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MMM ooottt ttt óóó:::  Az ég három évre és hat hónapra bezárult 

Bár Lukács történetében Jézus olyan bibliai példát idéz, mely valós aszályról szól, mely akkoriban 
éhínséghez vezetett, értelmezhetjük lelki szárazságként is. Kalkuttai Teréz Anya szentté avatási 

aktáiból tudjuk, hogy évekig teljes lelki sötétségben élt, és ez az állapot haláláig tartott. Ez azt jelenti, hogy 
ezekben az időkben nem érezte Isten vigasztaló jelenlétét, és úgy tolmácsolta az embereknek Isten irgalmát, 
hogy maga nem érezte azt. S ez nem egyedülálló eset, sok nagy szent életének visszatérő motívuma. De az 
átlaghívő is megtapasztalhatja, például egy lelkigyakorlatba, még ha rövid időre is. Loyolai Szent Ignác ezt a 
tapasztalatot nevezi vigasztalanságnak. Néha persze az az érzésünk, hogy egész civilizációnk olyan állapot-
ban található, amelyet méltán tekinthetünk kollektív lelki szárazságnak. Némely átlaghívő ilyenkor perel Is-
tennel, hogy miért engedi ezt meg? Vagy egyenesen: Miért teszed ezt velem? 
Nos, Szent Ignác arra buzdít minket, hogy a vigasz idején „raktározzuk” el az Istenközelség ajándékát, hogy 
felidézhessük majdan lelki szárazság idejét, míg vigasztalanságtól szenvedőnek azt ajánlja, hogy kitartóan 
imádkozzon, szembeszállva jelen lelkiállapotával. Más szóval a hívő élete nem eufóriák végtelen sora, hanem 
völgyek és hegyek váltakoznak, és a rendszeres elmélkedés – épp szárazság idején – segít túljutni az árkokon 
és csúcsokon, egyfajta egyenletességet létrehozva. Nincs bérletünk arra, hogy Námánként meggyógyuljunk. 
S lehet, hogy ezt mi sem halljuk szívesen! 

Kiss Ulrich SJ 
 

AAA    HHH ÉÉÉ TTT    SSSZZZ EEE NNN TTT JJJ EEE III    
1593-ban a Fülöp-szigetekről ferencesek érkeztek Japánba. Annak ellenére, hogy a shogun, Hideyosi betiltot-
ta a prédikálást, nyíltan hirdették az evangéliumot, sőt kórházakat is alapítottak. Hideyosi 1596 decemberé-
ben elfogatta a ferenceseket, s velük együtt három jezsuitát és tizenöt japán hívőt. Megkínozták, halálra ítél-
ték őket. A kivégzést is látványosságnak szánták. Az áldozatokat keresztre feszítették, ők pedig a Te Deumot 
énekelték, s a keresztről buzdították a hívőket. 
M IKI PÁL  Kiotóban született 1556-ban. Öt éves korában keresztelték meg, s amikor húsz éves lett, felvételét 
kérte a jezsuita rendbe. Amikor tanítani kezdett, nagy hatása volt, mert jól ismerte a buddhizmust, és tudott 
vitatkozni a boncokkal is. Ő maga lett Japán leghíresebb szónoka. 1596. december 26-án tartóztatták le két 
novíciustársával, Kisai Jakabbal és Szoan Jánossal együtt. Még a kereszten is térített! Az egész vértanú-
csoportot róla szokták elnevezni: Miki Pál és társai. 
K ISAI JAKAB  Osakában jelentkezett a jezsuitáknál, akik fölvették, és műveltségét látva hamarosan hitoktatás-
sal bízták meg. A ferencesekkel és két másik novíciustársával együtt börtönözték be. A kivégzés előtti éjsza-
kán a velük lévő jezsuita páter kezébe tette le szerzetesi fogadalmát. 
GOTÓI SZOAN JÁNOS 1578-ban született keresztény családból. 15 évesen kérte fölvételét a jezsuiták közé, 
akik hitoktatással bízták meg. Osakában tanított, majd a próbaidő elteltével, Miki Pállal és Kisai Jakabbal 
kezdte meg a noviciátust. Együtt nyerték el a vértanúságot. 
A többi tizenhét vértanú japán volt, a ferenceseket segítették különböző szolgálatokkal. Két keresztényt, akik 
segítették a hosszú úton a szenvedőket és nem mozdultak mellőlük, szintén a halálraítéltek közé vettek. Miki 
Pál és társai lettek Távol-Kelet első kanonizált szentjei 1862-ben. Vértanúságuk napja február 5. Mivel ezen 
a napon Szent Ágota vértanú szűz ünnepe van, a következő napon, február 6-án ünnepeljük őket. 
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Február 3. Évközi 4. Vasárnap. Mindkét szentmisében lesz gyertyaszentelés. A szentmisék után Balázs-
áldásban részesülhetünk. Kérjük a Testvéreket, hogy a gyertyaszenteléshez mindenki hozzon magával 
gyertyát. 
A ½ 8-as szentmisét követően rózsafüzér titokcserére kerül sor a kápolnában.  

