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1222 Bp., Zakariás J. u. 3. 3620/3274793 aquilapart@aqp.hu 
 

A legfontosabb földi érték az ember! 
 --------------------------------------------------------------------------- 

Ön ismét az AQUILA Párt magazinját olvashatja – im-

már a 7. évfolyam 1. számát. Ebben folytatjuk az AQUILA 

Párt (AQP) megismertetését. Az összes eddigi szám meg-

található a www.aquilapart.hu , www.aqp.hu honlap ma-

gazin fülénél. Kérjük, kísérje figyelemmel a honlapunkat, 

ahol a teljes pártprogram is elolvasható. 

Fogadja szeretettel, amit Önnek írtunk, hátha meg tudjuk ér-

tetni a célunkat, amiért megalakultunk. Támogatásukat remél-

jük.  
 

 

Tisztelt Olvasóink! 

 

Kérésünk van Önök felé. Ha nincsnek egy párt mellett sem 

elköteleződve, ha bizonytalan, kire szavaznak, kérem 

olvassanak bele honlapunkba, nézzék meg a feltett  videókat, 

és ha meggyőztük Önöket kérjük, segítsenek nekünk, adjanak 

aláírást az ajánlásgyűjtés során, s ha lehet, majd szavazatot is.  

 

Február közepétől 2 hét aláírás gyűjtés. Mi az országban csak 

4 helyen jelölünk: Budafok, Érd, Szolnok és Csepel és ezek kijelölt szavazati 

környéke. Ez csak 4 hely, de többre sem pénzünk, sem  erőnk sincs. Az alábbi 

fényképen láthatóak azok a SAS társaim, akik aláírásért mennek. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.aquilapart.hu/
http://www.aqp.hu/
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Pável Márta 

Nem lehet Krisztus nélkül élni, az a teljes pusztulás lenne 

 

Dr. Márfi Gyula érsek körlevele, amiben a pápával való találkozás 

nyomán lefestette az európai keresztény világ szörnyű helyzetét, 

amely megrázó volt számomra és gondolatébresztő is: 

http://www.karizmatikus.hu/noha/olvasnivalo/6165-fopasztori-uezenet-szent-csalad-vasarnapjara.html 

 Leírta az Európai Unió kereszténység elleni tetteit. S ezen az ember 

mélyen elgondolkodik, hogy mi lesz a jövőnk. Kiderül, hogy az EU-s 

vezetők között alig van, vagy nagyon kevés, aki igaz keresztény és normál családban él. 

Nagyon elszomorító, amiket írt, és sajnos ezt mind tudtuk eddig is, de egy érsek tollából még 

rettenetesebb, mert már senki sem tagadhatja, hogy baj van, mindenkinek ki kell húzni a 

fejét a homokból... 

Szerintünk semmiféle más (kormány)váltásba nem lehet belemenni, csak abba, amelyik 

biztosítja a keresztény életünk megmaradását. Ugyanis ez a mi alapkultúránk, és nem a 

Római Birodalomé, ez is már mekkora hülyeség. 

Igaza van az Érsek Úrnak abban is, hogy mindehhez hozzásegített a lanyha hit megélése. 

Viszont ‒ igaz, Ő nem tehet róla ‒, ha valaki sokkal keményebben éli meg Krisztus követését, 

akkor az már nem „liliomos” és ebben a bajban is üldözendő ellenség, akivel nem 

összefognak, hanem tovább gyűlölködnek. Sajnos ez így van, saját sasi életünk 30 éve alatt 

megtapasztalhattuk. Valóban baj van, de nem annyira jöttek még rá, hogy elfogadják a 

sokkal mélyebben hívőket. 

Gondolkoztam, mi van, ha a hitem miatt az életem kerül veszélybe, ahogyan ez sok más 

országban már napi gyakorlat, és ha az EU így folytatja ‒ és mi időben nem lépük ki ‒, akkor 

könnyen a „nyakunkon lehet a kés”.  

Akkor nem lehet azt mondani, hogy jó, hát veszélyben érzem magamat, majd szakítok 

Krisztussal és leveszem a keresztet a nyakamból, hát talán még azt is, hogy másik vallást 

választok…, vagy belemegyek a „nemtelen” világ paráználkodásaiba. S lassan már ott 

tartunk, hogy félni kell attól is, hogy nehogy kötelező legyen a „homóság” divatja. Azt 

látom, hogy sokszor hátrányunk van a keresztényi életünk miatt. 

Ha mindezt végiggondolom, határozottan, szívfacsaróan ki kell mondani: EGYSZERŰEN, 

NEM LEHET ÉLNI ISTEN NÉLKÜL! Főleg akkor nem lehet élni, amikor megtapasztaltam a 

végtelen jóságát, a segítségét, azt a fenséges, emberfeletti életet, amit biztosított nekem! 

Ezerszer is inkább a halál, mint Őt elveszteni, főleg hogy a testi halál után csakis Ő, az Isten 

lesz ott, senki más! Az élet valóságos halál lenne Nélküle. (S akik ismernek, akik a 

tanítványaim, nagyon is tudják, hogy minden szavam úgy van, ahogyan írom.) Nem 

maradna más, mint meghalni. 

De valljuk meg, ki akarna vértanúnak menni. Tudjuk, voltak ilyenek is, de jelenleg nem 

hinném, hogy magam erre vágynék, mert másként is visszajuthatok Istenhez, ezt már jól 

tudom. Ki akarna meghalni elmebeteg fanatikusoktól, a zabolázatlan, barbár gyűlölettől? 

