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Gazdaságkor számára idegen és ér-
telmezhetetlen a hit, ugyanis általá-
ban ellentétes a kor egyik alapelvé-
vel, az anyagi érdekkel, ráadásul
számokkal, statisztikailag leírhatat-
lan, mivel lényege szerint személyes,
bensõ istenszeretet, ami istentelenek
számára képtelenség. Természetesen
kívül, viselkedésben is megnyilvánul,
mert „a hit cselekedetek nélkül meg-
hal,” de tetteink oka nincs homlo-
kunkra írva. Jó esetben. Hívõk és hi-
tetlenek közt természetesen lehetsé-
ges együttmûködés, megbecsülés,
sõt, szeretet is, de megértés aligha.
Amit ugyanis nem értünk, azt nem is-
merhetjük meg, s amit nem ismerünk,
azt nem értjük.

Ha körülnézünk, a számok a hitet-
leneknek dolgoznak
Európában: a fölmé-
résekben a hívõk fogy-
nak, a csodálatos eu-
rópai dómok lassan a
Stonehenge és a maja
templomok sorsára
jutnak: jobbára csak
turisták látogatják õket. Az iszlám vi-
lágban sem a helyzet jobb, hanem a
statisztika, mert ott a hitehagyót
megölik, akár a keresztényt. Ugyan-
akkor – hogy csak néhány magyar
példát mondjak – itt is, ott is fölbuk-
kannak Barsi Balázsok, Bíró Lász-
lók, Böjte Csabák, Pál Ferencek,
akiknek a miséire, hittanjaira, lelki-
gyakorlataira tömegesen járnak az
igényes lelkek. Az õ észjárásuk az
anyagelvû számtanisták számára
fölfoghatatlan.

Jézus gondolkodása nemkülön-
ben. Hallgassuk õt.

„… aki szeret engem, megtartja
tanításomat. Atyám is szeretni fog-
ja õt, hozzá megyünk és benne fo-
gunk lakni.” Az Atyában lakni? A

menny, maga az Atya – miként
Eckhart mester tanítványa, Johan-
nes Tauler, a nagy középkori misz-
tikus írta. „Aki nem szeret engem,
tanításomat nem tartja meg. A ta-
ní tás , ami t hal lo tok , nem az
enyém, hanem az Atyáé, aki kül-
dött engem.”

A tanítás az Isten és emberszere-
tet, csakis önmagával, vagyis szere-
tettel oktatható. Minden tudás közül
az elsõ és a legfontosabb, mert ez
tartja a világot. Rajta kívül minden
más tudás rögtön avuló-porló részis-
meret. Ha nem szeretjük házastár-
sunkat, gyermekeinket, hazánkat,
családunk, Magyarország az elsõ
szélfuvallatra összeomlik.

Ha föntebb említett papjaink

szentbeszédeit hallgatjuk, akkor
gyakran látunk könnyes szemeket és
magunk is elérzékenyülünk. Miért?
Mert úgy érezzük, hogy a tanítás köz-
vetlenül nekem szól – meg persze ne-
ked és neki – és a beszélõ szereti õt,
téged és engem.

Jézus szóban is tanított, de igazi
mesterként elénk élte a tudást. Sose
mondta, hogy elõre, csak azt, hogy
kövess engem. Például Máté 16. fe-
jezetében: „Ha valaki utánam akar
jönni, tagadja meg magát, vegye
föl keresztjét és kövessen engem.”
(24. vers) Talán még szebb, ahogy
ugyanezt Jánosnál mondja: „Aki
szolgálni akar nekem, kövessen:
ahol én vagyok, ott lesz az én szol-
gám is.” (Jn 12,26)

A kereszténység ebben is külön-
bözik az összes többi vallástól: Isten
nem kér többet senkitõl annál,
amennyit Õ tesz. „Nagyobb szeretete
senkinek sincs annál, aki életét adja
barátaiért.” (Jn 15,13) Jézus így élt.

