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Évközi 16. vasárnap

A szentmise olvasmányai

Július 23.

Szent Brigitta szerzetesnő, Európa
társvédőszentje

1. Jer 23,1-6

Július 24.
Július 25.
Július 26.

Árpád-házi Szent Kinga szűz
Szent Jakab apostol
Szent Joakim és Anna, a Boldogságos Szűz
Mária szülei

A választott nép vezetői felelőtlenségük miatt
képtelenek a közösséget összefogni, de Isten a
Megváltó által igazi, hatékony, közösségét a
végső célba eljuttató vezetőt küld.

2. Ef 2,13-18

Krisztus, mint Megváltó mind a pogányokat,
mind a választott nép tagjait egyetlen
közösséggé formálja és Istenhez vezeti.

3. Mk 6,30-34 Jézusnak és apostolainak szinte még pihenésre
sincs idejük, a megfelelő vezetőt nélkülöző
tömeg állandóan hozzájuk fordul minden
viszontagságában.

Pihenjétek ki magatokat!

A rejtettség misztériumához tartozik az is, hogy a kegyelem
hatékonysága nem követi a természetes értékskálát. Már Pál
apostol meglátta, hogy az emberi bölcsességgel szembe lehet
állítani Isten látszólagos balgaságát: „Isten azt választotta ki, ami a
világ szemében ostoba, hogy megszégyenítse a bölcseket. Azt
választotta ki, ami a világ szemében gyönge, hogy megszégyenítse
az erőseket. Ami a világ előtt alacsonyrendű és lenézett, azt
választotta ki az Isten, a semminek látszókat, hogy megsemmisítse
azokat, kik valaminek látszanak.” (1Kor 1,27-28). Ez a küzdelemmel
teli élet mégis alkalmas arra, hogy megvalósuljon benne Krisztus
uralma. Az iránta való hűség azért értékes, mert a hit megvallása
tudatos állásfoglalás és áldozat. A szeretet gyakorlása akkor igazán
jele a nagylelkűségnek, ha válasz a közömbösségre vagy a
gyűlöletre. Isten imádása akkor válik igazán teremtményi
hódolattá, ha közben meg kell küzdeni az öncélúság kísértésével.
Végül nem szabad elfelejtenünk, hogy Krisztus uralma elsősorban
Isten irgalmának kiáradását célozza. Ő maga a kiengesztelődést
hozta, s egyházát is a kiengesztelődés szolgálatával bízta meg. A
hitben egyre jobban felismerjük az Atya örök tervét: „szeretetből
arra rendelt bennünket, hogy Jézus Krisztus által - akarata szerint gyermekeivé legyünk; hogy magasztaljuk fölséges kegyelmét,
amellyel szeretett Fiában jóságosan megajándékozott minket.” (Ef
1,5).
Gál Ferenc

