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zokog a szívünk. 

Ahogy a Mester tanította: Boldogok, akik sírnak. 

Köszönet a sírásért, a fájdalomért, és ami mögöttük áll 

- a szeretetért. 

Áldunk és magasztalunk, Égi Apácskánk, hogy Tádét 

ismerhettük, hogy oly gyakran az ő szaván vagy élete 

példáján keresztül szólítottál meg bennünket, sokszor 

prófétai szavával, eredeti gondolatai mélységével. 

Számtalanszor az ő hangján, példáján keresztül 

figyelmeztettél, hogy a mi hitünk ne sekélyesedjék el, 

hogy ne legyünk közömbösek, hogy lássuk meg a testi-

lelki rászorulókat, hogy ne zárkózzunk be a mi 

felekezeteink, vagy nemzeti korlátaink közé. 

Hiányozni fog ez a figyelmeztető hang és példa 

közöttünk. Hiányozni fog Tádé. 

Égi Apácskánk, köszönjük őt! 

Add, hogy méltóképpen folytassuk Tádé munkáját! 

Te adj vigasztalást és megújult életerőt az ő 

családjának, szeretteinek, azaz nekünk, 

mindnyájunknak! 

A te Fiadnak, az Úr Jézus Krisztusnak a nevében 

kérünk! Ámen. 
 

2019. június 21.,  

 

*** 

 

KIRÁLY IGNÁCZ 

 

EGYETEMES KÖNYÖRGÉS TÁDÉ 

MISÉJÉN 
Mennyei Atyánk! 

 

Tádé testvérbarátunkra imádságos szeretettel gondolva 

terjesztjük eléd imába és ígéretbe foglalt szándékainkat: 

1. / Tádé mondta 1996-ban: ”Az ésszerűségnek, a 

rákérdezés jogának, a szabadság levegőjének és az 

egymás ajnározása nélküli megbecsülésnek van 

közösséget éltető ereje.” Köszönjük, hogy jó példával 

járt ezekben! Szeretnénk folytatni ezt a lelkületet. 

Hallgass meg Urunk! 

2. / Tádé írta 2003-ban: „Apácskánknak a 

messzire futott, s az otthon puffogó gyerek egyaránt 

édes magzatja.” Ezzel az ősbizalommal élt és ennek 

erejében talált rá kanyargós életforma kereséseiben a 

jézusi tájékozódás fix kötelékére. Szeretnénk eltanulni 

céltudatosságát, hogy hibáink beismerései erős 

Jézushoz és egymáshoz tartozást gyümölcsözzenek. 

Hallgass meg Urunk! 

3. / Tádé kérdezte 2009-ben: „Mennyire vagyok 

tudatában annak, hogy honnan jutottam idáig?” Hívő 

katolikus indítékok vonzották a papság felé, alkati 

adottságok ösztönözték keresésre, hogy az elvek szerint 

alakítsa életét. Mindannyian valahonnan, valahová 

jutunk. Szeretnénk Jézus Istenének/Apácskájának 

tetszően alakítani személyes életünket! Hallgass meg 

Urunk! 

4. / Tádé írta 2012-ben: „Azt hiszem, a Szent 

Szellem pont az önállóság szelleme.” Az erények 

dialektikája című dolgozata alapján (1978) is világos az 

önállóság és az önfejűség közötti különbség. Küzdött is 

ezzel eleget, ő is és szerettei is ővele. Szeretnénk mi is 

a Szent Szellem erejében jól szeretni egymást! Hallgass 

meg Urunk! 

5. / Tádé mondta 2014-ben: „Mikor egyik 

gyermekem megszólalt, hogy apa, nem akarsz nekünk 

csoportot csinálni? - bőgtem az örömtől!" Boldog az az 

apa, az az anya, kinek gyermekei követésre méltónak 

találják szüleik Istennek tetsző útját! Adassék meg 

mindannyiunknak ez a boldogság! Hallgass meg 

Urunk! 

Mennyei Atyánk! 

Öled magadhoz Tádé fiacskádat, hogy megélhesse 

Apácskájába vetett bizalma igaz voltát! Aki élsz és 

szeretsz mindörökkön örökké! Amen. 

2019. június 21. 

