
És feltartóztathatatlanul felemészti 
magát hivatása teljesítésében, mi-
közben fénnyé és hővé alakul át.  
Te erre esetleg azt mondod: „De 
hát mit tud minderről a gyertya? 
Hiszen nincs is lelke!” 
Akkor adj te neki lelket!  
Tedd meg saját lelked kifejezőjé-
nek! Amikor a gyertyára nézel, 
kelts fel magadban minden nemes 
tettrekészséget és mondd: „Itt va-
gyok, Uram!” Akkor majd úgy ér-
zed, hogy a karcsú, tiszta gyertya a 
te lelkivilágodat fejezi ki. S légy 
rajta, hogy minden tettrekészséged 
igazi hűséggé erősödjön. Akkor 
majd megérzed: „Uram, a gyertya 
szimbólumában én állok előtted!” 
Ne fuss el hivatásod elől. Légy áll-
hatatos. Ne kutass mindig a miért, a 
minek után. Az élet legmélyebb 
értelme az, hogy az ember fel-
eméssze magát igazságban és sze-
retetben Istenért, miként a gyertya 
is fénybe és hőbe alakul át.  

Romano Guardini 
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szombat: MIKI SZENT PÁL ÉS TÁRSAI 
 

� A most folyó cursillo záró ün-
nepségére vasárnap fél 3-ra sze-
retettel várjuk a cursillistákat lel-
kigyakorlatos házunkba. 

� 31-én, vasárnap az esti szentmi-
sét követően képviselőtestületi 
gyűlés lesz. 

� Kedden, Gyertyaszentelő Bol-
dogasszony ünnepén 1/2 6-kor 
rózsafüzérrel köszöntjük a Szűz-
anyát. 

� Február 3-án elsőszerda. Reggel 
hattól másnap reggel hatig 24 
órás szentségimádás lesz a Szent 
Anna Otthon kápolnájában. 

� Február 3-án, Szent Balázs ünne-
pén és jövő vasárnap, a szentmi-
sék végén Balázs-áldásban része-
sítjük a híveket. 

� Február 5 — elsőcsütörötök, Esti 
szentmisénket a Rózsafüzér Tár-
sulat szándékára ajánljuk fel, a 
tagok a titokcseréről ne feledkez-
zenek meg.  

� Február 5 — elsőpéntek. . 
� Február 6-án délután 3 órakor 

lesz az Apor iskola végzőseinek 
ünnepi szalagavató szentmiséje, 
melyre szeretettel várjuk templo-
munk híveit is. Este 6-kor közös 
iskolai szentmise lesz az alsó ta-
gozatnak. Ezúttal az engesztelő 
rózsafüzér elmarad.  

� Február 7-én du. 2-kor a plébá-
niai hittanosok közül az elsőáldo-
zók  háromkor a bérmálkozók 
szüleinek lesz szülői értekezlet. 

� Férfi cursillo lesz február 25-28 
között. Szeretettel várjuk a je-
lentkezőket. 

Elérhetőségek:  
postán:  Győr, 9024  Szentlélek tér 1. 

telefon/fax: 96/ 419-588  

neten: www.szentlelek.extra.hu 

 vagy:  www.gyertya.fw.hu 
e-mailen: freemaker@freemail.hu 
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,,Ma teljesedett be ez az Írás a ti fületek hallatára.”  

A szeretetben élők mélyre látnak,  
a reménységben élők messze látnak,  

a hitben élők mindent másképp látnak. 