Jézus Krisztust pont ilyen indulatok juttatták a keresztre, de Ő elvégezte helyettünk, nekünk 

meg „csak Ő” kell. Nem kellene ismételgetni a gyilkolást. Nem hinném, hogy tolonganának 

a normál emberek, itt vagyunk, barbárok ‒ mert aki embertársait gyilkolja, nem lehet más 

‒, gyorsan öljetek meg. Most alattomban szép lassan teszik, ahogy építik le körülöttünk a 

hitünket.   

Azt szeretnénk, hogy BÉKE legyen, olyan világunk legyen, ahol erre nem kerül sor! De ahogy 

hallottam, Nyugat-Európában a kereszttel a nyakában sok helyre az ember már nem 

mehetne be. Miért is nem? Megőrültek? Ennyire árulók az európai uniós embertársaink? 

Tisztázzuk: most vallásszabadság van, vagy nincs? Ha van, akkor korlátozás nélkül mindenki 

azt hordhat, amit akar, és maximális tiszteletben kell tartani a másik vallását, és ezt be kell 

tartatni, de nem korlátozni!! Ez a liberális szemforgató vallásszabadság, neki lehet, nekem 

nem? Főleg, hogy az tilos, ami az eredeti kultúránk része is, és nem a mecsetek.   

http://www.karizmatikus.hu/noha/olvasnivalo/6165-fopasztori-uezenet-szent-csalad-vasarnapjara.html
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Azt sajnos  Európában vagy Magyarországon sem 

tudom elképzelni, hogy a mai lagymatag hittel ezt 

a sötét lelkű nyomulást meg lehessen fékezni. 

Főleg, hogy fejétől bűzlik a hal, és a fejét már 

ismerjük, 8 általános, pia, meg egyebek. 

Baj van, keresztények! Az utolsó órákban vagyunk, 

össze kellene fogni, nem rangkórságban szenvedni 

és struccpolitikát folytatni, hanem újra értékelni, 

elgondolkozni a hitük mélysége és a tennivalók 

felett. 

Az sok reményre ad okot, hogy a negatív 

nyomulás miért éppen a kereszténységet akarja 

elpusztítani. Ezzel jelzi ‒ mert az ördög okos…‒, ez 

az, ami a legerősebb, a Krisztus vonala. Ha ennyire 

félnek Istentől, ezzel anonimen elismerik, hogy Isten 

felé a krisztusi vonal a leghathatósabb, különben 

a többivel is harcolnának, de nem, csak ezzel 

teszik. Ha a negatív erő felfedezte/tudja, hogy 

milyen erő van a keresztény hitben, akkor mi sem 

élhetjük lanyhán a kereszténységünket! 

Mondhatnánk: az „erő velünk van”(!) és ez így 

igaz!  

Felhívom mindenki figyelmét, nem játék az, hogy 

hiszünk vagy nem, hanem véres valóság, eddig is 

az volt, csak nem látszódott itt az éltünkben, csak a halál után. Ez talán kegyelem, hogy 

előbb ébredünk fel. 

Próbálkozzunk ‒ menni fog… ‒ nagyon erősen, keményen Istennel élni! 

 

PROHÁSZKA OTTOKÁR: MAGASSÁGOK FELÉ. 215. o. 

„Telítve vagyunk tehát barbársággal; filozófiánk 

az «erősebbnek jogával» kacérkodik, s abban 

valami értéket s elfogadható értelmet keres; 

nemzetközi viszonyaink száműzik az erkölcsöt, s 

úgy vannak beállítva, hogy ott az érdek s az erő 

dönt; jogunk «jogot» ad a foglalásra, s nem 

emelkedett még annyira, hogy belássa, hogy a 

nemzeti egyéniség van olyan, mint az egyes 

ember, s ha az egyes embert szolgámmá s 

eszközömmé le nem fokozhatom, ha egyéni 

szabadságától meg nem foszthatom, akkor a 

nemzetet sincs joga semmiféle hatalomnak a 

fejlődési s boldogulási szabadságától 

megfosztani, más szóval nemzeteket legyőzni, 

leteperni, országokat elfoglalni barbárság és 

vadság.” 
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Szerkesztő: Ezt az alábbi  írást mindenkinek fokozottan a figyelmébe ajánlom, mert nagyon 

nagy lelki mélység van benne. 

 

 

 

Szeibert Márton 

Februári katolikus világnézés 

 

Amikor becsukom a szememet és a világról gondolkodom, akkor azt 

látom, hogy egy óriási sivatagban vagyok. Azt látom, hogy nincs a ma-

teriális világnak értéke. Azt látom, amit a Prédikátor, hogy minden hiá-

bavalóság és szélkergetés. Azt látom, amit Krisztus mondott, hogy a lé-

lek az, ami éltet, a test nem használ semmit. Azt látom, hogy nevetsé-

ges a földi sivatag porszemeihez ragaszkodni, amit elfúj a szél. Azt lá-

tom, amit Eckhart mester, hogy a világról való leválás ad békét és boldogságot. Azt 

látom, amit Néri Szent Fülöp, hogy aki Krisztuson kívül akar valamit, az nem tudja, mit 

akar. Azt látom, amit a tanítóm, hogy minden annyira létezik, amennyire áthatja az 

Isten, az egyetlen valódi abszolútum, a lét maga. Azt látom, amit Illés, hogy az enyhe 

szellőben van Isten, azt látom, amit Izajás, hogy a pislákoló mécsest nem oltja ki az 

Úr. 

