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Húsvét nyitott jele 

Egy elhengerített kő, egy üres sír, néhány gyolcsdarab és 

kendő - ezek a húsvéti „jelek”. De jelentenek-e bármit is 

nekünk? Látszólag csak annyit árulnak el, hogy egy test, ami 

itt volt, most nincs itt. Nem önmagukban közölnek 

bizonyosságot, inkább „nyitott jelnek” lehetne nevezni az üres 

sírt, hisz e jel felfejtése nagy lehetőséget kínál, ami mellett 

másodlagos lesz a torinói lepel és a qumráni barlang 

szenzációja is. A nagy lehetőség, amit húsvét nyitott jelei 

kínálnak az Élővel való élő találkozás csodája, ekkor derül ki, 

hogy a Biblia lelke több, mint a Biblia betűje. Ekkor derül fény 

arra, hogy Jézus közelebb jött hozzánk. Annyira, hogy áthatol 

a szívünk kemény falán, vendége lesz életünknek. Úgy van 

jelen, hogy már nem választja el tőlünk sem az idő, sem a tér. 

Bármikor, bárhol beléphet életünkbe. 

Húsvét ötven napjában a halálon győztes Krisztust és azt a 

bizonyosságot ünnepeljük, hogy semmi és senki nem szakíthat 

el minket az ő szeretetétől (vö. Róm 8,39). Az Úr él, és azt 

akarja, hogy az élők között keressük! 

 
Jó Pásztor vasárnapján ünnepeljük 

a papi és szerzetesi hivatások világnapját 

Ferenc pápa üzenete a hivatások 58. világnapjára 

Szent Józsefet 150 évvel azelőtt nyilvánították az egyetemes 

egyház védőszentjének. Rendkívüli személyről van szó, aki 

egyben „oly közel áll mindnyájunk emberi állapotához”. Szent 

József nem vitt véghez elképesztő dolgokat, nem rendelkezett 

különleges karizmákkal, nem volt híres és feltűnést sem keltett: 

az evangéliumok egyetlen szavát sem idézik. Mégis, mindennapi 

életén keresztül valami rendkívülit valósított meg Isten szemében. 

Szent József tanúságtétele vezéreljen utunkon 

A pápa Sámuel első könyvének szavait idézi: „Isten a szívet nézi”, 

majd kifejti, hogy Isten Szent Józsefben felismerte egy apa szívét, 

aki képes adni és életet teremteni a mindennapokban. Erre 

irányulnak a hivatások: életeket létrehozni és újjá teremteni 

minden nap. Az Úr formálni kívánja az apák, az anyák szívét: 

legyenek nyitott szívek, amelyek képesek nagy lendületekre, 

nagylelkűek az adományozásban, együttérzéssel vigasztalnak 

aggodalmak idején, megerősítenek a reményben.  Ezekre van 

szüksége a papságnak és az Istennek szentelt életnek, ma 

különösen, amikor korunkat a törékenység és a szenvedés 

jellemzi a világjárvány miatt is, amely bizonytalanságot és 

félelmet keltett a jövőt és az életet illetően. Szent József szelíden 

jön elénk, mintha szomszédunk lenne; erőteljes tanúságtétele 

ugyanakkor irányíthat bennünket utunk során – állapítja meg 

üzenetében Ferenc pápa. 

Az első szó az álom 

Szent József három kulcsszót javasol mindenki hivatása számára. 

Az első az álom. Mindenki arról álmodik, hogy sikerül az életben 

megvalósítania önmagát, és valóban helyes, ha nagy elvárásokat 
táplálunk, amelyeket az olyan mulandó célok, mint a siker, a 

pénz, a szórakozás, nem képesek kielégíteni. Az életnek a szeretet 

ad értelmet, mert felfedi misztériumát. Életünket csak akkor 

birtokoljuk valóban, ha azt maradéktalanul átadjuk. Szent 

Józsefnek sok mondanivalója van számunkra ezzel kapcsolatban, 

mert Isten által sugalmazott álmain keresztül adománnyá tette 

létét. 

Isten szelíden közli velünk terveit 

A pápa felidézi József négy álmát, amelyekről az evangéliumok 

beszámolnak (vö. Mt 1,20; 2,13.19.22). Ezek isteni meghívások 

voltak, de nem volt könnyű befogadni őket. Minden álom után 

Józsefnek kockáztatnia kellett, feláldozva saját terveit, hogy eleget 

tegyen Isten titokzatos terveinek. József a végsőkig bízott 

Istenben. Habozás nélkül hagyta, hogy álmai vezéreljék, mert 

szívét Isten felé irányította. Éber „belső hallásának” elegendő volt 

egy kis jel, hogy felismerje a hangot. Ez érvényes a mi 

meghívásainkra is: Isten nem szereti látványos módon 

kinyilvánítani magát, nyomást gyakorolva szabadságunkra. 