 

 

 

MIKLOVICZ LÁSZLÓ 

 

HOMÍLIA… 
 

Mt8,27- 34 

 

 Tekintsünk máris az evangélium nagyon súlyos 

kérdésére, amit Jézus fogalmaz meg a 12 tanítványának, 

de rajtuk keresztül számunkra is. Ez az a jézusi kérdés, 

amelynek megválaszolását nem lehet kikerülni, ha 

követni akarjuk Őt. Talán ezért is került bele a 

szinoptikus evangéliumokba. Ez az érdeklődés nem 

hiúságból fakad Jézus részéről, hanem valóban tudni 

akarja, hogy mit gondolnak a személye felől, mit vár 

tőle a nép, illetve tanítványi köre.  Egyébként 

valamennyien így vagyunk: érdekel a mások által 

rólunk felállított diagnózis, mert hozzá segít az 

önismerethez. Közösségi körökben értékeljük is ha 

visszajelzéseket kapunk a barátainktól. Az igeliturgia 
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után én is kapni fogok G. Banditól, mint ahogyan az 

előző években is és már előre megköszönöm.  És ne 

legyünk álszerények: bizony azt szeretnénk, ha ez a 

diagnózis minél pozitívabb lenne. Bandi azonban nem 

szokott kímélni engem, de ennek ellenére várom az 

építő mondatait. Szóval nagyon indokolt a kérdés Jézus 

részéről is és fontos jó választ adni rá.  Jézus missziós 

tevékenységét és a személyét az emberek sokféle 

képpen értelmezték. Tanítónak, rabbinak, mesternek 

hívták, amikor megszólították, hiszen a legjellemzőbb 

tulajdonsága, tevékenysége a tanítás volt.  Személyét 

illetően megoszlottak a vélemények, mint ahogyan 

hallottuk, és mintha manapság is így lenne.  Miből 

adódhat az, hogy valakik, akik ugyanazt a tanítást 

hallották és ugyanannak a Jézusnak a jó tetteit látták, 

arra a következtetésre jutottak, hogy keresztelő János 

vagy Illés próféta, vagy pl Mt-nál Jeremiás próféta 

született meg újra Jézusban?  Talán abból adódott, hogy 

kivetítették Jézusra a saját elképzeléseiket, 

várakozásaikat vagy Jézus szavaival élve, nem volt 

fülük meghallani az evangéliumot, a jó hírt. Hogyan is 

gondolhatták, hogy a keresztelő támadt fel benne, 

amikor János arról az Istenről prédikált, aki igazságos 

bíró, akinek fogytán a türelme; hamarosan eljön rendet 

csinálni: a jókat "csűrébe gyűjti", a gonoszokat 

"olthatatlan tűzbe veti"; csak az menekülhet meg, aki 

megvallja bűneit, alámerítkezik nála a Jordánban és "jó 

gyümölcsöket terem"; tétovázásra nincs idő, "a fejsze 

már a fák gyökerére tétetett"... Jézus pedig az irgalmas, 

mindenkinek megbocsátani akaró, feltétel nélkül 

szerető Istent mutatta be, aki Abba, Atya és minden 

megtérő fiát visszavárja a családi házba. 

   Hogyan is gondolhatták Jézusról valakik, hogy Illés 

próféta született meg újra benne? Illés egy harcos 

próféta ember volt, aki tucatszám ölte meg a bál 

prófétákat és a királyi követeket. Jézus viszont még a 

haragtartást is tiltja, nemhogy az ilyen durva erőszakot.  

