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EURÓPA TÁRSVÉDŐSZENTJEI, KÖNYÖRÖGJETEK ÉRETTÜNK! 
 

 A Makedónia fővárosában, Thesszalonikiben született 827-ben Kürillosz, 
vagyis Cirill kitűnő nevelést kapott Konstantinápolyban. Bátyjával, Methodosszal, 
azaz Metóddal (sz. 815) eleget téve Jézus missziós parancsának, Morvaországba 
ment a hitet hirdetni és téríteni, ami minden (nem bergoglio-hívő) misszionárius 
elsődleges feladata. Megalkották a görög és a latin ábécéből az ószláv nyelvnek 
megfelelő cirill írást, amelyekkel rögzítették a liturgikus szövegeket. Midőn Rómába 
hívták őket, Cirill már ott 869. február 14-én meghalt, Metódot pedig püspökké 
szentelték. Ő azután Pannóniába ment, ahol fáradhatatlanul hirdette az 
evangéliumot. Sokat szenvedett irigyeitől, de a hithű pápák megvédték (ma 
elítélnék). A csehországi Velehrádban halt meg 885. április 6-án. II. János Pál pápa 
1980. december 31-én nyilvánította a görög testvérpárt Európa társvédőszentjévé. 
 „Az emberi testvériség szolgálatában” című, idén január 5-én Rómában kiadott 
videó-imádság hangzatos fölirata először szimpátiát ébreszt. Minthogy azonban 
hiába keressük benne Krisztust, akit minden katolikusnak, sőt minden embernek is 
imádnia és szolgálnia kellene, csalódunk. Miért? Mert arra biztatják a keresztények 
tömegeit, hogy azokkal imádkozzanak, akik a „más” kultúrák, az „egyéb” (milyen?) 
hagyományok és hiedelmek szerint imádkoznak. A videóban egy katolikus nő rózsa-
füzért mond, egy muszlim lány az imaszőnyegén hajlong, egy zsidó pedig könyvből 
imádkozik. A hinduk és a buddhisták hatalmas tömegei figyelmen kívül maradtak. 
 Az „egyéb” szó használata arra utal, hogy a különböző vallások fölcserélhetők, 
és hogy az igazság nem számít a vallásban. A „testvériség” meg arra késztet, hogy 
megnyíljunk a „mindenki atyja” előtt. A valóságban viszont Isten csak az „egyszülött 
Fiának” és azoknak az Atyja, akik az egyházon keresztül beépültek a Fiúba. Az 
ízléstelen videó azután azt mutatja, hogy a három imádkozó ember mobiltelefonon 
kommunikál egymással, dolgoznak a konyhában, viselve a Covid-19 maszkot. 
 A moralizáló szöveg azt sugallja, hogy a különböző vallású emberek térjenek 
vissza az „alapvető dolgokhoz” (?), amelyet „az Isten imádatának és a felebaráti 
szeretetnek” határoz meg. Tudnunk kell, hogy nincs mód imádni Istent és szolgálni a 
felebarátot, miközben elhallgatjuk Jézust! Nem véletlenül tiltották nagyon helyesen a 
nem is olyan távoli múltban más vallások templomainak látogatását. 
 Ma, amikor kontinensünk ezer sebből vérzik (népesség-fogyás és lakosság-
csere muzulmán invázióval fölgyorsítva, gender-ideológia, szexuális aberrációk, 
hitetlenség vagy hamis hitek és járvány), ismét elő kellene venni a Szentírásra és a 
Szent Hagyományra épülő igaz katolikus tanítást, és elgondolkodni róla. Ha azt a 
hitet újra fölfedezné és követné Európa egykor keresztény népessége, talán lenne 
alapja a megmaradás reményének. De addig egyre gyakrabban kiáltsuk hozzájuk: 
Szent Cirill és Metód! Könyörögjetek érettünk! 
 

