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A legfontosabb földi érték az ember!
Ön ismét az AQUILA Párt magazinját olvashatja – immár a 6.
évfolyam 2. számát. Ebben folytatjuk az AQUILA Párt (AQP)
megismertetését. Az összes eddigi szám megtalálható a
www.aquilapart.hu , www.aqp.hu honlap magazin fülénél. Kérjük, kísérje figyelemmel a honlapunkat, ahol a teljes pártprogram is elolvasható.
Fogadja szeretettel, amit Önnek írtunk, hátha meg tudjuk értetni a célunkat, amiért megalakultunk. Támogatásukat reméljük.
Magazinunk februári számát, mivel nagyon unjuk a telet, aranyos állatképekkel is díszítjük.

Vargáné Pável Márta
A politikai résztvevők kétszínűségéről
Február másodikán hazánkba látogatott V. Putyin orosz elnök. A látogatásra a
kormányunk meghívására került sor. Elég rövidre sikeredett a látogatás, nem
egészen fél nap volt, mégis az ellenzéknek ‒ hála Istennek köd volt, és nem
látszódtak… ‒ volt arra ideje, hogy az utcára kimenjen, üvöltsön és tüntessen.
Addig ezzel nem is lenne bajom, amíg nem tudnám, hogy például Gyurcsány
Ferenc, amikor kormányon volt, az oroszoknak járt állandóan udvarolni, és
lejelentkezett, meg a nejével együtt ebédeltek is stb. „Orbán Viktor eladta magát
Vlagyimir Putyinnak, tettestárssá vált a gyilkosságban és az agresszióban.” – Molnár
Csaba, a Demokratikus Koalíció (DK) alelnöke http://hu.budapestbeacon.com/kiemelt-cikkek/putyinbudapesti-latogatasat-szegyennek-es-sertonek-neveztek-kritikusok/. S ehhez hasonlóak hangzottak el. A
másik liberális kistestvérük, az Együtt kb. 200 embere harsog Putyin ellen.
Megjelentek az ellenvélemények is, amit szintén lehet közölni, de nem bölcs!
Minek? Viszont arra jó, hogy a választópolgár megjegyezze, mi mikor hangzik el.
Mikor a liberálisok pozícióban voltak, és pontosan olyan hévvel cselekedtek
mellettük, mint ahogy most ‒ az én szememben köpönyeget forgatva ‒ ellenük.
Kedves Választópolgárok, gondolják végig, ha valamit nem egészen 10 éven belül
ennyire meg lehet forgatni, mit várhatunk az ígéreteik felől? Megtartják?
Nem azt mondom, hogy ez a kormány jó, nem azt mondom, hogy ez a kormány
kifogástalan, de ami elhangzott a Putyin-Orbán sajtótájékoztatón, annak minden
szavával egyetértek. Az AQUILA Párt a következetesség és az egyenesség híve.
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Pável Márta
Paphiány, plébániák bezáratása
Az alábbi hír végtelenül elkeserítő:
http://24.hu/belfold/2017/01/30/felszamoljak-a-plebaniak-felet-akkora-a-paphiany/” 24hu

„Felszámolják a plébániák felét, akkora a paphiány
Imaszövetség alapításával próbál szembeszállni a papi
hivatás iránt megnyilvánuló érdektelenséggel a Magyar
Katolikus Püspöki Kar elnöke. A naponta elmormolt imákon
kívül azonban a gyakorlatban nincs mit tenni, Veres András
győri püspök kénytelen bezáratni egyházmegyéjében a
plébániák felét.”
uo. „Minden nap egy hivatásokért szóló felajánló ima,
valamint egy tized rózsafüzér.
Ennyit kell teljesíteniük azoknak, akik támogatni szeretnék
Veres András püspök új mozgalmát, amellyel a papság létszámának fogyását
igyekszik megállítani.”
Előzetesen elmondanám, nem félek, ha kell, meghalok Istenért. Isten
noszogatására beszélni fogok, engem nem érdekel, hogy tetszeni fog-e az
Egyházamnak vagy a papságnak. Nem érdekelhet, mert az Egyház a miénk és
Krisztus a miénk is! Ha ők be akarják zárni a templomokat, mert nem tudnak úgy
nevelni embereket, hogy elég papunk legyen, az nem az én bűnöm, hanem az
övék!
