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GONDOLATOK NAGYBÖJTRE
Sokak számára a keresztény közösség-

hez való tartozás, bent reked a templom
falain belül. Megtartják a parancsokat,
részt vesznek az előírt szentmiséken és
úgy gondolják tökéletesen eleget tettek
keresztény „kötelességeiknek”.

Kevés gyakorló hívő gondol bele
abba, hogy valójában hogyan is műkö-
dik az egyházközsége, ahová rendszere-
sen szentmisére jár. Milyen feladatok
vannak és van-e aki ezeket a dolgokat
elvégzi? Úgy gondolják, ez a plébános
atya dolga. Aki olvassa rendszeresen a
közösség havonta megjelenő újságát az
Olvasót, annak már kicsit több rálátása
van a plébániai életre. Talán ő nem
jegyzi meg azt, hogy itt nem történik
semmi és nem azt látja, hogy egyre ke-
vesebben vagyunk a templomban, ha-
nem észreveszi az új arcokat.

Azt sokan tudják, hogy a gyerme-
keknek több foglalkozást is tartunk a
plébánián és a hét több napján hangos
az udvar a gyerekzsivajtól. Nyáron is
több hetet tölthetnek el együtt a gyere-
kek és persze ezzel a szüleiket is bekap-
csoljuk a plébániai életbe.

Az elmúlt évben sokat dolgoztunk,
imádkoztunk azon, hogy több figyelmet
kapjanak a közösségünkben a felnőttek is.

Megalakult a Fiatal Felnőttek cso-
portja, akik egy házaspár vezetésével,
havi rendszerességgel találkoznak és
hetente közösen sportolnak. Nagy előre-
lépés ez, mert a 18 év felettiek számára
eddig nem volt közösség itt a plébánián,
ahová becsatlakozhattak volna.

Már az egy éves születésnapját ünne-
pelheti a „Fonó” névre hallgató, édes-
anyák közössége. Az elnevezés is utal a
csoportot összetartó kézműves foglalko-
zásra. Különböző mesterségek megisme-
rése és az egymásnak ajándékozott idő az,
ami hónapról-hónapra összehozza őket.

A „Fonó” mintájára elindult az idő-
sebbeknek a Nyugdíjas Alkotókör és ha-
vonta egyszer, hétfő délelőtt találkoznak.

Nagyon szeretnénk, hogy a férfiak se
maradjanak ki a közösségélményből,
ezért nekik „Emberkedő” néven január-
ban már meg volt az alakuló összejöve-
telük. Kártyázás, csocsózás közben
beszélgettek az élet dolgairól.

Plébános atyánk minden támogatást
megad az új ötletekhez és örömmel ve-
szi az alakuló csoportokat.

A legnehezebb feladat egy új csoport
elindulásánál az, hogy találjunk egy
„gazdát”, aki a vállán viszi a csoportot,
szervezi, motiválja a csoporttagokat.

Szomorúan hallom sokszor és so-
kaktól, hogy nekem nincs szükségem
közösségre, mert én jól elvagyok a csa-
ládommal, menjen oda az, aki unatko-
zik. Ez egy nagyon önző gondolkodás!

Az Úr Jézus közösségbe hívott ben-
nünket, hogy legyünk egymás számára
ajándékok. Nem azért járok a közösségi
alkalmakra, mert én jól szeretném érez-
ni magam és nem azt várom, hogy en-
gem ott szórakoztassanak! Magamat
viszem oda, a másik emberhez fordulok,
meghallgatom őt. Isten pedig azért, mert
önmagamat ajándékozom másoknak,
megajándékoz engem. Észre sem ve-
szem, de egy idő után nagyon jól fogom
érezni magam ebben a helyzetben.

A világ, a média naponta azt suly-
kolja belénk, hogy törődj magaddal,
mert megérdemled! De igazából az az
ember, aki csak saját magával törődik,
egyedül marad, magányos lesz és a ma-
gunknak megadott dolgoktól nem le-
szünk boldogok!

A közösségbe járás is a szolgáló
szeretet egy fajtája. Lehet, hogy most
éppen nekem nincs szükségem a közös-
ség támogatására, van saját baráti kö-
röm, de vannak olyanok, akiknek ez a
havi találkozás igen sokat jelent a ma-
gányból való kilépéshez. Lehetősége
lesz új ismeretségeket kötni és barátokra
lelni. Milyen jó összefutni valakivel az
utcán, akivel egy közösségbe járok!