Olvasmány: Jer 1,4-5.17-19 

 
Szentlecke: 1Kor 12,31 - 13,13 

Ti azonban törekedjetek a nagyobb 
adományokra! Emellett még egy min-
dennél kiválóbb utat is mutatok nek-
tek. Szóljak bár az emberek vagy an-
gyalok nyelvén, ha szeretet nincs ben-
nem, olyan vagyok, mint a zengő érc 
vagy pengő cimbalom. Legyen bár 
prófétáló tehetségem, ismerjem akár az 
összes titkot és minden tudományt, és 
legyen bár olyan teljes a hitem, hogy a 
hegyeket áthelyezzem: ha szeretet 
nincs bennem, semmi sem vagyok. 
Osszam el bár egész vagyonomat ala-
mizsnaként, és adjam át testemet, hogy 
dicsekedhessem: ha szeretet nincs ben-
nem, semmit sem használ nekem. A 
szeretet türelmes, a szeretet jóságos, 
nem féltékeny, nem kérkedik, nem 
fuvalkodik fel, nem nagyravágyó, nem 
keresi a magáét, nem gerjed haragra, 
nem gondol rosszra, nem örül a go-
noszságnak, de együtt örül az igazság-
gal; mindent eltűr, mindent elhisz, 
mindent remél, mindent elvisel. A sze-
retet soha meg nem szűnik. A prófétá-
lások véget érnek, a nyelvek megszűn-
nek, a tudomány elenyészik. Mert töre-
dékes a megismerésünk, és töredékes a 
prófétálásunk; amikor pedig eljön 
majd a tökéletes, a töredékes véget fog 
érni. Amikor gyermek voltam, úgy 
beszéltem, mint a gyermek, úgy érez-
tem, mint a gyermek, úgy gondolkoz-
tam, mint a gyermek; amikor pedig 
férfivá lettem, felhagytam azokkal a 
dolgokkal, amelyek gyermekhez va-
lók. Most ugyanis tükör által, homály-

ban látunk, akkor pedig majd színről 
színre. Most töredékes az ismeretem, 
akkor pedig úgy fogok ismerni, mint 
ahogy én is ismert vagyok. Most azért 
megmarad a hit, a remény, a szeretet, 
ez a három; de ezek közül legnagyobb 
a szeretet.  
 
Evangélium: , Lk 4,21-30 
Ő pedig elkezdett hozzájuk beszélni: 
,,Ma teljesedett be ez az Írás a ti füle-
tek hallatára.” Mindnyájan igazat ad-
tak neki, és csodálkoztak a kedves sza-
vakon, amelyek ajkáról fakadtak. De 
utána megjegyezték: „Nem József fia 
ez?” Ő ezt felelte nekik: „Bizonyára 
azt a példázatot fogjátok nekem mon-
dani: „Orvos, gyógyítsd önmagadat! 
Amiket hallottunk, hogy Kafar-
naumban történtek, cselekedd itt is, a 
hazádban” Majd így folytatta: 
„Bizony, mondom nektek, hogy egy 
próféta sem kedves a maga hazájában. 
Bizony, mondom nektek: sok özvegy 
volt Illés napjaiban Izraelben, amikor 
bezárult az ég három évre és hat hó-
napra, úgyhogy nagy éhínség lett az 
egész földön; mégis azok közül egyik-
hez sem küldték Illést, csak a szidoni 
Szareptába, az özvegyasszonyhoz [1 
Kir 17,8-16]. És sok leprás volt Izrael-
ben Elizeus próféta idejében, de azok 
közül senki sem tisztult meg, csak a 
szíriai Námán” [2 Kir 5,1-27]. Ezeket 
hallva mindnyájukat düh töltötte el a 
zsinagógában. Fölkeltek, kidobták őt a 
városból, és fölvitték annak a hegynek 
a oldalára, amelyen a városuk épült, 
hogy letaszítsák őt. Ő azonban áthaladt 
köztük és eltávozott.  

Gyertyaszentelő Boldogasszony  
 
Február 2-án Urunk bemutatására 
emlékezünk. Magyarországon 
Gyertyaszentelő Boldogasszony az 
ünnep neve, hiszen Mária mutatta 
be a világ Világosságát a mennyei 
Atyának. Simeon és Anna ünnepé-
nek is nevezték e napot, akik – 
Lukács evangéliumának tanúsága 
szerint – Jézust áldották a temp-
lomban, és mondtak jövendölést 
bemutatásakor. 
Szűz Mária negyven nappal Jézus 
születését követően mutatta be 
gyermekét a jeruzsálemi templom-
ban; az előírt áldozat fölajánlásakor 
jelen volt az agg Simeon is, aki a 
nemzetek megvilágosítására szol-
gáló világosságnak nevezte Jézust. 
Erre emlékezvén alakult ki a gyer-
tyaszentelés szokása.  
„A gyertya Krisztus, kinek testét a 
viasz, lelkét a cérna, s istenségét a 
világosság ábrázolja” – olvashatjuk 
Tőkés István Hétköznapok – ünnep-

