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Mitől élet?  
A szélsőséges helyzetek önmaguktól képesek keretet adni arra, hogy az 
ember elgondolkodjon azon, vajon miből is áll össze saját maga, mik 
azok a legfontosabb alkotóelemeink, amelyek így együtt jelölik az Éle-
tet. Persze, ebben a gondolatmenetben most elszakadunk attól a le-
egyszerűsített megfogalmazástól, hogy az élet azt jelenti, hogy dobog a 
szívünk. Kétségtelenül a szívdobogás a leginkább vízválasztó a földi élet 
végén, de csak akkor: sem a fogantatás pillanatában, sem pedig az 
örökkévalóságban nem szempont a biológiai szív, hisz jelen sincsen. 
Van tehát valami más, több, amiért mélyebbre kell hatolnunk, hogy 
megértsük mi az ember és mi az élet. 

Ha az előző év első hónapjában gondolkodunk ezen, valószínűleg ké-
zenfekvő tényeket sorolunk: egészség, személyi és társadalmi bizton-
ság, egyéni és kulturális értékek, kisebb és nagyobb közösségeink, is-
tenhitünk és világnézetünk…. Ezek mind nagyon lényeges alkotórészei 
az emberi életünknek. De mi van, ha egyik vagy másik sérül, korlátozot-
tá válik? Mitől lesz Élet az élet? 

A pandémia bekövetkezésekor eltűnt életünkből az egészség, a bizton-
ság, minimálisra csökkent a családi és kulturális életünk és szép lassan 
megállt a közösségi életünk. Ami az online térben történik, azt egyre 
inkább látjuk, hogy csak többnyire kínlódás: van, amit meg lehet valósí-

tani az Internet segít-
ségével, de az emberi 
életünket kielégítő 
kulturális, közösségi 
vagy hitéletünk nem 
élhető meg elektroni-
kus rendszereken ke-
resztül. Sok mindent 
lehet tanulni, jobban 
kifejlődhet bennünk és 
a gyerekekben a digi-
tális kifejezés készsége 
– tehát összességében 
nem rossz ez a kény-
szerű digitális fejlődés 
– de igazi élményeket 
online nem annyira 
lehet megélni. A Lázár 
Ervin program kereté-
ben sok-sok iskolás 
jutott el Budapestre 
színházi vagy cirkuszi 
előadásra. Ez év elején 
lehetővé vált, hogy az 
előadásokat Interne-
ten megnézhessék egy 

 

Húsvét örömét és reménységét kí-

vánjuk és kérjük minden család és 

minden ember számára! 

Keresztút 14 mondatban 

Pilátus halálra ítéli Jézust, pedig semmi alapja nincs, hogy bármi rosszat mondjon Róla.  

Jézus vállára veszi a keresztet, példát adva ezzel, hogy a nehézségek felvállalása előre viszi az életet. 

Jézus először esik el a kereszttel, hiszen nem tagadható, hogy a kereszt nehéz és nem mindig bírjuk el. 

Jézus találkozik anyjával és ez a családi kötelékből fakadó erő képes segíteni őt abban, hogy véghezvi-
gye küldetését. 

Cirenei Simon segít vinni Jézus keresztjét, nemcsak mert kényszerítik, hanem mert érezte, hogy Jézus-
nak szüksége van rá. 

Veronika kendőt nyújt Jézusnak, mert még egy nála lévő kendődarabbal is képes óriási segítséget 
nyújtani a szenvedő embernek. 

Jézus másodszor esik el, nemcsak mert borzalmasan megkínozták, hanem mert éppen ebből az esen-
dőségből akar felemelni bennünket. 

Jézus szól a síró asszonyokhoz, mert míg élünk küldetésünk van megvigasztalni embertársainkat. 

Jézus harmadszor is elesik, de megmutatja, hogy az ő erejével mindig fel tudunk állni. 

Jézust megfosztják ruháitól, hogy lássuk, mekkora bűn a másik embert megalázni. 

Jézust keresztre feszítik és látjuk, hogy szenvedésében is átöleli a világot. 

Jézus meghal a kereszten, mert ez az ára az én üdvösségemnek. 

Jézust leveszik a keresztről, de a szégyen fája Jézus vére árán a Győzelem Fája lett minden nemzedék 
számára. 