Milyen jólesik néhány érdeklődő szó!
Milyen öröm egy SMS, e-mail, vagy
egy telefonhívás! Szebbé tehetem vele
valakinek a napját és ő is az enyémet!

Ne csak a gyerekeinket akarjuk a jó
közösségek felé terelgetni, hanem mu-
tassuk meg nekik, hogy mit is jelent egy
közösséghez tartozni!

Erre a szolgáló szeretetre hívunk
mindenkit az egyházközségünkben!

„Akiknek van füle a hallásra, hallja
meg!” (Mk 4,9)

Méhes Zsuzsanna

Az idei hittanos nagytáborunkat
július 18-24. között a Tisza-tó mellett
található városban Tiszafüreden ren-
dezzük. A szállás az Albatrosz kem-
pingben 4-5 ágyas faházakban lesz.
Autóbusszal utazunk a szálláshelyre,
ahol naponta háromszori étkezést biz-
tosítanak. A tábor költsége: 25.000,-
Ft/fő. A részvételi díj tartalmazza az
utazást, szállást, étkezést, valamint a
programok költségeit. Jelentkezési
határidő és az 1 . részlet - 1 0.000,-
Ft/fő - befizetése március 30.

Családtábor július 31 . - augusztus
2. között lesz Balatonlellén. A tábor
költsége felnőtteknek: 10.000,-Ft/fő,
gyermekeknek 3 éves kor fölött:
6.000,-Ft/fő. Jelentkezési határidő és
az előleg - 10.000,-Ft/család - befize-
tése március 30.

Jelentkezési lapok a sekrestyében
kaphatók, vagy letölthetők a plébánia
honlapjáról: kistarcsa.plebania.hu

TÁBORI INFÓK
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Sok ünnepnapot, megemlékezést
tart az emberiség. Az egyház minden
évben hamvazószerda előtti vasárna-
pon a világ éhezőire gondol. Éhező
emberek mindig voltak, vannak és
lesznek a világon. Az Úr Jézus őket
látva szomorún mondta: szánom a se-
reget, mert nincs mit enniük. A ma élő,
gondolkodó ember is ezt mondja, szá-
nom, sajnálom őket. A világhálón döb-
benetes adat szól róluk: a világon
mindennap körülbelül 25 ezer ember
hal éhen, vagyis 3,5 másodpercenként
egy. Többségük gyerek.

Harc az éhezés ellen
Az éhezők száma hosszú évtizedek

óta alig változott. Országok vezetői,
ahol megtehetik, vigyáznak arra, hogy
törődjenek az éhezőikkel. 50-60 évvel
ezelőtt az éhezés felszámolásához úgy
gondolták, elég, ha több élelmiszernö-
vényt termelnek. Ahol rossz volt a ter-
més, oda a gazdag országok élelmi-
szersegélyt küldtek. Természeti ka-
tasztrófa esetén azonban ez sem segí-
tett. 1 984-ben az éhezőkről írt Amartia
Sen, indiai közgazdász. A valóságnak
megfelelően állította, hogy valójában
nem az élelmiszer mennyisége számít,
hanem az egyén hozzájutási lehetősége
(szállítás, igazságos elosztás, esetleg
meg tudja-e venni). Az élelmiszerárak
legtöbb helyen ugrásszerűen emelked-
tek, így milliókkal nőtt az éhezők szá-
ma. A világ tehát változatlanul rosszul
áll az éhezéssel vívott harcban. A szak-
értők vitatkoznak, hogy valójában hány
ember kényszerül
éhezni. A többség
egymilliárdra teszi
őket. A másik egy-
milliárdra azt mond-
ják, kevés kalóriához
jut. Az okosok ezt
nevezik „rejtett éh-
ségnek.” A harmadik
milliárd pedig a
rosszul táplált, (érde-
kes elnevezés) mert
túl sokat eszik, tehát
elhízott. A Föld hét
milliárd lakosából,
tehát három milliárd
vagy túl keveset, vagy
túl egészségtelenül,
vagy túl sokat eszik.