Tenni kéne, mi tettünk és leírom a megoldási javaslatunkat is, ami nem a bezárás.
Nagymamám arra tanított ‒ ami az egész életemet meghatározta ‒, hogy
lehetetlen nincs, csak tehetetlen ember. Főleg akkor, ha még tetteink Isten
akarata szerint valók, tudjuk, semmi sem lehetetlen. Nálunk min. 15 olyan ember
van (nők, férfiak vegyesen, házasok is, de nem baj!), akik – a munkájuk megtartása
mellett ‒ a környezetükben ingyen ugranának Isten szolgálatára. (S mi SASok ‒ nem
vagyunk magunkkal sem elégedettek, de ‒, amit eddig tudtunk, megtettük: van kis
magunk építette templomunk, csaknem 30 éve működő katolikus közösségünk,
tagjaink Istennek a templomban, pap előtt fogadalmat tettek. Járunk haldokló
betegekhez, tanítjuk az embereket, lelki segítséget adunk, s még többet is bírnánk
tenni! Ha hagynák, de nem – a hiúság, a kockanézet, a spirituális erőnktől való
félelem akkora ‒, nem is kerülhetünk szóba. S szókimondóak, nonkomfortosak
vagyunk, akiket csakis Isten ügye érdekel, semmi más, és ez másnak nagyon
zavaró! De ez nem elfogadható nekik ‒ akik most bezárják a plébániákat ‒, mert
nem vagyunk elég liliomosak, mint ahogyan a gyóntatószékben egy már meghalt
atya mondta nekem.
Könyörgöm, mi Krisztust követők vagyunk, Isten sem volt liliomos, Ő is
nonkomformista volt, mi csak azt akarjuk, amit Krisztus! Az Egyház a miénk is,
követeljük: ne hagyják tönkremenni! Van, aki elvállalná a lelkipásztorkodást, ha
módosítanának rajta, ha a papság hierarchiája ALÁ egy testvéri szolgálat néven
nevezett működést beiktatna. Így a sok kis csoportot befognák, akinek eddig
hallgatni kellett.
Hadd ne haljunk meg a tehetetlen Egyházzal együtt! Mi Istenért vagyunk, nem a
papokért. Ha jó egy pap ‒ ismerek ilyeneket is ‒ és lelke csak az Úré, őt az Isten
áldja meg, ha nem az, nincs dolgunk vele, nekünk első az Isten. Halálunkkor
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Istennel szembesülünk, nem a dolgát rosszul végző pappal. Hogy ő mit kap, azt
nem szeretném látni.
Megoldás lenne: kb. 10 kis falunak/plébániának lenne egy papja, aki az
átváltoztatást elvégzi, a gyóntatásra is van megoldásunk, időnként vizitációt tart,
egyházi oldalról felügyeletet gyakorol. Pár hónap alatt erre a feladatra kiképzett,
csak teológiát végzett igaz hívőket, vegyesen nőket, férfiakat az Egyház
beoszthatná az üres plébániákhoz. Akiket felhatalmaznának az összes plébániai,
misebemutatási,
prédikálási
(keresztelés,
temetés,
esketés,
áldozatás)
lehetőséggel/tevékenységgel. (Ha teológiát végeztek, rosszat, tévedést nem
beszélhetnek.) Mindent el tudnának végezni, és akár több ezer ilyen teológiát
végzett ember van az országunkban. A papnak dolga lenne: az átváltoztatás, a
gyóntatás és felügyelni ezeket a testvérek által működtetett plébániákat. Ha a
papnak van ideje, kapacitása, akkor bármelyik tevékenységet – akár időlegesen
is… ‒ kiveszi magának, de úgy, hogy a terület ellátása ne sérüljön. Ez kis
változtatással elég gyors megoldás lehetne, ha valóban akarnak tenni.
Az szerintem nagyon kevés, hogy ’én ugyan bezártam a plébániákat, de ti meg
imádkozzatok és rózsafüzérezzetek’. Az imaszövetség alapítása tűzoltásnak sem jó.