És én? Látom a világban a szeretet-
ínséget, a rettegést. Mit teszek ellene?

Ágoston unokám két és fél éves.
Mint a kicsik általában, fél bizonyos
dolgoktól, például egy régi festmény-
tõl, amely egy igen megfáradt embert
ábrázol. Egyszer így szólt: „Apóka,
vidd ki innen a bácsit. Félek tõle.”
Kisvártatva hozzátette: „Szeretem.”
Igen, a félelem egyedül a szeretettel
küzdhetõ le. A félelem bizonyos érte-
lemben természetes, figyelmeztet a
világban elõforduló rossz és fenye-

getõ jelenségekre. A
tank, a rendõrök sere-
ge, a barátok lehallga-
tása nem véd meg tõle,
csak a szeretet. Az el-
lenségszeretet emészti
el az ellenségeskedést.

Az Antikrisztus mos-
tanában azon mesterkedik, hogy a
világ folyását a maga személytelen-
sége szerinti mederbe terelje. Olyan
társadalmi viszonyokat igyekszik
teremteni, melyekben a pénz, az in-
formáció, a technika és hasonlók,
tehát csupa olyasmi látszik lénye-
gesnek, ami a szeretet hatókörén
kívülinek látszik: ne szeress, hanem
csinálj pénzt!

A gyermek teljes tudással szüle-
tik, és látja föladatát. Gazdaságkor-
ban a nevelés leginkább arról szól,
hogy teljes tudását elfelejtetik vele.

Ha nem tanulunk meg szeretni, az
Antikrisztus elemészt bennünket
bankostul és tankostul, sõt templo-
mostul.

Czakó Gábor

Sajtószemle

Az Egyesült Államok elnöke a napokban bejelentette, hogy háborút indít az
Iszlám Állam nevû terrorszervezet ellen. Az Iszlám Államnak az Európai Uni-
ót, így hazánkat is fenyegetõ nézeteirõl, a Nyugat-Európából érkezõ, Magyar-
országon átutazó dzsihádistákról és a Szíriából hazahozott magyar túszok ki-
szabadításakor szerzett tapasztalatokról is beszámolt Bodnár Zsolt dandártá-
bornok, a Terrorelhárítási Központ fõigazgató-helyettese. (…)

– Az Iszlám Állam nevû szervezet igen komoly aggodalmakat okoz az Eu-
rópai Unióban és az egész világon. (…) Egy szélsõséges, dzsihádista nézet áll
szemben az egész európai értékrenddel, tehát az egész kontinenst érinti a
kérdés, benne természetesen Magyarországot is. Az ügy kezelése nemzetközi
fellépést igényel, amiben megvan, meg kell, hogy legyen a mi szerepünk is.
Magyarország ráadásul a Nyugat-Európából érkezõ dzsihádistáknak az
egyik átkelõhely, tranzitország.

– A bevándorlók ellenõrzésében már hatóságként is felléphetnek. Mi-
ként akadályozzák meg, hogy terroristák lépjenek be az országba?

– Az illegális bevándorlók ellenõrzését mi is véleményezhetjük, és meg
is vétózhatjuk egy adott személy beengedését az országba, ha olyan infor-
mációink vannak róla, hogy rossz szándékkal érkezik. Az illegális beván-
dorlók nagyobbik része továbbra is gazdasági menekült. A terrorszerveze-
tek inkább csak logisztikai, infrastrukturális állomásként használják a ke-
let-európai országokat. Ezer ember közül öt-tíz személy ülhet föl az illegális
bevándorlási hullámra. Ezeket ki kell szûrnünk és a továbbiakban is kezel-
nünk kell a problémát. Mivel az öt emberbõl négy továbbmenne Nyu-
gat-Európába, együtt kell mûködnünk az ottani elhárító szervezetekkel is.
A láthatatlan pirulát még nem találták fel, de megpróbáljuk követni ezeket
az embereket, és a titkosszolgálatokkal együttmûködve megakadályozni a
terroristák átvonulását Európán. (…)

– Vannak konkrét eredményeik is az ilyen külföldrõl érkezõ terroristák
felderítésében?