A gyermekvilág terhei
A világ gyermekeinek egyharmada

az éhezés miatt súlyhiányos, vagy ala-
csony növésű. A születés utáni ezer nap
éhezése, kalória hiánya, helyrehozha-
tatlan károkat okoz a csecsemő életé-
ben. A kalóriahiányos étkezés külső
jeleit könnyen fel lehet ismerni: felpüf-
fedt has, elvékonyodott végtagok, le-
vertség. Ha talán iskolába kerülne,
tanulási problémái lennének. Meglévő
gyenge egészségük hamar tönkre
megy, ezzel pedig az életük is. Az úgy-
nevezett rosszul tápláltak (kövérek) ál-
lapota nem szembetűnő, ennek ellenére
félelmetes és veszélyes. A fejlődő or-
szágokban 160 millió gyerek szenved
A-vitamin hiányban. Évente egymillió
gyermek hal meg immunrendszerének
(betegségekkel szemben gyenge a vé-
dettsége) gyengesége miatt, és ötszáz-
ezer megvakul.

Kegyetlen kép az éhezők világából
Forró szél fúj , pókhasú, legyekkel

ellepett gyerekek ülnek a földön, és bá-
mulnak a semmibe. Ez a szörnyű kép
jut az emberek eszébe, ha az éhezés, és
éhínség szavait hallják. A katasztrofális
helyzetektől eltekintve azonban a té-
nyek azt mutatják, hogy van elegendő
mennyiségű élelmiszer a világban. A
mennyiség és a minőség is nőtt az
utóbbi évtizedekben, az éhezők azon-
ban túl szegények ahhoz, hogy megve-
gyék, vagy rendszeresen és nagy
mennyiségben odaszállítsák, ahol kell.
Teljes szegénynek az számít, aki napi

egy dollárból (250,-Ft) vagy keveseb-
ből kénytelen élni, illetve ebből nem
lehet megélni. Viszonylag szegénynek
az számít, aki napi két dollárt tud el-
költeni. Egy kis statisztika: Szomáliá-
ban fél dollár jut egy személynek egy
napra, Lengyelországban 8 dollár, ket-
tőezer forint, Kanadában 60 dollár, ti-
zenötezer forint. Éhezőknek számíta-
nak azok, akiknek tápláléka nem fedezi
testük elemi energiaszükségleteit sem.
Legnagyobb százalékban a Szaharától
délre fekvő afrikai államokban vannak
éhezők, de számszerűen a legtöbb
alultáplált ember Ázsiában él.

Javítási lehetőségek
A világ éhezőiről sokat tudunk, so-

kat beszélünk. Mindezek ellenére a vi-
lág éhezői sokat szenvednek, csonttá,
bőrré fogynak és meghalnak. A táplál-
kozás csak akkor javítható sikeresen,
ha az összes számba jövő területen
egyszerre tesznek érte. A brazil Fome
Zero kampánynak 90 különböző prog-
ramja van, és azokat 19 minisztérium
irányítja. Ekkora erőfeszítést nehéz
megszervezni, és nem is sikerülhet
kellő politikai támogatás nélkül. A
rosszul tápláltság visszaszorításának
olyan bajnokokra van szükségük, akik
tudják, hogyan kell keresztülvinni a
dolgokat a kormányokon, elkerülni az
irodai útvesztőket, és befejezni azt,
ami egyszer elkezdődött. Az éhezőkön
segíthetnek egyének, csoportok, helyi
szinten időnként, de ez nagyon kevés,
csepp a tengerben. Ennek ellenére ten-

ni kell. Az országok összefogása
már nagyobb területet felkarolhat,
de ez is kevés. A világ összefogása
szükséges, de ehhez az kell, hogy
az emberek között legyenek „em-
berek”, akik „ráteszik életüket” az
éhínség felszámolására. Hosszú,
kitartó, nehéz munka, melyhez na-
gyon nagy szükség van a gazdag
államokra.

Az emberiség életét csak akkor
lehet a megelégedettség határához
elvinni, és aránylag elfogadható
„jólétet” elérni, ha sikerül az em-
beri történelem során az éhezés
okozta mérhetetlen szenvedéseket
megoldani.

Somlai Józsefnyugdíjas plébános

A VILÁG ÉHEZŐI

Forrás FAO
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TÖBB, MINT FENYEGETÉS
A kommunista nagyhatalmi rend-

szer összeomlását komolyabb megráz-
kódtatás nélkül vészelte át a világ.
Európa sok évtizede nem élt át totális
háborút. Most azonban ajtónkon ko-
pogtat mindaz, amit részben az önma-
gát megtagadó európai civilizáció
szabadított ki a palackból, a szellem,
nevezzük néven: a Gonosz, aki min-
den álarcát letépte. Az eddigi totális
diktatúrák legalább titkolták az általuk
elkövetett borzalmakat (amíg lehetett).

