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Kedves Olvasó!
Az egyházmegyétől minden héten kapok heti szemlét, azaz egy listát, hogy a katolikus egyház milyen
újságokban, milyen témához hozzászólalva jelenik meg. A hírlevél többek között ezen cikkeket ismertetni
meg Önökkel hétről-hétre, hogy ismerjük meg egyházunk véleményét a világ alakulásáról.
Emellett verseket, imákat is szeretnénk figyelmükbe ajánlani, egyházközségi felhívásokat, valamint a
gyerekekről sem felejtkezünk el.
Remélem, hírlevelünk mindenki számára hasznos, és érdekes lesz.
Kádár Brigitta

Cikkajánló
Bemutatták a Vatikánban a II. János Pál pápa életéről szóló filmet, amely a Stanislaw Dziwisz bíboros,
krakkói érsek és Gianfranco Svidercoschi olasz újságíró "Élet Karollal című könyve alapján készült. A
film 26 év után felfedi, hogy a hivatalos verzióval ellentétben 1982-ben a portugáliai Fatimában nem
csupán merényletkísérlet történt a pápa ellen, hanem a merénylő meg is sebesítette őt.
http://www.hirextra.hu/hirek/article.php?menu_id=2&cat=7&article_id=107005
A Magyar Katolikus Püspöki Konferencia (MKPK) Állandó Tanácsa nagyra értékeli Frantisek Tondra
püspök, a Szlovák Püspöki Konferencia (KBS) elnökének nyilatkozatát, amely a Szlovákia és
Magyarország között kialakult feszültség csillapítását szorgalmazza - tájékoztatta az MKPK pénteken az
MTI-t.
Folytatva az egyházaink között 2006 óta kezdett megbékélési és együttműködési folyamatot, az akkori
esztergomi találkozóra küldött pápai levél szellemében nagyra értékeljük a felhívást - áll az MTI-hez
eljuttatott közleményben.
Mint írták: "kérünk minden jóakaratú embert, hogy ki-ki a maga lehetőségeinek megfelelően utasítsa el a
nemzetek közötti erőszakot, provokációt és gyűlöletkeltést. Közös kötelességünk, hogy az igazságosság, a
megbékélés és az alkotó szeretet jegyében fáradozzunk térségünk népeinek együttélése érdekében".
Frantisek Tondra a TASR szlovák hírügynökséghez pénteken eljuttatott püspöki levelében az írta:
fokozódó aggodalommal figyeli a Szlovák és a Magyar Köztársaság nemzetei között kiéleződő viszonyt.
"Mint a KBS elnöke, egyes püspöktársaimmal folytatott egyeztetésünk nyomán, ezúton szólítok fel
minden jóakaratú embert arra, hogy mindenki a saját lehetőségeinek megfelelően segítse a két nemzet
közti megbékélést, és határolódjon el minden szélsőséges megnyilvánulástól" - írta püspöki levelében
Frantisek Tondra.
http://www.hirextra.hu/hirek/article.php?menu_id=2&cat=1&article_id=107777
A zsidó-katolikus kapcsolati világkonferencia résztvevői azt keresik, ami a két vallást összeköti, és nem
azt, ami elválasztja őket - mondta a konferencia huszadik ülésszakának hivatalos megnyitóján hétfőn
Budapesten Feldmájer Péter, a Magyarországi Zsidó Hitközségek Szövetségének (Mazsihisz) elnöke.
http://www.hirextra.hu/hirek/article.php?menu_id=2&cat=7&article_id=108310
A kölcsönös tiszteletről tanácskoznak muzulmánok és katolikusok a Vatikánban
29 muzulmán és 29 katolikus szakértő, vallási méltóság és tanácsadó tanácskozik zárt ajtók mögött a
Vatikánban a tegnap (november 4-én) kezdődött fórumon. XVI. Benedek pápa regensburgi beszéde óta ez
az első hivatalos, magas szintű konzultáció az együttesen közel két és fél milliárd hívőt számláló
világvallások között.