Hirtelen ezek a gondolatok jöttek elő. Most, februárban, a tél utolsó havában, a ka-

rácsonyi és a húsvéti időszak között, a 2018-as országgyűlési választások miatt a pár-

tok zúgása mellett, a már érzékelhető nappalok hosszabbodása közben, Budapes-

ten, a munka utáni fáradságban, de ismét a képernyő előtt ülve, a világ  hatalmas 

méretébe és szörnyű ürességébe belelátva. 

Ismét becsukom a szemem, és még mindig a világról gondolkodom. Azt látom, hogy 

sűrű fény van mindenhol, hogy minden izzik, és mindenben élet van. Azt látom, amit 

Elizeus, amikor Illést elvitte a tüzes szekér, és azt, amikor Jézus azt mondta, hogy tüzet 

hozott, és alig várja, hogy lángra lobbanjon. Azt látom, amit Mózes, amikor az égő 

csipkebokorra felfigyelt. Azt látom, hogy vakít az égbolt, és nincs sehol semmi üres-

ség, minden buzog, és él. Azt látom, hogy kint rekednek az ostoba szüzek, és hogy 

az erőszakosaké a mennyek országa, hogy Prohászka vasba is harapna, s minden 

fogát benne is hagyná Istenéért. Látom Jézust ostort fonni, fügefát megátkozni, de 

a gyilkosáért imádkozni. 

Ahogy ezek a gondolatok is átfutottak bennem, valahogy megéreztem a katolikus 

hit minden mást elsöprő szépségét, igazságát és mélységét. Nem célom az, hogy a 

fenti gondolatokat logikailag elrendezzem és elemezzem, hanem inkább az, hogy 

ezekkel a pörgő képekkel átadjam azt a szépséget, amit én is csak kaptam, de amit 

bárki átélhet, továbbá még célom, hogy érzékeltessem, hogy milyen fontos lenne a 

hideg szürke hétköznapokban a belső lét örök nyarából táplálkoznunk. 
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Oroszi-Kuzmich Kinga 

Gondolatok Alexis Carrel nyomán 

 

Alexis Carrel írja Az ismeretlen ember című művében, hogy „a mo-

dern élet ellensége a szellemi életnekˮ. Súlyos és igaz szavak ezek. 

Mikor az ember elszakad a természettől, bezsúfolódik a városba, 

elszeparálódik társaitól, se bajukat, se örömeiket nem ismeri és 

nem is kíváncsi rá, és sajátjait sem képes megosztani velük, akkor 

élete célját csupán a munkában és a vagyonszerzésben véli felfe-

dezni, ideje nagy részét vagy ezzel, vagy értelmetlen és haszonta-

lan kikapcsolódásnak csúfolt pótcselekvésekkel tölti. 

Ez a modern ember már elvesztette szellemi mélységeit és magasságait, elfelejtette, 

hogy honnan jött és hová tart, az életet célként és nem eszközként értelmezi. Nincs 

már igénye, hogy önmagára és Istenére rákérdezzen. Borzasztóan szorongató, rab 

élet ez. Nincs kilátás, nincs igazi öröm, legfeljebb gyorsan múló pillanatokra. A lélek 

fuldoklik egy ilyen életben. 

Ismerjük fel, hogy nem lehet és nem is szabad ilyen módon élni. Vegyük észre, hogy 

az árral szemben kell úszni az életben maradáshoz. Merjünk mélyet lélegezni Isten-

ben, merüljünk Bele és éljük meg a világtól való megszabadulást, az abszolút sza-

badságot, a lélek szárnyalását. Forduljunk Hozzá, és leljük meg Benne a végcélt, és 

máris végtelen távlatok nyílnak.  

Uo. Carreltől 
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Pável Márta 

Miért szeretjük a macskát? 

 

Elsőre, meg másodikra sem tudnák olyan 

kivételes okot mondani, amiért ilyen nagy 

macsek kultusz van az emberekben. Ha 

őszinték vagyunk magunkhoz, el kell is-

merni, hogy az egyik legpimaszabb, leg-

szemtelenebb lény, akit ismerhetünk. Mi emberek azzal, aki 

szemtelen, szóba sem állunk, de a cicusok mindent megte-

hetnek. 

Mi ez a nagy kivételezés? Hogy érték el ezek a kis szőrgom-

bócok? Valljuk be, nem biztos, hogy a nagy selymes szőrük-

kel, mert azzal sok más állatka is rendelkezik. Akkor mivel? Ez 

bizony titok, valahol bennünk olyan mély, feléjük való irá-

nyultság van, amit józan ésszel nem tudunk megmagyarázni. 

Most először hallottam egy macskáról, aki nem akart a gaz-

dája sírjáról elmenni. Megható, de a kutyáknak – akiket szintén nagyon szeretek – 

nagy a hűségük, a szolgálatuk, szeretetük, sokkal többször teszik ezt. 

Elgondolkoztató a macskák érzékenysége. Pl. utálja a fésűt és az illatszert is, amit 

bolhák ellen a nyakába teszek. Ha arra gondolok, csak gondolok(!) hogy most fel-

állok és a nyakába cseppentek, rögtön felpattan és elbújik. Ha az üveg a kezemben 

van, az biztos, hogy el nem kapom. De ha eldugom mögém az üveget és erősen 

másra gondolok, kicsit gyanakszik, de sikerül elkapnom és beillatosítanom. Nagyon 

sokszor bizonyította, hogy tudja, mit gondolok, legalábbis azon a szinten, ami neki 

fontos. 

