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12 végzetes tanács
Bréma városának fiatalkorúakkal

foglalkozó törvényszékén az alábbi
plakátot függesztették ki:

1. Adj meg gyermekednek mindent,
amit  csak akar! Így arra a meggyızı-
désre jut  majd, hogy övé az egész vi-
lág.
2. Ha gyermeked trágár, illetlen kife-
jezéseket használ, csak nevess rajta,
hogy így  magát annál érdekesebbnek
tartsa.
3. Semmiféle vallásos nevelésben ne
részesítsd. Majd 18 éves korában ı
maga  választhat, miben higgyen.
4. Gyermekednek sohase mondd, hogy
"az nem jó", "nem helyes"! Ezáltal
ugyanis  bőntudata támadhat!
5. Minden rendetlenségét, hazugságát
hozd helyette rendbe, így gyermeked
bizonyossá lesz abban, hogy a saját
vétségéért  mindig mások a felelısek.
6. Hadd olvasson, amit csak akar.
Evıeszközét viszont gondosan sterili-
záld,  fertıtlenítsd!
7. Házasságotok viszálykodásait hadd
hallja ı is. Így késıbb, ha elváltok,
gyermeketek legalább nem fog rajta
csodálkozni.
8. Mindenre adj neki pénzt, amit csak
megkíván; mert ugye borzasztó, ha
egyszer rádöbben: a pénzért meg is
kell  dolgoznia.
9. Gondoskodj arról, hogy gyermeked
minden lehetséges ételt, italt, luxust,
szórakozást megkapjon - különben a
sok reklám láttán még depresszióba
eshet.
10. Adj neki mindenben igazat. Mert
hiszen a szomszédok, a tanító és min-
denki más csak bosszantani akarják,
kárát okozzák.
11. Ha így gyermekedbıl végül egy
haszontalan csibész lesz, mondd el
mindenkinek: te nem tehetsz róla, hi-
szen te mindent megtettél érte.
12. Készülj fel idıben egy rögös, tövi-
ses  életre. A fentiek betartása esetén
feltétlenül  részed lesz benne.
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ELVEK
Slachta Margit testvérnek ez az írása (és az általa idézettek) nap-

jainkban is nagyon aktuális témát érintenek. A helyzet, ha lehet, azóta
csak „fokozódott”. Sorai talán még nekünk is kicsit idegenül hangza-
nak (első olvasásra), és nemcsak a szóhasználat miatt. Ránk is némi
hatással lehetnek, főként a fiatalabb nemzedékekre, a mai világ által
harsogott divatos szlogenek: legyünk toleránsak, rugalmasak, ne ra-
gaszkodjunk annyira a magunk meggyőződéséhet, hiszen nincs egyet-
len, abszolút igazság … Persze mindezt (még az eredetileg pozitív fo-
galmakat is) negatív értelemben tálalja elénk az a világ, amely éppen
hogy nem tolerálja sok esetben keresztény meggyőződésünket, erköl-
csi elveinket, értékrendünket…

Így ír Margit testvér 1939-ben:
Az élet szürkehangzású

értékei közt foglalnak helyet
az elvek. Régebben nagyobb
tiszteletnek örvendtek, a mai kor
lerázta őket magáról, mint szorító
páncélokat. Az elvek tényleg
korlátokat állítanak. Megsza-
badulva tőlük pillanatnyilag meg-
könnyebbülünk, és úgy érezzük,
hogy fölösleges terhektől szaba-
dultunk, de az élet folyamán ke-
serves könnyekkel kell meg-
fizetnie mindenkinek, aki

elvtelenségre állította rá életét, vagy hamis alapokra helyezkedett. Sor-
sa az evangéliumi háznak sorsa, melyet árvíz és vihar elsodor és romba dönt, mert
futóhomokra épült. Az elvek embere pedig átéli e kősziklára épített
ház ellenálló erejét, mely árvízben is, viharban is szilárdan áll.

Mi az elv? Életünk olyan vezető gondolata, mely cselekedeteink-
nek állandó irányt szab. S ezeket a vezető gondolatokat hittételekből, erkölcsi
törvényekből vonjuk ki, melyek meggyőződéssé lettek bennünk, azért adnak ne-
künk állandó erőt. Az elvtelenség vagy elvnélküliség viszont azért kölcsönzi az
embernek a széltől hányatott nád jellegét, mert nincs benne erő.

… Isten a törvény. Szentlelke a törvényszerűséget éltető szeretet. Aki ebből a
Lélekből akar élni, és szomjazza az életet, az nem tudja a törvények Lelkét magába
szívni anélkül, hogy ez neki jelleget ne adna: jelleget, jellemet, elvet és tuda-
tosságot. Az ilyen ember tudja, hogy mi miért a meggyőződése, hogy adott ese-
tekben neki miért kell így tennie, és nem másképp. …
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Főleg kavargó, nyugtalan és kaotikus világban van rendkívüli sze-
repe a jellemnek. Sokszor nehéz a gyakorlati életre elveket alkalmazni, vagy a
gyakorlati élet eseteiből az azokban mozgató elveket kikövetkeztetni. De nekünk,
katolikusoknak … vannak megmásíthatatlan hittételeink, halljuk tanítóink eliga-
zítását, és a legfőbb aktuális irányítást megkapjuk a Szentatya enciklikáiban.

Minél zavarosabbak a kor vezető és csatát vívó eszméi, eszmeáramlatai, esz-
meragályai, annál nagyobb jelentősége van az eligazításnak. Azért ne csak olvas-
suk, hanem tanulmányozzuk át a legnagyobb figyelemmel a Szentatyának 1937-
ben megjelent enciklikáját… [amely] Mit b r e n n e n d e r  S o r g e  címen
ismeretes.

