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A SIKLÓSI KATOLIKUS EGYHÁZKÖZSÉG TÁJÉKOZTATÓJA
Ima, böjt, alamizsna

A bűnbánati cselekmények hagyományos eszközei az imád-
ság, az önmegtagadás és a felebaráti szeretet gyakorlása. Nagy-
böjtről-nagyböjtre ezek által készülünk a feltámadásra. Igaz ez 
az idei esztendőre is. Azonban most egy újabb meghívást fogal-
maz meg számunkra ez a Szent Negyvennap: tanuljuk meg a 
közös imádságokat úgy végezni, ahogy Egyházunk kéri tőlünk. 
Hogy imádság-e, az nem kérdéses. Lemondással is jár, hiszen 
talán berögződött szokásainkon kell változtatnunk. De a test-
véreim iránti szeretetemet is kimutathatom, hiszen ha megta-
nulom a közös imádságok szövegét, akkor ezáltal közösen, 
minden nehézség vagy keveredés nélkül együtt tudunk imád-
kozni.

A Magyar Katolikus Püspöki Kar 2008 adventjétől elrendelte 
a frissen megjelent Praeorator könyv használatát, ami a szent-
mise és a szentségkiszolgáltatásokon túl használt közös imád-
ságos szövegeket tartalmazza. Azért volt erre szükség, mert a 
már jól megszokott magyar nyelvű liturgia bevezetése óta ha-
sonló döntés nem történt, így olykor közösségről-közösségre 
változtak az egyes imádságok szövegei, végzésének módjai. „A 
könyvben szereplő imádságok e könyv megjelenésével most el-
nyerték végső formájukat, kiküszöbölve azt a nehézséget, 
hogy a különböző közösségekben más-más szövegváltozatokat 
imádkozzanak. Buzdítjuk a lelkipásztorokat, hogy híveiket ta-
nítsák meg az itt szereplő imádságok egységes formájára.” - 
írja a könyv. Ennek a buzdításnak akarunk most megfelelni.

A könyv az általános imádságokon túl tartalmazza a litáni-
ákkal, szentségimádással, Mária ájtatosságokkal, az egyházi év 
különböző eseményeivel és a körmenetekkel kapcsolatos tud-
nivalókat, szövegeket. A Beköszöntő hasábjain csak azokat a 
közös imádságokat ismertetjük, amiket mi eddig másként 
imádkoztunk. A Praeorator (jelentése: előimádkozó) címmel 
megjelenő cikkek ezentúl ebben lesznek segítségünkre.

Az igazi böjtölés
Elsősorban nem azon múlik, hogy 

eszünk-e húst vagy nem. Persze, 
tartsuk be, amit az Egyház előír, 
mert lelkünk javát szolgálja. 

De ezt ne azért tegyük, mert köte-
lező, hanem azért, mert tényleg ko-
molyan vesszük, hogy Jézus a ke-
resztáldozatával váltott meg minket, 
és ezért visszafogjuk élvezeteinket 
és kényelmünket. Sokan vannak, 
akik csak a testüket böjtöltetik, a lel-
küket nem. Testüktől mindent meg 
akarnak vonni, de lélekben önteltek. 
Az emberi elismerés és karrier érde-
kében pl. divatos testsúlyt szabnak 
meg maguknak.

Igazából az is a böjt része, hogy az 
elismerést nem az emberektől, ha-
nem Istentől várjuk. De ez nem elvá-
rás, mert úgyis tudjuk, hogy megad 
mindent, ami teljes életünkhöz kell. 
Az igazi böjt frissen tartani a lelki 
szegénységet. Amikor arra építjük 
életünket, hogy Isten a mi gazdagsá-
gunk, és ebből forrásozik a külső böj-
tölés, hogy visszatartjuk magunkat 
attól, ami egyébként nem lenne tilos.

Krisztus már megváltotta a vilá-
got. Érdemes kiböjtölni, hogy ez sze-
mélyes életünkben is megvalósuljon. 

