
Kezdődik a nagyböjt

Hamvazószerdán az Egyház hamut hint az a hívők homlokára:
„Emlékezz ember, hogy porból vagy, és porrá leszel”.

Elhangzik a felszólítás:
Térjetek meg, elközelgett Isten Országa”

Az Úr húsvétjára, a mi megváltásunkra készülünk.
Jézus meghív bennünket, hogy vonuljunk ki vele a pusztába
(csöndbe, önmegtagadásba), hogy megtisztul junk, hogy helyet

készítsünk a szívünkben.

Külső önmegtagadások:
-Böjtöltessük a szemünket! A szem a lélek ablaka. Sok halálos bűn

kezdődött a szemen keresztül.
-Böjtöltessük a fülünket! Nem kell mindent megtudni. Zárjuk el

fülünket minden megszólás és pletyka elől.
-Böjtöltessük a nyelvünket! A sok beszédben nem lehet elkerülni a

bűnt. Teremtsünk csendet magunkban és magunk körül.
-Böjtöltessük a testet azzal, hogy nem adunk meg neki minden

kényelmet! A test legnagyobb böjtölése az álom elvonása. Kezdődjék
a kelés fürge, vidám, nagylelkű kiugrással. .

Belső önmegtagadások:
-Tagadjuk meg kishitűségünket!
-Tagadjuk meg elpuhultságunkat!

-Tagadjuk meg magunkat az emberekkel való viszonyunkban.
Elviselni a nehezen elviselhetőt

HÍRLEVÉL
Egyházmegyei Katolikus Iskolák Főhatósága 4. évfolyam/1.
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A fenti tervet közösen is élhetjük
a családban, hogy több

családtag vagy az egész család
közösen is ünnepelje

a Szent Negyvennapot. . .

*
Választhatunk közös elhatá-

rozásokat, pl. :
- olvassuk közösen a bibl iát.
- péntekenként kenyér-víz
vacsora (s ennek árát felajánl juk
szegények javára);
- közös családi erénygyűjtő lap
(pl. rajzolt töviskoszorúval, mely-
nek töviseit a gyermekek, i l letve
a családtagok minden jócsele-
kedet alkalmával virággá alakít-
hatják);
- heti TV- v agy számítógép-
mentes este - amikor a család
közös imát, "l iturgiát" tart.
- közös keresztút, rózsafüzér a
fájdalmas titkokkal;
- néhány nap nézzük át ruháin-
kat, játékainkat, s feleslegünket
adjuk oda valakiknek;
- vegyük észre családtagjaink-
ban ami szép, s este beszéljük
meg.

Áldott böjti készületet kívánok.
Szeretettel Tibor atya

Ebben az évben nagyböjti
készületünkben segítségül
hívjuk Chiara Lubich írásit.

Chiara 1 920-ban született
Trentóban. Szülővárosában ta-
nítónőként dolgozott, majd az
igazságkeresés vágyától hajtva
beiratkozott a velencei egyetem
filozófia szakára. 1 943-ban Tren-
tóban is dúlt a I I . Vi lágháború.
Minden összeomlott és világosan
megmutatkozott, hogy minden
hiábavalóság. Egyedül Isten ma-
rad meg. Így ír erről:
"Trentóban éltünk, szülőváro-

sunkban, s a tomboló háború
mindent megsemmisített.
Mindannyian álmodtunk vala-

miről. Volt, aki családot szeretett
volna alapítani, és vőlegényét
várta vissza a frontról. Másvalaki
az otthonát szerette volna szé-
pen berendezni. Én úgy gondol-
tam, hogy a filozófiai tanulmá-
nyokban valósítom meg önma-
gamE Szép és méltó életcélokat
tűztünk ki magunk elé.
A fiú azonban nem tért vissza. A
házat lebombázták. A háború pe-
dig megakadályozta, hogy foly-
tassam filozófia tanulmányaimat.
Mit tegyünk?

Létezik olyan ideál, melyet
semmilyen bomba nem zúz szét,
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melyre megéri feltenni az éle-
tünket? És rögtön valami fény
gyúlt bennünk: igen, van. Isten
az, aki éppen a háború viszon-
tagságai közt, a gyűlöletben tárta
fel előttünk, ki Ő valójában:
Szeretet. Isten a szeretet, Isten

mindannyiunkat szeret.
Mindössze egy pillanat volt. El-

határoztuk, hogy Istenért fogunk
élni. Ö lesz az életünk ideálja.
De hogyan valósítsuk ezt meg?
Úgy, ahogyan Jézus, mi is az
Atya akaratát akartuk tenni, nem
a sajátunkat. Sőt, „kicsiben” olya-
nok akartunk lenni, mint Ő. Tud-
juk, hogy már a keresztség és a
hit által, minden keresztény egy
másik Jézus. De még csak csí-
rájában hogy úgy mondjam. Ah-
hoz, hogy egészen azok legyünk,
meg kell tennünk mindent, ami
rajtunk múlik."