Szelíden közli terveit; nem csap le ránk villámként káprázatos 

látomásokkal, hanem tapintatosan fordul legbensőbb énünkhöz, 

gondolatainkon és érzelmeinken keresztül szól hozzánk. És mint 

ahogy Szent Józseffel tette, magasrendű és meglepő végcélokat 

javasol nekünk is. 

Nincs hit kockázat nélkül 

Ferenc pápa ezután rámutat, hogy az álmok Józsefet olyan 

kalandokra késztették, amelyekre soha nem gondolt volna. Az 

első megrendítette jegyességét, de a Messiás atyjává tette; a 

második következtében Egyiptomba menekült, de megmentette 

családja életét. A harmadik után, amely megjövendölte hazájába 

való visszatérését, a negyedik visszavitte Názáretbe, éppen oda, 

ahol Jézus később elkezdte Isten országának a hirdetését. 

Mindezen felfordulások közepette tehát győztesnek bizonyult 

bátorsága, hogy kövesse Isten akaratát. Így van ez a hivatások 

esetében is. Az isteni meghívás mindig arra késztet, hogy 

kilépjünk, hogy odaajándékozzuk magunkat, hogy tovább 

haladjunk. Nincs hit kockázat nélkül. Csak akkor mondunk 

valóban „igent” Istennek, ha bizalommal ráhagyatkozunk 

kegyelmére, félretéve saját programjainkat. Minden „igen” 

gyümölcsöt hoz, mert egy nagyobb tervhez csatlakozik. 

A második szó a szolgálat 

A második szó a szolgálat, amely megjelöli Szent József és a 

hivatás útját. Isten szent népe a „legtisztább jegyesnek” nevezi őt, 

rámutatva arra a képességére, hogy úgy szeret, hogy semmit sem 
tart meg magának. Megszabadítva a szeretetet minden 

birtoklástól ugyanis egy még termékenyebb szolgálatnak nyílt 

meg: szeretetteljes gondoskodása átívelt nemzedékeken át, 

gondos őrködése tette őt az egyház védőszentjévé. És a jóhalál 

védőszentjévé, mert meg tudta testesíteni az élet önzetlen 

értelmét. Szolgálata és áldozathozatalai azonban csak azért voltak 
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lehetségesek, mert egy nagyobb szeretet volt támaszuk: „Minden 

igazi hivatás önmagunk odaajándékozásából születik, ami az 

egyszerű áldozatvállalás érett formája. A papi hivatásban és a 

megszentelt életben is ilyen érettségre van szükség. Ahol egy 

hivatás, legyen az házas, cölebsz vagy szűzi hivatás, nem éri el az 

önajándékozás érettségét, hanem megáll a pusztán áldozati 

logikánál, akkor ahelyett, hogy a szeretet szépségének és 

örömének a jele lenne, félő, hogy a boldogtalanság, a szomorúság 

és a csalódottság kifejezésévé válik” (ibid., 7). A szolgálat, az 

önátadás konkrét kifejezése Szent József mindennapi életének 

szabályává vált. Mindent megtett, hogy megfelelő szállást találjon 

Jézus születésének; hogy megvédje Heródes dühétől, 

villámgyorsan megszervezett egy egyiptomi utazást; sebtében 

visszatért Jeruzsálembe, hogy az elveszett Jézus keresésére 

induljon; eltartotta családját munkájával idegen földön is. Annak 

a hozzáállásával alkalmazkodott a különböző körülményekhez, 
aki nem veszíti el lélekjelenlétét akkor sem, ha az élet nem úgy 

zajlik, mint ahogy szeretné: annak a készségével, aki azért él, 

hogy szolgáljon. Ezzel a lelkülettel József befogadta az élet 

gyakran előre nem látott utazásait: Názáretből Betlehembe 

utazott a népszámlálásra, majd Egyiptomba és ismét Názáretbe 

ment, minden évben felment Jeruzsálembe. Mindig készségesen 

megállta a helyét az új körülmények között, panaszkodás nélkül, 

készen arra, hogy segítsen a helyzetek orvoslásában. Azt lehet 

mondani, hogy a mennyei Atya kinyújtott keze volt Fia felé a 

földön. Tehát nem lehet más, mint példakép minden hivatás 

számára, amelyek erre kaptak meghívást: legyenek az Atya dolgos 

kezei fiaiért és lányaiért. 

A harmadik szó a hűség 

Isten meghívásán túl, amely megvalósítja legnagyobb álmainkat, 

és válaszunkon túl, ami a készséges szolgálatban és a segítőkész 

gondoskodásban valósul meg, van egy harmadik szempont is, 

amely végigvonul Szent József és a keresztény hivatás életén, 

megadva a mindennapok ritmusát: ez a hűség. József az „igaz 

ember” (Mt 1,19), aki a mindennapi csöndes munkában kitart 

Istenhez és terveihez való csatlakozásában. Egy különlegesen 

nehéz pillanatban elgondolkozik a történteken (vö. Mt 1,20). 