Az Iszlám Állam, Boko Hárám és
társaik azonban minden emberi érzést
megtaposva fenyegetőznek, nyomuk-
ban nem marad más, csak romok és
halottak, válogatás nélkül gyilkolnak
keresztényeket és pogányokat, hívőket
és hitetleneket. Fölrobbantottak min-
den útjukba eső templomot, Ninive ősi
falait, szétlopkodták a mezopotámiai
kultúra emlékeit, megsemmisítették a
civilizált élet lehetőségét, a közszük-

ségleti eszközöket. Mi ez, ha nem az
újabb vészkorszak, tőlünk nem is olyan
messze? Hiszen már a szomszédban is
értelmelen öldöklés folyik. Azok most
mélyen hallgatnak, akik néhány éve
tégy a gyűlölet ellen jelszóval tiltakoz-
tak, legfeljebb a Jehova tanúi és társaik
jelölnek ki újabb időpontokat a közeli
világvégére vonatkozólag.

Mit tehetünk? - mégis föl kell ten-
nünk a kérdést. Ti vagytok a Föld sója,

a világ világossága. (vö. Mt 5, 13-14)
Hiszen nemcsak minden magyar fele-
lős minden magyarért, hanem adott
esetben minden felebarátunkért felelő-
sek lehetünk. A franciaországi szenny-
lap szerkesztősége elleni robbantás óta
Európa csendes, újra csendes?

Nyilván nem mehetünk háborúzni
keletre. Fegyvereink Szent Pál erényei
és az abból következő jó cselekedetek.
De segítenünk kell minden lehetséges
és ésszerű eszközzel a rémtettek élet-
ben maradt áldozatain, az emberi ci-
vilizáció elleni fenyegetés megfékezé-
séért, szóval, imádsággal, humanitá-
rius segélyszervezetek támogatásával.

Az emberiség semmit sem tanult a
két világháborúból. Ezért mégsem
kollektíve kell majd elszámolnia az
emberiségnek, hanem feladata és fele-
lőssége lehet külön-külön minden em-
bernek.

Szám László dr.

Az első cserkészcsapatok, először
fiú később leány csapatok, Angliában
alakultak az előző századforduló
elején. A történelmi Magyar-
ország területén gyorsan
egymás után alakultak meg a
csapatok középiskolák, egy-
házközségek szervezésében.
Sajnos, a nagy háború Euró-
pa népeit hatalmas szenve-
dés elé állította, óriási
emberveszteség a frontokon,
éhínség és nélkülözés a hátországban.
A trianoni megalázó békeszerződés
után, a hadirokkantakat, az árván ma-
radt családokat a spanyolnátha pusztí-
totta, a nélkülözések az élelmiszer-, az
orvos- és gyógyszerhiány miatt a pol-
gári lakosság halálozása nagyobb volt,
mint a frontokon. Magyarországon
még a kommün rémuralma is végigsö-
pört, halottakat és árvákat hagyva ma-
ga után. Árván maradt fiatalok
ezreinek adott lehetőséget a cserké-
szet, társakra, elfoglaltságra, támoga-
tásra találtak. Kistarcsán a Katolikus
Egyházközség támogatásában alakult
meg a 918-as Batthyány cserkészcsa-
pat, a fiatalok megismerték és maguk-
nak vallották a cserkésztörvényt. Sík

Sándor írta meg a cserkész indulót,
nagyszerű vezetőket választottak, az

országos főcserkész gróf Teleki
Pál lett. Köszöntésük: Jó
munkát!, jelszavuk: Légy
résen! ismerté tette őket az
országban. Minden cser-
kész tudatosan végrehajt
egy jó cselekedetet, sok
dologra, segítségre adva le-
hetőséget. Komolyan vet-

ték a fiatalok, a csapatok a
feladatokat, eredményesek voltak.
1 933-ban Gödöllőn tartották meg a vi-
lág cserkész találkozóját, a dzsembo-
rit. A kistarcsai cserkészek Bellus
József vezetésével vettek részt a talál-
kozón, a tábla, ami alatt felvonultak
most is megvan, őrizzük emlékként.
Nagy szenzáció volt ez akkor, sok kül-
földi résztvevő, miniszterek, kormány-
fők látogattak Gödöllőre. Sajnos a II.
világháború után a politika az úttörő
szervezeteket támogatta és elsorvasz-
totta a cserkészetet. A rendszerváltás
kezdetén új jáalakult a csapat, és több
ciklusban kisebb, nagyobb sikerrel
működött.