Jézusnak és apostolainak is szüksége volt alvásra és pihenésre.
Éppúgy elfáradtak testileg-lelkileg, mint ahogy mi elfáradunk. A
munka és a pihenés egészséges ritmusának megőrzése számukra
sem volt mindig könnyű. A mai evangélium látszólag ebből az
egyszerű problémából indul ki, valójában azonban Jézus
életáldozatának célratörő, minden részletet magában foglaló
egységét és nagyságát mutatja be. Jézus életének minden
mozzanata a nagy küldetést, az emberek üdvözítését szolgálta.
Jézus az emberiséget szánó, irgalmas Istent testesíti meg. Egyéni,
emberi szempontjait és igényeit teljesen háttérbe kell hogy szorítsa
az isteni szeretet hatalmas követelményeivel szemben. Ha igénylik
őt az emberek, ha utána mennek pihenőhelyére is, sőt megelőzik
rejtekhelyén, nem zárkózhat el előlük. Egész élete mindenestül az
emberek „érdekében” van, egyetlen pillanatban sem utasíthatja el
őket. Jézus a lényeget: küldetését és isteni feladatát sohasem
téveszti szem elől, az üdvösség érdekét minden más ügynél
nagyobbnak és fontosabbnak tartja. Csak ilyen életszemlélettel
lehetséges, hogy napjaiban nincsenek „mellékes” percek és
események, s életében nincsenek üresen futó napok. Minden perc,
minden nap, minden tevékenység a helyén van, beleépül a célba,
abba a feladatsorba, amely megdicsőíti az Atyát és üdvözíti az
embereket. Jézus élete így egyetlen nagy életáldozat, amelynek
liturgiája, megjelenítője minden perce, minden gondolata és tette.
Vajon a mi életünkben is minden dolog ilyen egységes egészet
alkot? Élet és liturgia, az emberek szolgálata és Isten dicsérete nem
válik-e ketté ünnepeinken és hétköznapjainkon? Pihenésünk és
vakációnk is üdvösségünket segíti-e?
Talán a tudatos, tervszerű életformának a következménye, hogy
Jézusnak mindenre jut ideje. A másokért való élet titka az, hogy
térben és időben megsokszorozódik, csodálatosan átváltozik,
szinte beláthatatlanul megnövekszik. A szeretetből vállalt munka
lehet pihenés is. S aki idejét másokra „pazarolja”, maga is
gazdagabbá válik, mert „a szeretet az egyedüli dolog, amely több
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lesz, ha pazarolják” (Ricarda Huch). Claudel, a híres francia költő, a
„rettenetes lelkipásztor”, aki oly sokat vitatkozott és beszélgetett
másokkal, vallotta be egyszer, hogy a szeretet egyik legnehezebb
gyakorlata: másoknak rendelkezésre állni, mások számára időt
szakítani a segítésre, a tanácsadásra, a meghallgatásra. S ez még
nehezebb, ha közben valóban fontos, sőt szükséges dolgokról kell
lemondanunk (mint Jézusnak a pihenésről). De éppen a mai
evangélium mutatja: erre a problémára is van krisztusi megoldás és
eligazítás.
Csanád Béla