napok című könyvében. A szentelt 
gyertya mint Jézus Krisztus jelképe 
egyike a legrégibb szentel-
ményeknek. A Pray-kódex tanúsá-
ga szerint a magyar középkorban e 
napon először a tüzet áldották meg, 
majd a szentelt tűznél gyújtották 
meg a gyertyákat. Az ünnep már a 
magyarországi miseliturgia leg-
ősibb forrásában, a XI. századbeli 
Hahóti-kódexben is előfordul. 
A hagyományos, magyar paraszti 
társadalomban a szentelt gyertya a 

bölcsőtől a koporsóig elkísérte az 
embert. Keresztelésig az újszülött 
mellett világított, hogy a gonosz, 
rossz szellemek ki ne cseréljék a 
gyermeket. Amikor a fiatal anya elő-
ször ment templomba, szintén gyer-
tyát vitt a kezében. Gyertyát égettek 
a súlyos beteg mellett, szentelt gyer-
tyát adtak a haldokló kezébe. A 
szentelt gyertyát a sublótban, ládafi-
ában tartották, vagy szalaggal átköt-
ve a falra helyezték.  

 
Íme egy jelkép, amely sok másnál 
szebb és kifejezőbb: a gyertya.  
Nézd csak, hogyan áll a gyertyatar-
tón! Széles és nehéz a gyertyatartó 
talpa. Biztosan emelkedik ki ebből a 
törzse, a tetején pedig széles perem 
felett szorosan álló nyélből szökik a 
magasba a gyertya. Könnyed, vé-
kony az alakja s mégis egyenes, ha 
mégoly magasra nyúlik is fel. Így áll 
a térben karcsún, érintetlen tiszta-
ságban, de mégis meleg színével; 
határozott formája élesen kiemeli 
környezetéből.  
Tetején lobog a láng, és ebből alakít-
ja át a gyertya a maga tiszta testét 
meleg, sugárzó fénnyé.  
Nem érzed-e, mikor előtte állsz, 
hogy valami egészen nemes érzés 
támad benned? Hiszen nézd csak, 
hogyan áll a maga helyén, szilárdan, 
a magasba törve, tisztán, előkelően. 
Érezd meg, hogy minden azt mondja 
benne: „Készen állok!” Semmi sem 
fut el belőle, semmi sem bújik ki, 
minden tiszta készenlét.  



Azzal tanítunk szeretni, hogy szere-
tünk. A földkerekség legnagyobb 
felfedezése az, hogy nincs nagyobb 
hatalom a földön a szeretnél. Mert 
a szeretet is lecke, amit meg kell 
tanulnunk itt és most! 
A szeretet egyformán sugárzik 
igazra és igaztalanra egyaránt. 
Egyedül a szeretet képes végtelen 
dimenziókat nyitni a lélek számára. 
Mi, akik a polaritás világában 
élünk, ha nem dobjuk le egónk pán-
célját, sosem ismerhetjük meg a 
szeretet erejét. Mert a szeretettől a 
lélek kinyílik, mint az ezerszirmú 
lótuszvirág. Hiszen a szeretet nem 
vágyik egyébre, minthogy betelje-
síthesse önmagát. 
A legnagyobb igazság: létezésünk 
lényege a szeretet. Vajon miért van 
az, hogy az ember fél kapcsolatba 
kerülni a boldog percekkel? Miért 
nem tudjuk, hogyan bánjunk a sze-
retettel? Az idő egy "nyersanyag" 
senki sem kap többet belőle a 
"végén", mint amire szüksége lett 
volna. Ezért egyetlen napot se tölt-
sünk el a szeretet gyakorlása nél-
kül. Mert szeretni csakis az önfe-
ledt ember tud igazán. Az éntelen, 
egótlan lény, akinek lelke már 
"felébredt" és "meglátta" a szerete-
tet. 
A szeretet az emberi léleknek 
olyan, mint testnek az oxigén. Nem 
csak egy dolog a fontosak közül. 
Még csak nem is a legfontosabb. 
Hanem a Minden. Mert ahol szere-
tet van, minden van. Ahol pedig 
nincs, ott semmi jele sincs az élet-
nek. 
ISTEN A SZERETET! 