1 .hét
ÉRTEM

Szent Pál azt
mondja Jézus-
ról: "Értem ad-
ta életét" (Róm
5, 8). Minde-
gyikünk el-
mondhatja az
Apostol sza-
vát: "értem".
Ha Te, Jézu-

som, meghal-
tál értem - értem! -, hogy is ké-
telkedhetnék irgalmadban? Ha
pedig hihetek benne - olyan
hittel, amely arra tanít, hogy Isten
halt meg értem -, hogyne tennék
kockára mindent ennek a szere-
tetnek viszonzásául?
Értem. - Ez a szó még a legma-
gányosabb ember elhagyatott-
ságát is feloldja; megistenít min-
den szegényt, akit az egész világ
megvet, csordultig tölt minden
szívet és kiárad belőle arra, aki
még nem ismeri, vagy már elfe-
lejtette a jó hírt.
Értem. - Értem volt minden kí-

nod, Jézusom?
Értem az a felkiáltás? Bizonyos,
hogy Te nem engedsz elveszni
sem engem, sem azt a sok sze-
gény embert, hanem mindent
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megteszel ér-
tünk. Ha nem
másért, hát a-
zért, mert túl-
ságosan nagy
árat fizettél ér-
tünk.
Te engem a

menny számá-
ra teremtettél
meg úgy, a-
hogy anyám a
földi életet ad-
ta. Te mindig

egyes-egyedül reám gondolsz,
és épp így minden más emberre.
Te jobban bátorítasz keresztény
életemben, mintha az egész vi-
lágmindenség állna mögöttem és
ösztönözne.

Értem. - Igen, értem.
Add hát, Uram, hogy én is ezt

mondjam Neked, legalább hátra-
levő éveimben: Érted!

2.hét
A KERESZT

Vegye föl keresztjét. . . (Mt 16,24)
Különös és egyedülál ló szavak.
Van valami bennük - mint Jézus
más szavaiban is - abból a fény-
ből, amelyet a világ nem ismer.
Olyan ragyogóak, hogy az embe-
rek fénytelen szeme, a lanyha
keresztényeké is, belekáprázik

és megvakul. Talán semmi sem
olyan rejtélyes és nehezen ért-
hető, mint a kereszt. Nem megy
az emberek fejébe és szívébe.
Nem, mert nem értjük meg, mert
sokszor névleges keresztények-
ké lettünk, akiket éppen csak
megkereszteltek. Talán gyakorló
keresztények vagyunk, de mér-
hetetlenül távol attól, amilyennek
Jézus szeretne minket. Nagyböjt-
ben hallunk beszélni a keresztről.
Nagypénteken megcsókoljuk,
termeinkben kifüggesztjük. Né-
hány cselekedetünket a kereszt
jele pecsétel i meg. De nem ért-
jük. És talán ez minden tévedés
gyökere: a világban nem fogják
fel a szeretetet.
A szeretet a legszebb szó, de

ezt torzították el legjobban, ezt
csúfították el
leginkább. Is-
ten lényege,
Isten fiainak
élete, a ke-
resztény em-
ber éltető le-
vegője a sze-
retet, de a
világ birtoka,
monopóliuma
lett. Azok
hordják ajku-
kon, akiknek
kiejteni sem
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volna joguk. Biztos, hogy nem
minden evilági szeretet i lyen: van
például anyai érzés is, amelyet
megnemesít a fájdalommal pá-
rosult szeretet; létezik testvéri
szeretet, házastársi szeretet,
gyermeki szeretet: a mindeneket
teremtő Atya szeretetének talán
öntudatlan nyomai.
De azt a szeretetet, amely ma-

ga "a szeretet", azt nem értjük.
Hogy is értenénk, hogy Isten, aki
megalkotott minket, leszállt kö-
zénk, mint ember az emberek
közé, velünk élt, velünk maradt,
és hagyta magát keresztre sze-
gezni értünk, hogy megmentsen
minket. Túl magas ez, túl szép,
túl isteni, túl kevéssé emberi,
túlságosan véres, fájdalmas, hú-
sunkba vágó ahhoz, hogy meg-
értsük. Talán az anyai szereteten
keresztül megsejtünk belőle va-
lamit: mert egy anya szeretete
nemcsak simogatás és csók, ha-
nem mindenekfölött áldozat.
Ahogy Jézust is a szeretet űzte a
keresztre, amelyet sokan őrült-
ségnek tartanak. De csak ez az
őrültség mentette meg az embe-
riséget, és formálta a szenteket.
Valóban: a szentek olyan embe-
rek) akik képesek megérteni a
keresztet. Emberek, akik követve
Jézust, az Istenembert, fölvették
minden napnak a keresztjét, mint

