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Nem mehetünk el mellette szó nélkül 
 
Riporterek, riportok: Lancker report 2002; Estrela report 
2013, Matic report 2021- csak néhány mérföldkőnek számító 
dokumentum az európai parlamentben folyó életellenes 
nyomulás történetéből. Az abortusz ma már nem probléma. 
Régen az volt, de a XX. század derekától, a “szexuális forra-
dalomtól” kezdve egyre gyakrabban dobta fel ezt a témát 
a vallás- és egyházellenes politikai erők többsége. Hálás 
téma, hiszen még most is felkapja a fejét minden jóérzésű 
ember, ha az ártatlan magzatok megöléséről hall. De mióta 
a “fejlett” nyugati félteke államaiban sikerült keresztülverni 
a törvényhozáson a feltétel és indoklás nélküli magzatelhajtás 

legtöbb elemét, már másról 
van szó. Az emberiség törté-
netének 97 %-ában a magza-
telhajtás súlyos, szégyenletes 
bűnnek számított. Majd elkezd-
ték egészségügyi problémává 
átmaszatolni, manapság pedig 
mint az emberi jogoknak (va-
lójában csak az emberiség egyik 
felének, kizárólag a női jogok-
nak)  egyik legalapvetőbbjeként 
jelenik meg a nyilvánosság 
előtt. Pontosan ugyanez a fo-
lyamat játszódott le a homo-
szexualitással (ami eredetileg 
inkább férfiak ügye volt...). Még 

nem is olyan régen bűnnek tartották, aztán elkezdtek róla 
mint betegségről beszélni (ezáltal a betegek iránti jóindu-
latunkat megszólítva), mára viszont az alapjogok sorába 
emelkedett. Nemcsak a fejlődési logika hasonlósága nyil-
vánvaló, hanem az is, hogy a fent említett XXI. századi ún. 
“jelentés”-ekben a két témakör együtt jelenik meg, szorosan 
összefonódva, és az élet nagyon sok más területére is erő-
szakosan kiterjeszkedve. Ez az eszmei imperializmus követeli 
a szexuális oktatás bevezetését, a természetellenes házas-
ságok intézményesítését, az egészségügyi rendszer erő-
forrásaiból való aránytalanul nagy részesedést, stb. Hiba 
lenne tehát csakis abortuszpárti nyilatkozatként értelmezni 
a Matic-jelentést. A harctér már kiszélesedett. Az effajta 
report-ok gyártói körültekintően lecsapnak minden lehet-
séges ellenállásra: a 24 oldalas Matic reporttal egyidőben 
bocsátottak ki egy 108 oldalas dokumentumot (Tip of the 
iceberg), amelyben a - szerintük - demokráciaellenes kon-
zervatívokra dobálják azt a sarat, amiben ők maguk ta-
picskolnak. Lobbicsoportnak nevezik őket, pénzügyi tá-
mogatókat keresve a háttérben, akiket persze hamar meg 
is találnak: ugyan ki más, mint a diktatórikus Magyarország 
és a bigott Lengyelország. Csupán néhány kérdés, ami a 
jelentés olvasásakor merülhet föl bennünk: mit keres az 
LMBT... egész fogalomköre abban a jelentésben, ami címe 
szerint a reproduktív egészségügy és a nők jogainak prob-
lémáit vizsgálja? Miért foglalkozik az európai unió olyan 
gondokkal (elismerem, hogy valós gondok, igazán elszo-
morító jelenségek, ami ellen minden normális ember csak  

 
 
 
tiltakozhat!), amelyek más földrészen találhatók? Vagy más-
képpen: miért akarnak Afrika nyomorával alátámasztani 
európai politikai-jogi követeléseket? Csak a női és LMBT... 
egészségügy területén okozott nehézségeket a koronaví-
rus-járvány? Hogy merészel a jelentés minden további 
nélkül vallási fanatikusnak nevezni bárkit is? Egyszer majd 
azt is megkérdezem hölgyismerőseimtől, mi a véleményük 
arról, hogy szisztematikusan összemossák őket a homo-
szexuális férfiakkal meg más egyéb aberrációktól szenve-
dőkkel...Mi az Isten által teremtett emberi élet abszolút ér-
tékét tartjuk a magunk és a keresztény egyház alapvető, 
igaz tanításának. Imádkozzunk azokért, akik életükkel és 
munkájukkal Isten művét szolgálják! (KP) 
 