… Az enciklika részletesen foglalkozik az embernek természetjogaival is,
mely szóval azon törvényeket nevezi, melyeket mint mondja, az Isten ujja írt az
emberi szívek tábláira, ahonnan azt egészséges, bűntől és szenvedélytől el nem
homályosított értelem leolvashatja. Az enciklika alkut nem tűrő határozottsággal
állapítja meg: „az emberi törvények, ha a természetjoggal kiegyenlíthetetlen el-

lentétben állnak, születési hibában szenvednek, amelyet semmiféle kényszeresz-

köz, vagy külső hatalmaskodás jóvá nem tehet.”
Folytatólag Cicerótól idézve: „Semmi sem hasznos, ami erkölcsileg

nem jó, és semmi sem azért erkölcsös, mert hasznos, hanem minden
azért hasznos, mert erkölcsileg jó. Ettől az erkölcsi szabálytól függetlenül a
hasznossági elv nemzetközi viszonylatban állandó háborúra vezetne a nemzetek
közt. Viszont az államok belső életében a hasznossági és jogi szempontokat össze-
zavarná, és nem venné figyelembe, hogy az embernek vannak az Istentől nyert
személyes jogai, melyeket a közösség tőle el nem vonhat olyan beavatkozásokkal,
amelyek a személyes jogok tagadását, eltörlését vagy használati tilalmát célozzák.
[. . . ]  Minden eltérés ettől a rendtől megingatja az alappilléreket, amelyeken a kö-
zösség nyugszik s veszélyezteti a békét, biztonságot, sőt a társadalom fennállását.
[. . . ]  Az olyan törvények és rendszabályok, amelyek ellentétben állnak
a természetjoggal, legbensőbb lényegükben erkölcstelenek.”

Amit csak elénk vet a mai napnak sok változatossága, azt mind mérjük meg
ezen a mértéken! S aztán gondoljunk arra, amit Glattfelder Gyula püspök mond
régi klasszikusokat idézve: „Barát Platón, barát Ciceró, de a legjobb barát az iga-
zság.” A kinyilatkoztatott igazság kibúvót nem enged, s tragikus komolysággal kö-
veteli a maga jogát. Ezért síkraszállni éppúgy kell minden politikai konjunktúrával
és rokonszenvvel szemben, mint ahogy nem szabad megijedni a gyűlölet lázkitöré-
seitől, vagy a népszerűtlenség kockázatától, mert „inkább kell engedelmeskedni
Istennek, mint az embereknek."

Szentlélek Úristen! Te, az élő Törvény és élő Lélek, add kegyesen, hogy vilá-
gosságod fényénél és erőd jegyében emberi síkokon követve téged, jellemesek és
elvhűek tudjunk lenni!

Margit testvér
(A Lélek Szava 1939. február 1-i számában megjelent cikk

 rövidített változata)
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Úton-levés – tanúságtétel
a mindennapok zarándokútján

„Utaidat, Uram, mutasd meg,
ösvényeidre taníts meg engem!”

Szeretek autót vezetni. Évtizedek óta
vezetek, de még mostanában is rá-rá
csodálkozok  az autóutak, pályák szép
ívő  csatlakozásaira.
Pedig vannak „történeteim”! Elıfordult
hogy elütötte papír-masé trabantomat
egy szarvas, máskor éjszaka az M7-en
a belsı sávon váratlanul egy nagy fe-
hér kuvasz  nézett szembe velem.
Belém vésıdött, hogy az úton-levés
veszélyes üzem , és a túlélés tapasz-
talat mindig újra megerısítette ben-
nem, hogy valamiért, valakikért meg-
óvta az életemet az Isten. Így az élet
ajándék és feladat jellege  újra meg
újra hangsúlyt nyert.
Nem biztos, hogy a modern gyermek-
hitoktatás útjai szerint cselekedett az a
nagybátyám, aki a hat-hét éves Áginak
a születésnapjára egy szentképet
adott, aminek azt írta a hátoldalára:
Utaidat, Uram, mutasd meg,
ösvényeidre taníts meg engem!
Mégis rányitotta ez a szívem szemét
egy látásmódra , s talán egy életmód-
ra is.
Érettségi utáni nyáron többen három
hetet a Magas Tátrában töltöttünk,
sátorozva. Hajnalban indultunk, és
meg kellett találnom a lépésnek azt a
ritmusát, mely nem a célhoz érés lihe-
gése, hanem az úton-levés kitartása ,
azt a ritmust, mely hegynek fel és
völgynek le nem vált sebességet, mely
lehetıvé teszi a szem és a szív cso-
dákat látó szemlél ıdését . És
ami nem csügged, amikor a  nyeregbe

 avagy a csúcsra felérve azt látja, hogy
még újabb magaslatok és csúcsok áll-
nak elıtte. Talán két-három napba telt,
amíg kialakult bennem az úton-levés
magatartása , mely nem a következı
pihenıt várta, és nem a „jaj, csak el-
érjek a csúcsig” titkolt reménye volt.
...: a „hátamon a házam” cipelése. pe-
dig megtanított arra, hogy a minden-
napi úton-levéshez szükségeseket
egyszer ő igénytelenséggel válogas-
sam össze. S megtanultam azt is,
hogy az ilyen túrákra készülni kell,
testben, lélekben, információban, akár
nyelvtanulásban is.

