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megkérdezzük
 az egyházjogászt

Aki megfelelő okból nem tud eleget tenni 
a húsvéti szentáldozás kötelezettségé-
nek húsvéti időben, pótolhatja-e ezt az 
egyházi év más időszakában?

Dr. Zapletán Géza 
atya válaszol és várja 
Olvasóink írásban 
elküldött kérdéseit.

Igen, de ennek egy 
éven belül meg kell 
történnie (vö. 920.kán.).

2015. március 9. – hétfő
Kisgyermekként hallottam először a fel-

nőttek szájából ezt a szólást, amivel az egyik 
közös ismerősüket, a szomszédok egyiké-
nek anyagi állapotát minősítették: „olyan 
szegény, mint a templom egere”. Feltétele-
zem, hogy ennek a szólásnak eredete jóval 
korábbi, mint az én gyermekéveim.

Az egerek és a szegénység napjainkban 
is időszerű. A rágcsálók, különösen az ege-
rek az enyhe teleknek köszönhetően igen 
elszaporodtak. Ennek a folyamatnak ke-
mény tél az idén sem vetett gátat. A me-
teorológusok összegezték március elején 
az idei tél átlaghőmérsékletét, ami a sok-
évesnél két fokkal magasabb volt. Üresedő 
pénztárcámnak ez kedvezett, mivel a fűtés-
re kevesebbet kellett költenem. De az ege-
rek...! Ezekből aztán volt és van is bőven.

Egy érdekes jelenségre azért felfigyel-
tem. Templomunkban nem fedeztem fel 
ezekből egyetlen egyet sem. Még a nyomu-
kat se. Úgyhogy a „szegény, mint a temp-
lom egere” szólás már nem időszerű, mert 
nincsenek a templomban egerek. Lehet, 
hogy náluk is megnőtt az igény. Ha már 
nincs mit fogyasztani, habár fogukat kop-
tatni lenne is mivel, mégiscsak jobb, kényel-
mesebb, „összkomfortosabb” a lakásban, 
ott legalább meleg van. Ennek tudhatom 
be azt a tényt, hogy ha nem is a templom-
ba, de a plébánia irodájába késő ősszel be-
költözött egy életrevaló egércsalád. Hadat 
is üzentem nekik, végül én győztem. 

Az, ami most templomunkban a 
„menő”, a legyek. Ezzel a légy témával 
már foglalkoztam egyik írásomban. Most 
ismét időszerű.

Templomunk levegőjének hőmérséklete 
a hőmérő szerint plusz hat fok. A padló 
szerintem ettől jóval hidegebb. A kelleme-
sebb napsütést és a közelgő tavaszt érezve 
a templom legyei is előjöttek téli búvóhe-
lyükről. Leesve a kövezetre alig vonszol-
ják magukat, de azért küszködnek. Meg 
is fogalmazódott bennem saját szólásom: 
„Szegény (szerencsétlen), mint a templom 
legye”. Az amelyik „ésszel” élt, igyekezett 
kísérni az ablakokon beszűrődő napsuga-
rat, ami felmelegítette testét. Ettől az okos 
légy mozgása élénkebb lett, sőt, szárnyra 
is kelt.

Fentebb említettem a másik időszerű 
problémát, a szegénységet. Most nem el-
sősorban az anyagiakra gondolok. Akkor 
vagyok igazán szegény, ha úgy vonszolom 
magam az én lelkivilágomban, mint ahogy 
a templom legye küszködik a kövezeten. 
Lehangolódva, szinte reményvesztetten. 
Pedig ha van eszem, mint az okos légynek, 
és tudatomat hittel táplálom, akkor megta-
lálom a lelkemet melengető napsugarat. Ez 
a napsugárra találás segített a minap, hogy 
ismét „szárnyalhassak”.

Idézem azokat a „napsugarakat”, amik 
hathatósan segítettek: „Nélkülem semmit 
sem tehettek”; „Mit féltek, ti kicsinyhitű-
ek?”; „Jöjjetek énhozzám mindnyájan, akik 
megfáradtatok nehéz terhetek súlya alatt és 
én megkönnyebbítlek titeket”; „Kicsinyhi-
tű, miért kételkedtél?”; „És íme én veletek 
vagyok minden napon, a világ végezetéig.” 

Aki egy kicsit is jártas a Szentírásban, 
tudja, hogy ezek Jézus szavai. És ezek az 
én, sokszor fagyos szívemet és lelkemet 
melengető napsugaraim. 