Az általa bemutatott Atya jóságos és fölkelti napját 

minden ember gyermekére. Jeremiás pedig úgy 

kerülhetett a látókörbe, mint a Jeruzsálem elpusztítását 

megjövendölő próféta akinek különös jelentősége volt 

abban a közösségben, amelynek művét írta. Jézus atyja 

viszont nem akarja, hogy bármi és bárki is elpusztuljon, 

hanem, hogy éljen és szeretetben éljen. Ez ám az igazi 

jó hír. Tehát szegény Jézust alaposan félreértették a 

kortársai, amikor azt gondolták róla, hogy ő a keresztelő 

János, vagy Illés, vagy más próféta. Azokról a 

kortársairól pedig nem is beszélve, akik a római uralom 

alóli felszabadító messiást várták és ezek voltak a 

legtöbben. A jó válasz megadásához nélkülözhetetlen 

az, hogy nyitott szívvel és értelemmel tanuljon az ember 

Jézustól: tanulja meg azt, hogy amiből kettő van, abból 

az egyiket oda kell adni annak akinek egy sincs és jó 

szívvel. Tanulja meg azt, hogy irgalmas szívűnek kell 

lenni mindenki irányába, kiváltképpen a hátrányos vagy 

kiszolgáltatott helyzetben lévők felé. És amit az ember 

a legnehezebben tud vagy akar megtanulni a názáreti 

Jézustól: a békességteremtés művészetét, a teljes 

erőszakmentes életmegnyilvánulásokat: gondolatban, 

szóban és cselekedetben. Még gondolatban sem akarok 

rosszat a felebarátomnak. Mit válaszolunk a Mester 

kérdésére? Hát ti kinek tartotok engem? Kérlek 

válaszoljatok a Mester kérdésére!.... Jó lenne néhány 

hitvallást meghallgatnunk…. (öt hozzászólás 

következett) 

Engedjétek meg, hogy a teológusok válaszát is 

elmondjam:  

És Jézus szóla hozzájuk: 'Mondjátok, ki vagyok én?'  

És a teológusok felelék: 'Te vagy létünk alapjának 

eszkatológiai manifesztációja, a kérügma, amiben 

interperszonális kapcsolataink legvégső értelme tárul 

fel előttünk.'  

És Jézus elhűlten szóla: 'Miiii???' 

 

Te vagy az, aki megtanítottál minket a feltétlen 

gyermeki bizalomra az Isten irányába. Ahogy a 

csecsemő bízik anyjában úgy. Hiszen ebben foglaltad 

össze tanítói munkád kezdetén az üzenetedet: Bízzatok 

a jó hírben, és később is folytonosan erre biztattál a 

példabeszédeidben, a gyógyításaid során.  Ez a bizalom 

volt a te válaszod is a mennyei atya felé. Ez a feltétlen 

bizalom az Újszövetség nyelvén: "hit", amellyel tehát 

nem Isten ajándékozza meg az embert, hanem az ember 

ajándékozhatja meg Istent. Hiszen a bizalom a saját 

döntésükből fakadó odafordulás. 

Te vagy Jézus az, aki vállaltad, hogy Isten jóságáról 

bizonyságot teszel az emberek számára, akik 

tévedésben élnek: Istent, haragos bírónak tartják és 

félnek tőle. Ez lett életed egyik fő mozgatója és egyúttal 

tartalma is: hirdetni az Isten jóságáról szóló igét. 

 Te vagy az Jézus, aki másokért odaáldoztad az életed. 

Nemcsak beszéltél, hanem a föllépésedtől kezdve 

megszűntél létezni önmagad számára, nem voltak többé 

magán-ügyeid, magán-életed. Bemutattad a másokért 

élés önzetlen életformáját és életed szemléltető ábra 

volt a tanításodhoz. Ez a szemléltetés, Isten jóságának 

cselekedetekkel való bemutatása, "bizonyítása" lett 

életednek másik fő mozgatója és egyúttal tartalma.  

Te vagy az Jézus aki gyermekien könnyed, gondtalan 

életstílust mutattál és ajánlottál tanítványaidnak. Ti. 

hogy nem kell gondban lenni a megélhetés miatt, a 

betegséggel kapcsolatos szorongásokat feloldottad; a 

természeti csapásoktól való félelmet elvetetted; 

megmutattad, hogy nem kell félni a hatalmasoktól, és a 

halálfélelmet is feloldottad. Te vagy az Jézus aki 

megszabadítasz minket a "Jaj, mi lesz, ha...?" görcsétől. 

 Ugyanakkor te vagy az is aki maximális 

követelményeket támasztasz: Legyetek tökéletesek, 

mint mennyei Atyátok, szeressetek úgy, mint Isten: 

ahogyan a tékozló fiú vagy inkább a megtérő fiú 
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történetében megismertük az Atyát, sőt még 

ellenségeiteket is szeressétek!  

Te vagy az Jézus, aki alámerültél a szenvedésbe. 

Kiteszed magad a meg nem értésnek, a fizikai és 

szellemi otthontalanságnak, az üldöztetésnek, a 

közvetlen életveszélynek, s végül önként belemerültél a 

kínszenvedésbe, amelyet teljes elhagyatottság kísér. 

   És végül te vagy az, akit követnünk kell, mert csak így 

tudjuk rendeltetésének megfelelően használni az 

életünket. Te vagy az Isten Fia. Amen 

Azonban legyen egy kis házi feladat is! A homiliában 

nem került elő Péter mondata…emlékezzetek csak 

vissza: : „De ti, mit mondotok ti, ki vagyok én?” Péter 

felelt, és ezt mondta neki: „Te vagy a Messiás.” Erre 

keményen rájuk szólt, hogy senkinek se beszéljenek 

őróla.”  Legyen a házi feladat az, hogy a szeptemberi 

közi találkozón beszélgettek erről a megállapításról! 