A közvetítő és főpap
Krisztus született közvetítő, mert személyében összekapcsolja az
isteni és emberi létet. Istent képviseli az emberek között és az
emberiséget Isten előtt. Szerepe örök, mivel a személyes egység
felbonthatatlan. Benne az isteni élet beleáradt az emberi
természetbe, az emberi természet hazatalált az élet ősforrásához.
Aki isteni élettel akar töltekezni, csak Krisztustól kaphatja.
A Szentírásban értelmetlen lenne Krisztus szerepe, ha nem
tekintenénk őt az új és tökéletesebb szövetség közvetítőjének (Zsid
8,6). Szent Pál szava szerint „úgy tetszett az Atyának… hogy
Krisztus által békítsen ki magával mindent” (Kol 1,19).
A kinyilatkoztatás körülírja közvetítésének terjedelmét. Krisztusnak
az egész emberiséghez van szava. Ő a megtestesült Ige, az Atya
őbenne nyilatkoztatja ki magát és őbenne, mint főben foglal össze
mindent a mennyben és a földön (Ef 1,10). Ő a feje, királya,
ősmintája a világnak és egyben megdicsőülésének biztosítéka. Tőle
semmi sem idegen, legkevésbé az ember sorsa.
A közvetítés módját így foglaljuk össze: Krisztus a világot
megszentelte megjelenésével. Saját sorsát összekapcsolta vele.
Megjelenése személyes látogatás volt. Élete, életének minden
mozzanata a világ megszentelésére irányult. Különösképpen azok a
tettei, amelyekkel Isten országát megalapozta: engesztelő
szenvedése, halála, feltámadása, mennybemenetele. Minden
tettében az ember adta át magát az Atyának és benne, mint főben
az egész emberiség hódolata összpontosult.
Krisztus az emberiség főpapja. A pap az istentisztelet megbízott
bemutatója. A kinyilatkoztatás körén kívül a papok emberi
megbízásból végzik feladatukat. Az Ószövetségben már Isten adott
megbízást. A papság teljessége Krisztusban jelent meg. Nála a
kiválasztás, a felszentelés és a hatalom egészen különleges.
Mindhárom következik az isteni személlyel való egységből. A
Szentírás a következő vonásokkal teszi vonzóvá főpapi alakját:
„Tud együtt érezni gyöngeségeinkkel, mert mindenben kísértést
szenvedett, hozzánk hasonlóan” (Zsid 5,14). „Olyan főpapunk van,
aki a fölséges Isten trónjának jobbján ül a mennyben” (uo. 8,1).
Főpapi hatalma miatt egyetlen áldozattal örökre tökéletessé tette a
megszentelteket” (uo. 10,14).
Főpapi ténykedésének kivirágzása és foglalata a keresztáldozat.
Áldozatába belefoglalta földi életének minden előzetes
önfeláldozását, imáját, munkáját, rejtett és nyilvános működését. A
mindennapi életet azzal szentelte meg, hogy mindent az Atya
dicsőségére végzett. Imáiban az egész emberiség imádkozott.
Értelmével átfogta az egész történelmet. Mindenünnen
összegyűjtötte a dicsőítést, hálaadást és saját hódolatával együtt
vitte az Atya elé. Fülébe hallatszott a sok kérés, panasz és saját
bizalmával átmelegítve közvetítette az Atyának. Látta a bűnöket is,
és a tékozló fiúkat azzal mentette, hogy bizonyára nem tudják, mit
cselekszenek. Főpapi tisztében ment föl a mennybe és folytatja a
közvetítést. Az apostol a kegyelem trónjának nevezi őt, ahol
irgalmat nyerünk, amikor segítségre van szükségünk (Zsid 4,16).
Gál Ferenc
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Szülők és gyermekeik: hogy jól éljünk együtt (4.)
III. Eltérés a házastársak nevelési irányvonalai között
1. A nevelési stílusok eltérése
A házastársi nevelési terv a következő feltételekkel valósítható
meg:
el kell gondolkozni azon, hogy milyen értékekre kívánjuk
felépíteni családi életünket;
meg kell értenünk, mik a valós szükségletek, amelyek
gyermekünk növekedéséből adódnak, s ezeket le kell
fordítanunk „fejlesztési feladatokká”;
meg kell határoznunk, hogy a megszabott normák
áthágása esetén milyen szabályok, korlátok, engedélyek,
tiltások és következmények lépnek életbe;
menet közben ellenőriznünk kell a terv egyes elemeinek
helyes vagy helytelen voltát (ezt megtehetjük az elért
eredmények figyelmes elemzésével), majd pedig meg kell
valósítanunk a szükséges módosításokat.
2. Az alkalmazott nevelési stílusból fakadó következmények
Tekintélyelvűség
Az a nevelő, aki tekintélyelvű stílust alkalmaz, a maga akaratát
kényszeríti rá gyermekére, akinek (az ilyen típusú szülő szerint,
„a derék gyereknek”) nincsen más dolga, mint végrehajtani
parancsokat anélkül, hogy vitatná azokat. Hosszú távon az így
nevelt személy elvesztheti képességét, hogy a maga fejével
hozzon döntéseket és hogy kezdeményezésekkel lépjen elő,