Jézust sírba temetik, mert kell egy biztos jel a halálára és később, üressége után a feltámadására is! 
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dupla magyarórán… Nem ugyanaz. A színházhoz hozzá 
tartozik a készület, a lányoknak a „Milyen ruhát vegyek 
fel?” igazán fontos kérdése, az elmaradó tanítási nap, az 
utazás a zsebpénzzel és a szendvicsekkel, a busz, a kocsik 
Pesten, a színház építészeti látványa, és így művészeti 
élménye, a többi gyerek az ország másik végéből… És 
végül az előadás is. Ebből maradt egy film. Ami valószí-
nűleg profi, a színészek valószínűleg ugyanott és ugyan-
úgy remekelnek… De hát érthető, hogy nem ugyanaz. 
Egyszóval, jobb nem lett semmi. Esetleg ügyesedtünk 
bizonyos megoldásokban. Mondjuk, buta az, aki nem 
használja ezt a helyzetet tanulásra, de nem mondhatjuk, 
hogy jó ez az élet is! 

Mindannyiunk egészségét veszélyezteti a betegség, hi-
szen látjuk: ismerőseink halnak meg vagy lesznek hosszú 
időre a betegség áldozatai. Vagy magától a betegségtől 
vagy az elmaradó más kezelésektől. Nem nagyon tudunk 
mit tenni. A biztonságunk sem a régi. Hiába teremtet-
tünk meg egy biztonságában is egyre növekvő életet, 
most számtalan veszélyt megélünk, látunk, leselkednek 
ránk. Igen sokan felélik a tartalékaikat, sokan megtapasz-
talják, hogy eddigi biztos munkahelyük nem stabil már, 
sorolhatnánk számtalan veszélyt, amivel nem kellett 
eddig foglalkoznunk. 

Egész hosszan lehetne sorolni, hogy mi minden hiányzik 
vagy szűkül az életünkben. Egy ilyen visszaesést nehezen 
tudtunk volna elképzelni rövid idővel ezelőtt. 

Mégis, valami maradt bennünk. Valami nem változott. 
Isten még ezeken a körülményeinken keresztül is látszik, 
itt van velünk és bizalomra, megváltásra hív. Ő nem vál-
tozott, neki ugyanolyan fontosak vagyunk! Összeomol-
hat körülöttünk minden, de a mennyország ígérete meg-
van! „Elmegyek és helyet készítek nektek!” – mondja 
Jézus. (János, 14,2 +) Amikor az életünkben hosszútávon 
tervezünk, tíz, húsz, harminc vagy ötven években gon-
dolkodunk. Sok-sok dolgot azért teszünk, hogy a várt 

eredményt ezen idők elmúltával elérjük. De vajon gon-
dolunk-e arra, hogy a mennyországban ezektől lényege-
sen több időt töltünk. Más dimenzió. Örök. Belegondolni 
is nehéz. 

Hitünk tanítása szerint az emberi élet a fogantatással 
veszi kezdetét. Amikor létrejön az emberi test fejlődésé-
nek első pillanata, azonnal jelentkezik Isten és az Ő te-
remtő erejével megalkotja a lelkünket. Az újonnan létre-
jött emberi létnek nincsen többé vége! A földi életre való 
felkészülés után (nevezzük leegyszerűsítve magzati élet-
nek) elérkezik a földi életünk, amely egyúttal készület a 
következő részre: az élet beteljesedésére, az örökkévaló-
ságra, ami nem evilágon, hanem Istennél osztályrészünk. 
Mostani felkészülésünk lényege, hogy az örökkévalóság-
ban valóban beteljesedjünk, Istennél legyünk és ez örök 
boldogságot jelentsen a számunkra. Van más lehetőség 
is. Ez saját döntésünk, ha nem akarjuk Istent már itt a 
földön, akkor nem kapjuk meg Őt erőszakkal: életünk 
beteljesedetlenül marad, ami maga a Pokol és a szenve-
dés. Ettől igyekszik megmenteni bennünket Jézus, de mi 
magunk is kellünk hozzá! 

Ami tehát még mindig stabil, amit nem vehet el tőlünk 
sem járvány, sem háború, sem semmiféle földi zavaro-
dottság, az élet legelső és legfontosabb alkotóeleme: 
Isten ember felé küldött meghívása az örök boldogságra. 
Életünk minden perce lehetőség arra, hogy erre válaszol-
junk.  

(Márk atya) 

„Biztos vagyok ugyanis benne, hogy sem halál, sem 
élet, sem angyalok, sem fejedelemségek, sem jelenva-
lók, sem eljövendők, sem hatalmasságok, sem magas-
ság, sem mélység, sem egyéb teremtmény el nem sza-
kíthat bennünket Isten szeretetétől, amely Krisztus 
Jézusban, a mi Urunkban van.”  