„Magyarok Bibliája” program: 
Van-e 10 000 írástudó magyar?

Ez a tétje a Magyarok Bibliája programnak, 
melynek keretében szeretnénk a teljes Bibliát 
kézzel lemásolni. Szegeden 2014. szeptember 
30-án indítottam újra az Újszövetség kézzel 
másolását Szent gellértről elnevezett templo-
munk felszentelésének 40 éves jubileumára, 
melyhez nagy lelkesedéssel kapcsolódtak a 
szegedi plébániák, a Somogyi Károly kanonok-
ról elnevezett városi könyvtár, a református és 
evangélikus lelkészségek és a Szegedi Csillag 
Börtön lakói is. Ez a feladat számításunk sze-
rint 1200 másolót igényel, és eddig a másolási 
programban 874 fő vett részt. Számos közösség 
újabb szöveget kért, és elfogyván az újszövet-
ségi szövegek, elkezdték másolni az ószövetsé-
get is. Az a tervünk, hogy az elkészült kódexet 
zarándoklat keretében adjuk át Ferenc pápának 
Rómában.

Az Újszövetség szövege csak 27 könyvből 
és 7959 versből áll, de az ószövetség sokkal 
hosszabb 39, vagy 45 könyv aszerint, hogy mi-
ként számoljuk a könyveket és kb. 23 214 vers 
terjedelmű, és közel 10 000 másolót igényel. Ezt a feladatot nem oldhatjuk meg egy városon 
belül, hanem egész Magyarországra szeretnénk kiterjeszteni, sőt a határainkon túli magyar kö-
zösségeket is szeretnénk bevonni ebbe a közös munkába. A Délvidéken Zentán, illetve Erdély-
ben már szervezik a másolást, a Zsoltárok, Tóbiás, Judit, Példabeszédek könyveinek másolását 
megkezdték. Várjuk a további közösségek kapcsolódását a programhoz, hogy 2015. augusztus 
20-ára elkészüljön a Magyarok Bibliája. 

Az ószövetség legrövidebb verse így hangzik „Ne ölj!” (Kiv 20,13); az Újszövetség legrö-
videbb verse: „Jézus könnyezett” (Jn 11,35) – mindkettő nagyon fontos és elmélkedésre indító 
mondat korunkban is. 
A másolással kapcsolatos technikai információk honlapunkon megtalálhatók:
http://szegedtarjanplebania.hu/Biblia-masolas.html  
Mindenki regisztrálhat a honlapon található táblázatba, ha mégsem sikerül, kérem küldjenek 
e-mailt a benyik.gyorgy@gmail.com címre, és minden felvetődő problémára válaszolunk. 

Köszönjük, hogy csatlakozik a 10 000 magyar írástudóhoz.                      Dr. Benyik György 

Új film XII. Pius pápáról – a vatikáni Schindler listája 
Március 2-án, XII. Pius pápa születésének 

(1876. március 2.) és pápává választásának 
(1939. március 2.) évfordulóján mutatták be 
Rómában a róla készült filmet – közli a Va-
tikáni rádió. A Shades of Truth (Az igazság 
árnyalatai) című nagyjátékfilmet.

A film néhány olyan zsidó személy tanúság-
tétele alapján készült, akiket Pacelli pápa men-
tett meg, és célja, hogy rámutasson a XII. Pius 
személye köré szőtt sötét legendák valótlansá-
gára. A cselekmény főszereplője David Milano, 
egy zsidó származású amerikai–olasz újságíró, 
aki arra kap megbízást, hogy feltárja a pápa 
II. világháború alatti tevékenységét.

„Ő volt a vatikáni Schindler” – mondta a fil-
met rendező Liana Marabini, arra emlékeztetve: 
XII. Pius annak idején 800 ezer zsidót mentett 
meg, ahogy a történelem is igazolja. A rendező 
szerint az emberek keveset tudnak erről a té-
máról, és mióta a Vatikáni Titkos Levéltár ira-
tai hozzáférhetőek, a Pacelli pápát becsmérlők 
közül csak nagyon kevesen vizsgálták felül ku-
tatásaik eredményét az újonnan nyilvánosságra 
hozott dokumentumok fényében. Ezért a film 
egyben meghívás is erre. Liana Marabini emel-
lett azt is reméli, hogy a zsidó közösség részéről 
is pozitív lesz a fogadtatás.