Nekem volt egy macskám, az első számú a Maffia, 9 kg-

os kaukázusi macskával kevert perzsa volt. Még mindig 

gyászolom. Csodaszép, kedves, aki 7 évesen halt meg 

–vagy 25 éve – agyvérzésben. Nem hinném, hogy sok 

ilyen kis drága született. Együtt tanult velem a teológi-

ára, mindig feküdt előttem, a kezei a Biblián és ha la-

pozni akartam, fel kellett emelnem. Ez a szépség külön-

leges volt. Mikor külföldre mentünk, odaadtam egy 

macskaimádó barátomnak, gondozza 2,5 hétig. Akkor még nem volt elterjedve a 

mobil, csak hazatérve szembesülhettem a rettenetes dolgokkal. A gyönyörű cicám 

2,5 hét alatt 9 kg-ról kb. 1,5-re fogyott. Hiába vitték orvoshoz, semmit sem tehetek. 

Az orvos mondta, hogy egyes macskák nem bírják, hogy a lakás is, gazdi is eltűnik. 

Megtudtam, mióta elmentem, nem evett, nem ivott, injekciós fecskendővel tudtak 

pár csepp vizet belepréselni. Még egy nap és halott. Ránéztem, mintha kidolgozott 

macskaszőr lett volna, felállni sem tudott már, semmi ereje sem volt. Megláttam, hát 

rettenetes volt. A szeme, ahogyan rám nézett, az volt reménykeltő, mert meglátván 

felcsillant, teljes erővel azt akartam, megmaradjon, éljen.  

Mondtam neki, te bolond, mit tettél. Azt a kis szőrmaradékot, ami hatalmas macs-

kám volt azelőtt, a szívemre szorítottam és minden erőmmel sugarazva mondtam 

neki; nem halhatsz meg, mi együtt vagyunk itt, érted? Megértette! 2 hónap múlva 

kezdte régi formáját hozni. Utána, ha elutaztunk, mindig megkértem valakit, hogy a 

háznál gondozza. De akkor is balhézott. Mikor látta, hogy pakolunk, még a fejét is 
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elfordította, ha elment mellettem. Visszajövet legalább egy hét kellett, hogy meg-

bocsásson. Ja, ilyen cicus is van és négylábú 

http://www.echelon8.org/macskak.htm Az ókori Egyiptomban nagyon tisztelték a macskákat. 

Tudták, hogy lelkük van és különleges, misztikus erőt tulajdo-

nítottak nekik. Aki Egyiptomban megölt egy macskát, nem 

kapott kegyelmet, halálra ítélték és kivégezték. Azt biztosra 

veszem, nagyon óvatosnak kellene az állatok felé lenni, 

sokkal többek, mint gondoljuk.  

S itt kiemelem a macskát. Nem tudjuk pontosan, honnan 

jött, hova megy, ki és mi ő valójában. Sokszor úgy véli az 

ember, hogy itt a földön kimondhatatlanul unatkozik – pe-

dig ez bizonyos szinten az értelem jele is –, és ha mi  játszunk 

vele, az neki egy kis öröm. Pontosan ezért piszkálja a kutyát is, hogy játsszon vele. 

A szemeikben különleges bűverő van és ezt nem a macskaszeretet mondatja velem, 

szinte beszél, elképesztő módón ki tudja magát csak a szemeivel fejezni. A cicusok 

nagyon öntudatosak, nem vesztegethetőek meg. Ravasz-

sága és kitartása csodálatra méltó, kivívja, amit akar. Tudom, 

azt gondolja: én, mi neki szolgálunk. Az ellenkezése velünk a 

lételemük, szinte csúfolkodnak rajtunk. Viszont reggel alapo-

san végiggyalogol rajtunk, ha kell, 5-ször is, jelezvén; én nem 

alszom, már te sem fogsz, engedj ki, vagy adj enni. S érdekes, 

valami bűverő van bennük, ami miatt, akármit is tesznek, mi 

rajongunk értük. 

Macsekok nélkül szürkébb lenne a világunk. 

  

Szerkesztő: Igaz, hogy elmúlt már Karácsony, de ezek a gondolatok mindig érvé-

nyesek.(A cikk késve érkezett, ezért most közöljük.) 

Rizmayer Péter 

 Karácsony, Jézus szeretete 

Az idő és tér nélküli végtelen Isten kiüresítette magát és emberré lett. 

Azzal, hogy ezt a mélységesen Isteni léte alatti nagyon durva formát 

magára vette, lángoló szeretetéből kitette magát a világunknak. Ezt a 

csodálatos, ember számára talán teljes mélységében nem is felfog-

ható eljövetelt, ezt a leszületést ünnepeljük minden karácsonykor. Az 

alábbi kép jól megragadja az esemény földöntúli nagyságát. A kép középpontjá-

ban – ahogy a teremtett világok középpontjában is – a kisded van, ahogy minden 

dimenzió felizzik a születésekor. Minden lény, aki felfogja ennek a tettnek a nagysá-

gát, felé árasztja szeretetét.  