(Római levél 8,38) 

 

Erkölcsi  
megfontolások 

Mindennapi életünkben is kiváló 
mérce az Egyház tanítása, mert an-
nak alapja nem más, mint Krisztus 
evangéliuma. Vagyis, hogy amit te-
szünk, az végső soron jó-e vagy sem, 
az nem egy bizonyos vélekedés, vagy 
egyéni elbírálás kérdése, sőt, nem is 
viszonylagos, „attól függ” kategória. 
A cselekedeteink és törekvéseink 
jóságának vagy elégtelenségének 
mércéje leginkább az, hogy megfelel-
e törekvésünk az evangéliumi taní-

tásnak. Még jobban leegyszerűsítve, 
ha ott volna Jézus, mit szólna hozzá? 

Járványhelyzet van. Akár mit is gon-
dolunk erről, ez ráirányítja figyel-
münket a saját felelősségünkre. Amit 
teszünk, azzal árthatunk és óvhatunk. 
Ha hiszünk a járványban, ha tagadjuk, 
olyan nincs, hogy nem vállaljuk fel 
annak felelősségét, hogy akár ártha-
tunk is másoknak, ha nem tartjuk be 
a szabályokat. 

Azt, hogy kik állítják ezeket a szabá-
lyokat, azt nem mi döntjük el szemé-
lyesen, ezért kár ezt vitatni. A szemé-
lyes felelősségünk azt kívánja, hogy 
az előírt védőintézkedéseket be kell 
tartani. Azazhogy személyesen szab-

hatunk magunknak korlátozóbb sza-
bályokat, de a számunkra előírt hatá-
rokat nem tágíthatjuk. 

A betegség megfékezésére alkotott 
oltás szakmai kérdés. Ha van ben-
nünk alázat, akkor a szakemberek 
szinte egybehangzó álláspontját nem 
vitathatjuk. Egész egyszerűen nem 
mondhatjuk magunkról, hogy jobban 
értünk valamihez, ha egyszer nem 
vagyunk azon a szakmai színvonalon 
akár képzettségünk, akár bármi más 
miatt. 

Személyes szabadságunkat azért 
kaptuk, hogy jól éljünk vele. A sza-
badság célja nem az, hogy kedvünk 
szerint dönthessünk bizonyos kérdé-
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sekben, hanem az, hogy finom-
hangolhassuk a döntéseinket. Szak-
emberek sokasága sem ismerhet 
minden emberi helyzetet, ezért a 
saját helyzetünk miatt meghozott 
speciális döntéseknek lehet létjogo-
sultsága. Azaz, lehet igazunk és jó 
döntésünk akkor is, ha sokakkal 
szembe megyünk, de ez az igaz és jó 
döntés nem azért lesz igaz és jó, mert 
úgy van kedvünk dönteni, hanem 
azért, mert egy speciális helyzet mi-
att nekünk személyesen egy más 
döntés vállalhatatlan kárunkra lenne. 

A gyógyszereknek mindig lehet mel-
lékhatásuk. A betegségeknek pedig 
mindig van. Gyógyszert (vakcinát) 
használni nem kísérletezés, hanem 
egyfajta emberi kötelezettség a töb-
biekkel szemben is. Mert nem csak 
magamért vagyok felelős, hanem a 
többi emberért is. Ez a zsidó-
keresztény emberkép egyik alapvető 
tanítása. 

A döntés a mienk. A felelősség is. A 
tagadás, az ellenállás felelőssége is. 

Elismerni, hogy kicsik vagyunk, hogy 
nem értünk valamihez, hogy másokra 
hallgatunk ezekben a kérdésekben 
nemcsak bizalom, hanem bölcsesség 
is. Isten megadja számunkra a bölcs 
döntések lehetőségét, ha valóban 
Vele éljük életünket. (Márk atya) 

.

A hit  
nem instant 

Húsvétra való készülésben két kép 
jelent meg bennem. Az egyik gyerek-
koromhoz kapcsolódik, a másik a mos-
tani mindennapokhoz, tapasztalatok-
hoz. Így utólag belegondolva nagyon 
szerencsésnek érzem magam, mert 
olyan időkben nőhettem fel, amikor 
jóval több időt tölthettem a nagyszüleimmel mindennapi 
kapcsolatban. A tavaszi, nyári időnek volt egy olyan rit-
musa, amibe belefért, hogy nagyapámmal órákig sakkoz-
tunk a verandán, vagy erre-arra kóborolhattunk. Az egyik 
ilyen kóborlás alkalmával történt, hogy megálltunk vala-
hol és ő lassan, komótosan körbenézett. Én persze nyar-
galtam volna tovább, és nyaggattam, hogy menjünk már! 
Kérdeztem most mit csinálunk? Azt válaszolta: most 
gyönyörködünk! 