A történelmi idık ajándéka, hogy ezek
a túrák egyben a lelki életnek a túrái
is voltak, az Isten útjait kerestük , ta
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nultunk együtt a kortársakkal imádkoz-
ni az Oltárkınél Erdélyben és a Szlo-
vák Paradicsom zuhatagos vizein tu-
tajozva. A turista utak és ösvények jel-
zése, kanyargása a szakadékok men-
tén segített megtanulni tájékozódni
és ragaszkodni az Úr útjaihoz a
mindennapi élet dzsungeleiben .
Valóban megszólalt az a bizonyos
szentképre írott zsoltár sor, s állandó
kérésemmé lett: Utaidat, Uram, mu-
tasd meg nekem… ösvényeidre taníts
meg engem…
Életformámmá lett a kérés, hogy
megmaradjak az Úr útjain, járjam a
mindennapok munkás útjait a nem hí-
vı kórházi környezetben, hogy én ma-
gam váljak az Úr ösvényévé mások
számára, egyszerően csak azzal, hogy
más a szókincsem, hogy a jóhiszemő-
en feltételezem az igazat, a jót a mun-
katársakról.
Diétásnıvérként, élelmezésvezetıként
igen eltérı adottságú, kultúrájú, hátte-
rő munkatársaim voltak, fıorvostól a
kórházi segédmunkásig. Nemcsak
azért jártam a mindennapok életútját
közöttük „illegalitásban”, mert államel-
lenes cselekedetnek minısült egy
szerzetes közösséghez tartozni és fi-
atalokat ilyen életútra bíztatni, hanem
azért is, mert munkatársaimnak még
arról is csak homályos fogalmaik vol-
tak, hogy mit jelent kereszténynek len-
ni … Tehát útkeresés volt a velük való
mindennapos együttlét, annak keresé-
se, hogyan találkoznak bennem az
Úrral, aki Út, Igazság és Élet!
Apró magatartási döntések  voltak
ezek: hogy pl. a hétvégeken újra meg
újra kedvesen odakészített étel-
csomagot ne fogadjam el. Hogy ítélke-
zés nélkül lássam, ha valóban csak
maradékot visznek haza, de ne iga-
zoljam a magatartásommal a lopást.

Mert ahogy Slachta Margit Crédójában
áll: ember nem engedheti meg, amit
Isten tilt.
Vagy hogy megtanuljam fegyelmezni
magamat, s a még oly szellemes, de
kétértelmő, sıt nagyon is egyértelmő
viccekre, meg se rezdüljön az arcom.
Hogy csak akkor menjek bele erkölcsi
témákról szóló beszélgetésekbe, ha
valóban tudni akarják a véleménye-
met.
Hogy szakmai kifogásaimat halk szó-
val, de egyértelmően tegyem meg.
Hogy bárkivel találkozom, mindenkinek
elıre köszönjek.
Érdekes helyzetekkel is szembesül-
tem. A konyhai munkatársak nagyító
alatt figyelték és idınként provokálták
a magatartásomat. Például nem tud-
ták, hogy manapság nem olyan a
pénteki böjti fegyelem, mint hajdanán,
így nekem meg kellett tartanom a
pénteki hústilalmat, hogy ne botrán-
koztassam ıket. Persze ez egyáltalán
nem ártott nekem sem.

Lassanként kialakult, hogy a bajaikkal,
életviteli nehézségeikkel hozzám for-
dultak. Jó tapasztalattá lett számomra,
hogy a hozzám forduló ismeretei
szerint, az ı szókincsével fogalmaz-
zam meg az evangéliumi válaszokat,
és nem az egyházi szlenggel.
Akkoriban még volt kora reggeli mise,
így bár hétre jártam dolgozni, elıtte
magamhoz vehettem az Urat, és kér-
hettem, hogy bennem Vele találkozza-
nak azok is, akik nem ismerik İt, an-
nak ellenére, hogy én nem nagyon be-
szélhetek Róla.
A kórház felé tartva mindig az éjszaka
meghaltakért imádkoztam. Idıvel
szinte képként megkaptam már éjsza-
ka az arcukat, s nem ért meglepetés,
amikor láttam az üres ágyukat.
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Ritka nagy ünnep volt, amikor útké-
szítıje lehettem egy-egy beteg
szentségi találkozásának az Úrral.
Az is az Úr melletti döntés volt, hogy –
bár az osztályra járt kihallgatni engem
az alezredes úr – amikor Bibliát kért
egy beteg, akkor vittem neki, majd
amikor nem azt akarta megosztani,
hogy madártejet kér-e vagy kompótot,
hanem hogy hol rontotta el az életét,
megrendült szívvel hallgattam, és
ajánlottam fel, hogy elhívom a tiszte-
lendı urat. Így tanúja lehettem a cso-
dának, hogy az Élet Urával való kien-
gesztelıdés és a betegek kenete ho-
gyan adta vissza az életerejét annak,
akirıl a folyosón már úgy beszéltek,
hogy hamarosan exitálni fog. A beteg
pedig, akinek nyelıcsövét daganat
fúrta át, másnap már jóízően evett, s a
hét végére azzal ment haza, hogy Is-
ten idıt adott neki, hogy a családjában
megpróbálja jóvátenni, amit ellenük
vétett.
De ez ritka kegyelmi pillanat volt. A
betegek változtak, de a munkatársak
maradtak, s ık voltak az állandó kö-
zeg, amiben éltem.
De ez is ajándékká lett. Egy alkalom-
mal egy velem kortárs pap temetésérıl
mentem be a munkahelyemre. Az
ugyancsak kortárs fınököm rám nézett
és azt mondta: – Ágnes, te nem vagy
normális, olyan öröm látszik az arco-
don, mintha egy menyegzırıl jöttél
volna. Erre ıszintén válaszolhattam:
– Igen, ez a temetés ahhoz hasonló
élmény volt. Hosszú csönd követke-
zett, majd egy kérdés: – Mondd, én
miért félek a haláltól? S itt kellett vál-
lalni, hogy az Úr szavainak útja élet
és szabadító igazság: – Tudod, az
természetes, hogy ha valaki az anya-
méhét koporsóvá tette, az fél a halál-
tól!

