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 Dicsértessék Jézus Krisztus!  Ennél szebb köszönést nem is ismerek! 
Kérem a hozzám tartozókat, mostantól csak így köszönjünk a gyereknek és 
fiatalnak, felnőtteknek és időseknek egyaránt. Már csak azért is, mert most 
már biztosra tudjuk: Isten velünk van! A világjárvány elején is már tudtam: 
Csíksomlyó mellett, nekünk nem eshet bajunk. Székely Madonnánk nagyon 
vigyázz ránk. 
 A liturgia nem a pap monológja, monodrámája, magamutogatása, 
pantomimja, előadása, itt ennél sokkal többről van szó. Az élet forrásáról. Az 
idei nagyböjt legyen ennek fényében is szentté. 
 Az eucharisztikus ünnep (a szentmise, ami nem csak mise) nem 
nézelődésre való, hanem aktív bekapcsolódásra hív. Isten mindig valamit 
adni és üzeni szándékozik. Nagyon kell nekünk a bátorítás, az ima a 
reménykedés, ami megközelítőleg sem csak egy baráti vállveregetés, hanem 
isteni üzenet: Isten velünk van!

 Csíki Szabolcs plébános

 Amit évek hosszú során felépítettél, egy másodperc alatt romba dőlhet. 
Ne törődj vele! Te csak építs.
 Ha valakinek segítesz, az emberek haragudni fognak rád. Ne törődj vele! 
Te csak segíts  annak, akinek szüksége  van rá!
Minden tőled telhetőt tégy meg a világért! Ezért rúgást kapsz cserébe. Ne 
törődj vele!
 Te csak tedd, ami tőled telik! Azt a jót, amit ma cselekszel, holnapra 
elfelejtik. Ne törődj vele! Te csak tedd a jót!
 A becsületesség, a tisztesség és az igazmondás támadhatóvá tesz. Ne 
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Gondolkodj el fölötte, 
Szent Teréz anya igazságai Neked is szólnak!



törődj vele! Te csak légy becsületes, tisztességes 
és őszinte!
 Az ember ésszerűtlenül gondolkodik, 
helytelenül cselekszik és önző. Ne törődj vele! Te 
csak szeresd felebarátodat!
 Ha jót teszel, azt mások úgy tekintik majd, 
hogy hátsó szándék vezet. Ne törődj vele! Te csak 
tedd a jót!
 Ha céljaid vezérelnek, hamis barátaid és igaz 
ellenségeid lesznek.
 Ne törődj vele! Te csak kövesd céljaidat!

 Seth Godin, tanácsadó, vállalkozó és üzleti blogger feltett egy kérdést az 
olvasóinak, amit már mindannyian feltettünk életünk során magunknak: „Mi 
van, ha nem sikerül?” 
 Majd következett egy még fontosabb kérdés: „Ha nem sikerül, hogyan 
tovább?” Az élet egyik nagy bizonyossága, hogy hibák mindig adódnak. Nem 
minden mag hoz egészséges gyümölcsöt. Nem minden döntés helyes. Nem 
vezet minden próbálkozás sikerhez, legyen az üzleti vállalkozás, tanulás, vagy 
egy új termék megvásárlása. Azonban a kudarc a siker eléréséhez szükséges 
folyamat része. Ahogy Godin megfigyelte: „ha jól választasz egy kudarc után, 
akkor egy lépéssel közelebb kerülsz a sikerhez; erősebb leszel és bölcsebb, és 
szinte biztos, hogy tisztelni fognak azok, akik meg se merik próbálni.” Ha más 
nem is jön ki belőle, legalább tudunk egy utat, ami nem ahhoz az eredményhez 
vezet, amit várunk. Sok történetet ismerünk arról, ahogy Thomas Alva Edison 
több száz sikertelen kísérletet hajtott végre, mielőtt feltalálta az izzólámpát. 
 Ha megvizsgáljuk a nagyon sikeres vezetők és vállalkozók életét és szakmai 
előmenetelét, akkor nagy valószínűséggel találkozunk kudarcokkal, 
sikertelenséggel, néha még csőddel is. Mégis elmondhatjuk, hogy 
sikereinknek az egyik titka az, hogy sose hagytak fel a próbálgatással. 
Visszautasították, hogy a kudarcok határozzák meg őket. Számos példát 
találunk a Szentírásban azokról az emberekről, akik sikertelenek voltak. Az 
egyik ószövetségi példa maga József volt, aki testvéreit azzal idegesítette, hogy 
folyamatosan emlékeztette őket arra, hogy ő az apjuk kedvence. Ezután 
eladták rabszolgának, jogtalanul bebörtönözték, mégis elérte, hogy a második 
ember legyen Egyiptomban. Megfogalmazott egy tervet, amivel elkerülhették 
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az éhínséget nemcsak az egyiptomiak, 
hanem a családja, sőt Izrael egész népe is. 
Az Újszövetségben Péter, Jézus egyik 
legközelebbi tanítványa, háromszor 
megtagadta őt. Később azonban a korai 
egyház egyik vezetőjévé vált. Pál apostol a 
keresztyének üldöztetőjéből átalakult az 
első századi egyház központi alakjává, és 
számos bibliai levél szerzője lett. A 
Szentírás azt tanítja, hogy a kudarcnak 
nem kell feltétlenül zsákutcának lennie. 
Íme, néhány elv a hibák elhárításához:
 Fogj össze másokkal. A kudarcot 
könnyebb elviselni, ha nem egyedül kell 
cipelni annak terhét. „Jobban boldogul 
kettő, mint egy: fáradozásuknak szép 
eredménye van. Mert ha elesnek, föl 
tudják segíteni egymást. De jaj az 
egyedülállónak, mert ha elesik, nem 
emeli föl senki. (…) Ha az egyiket 
megtámadják, ketten állnak ellent.” (Prédikátor 4, 9–12)
 Tanulj meg Isten erejére támaszkodni. A kudarc gyakran megtanít 
bennünket arra, hogy mennyire fontos az Isten erejében és bölcsességében 
való bizalom. „Erőt ad a megfáradtnak, és az erőtlent nagyon erőssé teszi. 
Elfáradnak és ellankadnak az i�ak, még a legkiválóbbak is megbotlanak. De 
akik az Úrban bíznak, erejük megújul, szárnyra kelnek, mint a sasok, futnak, és 
nem lankadnak meg, járnak, és nem fáradnak el.” (Izajás 40, 29–31)
 Tarts ki a kihívások idején. A kudarcból való kilábalás gyakran 
megakadályozhat minket abban, hogy az elért sikereknek örüljünk, ha csak a 
kilábalásra figyelünk. „A jó cselekvésében pedig ne fáradjunk el, mert a maga 
idejében aratunk majd, ha meg nem lankadunk.” (Galata 6, 9)