A másik kép a mai mindennapokból a vásárlás képe. 
Igyekszem minél gyorsabban megvenni amire szükség 
van természetesen, hogy ne legyen sok kontakt mások-
kal a járványhelyzet miatt. Valahogy úgy alakult, hogy az 
étkezéshez szükséges dolgokba sok gyorsan, egyszerűen 
elkészíthető étel került. Például instant zabkása. Beleön-
töd a pohárba, egy kis forró víz, aztán már kész is. 

Aztán eszembe jutott, hogy ha Isten dolgairól olvasunk - 
mondjuk a szentírásban- az első teremtéstörténetben 
nagyon hangsúlyosan ott van: „Isten látta, hogy jó”. 
Megállt és gyönyörködött. Aztán valami elromlik, az em-
ber szíve elfordul tőle. Elsötétedik a kép. Bűn, szenvedés, 
halál. És ezután mennyi és mennyi történet, életút, tör-
ténés, sokáig mintegy csigalassan vezet a hajnal felé. 
Olyan sok várakozás, mire Húsvét hajnalban szinte egy 
pillanat alatt felpattan az igazi fény „ami soha nem lát 
alkonyt.” Jézus feltámadása. Azé a Jézusé, akit úgy tűnt, 
teljesen elnyelt a sötétség. Valami egészen új kezdődik! 
Aminek azóta is itt vannak a nem halványuló jelei! Az 

üres sír, a bűnök bocsánata, az értünk adott áldozat asz-
tala... Mind olyan, amihez oda lehet menni és rácsodál-
kozni, akár a szentírás egyik utolsó mondatával: „Íme, én 
újjáalkotok mindent” (Jelenések 21,5) 

De mi kell ehhez? Vajon megtapasztalható- e ez a béke? 
Vajon felfedezhető- e ez a történés? Azt gondolom, min-
denképp. De van egy szabálya, igazsága, mondhatom a 
felfedezés törvényének is. Az akaratnak, a szívnek, a 
gondolkodásnak és cselekvésnek a jóra, a hálára, a szép-
re, a békére és igazságra való törekvésnek az erőfeszíté-
sére van szükség hozzá. És ezek sajnos (vagy szerencsé-
re?) nem instant események. Ehhez szükségünk van arra, 
hogy újból és újból nekivágjunk Jézus Krisztussal való 
kapcsolatunk építéséhez. Miért ünneplünk, gyűlünk ösz-
sze, ismételjük szavait? Mert időre van szükségünk ah-
hoz, hogy megértsük és azok szerint éljünk. „Az idő, amit 
a rózsádra vesztegettél, az teszi olyan fontossá a rózsá-
dat.” -mondja Saint-Exupéry A Kis Herceg című művé-
ben. Krisztus titkának megélése, misztériumának felfe-
dezése, a hitünk megértése, megélése erőfeszítést igé-
nyel. Ki kell lépni hozzá a gyorsan megkapható és eldob-
ható gondolatok, eszmék, önzések és nehézkedések 
világából, amelyben olyan sok természetesen a kritizálás 
és az ítélet. Krisztus kimozdít a félelem kötelékeiből, az 
olcsó életfilozófiákból. Teljességet ad. „Ne féljetek, fel-
támadtam és újra veletek vagyok!” Most is. A bezártsá-
gainkban, a bizonytalanságainkban, a járványhelyzetben 
is. 

(Pius atya) 
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Közösségeink támogatási lehetősége, bank-
számlaszámaink: 

Kérjük, amennyiben lehetséges utalja át egyházfenntar-
tói hozzájárulását egyházközsége bankszámlaszámára 
nevének és címének megadásával! 

Az egyházfenntartói hozzájárulás összege  
bevétellel rendelkező személyenként 10.000 Ft. 

Havi 83.000 Ft nettó bevétel alatt 8.000 Ft 
50.000 Ft alatti jövedelem esetén nincs elvárt egyház-

fenntartói hozzájárulás. 

Balatonakali és Dörgicse egyházközségek: 
1091800 1-00000012 -78880004 ( Un iCredit )  
Hidegkúti egyházközség: 
10918001-00000106 -53170001 (Un iCredit )  
Nagyvázsony és Pula egyházközségek: 
1091800 1-00000012 -78890003 (Un iCredit )  
Nemesvámos és Veszprémfajsz községek: 
Helyesbített !  73200086-11200321 (Takarék )  
Tótvázsonyi egyházközség: 
10918001-00000106 -52960005 (UniCredit )  
Vászoly és Pécsely egyházközségek: 
1091800 1-0000001 2-78860006 (Un iCredit )  
Vöröstó, Barnag és Mencshely egyházközségek: 
1091800 1-00000012 -78850007 (Un iCredit )  

Kérjük, támogassa munkánkat a személyi 

jövedelemadó 1 %-ának felajánlásával! 