Ezek után két hétig zengett a kórház,
az én hibáim szétkürtölésétıl, s pár
hónapon belül máshová kerültem dol-
gozni. De az Igazság végül mégis az
Úr útjává tett engem a fınököm szá-
mára: advent elején megszólalt a te-
lefon, a fınököm férje hívott, hogy a
felesége rapid leukémiával fekszik a
László Kórházban, és velem szeretne
beszélni. Amikor beléptem a kórte-
rembe, azzal fogadott: – Ágnes, segíts
visszatalálni Hozzá, aki olyan régóta
nem volt fontos nekem!
Uram, add, hogy utaddá váljak má-
sok számára, ma is, más körülmé-
nyek között, a szavak által, melyek
ma már egyértelm ően rád mutathat-
nak. Tedd igazzá, hitelessé életem
szavait!  Jöjj el, Uram Jézus, hogy idıs
napjaimat is átjárja az annak idején
Áginak adott szentképre írt kérés,
vágy:
Utaidat, Uram, mutasd meg, ösvénye-
idre, a szeretet apró döntéseire, taníts
meg engem! Tégy hasonlóvá magad-
hoz, aki Út vagy a számomra, szá-
munkra, tégy a Te szereteted útjává
engem!

Ma, hetvenévesen nem a Tátra turista
ösvényein találkozom az Úrral, hanem
például a metró mozgólépcsıin velem
szemben mozgó arcok, üres tekintetek
tömegével. S kérem a Velem Járót, az
Emmánuelt, áldja meg ıket, árassza ki
irgalmasan a Vigasztalót, hogy adjon
reményt, vigasztalást, lépjen be az
életükbe, és mutassa meg nekik az
Utat – az Igazságot – az Életet!
Jöjj el, Uram Jézus!

Sztrilich Ágnes testvér

(Az egri katolikus rádióban 2012-ben
elhangzott elmélkedés, tanúságtétel

írott változata.)
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Találkozás a földdel, égre emelt tekintettel

– olvasható az 1Úton Nemzetközi zarándoknap ismerte tésében.
Miért vállalják napjainkban hazánkban is egyre több en a gyalogos zarán-
doklatok fáradalmait, milyen élményt nyújt a résztv evık számára egy-egy
zarándokút?

Lapunk 19. (színes) oldalának folytatásaként  az alábbiakban egy tavalyi, az
1Úton el ızményér ıl is tudósító sajtóanyag alapján szeretnénk választ  kapni
erre a kérdésre.

2013. szeptemberében Balatonal-
mádiból, a Szent Imre templomtól
indult a hagyományos gyalogos za-
rándoklat Sümegre, a hazáért.
Tíz éve, minden évben 30-50 ember
gyalogolja végig a három napos,
kilencven kilométeres utat, a Bala-
ton-felvidéki zarándoklatot.
A szép hagyomány önmagában figye-
lemre méltó, de a hatásai még jelentı-
sebbek. A sümegi zarándoklat volt a
kezdete a hazai gyalogos zarán-
doklatok reneszánszának , hiszen
mára fél tucat zarándokszervezet jött
létre, és évente legalább száz zarán-
doklat szervezıdik, civil kezdeménye-
zésekre, s ezeken sok ezer ember
vesz rész.
Már az elsı sümegi zarándoklaton
felvet ıdött a Mária Út, Közép-
Európa zarándokútjának álma, ami
azóta megvalósult.

Miért lesz egyre népszer őbb a gya-
logos zarándoklás?
Szabó Tamás,  a sümegi zarándok-
lás kezdeményez ıje, a Mária Út
Egyesület elnöke így válaszolt erre
a kérdésre 2013-ban:

– Sokszor úgy érezzük, ki kell sza-
kadni a mindennapokból , kell alka-
lom az életünk újragondolására. Útke-
resık vagyunk, és állandóan szük-
ségünk van a megújulásra .

Mindnyájunknak rengeteget adnak az
új ismeretségek, barátságok, az új kö-
zösség. Aztán az embernek szüksége
van nagy erıpróbákra  is, menni, akár
esik, akár fúj, megtenni akár szenve-
désekkel is az utat. Hiszen szüksé-
günk van szép és er ıs lelki élmé-
nyekre, f ıleg pedig arra, hogy Istent
keressük.  Csodálatos megélni a za-
rándoklaton az egyenlıséget, az egy-
másra figyelést, egymás segítését, az
egyszerőséget, s mindebbıl könnyő
megérteni, mi a fontos és mi nem.
Nincs, akit ne vonzana a természet-
közelség,  ne bővölne el a csodálatos
táj. Megragad bennünket a hagyo-
mány ereje, és talán újra felfedezzük
a keresztény kultúra kincseit, gyö-
kereinket .
S ha a környezetünket nézem, elemi
erejően megrázó találkozni békes-
ségben és szeretetben más népek,
más kultúrák, más vallások tagjai-
val . Minden új kapcsolattal gazdago-
dunk.
Gyalogolni jó, mondta Móricz, de za-
rándokolni százszor jobb. A test elfá-
rad, de a lélek kitárul, szárnyal és
örömmel lesz teli.
A zarándoklás életre szóló élmény,
és sokszor sorsfordító erej ő.
Aki már zarándokolt, újra és újra út-
ra kel, mert szüksége van rá, nem
keveseknél életformává válik.
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És még néhány gondolat az idei
1Úton zarándoklat ismertet ıjébıl:

A zarándoklat során találkozások tör-
ténnek ember és ember, Isten és
ember között. Miközben az ember lé-
péseivel töretlenül egy fizikai cél felé
tart, rádöbben arra, hogy útját végig
egy emberfeletti világ biztonsága
kíséri.

Így a zarándok önmagával is szem-
besül.  Megismeri saját értékeit és
korlátait, választ kaphat kérdéseire,
problémáira. Irányt kap, útmutatást ar-
ról, milyen értékrendet kövessen, me-
lyek azok az alappillérek, amik meg-
tarthatják ıt az életben.