 Petres Teréz válaszol erre a kérdése, aki Csíkpálfalván született és jelenleg 
Bukarestben él. Teréz a Fokoláré közösség elkötelezett tagja.
 A Fokoláre mozgalom (teljes nevén Mária Műve – Fokoláre mozgalom; 
olaszul: Opera di Maria – Movimento dei Focolari) egy 1943-ban 
Olaszországban létrejött lelkiségi megújulási mozgalom a katolikus egyházon 

Hogyan élek a világjárvány ideje alatt?



Áldott nagyböjti, 
felkészülési időt kívánunk!
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belül. Alapítója és első elnöke Chiara 
Lubich volt, jelenlegi elnöke Maria 
Emmaus Voce. Mintegy 100 000 tagja és 4 
millió szimpatizánsa a világ szinte 
minden országában jelen van. (Forrás: 
wikipedia)
 Amikor e lőször hal lottam a 
külföldi  hírekben a koronavírus 
fertőzésről, abban a pillanatban egy 
távoli hírként kezeltem. De, amikor már 
az ismerősöktől és barátoktól hallottam 
az észak olaszországi súlyos helyzetről 
már nagyon közelinek és ijesztőnek tűnt. 
Főleg tudva azt, hogy Milano, Bergamo 
azok a városok, ahol az egészségügyi 
ellátás a legjobb szinten van. Aztán 
megjelentek nálunk is az első adatok. 

 Még mindig hihetetlennek tűnt, hogy ekkora méreteket vesz fel. Sokszor 
beszéltünk magunk között is, hogy nagy a rohanás, senkinek sincs ideje 
semmire, de főleg egymásra nincs. Isten a közösségre hívott meg, a comuniora, 
a Vele és a testvérrel való egységre. 
 Az első dolog, ami megszületett a szívemben, Istenem mit akarsz üzenni 
nekünk ezzel a világméretű fajdalommal? Mindenképp a Rá való figyelést, 
merjek őszintébben magamba nézni, és kérni Tőle a kegyelmet, hogy életem 
hátralévő részét jól használjam fel. Rövidített programmal bejárok dolgozni, 
ez jó alkalom, hogy ne zárkózzak be, nyitottan élni mások fele lehetőleg 
szeretetbe. 
 A könyvesüzletben, ahol dolgozom és többnyire vallásos könyveket 
forgalmazunk, az online rendelés lényegesen megnőtt, akinek nincs 
lehetősége interneten rendelni becsenget, és telefonon megrendelheti, amit 
szeretne. Sokszor érzem, hogy sokaknak szüksége van a meghallgatásra.Igen, 
merjem az időmet adni, ráfigyelni arra, akinek szüksége van erre. A magány 
korunk betegségévé vált. 
 A szeretet mindent betakar.
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