Sánta János, MK

Ebben a hónapban a keresztú-
ti ájtatosság végzését tanulmá-
nyozzuk. Ha a hívek túl nagy szá-
ma ezt nem akadályozza, az elő-
írás kéri, hogy a hívek is 
haladjanak egyik állomástól a 

másikig, miközben énekkel kísé-
rik a vonulást. Az ájtatosságot 
pap vagy erre kijelölt hívő vezet-
heti.  Az állomásoknál az imád-
ság vezetője bemondja az állo-
más számát és nevét, majd az 
Imádunk téged, Krisztus, és áldunk 
téged! mondatot, amire a felelet: 

Mert szent kereszted által megvál-
tottad a világot. Az elhangzott el-
mélkedéseket rövid csend köve-
ti, azoknak átgondolására. Az 
egyes állomások végén a vezető 
által imádkozott Könyörülj raj-
tunk, Urunk! mondatra a felelet 
így hangzik: Könyörülj rajtunk!

Praeorator
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Katolikus papok kö-
zül a leghosszabb 
ideig tartó börtön-
büntetést, több 
mint 18 évet elszen-
vedett Lénárd Ödön piarista 
szerzetes, pap, latin-történe-
lem szakos tanár életének váz-
latos ismertetését egy diplo-
máciai eseményről szólva kell 
kezdenem, mert ennek ered-
ményeként szabadult immár 
végérvényesen büntetéséből.

Kádár és a pápa találkozása

1977. június 9-én VI. Pál pápa 
és Casaroli érsek, az Egyházi Köz-
ügyek Tanácsának titkára a Vati-
kánban fogadta Kádár Jánost, az 
MSZMP első titkárát és Puja Fri-
gyes magyar külügyminisztert, 
melynek során a Szentatya meg-
kérdezte Kádártól, hogy tarta-
nak-e még börtönben Magyaror-
szágon katolikus papokat, szer-
zeteseket? Kádár János válasza 
az volt, hogy már elmúlt az az 
idő, amikor hazájában katolikus 
papok börtönben voltak. Ezt hall-
va a Szentatya arra kérte, hogy 
hazatérése után győződjön meg 
arról, nincs-e mégis a piarista Lé-
nárd Ödön börtönben.

Június 30-án Lénárd Ödön 
szerzetes pap előtt kinyíltak bör-
tönének ajtajai, azzal a megoko-
lással, hogy a Vatikán és a Ma-
gyar Népköztársaság „megegye-
zése” (?) folytán szabadul 
büntetéséből. Mindezek ismere-
tében szükségszerűen felmerül, 
hogy vajon igazat mondott-e Ká-
dár János a pápának? Mielőtt e 
kérdést megválaszolnánk, ismer-
tetem Lénárd Ödön atya életét 
vázlatosan, ugyanis elsősorban 
egy tiszteletre és megemlékezés-
re méltó élet volt az ő szerzetes-
papi élete, másodsorban pedig a 

felmerülő kérdés vizsgálatához 
nyilvánvaló, hogy ez elengedhe-
tetlen, harmadsorban pedig éle-
tének egy fejezete mintha vá-
laszt adna erre a kérdésre.

Édesapja az első világháború 
első hősi halottainak egyike 
volt, édesanyja özvegyen nevel-
te őt és testvérét. A piaristák 
kecskeméti gimnáziumában 
érettségizett, amelyet megelőző-
en már belépett a rendbe. 1936-
ban szentelték pappá, majd Bu-
dapesten középiskolai tanári ok-
levelet szerzett. Kecskeméten 
és Szegeden volt gimnáziumi ta-
nár. A második világháborúban 
az Actio Catholica kulturális tit-
kára lett. (Az Actio Catholica a 
katolikus egyháznak az a szerve-
zete, amely az egyház céljaiért 
küzdeni kész híveket tömöríti.) 
Feladatai közé tartozott a Katoli-
kus Szülők Vallásos Szövetségé-
nek irányítása és az egyházi isko-
lák védelme az államosítási tö-
rekvésekkel szemben stb. 
Ennek során bátran cselekedett 
és nyíltan kimondta az igazsá-
got, hogy a kommunisták előtt 
utoljára Adolf Hitler államosítot-
ta az egyházi iskolákat. Ez a meg-
állapítása különösen dühítette a 
politikai rendszert, így tettét a 
rendszert kiszolgálni kénytelen 
bíróság izgatás bűntettének mi-
nősítette és 6 év börtönbüntetés-
re ítélte Lénárd Ödönt. Ezt köve-
tően még kétszer, 1961-ben és 
1966-ban ítélték el börtön- illet-
ve szigorított börtönbüntetés-
re. Az előbbiből 1963 tavaszán 
meghirdetett általános amneszti-
ával szabadult. Ennek az amnesz-