A 117 ÉVES NŐVÉRNEK FÖL SEM TŰNT A COVID 
 

 A Lucile Randonként született, de 1944 óta csak Andrea nővérként ismert 
apácát január 16-án tesztelték a koronavírusra, amelynek eredménye pozitív lett. 
Ennek ellenére nem produkált semmiféle tüneteket. Talán azért, mert a touloni 



 

 

szeretetházban, ahol öreg napjait éli, elkülönítették a többi lakótól. Orvosai szerint 
három hét után már teljesen fel is épült. A 117. születésnapját február 11-én 
ünneplő már vak és tolókocsiba kényszerült irgalmasnővér izgatottan készült a jeles 
napra. Ő nagyon szerencsés –nyilatkozta David Travella, a Labouré Szent Katalin-
nyugdíjasotthon szóvivője. Miután értesült fertőzöttségéről, nem félve a járványtól, 
nem érdekelte saját egészsége, inkább lakótársai hogyléte miatt aggódott, akik nem 
voltak ilyen szerencsések. A 88 lakóból 80 elkapta a kórt, közülük 10 meg is halt. A 
kontinens legidősebb lakója 1904. február 11-én született. Az őt kérdező riporternek 
azt mondta: „Nem féltem a fertőzéstől, mivel a haláltól sem félek. Örülök, hogy még 
veletek lehetek, pedig már másutt is lehetnék, ahol csatlakozhatnék bátyámhoz, 
nagyanyámhoz és nagyapámhoz.” 
 

A DOLGOK ELFOGADÁSÁVAL KELL MEGTALÁLNI AZ ÖRÖMÖT 
 

 A modern világ egyik legdurvább hazugsága azt föltételezni, hogy az élet 
könnyű és kényelmes sikertörténet. Egy másik fölfogás szerint -amit el is hisznek a 
modern emberek-, hogy jogosultak is erre a könnyű és kényelmes életre. Azt hiszik, 
hogy ezek alapvető emberi jogok. (Lassan már a bűnözés is emberi jog.) 
 Sokan közülük így gondolkodunk, ha nem is értjük. Amikor elér minket a baj, 
amikor az élet kellemetlenné, sőt nehézzé válik, dühösek vagyunk ezekre a minket 
érő igazságtalanságokra. Mintha kozmikus bűntények volnának, amelyek megsértik 
addigi nekünk járó kényelmes életünket. Istent okoljuk álmaink megzavarása miatt. 
 A tény viszont az, hogy az élet sokszor igazságtalan. A dolgok gyakran nem 
könnyűek. Ezért azonban nem hibáztathatunk senkit, még Istent sem. Ezt a tényt 
elfogadni az első lépés a valódi szabadsághoz. A korábbi, robusztusabb generációk 
gyakran mondogatták a nehézségekkel szembenézni kényszerülő fiataloknak: „Az 
élet kőkemény, és aztán meghalsz.” Első hallásra brutálisan pesszimista állítás, mi 
szerint a földi élet csakugyan egy siralomvölgy. Más megvilágításban viszont sokkal 
mélyebb igazságot üzen: csak akkor tudsz valóban örömmel élni, ha elfogadod az 
életet olyannak, amilyen. 
 A modern technika előtti korban élt emberek realisták voltak. Tudták, hogy az 
élet kemény lesz és akár fájdalmas is. Ebbe beletartozik a verítékes munka és az 
áldozat.  Fájdalmat vártak életútjukon. Ez pedig nem hátráltatta őket abban, hogy 
élvezzék az élet apró örömeit, amelyeket teljes mértékben megkaptak.  Ha a dolgok 
bekeményednek, annál jobban élvezed majd a könnyedséget. 
 A mai modern, szekuláris társadalom legfőbb és hosszútávú célja a szenvedés 
teljes fölszámolása. Egy Isten nélküli és tárgyilagos értelem nélküli világban a 
szenvedés nem lehet a legnagyobb gonoszság. Mi már e szekularizált világban 
nevelődve elhittük, hogy jogunk van egy fájdalommentes, élvezet-maximalizált életre 
Ha végül nem tudunk elmenekülni a szenvedéstől betegség vagy más okok miatt, 
akkor addig is elmegyünk, hogy elkerüljük saját életünket. 
 Paradox módon a legnagyobb szenvedést éppen az okozza, hogy fájdalom-
mentes életet várunk el. Pedig a fájdalom elkerülhetetlen. Utolér mindenkit. Minél 
több erőfeszítést teszünk e megváltoztathatatlan ténynek az elkerülésére, annál 
több szorongást, haragot és keserűséget okoz a szenvedés. „Boldog az, aki nem 