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A világ jövője a muzulmánok és keresztények közötti békétől függ - szólt az iszlám világ 138 vallási
képviselőjének a pápához 2007 novemberében címzett levele, amely végleges pontot tett a Mohamed
prófétáról 2005 őszén mondott szavak miatti vitára. Az idén márciusban szűk, kétoldalú megbeszélés
következett: ezen született a döntés egy állandó muzulmán-katolikus fórumról, amelynek első találkozója
most a Vatikánban zajlik, két év múlva pedig muzulmán földön folytatódik.
II. János Pálnak a casablancai stadionban a muzulmán fiatalokhoz intézett beszéde (1985), a közös
keresztény-muzulmán imák Assisiben, a damaszkuszi mecsetben tett pápai látogatás (2001) jelképes
epizódjai már a múlté. A fórum konkrét címet kapott: "Isten szeretete, a másik szeretete". A program
szerint az első napon a teológiai és a szellemi alapokról, a másodikon az emberi méltóságról és a
kölcsönös tiszteletről esik szó, de a zárt ajtók mögött más is elhangzik. Katolikus részről beszélni
kívánnak a keresztényeket az iszlám országokban érő erőszakról, és legalább ennyire fontos az Európában
élő iszlám közösségek létszámnövekedése is.
Az olasz püspöki kar hónapok óta egyházi állásfoglalást sürget az itáliai mecsetépítések szabadságáról, az
ezt gyakran kísérő rasszizmus megfékezésére. Angelo Scola bíboros, velencei pátriárka szerint nem
szabad hallgatni az emberi jogoknak az iszlám országokban való megsértéséről sem. A katolikus
teológusok a párbeszéd központi nehézségének érzik, hogy az iszlámot nem fogja össze központi vallási
vezetés, és a muzulmán világban vallás és állam között gyakran hiányzik a laikus tér.
Párbeszédre vagyunk ítélve - foglalta össze a fórum légkörét a szervező, Jean-Louis Tauran bíboros, a
vallásközi párbeszéd pápai tanácsának elnöke. A két vallás közötti feszültségek sokszor nem vallási,
politikai-ideológiai eredetűek - tette hozzá ugyanennek a tanácsnak a titkára, Pier Luigi Celata. A Vatikán
tavaly hozta nyilvánosságra, hogy 2000 és 2005 között elvesztette a primátust: az iszlám lett az első
számú világvallás, a muzulmánok 200 millióval vannak többen a keresztényeknél, és számuk nagy
ütemben növekszik.
Nyitás figyelhető meg muzulmán részről is. A szaúd-arábiai uralkodó, II. Abdullah iszlám-héberkeresztény konferenciát kezdeményezett, Katarban pedig megépült az első keresztény kultuszközpont.
http://nol.hu/lap/vilag/lap-20081105-20081105-7 (NÉPSZABADSÁG)
Lelkiismereti és vallási szabadság - A pápa a vallásszabadság tiszteletben tartására kérte a muzulmán
vezetőket
Az egyén lelkiismereti és vallási szabadságának a fontosságára hívta fel a figyelmet XVI. Benedek pápa
csütörtökön a Vatikánban zajló első katolikus-muzulmán fórum résztvevői előtt. Az apostoli palota
Kelemen-termében a világ minden részéből összesereglett muzulmán és katolikus méltóságokat fogadva,
az egyházfő kifejezte reményét, hogy az alapvető emberi jogokat mindenhol mindenki tiszteletben fogja
tartani.
A politikai és vallási vezetők feladata, hogy megteremtsék a jogok szabad gyakorlását, teljes mértékben
tiszteletben
tartva
a
lelkiismereti
és
vallásszabadságot
fogalmazott
a
pápa.
Seyyed Hossein Nasr amerikai egyetemi tanár, a muzulmán küldöttség nevében kifejtette: a két felekezet
hívei egyaránt tiszteletben tartják a vallásszabadságot.
XVI. Benedek hangsúlyozta: a fórum "világos jelzés arra, hogy kölcsönösen tiszteljük egymást". A
tanácskozás megrendezése tulajdonképpen reagálás a Vatikán részéről 138 muzulmán tudós XVI.