Miért írom ezeket a sorokat? Si-
mándy József szobrának megáldásakor

több idős, cserkészruhába öltözött fér-
fit és hölgyet láttam az ünneplők kö-
zött. Kérdeztem: Honnan jöttek? Sze-
geden, Jóskával egy csapatban voltunk
- válaszolták. Csodálkozva nézhettem,
mert elmondták, hogy a cserkész fo-
gadalom, eskü, nemcsak egy ifjúsági
fellángolás, az egész életre szól. Más a
feladat fiatalon és van tennivaló ké-
sőbb is. Igen, szükségünk van rátok,
ifjakra, fiatalokra! Kaptatok egy ki-
képzést, tudom nem mindig volt sike-
res. Ezt tovább kell adni, a fiatal-
jainknak! Kérjük az idősebbeket, hogy
segítsenek az egyházközség, a plébá-
nia munkájában. Plébános úr és a kép-
viselő testület várja jelentkezéseteket.
Nemcsak az egyenruhát akarjuk látni.
Szeretnénk, ha a középiskolából kike-
rülő cserkészek nem hagynák abba a
munkát, folytatnák nálunk és képez-
nék a fiataljainkat. Szülőknek, nagy-
szülőknek üzenjük, jelentkezzenek a
gyerekek az újra alakuló cserkészcsa-
patunkba, ismerjék meg a cserkésztör-
vényt, az indulót, végezzenek el min-
dennap egy jó cselekedetet! Jóisten
áldását kérve!

Rapai István

CSERKÉSZEK KISTARCSÁN
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ÁLLANDÓ PROGRAMOK AZ EGYHÁZKÖZSÉGBEN
Helyszínek: ahol nincs jelezve, ott a plébánián van a program, T(templom)

• Hétfő: 1 0-12, Baba–mama klub;
1 8.30-tól Mária Légió imaestje
• Kedden 15 órától engesztelő imaóra (T)
1 5.30-17.30 katekézis 1 . és 2. osztály.
A hónap 2. keddjén 20.1 5-től a MÉCS
családközösség összejövetele.
• Szerdán 15.30-17.30 katekézis 3. és
4. osztály. 1 7.30-ra várjuk a plébáni-
ai hittanra azokat, akik iskolájukban
nem tudnak hittant tanulni.
1 6-17 szkóla próba
18-19.30 a Vivace Kórus próbája.
1 8.40-19.1 5 bibliaóra (T)

• Csütörtök: 1 7.30 szentségimádás (T);
• Péntek: 14.30-16.30 katekézis felső
tagozat; 1 6-1 8 Kerámia szakkör;
19-20 felnőtt hittan kéthetente;
elsőpénteken egésznapos szentségimá
dás (T– fűtési idényben a plébánián);
• Szombat: 1 0-12 oratórium
17 órától rózsafüzér közös imádkozása (T);
18 órától a hónap 2. szombatján gitáros
mise (T)
19 órától bérmálkozásra készülők hit-
tanja.

SZENTMISÉK RENDJE
hétfő: 1 8.00
kedd: 7.00
szerda: 1 8.00
csütörtök: 1 8.00
péntek: 1 8.00
szombat: 7.00; 1 8.00 (elővételezett)
vasárnap: 7.30; 9.00; 10.30
Görögkatolikus szent liturgia:
március 1 -jén és 15-én 18 órától.
Nagytarcsán március 8-án és
22-én lesz szentmise 11 .30-tól.

IRODAI ÓRÁK A PLÉBÁNIÁN
hétfő: 1 5–18
szerda: 1 0–12
csütörtök: 10–12
péntek: 1 5–17

ESEMÉNYEK
• Nagyböjt péntekein 17.1 5-től ke-
resztútjárás a templomban a közös-
ségek vezetésével: 6-án Vivace Kórus,
1 3-án MÉCS, 20-án bérmálkozók, 27-
én díszítők.
• Nagyböjti lelkigyakorlat:
március 19-20-21 -én lesz az esti
szentmisék keretében.
Március 19-én egész napos, csöndes
szentségimádás a templomban.
• Március 21 -én Világi munkatársak
találkozója Gödöllőn, Premontrei G.
• Elsőáldozás május 31 -én. Szülői
értekezlet március 1 -jén, vasárnap a 9
órai szentmise után. Első foglalkozás
március 6-án, pénteken 17 órától.
• Napközis táborok:
I. turnus: június 29 - július 3.
II. turnus: július 6-10.