– Természetesen több ilyen eljárásban is részt vettünk. Például nemrég
Németországban akartak egy pályaudvart felrobbantani az al-Kaidához
köthetõ afgán állampolgárok, akik Magyarországon keresztül mentek ki
Nyugat-Európába. A nyomozás kapcsán a német, az osztrák és a magyar
szervek közösen léptek fel. Konkrét nyomozati cselekményeket hajtottunk
végre, és sok bizonyítékot is szolgáltattunk az eljáráshoz. (…)

– Magyarországon nem fedeztek fel még olyan közösséget, amely az isz-
lám szélsõséges irányzata felé tart?

– Inkább egyéni esetek vannak. A dzsihádista ideológiát alapvetõen az
interneten terjesztik, de vannak hagyományos módszerek is a beszervezés-
re. Harci imámok járják Európát, megjelennek mecsetekben, és megpró-
bálják befolyásuk alá vonni a fiatalokat. Nekünk is oda kell figyelni arra,
hogy a magyarországi iszlám közösségekben nehogy esetleg megjelenje-
nek ilyen agitátorok. Figyelnünk kell ilyen szempontból az egyetemi közös-
ségekre is, hiszen nagyon sok külföldi tanul nálunk. Tartjuk az itteni isz-
lám közösségekkel a kapcsolatot, hiszen nekik nem érdekük, hogy itt radi-
kális csoportok jöjjenek létre, ezért tõlük is kapunk jelzéseket.

– Több magyar állampolgárt is túszul ejtettek Szíriában, akiket sikerült
azóta kiszabadítani. Van-e összefüggés az Iszlám Állam megjelenése és a
magyarok túszul ejtése között?

– Két esetrõl beszélhetünk. Három kutyakiképzõt a Szíriai Szabad Had-
sereg ejtett foglyul, ehhez az esethez tehát nincs közük a dzsihádistáknak.
Õket ellenségnek, Aszad szövetségeseinek tekintették, és két hétig voltak az
ázsiai országban. Aztán volt két túsz, akiket nemrég sikerült hazahozni, és
tizennégy hónapig voltak fogságban. Õk valóban a szélsõségesek, az
al-Nuszra kezébe kerültek. (...) Sok tapasztalatot szereztünk a dzsihádisták
módszereirõl és az információszerzés lehetõségeirõl, amikor a kiszabadítá-
sukon dolgoztunk. Ezek az információk sokat segíthetnek az egész európai
közösség terrorelhárító szerveinek az elrabolt személyek kiszabadításában.

MNO, szeptember 13.

(…) Külön sávot festettek fel a járdára egy kínai városban a telefonjuktól
elszakadni képtelen mobilfüggõk számára (...) A „mobilsávot” Csungking
városának Jangzsen nevû utcáján festették fel, mintegy harminc méter
hosszan. Az utcán táblák magyarázzák el, hogy a sávot választók milyen
irányban közlekedhetnek, s kitiltják a mobilmentes sávból a telefonhaszná-
lókat. A kezdeményezéssel a mobilhasználat utcai közlekedésben való veszé-
lyeire kívánták felhívni a figyelmet, a kínai nagyvárosokban igen jellemzõ
ugyanis, hogy a készülékek képernyõirõl fel sem nézve járnak-kelnek az em-
berek, ami kisebb-nagyobb baleseteket okozhat.

A csunkingi mobilsáv vegyes fogadtatásra talált a kínai internetezõk
körében, sokan nevetségesnek nevezték az ötletet, mondván, harminc mé-
ter járda nem változtatja meg az emberek szokásait.

Nõk Lapja Café, szeptember 15.

