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KOINÓNIA

Kiemelten kell megemlíteni, hogy a hiteles pap személyes kisugárzása mellett, gondos lelkivezetésben és
szisztematikus teológiai ismeretbővítésben is részesítette
a munkatársakat. Az egyetlen nagycsaládként működő
szolgálat különféle alapítványi keretek között gondozott
hajléktalanokat, sokgyermekes családokat, otthonukban
segítségre szorulókat és természetesen az alkohol rabságában szenvedőket. (Ez utóbbi csoportot támogató alapítványunk nevét is Ő választotta, a „SZOMJAZOM”
igével Krisztus Keresztjére utalva.)
A közvetlen segítők körén túl több mint 100 fő részesült
70 órás etikai képzésében a Betániában, illetve vidéki
keresztény szellemű szociális-karitatív intézményekben.
– Nem utasított vissza egyetlen lelkigyakorlatos felkérést sem, lett légyen az Máriabesnyőn alkoholistáknak,
Szegeden kispapoknak, Tahiban Máltai Lovagoknak
vagy Zürichben emigráns magyaroknak szóló. Nagy
felkészültsége mellett képessége volt bármely közösségben a szeretet meghittségét is megteremteni.
Idős hozzátartozói elvesztése után a Betániának nemcsak
„családfője”, de lakója is lett. Innen járt ki hűségesen
Szadára a hétvégeken, hogy ottani híveit is elláthassa.
1999-ben azután, egy dolgos papi pálya végefelé, számtalan barátja és tisztelője társaságában ünnepelhette meg
gyémántmiséjét.
Kivételes személyiség volt. Mindnyájan hálásak lehetünk a Jó Istennek, hogy a közelében élhettünk. Aki
pedig nem ismerte, az biztos lehet abban, hogy méltó és
hű folytatásra talál: az általa elvetett mag szárba szökkent.
●●●●●●

Radnóti Miklós

Kis nyelvtan

Én én vagyok magamnak
s néked én te vagyok,
s te én vagy magadnak,
két külön hatalom.
S ketten mi vagyunk.
De csak ha vállalom.
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SZEGHEŐ JÓZSEF

A SIKERES ÉLET TITKA

Vannak-e eszményeink?

Jó akarok lenni
hogy kenyérre lehessen kenni
s az emberek kenyeret
ne magában egyenek
(Bálint Lea)
Egy nyolc éves kislány írta le ezt az ars poeticát. Mosolygunk,
gyerekesnek tartjuk. - Csak a stílusa miatt? Szégyellni való-e
egy tizenévesnek, hogy vannak eszményei? Nem inkább azt
kellene takargatnunk, hogy nincsenek?
Semmilyen szél nem jó annak a vitorlásnak, amelyik nem tart
valamilyen kikötő felé. Életünk is csak ilyen célok és eszmények vonzásában valósul; minél konkrétabbak, körvonalazottabbak, annál inkább bontakoztatnak. Hiányukban eltévedt
körbe-körbe bolyongó hajóhoz hasonlít életünk.
Nekünk Jézus állított eszményeket: gondosan elmondta és
elénk élte azokat. A Lélek erejében mindnyájunk számára személyre szólóan - kinyilatkoztatja: kinek-kinek melyik a
Keskeny Út, amelyet járnia kell.

Komolyan vesszük-e eszményeinket?

Csak olyan életet érdemes élni,
amelyikért érdemes meghalni.
(André Malraux)
Jézus komolyan vette azokat az értékeket, amelyeket Evangéliumában meghirdetett. - Halálosan komolyan Életét tette
rá!
Vagyontárgyaink értékét az adja: mennyit fizettünk értük.
Életes értékeink fokmérője: értük hozott-vállalt áldozatunk.
Hiszünk-e változó világunkban a változatlan - örök - értékekben? Hogy amiért még tegnap életüket adták emberek, azért
még holnap is érdemes?

Tanúságot teszünk-e eszményeinkről?

mindünk anyaga
sugárzó lehetne, ha
mernénk hasadni
(Fodor Ákos)
A keresztény élet: mártír - tanúskodó - élet. Az eszmények
felé mozduló ember erőteret hoz létre maga körül: sugároz,
vonz és magával sodor. Így vezetjük egymást a jézusi Úton
haladva. . .
Ha a búzamag nem hal meg. . . Ha nem hasadunk. . .
A siker titka nem az én kibontakozása, hanem hogy eszményeink megvalósulnak. S milyen jól elrendezett az egész: eszményeim megvalósulásában teljesedem ki én is!