Én tudom az ima erejét, hiszek az imában és tudom, hogyan hathat, de nem
mindegy, hogyan imádkozunk. Tudom, Isten is csak úgy segít meg, ha mi is teszünk,
azt nem lehet, hogy kiállok az udvarra és kiabálok az ég felé. Közben nem
dolgozok, nem teszek meg mindent, de majd, Uram, imádkozom hozzád, segíts
meg. Ez kevés! Ez az idő lejárt! Nem is volt ilyen. Ha nem adják meg magukat, az
évezredes kemény, elzárkózó konokságot nem számolják fel, semmire sem
megyünk. Azt már nem is merem javasolni, amit mi teszünk, hogy elmélkedésben
megkérdezzük az Urat: jó lenne-e ez így? (Persze, hogy jó!) Nagyon gyorsan tenni
kéne, viharos gyorsasággal, mert a jelen konok rendszer nem vagy rosszul működik.
21. századira kell alakítani a jelen Egyház működését, mert az emberek elvesznek,
és mindenki Isten elé fog állni. Felelni fognak a hierarchikus papok is, és le fognak
számolni az Úrral. Megtettünk-e MINDENT KRISZTUS MŰVÉÉRT?! Jelenleg itt a Földön
már szinte senkit nem érdekel, mikor az egyén meghal, hogy meddig jutott a földi
létben, és ő ott áll egymaga az Úr előtt, s nem tud másra mutogatni.
Az emberek lelkét segíteni kell, az embereket kell hazasegíteni, ha ezt nem ismerték
fel, akkor most üvöltve mondom: ébresztő! Nem érdekel, nem érdekelhet az, hogy
most mit gondolnak, nem érdekel, ha kitiltanak, úgyse megyek el, Krisztusé vagyok,
nincs hova mennem, és mert az Egyház a miénk is! DE az alábbiakat akkor is
vallom és követelem, hogy ne engedjék az Egyházunkat /plébániáinkat,
papjainkat, templomainkat/ elveszni hagyni!
Még egyszer elmondanám, ha valakinek nem tűnne fel, a 21. században vagyunk!
Nem működnek az ezer évvel ezelőtti normák. Az emberek nagy része hitetlen, ezt
is a rossz tanítás, a rossz példamutatás okozta, persze tesz hozzá a világban
elhatalmasodó liberális, szabadelvű nézetek térhódítása is.
Mit lehet tenni (már a fentiekben leírtam), ha az emberek nem termelik ki maguk
közül hívő lélekkel a papokat? Akkor meg kell nézni azt, hogy hol rontották el.
Látható, hogy mennyi ezoterikus és az egyháztól elment ember van, ők miért tették
ezt? Az Egyház merevsége is okozta ezt, mert az eltávolodott emberek – egyfajta
hiánypótlásként ‒ kialakítottak maguknak valamiféle Istenképet. Könyörgöm, ott
van, jelen van bennük az Isten utáni vágy, csak más módon. Ezeket kéne
visszahozni, és majd ezeket az embereket is kellene Isten szolgálatára rendelni, s

3

nem azt nézni, hogy lehet szektázni, pocskondiázni őket. De ne menjünk el ilyen
messze.
Jelenleg az Egyházunkon belül vannak igazán hívő csoportok is, ahol tisztességes
emberek szívesen szolgálnák az Istent, és nem csak gyertyavivőként, meg egyéb
látszattevékenységekkel. Ők szívesen állnának be a papok felügyeletével
plébániai vezető, lelkipásztori szolgálatra. Őket testvérnek kellene hívni, mert azok
lennének az embereknek. Miért jó, ha csókolgatják a migráns kisgyerekeket? Oké,
tegyék, ha annyira akarják, de nem ez az Egyház dolga! Központilag, pápailag
kellene az egészet a fentiek szerint megoldani. Láthatják, ez a világ
keresztényeinek problémája. Egyházunknak nem perifériás dolgokkal kell
foglalkozni, hanem a megmaradásunkkal, a létünkkel. Nem azt kellene naponta
hallgatni, hogy csak az a jó hívő, aki befogadja a migránst. Nagy baj ez is, de
Jézus Krisztus megváltó tettének elveszésénél nincs nagyobb baj, hogy emberek
millió halnak meg nélküle! Nem vagyok migránsgyűlölő, sajnálom őket, s hiszem,
hogy ott, ahol eddig éltek, ott kell őket segíteni. Ugyanakkor nagyon féltem a
kereszténységet, ami éppen most – több szinten is ‒ az ördög végtelen ravasz
támadását éli, halálos veszedelemben forog.