David Milano alakja valós személy: egy New 
Yorkban élő, zsidó származású amerikai–olasz 
újságíróról van szó, aki gyűlölte XII. Piust, ám 
késztetést érzett magában arra, hogy ha Pacelli 
pápa másként is gondolkodott, mint ő, akkor 
legalább annak a kötelességének eleget tegyen, 
hogy megvizsgálja, miért is gondolkodott a 
pápa másként. És ez az ember, amikor átnézett 
minden számára elérhető iratot Pacelli pápával 
kapcsolatban, gyökeresen megváltoztatta a róla 
alkotott képét, méghozzá olyannyira, hogy egy 
alapítványt is létrehozott, amely a XII. Piusszal 
kapcsolatos kutatómunkát támogatja.

A Liana Marabini azt szeretné elérni film-
jével, hogy a közönségben felébredjen a hála 
érzése a nagy pápa iránt, csakúgy, mint az 
igazságszolgáltatás vágya egy olyan főpász-
torral szemben, aki hatalmas igazságtalanság 
áldozatává vált.

A rendező Liana Marabini egy kedves 
zsidó barátja így nyilatkozott a sajtónak 
XII. Piusról: „Hát igen, kétségkívül 
megmentett néhány életet, de én azt 
szerettem volna, ha határozottan és 
világosan felszólalt volna a náci ideológia 
ellen.” Vele ellentétben a rendező többre 
tart néhány megmentett életet, mint néhány 

határozott és világos mondatot – hangzott el a 
sajtótájékoztatón.                               Magyar Kurír

Pázmány-ritkaságokra leltek Gyöngyösön
A gyöngyösi Szent Bertalan-templom kincstára 

könyvgyűjteményének feldolgozása során a 
közelmúltban különleges ritkaságok kerültek elő: 
Pázmány Péter posztilláinak (egyházi szónoki 
beszédeinek) két kiadása – számol be az Egri 
Főegyházmegye honlapja.

A mű az egyházi év vasárnapjaira és főünnepeire 
írott beszédeket tartalmazza. Ez az egykori 
esztergomi érsek életében megjelent utolsó 
könyv rendkívüli népszerűségnek örvendett, és a 
szakirodalom Pázmány legnagyobb hatású művének 

tartja. Első alkalommal 1636-ban Pozsonyban adták 
ki. A gyöngyösi Szent Bertalan-templom kincstárában 
föllelt példány ennek egy 1695-ben, Nagyszombatban 
megjelent újabb kiadása. Külön értéke a kötetnek, 
hogy a gyöngyösi származású Szécsényi György 
esztergomi érsek adatta ki elődje munkáját. Az első 
példány lapjai között Zatykó (József) Béla egykori 
tatai, később gyöngyösi (1848–1875) plébánoshoz írt 
levél található 1844-ből. Feltételezhető, hogy ő volt 
a könyv előző tulajdonosa.

A másik példány vége csonka, amelyet kézirattal 
pótolt egykori olvasója: „Index Pazmani” jegyzéssel. 
Ha hihetünk a címlapjára írt bejegyzésnek, akkor 
ennek tulajdonosa nem kisebb személyiség volt, 
mint Madarassy János egri kanonok és csillagász, 
aki Egerben és Nagyszombatban tanult. 1765-
ben jegyezte be nevét a fellelt példány címlapjára. 
Madarassy egy évtizeddel később, Eszterházy 
Károly érsek jóvoltából a bécsi obszervatóriumban 
volt gyakornok, később az egri csillagda igazgatója 
lett (1774–1784). Jelentős szerepe volt az egri 
csillagászati eszközök beszerzésében.

Magyar Kurír

Rónay György
MÁRCIUS

Mintha könnyű, halványzöld csipkefátyol
lebegne fönn az ágakon a lágy
márciusi nap ferde sugarától
át- meg áttűzve: rügyeznek a fák.

A duzzadt szemek barnásrőt hajából
gyöngéden bontogatja ki magát
egy-egy selyem levél, és szinte táncol
újszülött boldogságától az ág.

Vibrálni látszik, mégis mozdulatlan,
s vele együtt valami bódulatban
remeg a rezzenéstelen világ,

ahogy táguló pórusain át
árad a vér, a nedv, a fény, a mámor,
s zöld erdőket virágzik ki magából.