hiszen ezeknek a tulajdonságoknak a kifejlődését gátolja a
felnőtt tekintélyelvű viselkedése. Az ilyen nevelő „a gyermek
érdekében” mindent egymaga gondol végig és dönt el. A fiatal
pedig, amikor eléri a serdülő kort, amikor egyfajta természetes
jogból adódóan a szülők döntéseivel szembeszáll, nagyon nagy
a veszélye, hogy erősen reakciókra épülő magatartást fog
tanúsítani, végletesen szembehelyezkedik mindennel, ami
valamiféle „tekintélyből” származik. Végső esetben ez oda
torkollhat, hogy a fiatal megszökik a családból, vagy, ami még
rosszabb, „kiiktatja” azt a személyt, aki éppen a tekintélyt
képviseli, legyen az az apa, az anya, vagy akár a politikai vagy
vallási tekintély képviselője.
A szélsőséges tekintélyelvűség agresszivitást szül, mert abban a
személyben, akivel így bánnak, az emberi lény egyik elsőrendű
szükséglete: az önmagává válás igénye sérül. Minden ember
szeretne saját magává válni és nem csupán azzá, amivé mások
szeretnék, ha válna. Önmagává lenni azt jelenti, hogy az ember
kifejezésre juttatja a benne rejlő legjobb képességeket, teremtő
tehetséget, képes rá, hogy a maga agyával gondolkodjék és
nem viseli el, hogy mások diktáljanak számára gondolatokat;
megteheti, hogy lelkiismeretét valódi, hiteles értékekre
hangolja. Ezek azt sugallják mindenki számára mindenütt és
mindenhol a világon, hogy elégedettnek, kiteljesedettnek kell
lennie a személyiségnek, különben kifejletlen marad nem
csupán az egyes ember, hanem az a család és az a társadalom
is, amelyben élni fog.
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Engedékenység
Az a nevelő, aki engedékeny stílust alkalmaz, hajlik rá, hogy ne
fogalmazzon meg szabályokat, ne javítson és ne büntessen,
kerülje a konfliktussal járó helyzeteket a gyermekével;
egyszóval igyekszik messze elkerülni a neveléssel járó
elkötelezettséget.
Az ilyen típusú felnőtt megengedi a kiskorú számára, hogy azt
tegye, amit akar; nem mintha ez az engedékenység
pedagógiailag megalapozott volna, hanem pusztán amiatt,
hogy szeretné, ha „békén hagynák”.
Így történhet meg, hogy a maga kényére-kedvére és ösztönei
sugallatára hagyott nevelt anélkül nő fel, hogy határokat és
normákat érzékelne, és hatalmas mértékű önzés fejlődik ki
benne. Következésképpen, ha nem történik irányváltás a
nevelési folyamatban a gyermeket az a veszély fenyegeti, hogy
nem lesz képes egészséges kapcsolatokat kiépíteni más
személyekkel – ennek pedig súlyos visszahatásai lesznek
önmagára és a társadalomra nézve is.
Az engedékeny szülő általában azzal bújik ki nevelői feladata
alól, hogy más „sürgősebb”, „fontosabb” dolgok iránti
elhivatottságával takarózik. Azért, hogy ne kelljen vitába
bocsátkoznia gyermekével, inkább mindent megenged
számára, és úgy gondolja, hogy ezáltal megszabadul az
önvádtól, amiért nem látja el nevelési feladatát. Az Életrajzi
visszaemlékezések (Memorie biografiche) című 19+1 kötetes
műben azt olvassuk Don Bosco-val kapcsolatban: „a
parancsokat… soha nem osztotta nagy hangon, hanem mindig
csak úgy, mintha szívességet kérne… új érzékkel
alkalmazkodott a különböző vérmérsékletű emberekhez”.
A hiteles nevelő:
megfelelő irányító és szabályozó képességgel rendelkezik;
törekszik rá, hogy jelentést hordozó jelenlétté váljon;
a következetességet teszi meg nevelési stílusa alapjául;
azért ténykedik, hogy az általa nevelt személy tevékenyen
és felelősen éljen a világban.
IV. Az önállóságra és felelősségre nevelés
Kérdés: Hogyan érhetjük el, hogy gyermekünk önállóvá váljon,
amikor ő maga nem akarja ezt, mivel fáradságba kerül?
Kulcsszavak: A tetszés elve – A valóság elve – Felelős önállóság
1. Eljutni a tetszés elvétől a valóság elvéig
Alkalmasint úgy is felfoghatjuk, hogy a nevelés nem más, mint
(egyebek között) megszabadítani a gyermeket attól a
meghatározottságtól, hogy csupán azt tegye, ami tetszik neki,
és elkerülje a szembenézést azokkal a helyzetekkel, amelyek
elkötelezettséget és fáradságot kívánnának meg tőle.
Arról van tehát szó, hogy a neveltnek segítenünk kell egy
minőségi ugrás megtételében, abban, hogy személye
eljuthasson a tetszés elvétől a valóság elvéig.
Valóban nem növekedhetünk, ha nem küzdünk le akadályokat,
nehézségeket, nem tapasztaljuk meg az élet nehezebb oldalait.
Mindezt számba kell vennünk akkor is, amikor gyermekeink
személyiségének kialakításáról gondolkozunk.
(Folyt. köv.)
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Salvatore Porcelluzzi