Kegyelemmorzsák 
 
Néha megesik, hogy valami nem az idejében történik, de 
az ilyen történeteknek is megvan a maguk időzítésének 
oka. Nyáron hívtak házszentelésre. Örömmel mentem. 
Vittem a szenteltvizet, szertartáskönyvet, füstölőt, szén-
pogácsát és a Görögországból kapott nemes tömjént. 
Milán, a kis, ügyetlen 
ministráns a szüleivel 
együtt nyitott ajtót. 
Érződött az ünnepi vá-
rakozás. A kis lakás 
példásan rendbe rak-
va állt. Néhány szó 
után rá is tértem volna 
a szentelési szertar-
tásra, ám Milán intett, 
hogy mutatni valója 
van. Máskülönben Mi-
lán aprólékos kisfiú, 
inkább befelé forduló, hogy ne mondjam magának való, 
ha felnőtt lenne, azt mondanám: szemlélődő alkat. Szülei 
majdnem rosszallták egy szem gyermekük aprólékosságát, 
mert ez olykor hátráltatásnak tűnt számukra. Amúgy nekem 
is meg volt a véleményem, mert sokszor láttam szöszölni, 
bogarászni a templom diadalíve alatt a nagy, kereszttel 
bevonulós, ünnepélyes, gyertyás, tömjénes szentmisék 
után. Ha kérdeztem, hogy elveszített-e valamit csak kurtán 
válaszolt, hogy: „Én bizony semmit.” Milán ott állt tehát a 
szobája küszöbén, amin túl az elmúlt napokban senkit 
sem engedett be. A zsebéből elővett egy világos, pattintós 
kupakú gyógyszeres fiolát. Az üveg tartalma valamilyen 
vegyes morzsalék volt. Anyukája felismerte, hogy ez az az 
üveg, amit már többször ki akart dobni, hiszen elég ha-
szontalan, furcsa minikavicsokkal félig telt üvegcse volt, 
sehogy sem illett a tiszta lakásukba. Többször megkísérelte 
kidobni, Milán azonban a leghatározottabban ellenállt újra 
és újra. Végül  lemondott az eltávolításról. Látta, hogy ez 
allergikus pont és magában fia furcsaságai közé sorolta. 
Most azonban Milán előállt vele. Felém emelte és annyit 
mondott: „Ma ez legyen a tömjén!”. Ahogy jobban szemügyre  
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vettem, tényleg tömjénszemek voltak az üvegecskében. 
Ezek azonban nem egy fajta, hanem legalább négyféle. 
Nem értettem. „Milán!” -szólítottam meg. „Te honnan szedted 
ezt a tömjént?” Benső örömmel válaszolt: „Összeszedtem. 
Hogy mára legyen saját tömjénünk.” És csivitelt: „Amikor a 
templomban a nagy ministránsok tömjéneznek, sokszor 
leesik ám egy-két szem. Van, amelyiket összetapossák, de 
van, amelyik megússza.” Majd megrázta az üveget azzal a 
reménnyel, hogy hátha az üveg falához rendeződik olyan 
szem is, amire még büszkébb. És tényleg volt ott két vas-
kosabb szem, egy szürke és egy pirosas színű. Majd hozzá-
fűzte: „Ez a piros Máriapócsról van. Az a szürkéskék a leg-
utóbbi papszentelésről, amin együtt voltunk.” 
Mi felnőttek ünnepélyesen álltunk. Csönd volt. Az imádás 
csöndje. Azután a fiolát átvettem. Milán felszította a parazsat 
és életében először fogta kezébe a turibulumot, azaz a 
füstölőt. Amiből nagy, békés öröm kíséretében tört fel a 
gyűjtögetett vegyes tömjén füstje. És Milán arca lángolt 
az örömtől,  a mi arcaink a csodálkozástól és attól a sejthető 
felismeréstől, hogy Isten is így szedegeti össze a mi ritka, 
alázatos imádságaink tömjénszemeit. Mert a tengernyi 
gonoszság közepette is akad olyan csöndes, békével és 
Isten akaratával egyezni kívánó imádkozó, akinek egy 
fohásza annyit ér, mint az elhullajtott tömjénszem. Ezeket a 
történelem Istene szedi össze és félreteszi a világ beteljesedé- 

 
 
sére. Mert „tűz által jön megítélni a világot” és erre a tűzre 
szükség lesz tömjénre is. Aminek neve: várakozás és  türelem, 
szorgalom és tűrés, remény és szeretet.                       

(P. Kercza Asztrik) 
 Hirdetések 

 
1.A nemzetközi Eucharisztikus kongresszusra való regiszt-
rációban plébániánk szívesen segít. Kérjük, részvételi szán-
dékukat július 15-ig az irodán jelezni szíveskedjenek. Ferenc 
pápa által celebrált záró misére 2021. szeptember 12-én 
csoportos utat szervezünk. Jelentkezni szintén a plébániai 
irodán lehet.  
2. A mai perselyadományokat a Szentszék javára - Ferenc 
pápa karitatív céljaira-  továbbítjuk.  
3. A vasárnapi 10.00 órai szentmise végén Sarlós Boldog-
asszony ünnepéhez kapcsolódóan megáldjuk a fiatal há-
zasokat és a gyermekekre váró szülőket.  

 
Helyreigazítás 

 
Hírlevelünk előző számában a Szomszéd fűje… című írá-
sunknál a szerzőt hibásan tüntettük fel. A cikket és a 
fotókat is  Molnár Julianna készítette, aki a Szalézi Plébánián 
kisanimátor, és a Boldog Brenner János Nevelési Központ 
8. N osztályos tanulója.  