Benedekhez és más keresztény vezetőkhöz intézett levelére, amelyben a levélírók felszólítják a
keresztényeket, hogy az egy Istenbe vetett közös hitre építve próbáljanak javítani a muzulmánokhoz
fűződő kapcsolataikon.
Nem titkolt célja az összejövetelnek, hogy végképp elsimítsa azt a viszályt a két vallás képviselői között,
amelyet
XVI.
Benedek
két
évvel
ezelőtti
regensburgi
beszéde
váltott
ki.
A katolikus egyházfő egy XIV. századi bizánci császárt idézett 2006. szeptember 12-én, a regensburgi
egyetemen mondott beszédében. Az idézett részletben a bizánci uralkodó azt mondja perzsa
beszélgetőpartnerének, hogy Mohamed próféta "csak rosszat és embertelent" hozott az emberiségnek,
amikor
meghagyta
követőinek,
hogy
karddal
terjesszék
az
iszlám
hitet.
XVI. Benedek regensburgi beszéde halálos áldozatokat is követelő tömegtüntetéseket váltott ki a
muzulmán világban. Az egyházfő többször is sajnálkozását fejezte ki amiatt, hogy "félreértették
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beszédét", majd a Vatikán közzétette az interneten a beszéd némiképp átfogalmazott, "pontosított"
változatát.
http://kulfold.ma.hu/tart/cikk/b/0/28261/1/kulfold/A_papa_a_vallasszabadsag_tiszteletben_tartasara_kert
e_a_muzulman_vezetoket
A Vatikán fel van háborodva az egykori pápát ért vádak miatt
Felháborítónak nevezte a vatikáni államtitkárság vezetője (kormányfő) azokat a vádakat, hogy XII. Pius
pápa szemet hunyt a holokauszt felett.
Zsidó szervezetek azzal vádolják XII. Piust, aki 1939 és 1958 között állt a katolikus egyház élén, hogy
közönyös volt a holokauszt áldozatainak sorsa iránt. Szorgalmazzák, hogy addig ne avassák szentté a
néhai egyházfőt, amíg el nem oszlik minden kétely állítólagos közönyével kapcsolatban.
A Vatikán szerint a II világháború alatt XII. Pius rengeteget tett a színfalak mögött az üldözött zsidók
megsegítéséért. Zsidók százezreinek életét mentette meg azzal, hogy utasította az olaszországi katolikus
templomokat és kolostorokat, rejtsék el az üldözött zsidókat, továbbá azzal, hogy elrendelte a vatikáni
diplomatáknak, adjanak ki zsidóknak hamis útleveleket. A Szentszék érvelése szerint csak azért nem
lépett fel nyíltan a nyilvánosság előtt a holokauszt ellen, mert közvetlen beavatkozása tovább rontotta
volna az üldözöttek helyzetét, és kiváltotta volna Hitler bosszúját.
http://www.stop.hu/articles/article.php?id=407075
Tizenötödször rendezték meg az országos családkongresszust a katolikusok, ezúttal Máriabesnyőn. A
háromnapos rendezvényt Beer Miklós váci megyés püspök és Bíró László, a püspöki kar családreferens
tagja nyitotta meg csütörtök délután, majd Székely János esztergom-budapesti segédpüspök a Biblia és a
házasság kapcsolatáról beszélt, Harrach Péter, az Országgyűlés alelnöke pedig a családpolitika aktuális
kérdéseiről értekezett. A kereszténydemokrata képviselő a Magyar Hírlapnak elmondta: a családügy
hasonló a nemzetközi pénzügyi krízishez.
Harrach szerint olyan családpolitikára van szükség, amely egyrészről megteremti a gyermeknevelés
biztonságát, másrészről pedig a két alapvető intézmény: a házasság és a család fontosságát, sőt
nélkülözhetetlenségét erősíti a társadalmi tudatban. Ez utóbbi feladatban a politikának az értékhordozó
közösségek támogatására lenne szüksége, ilyenek többek között az egyházi közösségek is – mutatott rá a
képviselő.
http://www.magyarhirlap.hu/Archivum_cikk.php?cikk=155039&archiv=1&next=0
Meglepő ötlet a pápától - nézze csak!