 A Lukács evangéliumában írtak alapján az emberiség képviselőit a pásztorokkal 

azonosíthatjuk. Ebből a szempontból rendkívül érdekes Órigenésznek az evangéli-

umhoz írt XII. homíliája: „Ha azonban a rejtettebb értelméhez kell felemelkedni, azt 

mondanám, hogy a pásztorok olyan angyalok voltak, akik az emberi ügyeket kor-

mányozták, s amikor mindegyikük ellátta a maga szolgálatát, s éjt nappallá téve 

virrasztva már nem győzte a fáradságot, s nem tudott szorgalmasan eleget tenni 

feladatának, hogy a rábízott népeket irányítsa – az Úr megszületésével eljött egy 

angyal, s azt a hírt hozta a pásztoroknak, hogy megszületett az igazi pásztor. (…) 

Krisztus jelenlétére szorulnak tehát a pásztorok. Ezért alászáll az angyal a mennyből, 

s így szól: Ne féljetek! Íme, nagy örömöt hirdetek nektek. Valóban nagy öröm azok-

nak, akikre az emberek és tartományok gondját bízták, hogy Krisztus a világba jött!” 

http://www.echelon8.org/macskak.htm
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(Órigenész: Az imádságról és a vértanúságról, Ókeresztény írók XIV. kötet, Szent Ist-

ván Társulat, Budapest, 1997, 287.o.) A fenti értelmezés alapján Krisztus születésénél 

a Szentcsalád tagjain kívül nem 

volt jelen „ember”, a számtalan 

lény között ember nem vett részt 

a kis Jézus imádásában. A Meg-

váltó születése az emberiség elől 

elrejtve történt meg. Ugyanilyen 

elrejtve történik meg az is, ami-

kor valaki a szívébe fogadja, 

szállást ad magában és szívé-

ben imádja a kis Jézust. Ha ezt 

valaki megteszi, akkor elmond-

hatjuk, hogy mégiscsak van em-

ber az imádók között. A kará-

csonynak talán ez az igazi, mély értelme. Jézus szíveket keres, amelyekben szállásra 

lelhet. Nagyon szép példája ennek Néri Szent Fülöp:  >Ám épp az ilyen események 

leplezték le a nép előtt azt, amit Fülöp el akart rejteni: a Szentlélek tüzét, amely az 

elvilágiasodott Róma közepette az ifjú firenzeit eltöltötte, és saját eszközévé tette. 

Federigo Borromeo bíboros így tanúskodott Fülöp halálának napján: „Fülöp mon-

dotta nekem, hogy amikor még laikus volt, a Szentlélekhez imádkozott, felajánlotta 

magát a segítésére, és kérte adományait. Alig mondott el néhány igét a Szentlélek-

hez, máris érezte ezt a rázkódást. Amikor megkérdeztem tőle, hogy fáj-e, azt mon-

dotta: »nem«” (…) Igazat szólt: testi fájdalmakat nem érzett. A reá szállott tűz azon-

ban nem engedte el többé. A beszámolók szerint a földre vetette magát, és így 

imádkozott: „Nem tudok ennyit elviselni, Istenem, nem tudok ennyit kibírni. Nézz rám, 

belepusztulok!” Remegésnek ereje nyomban alábbhagyott. Idős korában pedig ezt 

a megjegyzést lehetett tőle hallani: „Amikor fiatal voltam, több tűz volt bennem, 

mint most.” Ezzel a megjegyzéssel is tévedésbe ejtett egyeseket. Tűzről és lélekről 

beszélt, hogy ne kelljen azt mondania: a Szentlélek rendítette meg az életét, és im-

már Ő uralkodik azon.< (Paul Türks: Néri Szent Fülöp avagy az öröm tüze, Ecclesia, 

Budapest, 1992, 28.o.) Vagyis  – röviden összegezve a fentieket –  bár az évben egy-

szer ünnepeljük a Karácsonyt, amikor valaki a szívébe fogadja Istent – legyen az bár-

mikor –, akkor Isten újra megszületik. Kívánok mindenkinek ilyen szívet!  

 

 Pável Márta 

Ferenc pápa, miért van szükség erre a nagy PR-ra? 

 

Bevallom, soha egyetlen pápával sem volt különösebb bajom, egyre sem  mond-

tam rosszat, de ez alól Ferenc pápa mentesül. Tudom, nem szép dolog ez tőlem, aki 

katolikusnak vallom magamat, de ez nem jelenti azt, hogy egyben a jövőnk, vagy 

Isten ellenségének is kell lennem.  

Sok minden bosszant, és súlyos kérdőjelek lettek bennem a Ferenc pápa tevékeny-

sége nyomán. /Alább pár sajtóhivatkozással is közlöm az elmúlt napok újabban ke-

letkezett kérdőjeleit./ Amikor a világ erősen megy a mateizmus felé, s mohamedán 

veszély is van – ami egyenes  következménye a lanyhán megélt keresztény hitnek –

,  akkor  nem kellene, egyenesen nem szabadna olyan PR dolgokat megengednie 

magának – és senkinek sem, aki egyházi elöljáró – ,  amiket alább felsorolok. Erre 
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eddig egyik pápa sem vetemedett, mert nem volt rá szükségük. Neki miért van hi-

ányérzete magában...?! S talán ebben igaza is van, de akkor ezt lelkileg is kezelni 

kellene. 

Alig tudok olyan emberrel beszélni, aki felnéz Ferenc pápára, pár liberálison kívül. A 

szép szavak nem jelentenek semmit, ha utána lerombolódnak. 