A zarándoklat életet átformáló él-
ménnyé válhat  azok számára, akik
nyitottak a találkozások átélésére,
megtapasztalására.
Az úton levı ember áldozatot hoz.
Nemcsak önmagáért, másokért is.
Erıfeszítést tesz célja elérése érde-
kében.

Kiszakadva a városok és falvak vilá-
gából, az ember a természettel talál-
kozik,  miközben zarándokol. A világra
ajándékként tekint, s rácsodálkozik
minden apró, bomló rügyre, nyíló vi-
rágra, az ızek suhanására vagy egy
szépen gondozott búzatáblára.
A zarándoklat találkozás a földdel,
égre emelt tekintettel.
A zarándoklat sajátos életforma , mely
minden résztvevı számára maradandó
élmény nyújt.
Aki elég bátor ahhoz, hogy útra keljen,
akkor is járja majd az utat, ha fizikailag
már nem lesz rajta. Ekkor már nem a
fára festett Mária Út-jelzéseket követi,
hanem az önmagában született bel-
sı jeleket.  Élete, gondolkodása örök
úton levés lesz, törekvés egy neme-
sebb cél felé.

A fallóskúti zarándokhely történetér ıl

A „hasznosi látnoknak”, Klára asszonynak mutatta meg a Szőzanya az
1947. július 2-i jelenésében a fallóskúti gyógyító forrást – ahogy ezt lapunk 18.
(színes) oldalán  közöltük.

Egy másik látomásban egy nagy vörös kígyót mutatott a Szőzanya Klára
asszonynak, amit együtt egy aranyfőrésszel kettéfőrészeltek – emlékezik vissza
Kacsik Árpád mátraszentimrei plébános, Klára asszony elbeszélése nyomán.

Egy 1948-as jelenésben a Szőzanya kérte, hogy kápolna épüljön a forrás-
nál.  Czapik Gyula egri érsek szóbeli engedélyével, a környékbeliek munkájával
gyorsan felépült a régi kis Mária kápolna. A Szőzanya kérésére készült el, Klára
asszony leírása nyomán az életnagyságú Mária szobor is.

Klára asszonynak ezentúl rendszeresen voltak látomásai. Tıle is, ill. rajta
keresztül is imára, engesztelésre, megtérésre, bőnbánatra hív a Szőzanya.
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A jelenések kezdete óta sokan zarándokolnak ide, annak ellenére, hogy
1987-ig egyházilag és államilag is tiltott hely volt a forrás és a kápolna. A forrás
idıközben kúttá mélyült.

Kacsik Árpád 1981 óta Mátraszentimre plébánosa. Mivel sokan igényelték,
hogy misézı hely legyen a közeli forrásnál, felkereste az egri érseket, Klára asz-
szonyt és az Állami Egyházügyi Hivatalt.

Végül 1987-ben az érsek ıt bízta meg (ill. a mindenkori mátraszentimrei
plébánost) a kegyhely ellátásával, ırzésével, fejlesztésével, istentiszteletek ve-
zetésével, ellenırzésével. A sokat szenvedett, meghurcolt Klára asszony ezt már
nem érhette meg, 1985. december 9-én elhunyt.

A kegyhely a mai napig folyamatosan épül, szépül, adományokból, önkénte-
sek munkájának köszönhetıen is.

A régi kis kápolna köveibıl épült a mai Erdık Királynıje kápolna, amit 1990-
ben Seregély István érsek szentelt fel. Ennek oltára mögött áll a kegyszobor (lásd
lapunk 18. oldalának fotóját).

Mellette épült fel az újabb templom, 2002-tıl, 2006-ban szentelte fel Sere-
gély István érsek, a Béke Királynıje tiszteletére.

(Források: Mátraszentimre, Felsı-mátrai templomok. Tája, korok, múzeumok
kiskönyvtára 819. szám, 2009.; A fallóskúti (hasznosi) Mária kápolna. Összeállí-
totta: Kisfalusi János ny. gk. lelkész, 1995. 2. kiadás: 1996. – ı Klára asszony
naplója alapján írt a jelenésekrıl. – Évszámok tekintetében itt-ott kicsit eltérnek
egymástól.)

*************************************************

Mátraverebély-Szentkút történetéhez
Nemzeti kegyhelyünk történetérıl több (interneten is elérhetı) régi és új for-

rás áll azok rendelkezésére, akik alaposabban meg szeretnének ismerkedni vele.
Itt most csak röviden idézzük fel a kegyhely születésének történetét, amely

egy Szent Lászlóval történt csodával kapcsolatos. (Ennek leírásai nem egészen
egyeznek.)

A hagyomány szerint Szent László királyt a kunok elleni harc során (1091)
bekerítette az ellenség, és egy völgybe szorult, ráadásul egy széles, mély szaka-
dék zárta el a menekülés útját. A király azonban lovával merészen átugratta a
szakadékot. Az elsı lópata belenyomódott a sziklába, és víz szivárgott ki a pata-
nyomból. A király bárdjával kiszélesítette a nyomot, és ekkor forrás tört elı belıle.

Egy 1714-es irat szerint egy néma kisfiú vizet keresvén lemaradt apjától.
Megjelent neki a Szőzanya, és egy lópatkójú mélyedésre mutatott, ahol víz csil-
lant fel. Szomját oltotta és apja után kiáltott – meggyógyult némaságából. Ennek
okán a helyet szentnek nyilvánították, és1195-ben Szentkút lett a neve.

1700-ban aranykereszt ragyogott fel a vízben. XI. Kelemen pápa kivizsgál-
tatta az eseteket, az azóta megtörtént gyógyulásokat, melyek valódiságát elfo-
gadta. 1701-ben a hívık ezrei elıtt jelent meg a Boldogságos Szőz, trónján ülve
és a kis Jézust tartva a karjaiban.