A római pápa a hétvégén felszólította a tudósokat, hogy a műszaki haladás figyelembe vételével
fogalmazzák meg újra a halál fogalmát. Az olyan kérdésben, mint az emberi élet vége, a legkisebb
önkényeskedésnek sincs helye - fogalmazott XVI. Benedek katolikus tudósok és orvosok delegációja
előtt.
A katolikus egyházfő az egész tudományos közösséget arra sürgette, hogy mindenki számára
megnyugtató új konszenzust keressenek a halál fogalmára. Benedek pápa kijelentése előtt két hónappal a
Vatikán napilapja, az Osservatore Romano megkérdőjelezte, hogy az agyhalál az élet végének
tekinthető. Benedek pápa a halál fogalmával kapcsolatos beszédében megismételte, hogy ellenzi az
emberi embriók orvosi célú létrehozását és megsemmisítését. A szervkereskedelmet pedig
erkölcstelenségnek minősítette.
http://www.hirszerzo.hu/cikk.meglepo_otlet_a_papatol_-_nezze_csak.86430.html
A Pápai Életvédő Akadémia, a Katolikus Orvostársaságok Föderációja (FIAC) és a Szervátültetések
Országos Olasz Központja nemzetközi konferenciát szervezett a szervadományozásról november 6. és 8.
között Rómában.
A konferencia célja, hogy áttekintést adjon a szervadományozás gyakorlatáról, és ennek tudományos és
orvosi szempontjait, valamint szervezési, jogi és etikai vetületeit vizsgálja. A tanácskozás címe: „Ajándék
az életért. Megfontolások a szervadományozásról.”
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Az összejövetelre, amelyet Rino Fisichella, a Pápai Életvédő Akadémia elnöke nyit meg, az egész világról
érkeznek tudósok, kutatók és etikai szakértők. A konferencia első napján megvitatják a szervátültetések
nemzetközi rendszerének jelenlegi helyzetét és megvizsgálják szervátültetés és a szervadományozás
történeti fejlődését.
A második napon a donáció etikai és antropológiai vetületeivel foglalkoznak, különös tekintettel a
„biológiai végrendeletre”. A harmadik nap témája többek között a tömegtájékoztatási eszközök szerepe
lesz a szervadományozás kultúrája terén – írja a SIR.
http://www.orientpress.hu/portal.php?ReszletesHir=1&HirID=36441&ajanlo=RSS (ORIENTPRESS)
Erkölcs nélkül nincs élet
A mai, sokszor zűrzavarosnak mondott világban sokan vannak, akik nem sopánkodnak, hanem azon
dolgoznak, hogy tisztuljon, erősödjön a keresztény hit. Gyerekeknek, fiataloknak szánták például az
erkölcsi fogalmakról szóló Élő kenyér című könyvet, az Élő hittankönyv sorozat harmadik kötetét. A
könyv a Szent István Társulat kiadásában jelent meg. Szerzőjét, Fülöpné Erdő Máriát a keresztény
értékek továbbadásának hagyományos és új módszereiről kérdeztük. (részlet)
– Hogyan építkezik az Élő kenyér?
– A könyv átfogó képet ad a keresztény erkölcs alapjairól, értelmezi az elemi erkölcsi fogalmakat,
rávilágít a tízparancsolat, a főparancs és a nyolc boldogság értelmére, üzenetére és szépségére.
Mindezt bibliai szemelvényekkel, a gyakorlati életben felmerülő szempontokkal gazdagítva tárja
az olvasók elé. Nem redukáltam az erkölcsi kérdések tárgyalását pusztán az úgynevezett
"gyermekbűnök" ismertetésére, hanem olyan összefoglalást adtam, amely bármely életkorban
használható útmutatást jelent. Részletesen foglalkoztunk a bűnbocsánat szentségével és az
oltáriszentséggel, segítve az e szentségek felvételére való felkészülést. A tankönyv tartalmazza a
téma szempontjából fontos parancsolatok és imák szövegét, valamint a témák feldolgozását
további árnyalatokkal kiegészítő szentírási szövegeket. A kötet illusztrációit Stift Zoltán atya
készítette.