Augusztus 25-én Szlovákia Püspöki Konferenciája az alábbi állásfoglalás-
sal reagált az Új Szó napilap honlapján megjelent Az egyházkritika mint
mûvészet címû cikkére, amelyhez egy feljátszott szentgyónás hanganyagát
tartalmazó videófelvétel is kapcsolódik:

A kiengesztelõdés szentsége és a hozzá kapcsolódó gyónási titok a Kato-
likus Egyház legszentebb cselekményei közé tartozik. A gyónási titok meg-
sértésének esetében a szentség kiszolgáltatója (…) kiközösítésbe esik. A ki-
közösítés büntetése azonban azt a katolikust is sújtja, aki annak tudatában,
hogy ilyen büntetés létezik, feljegyezte, feljátszotta, vagy a médiában közöl-
te, amit a bûnbánó vagy a gyóntató mondott.

A Szlovák Köztársaság és a Szentszék közötti alaptörvény garantálja 8.
cikkében a gyónási titok érinthetetlenségét.

Szlovákia Püspöki Konferenciája ezért mély nyugtalanságát fejezi ki a
szerzõ eljárása és a felvétel közzététele felett a napilap részérõl.

Szlovákia Püspöki Konferenciája egyben buzdítja a papokat, hogy az
esetleges provokációk ellenére is folytassák a kiengesztelõdés szentségének
kiszolgáltatását abban bízva, aki az irgalom és megbocsátás forrása.

Pázmaneum.com, augusztus 26.

Magyarországon is átutaznak a dzsihádisták

Pár szó a hitrõl
Az egyházkritika mint mûvészet…

Nincs szent háború
A vallási vezetõk egyetértõ nyilatkozata Antwerpenben

A világ vallási vezetõi békefelhívást tettek közzé a Szent Egyed közösség
28. nemzetközi találkozójának végén. A Vallások és kultúrák párbeszéde
egymással elnevezéssel megrendezett háromnapos összejövetel szeptem-
ber 9-én zárult.

A résztvevõk egységesen emelték fel
szavukat a háború ellen, és vala-
mennyien a párbeszédet és az imád-
ságot nevezték meg az erõszak le-
gyõzése egyedüli eszközeként.

Száz évvel az elsõ világégés után
ismét háború zajlik az európai földré-
szen, másutt pedig erõszakos cselek-
mények felborították az évezredes
együttélést, nagy szenvedést idézve
elõ. Antwerpenben a világvallások kö-
zösen kiáltottak: soha többé háborút!
Felhívásukban a vallási vezetõk azt
kérik a világtól, hogy pótolják a sok el-
vesztegetett lehetõséget, és építsék a
békét, hidalják át a távolságokat, és
elõzzék meg a konfliktusokat.

„Halljuk a menekülõk millióinak
imáját, akik azt kérik, hogy ne halja-
nak éhen, szomjan, ne pusztítsa el
õket olyan betegség, amelyet másutt

gyógyítani lehet. A szegények mél-
tóságot kérnek, a népek és a világ pe-
remén élõk igazságosságot” – írják
üzenetükben a vallási vezetõk. A je-
lenlegi pillanat tehát a döntés, és
nem a belenyugvás ideje szerintük,
mivel a beletörõdés és a megosztott-
ság meggyengítették a vallási közös-
ségeket, a politikát és a nemzetközi
intézményeket. A vallások tegyék
föl maguknak a kérdést, hogy belees-
tek-e a konfliktus logikájának csap-
dájába, miközben szívet és lelket ad-
hatnának a béke keresésének, amely
minden nép közös sorsa.