Könyörgöm, rá is érvényes minden isteni törvény,  pl. a ne hazudj is, meg az is, hogy 

aki férfi az férfi, aki nő az nő, és nem keverhetők össze semmiképpen sem, pl. egy 

fizikailag is megélt homo kapcsolat elfogadásában stb. 

Most a dél-amerikai látogatása nyomán megint előjött, amitől csak idegesek le-

szünk. Nézzük sorra, mi minden fantasztikus, véletlenek sora történt drága pápa 

atyánkkal. 

Kezdjük a fogadtatást, ahol „Ismeretlenek legalább három templom ellen hajtottak 

végre támadást, egyebek között házilag készített bombákkal pénteken Santiago de 

Chilében Ferenc pápa látogatása ellen tiltakozva - írja az MTI.” 

http://www.magyarkurir.hu/hirek/ferenc-papa-limaban-varatlanul-megkeresztelt-egy-sulyos-fogyatekossaggal-elo-lanyt 

„Amikor a pápa észrevett minket, rögtön elindult felénk – mesélte a Hogar San Pedro 

önkéntese, Margarita Navarro –, megkérdezte, milyen betegségben szenved 

Danielita és hol vannak a szülei. Mondtam neki, hogy árván maradt és nincs meg-

keresztelve. Ekkor a pápa rögtön kérte, hogy hozzanak szenteltvizet, és ott előttünk 

megkeresztelte.” 

Ezt a  véletlen megkeresztelkedést ma olvastam, megvallom nem hiszem el, hogy 

ennyi véletlen van, főleg, hogy a legutolsónál be is bizonyosodott, hogy nem volt 

igaz a sok véletlen. Ergo nem mondanak igazat az Egyház részéről sem!!! Istenem, 

hova jutottunk? 

http://hu.radiovaticana.va/news/2018/01/19/a_pápa_az_autójából_egy_lováról_leesett_chilei_rendőr_segítségére_sie-

tett/1359635 „A biztonságát felügyelő egyik lovasrendőrnő zajoktól megrémült lova fel-

ágaskodott, aminek következtében a rendőrnő leesett róla. Ferenc pápa a történ-

tek láttán azonnal megállíttatta kocsiját, leszállt és a rendőrnő megsegítésére sietett. 

Mellette maradt az elsősegélynyújtás teljes ideje alatt.” 

Megvallom az első gondolatom, mikor a TV-ben láttam, az volt, hogy nem hiszem 

el…, s mennyi 'különleges' dolog történt a pápával, valóságos kalandtúra volt ez az 

út. 

De az alábbi verte ki végleg, a pápa hitelességével kapcsoltban  bennem a biztosí-

tékot. 

http://hu.radiovaticana.va/news/2018/01/19/ferenc_pápa_összeadott_egy_párt_az_iquiquébe_tartó_repülő_útján/1359633 

„egy szerelmes pár számára” – nyilatkozta a férj. „Minden spontán módon történt, 

semmi nem volt előkészítve. A pápa meghallgatta történetünket és úgy döntött, 

hogy összead minket” – tette hozzá Carlos.” Ezt az Egyház sem cáfolta, sőt így közöl-

ték. 

 Ezt is kissé anderseninek véltem, és pár nappal később bizonyítékot is olvashattam: 

https://888.hu/article-szinjatek-volt-ferenc-papa-repulos-eskuvoje „A chilei Emol.National című olda-

lon például arról írtak, hogy a pápalátogatás előtt már egy hónappal bemutatták 

a légiutas-kísérőket a nyilvánosságnak, de arról is beszámoltak, hogy a repülőn foly-

nak már az előkészületek az esküvői ceremóniára, amit az egyházfő celebrál majd.” 

Ez jól jött a repülőtársaságnak is…!  

http://www.magyarkurir.hu/hirek/ferenc-papa-limaban-varatlanul-megkeresztelt-egy-sulyos-fogyatekossaggal-elo-lanyt
http://hu.radiovaticana.va/news/2018/01/19/a_pápa_az_autójából_egy_lováról_leesett_chilei_rendőr_segítségére_sietett/1359635
http://hu.radiovaticana.va/news/2018/01/19/a_pápa_az_autójából_egy_lováról_leesett_chilei_rendőr_segítségére_sietett/1359635
http://hu.radiovaticana.va/news/2018/01/19/ferenc_pápa_összeadott_egy_párt_az_iquiquébe_tartó_repülő_útján/1359633
https://888.hu/article-szinjatek-volt-ferenc-papa-repulos-eskuvoje
http://www.emol.com/noticias/Nacional/2017/12/19/888055/Con-emocion-y-nerviosismo-Tripulacion-del-avion-que-trasladara
http://www.emol.com/noticias/Nacional/2017/12/19/888055/Con-emocion-y-nerviosismo-Tripulacion-del-avion-que-trasladara
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Miért kellett úgy közölni, hogy semmi sem volt 

előkészítve? Miért néznek minket hülyének? Ki-

nek jó ez? Tán nem vagyunk felnőtt kereszté-

nyek, tán nem érdemelnénk meg fajsúlyos, mély-

hitű, ŐSZINTE hitképviseletet, ami igazi és nem 

csak  PR fogás? Ezen az alapon felmerül bennem 

a kérdés, ki a jelenlegi pápa: egy színész, média 

szereplő, aki mindent felvállal, csak hallathassa 

magát, vagy aki Krisztus helytartója, akiben bízni 

lehet, aki értünk él. Nem úgy tűnik. Ennyire lenéz-

nek bennünket azok, akikre nekünk fel kellene 

nézni.  