az Isten kegyelméből kiesett embert 
visszaállítja istengyermeki méltósá-
gába. 
A mai keresztények feladata nem a 
bosszúálló Istenről beszélni, nem 
meghirdetni: „még 40 nap és Nini-
ve elpusztul!” Inkább az Atya kitá-
ruló szeretetéről tanúságot tenni. 
Hatása: Jézus szava két táborra 
osztotta hallgatóit. Fantasztikus 
öröm a szegényeknek. Vége a ki-
zsákmányolásnak, el kell engedni 
adósságukat, fel kell szabadítani a 
rabszolgákat. Mert ezek a Jubileu-
mi év szigorú parancsai voltak. 
Ugyanakkor elképesztő árfolyam-
esés a gazdagoknak. 
„Hát akkor minden szélhámosság-
nak vége?” „Gondoskodni kell a 
visszatartott bérek kifizetéséről?” 
„A piszkos pénzügyi manipuláció-
kat le kell állítani?” Azt már nem! 
Értjük, miért olyan indulatosak. 
Mert Jézus fel akarja borítani ezt az 
egész korrupt, hazug rendszert. Rá-
adásul megsérti nemzeti büszkesé-
güket. Példákat mond az Ószövet-
ségből, hogy Isten prófétái nem a 
zsidókat pártolták, hanem sokszor a 
pogányokat (száreptei özvegy… 
Naámán….) 
Sorsa: A nagyhangúak felugrottak 
és szembefordultak Jézussal. El 
akarták hallgattatni. Ő azonban vál-
lalta sorsát. 
Ha mi az igazságosság, vagy az 
erkölcs nevében szót emelünk a 
gonoszság ellen, fel kell készül-
nünk a pénzemberek, zsarnokok 

Jézus prófétai  
működésének kezdete 

A próféta szó a közhiedelemmel 
ellentétben nem jövendőmondót 
jelent. A „profémi” görög igéből 
származik. Ennek jelentése: valaki 
helyett beszélni. A próféta Isten 
nevében beszél. Feladata: Isten 
üzenetének továbbítása. Szavainak 
hatása gyakran két táborra osztja 
hallgatóit. Sorsa: legtöbbször az 
üldözés. Visszautasítás esetén nem 
erőszakoskodik.  

Jézus prófétai működése 
Feladata: A názáreti zsinagógában 
az Úr elkezdte megváltói működé-
sét. Feladatának tekintette meghir-
detni Isten örömhírét: az Úr nem 
ítélni küldi őt, nem számon kérni, 
hanem a „Kegyelmi esztendőt” be-
jelenteni. Ez magában foglalja a 
közkegyelmet és az eredeti épség 
visszaállítását.  
Egy kiváló tanárnak két jó pedagó-
giai módszere volt: az „amnesztia” 
és a „rehabilitáció”. Az első abból 
állt, hogy ha a dolgozatok osztály-
átlaga a 4-es érdemjegyet elérte, 
akkor minden diáknak kitörölt egy 
1-est. A második: ha osztályfőnöki 
intő miatt valaki elveszítette iskolai 
tisztségét, egy hónapi példás visel-
kedés után visszaszerezhette előző 
hivatalát. 
Jézus a názáreti zsinagógában Isten 
mindkét kegyelmét meghirdette: az 
Úr megbocsátja a bűnöket, eltörli a 
„Jóbel évben” a vétkeket. Egyúttal 
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Szentséges Isten, Te megmutat-

tad nekem a fényt és az életet. 