Ébresztő mindenkinek, akit érdekel Isten, a keresztények, az Egyház sorsa! A
keresztényeknek össze kéne fogni, hogy ha a hierarchikus Egyházunk nem lép, és
további bezárásokat alkalmaz, akkor ne hagyjuk, oldjuk meg így, mi maguk
másként. Isten nem formaságokat, ruhákat, rangokat akar stabilizálni ‒ soha nem
mondott ilyet ‒, hanem embereket akar magához ölelni, magába olvasztani. Jó
pásztorokat akar, akik legeltetik a juhokat, és nem engedik világgá menni őket, s
nem zárják be a plébániák ajtaját. Megy ez ma, dolgoznak ezen ma?
uo. „Az elmúlt évtizedekben a papi és szerzetesi hivatások száma sajnálatos
módon folyamatosan csökken szerte Európában, így nálunk, Magyarországon is. A
Győri Egyházmegyének jelenleg a hat évfolyamon
mindössze hét papnövendéke van, miközben az elmúlt
években számos paptestvérünket veszítettük el, írta a
püspökkari elnök… Néhány éven belül a mostani közel
százról nagyjából felére csökkentenék a plébániák számát.
A papság maga döntheti el, hogy melyik plébánia marad,
melyik szűnik meg”.
Ismétlem, nagyon emészt az Isten iránti buzgalom, mi az,
hogy felszámolják a plébániákat? Így is kevés mise van,
sokszor rossz prédikációval. A papok kiégtek, így sokszor a
szolgálatuk sem olyan minőségben zajlik, van amikor nem is
lehet elvárni, ha egy pap naponta több misét mond. Nem
értem, hogy miért ez a nagy ellenállás, miért nem adják át
azt, amit nem bírnak elvégezni. Nem ők a lényeg, hanem
Isten! Több ezer civil ember van hazánkban, aki teológiát
végzett/hittanár. Ha csak a fele állna munkába, akkor is
minden plébániára 2 ember is jutna, és munka mellett
párban is (2-2 napot dolgozva) elvégezhetnék a
lelkipásztori ellátás szolgálatát.
Kérdezem: mi a fontosabb, az, hogy ragaszkodjanak a
kétezer éves hagyományokhoz, vagy hogy Isten megváltó
műve a Jézus Krisztus által létrehozott Egyházon át eljusson
az emberekhez?
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Cél, hogy minél több embert vonjunk be, minél többet mondjunk el az
evangéliumokból. A mi részünkről 15 ember biztosan készen állna a feladatra, de
nem látszattevékenységre (ahhoz mi eddig is túl komoly munkát végeztünk):
gyertyákat vinni, asszisztálni, meg egyebeket, hanem komoly evangelizációs
munkára.
Nem hagyhatjuk, milyen gyalázat az, hogy európai templomokban diszkók
működnek, vagy múzeumoknak használják őket, van olyan, hogy mohamedán
mecsetté lesznek. Krisztus felé való árulás ez nekünk! Nem vérzik a szívük?! Az
Egyháznak nem az a dolga, hogy meggyőzze az embereket, hogy Istenhez
vezesse?! Valljuk, az a cél, hogy minél több ember úgy haljon meg, hogy
kiteljesedett abban, amiért életet kapott.