– Honnan tudhatják meg az érdeklődők, hogy mikor és mit hallhatnak az Élő hitben?
– A műsornak internetes elérhetősége is lesz a Mária Rádió honlapján (www.mariaradio.hu),
ahonnan letölthetők lesznek a korábbi adások, és lehetőség nyílik e-mail kapcsolat felvételére a
szerkesztőkkel. Az öt jól képzett szakemberből álló stáb célkitűzése, hogy a katolikus tanítás
hitelesen, érdekes, jó hangulatú és szeretetteljes műsor keretében jusson el a hallgatókhoz.
Szeretnék, ha nemcsak ismereteket tudnának átadni, hanem a hit megéléséhez is inspirációt
nyújtana a rádiós hittanóra. Az adások kéthetenként lesznek hallhatók a Mária Rádió helyi
frekvenciáin.
Dippold Pál
http://www.magyarhirlap.hu/Archivum_cikk.php?cikk=155116&archiv=1&next=0
Ilyen még nem volt: fekete elnök és katolikus alelnök az USA-ban
A változás elérte Amerikát - így értékelte elnökválasztási győzelmét Barack Obama az Egyesült
Államokat. A demokrata politikus történelmet írt: ő lesz a Fehér Ház első színes bőrű lakója, Joe Biden
pedig az első római katolikus alelnök.
http://atv.hu/hircentrum/2008_nov_ilyen_meg_nem_volt__fekete_elnok_es_katolikus_alelnok_az_usa_ba
n___video.html (ATV)
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„Vers mindenkinek”
Első Hírlevelünkben a prof. Dr. Papp Lajosnak tulajdonított, de elmondása szerint egy valószínűleg 2003ban elhunyt, Kovács József pap bácsi által írt „Az én miatyánkom” c. verset szeretnénk Önökkel
megosztani. Ez a vers szerzőtől függetlenül gyönyörű, és a viszontagságok ellenére is optimizmusra, az
Istenhez való fohászkodásra szólító versről van szó.
Mikor a szíved már csordúltig tele,
Mikor nem csönget rád, soha senki se,
Mikor sötét felhő borul életedre,
Mikor kiket szeretsz, nem jutsz az eszükbe.
Ó "lélek", ne csüggedj! Ne pusztulj bele!
Nézz fel a magasba, reményteljesen,
S fohászkodj: MIATYÁNK, KI VAGY A MENNYEKBEN!
Mikor a magányod ijesztőn rádszakad,
Mikor kérdésedre választ a csend nem ad,
Mikor körül vesz a durva szók özöne,
Átkozódik a "rossz", - erre van Istene!
Ó "lélek", ne csüggedj! Ne roppanj bele!
Nézz fel a magasba, és hittel rebegd:
Uram! SZENTELTESSÉK MEG A TE NEVED!
Mikor mindenfelől forrong a "nagyvilág",
Mikor elnyomásban szenved az igazság,
Mikor szabadul a Pokol a Földre,
Népek homlokára Káin bélyege van sütve,
Ó "lélek", ne csüggedj! Ne törjél bele!
Nézz fel a magasba, - hol örök fény ragyog,
S kérd: Uram! JÖJJÖN EL A TE ORSZÁGOD!
Mikor beléd sajdul a rideg valóság,
Mikor életednek nem látod a hasznát,
Mikor magad kínlódsz, láztól gyötörve,
Hisz bajban nincs barát, ki veled törődne!
Ó "lélek", ne csüggedj! Ne keseredj bele!
Nézz fel a magasba, - hajtsd meg homlokod,
S mondd: URAM, LEGYEN MEG A TE AKARATOD!
Mikor a "kisember" fillérekben számol,
Mikor a drágaság az idegekben táncol,
Mikor a "gazdag" milliót költ: hogy "éljen",
S millió szegény a "nincstől" hal éhen,
Ó "lélek", ne csüggedj! Ne roskadj bele!
Nézz fel a magasba, - tedd össze két kezed,
S kérd: URAM, ADD MEG A NAPI KENYERÜNKET!