Vasárnapi jegyzet
Hegyek, fák, füvek
Barátomtól érkezett a könyv a fenti címmel. Erdélyi költők
verseit tartalmazza a természetről. Külön élmény, ha valaki a
zsoltárokkal együtt olvassa. Például a 148-ik soraival, melyekkel
Isten dicséretét mondja a zsoltáros a természet érzésével:
virágokéval, hegyekkel, vizekkel. Szép az összecsengés. De
lehet-e más? És itt a szépség a bensőségességet illeti, a hangot,
az érzést, a szeretetet. Ez utóbbiról írja a filozófus Buber: „A
szeretet történik.” De mit tesz a természet a létében: visszautal
arra, aki létrehozta. A teremtés a szeretet műve, amit a krisztusi
életáldozat igazol a legjobban.
A természetről szóló könyv is szeretet-sugárzó. Minden
egyes szerző csodálatában, elmerülésében füvek, fák, hegyek,
völgyek létáramlatában, amely megtisztít, fölemel. Lehet, hogy
nem minden költő hívő, aki széttekint a természetben és verset
ír róla, de hisz a természet üzenetében, amelynek minden
„porcikája” a létadó Végtelenről tanúskodik. Olasz Lajos egy
kibontott rügyről ekként elmélkedik: „istenerejű élet éber
szívvel várja / kóborló tavaszok hűségésen megtérő szavát.”
Reményik Sándor igazi imádságot szán olvasóinak a csillagok
láttán: „Zöld csillagok: szíven fogott a szó. / Ez az egy színes szó
szíven fogott. / Én Istenem, Te nagyon jól tudod: / Nem
kívántam soha sokat. / Csak egy egészen kicsikét / Emberül és
igazán élni. / Tebenned hinni, szeretni, remélni / S meghalni zöld
/ Reménység-csillagok alatt.” Lehet ez a vers alapvers is, a kötet
lényegét megfogalmazó, hiszen valamennyi szerző a versével,
verseivel annak a benső ragaszkodásnak kifejezője, amellyel
minden szál fű, virág az emberhez tartozik,de jelenlétével azt a
másik Létet sejteti, amely ajándékot adott a világnak, benne
legfőbb teremtményének. Igen, egy fa is a létével ragaszkodik
Istenhez és ezáltal valamennyi emberhez. Áprily Lajos írja:
Engem az erdő véd s szeret,
utaimon erdők kísértek:
bükkök gyertyánok, égerek,
tölgyek. Fenyők is. Égig értek (...)
S ha majd mélyebbre költözöm,
érzéstelen rommá omoltan,
egy hang közelről súgja még:
„Én is az erdő fája voltam.”
A költő a visegrádi temetőben nyugszik, fejénél erdélyi fák
állnak őrt. Milyen gyöngéd példa: mint angyalok vigyázzák
álmát. Angyalok, akik a fák suttogásában, s azon a hangon az el
nem
múló
szeretet
erdejéből
hoztak-hoznak
hírt
valamennyiünknek róla, aki felettünk minden este kigyújtja
élete legszebb csillagát. Hallgassuk a csendet, mi is hallani
fogjuk mit üzen a Teremtő a természettel, amelyről pontosan
írja Baudelaire: „Templom a természet.” Vagyis része a
lelkünknek...
Tóth Sándor
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hírek ∙ ∙ ∙ ∙ ∙ ∙ ∙ ∙ ∙ ∙ ∙ ∙ ∙ ∙ ∙ ∙ ∙ ∙ információk
Gál Ferenc teológus halálának 20. évfordulója alkalmából emléktáblát
helyeznek el szülőfalujában, a pácini Jézus Szíve templomban július 25-én,
szerdán 11 órakor ünnepi koncelebrációs szentmise keretében, melyet
Ternyák Csaba egri érsek vezet, az ünnepi homíliát Kiss-Rigó László püspök
mondja.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Az újszegedi Árpád-házi Szent Erzsébet Plébánia nagytermében a csütörtök
este 6 órai szentmiséket követően változatos témájú előadásokat szerveznek.
Július 26-án Kis Szent Teréz életét ismerteti Savanya Mária bevezető előadása,
