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„FERENC PÁPA: ÉLES ÉRZÉKEKKEL, HŰSÉGESEN VÁRJUK IS-
TEN LÁTOGATÁSAIT! 

A Szent Lukács evangélista által festett gyengéd képre tekin-
tünk, mely két idős ember alakját, Simeont és Annát ábrá-
zolja. Életüknek az ad értelemet, hogy mielőtt búcsút venné-
nek ettől a világtól, várják Isten látogatását. Várták, hogy Isten 
meglátogassa őket, vagyis vártak Jézusra. Simeon a Szentlélek 
működésének köszönhetően megsejtette, hogy nem fog meg-
halni, míg meg nem látja a Messiást. Anna mindennap bejár a 
templomba, és annak szolgálatára szenteli magát. Mindket-
ten felismerik az Úr jelenlétét a gyermek Jézusban, aki vigasz-
szal tölti be hosszú várakozásukat, és megkönnyíti életből való 
távozásukat. Mit tanulhatunk ettől a spirituális életerővel teli 
két idős embertől? Megtanuljuk, hogy a várakozó hű-
ség élessé teszi az érzékeket. 
A Lélek képes erre: a test érzékszerveinek korlátai és sebei el-
lenére élessé teszi a lélek érzékeit. Az öregség így vagy úgy, de 
gyengíti a test érzékenységét: van, aki kevésbé lát, kevésbé 
hall… De az az öregség, amely gyakorolta magát az Isten láto-
gatására való várakozásban, nem fogja elszalasztani az ő át-
vonulását: sőt, készebb lesz arra, hogy észrevegye őt, érzéke-
nyebben fogadja az Urat, amikor elhalad. 
Ma nagyobb szükségünk van erre, mint valaha. Élő lelki érzé-
kekkel rendelkező öregkorra van szükségünk, mely képes fel-
ismerni Isten jeleit, sőt, Isten Jelét, Jézust. 
A lelki érzékek elaltatása – és ez rossz! –, a lelki érzékek elal-
tatása, a testi érzékek izgalomban és kábulatban tartása mel-
lett, széles körben elterjedt kórtünet abban a társadalomban, 
amely az örök fiatalság illúzióját ápolja, és ami a legveszélye-
sebb, hogy ennek többnyire nincs is tudatában. Az emberek 
nem veszik észre, hogy el vannak altatva. És ez történik: min-
dig is megtörtént, és napjainkban is megtörténik: az érzékek 
el vannak altatva, és nem is értjük, mi történik; a belső érzé-
kek, a lélek érzékei, melyeknek fel kellene ismerniük, hogy Is-
ten vagy a gonosz van-e jelen, el vannak altatva, nem tesznek 
különbséget. Ha elveszítjük a tapintás vagy az ízlelés érzé-
kenységét, azt azonnal észrevesszük. De ha a lélek érzékeny-
ségét veszítjük el, azt sokáig figyelmen kívül hagyhatjuk, 
élünk, de nem vesszük észre, hogy elvesztettük a lélek érzé-
kenységét. Nem egyszerűen arról van szó, hogy gondolunk-e 
Istenre vagy a vallásra. A lelki érzékek érzéketlensége az 
együttérzésről és a könyörületről, a szégyenérzetről és a lelki-
ismeret-furdalásról, a hűségről és az odaadásról, a gyengéd-
ségről és a becsületről, saját felelősségünkről és másokért ag-
gódó fájdalmunkról szól. Érdekes: az érzéketlenség miatt nem 
tudsz együttérezni, nem tudsz könyörületes lenni, nincs ben-
ned szégyenérzet és nem érzel lelkiismeret-furdalást, miután 
rosszat tettél. Így van: az elaltatott lelki érzékek mindent ösz-
szezavarnak, és az ember nem érzi lelkében az ilyen dolgokat. 

Az emberi testvériség lelkülete – melyet úgy éreztem, újból 
erőteljesen hangsúlyoznom kell – olyan, mint egy levetett 
ruha, mely csodálatos, igen, de… múzeumban áll. Elveszítjük 
az emberi érzékenységet, elveszítjük a léleknek ezeket a moz-
dulásait, amelyek emberivé tesznek bennünket. Igaz, a való 
életben” megfigyelhetünk „sok fiatalt, aki képes teljes mér-
tékben megbecsülni ezt a testvériséget. De épp itt van a prob-
léma: van egy szakadék a szociális gyengédség eme életerejé-
nek tanúságtétele és a konformizmus között, amely arra kény-
szeríti a fiatalokat, hogy egészen másképp beszéljék el önma-
gukat. Mit tehetünk e szakadék áthidalása érdekében? Si-
meon és Anna történetéből érkezik rejtett jelzés, melyet ér-
demes előtérbe állítanunk. Miben áll konkrétan a kinyilatkoz-
tatás, amely begyújtja Simeon és Anna érzékenységét? Abban 
áll, hogy egy gyermekben, aki nem tőlük származik, és akit 
első ízben látnak, Isten látogatásának biztos jelét ismerik fel. 
Elfogadják, hogy nem főszereplők, hanem csak tanúk. Csak a 
lelki öregség képes ezt a tanúságot alázatosan és elragadóan 
megtenni, ami mindenki előtt mérvadóvá és példamutatóvá 
teszi. És ma oly nagy szükségünk van rá, a lélek érzékenysé-
gére, a lélek érettségére, szükségünk van bölcs, lelkükben 
érett öregekre, akik reményt adnak nekünk az élethez!” 

(Magyarkurir.hu) 
 

RÖVID HÍR 

• Április 8-án, pénteken 18 órakor Édesanyák és csalá-
dok keresztútja lesz templomunkban. Szeretettel hí-
vunk és várunk mindenkit! 

 

VASÁRNAP 
04.03. 

 
11:00 
 
 
 
17:00 
18:00 

NAGYBÖJT V. VASÁRNAPJA 
Juhász István, Juhász Péter, Juhász és 
Gulyás család élő és +hozzátartozóiért, 
valamint Papdi család élő és +hozzátar-
tozóiért 
Görögkatolikus Szentmise 
Engesztelő imaóra 

KEDD 
04.05. 

9:00 Nefelejcs Óvoda fennállásának 50. évf. 

CSÜTÖRTÖK 
04.07. 

18:00 Igeliturgia 

PÉNTEK 
04.08. 

18:00 Keresztút 

VASÁRNAP 
04.10. 

 
11:00 
 
17:00 
18:00 

VIRÁGVASÁRNAP 
Bálint Mihály, felesége Jolán és déd-
unokájuk, élő és + cs.tagok 
Görögkatolikus Szentmise 
Engesztelő imaóra 