PROHÁSZKA OTTOKÁR: Legyetek világító emberek
„... Én ma látni akarok, én az én kötelességemben, az én napszámomban
istentiszteletet, a testvérekben jó lelkeket, az én otthonomban hálára indító nagy
adományt akarok látni. Ha az ember úgy beszövi a napi életbe, és ebben
gyakorolja magát, megszabadul a vak és néma szellemtől, mely, ha nem is az
ördög, de árnyéka a rossznak, mely alatt a világ szenved. Uram, adj szemeket,
hogy lássalak. Lássam utaidat, világodat. Uram, add, hogy halljam szavadat,
törvényedet. Ne legyek néma, süket, vak.”
Kis Enikő

Szűzanya születése kolostor Faget (Bükkös), Fogaras
A kolostort, a hegyen Arsenie atya látta meg látomásban. Egy
alkalommal, mikor Prislop felé haladva arra járt tanítványaival, őket
hátrahagyva bement az erdőbe. Később, mikor fáradtan visszatért,
ezt mondta: „Ne nehezteljetek a hosszas várakozásért! Sok imát kellett
elvégeznem. Ezen a helyen valamikor egy kolostor volt, amelyet az ellenség porig
égetett a benne lakókkal egyetemben. Hosszú időbe telt, míg minden itt
eltemetett szentet végigjártam...”
Pantelimona nővér nem volt spirituális beállítottságú. Annak ellenére, hogy Arsenie
Boca atya már az édesanyjának azt az útmutatást adta: "Te, Tore (a Victoria
beceneve), a lány, akit a méhedben nevelsz, nem a tiéd. Add kolostorba, mert
különben keserves vége lesz az egészségének” ‒ nem vonult kolostorba, a
világban élt. Egy vegyipari üzemben volt technikus. Kevéssel a 35. életéve után
hatalmas daganatot találtak az agyában. Tizenöt éven
keresztül volt beteg. Az orvosok lemondtak róla.
Szüntelenül imádkozott, és egyszer csak egy pillanatnyira
nyitott szemmel meglátta a hegyet. Akácvirágokkal és
méhecskékkel díszített fás kertet látott, és egy hang azt
mondta, parancsolóan: „Jól nézz körül! Itt fogod tölteni
az életedet.” Műtéte során a műtőasztalon klinikai halált
élt meg. Látta a saját testét kívülről és az orvosokat,
ahogy az éppen bekövetkező halálán sajnálkoznak.
Hallotta, ahogy a sebész számon kérte az altató orvost,
hogy miért nem szólt, hogy a páciensnek baj van a szívével. Közben olyan boldog
lebegést élt meg, amelyet saját bevallása szerint soha nem fog elfelejteni. Majd ez
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az állapot hirtelen megszűnt és kinyitotta a szemeit. Megértette, hogy Isten fontos
munkára rendelte. „15 évnyi betegséget adott nekem, de nem halált. Meg akarta
nyitni a szemeimet, hogy kövessem.”
Kisfejszével vágott utat magának a bozóton keresztül a Kereszt hegyére a
Fogarasban, ahol egy Boholt falubeli gazda neki adományozta a földjét,
kolostornak. Mikor felért, meglátta a kertet, amit a látomásban mutatott neki Isten,
és tudta, hogy többé soha nem fogja elhagyni ezt a helyet, és a nyomában egy
kolostor marad. „Az elejétől fogva tudtam, hogy az Ő akaratát követem. Mindig
éreztem a segítségét és láttam a Tőle származó jeleket.” Az adományhoz később
több helybéli család társult. 1993-ban alapították meg a kolostort, 6,49 ha
területen.
Mikor az építkezéshez fáért ment Kolozsvárra, maga se tudta, miért, betért egy
helyi gazda udvarába, aki így fogadta: „De jó, hogy
megjöttél! Várnak rád a gerendák és a fűrészáru.” A gazda
magának akart új házat építeni belőlük, de a súlyos
nagybeteg fia egy reggel teljesen gyógyultan ébredt fel
azzal, hogy álmában megjelent valaki, aki azt mondta,
hogy egy kolostornak kell adományoznia a faanyagot. A
fatemplomot 2000-ben szentelték fel.
Egy alkalommal a templomhoz való cementet és téglát szállító szekér beledőlt az
árokba. Az éjszaka közel volt, ijedtében felkiáltott Jézushoz: „Uram, segíts a
kolostorodon!” Hirtelen, mintha a földből nőttek volna ki, két traktor termett ott, s
felajánlották, hogy segítenek.