valamint az azt követő, 90 perces játékfilm, augusztus 2-án pedig Csányi Sándor
fizikatanár „Játékos fizika” címmel tart interaktív előadást. Az újszegedi Társaskör programjai nyitottak minden érdeklődő számára.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Szent László apostoli lovagkirály nyitrai halálának 923. évfordulója
alkalmából Nyitrán, a piarista Szent László templomban július 27-én 15
órakor Kiss-Rigó László püspök celebrálja a Szent László emlékmisét.
Köszöntőt mond Gyurcsó Zoltán vikárius, a Nyitrai Egyházmegye magyar
püspöki helynöke.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Az algyői Szent Anna Plébánia közössége július 27-28-29-én, három napos
programsorozattal készül védőszentjének ünnepére. A nyitónapon,
pénteken este 7 órától A Zördög című népi komédiát nézhetik meg a
látogatók, szombaton Macikiállításra és táncbemutatóra várják az
érdeklődőket a téren kialakított FolkUdvarban. Vasárnap 9 órakor az ünnepi
szentmisét Gyulay Endre nyugalmazott püspök celebrálja.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
A Szeged-Alsóvárosi Ferences Plébánia hagyományos Havas Boldogasszony
búcsúját augusztus 4-én és 5-én tartják. A búcsú a dél-alföld egyik
legjelentősebb hagyományos eseménye. Az ünnepre a ferencesek az idén is
szeretettel hívják és várják a zarándokokat. A program:
Augusztus 4., szombat
15.30 Mise a rózsafüzér társulatokért
celebrál: Gyulay Endre vasmisés nyugalmazott püspök
16.30 Rózsafüzér imádság
18.00 Mise a hivatásokért
celebrál: fr. Wertheim L. Mátyás
19.15 Zsolozsma
20.00 Görögkatolikus liturgia
celebrál: Szaplonczay Miklós esperes
21:30 Keresztút
22.30 Szentségimádás
24.00 Mise az elhunytakért, virrasztás
celebrál: fr. Bezzegh Kelemen
Augusztus 5., vasárnap
07.00 Mise az édesanyai, édesapai hivatásokért
celebrál: fr. Berhidai Piusz novicius magiszter
09.00 Ünnepi szentmise a családokért
celebrál: Udvardy György pécsi püspök
15.00 Imaóra a betegek gyógyulásáért
16.00 Mise a betegekért, idősekért, orvosokért és az ápolókért
A betegek kenetének kiszolgáltatása
celebrál: fr. Zatykó László
17.30 Ünnepélyes zsolozsma
18.00 Hálaadó szentmise
celebrál: fr. Papp Tihamér aranymisés
Gyónási lehetőség a búcsú egész idején biztosított.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
A Gál Ferenc Főiskola hitéleti szakjaira még augusztus 27-ig fogadják a
jelentkezéseket, akár állami ösztöndíjas, akár költségtérítéses képzésre,
melyekre intézményi felvételivel lehet bejutni. A GFF a Szeged-Csanádi
Egyházmegye főiskolája, ahol a saját hitéleti szakos felvitelin várják a
szegedi Dóm téren – továbbá egyes szakokon a szarvasi és a gyulai karokon
is – azokat az érettségizetteket vagy diplomásokat, akik érdeklődnek a
katolikus teológiai tanulmányok, a hitoktatói, az egyházi és szociális
hivatások, a tudományok művelése és a közösségek szolgálata iránt. A
teológia, katekéta, hittanár, keresztény egyház- és művelődéstörténet,
pasztorális-karitász szakokra a GFF honlapján elérhető jelentkezési lapot
kell benyújtani.
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Július 5-én, Széphalmon, a Magyar Nyelv Múzeumában - mely
Magyarország egyetlen anyanyelvi múzeuma -, Nyíri Péter igazgató
vette át Benyik Györgytől a Kézzel Másolt Biblia 10 kötetes,