a föld legdrá-
gább kincsét.
Időnként fegy-
ver gyanánt
forgatták, mint
Isten katonái;
szerették e-
gész életükön
át. Fel ismerték
és megtapasz-
talták, hogy a
kereszt a
kulcs, az e-
gyetlen kulcs a
kincshez, a kincsek kincséhez.
Megnyitja lassanként a lelkeket
az Istennel való egyesülésre. Így
az emberen keresztül Isten újra
megjelenik a világon és megis-
métl i - jól lehet végtelenül alacso-
nyabb rendű, mégis hasonló mó-
don - azokat a cselekedeteket,
amelyeket egykor mint ember az
emberek között vitt végbe: áldot-
ta azt, aki őt átkozta, megbocsá-
tott annak, aki gyalázta, meg-
mentett, gyógyított, hirdette az ég
szavait, jól lakatta az éhezőket, a
szeretetre alapított egy új tár-
sadalmat, megmutatta annak a
hatalmát, aki őt küldte. Egyszó-
val a kereszt az a szükséges
eszköz, amelynek segítségével
az isteni átjárja az emberit, és az
ember - fölemelkedve e világ or-
szágából a Mennyek Országába
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- tel jesebben részesedik Isten
életében. De szükséges "fölvenni
keresztünket". Reggel ennek vá-
rásával kel l ébrednünk, tudva,
hogy csak általa jutnak el hoz-
zánk azok az ajándékok, amelye-
ket a világ nem ismer: az a béke,
az az öröm, a mennyei dolgok-
nak az az ismerete, amelyről a
legtöbb ember nem is tud.
A kereszt. . . olyan mindennapi

dolog. Olyan hűséges, hogy egy
nap találkájáról sem hiányzik.
Elég lenne fölvenni, hogy szentté
tegyen bennünket. A kereszt a
keresztény ember jelvénye; a vi-
lág nem akarja, mert azt hiszi, ha
menekül tőle, megmenekül a
szenvedéstől. Nem tudja, hogy a
lélek, mely megértette a keresz-
tet, kitárul a Fény és a Szeretet
országa felé: annak a Szeretet-
nek, amelyet a világ annyira ke-
res, de nem talál. . .

3.hét
AZ ÉLETRE VEZETŐ KAPU

Isten emberré lett, és így ha-
landóvá. Erre a földre született,
azért, hogy meghaljon.
Az élet értelme ez: úgy élni,

mint a búzaszem, amelynek a
rendeltetése: meghalni, elrothad-
ni, hogy kikel jen az igazi, örök

életre. Jó, ha
ilyen magatar-
tással járjuk a
világot, ahol
minden nappal
idősebbek le-
szünk, és vé-
gül elérkezünk
a halálhoz,
amely az élet
kezdete.
A bennünket

érő betegségekben lépcsőfo-
kokat kel l látnunk: Isten szeretete
készíti ezeket nekünk, hogy
fel jussunk a csúcsra. Ezek a
megpróbáltatások előkészítenek
a nagy "próbára". Kis áldozati
ostyák vagyunk ilyenkor, még
nem a betel jesült felemésztődés
állapotában, de útban a végső
"Betel jesedett" felé, amely
mindannyiunkra vár.
Így halandók vagyunk a legna-

gyobb Halandóval, azért, hogy
vele is támadjunk fel, és meg-
kezdjük azt az életet, amelynek
soha sem lesz vége.
Uram, akaratod teljesítése le-

gyen a tömjén, amelyet "életmi-
sénkben" felajánlunk Neked.
Uram, add, hogy vonakodás

nélkül siessünk a hamarosan
reánk váró cél felé.
Engedd meg, hogy már most
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mindenünket odaadjuk Neked,
nehogy egykor a halál mint tolvaj
vegye el tőlünk. Felajánljuk Ne-
ked legszebb kincsünket úgy,
mint az Atya Egyszülöttét, mint
Mária a Fiát, mint minden szent
az ő művét. Így nem változik
majd semmi, amikor hívsz: a ha-
lál szinte észrevétlen átmenet
lesz, ragyogó egyesülés Veled,
halálravált, jóságos Isten, aki
magadra vetted emberi termé-
szetünket, hogy előttünk járj a
halálban és az Életben.