tiának az oka az ENSZ 
főtitkár hazánkba láto-
gatása volt. A látoga-
tás feltételeként azt 
szabták, hogy a ma-

gyar vezetés gyakoroljon széles-
körű politikai amnesztiát.

Szabadlábon töltött évei 
alatt triciklis kifutófiú, vízóra-
leolvasó és adminisztrátor volt. 
Szabad idejében papi szolgála-
tot látott el, megalapította Kis-
maroson a Boldogasszony Háza 
női ciszterci monostort, amely-
nek később 2001-től lelkésze 
volt. Fiatalok csoportjait oktat-
ta a Kádár rendszer alatt a hit 
igazságaira, keresztény világné-
zetre és keresztény erkölcsre. 
Ezért ismét, ezúttal harmadszor 
bíróság elé állították és a már is-
mertettek szerint büntették. Lé-
nárd Ödön atya voltaképpen vé-
gig élte a XX. századot annak 
minden viharával. A sok börtön 
ellenére sem volt megkesere-
dett ember: „Isten előtt zajlott 
akkor is életem” – mondta. 92 
évesen, 2003. május 23-án hívta 
haza Teremtője, akit mindig ki-
tartóan, hűségesen szolgált, 
egyházát és hitét pedig hősi fok-
ban.

Ezek után nézzük meg, hogy 
a feltett kérdésünkre milyen vá-
laszt adhatunk. Milyen esemé-
nyek tehetők itt mérlegre?

Elsősorban utalni kell a ma-
gyar püspökök első ad limina lá-
togatására, amely 1977 április 
14-én volt, amelynek során a pá-
pa informálódhatott a vallás-
gyakorlás magyarországi állapo-
táról, benne olyan sarkalatos 
kérdésről, hogy vannak-e pa-
pok, szerzetesek börtönben Ma-
gyarországon.

Folytatás az utolsó oldalon

Papok, szerzetesek 
„viharban” II.
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Március 4-én ünnepli 
az Egyház az igazsá-
gossága, szerénysége 
és a szegények iránti 
szeretete miatt legen-
dává vált Szent Kázmér hitval-
lót, Lengyelország és Oroszor-
szág védőszentjét, a litván fia-
talok, a betegápolók és 
betegek patrónusát. 

IV. Kázmér lengyel király és 
Habsburg Erzsébet harmadik 
gyermeke, Kázmér herceg 1458. 
március 5-én született a krak-
kói várban. Nevelését a kor hí-
res lengyel történetírójára, Dl-
ugosz János kanonokra bízták, 
majd pedig az ismert humanis-
ta, Callimachus Buonaccorsi lett 
a tanítója. Alapos, átfogó művelt-
ségre tett szert, amely egyfor-
mán kiterjedt a klasszikus és a 
kortárs irodalomra. A történeti 
források szerint az ifjú herceget 
nemeslelkűség és jó emlékezőte-
hetség jellemezte.