Pantelimona nővér számára minden pillanat, amelyet a Kereszt hegyén tölt,
csoda. A hatalmas víztározó, amelyben a víz hetekig áll, és mégis friss marad,
mintha akkor merítenék a forrásból. A keresztelő pillanata, amikor a néma gyermek
erős öregember-hangon válaszolt a papnak: „Ellene mondok a sátánnak!” majd
hasonlóan tisztán és kétségek nélkül: „Isten akaratát cselekszem!”
A két fecske, amely minden nap berepül a kolostor kis kápolnájába: egyik a
Szűzanya, másik Krisztus Urunk képe mellé telepedve hajlik imára teremtője előtt.
„Nem félek kimondani: mindannyiunknak része van csodákban, csak nincs hozzá
szemünk.” mondja Pantelimona nővér.
2004-ben kezdték meg a nagytemplom építését, amelyet cellakomplexum vesz
körül. Jelenleg hat nővér él itt,
Teodora
Hulpan
apácafőnökasszonnyal együtt.
Irodalom:
http://www.formulaas.ro/2005/673/spiritualitate-39//fagetmanastirea-cu-randunele6133spiritualitate-39 letöltés ideje:
2016.12.28
Pr. Ovidiu Bostan: Mănăstirea „Naşterea
Maicii Domnului“ de la Făget-Boholţ In:
Apostolat în Ţara Făgăraşului nr. 12 ianuarie 2008 letöltés ideje: 2017.01.03
Sorin Preda: Bisericuta din vis. Biserica
Manastirea Faget, din Tara Fagarasului In:
Formula AS, Nr. 1246, 15.12.2016-21.12.2016.
letöltés ideje: 2017.01.03
Kép forrás Facebook
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Pável Ágnes
Henry Ford (1 rész)
A mai világban senkinek sem könnyű megélnie, s bár egyre többször
halljuk a médiában, hogy csökkenőben a munkanélküliség, a kenyérre
valót megkeresni azért a legtöbbünknek nehéz. A biztonságra törekvők
inkább az alkalmazotti státuszt választják, de sokan vannak olyanok is, akik
előbb vagy utóbb saját vállalkozásba kezdenek. Ilyenkor jól jöhet minden tapasztalat,
bármilyen minta, hogy ne feltétlenül a saját bőrünkön kelljen megtapasztalni a vállalkozói
élet nehézségeit.
Amerikát a lehetőségek és vállalkozások hazájaként szokták emlegetni, s azok számára,
akik tudnak élni a lehetőséggel, és eléggé intelligensek és kitartóak, bizonyára az is. A siker
receptjét mostanában divatos könyvekben is megosztani – temérdek ilyet találhatunk a
könyvesboltok polcain ‒, viszont az nehezen bizonyítható, hogy ezek a sikerek milyen
hosszú életűek.
Ebben a rövid cikkben egy olyan kiváló amerikai vállalkozót szeretnék bemutatni, akinek
története inkább régi, az 1900-a évek elejére-közepére nyúlik vissza, de a mai napig élő és
ismert vállalatbirodalom alapjait tette le. Ő volt Henry Ford, akinek néhány legendás
mondását mindenki ismeri, de megérdemli azt is, hogy felidézzük, hogyan valósította meg
és virágoztatta fel a ma is működő vállalkozását, válságos időket és mindenféle intrikát
túlélve.
A technika rohamos fejlődésének köszönhetően az első kis benzinmotoros modelltől,
amely 1893-ban készült el, 1921-re már 5 millió darabot gyártottak.
A farmer szülők gyerekeként világra jött Henry Ford tizenkét évesen már a lokomotívok
szerelmese lett, és olyan affinitást érzett a gépekhez, amely rendkívüli. Gépésznek tanult,
és későbbi főnökei tanácsa ellenére folytatta feltalálói munkáit a robbanómotoron –
akkoriban mindenki a gázban látta a jövőt. Fáradhatatlanul kísérletezett a gépkocsi
súlyának csökkentése és a sebesség növelése érdekében.