Közlöm, ez így nem fog menni, csak egyre job-

ban szét fog esni a kereszténység. 

Úgy látom, nemcsak nekünk, európaiaknak van 

rossz véleményünk, hanem ott, azon a kontinen-

sen is, ahonnan jött. 

https://mno.hu/kulfold/papai-vizit-del-amerikaban-megsem-hazai-

palyan-2440640 „Amikor Ferenc pápát kellett 10-es 

skálán osztályozniuk, a chileiek 5,3-ra értékelték az egyházfőt. A chileieknek mind-

össze a 36 százaléka bízik meg a katolikus egyházban.” 

Hemingway 
Talán semmi sincs szebb a világon  

mint találni egy embert, akinek lelkébe  
nyugodtan letehetjük szívünk titkait,  

akiben megbízhatunk, akinek kedves  
arca elűzi lelkünk bánatát,  

akinek egyszerű jelenléte elég, hogy  
vidámak és nagyon boldogok legyünk 

 

Lelkiségi rovat 
Pável Márta 

J. Krishnamurti 

Az emberek, akik a mulandóság farsangján összeakadnak egymással, 

maskarát viselnek, és az álarc alatt sokszor nem ismernek rá saját test-

vérükre sem. Aki azonban tudja, hogy a legjobb barátja, rokona, szel-

lemének kedves, régóta nélkülözött társa az, akivel egy idegen test rö-

vid időre felöltött jelmezében találkozott, nem törődik a külsőséggel, és 

csak a lényeget, az ősi valóságot szolgálja a másikban. 

…. 

Gyermekeitek nem a ti gyermekeitek.  

Ők az élet önmaga iránti vágyakozásának fiai és leányai.  

Általatok érkeznek, de nem belőletek.  

És bár véletek vannak, de nem birtokaitok.  

Adhattok nékik szeretetet, de gondolataitokat nem adhatjátok.  

https://mno.hu/kulfold/papai-vizit-del-amerikaban-megsem-hazai-palyan-2440640
https://mno.hu/kulfold/papai-vizit-del-amerikaban-megsem-hazai-palyan-2440640
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Mert nekik saját gondolataik annak.  

Testüknek adhattok otthont, de lelküknek nem.  

Mert az ő lelkük a holnap házában lakik, ahová ti nem látogathattok el. 

…. 

 Adj lehetőséget a dolgoknak, hogy megtör-

ténjenek! Adj lehetőséget a sikernek, hogy 

bekövetkezzék. Lehetetlen megnyerni a ver-

senyt, ha nincs bátorságod odaállni a rajt-

hoz, lehetetlen bármiben is győznöd, ha 

nincs bátorságod harcolni. Nincs tragiku-

sabb, mint az olyan ember élete, aki megál-

modott valamit, akiben ott él a becsvágy, 

de aki állandóan csak vágyakozik, remény-

kedik, és sosem ad lehetőséget az álmának, 

hogy megvalósuljon. Egy pislogó álmot daj-

kál, de nem tesz semmit, hogy a parázs 

lángra lobbanjon. 

… 

- „Mit?! Hogy már megint adjak?" - kérde-

zem megdöbbenve. 

- „És ezt kell csinálnom? Mindig adni és 

adni?" 

- „Ó nem" - mondta az angyal, aki átlátott 

rajtam. 

- „Csak addig adj, amíg a Mester nem hagy fel azzal, hogy neked adjon." 

… 

DEO FAVENTE NAVIGAS VEL LIMINE 

Isten, ha véd, gerendán is hajózhatsz. 

 

 

Kertészkedés 

 
Vargáné Pável Márta 

 

Megvallom, ha kisüt a Nap, nem bírok magammal és rögtön csat-

togtatni kell a metszőollómat. Így a rózsákat már megmetszettem, 

a napokban jön a szőlő is. 

Tudom, ilyenkor még rá szokott fagyni, de nem tehetek róla, menni 

kell a kertbe. 

Még most jól látszanak azok az önként kikelt kis csenevész fák, ami-

ket át lehet ültetni vagy csak ki lehet húzni. Pl. mogyoró, dió, szilva csemeték. A fagy 

elmúltával meg lehet ritkítani a málnát is.  

Míg tüzelünk, a rosszabb minőségű karókat el lehet tüzelni, hogy szép, jobb, újak ke-

rüljenek a helyükre. 
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Rizmayer Péter: Édesapám tanácsai 

 

Néhány javaslat a január végi, februári időszakban a kertekben vé-

gezhető feladatokra: 

 

- Az első és legfontosabb a tervezés. Ez felöleli az öreg, rossz minőségű, 

kevés termést adó fák, bokrok sorsának meghatározását egészen az újonnan tele-

pítendő fák és bokrok fajtáinak és a telepítések helyének kiválasztásáig. 

- Fontos kérdés a metszés kezdési időpontjának meghatározása. Véleményem sze-

rint házi kertben ez a munka február végén, március elején kezdhető el, természete-

sen az időjárás és a fák állapotának figyelembevételével. 

- Itt az ideje a műtrágyák, permetezőszerek és vetőmagvak beszerzésének, valamint 

a kerti szerszámok, gépek karbantartásának. 