4.hét
TÁGÍTSUK KI SZÍVÜNKET

Ki kell tágítani szívünket Jézus
Szívének méreteire. Mekkora
munka! De ez az egyetlen, ami
szükséges. Ha ezt tettük, min-
dent megtettünk. Mindenkit, aki

közelünkbe ke-
rül, úgy kell
szeretnünk, a-
hogy Isten sze-
reti . És mivel
az időben
élünk, egyszer-
re egy feleba-
rátunkat sze-
ressük, és ne
maradjon a szí-
vünkben nosz-

talgia a másik testvér iránt, akivel
az imént találkoztunk. Így maga
Jézus az, akit szeretünk minden-
kiben. De ha nosztalgia van ben-
nünk, az azt jelenti , hogy az elő-
ző testvért magunkért vagy ma-
gáért szerettük, nem Jézusért.
És itt a baj.

Legfontosabb feladatunk az,
hogy megőrizzük magunkban Is-
ten tisztaságát, azaz olyannak
őrizzük meg szívünkben a szere-
tetet, ahogyan Jézus szeret. Te-
hát ahhoz, hogy tiszták legyünk,
nem kell kifosztani a szívet és el-
nyomni benne a szeretetet. Ha-
nem ki kel l tágítani Jézus Szíve
szerint, és szeretni mindenkit. És
amint a földön található mil l iárd
Szentostyából elég egy, hogy Is-
tennel táplálkozzunk, éppúgy
elég egyetlen testvér - az, akit Is-
ten akarata mellénk ad -, hogy
közösségbe lépjünk az emberi-
séggel, a misztikus Krisztussal. A
testvérrel való közösség pedig a
második parancsolat, közvetlenül
az istenszeretet után következik,
és annak kifejeződése.

5.hét
ÉLJÜK AZ ÉLETET

A keresztény arra hivatott, hogy
élje az életet, úszkáljon a fény-
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ben, elmerül-
jön a keresz-
tek feneketlen
mélységében
- de semmi-
képpen sem
arra, hogy tes-
pedjen. A mi
életünk vi-
szont néha
fénytelen, ér-
telmünk elho-
mályosult, a-

karatunk ingatag. Mert ebben a
világban nevelkedtünk, és hoz-
zászoktunk, hogy individual ista
életet él jünk, el lentétben a
keresztény élettel.
Krisztus: szeretet. A keresztény

sem lehet más. A szeretet pedig
közösséget szül: ez a keresztény
élet alapja és csúcsa. Ebben a
közösségben az ember immár
nem egyedül tart Isten felé, ha-
nem társaságban. Hasonlítha-
tatlanul szép ez. Lelkünkben a
zsoltár verse merül fel: "Íme, mily
jó és gyönyörűséges, ha együtt
laknak a testvérek!" (Zsolt
132,1) . De a testvéri közösség
nem boldogító ál lapot, hanem
örökös hódító hadjárat. Ál landó
eredménye nemcsak a közösség
fenntartása, hanem elterjedése
sokak között, mert a szóban for-

gó közösség szeretet, a szeretet
pedig természeténél fogva kiá-
rad. Hányszor megesik, hogy
testvérek elhatározzák: együtt
mennek Isten felé, de egységük
erejét veszti , por száll lélek és
lélek közé, és szétfoszl ik a va-
rázs, mert lassan kialszik a mind-
annyiuk előtt fel lobbant fény! Mi
ez a por? Egy gondolat, a szív
hozzátapadása saját magukhoz
vagy másokhoz: önmagukért
szeretik magukat és nem Iste-
nért, vagy önmagáért a testvért,
a testvéreket, nem pedig Istenért.
Máskor a lélek, amely elszánta
magát mások szolgálatára, még-
is visszavonul: saját énjére, saját
akaratára összpontosít, nem pe-
dig Istenre, a test- vérre Istenért,
Isten akaratára. Gyakran pedig
nem megfelelő ítéletet alkotunk
arról, aki velünk él.

Azt mondtuk: csakis Jézust
akarjuk látni a testvérben, Jézus-
sal akarunk beszélgetni a test-
vérben, Jézust akarjuk szeretni a
testvérben. De hirtelen fölmerül
bennünk annak emléke, hogy
ennek a testvérnek ilyen meg
olyan hibája van, ezt vagy azt a
tökéletlenséget követte el. Látá-
sunk bonyolulttá válik, lényünk
nem megvilágosodott többé. Kö-
vetkezésképpen megbomlik az
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egység a mi tévedésünk folytán.
Talán az a testvér, mint mind-

