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MMM ooottt ttt óóó:::  Nem fogtunk semmit 

A múlt héten a lelki szárazságról elmélkedtünk, most arra kapunk tanítást, mit tegyünk sorozatos 
kudarc esetén. A közös a két történetben, hogy szembenézünk a kudarccal, életünk részével. Péter 

és társai ott vallottak kudarcot, ahol az egy férfiembernek különösen fáj: mesterségének gyakorlásában. Hiá-
ba a hosszú évek tapasztalata, mindnyájunk életben vannak ilyen pillanatok, amikor látszólag semmi sem 
működik. A mai ember reakciója ilyenkor a depresszió. S ha magyar az ember, panaszkodni kezd. Mindenki-
nek, aki meghallgatja, jobb híján magának. Péter a teljes kudarc után sem vesztette el hitét a Mesterben – aki 
amúgy, mint halász, amatőr – és követi annak utasítását. S teljes sikert arat. Erre élete végéig elékezni fog, 
társaival együtt. S valahányszor ellenállásba ütközik, sikertelen, felidézheti a mesés halfogást és annak vi-
gasztalanság vigaszba, a kudarc sikerbe fordul. Akkor is, ha embert és nem halat halászunk! 

Kiss Ulrich SJ 
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CIRILL  (Tesszalonika, 827 – Róma, 869. február 14.) és METÓD (Tesszalonika, 815 körül – Velehrád, 885. 
április 6.) A fiatalabb, Konstantin (Cirill volt a kolostori neve) Konstantinápolyban tanult, ahol a „filozófus” 
megtisztelő néven ismerték. Egy időre visszavonult abba a kolostorba, ahova bátyja, Metód (keresztneve va-
lószínűleg Mihály volt) már évekkel azelőtt belépett. Később a két testvért a kazárok közé küldték a Fekete-
tenger partjára. Politikai és vallási küldetés volt ez. Ekkor találta meg Cirill Kerszonban Szent Kelemen vér-
tanú pápa ereklyéit. Morvaországból Cirill kincset hozott magával: a perikopákat és liturgikus szövegeket, 
amelyeket görögből ő fordított szláv nyelvre, és lejegyzésükhöz maga állított össze írásjeleket (ez az ún. gla-
golita ábécé, a cirill ábécé ősi formája). A görög misszió lelke Cirill volt, korának egyik legműveltebb görög-
je. Rómában II. Hadrián pápa ünnepélyesen fogadta őket, mert Szent Kelemen ereklyéit magukkal vitték. Itt 
Cirill megbetegedett, és rövidesen, 869. február 14-én, negyvennégy éves korában meghalt. Testét a Szent 
Kelemen-bazilikában helyezték nyugovóra, és mind a mai napig ott tisztelik. Fordításai mesterművek. Metó-
dot kinevezték Pannónia és Morvaország érsekévé, s megkapta a szlávok között a szentszéki legátus hatal-
mát. Két és fél éven át fogva tartották Ellwangen kolostori börtönében. Metód 885 virágvasárnapján halt 
meg, és székesegyházában temették el. A két testvér gyermekkora óta beszélte a szláv nyelvet, de születésük 
szerint görögök voltak. Ünnepüket 1880-ban vették föl a római naptárba, július 5-re. De már 1897-ben, ami-
kor e napon Szent Zaccharia M. Antalt ünnepelni kezdték, hetedikére, majd 1969-ben február 14-re, Cirill 
halála napjára helyezték át. 
 

Templomunk a zarándokok és az urnalátogatók előtt 
hétköznap 17 – 19-ig, vasárnap 7 – 11-ig tart nyitva. 
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Február 10. Évközi 5. Vasárnap.  

Február 11. hétfő: A Lourdes-i Boldogságos Szűz Mária emléknapja. 17.00 órakor Spányi Antal megyés 
püspök a Szent Imre templomban koncelebrált szentmisét mutat be a város papságával, amelynek keretében 
kiszolgáltatja a betegek kenetének szentségét. 

Február 12. kedd: A Maroshegyi Közösségi Házban a Maroshegyi Esték keretben 18 órakor „Isten a 
mindennapjainkban”  mottóval, Tóth Tamás atya lesz a vendége Bognár Péternek. 

Február 13. szerda: Újra filmvetítésre várja a Testvéreket a Prohászka mozi. A közösségi teremben 15.30-
kor kerül vetítésre a Bernadett - Lourdes legendája című film – I. része. 

Február 14. csütörtök: Szent Cirill szerzetes és Szent Metód püspök, Európa társ védőszentjeinek ünnepe. 
Nagy szeretettel várunk mindenkit 18:30-kor a Prohászka Porta következő összejövetelén a közösségi te-
remben! Ez alkalommal Tamás atyát hallgathatjuk meg, nagyon rendhagyó módon, egy „bemutatkozó” elő-
adásban. 

Február 15. péntek: Az esti szentmise után csendes szentségimádás végzünk 19.15-ig a kápolnában. 

Február 17. Évközi 6. Vasárnap. 
⁎  ⁎  ⁎  

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. 
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A farsang és a böjt egyik, névadásban ma is igen népszerű határ – szentje Bálint (latin Valens, jelentése 
„erős, egészséges”). Névünnepe gyertyaszentelő „tizenkettedén”, február 14-én volt. Volt – mondom –, mert 
a szigorú zsinat, mint „történelmietlen” szentet, őt is megfosztotta a glóriájától. Az állítólagos Bálint püspök 
volt, s egy személyben orvos (ezért volt „egészséges”). akit hitéért 269-ben nyakaztak le. Alakja egybemosó-
dott egy másik Bálintéval, aki ugyancsak szent püspök volt, és kultusza Bajorországban, Tirolban és Ausztri-
ában bontott virágot. A mi Bálintunknak tulajdonított érdemek jó része eredetileg a bajorok Bálintjának gló-
riáját fényesítette (az ő ünnepét egykor január 7-én ülték). 
Bálint mégis inkább a farsang szentje. Nyugat-Európában Bálint és a medveember (Valentin und Urson) nem 
hiányozhatott a karneváli maszkák sorából. Régi szokás szerint Európa-szerte a farsang a párválasztás ideje. 
A hagyomány ezt elsősorban Bálinthoz köti. Már a római Lupercalia is az ifjúság párba állásának napja volt – 
Bálint-nap dátum szerint a Lupercalia vigíliájára esik. A francia és a horvát néphit szerint például a madarak 
is ezen a napon tartják menyegzőjüket. Angol hagyomány szerint Saint Valentine napjának reggelén az első 
másnemű személy, akibe az utcára lépő belebotlik, lesz a jövendőbelije, angolul „valentine”-ja. Valentine-
nak hívják azokat a cédulákat, amikre régi szokás szerint a leányok a fiúk, a fiúk pedig a leányok nevét írták, 
s amelyek közül jövendőbelijük nevét remélték kihúzni. Ugyancsak valentine a neve a Bálint-napon küldött 
szerelmi ajándéknak vagy üdvözlő kártyának, szerelmes versnek, egyáltalán mindennek, ami a kritikátlan 
szerelmi hódolat tanújele. Valentine-nap estéjén babérlevelet dugnak párnájuk alá az angol hajadonok, hogy 
megálmodják, ki lesz a mátkájuk. A nálunk újabban terjedő „valentinozás” viszont a kritikátlan anglománia 
és Amerika-imádat, illetve a szokás teljes elüzletiesedésének a tanújele. 