Édesapja egyre jobban bevon-
ta a lengyel államügyekbe. Élete 
tizenhárom évesen fordulatot 
vett: szülei, anyai örökösödés jo-
gán, igényt tartottak a cseh és a 
magyar koronára, 1471-ben test-
vérét, az elsőszülött Wladiszlá-
vot Prágában királlyá tették; 
Kázmérnak a magyar koronát 
kellett volna megszereznie Ma-
gyarország erőszakos meghódí-
tásával. Az 1471-es Mátyás ki-
rály elleni összeesküvés folya-
mán, Vitéz János, Janus 
Pannonius és édesapja biztatásá-
ra csapataival elindult Visegrád 
felé, hogy elfoglalja a királyi 
trónt. Kázmér herceget Nyitra 
váránál érte a hír az összeeskü-
vés leleplezéséről: Vitéz János 
börtönbe került, Janus Pannoni-
usnak menekülnie kellett az or-

szágból. A történtek mély benyo-
mást tettek Kázmérra; megfo-
gadta, hogy többé nem ragad 
fegyvert keresztény ország el-
len. A királyi cím megszerzésé-
nek sikertelenségét Kázmér iste-
ni jelként értelmezte, és végleg 
lemondva a földi hatalom gya-
korlásáról, életét még tudatosab-
ban Istennek szentelte, és szü-
zességi fogadalmat tett.

A történtek után Kázmér éle-
te nagy részét Vilniusban töltöt-
te. Számos forrás megemléke-
zik arról, hogy napjait az Isten-
nel való bensőséges kapcsolat 
töltötte ki. Életének két fontos 
eleme az Oltáriszentség imádá-
sa és a Szűzanya tisztelete volt. 
Legtöbbször titokban, már a haj-
nali órákban valamelyik temp-
lom előtt imádkozott, és sok-
szor a hidegben kifáradva, össze-
esve találták meg. Ruhája alatt 
gyakran vezeklőövet viselt. A 
Szűzanya iránti mélységes tiszte-
letéről tanúskodik, hogy min-
dennap elimádkozta Szent Ber-
nát Mária-imádságát, melynek 
szövegét mindig magánál tartot-
ta, és halála után vele együtt te-
mették el.

1479 és 1483 között Kázmér 
mint királyi helytartó kormá-
nyozta Lengyelországot Radom-
ban. Fiatal kora ellenére két 
éven át töltötte be e hivatalt. 
Igazságossága és a rablóvilág föl-
számolására irányuló tettei álta-
lános elismerést és szeretetet 
váltottak ki a nép körében. 
1483-ban apja Vilniusba hívta, 
és helyettes kancellárrá tette. 
Néhány hónapig tartó lelkiisme-
retes hivatalviselés után Káz-

mér hamarosan sú-
lyosan megbetege-
dett: tuberkulózisban 
szenvedett.

A huszonhat éves 
Kázmér Grodno városában 
hunyt el 1484. március 4-én. A 
király Vilniusba, a szeretett vá-
rosba vitette holttestét, és az ot-
tani dóm Mária-kápolnájában 
temettette el. Halála után rövi-
desen szentként kezdték tisztel-
ni, különösen a vilniusi keresz-
tények. Litvánia lovagjai az ő 
közbenjárását kérték harcaik-
ban. 1521-ben avatták szentté. 
A kanonizáló bulla azonban 
nem jutott el Lengyelországba, 
mert a  követ pestisben meg-
halt. A kor zűrzavaraiban min-
den akta és okmány elpusztult. 
Így a szentté avatás végül 1602-
ben történt meg. 1604. május 
10-én Szent Kázmér ereklyéit 
egy új kápolnába vitték át Vilni-
usban. Nem sokkal később ott 
épült föl az első templom a vá-
ros és a keresztény Litvánia vé-
dőszentjének tiszteletére. Már-
cius 4-ei ünnepét 1621-ben vet-
ték föl a római naptárba.

A vilniusi keresztény hagyo-
mány szerint a szent csodatevő 
képén a jobb kezén, a XVIII. szá-
zadi restaurálás folyamán, egy 
újabb kézfej tűnt elő, mely az is-
mételt takaró festést követően 
mindannyiszor megjelent. A két 
kézfej annak jelképe, hogy 
Szent Kázmér halála után is ad-
ni akar a közbenjárását kérők-
nek. Szent Kázmér herceg a vil-
niusi székesegyház barokk ká-
polna-oltárán elhelyezett 
ezüstkoporsóban nyugszik. Is-
ten előtti kedves életének egyik 
megfogalmazója szerint „vagy 
nem kellett volna megszületnie, 
vagy örökké kellett volna élnie.”   