Elmélkedik, mérlegel: nem hagyja, hogy úrrá legyen rajta a 

sietség, nem enged a kísértésnek, hogy elkapkodott döntéseket 

hozzon, nem követi ösztöneit és nem a pillanatnak él, mindent 

türelemmel ápol, mert a lét csak a nagy választásokhoz való 

szüntelen csatlakozás által épül. Ez felel meg a szelíd és állandó 

szorgosságnak, amellyel szerény ács mesterségét folytatta (vö. Mt 

13,55), amelyről nem adtak hírt a korabeli krónikák, hanem 

példája az évszázadok során megihlette minden apa, minden 

munkás, minden keresztény hétköznapi életét. Mert a hivatás, 

mint az élet, csak a mindennapos hűség által érlelődik. 

Ne félj, hogy Istennek szenteld életedet! Isten hűséges ígéreteihez 

A mindennapos hűség Isten hűségének a fényében táplálkozik, aki 

megtartja ígéreteit. „József, Dávid fia, ne félj” (Mt 1,20) – ezek 

voltak az első szavak, amelyeket Szent József álmában hallott. Ne 

félj: ezek azok a szavak, amelyeket az Úr hozzád is intéz, amikor 

annyi bizonytalanság és tétovázás között érzed, hogy tovább már 

nem halasztható az a vágy, hogy Őneki add életedet – fordul a 

pápa a hivatásukat kereső fiatalokhoz. Ezek azok a szavak, 

amelyek, mint egy refrén, elkísérik azt, aki igent mond Istennek 

életével, mint Szent József: a mindennapi hűségben. Az öröm 

titka az Istenhez való hűség. Ez a hűség az öröm titka. 

(Vertse Márta – Vatikáni Rádió) 

 

Online lelkigyakorlat és imaiskola – a Budapesti 

Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszusra való felkészülés 

jegyében 

Jézus szól hozzánk, hív minket a Vele való életre nem csak a 

kitüntetett, „ünnepi” időkben, hanem a minden-napjainkban 

is. - Ennek a megtapasztalását, válaszunk kimondását az 

eucharisztikus lelkiség és szemléletmód elmélyítését kínálta fel 

ez a hétköznapjainkba illeszthető lelkigyakorlat, amely a Nyolc 

Boldogság Közösség és az Olaszországi Magyar Katolikus 

Misszió közös szervezésében valósult meg. Olaszországból 

kilencen kapcsolódtunk bele ebbe a lelkigyakorlatba. 

 

Online szentmisék és lelki programok 

Szerdánként 18.00 órától, vasárnap 9.00 órától a római 

Pápai Magyar Intézet kápolnájában szentmisét ünneplünk, 

amelybe a FB-on online be tudtok kapcsolódni. A FB keresőbe 

ezt kell beírni: @katolikus.misszio.italia 

 

Magyar nyelvű szentmisék Olaszországban 
Mindszenty József bíboros halálának évfordulója 

alkalmából május 6-án, csütörtökön 18.00 órakor 
olasz nyelvű szentmisét tartunk egykori 
címtemplomában, a Szt. István körtemplomban. A 
koncelebrációt Michael Czerny bíboros úr, az Átfogó 

Emberi Fejlődés Előmozdításának Dikasztériuma 
migrációval foglalkozó szekciójának titkárhelyettese 
vezeti. Kérem, hogy minél többen vegyünk részt ezen a 

szentmisén! 
 

Rómában kivételesen a május hó végi szentmise 

május 30-án, vasárnap délután 17.30 órakor lesz a 

Szt. István körtemplomban. 
 

Május 2., június 6. 16.00 óra – Milano (Istituto di 

Sant’Ambrogio kápolna, Via Copernico 9, 20125 Milano) 
Május 15. 16.00 óra – Parma (Chiesa del Corpus 

Domini, oldalkápolna, Piazza G. Rolla 3, 43123 Parma) 
Május 16. 11.00 óra – Bologna (Chiesa di San Biagio, 

Via della Resistenza 1/9, 40033 Bologna) 

Május 16. 12.00 óra – Firenze (Via Faenza 4, 50123 
Firenze.) Miséző atya: Jávorka Lajos 

Május 23. 11.30 óra – Torino (Chiesa di San Rocco, Via 

San Francesco d’Assisi 3, 10122 Torino) 
Május 30. 11.00 óra – Loreto (Casa di Accoglienza 

„San Serafino” kápolna, Via Asdrubali 100, 60025 Loreto) 
Június 5. 16.30 óra – Palermo (Parrocchia Maria SS. 

della Lettera, Piazza Acquasanta 2, 90142 Palermo) 

Június 6. 11.30 óra – Catania (Forza D’Agroban) 12.00 
órától gyülekezünk. 

 

Örömmel jelzem a római közösségnek, hogy 
kedden 8.00 órakor a Szent Péter Bazilika 

grottájában található Magyarok Nagyasszonya 
Kápolnában újraindulhatnak a szentmisék! 

Április 27-én már újra lesz szentmise! 
Várom szeretettel a római közösség tagjait! 