 

 

számít semmire” –üzeni G. K. Chesterton (cseszterton)- „mert mindent élvezni fog.” 
Ha végtelen örömöt várunk durva sokkot okoznak a szenvedések. De ha 
számításba vesszük azokat, akkor nem fogunk meglepődni, és Isten malasztját 
kérjük. Az öröm ajándékait is megkapjuk minden olyan alázatos csodával 
kapcsolatban, amely váratlanul és érdemtelenül érkezik hozzánk.    
 

FŐPLÉBÁNIÁNK HIRDETÉSEI FEBRUÁR 14-ÉN 
(Évközi 6., farsangvasárnap: Szent Cirill és Metód) 

 
1./ A mai vasárnappal, de legkésőbb húshagyókeddel véget ér az évközi idő első 
része, a farsang. 
 
2./ Hamvazószerdán szigorú böjttel kezdődik a húsvétra előkészítő nagyböjt szent 
negyven napja. Reggel 7-kor és jövő vasárnap meghamvazzuk a kedves híveket. 
 
3./ A nagyböjt minden péntekén este 18 órakor keresztúti áhítatot tartunk szent-
áldozással. Az első e héten, 19-én, pénteken lesz. 
 
4./ Az Úr Jézus negyvennapos böjtjéhez minden igazhitű katolikus csatlakozik a 
következő böjti fegyelem szerint: 
      Szigorú böjt 18 és 60 éves kor között hamvazószerdán és nagypénteken: a 
három húsmentes étkezésből csak egyszer lakunk jól. 
     Hagyományos böjt a nagyböjt és az év többi péntekén 14 éves kortól fölfelé: ez 
a húsmentes étkezést írja elő. Az évközi időszakban –szükséghelyzetben- kiváltható 
valamilyen jócselekedettel. A betegek és a nehéz munkát végzők fölmentést kapnak 
 
5./ Jövő vasárnap a katolikus iskolák javára gyűjtünk.                           

 
MISEINTENCIÓK 

 
Szombat 17 h                            Fatimai ájtatosság                                              CS 
                18 h    Fél éve +Tóth Lászlóné Olga                                                         É                             
ÉVKÖZI 6., FARSANGVASÁRNAP: Szent Cirill és Metód; február 14. 
8 h    G                Az +Sarusi- és a Tóth-nagyszülők     É                                 
10 h  G                +Domokos Mária édesanya (születésnap)     É                     
Húshagyókedd 18 h  Élő Juditért hálaadás 41. születésnapján                              É                               
Hamvazószerda 7 h  Élő Endre (születésnap)                                                         É                      
Csütörtök 18 h +Czakó Szilvia éanya (13. évf.) és élő Annamária unoka (16.szn.)É                                                               
Péntek 7 h        A Kollár-, a Kovács- és a Mándli-család élő és +tagjai           CS
   18 h                               Keresztúti ájtatosság        É                 
Szombat 18 h   Élő Zsuzsanna testi-lelki gyógyulása                                              É                                                         
NAGYBÖJT 1. VASÁRNAPJA: február 21.  
8 h   G               Az +Tóth- és Erzsébet-szülők                                                         É                 
10 h G               +dr. Molnár Edit édesanya és +Molnár Lajosné Edit nagymama    É                     

                                                                                                      
                                                                                                                                                                                                                                                       