annyian, csakugyan hibákat kö-
vetett el, de hogyan látja őt Is-
ten? Mi igazából a helyzete, a
valóságos állapota? Ha Isten
előtt rendben van; Isten nem
emlékszik többé semmire, eltö-
rölt mindent vérével. Hát mi miért
emlékezzünk rá? Ki téved ebben
a pil lanatban? Én, aki ítélkezem,
vagy a testvér? Én. Akkor hát
meg kell próbálnom Isten szemé-
vel látni a dolgokat, a maguk
igazságában, és így kell bánnom
a testvérrel Mert ha szerencsét-
len módon még nem jött volna
rendbe az Úrral, szeretetem me-
lege, vagyis a bennem élő Krisz-
tus el juttatná a bűnbánathoz,
mint ahogy a napfény megszá-

rítja, behe-
geszti a se-
beket. A szere-
tet fenntartója
az igazság, az
igazság pedig
csupa irgalom.
Ebbe kell öl-
töznünk tetőtől
talpig, hogy
kereszténynek
mondhassuk
magunkat. És
ha testvérem

viszszatér? Új szemmel kel l
látnom, mintha mi sem történt
volna, és újra kell kezdenünk az
életet együtt, Krisztus egysé-
gében, mint azelőtt, hisz nem
történt semmi. Ez a bizalom fogja
megmenteni őt további buká-
soktól. És ha ilyen mértékkel
mértem neki, remélhetem, hogy
Isten egy napon így fog megítélni
engem is.

6.hét
MEGTALÁLTALAK

Megtaláltalak Téged
sok helyen, Uram!

Éreztem szíved lüktetését a kis
hegyi kápolna mély csendjében,
a tabernákulum félhomályában
egy üres székesegyház közepén,
a tömeg közös lélegzetvételében,
mikor Téged szerető emberek
betöltik templomod árkádjait
énekkel és szeretettel.
Megtaláltalak az örömben.

Beszéltem hozzád a csillagos
égen túlra, mialatt

az esti csendben hazafelé
tartottam a munkából.
Kereslek, és gyakran

megtalállak.
De ahol mindig megtalállak:

az a fájdalom.
A fájdalom, bármilyen fájdalom,
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olyan, mint a harang zengő
szava, amely imára hívja

Isten jegyesét.
Mikor a kereszt árnyéka

megjelenik, a lélek magába száll,
visszavonul belső szentélyébe,
s elfelejtve a harang csengését,

Téged "lát",
Teveled beszél.

Te jössz hozzám látogatóba.
És én válaszolok Neked:

"Itt vagyok, Uram!
Téged akarlak,
Téged akartalak."

Ebben a találkozásban lelkem
már nem érzi a fájdalmat, hanem

szinte megittasodott
szeretetedtől: elmerül Benned,

átitatódik Veled,
én Tebenned,
Te énbennem,

hogy teljesen egy legyünk.
S akkor újra kinyitom szemem
az élet felé, az élet felé, amely

még nem az igazi.
Isteni erő szállt belém, hogy
folytassam a Te harcodat.

Nagyhét
AZ Ő MISÉJE ÉS A MI MISÉNK

Ha szenvedsz és szenvedésed
akkora, hogy megbénít minden
tevékenységet, emlékezz a mi-
sére.
A misében Jézus, ma is, mint

akkor, nem dolgozik, nem beszél:
föláldozza magát szeretetből.
Az életben lehet sokat tenni, so-
kat beszélni, de a szenvedés
hangja, bár néma és mások előtt
ismeretlen, a szeretetből felaján-
lott szenvedés hangja a legerő-
sebb szó: betör az Égbe.
Ha szenvedsz, merítsd fájdal-

madat az Övébe: mondd a ma-
gad miséjét. És ha a világ nem
ért meg, ne jöj j zavarba: elég, ha
ért Jézus, Mária és a szentek.
Tarts velük és hagyd folyni vé-

red az emberiség javára, akár-
csak Ő!

A mise!
Nagyságát hogy is értenénk!
Az Ő miséje, a mi misénk.

nagyböjti lelki terv



A figyelem erőkifejtés, talán a
legnagyobb, de negatív erőki-
fejtés. Vagyis nem foglal ja ma-
gába a fáradtságot. Amikor fá-
radtságot érzünk, a figyelem
majdnem lehetetlenné válik, vagy
ha nem, azért nem, mert igen
begyakoroltuk magunkat. Jobb
azonban, ha kikapcsolódunk,
keresünk valami lazítást, és egy
kis idő múlva visszatérünk. A be-
és kilégzés ritmusához hason-
lóan nekikezdünk és megpi-
henünk.
Húszpercnyi i lyen sűrített, de

fáradtság nélkül i figyelem két-
ségtelenül többet ér, mint három
óra homlokráncolása a jól vég-
zett feladat önelégült megállapí-
tásával kísérve: „Jól dolgoztam!”
A látszat el lenére ez a húsz