- Ez az alkalmas időszak a különféle rejtett zugokban „tető, ereszalja stb." helyeken 

fellelhető darázsfészkek felszámolására, mivel a rovarok „hibernált" állapotban van-

nak. 

- A gyümölcsfák, valamint az örökzöld fák, bokrok nagy téli veszedelme a rájuk ne-

hezedő hótömeg és fagyott eső. Ezek súlya alatt a fák és bokrok ágai meghajolnak 

és megrepednek, a jeges réteg alatt a gyümölcsfák rügyei károsodhatnak. Mindkét 

esetben rázással, veregetéssel kell eltávolítani őket. 

- Én nem veteményezem, de a petrezselyem, sóska, zöldborsó, piros retek ültetése 

az ágyasokban megkezdhető az ültetési feltételek megléte esetén. 

- Ha fahamu keletkezik, folyamatosan kiszórható. Jelentős bio káliumforrás. A csont-

héjasok, alma, körte nagyon igénylik.  

  

 

 

AQUILA HUMOR 
 

     Egy matróz hajótörést szenved és 10 éve egy lakatlan szigeten él. 

Egyik reggel meglát egy hajót a sziget mellett. Gyorsan meggyújtja a jelzőtüzet, 

amit szerencsére a hajón észre is vesznek. Lehorgonyoznak és egy csónak elindul a 

partra. 

Amikor kiköt, a hajótörött örömmel szalad eléjük. A csónakban ülő első tiszt átnyújt 

neki egy újságot, a következő üzenettel: 

− A kapitány úr azt javasolja, hogy olvassa el, mik történnek manapság a 

világban. Aztán döntse el, hogy megmentsük-e? 

 

 A nagyapa megkérdezi az unokáját: 

- Hogy vagy kis unokám? 

- Én egészen jól papa, csak a fiaddal vannak kisebb-nagyobb problémáim. 

 

 

 A pesszimista az alagútban a sötétséget látja, az optimista a fényt. A realista a 

vonat lámpáit. 

http://www.topviccek.hu/vicc/Hatha-ujra-kinyitnak-P
http://www.topviccek.hu/vicc/-O-179
http://www.topviccek.hu/vicc/-O-179
http://www.topviccek.hu/vicc/-O-179
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A mozdonyvezető pedig három hülyét a síneken… 
 

Nagydarab kamionos betér a fogadóba. Látja, hogy egy vézna ürge ül a sarokban, 

előtte egy pohár sör. Odamegy, felkapja a poharat, és kiissza. 

Az ürge sírva fakad. A kamionos megsajnálja: 

− Miért sír? Csak vicceltem, kérek helyette másikat. 

− Már hogyne sírnék, amikor ma semmi nem jön össze. Reggel nem csörgött az órám, 

ezért elaludtam, és elkéstem a munkahelyről. A főnököm észrevette, és kirúgott. Indulnék 

haza, de nem találtam az autóm, ellopták. Hazamentem taxival, hát a legjobb baráto-

mat az ágyban találom a feleségemmel. Erre lejövök ide a csehóba, kérek egy sört, bele-

rakok egy csomó lassan ölő mérget. Maga meg jön, és kiissza… 
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Hirdetményünk, felhívásunk 
Kérünk minden intelligens, nyitott embert, aki hazája érdekeit nézi, csatlakozzon 

tagnak az AQUILA Párthoz! 

Az AQP-nál közgyűlési határozat alapján a belső keménység és tisztaság védelme 

miatt egy évig csak próbaidős önkéntes lehet mindenki. Habár nálunk amúgy is 

mindenki önkéntes, pénz hiányában senkinek sem tudnánk egyébként sem fizetni. 

Kérjük, ha érez magában erőt ehhez az intelligenciát, becsületet és kitartást kívánó 

munkához, jelentkezzen tagjelöltnek. Az alapszabályunkat a honlapunkon megta-

lálja. 

Várjuk a kedves párttársakat. 

 

Üdvözlettel: Varga Péterné Márta elnök 

 

Az AQUILA Párt 14.981-es számon 2013 márciusában jogerősen 

bejegyzett párt. Az AQP a kiábrándultaknak, igazmondásra és 

élhető Magyarországra vágyóknak a pártja, és nem szokványos 

pártként „pártoskodunk”! Elmondhatjuk, mi Isten akaratából az 

emberekért vagyunk. Kérjük, tekintsék meg a honlapunkat – a 

részletes pártprogramunk is ott olvasható: 

www.aquilapart.hu  

Itt minden információt megtalálhat rólunk. 
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Az AQUILA Párt fogadó órái: szerda este 5-9-ig, péntek este 5-10-ig. 

Telefonon bejelentkezve soron kívül is fogadjuk. 

Tanulni vágyókat szeretettel várunk, tevékenységünk rendületlen. 

http://www.aquilapart.hu/
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mailto:aquilapart@aqp.hu

	Nagydarab kamionos betér a fogadóba. Látja, hogy egy vézna ürge ül a sarokban, előtte egy pohár sör. Odamegy, felkapja a poharat, és kiissza.
	Az ürge sírva fakad. A kamionos megsajnálja:
	− Miért sír? Csak vicceltem, kérek helyette másikat.
	− Már hogyne sírnék, amikor ma semmi nem jön össze. Reggel nem csörgött az órám, ezért elaludtam, és elkéstem a munkahelyről. A főnököm észrevette, és kirúgott. Indulnék haza, de nem találtam az autóm, ellopták. Hazamentem taxival, hát a legjobb barát...