Ismeretlen szentjeink

Szent Kázmér hitvalló



Folytatás a második oldalról

Erről az ad limina látogatás-
ról Kádár Jánosnak, mint egy to-
tális hatalom első számú vezető-
jének tudnia kellett, és számítás-
ba kellett vennie, hogy a pápa a 
látogatás során első kézből infor-
málódhatott a fenti kérdésben 
is.

Kádár, Puja és VI. Pál pápa va-
lamint Casaroli érsek vatikáni ta-
lálkozása a magyar püspökök lá-
togatása után nem egészen 2 hó-
nappal volt, melynek során 
elhangzott a már ismertetett 
kérdés és az arra adott kádári vá-
lasz.

Lénárd Ödön piarista szerze-

tespap börtönéből a Kádár-féle 
vatikáni tárgyalást követően, 
de még abban a hónapban szaba-
dult, ezúttal véglegesen.

Kádár Jánost életrajzírója 
olyan személyiségnek írja le, 
aki saját magával szemben is igé-
nyes, aki minden reggel áttekin-
ti előző napi munkáját és az-
után megy be az irodába. Egy 
ilyen igényes személyről nehe-
zen elképzelhető, hogy sarkala-
tos kérdésben felkészületlenül 
ül le a pápával tárgyalni.

Lénárd Ödön atya irodalmi 
hagyatéka is jelentős. Fejezzük 
be a rá való emlékezésünket 
egy börtönben eltöltött Szilvesz-
ter és Újév alkalmával, illetve 

ezek hangulatában írt verse pár 
sorával: 

Ó hányszor rám virradtál már
bohókás, hangos régi, s új naptár!
Az óév ment, s rohanva jött az új,
tudod még számát kezemen, te ujj?

Dr. Varga Győző
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Naptár 2010. március hónapra
Március
8. 18:00 Szentmise + Báthory László atyáért

19:00 Egyházközségi képviselőtestület gyűlése
10. 18:45 Bibliaóra
14. 16:00 Ovis mise
17. 18:30 Tenkes Vegyeskar hangversenye
20. 9:00 Elsőáldozók első szentgyónása
24. 18:45 Bibliaóra
25. 18:00 Lelki adoptálás
26. 19:00 Házas Hétvége Siklósi Terület találkozója
27. 15:00 Szeretetláng imaóra

19:00 Taizéi imaóra Vokányban
28. 17:00 Szentgyónási lehetőség

18:00 Görög katolikus Szent Liturgia

Április
1. 6:00 24 órás szentségimádás, szentségkitétel

14:30 Szentségeltétel
18:00 Nagycsütörtök: 

szentmise az utolsó vacsora emlékére
2. 15:00 Keresztút

18:00 Nagypéntek: 
Urunk szenvedésének ünneplése

3. 16:00 Húsvéti Vigilia körmenettel
4. Húsvétvasárnap 

16:30 Rózsafüzértitok-csere, szentségimádás
5. Húsvéthétfő (vasárnapi miserend)

A Siklósi Római Katolikus 
Egyházközség kiadványa. 
Kereskedelmi forgalomba 

nem kerül. 
Felelős szerkesztő: 

Szép Attila plébános
www.siklosiplebania.hu

A Szentatya 
imaszándéka 

2010. március hónapra

Általános: Hogy a világgazdaságot az 
igazságosság és a méltányosság ismér-
vei szerint vezessék, számításba véve a 
népek, különösen a szegény népek valós 
szükségleteit.

Missziós: Hogy Afrika egyházai az 
egész földrészen jelei és eszközei legye-
nek a kiengesztelődésnek és az igazsá-
gosságnak.

vérrel verítékezett
(Lk 22, 45)

köszönöm
hogy előtted nem kell álarcot hordanom
de megmutathatom nem látszó könnyeimet is
melyek oly nehezem és fájdalmasan
csorognak belső arcomon végig
mint gyanta szivárog a sebzett fatörzsön

mondd az Igent elém
mondd az Igent velem

Szent Gály Kata