Mikor életedbe lassan belefáradsz,
Mikor hited gyöngül, - sőt - ellene támadsz,
Mikor: hogy imádkozz, nincs kedved, sem erőd,
Minden lázad benned, hogy - tagadd meg "ŐT",
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Ó "lélek", ne csüggedj! Ne egyezz bele!
Nézz fel a magasba, s hívd Istenedet!
Uram! Segíts! S BOCSÁSD MEG VÉTKEIMET!
Mikor hittél abban, hogy téged megbecsülnek,
Munkád elismerik, lakást is szereznek,
Mikor verítékig hajszoltad magad,
Később rádöbbentél, hogy csak kihasználtak...!
Ó "lélek", ne csüggedj! Ne ess kétségbe!
Nézz fel a magasba, sírd el Teremtődnek:
Uram! MEGBOCSÁTOK AZ ELLENEM VÉTKEZŐKNEK!
Mikor a "nagyhatalmak" a BÉKÉT TÁRGYALJÁK,
MIKOR A BÉKE SEHOL! csak egymást gyilkolják,
Mikor népeket a vesztükbe hajtják,
S kérded: miért tűröd ezt: ISTENEM MI ATYÁNK?!
Ó "lélek", ne csüggedj! Ne pusztulj bele!
Nézz fel a magasba, s könyörögve szólj!
Lelkünket kikérte a "rossz", támad, s tombol!
URAM! MENTS MEG A KÍSÉRTÉSTŐL!
MENTS MEG A GONOSZTÓL!
ÁMEN
UTÓHANG:
S akkor megszólal a MESTER, keményen - szelíden,
Távozz Sátán - szűnj vihar!
BÉKE, s CSEND legyen!
Miért féltek kicsinyhitűek?
BÍZZATOK! Hisz' én megígértem Nektek!
Pokoli hatalmak rajtatok erőt nem vesznek!
Hűséges kis nyájam, ÉN PÁSZTOROTOK vagyok,
S a végső időkig - VELETEK MARADOK!

IMA
A Szent Erzsébet-hét lezárásaként szeretnénk Önökkel egy Szent Erzsébethez való fohászkodást
megosztani, azok kedvéért, akik még nem ismerik:
Üdvözlégy, Árpád-ház virága, nemzetünk dicsősége, Szent Ferenc rendjének dísze, Szent Erzsébet! Téged
választott az Úr, hogy az élet számos helyzetében példaképünk légy, irányt muutass az ifjúságnak, mintája
légy a családanyáknak, vigasztalása az özvegyi sorban szenvedőknek, bátorítása a megaláztatásban és
szenvedésben meggyötörtnek, példája a testi és lelki irgalmasság erényeinek. Mintha magam lelki
életének nagy eszményeit látnám megvalósulva benned. Épp ezért bizalommal ajánlom magam mennyei
pártfogásodba, és kérlek, fogadj kegyeidbe, ajánlj engem Jézus krisztus kegyelmébe, mutass be a
Boldogságos Szűz anyai Szívének! Én pedig ígérem, hogy tiszteletedet minden tőlem telhető módon, de
különösen erényeid gyakorlásával terjesztem. Ámen.
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TÁJÉKOZTATÁS
Prof. Dr. Papp Lajos előadását igény szerint, DVD-n önköltségi áron (300 Ft/db) tudjuk kiíratni az
érdeklődőknek. Az igénylést kérjük leadni a következő módok valamelyikén:
- vasárnapi szentmisén Kádár Brigittánál
- email-címünkön: romaikatolikusfgy@lajt.hu
- vagy az IWIW-en egyházközségünknek küldött üzenet formájában

Minden kedves Erzsébetnek, Jolánnak, Jenőnek, és mindenkinek, aki a héten
ünnepelte névnapját, sok boldog névnapot kívánunk.
Isten kegyelme vezérelje lépteiket.

II. Egyházmegyei Szavalóverseny
Időpontja: 2008. december 13. szombat 13 óra
Helyszíne: Egyházmegyei Lelkipásztori Intézet
Nyíregyháza, Kossuth tér 4.

Jelentkezési határidő: 2008. december 1.
Nevezni három korosztály számára lehet egy adventi, karácsonyi, húsvéti vagy bibliai témájú verssel
lehet:
I.
