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Ételről, italtól, kedvtelésben. Mintha csak versenyeztünk 
volna a negatív gondolkodásban.  
Elhatároztam, hogy pozitív irányban fogok böjtölni. 
Olyan terhet vállalok, ami nem a kevesebb, hanem a 
több felé tesz próbára: rendszeresen eljárok ministrálni. 
De mivel nem vagyok gyakorlott ebben a mesterség-
ben, nagyon kellett figyelnem a sok liturgikus tárgyra, 
a szövegekre, a mozgásra, nehogy hibát kövessek el. 
Annyira koncentráltam, hogy végül elfelejtettem a 
legfontosabbat: szentáldozáshoz járulni. És még erre 
is csak akkor döbbentem rá, amikor kifelé menet a 
templomajtóban az egyik szerzetes testvér kezembe 
nyomott egy cipót. A testi táplálékot tehát megkaptam, 
de lemaradtam a lelki javakról.” Igen, mintha kissé 

összezavarodott volna a dolgok fontossági sorrendje. 
Elméletben jól megtanultuk, hogy a böjt célja a test 
megzabolázása, a test megzabolázásának célja pedig 
a lelkiek felé irányulás segítése. De mennyire gyako-
roljuk, mennyire vált szokásunkká, hogy a lelki dolgokra 
helyezzük a hangsúlyt?  

(K.P.) 
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“Patris corde – Atyai Szívvel” A Ferences esték so-
rozat első előadása Szombathelen 
 
„A férfi szerep, férfi karakter – Teremtő bátorságú apa” 
címmel tartott február 12-én előadást P. Komáromi 
Előd esztergomi  ferences szerzetes. 

 
„Szent Józsefről a születés körüli események körül 
hallunk. Mit tudunk meg Szent Józsefről az evangéli-
umokban. Igaz ember. Isten segíti a döntéseiben. 
Pozitív választ ad az Istentől kapott küldetésre. Milyen 
nehéz lehetett Józsefnek, ha arra gondolunk, hogy 
tervezi az életét, elveszi azt a nőt, akit nagyon szeret, 
kiderül, a szeretett nő gyermeket vár. Ha valaki tudta, 
Ő tudta, hogy a gyermek nem tőle van. Tehát meg-
csalták. El akarta bocsátani. Mi kellhetett ahhoz, hogy 
ez az ember azt tudja mondani, hogy jó, elfogadja 
azt a gyermeket, aki nem az övé. Annyira szerette 
Máriát, hogy ezzel együtt képes volt elfogadni Mária 
személyét. 
Milyen férfiként jelenik meg Jézus az evangéliumokban? 
Érdemes szakítani a túl jámbor hozzáállással, hogy 
Jézus jámbor, aranyos, kedves. Jézus megjelenik úgy 
is, hogy sír, hogy haragra gerjed, ostort fon és kikergeti 
a templomból az árusokat. Tudott indulatos lenni, 
tudott a konfliktusokba beleállni. Erős férfi karakterként 
volt jelen József Jézus életében.  
Majd az atya feltette a nagy kérdést: Mitől férfi a férfi? 
– a rövid válasz: képes őrködni az élet felett. A 
földműves képes fákat, vetést ápolni, gondozni, arra 
törekszik, hogy növekedjék az élet. Úgy ad biztonságot, 
hogy az élet ki tudjon teljesedni. A jó apa képes a 
gyermekei számára a növekedést biztosítani. Így tud 
tartóoszloppá válni. Képes, mint egy oszlop megtartani 
az élettér biztonságát.   Egy apának teremtő bátorsá-
gúnak kell lennie. A bátorság olyan erény, aminek va-
lamiféle félelem az alapja.  
Van bennem tartás attól, amit meg kell tenni, de 
ennek ellenére megcsinálom. Képes vagyok beleállni 
a férfiszerepbe és őrködöm a férfiszerep fölött. 

Amikor egy édesapa teremt valakit, az apa megéli, 
hogy ez az én fiam. Meg kell tapasztalnia, hogy tőle 
független szuverén személyiség. 
Az előadás ezen a linken visszanézhető:  
https://youtu.be/h3XrXyLJbec 

 
(Soproni Mónika –Mária Rádió – Szombathely) 

 
„Memento homo...” emlékezz ember!... 
 