perc sokkal nehezebb. Van vala-
mi a lelkünk mélyén, ami jobban
irtózik az igazi odafigyeléstől,
mint a test a fáradtságtól. Ez a
valami sokkal közelebb áll a bűn-
höz, mint a test. Ezért vala-
hányszor odafigyelünk igazából
valamire – a bűnt, a rosszat

győztük le magunkban.
Ha ezzel a szándékkal fordítunk
figyelmet valamire, egy negyed-
órányi figyelem felér sok „jócsele-
kedettel”.
A figyelem azt jelenti , hogy leál-
lítjuk gondolkodásunkat, és dis-
ponibi l issé (befogadásra képes-
sé) tesszük; üressé és áthatol-
hatóvá annak a tárgynak a ré-
szére, amelyre figyelünk.
Figyelni annyit jelent, mint a

már megszerzett ismereteket a
gondolkodás közelében tartani,
de visszafogni, egy alsóbb szint-
re szorítani. Kell gondolat, de úgy
kell viszonyulni a sajátos és már
előbb megformált gondolatokhoz,
mint az az ember, aki egy he-
gyen állva előre néz és ugyanak-
kor – anélkül, hogy nézné – ma-
ga alatt látja az erdőket és a ré-
teket. Legfőbb, hogy a szellem-
nek üresnek kell lennie, hogy a
maga igazságában befogadhas-
sa a tárgyat, amely beléhatol.
Fordítás közben elkövetett el-

lentétes értelmezés, vagy a mér-
tani feladatok megoldásában
megjelenő képtelen eredmény,
minden stílustalanság, a francia
fogalmazásba becsúszott hibás
gondolatsor: mindez attól van,
hogy gondolkodásunk sietett
valami felé és idő előtt megtelt,
még az igazság befogadása

Simone Weil

Simone Weil:

Iskolai tanulás
és Istenszeretet
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előtt. Az ok, min-
dig az, hogy
cselekedni akar-
tunk, hogy ke-
resni akartunk
valamit. Ezt min-
den egyes hibá-
val kapcsolatban
be lehet bizo-
nyítani, ha a
gyökeréig hato-
lunk. Nincs jobb
gyakorlat, mint
ez a bizonyítás.

Olyan igazság ez, amelyet csak
akkor fogadunk el, ha mil l iószor
bebizonyítottuk. Így van ez min-
den lényeges igazsággal.
A legértékesebb javakat nem

keresnünk kell , hanem várnunk.
Mert az ember nem tudja megta-
lálni saját erejéből, és ha erőlteti ,
helyettük hamis javakat talál ,
amelyeknek hamisságát soha
sem fogja észrevenni.
Egy mértani feladat megoldása

nem önmagában érték, hanem
mivel az igazi érték képe, és
ugyanaz a törvény vonatkozik rá,
mint az igazi értékre, lévén egy
sajátos igazság töredéke és an-
nak az egyetlen, örök és élő
Igazságnak a képe, aki egyszer
azt mondta magáról: „Én vagyok
az igazság”.
Ha így fogjuk fel, minden iskolai

gyakorlat hasonlít a szentségek-
hez.
Mindegyik iskolai gyakorlatnak

megvan a sajátos módja, aho-
gyan vágyakozva várni kel l az
igazságra anélkül, hogy keres-
nénk. Sajátos módja van annak,
hogyan kell figyelni egy mértani
példa adataira anélkül, hogy
keresnénk az értelmét, és várni,
amikor írunk, hogy a helyes szó
maga jöj jön tol lunk hegyére, visz-
szalökve a felesleges szavakat.
A tanárnak elsődleges feladata

tehát a diákjaival szemben: meg-
ismertetni ezt a módszert, nem-
csak általánosságban, hanem
sajátosságában is, ami az egyes
tantárgyakat i l leti . Ez nemcsak a
tanárnak, hanem a diákok lelki-
atyjának is feladata. Az utóbbinak
ezenfelül még
az is feladata,
hogy világo-
san, egészen
nyilvánvalóan
megmutassa
a hasonlósá-
got, amely
fennáll egy-
részt az isko-
lai dolgozatok-
kal foglalkozó
emberi érte-
lem magatar-
tása, másrészt

