegyek, hogy karácsonyi zenét keressek. Meglepődöm, a rádióm nincs is bekapcsolva! Akkor honnan jön ez a
zene? Fülelek. Alattam a kisfiúk hancúroznak, a másik szomszéd TV-t néz, felettem lakó modern zenét hallgat.
Lerogyok a fotelba. Megszédültem, le kell ülnöm egy kicsit.
Hiába, az idén töltöttem 98.-kat! Tavaly még a fiaméknál töltöttem a karácsonyt, de idén nyáron ő is elment. Szívinfarktus. Hívott a legnagyobb unokám, hogy ne legyek egyedül. Nagyon

aranyos, de engem zavar a nagy ricsaj. Nem tudnak elcsendesedni, sem imádkozni. Ugyan mama, nincs Isten – mondják nevetve a feleségével. Mama is jobban tenné, ha otthon maradna,
s nem a templomba mászkálna! Még a végén elesik, aztán ápolhatjuk! Tudom, tréfának szánják, de nem esik jól! Majd holnap
elmegyek hozzájuk ebédre, de ma szeretnék az emlékeimmel
karácsonyozni!
Délelőtt felállítottam a műfenyőt és feldíszítettem, mint régen.
Vettem fenyőágakat, – azt a vázába tettem - , a fenyőillat miatt,
anélkül, nem igazi a karácsony!
Amikor megszülettek a gyerekeim, én is kötöttem, horgoltam
nekik, de azok nem voltak olyan szépek, mint az édesanyám
keze munkája! Négy gyereket szültem, két fiút és két lányt, de
már mind meghaltak. Az uram 58 éve hagyott itt. Rendes ember
volt, minden szerelést, javítást megcsinált a ház körül, de ilyen
apróbb munkákat nem vállalt. Azt mondta ezek túl apróak az ő
nagy kezeihez. Az ajándékkészítés így rám maradt.
Hirtelen fény tölti be a szobát! Szemem káprázik a mindent betöltő ragyogástól. Hihetetlen nyugalmat és örömet érzek. Melegség árad szét a testemben, pupillám kitágul és mosoly ül az
arcomra. Hát eljöttek hozzám az angyalok, hogy egy magányos
öregasszonynak boldogságot hozzanak! Újra felcsendül: Krisztus Vincit, Krisztus regnat, Krisztus imperat!
Kaszaky Éva