1714-tıl Lukovics Márton kisterenyei plébános feljegyezte a forrásnál történt
csodás eseteket.

(Az idık folyamán változásokon ment keresztül a Szent László forrás, ma már
alig észrevehetı a helye.)
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Galgóczy Erzsébet
(1905 – 1962)

Galgóczy Erzsébet nagy magyar en-
gesztelınk, hitvallónk, Krisztus fehér vérta-
núja Szolnokon született 1905. június 27-
én, 10. gyermekeként egy 11 gyermekes csa-
ládban. A felnıttkort csak négy gyermek élte meg.
Szülei mélyen vallásos, egyszerő emberek voltak.
Két éves korában elvesztette édesapját. Mindig
nagyon beteges kislány volt, gyermekkorában ba-
lesetek is érték. Elemi iskoláit alig tudta emiatt el-
végezni. Elsıáldozó is csak negyedikes korában
lehetett a sok hiányzás miatt. Ettıl kezdve napi ál-
dozó lett. Jézus és a Szőzanya iránti szeretetét és
odaadását édesanyjának köszönheti, aki még szü-
letése elıtt felajánlja Jézusnak és a Szőzanyának.

1919-ben, az ún. Tanácsköztársaság idején, amikor a románok a Tiszáig jöt-
tek és állandóan lőtték a várost, a Zagyva mellett álló templomból (ma a szolnoki
Vártemplom) mint kis Tarzíciusz, kimenti az Oltáriszentséget a cibóriumban. Már
ekkor vértanúságra vágyik, szeretné életét áldozni Krisztusért. A megáradt Zagy-
vát átúszva, fejére kötve menti meg a Drága Terhet... 14 éves ekkor...

1920. március 12-én fekszik betegen ágyba, és ettıl kezdve tulajdonképpen
élete végéig fel sem kel. 42 év súlyos testi és lelki szenvedésekben, ágyban
fekve, tehetetlenül! Betegségei, melyeket kereszthordozásként – vívódások után
– felajánl a lelkek megmentéséért, a következık: skarlát, szövıdményeként ve-
sebaj (4 éves!), égési sérülés angolkóros lábakra, tüdıgyulladás, majd TBC, a tü-
dırıl a belekre, majd a csontokra húzódik, állandó lázas állapot, sokszor 42 C°
felett, degeneratív mozgásszervi elváltozások, szív- és keringés-rendszeri beteg-
ségek, mindezeken felül mások betegségének átvállalására való készség és ké-
pesség...

1929. júl. elején jelenik meg nála elıször – kezdetben nem ismeri fel –
a Szőzanya, a Szép Hölgy, és ettıl fogva élete végéig majd minden nap. Ez év
nagyböjtjében jelennek meg - idıszakosan eltőnve, látható módon kezén, lábán
és oldalán Krisztus sebhelyei. Karácsony éjszakáján pedig a töviskoronát kapja
homlokára és fejére. Ettıl kezdve haláláig hetente (pénteki napokon) átéli Jézus
kínszenvedéseit, együtt hordozza Vele a terheket, lelkeket mentve, engesztelve
hazájáért. A Szőzanya mellett Jézus is többször megjelenik neki (pl. képeket
mutatva neki az országról az ostrom idején), így kérve segítségét, amit ı mindig
megad... Szenvedéseiben a Szőzanya is ápolja, segíti, megáldoztatja, sıt eseten-
ként maga Jézus is áldoztatja.

Magát teljesen felajánlva Jézusnak és a Szőzanyának, nemzetünk bőnei-
ért engesztelt, élte hihetetlen mélységő testi-lelki szenvedésekkel teli életét
haláláig, és napról-napra vált Krisztus fehér vértanújává. Életútja párját ritkító



13

misztika. A Szőzanya kérésére rejtettségben élte le engesztelı életét. Nem is
igen tudnak Róla még halála után közel 50 év elteltével sem. Mindenesetre Szt.
Pio atya tudott róla. Egy alkalommal magyar zarándokok keresték fel, akiket
így fogadott: „Minek jönnek maguk ide Magyarországról? Van maguknak is
stigmatizáltjuk: Galgóczy Erzsébet.” (Kiss Mária Hortenzia nıvér: A stigmatizált
Galgóczy Erzsébet – Új idık apostola c. könyv, 178. o.) Életútján papok, szerzete-
sek, segítık kísérték, akik tanúságot is tettek róla...

**************************************
Galgóczy Erzsébet életének helyszínei:
Szolnok (1905-1945) – Kisújszállás
(1945-1954) – Veresegyháza (1954-
1959) – Máriaremete (1959-1962)
Életét Máriaremetén fejezte be
1962. március 27-én. Halálakor rózsa-
illat töltötte be a szobát. Tisztelıi késıbb
is részesültek rendkívüli, mennyei illatban
– a budapesti Farkasréti temetıben is,
a sírjánál.
Életének pillanatképei címszavak-
ban:
Az Oltáriszentség kimentése, vágy a vér-
tanúságra, engesztelı áldozata, életfel-
ajánlása, mérhetetlen szenvedéseiben a
Szőzanya és Jézus személyes látogatása,
támogatása, segítsége, a Szőzanya taní-
tása, a stigmák megjelenése, vádak,
megnemértések, egyházi vizsgálatok,
testi-lelki szenvedések, lelki vezetıi, köl-
tészete, misztikus álmai, lelkigyakorlatai.

