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a "demonstrációs" alkalmak lebonyolítására... amely de-
monstrációk nélkül egyébként  
az elsQ három század kereszténysége elég jól meg tudott 
lenni. A kisközösségekben élQ egyház nemigen igényel 
egyházi "objektumokat", ahogyan Jézus egyházépítQ 
munkája is megvolt ezek nélkül. Jézusnak a kultuszalapí-
tásra is elég volt egy magánház egy estére kölcsönbevett 
ebédlQje. 
A magyar katolikus egyház a különbözQ egyházi hivata-
lok fenntartására, épületek restaurálására, a papok egy va-
sárnap négy helyen is misézését szolgáló trabantjaira, stb. 
bizony nem kevés számjegybQl álló összegeket kap a nyu-
gati segélyszervektQl. A magyar katolikus egyház tagjai 
egy gazdaságilag fejlett országban élnek. Viszonylagos 
nagy-nagy gazdagságban élünk, miközben milliárdnyi 
ember éhezik. A kisközösség-modell_ egyháznak nem 
kell gazdagként a markát tartania a még gazdagabbak 
felé, fedezni tudja önfenntartásának dologi és személyi 
kiadásait. Most ismét tapasztalatokról számolhatok be: a 
kisközösségeknek nem kell kéregetniök, hogy élni tudja-
nak. EllenkezQleg. A kisközösségek hazánkban támo-
gatni tudják a harmadik világ nyomorgóit.  
A kisközösségeknek lelkigyakorlatos ház építésének ér-
dekében sincsen szükségük a nyugati segély-szervek mil-
lióira. Sok-sok ezer plébánia, magánház, nyaraló vár még 
mindig kihasználatlanul lelkigyakorlatozókra, pedig 
máris minden bizonnyal jóval több testvér számára bizto-
sítja az évi lelkigyakorlatozás lehetQségét, mint amennyi 
számára egy ilyen sok-sok millióból felépülQ lelkigyakor-
latos házban nyílnék lehetQség arra. Igaz, hogy a kiskö-
zösségi gyakorlatban a lelkigyakorlatozók gumimatraco-
kon alszanak, és nagyon sokan egy szobában. Igaz, hogy 
lelkigyakorlataink összköltsége személyenként napi X.- 
Ft étkezési összeg. Igaz, hogy a lelkigyakorlat vezetQ tisz-
teletdíjként maga is megfizeti a napi X.- Ft-ot és ingyen 
adja azt, amit ingyen kapott Krisztustól. Mindez egy lel-
kigyakorlatos házban egészen másképpen volna. Hisszük, 
hogy a jelen lelkigyakorlatos körülmények között a felso-
rolt tényezQk és még nagyon sok a fentiekben fel nem so-
rolt tényezQ következtében - jobban tud fújni a Lélek. 
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Az emberi tudásnak két határa van: a még nem tudás és a 
már nem tudás. 

*** 
A dolgok sokkal inkább kiegészítik egymást, mint kizár-
ják. 

*** 
Isten titka nyilvános… 

*** 
Törvény csak ott van, ahol szabadság is van. 

*** 
A vezéreszme mindig téveszme! 

*** 
Légy Isten felé tartó! - Légy Isten felQl jövQ! 

*** 
Nincs közösség egyén nélkül. – Nincs egyén közösség 
nélkül. 

*** 
Nem hazudni többet jelent, mint megmondani az igazat. 

*** 
Ha hiányozna a világból a hiány – nem létezne semmi. 

*** 
Odaátra nem visszük át hajlamainkat, világnézetünket, 
eszméinket; célszer_ ezeket tehát már ideát levetkQzni. 

*** 
A Jóisten a mi oldalunkon áll, a kérdés mindig csupán az, 
hogy mi kinek az oldalán állunk. 

*** 
A menny boldogsága és a pokol kínja is mibennünk van. 

*** 
Örök kérdés: van-e az embernél nagyszer_bb lény, van-e 
az embernél alantasabb lény? 

*** 
Ne sóvárogj! Ha valami fontos, az úgyis összejön; ha meg 
jelentéktelen dologról van szó, örülj, hogy elmaradt! 

*** 
Úgy t_nik, a világ a rossz felé lejt, és sajnos a lejtQn köny-
nyebb legurulni, mint az emelkedQn felkaptatni. 

*** 
Értékeink sürgQs átértékelésre szorulnak! 

*** 
Az ember nemcsak mások számára rejtély, hanem önma-
gának is.  

*** 
A tudást kapjuk, a bölcsességet önmagunk érleljük. 

*** 
Minden információ ugyanannyi dezinformációt is hordoz. 

*** 
Ismerd meg az ellenfeleidet, hogy tudd, kiket kell elkerül-
nöd! 

*** 
Az igazságosztásnak az a legnagyobb veszélye, hogy nem 
marad belQle magunknak. 

*** 
Párbeszéd:  
’-Lesz ma istentisztelet?’  
’-Nem, ma nem lesz istentisztelet.’ 

*** 
Nota bene: A hangadó személy sohasem lesz mértékadó. 

*** 
A jog a hatalom kardja. 

*** 
Mit tettek a Tanítványok? Elárulták – megtagadták – nem 
értették - letagadták – kitagadták – elbújtak - aludtak… 

*** 
A gonosz legjobban, az eszmékben és a tömegekben tud 
megnyilvánulni. 

*** 