Az antwerpeni találkozón a vallási
vezetõk emlékeztettek rá, hogy nincs
szent háború, hogy a másik kiirtása
Isten nevében mindig istenkáromlás,
és csak szörnyûséget, terrort jelent.
Amikor elvakít minket a gyûlölet, el-

távolodunk a tiszta vallástól, és le-
romboljuk azt a vallást, amelyet elvi-
leg védelmezni akarunk – hangsú-
lyozták. Meg kell védeni a más vallá-
sú testvéreink életét, dolgoznunk kell
a világ jövõjéért, mert a háború nagy
oktalanság, és a béke túlságosan ko-
moly dolog ahhoz, hogy csak néhány
emberre hagyjuk azt. A háborút a bé-
kével lehet legyõzni. A vallási veze-
tõk felhívásuk végén a fiatalokhoz
fordultak, azt hangsúlyozva, hogy
imádság és párbeszéd nélkül a világ
megfullad, és a háborúval minden el-
vész.

A Vallások és kultúrák párbeszé-
de egymással elnevezésû rendez-
vényt idén 28. alkalommal szervez-
ték meg. II. János Pál pápa 1986-ban
Assisibe hívta a vallások vezetõit,
hogy együtt imádkozzanak, és közö-
sen tanúsítsák a világ elõtt: Isten ne-
ve a béke, minden vallás mélyén a
békevágy rejlik. A következõ talál-
kozót 2015-ben Tiranában tartják.

Vatikáni Rádió

Személyi változások a Pécsi Egyházmegyében
Udvardy György püspök az alábbi személyi és terüle-
ti változásokat rendelte el a Pécsi Egyházmegyében:

Román János tb. esperest, plébánost egészségügyi állapotára
tekintettel, saját kérésére május 31-i hatállyal felmentette a
dunaszekcsõi és bári plébánia vezetése alól, és nyugállo-
mányba helyezte. Köszönete kifejezése mellett a Szenthá-
romságról nevezett siklósi apát-
ság c. apátjának nevezte ki. Az
érintett plébániákat további intéz-
kedésig a fõpásztor oldallagos el-
látásra Mohácshoz kapcsolta.

Pekker Mátyás Barna káplánt
július 1-jétõl az eddig Szekszárd-
ról oldallagosan ellátott bonyhád-
varasdi, kisdorogi és teveli plébá-
niák plébánosává nevezte ki.

Augusztus 1-jétõl

Pál József plébánost, felmentve
a magyarszéki plébánia vezetése
alól – saját kérésére, egészségi állapotára való tekintettel, a
kivizsgálás és a terápia idejére – betegszabadságra engedte.
Lakhatása a máriagyûdi plébánián lesz.

Hegyháti Tibor plébánost, felmentve a szálkai plébá-
nia vezetése alól, Magyarszékre helyezte plébánosnak.

Battonyai János diakónust Pécs-Gyárvárosba, Molnár
Péter diakónust Dombóvárra küldte lelkipásztori gyakorlatra.

Cseh Péter Mihály káplánt szálkai lakhatással a szek-
szárdi plébániára, Balázs Zoltán kisegítõ lelkészt pedig
tengelici lakhatással a nagydorogi plébániára helyezte ki-
segítõ lelkésznek.

Az egyházmegye rendezési tervét szem elõtt tartva
Udvardy György püspök a
szálkai, cikói, grábóci és mõ-
csényi plébániát Szekszárdhoz,
a závodi plébániát pedig Tevel-
hez csatolta oldallagos ellátásra.

Az egyházmegyében ed-
dig végzett szolgálatáért kö-
szönetet mondva, ugyanakkor
döntését tiszteletben tartva,
Szalonnás Mihály úr tengelici
plébániaigazgatói megbízását
visszavonta.

Augusztus 15-ével

Farkas József plébánost felmentette az ozorai plébánia
vezetése alól, és Görcsöny plébánosává nevezte ki.
Ugyanezen hatállyal az ozorai plébániát Simontornyá-
hoz, a fürgedi plébániát pedig Tamásihoz csatolta oldal-
lagos ellátásra.

Külön sávot kaptak a mobilfüggõ gyalogosok?