Simone WeilSimone Weil



az emberi lélek alapállása között
– mely olaj jal telt égő méccsel
várja vágyakozva és bizalommal
Jegyesét. Meg kell tanítani a
fiatalt, hogy míg dolgozik latin
fordításán, akarjon egy kicsit
közelebb kerülni, ennek a for-
dításnak a révén, ahhoz a pil-
lanathoz, amikor valóban olyan
lesz mint a szolga, aki, amíg
mestere menyegzőn van, az ajtó
közelében virraszt és figyel, hogy
a kopogtatásra ajtót nyisson. A
házigazda asztalához fogja ültet-
ni ezt a szolgát, és maga szolgál
fel neki.
Csak ez a várakozás, csak ez a

figyelem készteti a házigazdát a
gyöngédségnek erre a túlkapá-
sára. Amikor viszont a szolga a
mezei munkából kimerülve haza-
tér, így szól neki ura: „Készítsd el
ételemet és szolgál j ki ! ” És úgy
kezeli , mint „haszontalan szol-
gát”, mert csak azt tette meg,
amit parancsoltak neki. Igaz,
meg kell tenni a cselekedetek
területén mindazt, amit paran-
csoltak, bármekkora fáradság és
szenvedés árán is, mert aki en-
gedetlen, az nem szeret. De
mindezek után csak haszontalan
szolgák vagyunk. A szeretetnek
ez csak feltétele, de nem elég.
Nem ez kényszeríti a házigazdát,
hogy szolgájának szolgájává le-

gyen, és még kevésbé a szolga
kezdeményezése: hanem egye-
dül a virrasztás, a várakozás és a
figyelem.
Boldog, aki kamaszéveit és ifjú-

ságát annak szentel i , hogy ezt a
figyelmet (odafigyelési épessé-
get) kinevelje magában. Igaz, ez
az ember nincs közelebb a jó-
hoz, mint test-
vérei, akik a
földeken vagy
gyárakban dol-
goznak. Azok
másképp van-
nak közel. Is-
ten közel van
a földműves-
hez és a mun-
káshoz is,
máshoz nem
hasonlítható,
csodálatos
módon, mert
Isten jelen van
a szegénység
mélyén, a társadalmi el ismerés
hiányában, a hosszú és lassú
szenvedésben. De ha a foglalko-
zásokat önmagukban nézzük, a
tanulmányok közelebb vannak
Istenhez a figyelem miatt, mely a
tanulmányok lelke. Aki hosszú
tanulmányi éveket tölt el anélkül,
hogy fej lesztené magában a fi-
gyelmet, nagy kincset veszít el.

Simone Weil



Nemcsak Isten szeretete kíván-
ja meg az odafigyelést, hanem a
felebarát szeretete is, amelyről
tudjuk, hogy ugyanaz a szeretet,
mert ugyanaz a lényege. A világ
elesettjeinek nincs másra szük-
ségük, mint olyan emberekre,
akik végre képesek rájuk odafi-
gyelni. A képesség, hogy odafi-
gyeljünk egy szerencsétlenre,
nagyon ritka, nagyon nehéz,
majdnem csoda, egy igazi csoda.

Mindazokból, akik azt hiszi,
hogy megvan ez a képességük,
majdnem mindegyikből hiányzik.
A szív melegsége és lángolása,
jámborsága – nem elég erre.
Az első Grál-legendában az áll ,

hogy Grál, a csodatévő kő, mely
az átváltoztatott ostya erejénél
fogva jól lakat minden éhséget,

azé lesz, aki
először mond-
ja a kő őr-
zőjének, egy
igen fájdalmas
sebtől majd-
nem megbé-
nult királynak:
„Mitől szen-
vedsz?”

A felebarát
szeretetének
tel jessége ab-
ban áll , hogy

képesek va-
gyunk meg-
kérdezni tőle:
„Mitől szen-
vedsz?” Ez azt
jelenti , hogy
fel ismerjük,
hogy a szen-
vedő létezik;
nem csak mint
egy halmaz
tagja vagy
mint egy tár-
sadalmi cso-
port i lyen mó-
don nevezett egyede: „sze-
rencsétlen” – hanem mint ember,
pontosan hasonló hozzánk, akit
egyszer elért a szenvedés, és
megjelölt utánozhatatlan jelével.
Ehhez elégséges, de elenged-
hetetlen is, hogy rá tudjunk
tekinteni.
Ez a tekintet először is figyel-

mes, úgyannyira, hogy a lélek
üres lesz minden sajátos tarta-
lomtól, azért, hogy befogadja azt,
aki előtte ál l a maga valóságá-
ban. Erre csak az képes, aki fi-
gyelni tud.

Paradox módon igaz tehát,
hogy egy latin fordítás, egy mér-
tani feladat, még ha nem is sike-
rült, de ha azzal a figyelemmel
kísértük, amivel kel l , képessé tett
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bennünket egy kicsit jobban,
hogy majd egy nap, amikor alka-
lom adódik rá, azt a segítséget
nyújtsuk, ami megmenti őt. Ha
egy kamasz képes ezt az igazsá-
got megérteni, és elég nemes
lelkű ahhoz, hogy ezt és ne más
gyümölcsöt keressen tanulmá-
nyaiban, akkor számára a tanul-
mányok a lelki életben valódi
előrehaladást jelentenek.
Az iskolai tanulmányok a szán-

tóföldbe rejtett kincs. Megéri,
hogy ne őrizzünk meg semmit
magunknak, eladjuk mindenün-
ket, hogy megvegyük azt.