papírkötéses, ún. fakszimile kiadását.
Ezt a mintegy 5000 másoló által készített ajándékot eredetileg
Rómában, Ferenc pápának adták át bőrkötésben, 5 vastag kötetben.
Ebből készült a papírkötéses, digitalizált változat, melyet ezen kívül még
10 másik könyvtárban is szeretnének elhelyezni. A bőrkötéses,
hasonmás kiadást a szeged-tarjánvárosi Szent Gellért templomban
helyezték el 2017-ben, Szentírás vasárnapján.
A Magyarország határain túl is mintegy 120 másoló csoport által
készített Biblia másolásában a Magyar Nyelv Múzeuma munkatársai is
részt vettek. Nyíri Péter igazgató nagy örömmel fogadta az adományt,
mely egyedülállóan népszerűsítette a kézírást, továbbá azért is, mert
maga a Biblia kétségtelenül a leghatásosabb erkölcsi tanítást tartalmazó
irodalmi mű, melyre a múzeum szeretné felhívni a figyelmet.
Az intézményben található nagyszabású Arany János kiállítás is több
vonatkozásban hívja fel a figyelmet a Bibliára.
Kazinczy Ferenc maga is kijelentette: „Nem lehet ott eszméket
tisztogatni, ahol a nyelv az eszméket összezavarja.” Az irodalmi magyar
nyelv megteremtésében oroszlánrészt vállaltak a katolikus és
protestáns fordítók, többek között Károli Gáspár és Káldy György, az
igehirdetők és a katolikus papok ezeken a fordításokon nőttek fel, és a
reformáció korában a magyar nyelvű Biblia a legnépszerűbb
„ponyvaregény” volt, melyet a vásárokban is árultak. A nyelvújító
kortársa, Kölcsey Ferenc arra intett, hogy „a könyvek száma végetlen, a
te éveid pedig végesek; s óráidat s napjaidat oly sok egyéb foglalatosság
kívánja magának. Mint az üres beszédű társalkodót: úgy kerüld a
tartalmatlan könyvet.”
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Egy nap, amely megváltoztatja az életed! A Mária Út minden szakaszán egy
közös célért, idén az édesanyákért szervez zarándoklatokat a Mária Út
Egyesület önkéntesei segítségével augusztus 25-én. Az 1Úton Nemzetközi
Zarándoknap ötödik éve kerül megrendezésre közel 200 szakaszon
Mariazelltől Csíksomlyóig, Esztergomtól Máriagyüdig.
Ez a minden évben megrendezendő zarándoknap több száz települést
érint Ausztriában, Erdélyben a Felvidéken, Szlovéniában és
Magyarországon egyaránt. Az 1Úton Zarándoknap sok ezer ember számára
nyújt zarándokélményt melyen keresztül életre kel a csoda: a különféle
nemzetiségű, világnézetű emberek egymáshoz, egymás mellett és
egymásért zarándokolnak. A mai széthúzó világban átélik az egységet,
mely hatalmas lelki jelentőséggel bír.
Az eseményre meghívást kap mindenki, aki késztetést érez arra, hogy egy
egész napos zarándoklat keretében, hosszabb vagy rövidebb szakaszt
tegyen meg a Mária Úton. Az 1Úton Zarándoknaphoz kapcsolódhatnak civil
szervezetek, egyházi szervezetek, iskolák, közösségek. Az együtt átélt
nehézségek leküzdése által, a közös énekszó erejével és az élen járó kereszt
árnyékában a különféle helyekről érkező emberek, csoportok kapcsolatot
építhetnek egymással is.
Az érdeklődők a hozzájuk legközelebb eső zarándokszakaszt a
http://1uton.mariaut.hu honlapon találhatják meg. Aki barátaival,
családtagjaival, közösségével együtt maga is szeretne szervezni egy
zarándokszakaszt erre a napra, írjon a kapcsolat@mariaut.hu e-mail címre.
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