• Hittanos tábor
Tiszafüred július 18-24.

• Családtábor
Balatonlelle július 31 - aug. 2-ig.

Kiadja: Kistarcsai Római Katolikus Egyházközség
Alapító: Somlai Józsefc. apát; Felelős kiadó: Görbe Józsefplébános

Szerkesztés: Lauer Tamás; Korrektúra: Bíró Ildikó; Készült 350 példányban
2143 Kistarcsa, Széchenyi u. 1 3. Telefon: 06 (30) 640-1 359; 06 (28) 740-377

Honlap: kistarcsa.plebania.hu; E-mail: kistarcsa@communio.hu
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1 +1% FELAJÁNLÁS
Az idei esztendőben is rendelkezhe-

tünk jövedelemadónk két százalékáról.
1%-át az egyházaknak, másik 1%-át pe-
dig civil szervezeteknek ajánlhatjuk fel.
Kérjük, támogassa a Magyar Katolikus
Egyház szolgálatát adója egyházi 1%-
ával! Egyházunk technikai száma: 0011

A másik 1%-kal kérjük támogassa
egyházközségi alapítványunkat, mely-
nek neve: Kistarcsai-Nagytarcsai Ró-
mai Katolikus Egyházközségért Ala-
pítvány. Adószáma: 18270284–1–13.

A SZÍV BÖLCSESSÉGE

A betegek 23. világnapja alkalmá-
ból Ferenc pápa üzenetet küldött. Eb-
ből az írásból közlünk részleteket.

1 . Ez a bölcsesség nem elvont, el-
méleti ismeretet jelent, nem gondola-
taink gyümölcse. Olyan magatartás,
amelyet a Szentlélek áraszt annak el-
méjébe és szívébe, aki képes megnyíl-
ni testvérei szenvedése iránt, és felis-
meri bennük Isten képmását.

2. A szív bölcsessége: szolgálni
testvéreinket. „A vaknak úgy szolgál-
tam, hogy a szeme voltam, a sántának
meg én voltam a lába”. Jóbnak az a
beszéde, amely e mondatot tartalmaz-
za, kifejezésre juttatja a szolgálatot a
szükséget szenvedők iránt ennek az
igaz embernek a részéről. Erkölcsi tar-
tását megmutatja a tőle segítséget kérő
szegények iránti szolgáló szeretete, és
az is, ahogyan gondoskodik az árváról
és az özvegyről.

Viszonylag könnyű néhány napig
végezni a szolgálatot, ám nehéz vala-
kiről hónapokon, vagy egyenesen éve-
ken át gondoskodni, főképpen akkor,
amikor ez az illető köszönetet sem tud
mondani érte. És mégis, a megszente-
lődés hatalmas útja ez! Ezekben a pil-
lanatokban különösképpen is számít-
hatunk az Úr közelségére.

3. A szív bölcsessége: testvérünk mel-
lett állni. A beteg ember mellett eltöltött
idő szent. Isten dicsérete, amely hason-
lóvá tesz bennünket Fiához, aki „nem
azért jött, hogy neki szolgáljanak, hanem
hogy ő szolgáljon másoknak és odaadja
az életét váltságul sokakért” (Mt 20,28).
Jézus maga mondta: „úgy vagyok közte-
tek, mintha a szolgátok volnék” (Lk 22,27).

4. A szív bölcsessége: kilépni ön-
magunkból testvérünk felé. Világunk
olykor elfelejti annak az időnek az ér-
tékét, amit a beteg ágya mellett töl-
tünk, mivel mindenki siet, tenni,
termelni akar, és megfeledkezik az
önzetlenségről, a másokról való gon-
doskodásról, a másik ember ápolásá-
ról. E magatartás mögött sokszor a
langyos hit húzódik meg, amely meg-
feledkezik az Úr szavairól, aki ezt
mondta: „Értem tettétek” (Mt 25,40).

5. A szív bölcsessége: szolidaritást
vállalni testvérünkkel anélkül, hogy
elítélnénk őt. A szeretetnek időre van
szüksége. Időre a betegek ápolására és
időre a meglátogatásukra. Időre ahhoz,
hogy mellettük legyünk, ahogyan Jób
mellett voltak barátai.

6. A betegek világnapját Mária
anyai pártfogásába ajánlom, aki mé-
hébe fogadta és világra hozta a meg-
testesült Bölcsességet, Jézus Krisztust.