A személyi jövedelemadó első 1%-át valamely egyház vagy 
kiemelt költségvetési előirányzat részére ajánlhatja fel. 

Kérjük, támogassa egyházát adója 1 %-ának felajánlásával! 

A Magyar Katolikus Egyház technikai száma: 0011. 

A személyi jövedelemadó második 1%-át valamely köz-
hasznú alapítvány javára ajánlhatja fel. 

Plébániánk területén két katolikus egyházi kötődésű, egy 
százalék fogadására a törvényben meghatározott feltéte-
lekkel rendelkező alapítvány működik. 

Az Ifjúság körében végzett munkánkat a Tündöklő Csillag 
Alapítvány támogatásával segítheti!  

Az alapítvány adószáma: 19384081-1-19 

Az Alapítvány szívesen fogad adományokat a 10918001-
00000069-04720019 számú számlaszámon. Céges adomá-
nyozók tartós adományozási szerződés esetén adókedvez-
ményre jogosultak! Az alapítványt a dmgere@gmail.com 
címen keresztül érheti el. Köszönjük, ha segít! 

A nemesvámosi templomépítést és a hozzá kapcsolódó 
társadalmi tevékenységet a Nemesvámos Katolikus 
Templomáért Alapítvány támogatásával segítheti. 

Az Alapítvány részére a személyi jövedelemadó egy száza-
léka az alapítvány adószámának megadásával ajánlható fel. 

Az alapítvány adószáma: 18923535-1-19. 

Az alapítvány pénzadományokat is szívesen fogad a 
73200127-10010574. számú számlán! Céges adományozók 
tartós adományozási szerződés esetén adókedvezményben 
részesülhetnek! Az alapítvány az iroda@vamosplebania.hu 
címen érhető el. 

 

Egyházközségeink programtervezete 

Elsőáldozás, bérmálás: 

Az elsőáldozásra és bérmálásra készülés folyamatában 
elengedhetetlen a szentmiséken és a felkészülő alkalmakon 
való részvétel. Azonban a járványos időszakban ezt sokan 
indokoltan nem tudják megtenni. Így a járvány elmúltával 
vagy alábbhagyásával folytatjuk a felkészítéseket és ezek 
függvényében a későbbiekben jelöljük ki az ünnepek és a 
hozzá tartozó alkalmak idejét. 

Táborok: 

Nemesvámoson a napközis tábort kisiskolásoknak június 
21-től 25-ig tervezzük. 

A cserkésztáborok idejére a július 17-25, kiscserkészeknek 
a július 20-23-ig a tervezet. 

Rókapuszta-tábor minden fiatalnak a terv szerint augusztus 
8-tól 14-ig lesz. 

Az Eucharisztikus Kongresszus programjait változatlanul 
tervezzük: 
Szeptember 5. Nyitó szentmise 
Szeptember 12. Záró szentmise a Hősök terén Ferenc pápá-
val. 

 

Kirándulások, zarándoklatok: 

Október 5-re Idősebb testvéreink számára tervezünk za-
rándoklatot. 
Október 9-re hittanos kirándulást tervezünk. 
Október 13-ra Fatima-napot tervezünk. 
Október 10 vagy 17-re Balatoni Fatima-ünnepet tervezünk 
(Ima és szentmise a Balaton vizén – a Szent Miklós hajó 
fedélzetén) 
Tervezünk húsvéti keresztutat és lelkigyakorlatot is, a jár-
ványhelyzet függvényében, illetőleg, ha lehetőség lesz rá, 
tavasszal is lesz zarándoklat, illetve hittanos kirándulás. 
Az év során egy csíksomlyói zarándoklatot is tervezünk, 
ennek ideje még bizonytalan. (Pünkösdkor már sajnos biz-
tosan nem.) 

Búcsúk – tervezett időpontok 2021-ben 

Nagyvázsony - augusztus 20., Tótvázsony – szeptember 19. 
(A pápalátogatás miatt egy héttel későbbre kerül!), Bala-
tonakali – szeptember 19., Nemesvámos – szeptember 26., 
Veszprémfajsz – október 3., Dörgicse – november 6., Pula, 
Vöröstó – november 7., Hidegkút, Barnag – november 14., 
Pécsely – november 21. 

Üzenet Neked 6. évfolyam 1. szám 
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