„Térden állva,
fejünket lehajtva, készen arra,

hogy a győztes kardja
fejünket vegye;

térdünket érintve kezünkkel:
(/) hogy Isten irgalma,
mint egyAtya vetése,

úgy részesítsen bennünket
az élet adományából.
Néhány perc némaság.

A szív ezalatt végképp kiürül
s megfagy a halál érintésétől,

hogy az új élet,
a tiszta irgalom műve

megfoganhassék bennünk.
Így kellene Istent imádnunk.”

S.W.

Különleges vezetőképző
intézményeink vezetőinek

Néhány hónappal ezelőtt írtuk
újságunkban: „A katolikus intéz-
ményeknek át kell gondolniuk,
hogy milyen feladatok állnak
előttük, és ezeket hogyan tudják
megoldani. Az egyház feladata,
hogy szüntelenül vizsgálja az
idők jeleit és az evangélium fé-
nyénél korszerű választ adjon
azokra. ” „Szükséges, hogy a "pa-
tologikus jegyeket" is őszintén
felismerjük, hogy azokat meg-
szüntessük, illetve jó irányba
alakítsuk. " Azonban tudjuk és
tapasztal juk, hogy az alakítás
során csak akkor számíthatunk
eredményre, ha azt az alakulás
előzi meg. Ennek reményében és
örömében indult el ősszel külön-
leges vezetőképzőnk. A képzés
alapvető célja, hogy segítsen
megújult szívvel néznünk a min-
dennapi feladatainkra. A Lélek, a
tudomány és a hétköznapi ta-
pasztalatok által adjon kapaszko-
dót a nehézségek közepette.
A tanévi nyolc alkalom délelőtt-

jeinek programját Uzsalyné Dr.
Pécsi Rita „A nevelés – a vezetés
- az élet szolgálata” témakörben
tartott előadásai alkotják: Pl. Mi-
ért nem működik a "Százszor

Vezetők továbbképzése



megmondtam!"?A sikeres neve-
lés kulcsa: az érzelmi intel l igen-
cia fej lesztése; Bízz benne(m)”!
Mire képes a bizalom a nevelés-
ben és a vezetésben? és még
több érdekes témaJ
Uzsalyné Dr. Pécsi Rita így ír

az általa átadott nevelési szemlé-
letről: „Pedagógiai kutatásaim
során találtam rá Kentenich atya
nevelési szemléletére, amely ál-
landóan azt a kérdést teszi föl:
„Mit üzen Isten az élet által?” Ő
ezekre a nevelési /önnevelési
szükségletekre gyakorlati vála-
szokat kínál. Összhangban a
tudomány modern eredménye-
ivel, a nagy nevelők tapasztala-
taival és hagyatékával, a kinyi-
latkoztatással, szentjeink példá-
jával. Hogyan lehetséges való-
ban erős, szabad lélekkel, jó-
kedvvel szolgáló talpraesett
keresztény embert nevelni, aki
nem csupán okos, hanem intel-
ligens, sőt érzelmeiben is az. ”
Az élettel tel i , szakmailag is ma-
gas színvonalú, sokoldalú és vi-
dám előadások reményt és bá-

torságot adnak mindannyiunk-
nak. A kiscsoportos beszélgeté-
sek által meghitt, családias lég-
körben hallgatjuk meg egymás
tapasztalatait. A zene, az ima,
amelyek olykor bevezetik vagy
lezárják az előadások és beszél-
getések menetét felemelik lelkün-
ket Őhozzá, aki reményünk és
erőnk forrása. A közös ebéd, a
kicsi ajándékok pedig Isten gond-
viselő szeretetének apró jelei. Így
valódi feltöltődést jelentenek
ezek az alkalmak.
Hisszük, hogy az élet szolgá-

latával és a képzés során megélt
közösségi tapasztalattal segíthe-
tünk kialakítani a ránk bízottak-
ban a közösséghez tartozás, az
önátadás képességét, az önbe-
csülést, végső soron egy, a sze-
mélyes döntésen alapuló hitet.

Mindezeknek megélését és
tapasztalatát kívánjuk az iskolá-
inkban és óvodáinkban dolgozó
munkatársainknak, ennek remé-
nyében tervezzük a folytatást
(vagyis egy újabb képzés meg-
valósulását) következő tanévben.

Rojtos Krisztina
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