Február 4. hétfő: Karitász csoportunk 17 órakor tartja összejövetelét a plébánián. Ugyanitt 18.30-tól fel-
nőtt katekézist tartunk.  

Február 5. kedd: Szent Ágota szűz és vértanú emléknapja. 

Február 6. szerda: Miki Szent Pál és társai vértanúk emléknapja. A Szent István Művelődési és Hitoktatási 
Házban 17.30-tól Dr. Csókay András idegsebész, agykutató előadása hallgatható meg. Címe: Az Oltári-
szentség ereje az afrikai idegsebészeti misszióban. 

Február 7. csütörtök: Első csütörtök. A város közös Eucharisztia ünnepe a Székesegyház felújítása miatt, 
templomunkban lesz megtartva 18 órakor püspöki szentmisével, majd szentségimádással. 

Február 8. péntek: A Jézus Szíve templomban folytatódik a 24 órás szentségimádás a reggel 7 órai szent-
misétől. Nálunk az esti a szentmisét követően 19.15-ig csendes szentségimádást tartunk. 

Február 10. Évközi 5. Vasárnap.  
⁎  ⁎  ⁎  

Múlt hét végén lezajlott a Börze. 38.335 Ft adományt kaptunk a börzére látogató Testvérektől, melyet na-
gyon szépen köszönünk. A megmaradt ruhák nagy részét Nagyvelegre, a Kríziskezelő Központba és az 
Anyaotthonba szállítottuk. 

Egyházközségünk 100 éves centenáriumára készülve az év folyamán mellékletekben lesz olvasható az 
egyházközség története. E mellékletekben megjelentekhez, ha valakinek van, illetve lesz megosztható emlé-
ke, vagy története kérjük majd, hogy nevének, címének és telefonszámának megadásával jelentkezzen a sek-
restyében. Kocsis Katalin felveszi majd vele a kapcsolatot. Előre is köszönjük a Testvérek együttműködését. 

Felajánlás: 1db 12 éves automata, felültöltős, Elektrolux mosógép (max. 5,5 kg ruha töltet). Ha valakinek 
szüksége van rá, jelezze a Karitász vonalon: 06/30-3823-649-en. 
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A II. MAGYAR HADSEREG PUSZTULÁSÁNAK EMLÉKNAPJA – „A  VORONYEZSI 
KATASZTRÓFA” – 1943 

A II. világháború egyik legnagyobb magyar katasztrófája volt a 2. magyar hadsereg pusztulása a Don-
kanyarban. 1943 januárjában a szovjet hadsereg általános támadást indított. Ennek esett áldozatául a Voro-
nyezs térségében harcoló 2. magyar hadsereg; 40 ezren vesztették életüket, 70 ezer katona került fogságba, 
akik közül szintén tízezrek pusztultak el. 
A rendszerváltás előtt nemigen lehetett megemlékezni a katonákról, akik mint a németekkel szövetséges had-
erő tagjai a Szovjetunió ellen harcoltak. Tragikus sorsuk, „feláldozásuk története” a magyar történelem egyik 
legszomorúbb fejezete. 

Templomunk a zarándokok és az urnalátogatók előtt 
hétköznap 17 – 19-ig, vasárnap 7 – 11-ig tart nyitva. 