Erősebb vagy, mint bármely  

természeti erő. 

Fogadd le a szívemből hozzád 

törő szavakat! 

Fogadd el a néma gondolatokat és 

érzéseket, amelyeket neked ajánlok. 

Tisztítsd meg elmém a haszonta-

lan tények lomjaitól! 

Hajolj le hozzám és vonj karodba! 

Tégy engem oly szentté,  

mint Te vagy! 

Adj nekem hangot,  

hogy megénekelhessem  

szeretetedet másoknak is! 

Ókeresztény ima 

 

Uram Istenem, 

a Te szereteted mélyebb, mint a 

legmélyebb óceán, a Te szerete-

ted magasabb, mint a legmaga-

sabban ragyogó csillag, a te ke-

gyelmed viszonzás nélkül jő, ez 

is a Te felbecsülhetetlen ajándé-

kod. Add, hogy hálás legyek ke-

gyelmedért! Add, hogy hálás le-

gyek szeretetedért! Add, hogy 

értékeljem minden ajándékodat, 

amelyeket egy olyan méltatlan 

személynek is, mint én, úgy 

adsz, hogy nem vársz viszon-

zást. 



hangoskodására. Ne bizonytalanod-
junk el. A Szentlélek ereje segít 
elviselni a támadásokat. 
Eltávozása: „Jézus átment közöt-
tünk és eltávozott.” Elviszik Jézust 
egy szakadék pereméig, hogy leta-
szítsák. De Jézus hirtelen a szikla-
peremen szembefordul velük és 
elindul feléjük. – Mindenki utat 
nyit. Mint Mózes előtt a tenger 
habjai, úgy Jézus előtt szétnyílnak 
az emberek, s Ő átmegy közöttük. 
És a názáretiek megdöbbenve néz-
nek a Názáreti után. Végül ezt ol-
vassuk: „és eltávozott”, „és elment 
közülük.” 
Hát ennél hátborzongatóbb egy vá-
ros, egy egyházközség, egy sze-
mély számára nem történhet, mint 
az, hogy Jézus áthalad köztük és 
eltávozik. Ha van valami, amiért 
érdemes imádkozni, hát ez: soha el 
ne távozzék közülünk Jézus. 
„Uram, Jézus, légy velünk!” 
A II. Vatikáni Zsinat legjelentősebb 
dokumentuma ezekkel a szavakkal 
kezdődik: „Gaudium et spes” – 
Öröm és remény. Ez a mai világ 
számára a legnagyobb hiánycikk. 
Ezt igényli az ezredforduló embere 
leginkább. 
Mi birtokában vagyunk mindkettő-
nek. Hirdessük meg kortársaink 
felé! Jézus üzenetét közvetítsük 
feléjük, az Atya mindenki felé ki-
áradó szeretetét sugározzuk rájuk 
és ha kell, bátran vállaljuk Jézus 
prófétai sorsát is. 

Magyar kurir 

A szeretetről nagyon sokan, nagyon 
sokfélét mondtak, írtak, festettek 
már. Talán nincs még egy olyan szó, 
ami mögött olyan mély tartalom len-
ne, mint a szeretet. De talán nincs 
még egy olyan szó, ami ne lenne 
annyira lejáratva, mint a szeretet. 
Nagyon nehéz úgy beszélni a szere-
tetről, hogy az ne legyen pusztán 
csak rózsaszín máz, hogy az egyálta-
lán ne legyen giccses, hogy ne pusz-
tán csak közhelyekből álljon. Elhatá-
roztam, hogy nem mondok semmi 
olyasmit, hogy a szeretet egy nagyon 
jó érzés, hogy a szeretet a legszebb 
emberi tulajdonság, hogy a szeretet 
nélkül nem lehet élni, hanem azt 
mondom, hogy a szeretet árvíz, a 
szeretet tűzvész és a szeretet sivatag. 
A szeretet árvíz. Talán meglepő, 
hogy ezt mondom. Az árvíznek nem 
szoktunk örülni. Az árvíz önmagá-
ban nem egy kellemes dolog. Mégis 
szeretetünknek olyannak kell lennie, 
mint az árvíznek. Méghozzá abban 
az értelemben, hogy nem tud meg-
maradni a saját medrében. Ahogy a 
megáradt folyó kilép önmagából, 
ugyanúgy a szeretetünknek is ki kell 
lépnie önmagunkból. Nem szabhat-
nak határt emberi gátak. Jézus szere-
tetét sem az emberi vélemények ha-
tározták meg. Ha szeretett akkor 
szombaton is gyógyított. Ha szeretett 
akkor még a házasságtörőnek is 
megbocsátott. Nem az emberi véle-
ményeket nézte, hanem egyszerűen 
szeretett. Kilépve önmagából, min-
dent és mindenkit magával ragadva 