 Idén a február 17-i hamvazószerdán kezdődik – a va-
sárnapokat nem számítva – az a 40 nap, mely megelőzi 
Krisztus feltámadásának vasárnapját. A régi korokban 
ez a nyilvános bűnbánat 
időszaka volt, amikor vissza-
fogadta tagjai közé az Egy-
ház a bűnétől megszabadult 
tagját. Ma már „csak” a hom-
lokunkra rajzolt hamuke-
reszt idézi vissza ezt a meg-
tisztulást célzó régi hagyo-
mányt. 
Kinek mit jelent a pap szö-
vege közben „...por vagy, s 
visszatérsz a porba!” a hom-
lokára rajzolt hamukereszt? A nagyböjt kezdetét? Egy 
kötelező szertartáselemet? Egy újabb kötelezettséget, 
ami az önmegtartóztatásra irányul?  (Már hallani 
vélem: − Nem volt elég a Covid, még ez is, most nem 
tudunk azt enni, amit szeretünk!...) Vagy emlékeztetőt 
valamire, ami javunkra szolgálhat? 
Idézem a 20. század egyik legnagyobb hatású magyar 
főpapját, aki négyféle megközelítést is ajánl figyel-
münkbe. Közülük a következő szólít meg engem, s 
talán más is gondolhat így erre az alkalomra: 
„A halál is életről beszél, életről, melyet éltünk s melyet élni 
fogunk. Nagy kegyelem az életre a halál átérzett jelenlétében 
visszapillantani. Ha az élet jó volt, akkor a halál olyan szép, 
mint az alkony, telve az erdők és mezők illatával, s a mun-
kásemberek fáradt, de bízó szeme fényével. Ha pedig az élet 
rossz volt, akkor a halál olyan, mint a romokat takaró, csil-
lagtalan éj. De ez is, az is magába térést sürget; ó hisz élsz 
még, kezedben van még az életfordulás kegyelme! Keveset 
éltem, sokat elfecséreltem, de még enyém az élet, a szép élet, 
mindjárt kezdem. 
 
Emlékezzünk hát a következő hetekben, s Jézussal 
beszélgetve tartsunk leltárt: mi mindent kell megval-
lanunk, s mit kell majd másképp csinálnunk,hogy 
tiszta szívvel ünnepelhessük a FELTÁMADÁST!  

 
(Pósfai Péter) 

 
Minél tökéletesebben egyesülhessünk Ővele 
 
Egy ismerősöm mondja: „Elegem volt már abból, hogy 
a böjt mindig csak lemondás, megvonás, korlátozás. 

Február 22. 
hétfő 

Szent Péter 
székfoglalása 

 

1Pét 5,1-4; 
Mt 16,13-19.

Az ember nem önmagában birtokolja az énjét, hanem sok-
kal inkább önmagán kívül. Azokban él, akiket szeret, azok-

ban, akiktől az életet kapja, és akikért létezik… Én 
önmagamban nem vagyok én, hanem csak benned. Én ál-

talad vagyok én magam. 

Különleges figyelemmel vagyok, hol 
tehetek mások, szeretteim, környeze-

tem javára.

Február 23. 
kedd

 
Iz 55, 10-11; 
Mt 6, 7-15.

Az ember csak akkor gyógyulhat meg (ti. a bűnből), ha igaz, 
ha felhagy az igazság elfojtásával és eltiprásával.

A Miatyánk ma az én imádságom lesz –
engedem, hogy megszólítson!

Február 24. 
szerda 

Szent Mátyás 
apostol P

 
ApCsel 1,15-
17. 20-26; Jn 

15,9-17

 
Csakis akkor teszünk szert a jó tapasztalatokra, ha betelje-

sítjük azt.

A szeretet áldozat. A jó Isten előtti ál-
dozat a legjavából ad. Ma ezt teszem.

Február 25. 
csütörtök

Eszt 4,17sk. 
Mt 7, 7-12.

Maga a jog is mindinkább arra törekszik, hogy kiiktassa a 
bűn fogalmát, és egyre jobban egy olyan szociológiai felé-
pítményre támaszkodik, amely a jó és a rossz gondolatát 

nem az emberi magatartás két eltérő alapminőségeként ke-
zeli, hanem pusztán statisztikai szemmel néz rá.

Szüleimre (nagyszüleimre) több és 
minőségi időt szánok. 

Február 26.  
péntek ††

Ez 18,21-28 
Mt 5,20-26.

A moralitás teljes kiiktatása az emberi létezés valóságából 
akkor tekinthető logikusnak, ha nincs olyan mérce, amely 

az embertől függetlenül adott, ha az embernek nincs belső 
mércéje,… hanem alkalomról alkalomra kell kitalálnia, hogy 

egyáltalán mi is ő emberként, és mindig úgy cselekszik, 
mintha először tenné meg az adott dolgot.

Ma pótolom az elmulasztott bocsánat-
kéréseket.

Február 27. 
szombat

MTörv 
26,16-19 

Mt 5,43-48.

A Fiú valóban olyan, mint Isten, mert valódi Istenként visel-
kedik, nem pedig olyasvalakiként, aki isten akar lenni, és 

ezért végül karikatúrává válik. 

Akár fájdalom, akár gyűlölet van ben-
nem valaki iránt, megáldom.

Február 28. 
Nagyböjt 

2. vasárnapja 

Ter 12,1-4a; 
2Tim 1,8b-

10; 
Mt 17,1-9.

A Fiú valódi Istennel-egyenlő- léte nem más, mint Fiúként- 
való-léte, vagyis teljességgel viszonyban állás… éppen 

azért, mert ilyen, teljesen egyenlő Istennel.   

A szentmise belső örömét megosztom 
azokkal, akikkel találkozom.