A Boldogságos Szőz szavai Galgóczy Erzsébethez 1946. augusztus 30-án: „Halá-
lod után kinyilatkoztatja és megmutatja az Úr Jézus, hogy valóban az İ eszköze
voltál és engesztelı áldozata. És én megmutatom, hogy az enyém voltál és az Úr
Jézus leghatalmasabb akaratából történt és fog történni minden. Nagy szándé-
kainak megvalósításához téged használt és környezetedet eszköznek.”
2009-ben elkezdtük élete, személyisége, emléke felkutatását. A folyamatba illesz-
kednek bele a megismertetéséért mondott szentmisék és az életérıl tartott elı-
adások is. Célunk Galgóczy Erzsébet. megismertetése lehetıleg minél
több magyar emberrel hazánkban és határainkon kívül. Imádkozzunk
ezért!  (Szeretetláng nıvérek)
Életrajzi források:
1. Kiss Mária Hortenzia (1911-1994) Miasszonyunkról nevezett kalocsai iskola-
nıvér: A stigmatizált Galgóczy Erzsébet – Új idık apostola (1989)
2. Roth Anna (1918-1998) Páli Szent Vincérıl nevezett szatmári irgalmas nıvér:
A szeretet nem ismer határt (1991)
Megjegyzés: Kiss Mária Hortenzia könyve már nem kapható, Roth Anna (a könyv
borítóján és belül sem található a szerzı neve) „A szeretet nem ismer határt”
címő könyve talán még  beszerezhetı a Szeplıtelen Szív Alapítvány, 1029 Buda-
pest, Álmos vezér u. 22. Tel.: +36(1) 376 9654 – címen.
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„Az Élet Evangéliuma
és a szabadság védelme!”

Részletek Raymond Leo Burke bíboros beszédébıl

– amely  a Katolikus Média Szimpóziumján hangzott e l
2014. március 24-én.

… Rá kívánok mutatni, mennyire fontos a katolikus m édia szerepe az igaz-
ság, a jóság és a szépség közreadásában, hiszen eze k személyes és közös-
ségi életünk nélkülözhetetlen alapját képezik.

A közvetlenül Isten kezébıl érkezı transzcendentális jelleg van megkérdı-
jelezve, sıt eltaposva abban a társadalomban és kultúrában, mely önmagára hi-
vatkozik, nem tekint Istenre és Istennek a természetbe és minden ember szívébe
írott törvényeire – pedig az ember az egyetlen teremtmény, akit Isten a saját ké-
pére és hasonlatosságára alkotott.

Egy ilyen társadalomban, a lelkiismeret, mely az emberszív kiváltságos he-
lye, mely ismeri és figyeli Isten törvényeit, már nem számít. Ha egyáltalán szóba
kerül, a templomok falain belüli imádságra vonatkoztatják. A templom falakon kí-
vül a lelkiismeret szent tekintélyét alávetik azoknak, akiknek hatalmuk van az
emberszívbe vésett rend, a valóság objektivitásának tisztelete nélkül végrehajtani
az akaratukat. Egy ilyen társadalomban és kultúrában az emberélet, a család és
a vallásos lelkiismeret igazsága, jósága, szépsége erıszakot szenved ,
azoknak az önkényességétıl, akiknek van hatalmuk, és mindent meg is tesznek
annak érdekében, hogy a nevelésen, a médián keresztül elrejtsék ezeket a társa-
dalom tagjainak személyes megfontolása elıl.

Mostani gondolataimat az Evangélium Vitae enciklika  inspirálta. Bol-
dog II. János Pál pápa 1995-ben, Gyümölcsoltó Boldog asszony ünnepén
tette közzé enciklikáját, „az emberi élet megtámadh atatlan értékér ıl”.

Az enciklika elsı szavai rámutatnak, mennyire fontos ez a Katolikus Média
Szimpózium társadalmunk jövıje számára.

Az Élet Evangéliuma Jézus jó hírének a szíve. Az Egyház napról napra be-
fogadja ezt a jóhírt, és szüntelen hőséggel adja tovább minden kor és kultúra
emberének.

A katolikus média ezt hirdeti erıteljesen egy teljesen szekularizált társada-
lomban.

KRISZTUS IGAZSÁGÁNAK ELS İ ÉS ALAPVETİ MEGHIRDETÉSE
Az elsı és legalapvetıbb módja, hogy felragyogtassuk azt az élı igazságot,

melyet a mi Urunk Jézus közölt Titokzatos Testében, az Egyházban, az erıteljes
tanúságtétel az emberélet tagadhatatlan méltóságáró l, a foganástól egészen
a természetes halálig, a házasság élethossziglani i ntegritása, mint egy férfi-
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nek és egy n ınek hőséges és termékeny egyesülése, valamint a helyesen
kialakított lelkiismeret szent tekintélye .

A személyes megtérés és a világ átalakítása, melyre Krisztus mindenkit
meghívott, elsısorban és szükségszerően az emberi élet védelmezésére  és se-
gítésére szólít, különösen is a legkisebbekére. Ez felel meg az Úrnak az Utolsó
Ítéletrıl mondott példabeszédének, a hőségnek, a házasság felbonthatatlansá-
gának és termékenységének, és a helyesen kialakított lelkiismeret feltétlen tisz-
teletének.

II. János Pál pápa, amikor az Egyház küldetésérıl írt a világban, azt hang-
súlyozta, hogy ennek eredete Jézus dicsıséges szíve, s ezért ez minden tanít-
vány szívének fontos. Azt mondta:

Minden személy, Isten megtestesült Igéjének misztériuma miatt, az Egyház
anyai gondjaira van bízva.  Ennek következtében az emberi méltóság és élet
bármiféle fenyegetettsége kell, hogy mélyen érintse az Egyház szívét. Kell, hogy
érintse Isten Fiának megváltó megtestesülésébe vetett hitét, és kötelezıvé teszi
számára a küldetést, hogy hirdesse az Élet Evangéliumát az egész világon, min-
den teremtménynek.

Az Egyház, Krisztus Misztikus Teste, létének lényegével fejezi ki Istennek,
az Atyának feltétlen, felmérhetetlen és szüntelen szeretetét minden egyes ember
iránt. Jézus átszúrt szíve, s a bel ıle kiöml ı vér, az „él ı vizek folyója”, mely
állandóan árad Jézus dics ıséges szívéb ıl a hívek szívébe, s a hívek szívé-
bıl a többi ember szívébe.