Óvoda, 1-2. osztály
II.
3-4. osztály
III.
5-8. osztály
Jelentkezni lehet levélben a fenti címen, illetve telefonon Tamaskovicsné Tóth Otília hitoktatónál a 06-30689-8990 telefonszámon, illetve e-mailben: otiska@citromail.hu.
A jelentkezéskor a gyerekek nevét, létszámát, korosztályát, a kapcsolattartó nevét és telefonszámát kérjük
megadni. A szavalóverseny után karácsonyi műsorra, kézműves foglalkozásra és egy kis szeretetlakomára
várjuk szeretettel a résztvevőket.
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(NEM CSAK) GYEREKEKNEK
A BIZONYSÁGTEVŐ HARANGOK
Salamon Viktória (Martinus c. újság) – Gyrögy Attila: Jézus a mi utcánkban nyomán
Jutka és Kati együtt mentek hazafelé hittanóráról. Szokásuktól eltérően szótlanul lépkedtek egymás
mellett. Az egyébként nagyon beszédes Kati mélyen hallgatott, valamin nagyon gondolkodott.
- Mi az, megkukultál? – kérdezte Jutka barátnőjét.
- Nem, nem tudom a harangokat elfelejteni.
- Engem nem hatott meg túlságosan- felelte Jutka. – Senki sem kívánhatja, hogy mindig csak
Istenről beszéljünk.
- De hát, amit az atya mondott, az nagyon komoly dolog – ellenkezett Kati. – Nemde Jézus szavait
idézte: „Aki megvall engem az emberek előtt, azt én is megvallom Mennyei Atyám előtt…” Én
valóban harang akarok lenni, aki az Úr Jézusnak szól.
Jutka közben felfedezte egy másik barátnőjét, és faképnél hagyta Katit. Semmi kedve nem volt tovább
folytatni a hittanórát. Kati pedig ismét maga elé képzelte a négy harangot, amit az atya mutatott nekik.
- Mi emberek – mondta az atya, - hasonlítunk a haranghoz. Hívogatunk, figyelmeztetünk. Nézzétek
csak ezt a harangot!
- De hiszen ennek nincs is nyelve! – kiabálták a gyerekek.
- Ez azért van, mert ti is ilyenek vagytok.
- Azt már nem, hiszen nekünk van nyelvünk, tudunk beszélni.
- Az igaz, de vajon beszéltek-e az Úr Jézusról? Hívtok-e másokat is a szentmisére, hittanórára?
Sokszor pedig olyanok vagytok, mint ez a másik harang. Túl hosszú a nyelve. Ennek
következtében gyengén szól. Sokszor nekünk ilyen „hosszú a nyelvünk”, amikor mások háta
mögött rosszat mondunk róluk. Megszóljuk őket. Az ilyen harang nem tanúskodik a keresztény
szeretetről.
A gyermekek hirtelen elhallgattak, és nem ok nélkül. Ki ne vétkezett volna a felebaráti szeretet ellen a
nyelv bűneivel?
Közben az atya bemutatta a harmadik harangot:
- Ennek ugyan elég hosszú a nyelve, de félrever, és igen kellemetlen hangot ad. Ezt tesszük mi is,
amikor olyan dolgot teszünk, ami nem egyeztethető össze Jézus tanításával. Például csalsz az
iskolában, hazudsz, csúnya beszédet folytatsz. Az ilyen viselkedéssel szégyent hozol a keresztény
névre. Életed egy rosszul kongó haranghoz hasonlít.
Aztán az atya megmutatta a negyedik harangot. Szép csengő hangot adott.
- Ezt szívesen hallgatják az emberek. Olyan gyermekre emlékeztet, akinek szavai és tettei
összhangban vannak az evangélium tanításával. Ez az igazi és meggyőző tanúságtétel keresztény
mivoltunkról.
Kati sokáig gondolkozott a négy harang példáján. Még vacsora után rajzolt egy harangot, majd kivágta és
az ágya fölé tűzte. Emlékeztetőnek a legfontosabb feladatra: tanúságot tenni Jézus Krisztusról.
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