 

 

VÁGÚLYHELYI PÁL 

ELMÉLKEDÉSEK… 

 

Miatyánk, hogyan imádkozzuk 

A három legfontosabb zsidó kegyességgyakorlat (Tób 

12,9) az adakozás (2-4 vers), az imádkozás (5-15 v.), 

és a böjtölés (16-18 v.).  

A kegyesség kifejezés (szó szerint: igazság) gyakorlása 

során ne mások csodálatát nyerjük el, hanem szükség 

van a kegyesség gyakorlása során a vigyázásra. A 

Szentírás is óv az imádság során a kegyes 

magamutogatás kísértésétől.  

A Miatyánk – már külsőleg is, de belsőleg igazán – a 

közepe, a szíve a Hegyi Beszédnek, amelynek 

követelményei végső soron csak olyan mértékben 

válnak érthetővé és teljesíthetővé, amennyire valaki 

elkezd ennek az imádságnak a lelkülete szerint élni.  

Miatyánk 

Azzal a felhívással, hogy atyát mondjanak, Jézus 

bevonja tanítványait az ő istennel való viszonyába 

(Abba). Az életüket ezzel új alapra helyezi, és őket azok 

közösségévé fűzi össze, akiket különlegesen 

megajándékoztak, és akikkel szemben különleges 

követelményeket támasztottak.  

Szenteltessék meg 

A tanítványok első indíttatása az imádságban az kell 

legyen, hogy Isten neve szenteltessék meg. Mégpedig ő 

maga által (megszentelődni = szentnek bizonyulni). Ez 

azonban az által történik meg, hogy Isten teljesen 

véghezviszi azt, amit Jézusban meghirdetett és már 

elkezdett: nevezetesen, hogy eljön Isten országa (vö. 

4,17).  

Legyen meg a te akaratod (harmadik kérés) 

A harmadik kérés csak azt fejti ki, mit jelent tartalmilag 

az ország eljövetele. (Ebből következik a mi életünket 

is meghatározó következmény.) Amilyen bizonyos, 

hogy itt a végső beteljesedésért szól az imádság, amely 

egyedül Isten ügye, olyan bizonyosan kell abból 

valaminek már most érezhetővé válni – Jézus életében 

és az ő tanítványainak életében is, így a mi tanítványi 

életünkben is. 

Mindennapi kenyér 

A hívő ember kenyere Isten akaratának teljesítése és az 

Isten által történő megbocsátás, bűntől felszabadító 

újrakezdés lehetőségének életet adó ereje. 

Ellenünk vétkezőknek 

Ha örök életünk célja Istennel való közösségben való 

élet, akkor a megbocsátásban is Istenhez hasonló 

módon kell irgalmat gyakorolnunk. Így áll helyre a 

szeretetközösség Istennel és az emberekkel, akik 

mindnyájan meghívást kaptak Isten Országába. 

Ne vígy… 

A 13 vers (és ne vígy minket...) első fele az attól való 

megkímélést kéri, amit a nehézségekben éppen Jézus 

tanítványai nem takaríthatnak meg maguknak, azt 

tudniillik, hogy az Istenbe vetett hit, az ő országába való 

reménység és az emberek irányába való szeretet 

feladásának kísértésébe essenek. (Hogy tulajdonképpen 

nem az Isten az, aki ilyen kísértésbe visz, azt Jakab 1,13 

és 1Kor 10,13 mondja ki. 

1Kor 10,13 Emberi erőt meghaladó kísértés még nem 

ért titeket. Isten pedig hűséges, és nem hagy titeket 

erőtökön felül kísérteni; sőt a kísértéssel együtt el fogja 

készíteni a szabadulás útját is, hogy elbírjátok azt 

viselni. 

Jakab 1,13 Senki se mondja, amikor kísértésbe jut: 

„Isten kísért engem”, mert Isten a gonosztól nem 

kísérthető és ő maga sem kísért senkit a gonosszal. 

Szabadíts meg… 

A 13 vers második fele úgy cseng, mint egy 

segélykiáltás az ilyen veszély láttán, szó szerint: „de 

szabadíts meg a gonosztól” (a gonosz jelentheti a 