II. János Pál pápa rámutatott arra az alapvetı és végérvényes hatásra,
melyet Jézus átszúrt szíve gyakorol minden ember üdvösségére, miután İ meg-
halt a kereszten az ember üdvösségéért.

Krisztus vére miközben kinyilvánítja az Atya szeret etének nagyságát,
rámutat arra is, milyen értékes az ember Isten szem ében, s arra is, milyen
felbecsülhetetlen jó maga az élet.

A Pápa továbbá megmagyarázza, hogyan szólít Krisztus vére minden em-
bert arra, hogy feltétel nélkül viseljen gondot embertársára.

Krisztus vére kinyilatkoztatja az embernek a saját nagyságát, azaz a hivatá-
sát, mely a személy legsajátosabb ajándéka.  Éppen azért, mert ez a Vér mint az
élet ajándéka ömlik ki, Krisztus vére immár nem a h alál jele , nem az ember-
testvérektıl való elszakadás véglegessége, hanem a kommúnió eszköze, az
élet gazdagsága mindenki számára.  Mindenki, aki az Eukarisztiában issza ezt
a Vért, és egyesül Jézussal, belevonódik az életnek és a szeretetnek abba a di-
namizmusába, melynek célja, hogy a szeretetre szóló meghívás, mely mindenki-
nek szól, teljesen kibontakozzon.

Krisztus vére késztet és kötelez mindannyiunkat az élet védelmére. Ez a vér
a szent remény forrása, annak a bizonyosságnak az alapja, hogy Isten tervében
az élet gyız.

Most röviden reflektálok arra, mit jelent, hogy a katolikus média Krisztus
igazságának eszköze.  Majd a Katolikus Média tevékenységét bele akarom he-
lyezni az új evangelizáció összefüggésébe, hiszen ez az igazság meghirdetésé-
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nek helye. Végül az igazság két pillérére kívánok tekinteni, a természeti törvényre
és a lelkiismeretre.

KRISZTUS IGAZSÁGÁT MEGHIRDETİ ESZKÖZ
Krisztus igazságának els ıdleges meghirdetési helye a család , ahol a

gyermekek a szülık egymás iránti és hozzájuk való kapcsolatában ismerik meg
az élı hitet. Ebben a tanúságtételben jelen van az emberélet sérthetetlensége, a
házasság és család integritása, az emberi szexualitás helyes értelmezése és a
lelkiismeret igaz alakulása. Egyértelmő, hogy a nevelés pótolthatatlan módon
kapcsolódik a családhoz.  Az a társadalom, mely nem érzékeny az egészséges
nevelésre, komolyan veszélyezteti a családi életet. A KEK emlékeztet bennünket
arra, hogy az ún. erkölcsi engedékenység az emberi szabadság f élreértelme-
zése.  Az igazi szabadság kibontakozásának elıfeltétele, hogy engedjük magun-
kat az erkölcsi törvények szerint nevelni.”

A KEK azt mondja: „A nevelıktıl joggal elvárható, hogy a fiataloknak tisz-
teletteljes eligazítást adjanak az igazságról, az emberi szívrıl, erkölcsrıl, az em-
ber méltóságáról.” A keresztények számára ez tartalmazza az élet szentségérıl
szóló tanítást, a saját test és lélek és a mások iránti sérthetetlen tiszteletet.

Az Evangelium Vitae még sokakra hivatkozik, akiknek feladata hirdetni az
élet jóhírét, az egészségügyi dolgozókra, önkéntesekre, pedagógusokra, jogá-
szokra, kórházi dolgozókra, katolikus iskolákra, egyetemekre, s más intézmé-
nyekre, melyek segítik az egyént és a családokat, hogy az élet evangéliumának
igazsága szerint éljenek.

Egy olyan korban, mely magát a kommunikáció koraként  jellemzi, igen
fontos, a valóban pro-life és család-barát média ki fejlesztése és támogatá-
sa. Igen fontos megszervezni és fenntartani a közvélemény állandó informálását
az ártatlan emberélet elvitathatatlan méltóságáról és a családi élet integritásáról.
A halál kultúrája f ıként azért terjedhet, mert hiányzik a közvélemény f igyel-
me és informáltsága. S ıt az élet- és család-ellenességre beállított, agres z-
szíven szekuláris média megzavarja és megrontja a s zívet és értelmet, és
szembefordítja a lelkiismeretet Istennek az embersz ívbe  írott törvényével.
II. János Pál pápa err ıl beszélt:

A lelkiismeret általános felrázására van szükség, v alamint egységes
etikai er ıfeszítéssel nagy mozgalmat kell indítani az élet vé delmében.  Ösz-
sze kell fognunk, és fel kell építenünk az élet új kultúráját.  Ez a sürgetı ínség
a jelen történelmi átalakulásból fakad, de mélyen a keresztény evangelizációban
van a gyökere. Hiszen az Evangélium célja valójában az, hogy belülrıl alakítsa át
és újítsa meg az embert. Mint ahogyan a kovász belülrıl alakítja át a lisztet, az
Evangéliumnak is át kell hatnia minden kultúrát.

II. János Pál pápa nem mulasztotta el megjegyezni, hogy ezt az erıfeszítést
az élet kultúrájának megújításáért a keresztény közösségekben kell elkezdeni. Az
Egyháznak meg kell szólítania azokat a tagjait, akik bár aktívak az Egyházban,
mégis életüket elszakítják a keresztény hit erkölcsiségétıl, erkölcsi szubjektiviz-
musba esnek. Fordította: Sz. Á.

(Az elıadás további részéb ıl lapunk következ ı számában
adunk közre részleteket.)


