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Mise- és szertartásrend 

A keresztények élete az egyetlen kincs vadászata, amelyet 

az élet utáni életbe magunkkal vihetünk. „Mert ahol a kincsed 

van, ott van a szíved is” – figyelmezteti Jézus tanítványait-  

Máté evangéliumában. Könnyen összekeverjük a különböző 

kincsek jelentette gazdagságot – jegyezte meg a Szentatya. 

Vannak kockázatos kincsek, amelyek elcsábítanak. Egész 

életünk során gyűjtjük őket, majd a halál pillanatában 

eltűnnek. „Még sosem láttam költöztető kamiont egy temetési 

menet mögött” - állapította meg a pápa könnyed iróniával. Van 

azonban olyan kincs, amelyet magunkkal vihetünk, amelyet 

senki nem tud ellopni tőlünk, ami nem a mi megtakarításunk, 

hanem az, amit másoknak adtunk. Ez lesz az „érdemünk”, ez 

Jézus Krisztus érdeme bennünk. Ezt kell magunkkal vinnünk. 

A szeretet, a szeretetszolgálat, a türelem, a jóság, a gyengédség 

a legszebb kincsek. 

 Az Isten szemében értékes kincs tehát az, amit a földről 

összegyűjtöttünk a menny számára. Jézus még egy lépést tesz 

– mutatott rá Ferenc pápa. Ezt a kincset a szívhez köti, 

kapcsolatot hoz létre a két kifejezés között. A szívünk 

nyugtalan, az Úr azért tette azzá, hogy keressük, majd 

megtaláljuk Őt és növekedjünk. Ha azonban olyan kincshez 

ragaszkodunk, mely nem áll közel az Úrhoz és nem Tőle való, 

akkor szívünk nyugtalanságát lefoglalják olyan dolgok, 

melyek nem jók és nem valódi kincsek.  

Nagyon sok ember és mi is ilyen nyugtalanok vagyunk… 

Ebbe belefárad szívünk, ellustul, szeretet nélkülivé válik. 

Gondolkodjunk el a szív fáradtságán – kérte a pápa. Fáradt 

szívem van, amely csak jól el akarja rendezni magát, egy jó 

bankszámlát és még egy-két dolgot akar? Vagy nyugtalan 

szívem van, amely mindig egyre inkább olyan dolgot keres, 

amit nem kaphat meg, az Úr dolgait? A szívnek ezt a fajta 

nyugtalanságát mindig kezelni kell. Itt Krisztus a szemet is 

bevonja a kérdésbe, amely a szív szándékának jelképe és 

visszatükröződik a testben is: a szerető szív a testet ragyogóvá 

teszi, a rossz szív pedig sötétté. A fény-árnyék ellentéttől függ, 

hogy miként ítéljük meg a dolgokat. Egy kőszívből, amely a 

földi kincsekhez ragaszkodik, és ami egoista, sőt a gyűlölet 

kincsévé válhat, háborúk származhatnak 

 A pápa záró imájában kérte az új szív kegyelmét: 

szívünknek mindazt a részét, ami kőből van, az Úr tegye 

emberivé a nyugtalansággal, az előrehaladás pozitív 

aggodalmával, amellyel keressük Őt és amellyel hagyjuk, hogy 

Ő keressen minket. Az Úr változtassa meg szívünket! Így 

üdvözít bennünket azoktól a kincsektől, amelyek nem 

segítenek nekünk a Vele való találkozásban, mások 

szolgálatában. Világosságot ad nekünk, hogy az igaz kincs, az 

Ő igazsága szerint tudjuk megismerni és megítélni a dolgokat. 

Az Úr változtassa meg szívünket, hogy az igazi kincset 

keressük, és ezáltal ragyogó és ne gonosz emberekké váljunk – 

mondta végül egyik péntek reggeli homíliájában Ferenc pápa.  

forrás: Magyar Kurír 

Ferenc pápa homíliája 

Bronnie Ware ausztráliai ápolónő éveken keresztül gondozott 

gyógyíthatatlan betegeket. Ott volt mellettük életük utolsó 

szakaszában. Fogta a kezüket és hallgatta a történeteiket. Sokszor 

órákon, napokon, heteken át. És akkor felfigyelt valamire: amikor 

a megbánásról beszélgettek, és arról visszatekintve vajon máshogy 

élnék-e az életüket, a betegek rendre ugyanazt az öt gondolatot 

fogalmazták meg. Álljon itt és gondolkodtasson el mindenkit az 

alábbi 5 pont: 

1. Bárcsak lett volna bátorságom, hogy magamhoz hűen éljek,                 

ne pedig mások elvárásai szerint! 

2. Bárcsak ne dolgoztam volna olyan keményen! 

3. Bárcsak lett volna bátorságom kimutatni az érzéseimet! 

4. Bárcsak tartottam volna a kapcsolatot a barátaimmal! 

5. Bárcsak engedtem volna boldogabbnak érezni magamat! 

Az élet választások sorozata! Ez a TE életed! Válassz 

tudatosan, válassz bölcsen, válassz a szíved szerint! Válassz úgy, 

hogy minél kevesebb dolgot kelljen megbánnod! 

forrás: internet 

Az élet választások sorozata 

 

Gazdag vagyok, miközben semmim sincsen! 

Koldus vagyok? Amire vágyom, minden 

megvan nekem, az élet tálcán nyújtja, 

- s nem kell a kapzsik mocskos háborúja! 

Enyém a dal, a csodaszép természet, 

s lelkemben őrzöm a milliónyi szépet, 

s ha kell neked, hát boldogan megosztom. 

Az élet szép, – ne marakodj a koncon! 

Mindenből jut, amire szívből vágyom, 

s hogy haladok, azt mutatja a lábnyom, 

amerre lépek nyomot is hagyok, 

mert ember is, és isten is vagyok. 

A szeretettel célokat teremtek, 

és mutatom a méla embereknek: 

- Gyertek velem, tanuljatok meg élni! 

A világ szép, csak nem kell tőle félni! 

Aranyosi Ervin: A világ szép… 