tag. Nem szabad, hogy csak az ér-
zelmeken alapuljon. Az igazi szere-
tet, akkor is szeret, ha nem érzi. 
Akkor is ha bennem szárazság van, 
akkor is ha már-már kiégtem a má-
sik felé. A szeretet nem pusztán 
érzelem. Ha csak azokat szeretitek - 
mondta Jézus -, akik benneteket is 
szeretnek, nem vagytok különbek e 
világ embereinél. Jézus szeretete 
olyan volt, mint a sivatag. A végső 
elhagyatottságban, a végső üresség-
ben, a kereszten is tudott szeretni. 
Sőt ekkor szeretett a legjobban, hi-
szen életét adta mindenkiért. Azo-
kért is akik őt szerették, de azokért 
is akik őt keresztre szegezték. A mi 
szeretetünk is ilyen sivatagi szeretet 
legyen, ne pusztán csak az érzelme-
ken alapuljon, ne válogasson. 
A szeretet árvíz, amelynek nincs 
emberi gátja. A szeretet tűzvész, 
amit nem lehet kioltani. A szeretet 
sivatag, ami a legnehezebb pillanat-
ban is képes a másikat szeretni. A 
szeretet feladat, amit még ebben a 
pillanatban el kell kezdenem és so-
ha nem szabad abbahagynom! 
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szeretett. Ha őt követjük, mi sem 
tehetünk másként. 
A szeretet tűzvész. Be kell valla-
nunk, hogy önmagában ez sem va-
lami jó dolog. Az árvíz mellett ta-
lán a tűzvész az, amitől a legjobban 
félünk. Milyen szörnyű, amikor 
arról hallunk tudósítást, hogy tűz-
vész pusztít és nem kímél sem éle-
tet, sem értékeket. Mégis azt mon-
dom, hogy szeretetünknek olyan-
nak kell lennie, mint a tűzvésznek. 
Méghozzá abban az értelemben, 
hogy mindent és mindenkit lángra 
lobbant. Egyszerűen ne lehessen 
megfékezni. Ne lehessen elfojtani 
szeretetünket! Amikor Jézust ke-
resztre feszítették, azt gondolták, 
'na most elfolytjuk', 'na most egy-
szer s mindenkorra kioltjuk ezt a 
tüzet'. Mekkorát tévedtek! Krisztus 
szeretetét nem tudták kioltani, nem 
tudták elfojtani. Mindmáig lángol 
és terjed a világban! Rajtunk ke-
resztül. Értsem meg, ha én, ha te 
nem égünk, kialszik a világ. Értsem 
meg, hogy ha én, ha te nem lángo-
lunk, akkor nincs, aki a tüzet to-
vább adja! Ha én, ha te nem szeret-
jük a mellettünk levőt, akkor lehet, 
hogy senki se, szereti őt! Legyünk 
olyan tűz a világban, amit nem le-
het kioltani. 
A szeretet sivatag. Emberi tapaszta-
latunk az, hogy a sivatag olyan 
hely, ahol nincs élet, ahol lehetetlen 
dolog huzamosabb ideig élni. A 
sivatag önmagában barátságtalan, 
zord hely, mégis azt mondom sze-
retetünk legyen olyan, mint a siva-