Igen ám, de mindehhez pénzre volt szüksége! Ugye ismerős a probléma a mai vállalkozó
számára is? Az első kocsiért kapott kétszáz dollár bizony igen kevés volt. És Ford ekkor egy
kedvező állásajánlatot kapott a Detroit-Edison társaságnál. Egy feltétellel: ha abbahagyja
a robbanómotoros kísérleteit, amiben akkor a legjobban hitt. Az állás és az álma között
kellett választania. Döntött. 1899-től csak az automobil gyártásnak szentelte az életét. Ma,
amikor minden háztartásban van szinte autó, el sem tudjuk képzelni, milyen nehezen
terjedt el a gépkocsihasználat. Vagy játékszernek, bolondériának gondolták, vagy
jómódúak luxusának, ami teljesen haszontalan. Érdekes, hogyan állt be a fordulat.
Amikor kiderült, hogy ezek a gépjárművek működnek, felbukkant a versenyszellem is: kié a
gyorsabb? Hiú spekulánsok tettek egyre több pénzt az üzletbe, hogy minél drágább
járműveket adjanak el, minél több pénzt termelve. Ez azonban merőben ellentétes volt
Ford elveivel, aki olcsó és mindenki számára elérhető, hasznos autókat álmodott meg.
Keserűen szakított tehát ezzel a pénzhajhász társasággal, és 1902-ben megfogadta, hogy
soha többé nem lesz alkalmazott. Ezalatt az idő alatt huszonöt gépkocsit gyártottak, tehát
még nagyon-nagyon messze volt a tömeggyártástól. De azt már tudta, hogy nem
gazdagoknak akar termelni, akiket minél inkább ki lehet szipolyozni, hanem elégedett
vevőket szeretne látni, az volt a meggyőződése, hogy a sikeresség záloga az elégedett
közönség. Alapelve volt az is, hogy a tisztességes munka mindig jövedelmező, ő maga
mindenféle spekulációt visszautasított, és egész életében tartotta is magát ehhez.
Mindez lehetetlennek tűnik, főleg az olyan világban, ahol farkastörvények uralkodnak.
Fordnak azonban sikerült egy olyan vállalatláncot felépítenie, ahol alig egy évtized múlva
ötvenezer elégedett munkás dolgozott. Az általa kitalált munkarendszerről, amelyet sok
mai dolgozó megirigyelne a következő számban lesz szó.
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Pável Márta, kat. hittanár
Lelki rovat
Ne idegeskedjünk feleslegesen.
Az alábbi bölcs gondolatokat osztom meg.









 Rajtad kívül senki más nem felelős a boldogságodért.
Keretezz be minden úgynevezett katasztrófát a következő szavakkal:
˝Vajon számítani fog-e ez még öt év múlva?˝
Segíts a szűkölködőkön! Légy nagylelkű! Adakozó légy, ne fogadó!
Hogy mit gondolnak mások rólad, az nem a te dolgod.
Az idő mindent meggyógyít. Legyen bár a helyzet jó vagy rossz, változni fog.
Az élet ugyan nem korrekt, de azért még mindig jó.
Túlságosan rövid ahhoz az élet, hogy bárkinek a gyűlöletére
pazaroljuk az időt. Bocsássunk meg nekik mindent!
Ne vedd magad túl komolyan! Más sem teszi azt.
Nem kell minden érvelésnél neked győznöd. Fogadd el, hogy nem kell
mindig egyetérteni!
Szt Ágoston, Vallomások
V. f. De honnan van hát a rossz a jó Isten jó teremtményei között? A teremtő a
nagyobb, sőt legfőbb jó, alkotása kisebb jó, mint ő maga, de a teremtő is,
teremtmény is kétségtelenül jók mindannyian.
Honnan van tehát a rossz?
Talán Isten valami gonosz anyagból teremtette úgy, hogy az anyag nagy részét
formába és rendbe igazította, egy részét pedig úgy hagyta megjavítatlanul? De
miért tette volna?
VII. f. (…)Akkor még nem tudtam, hogy a rossz a jóban levő hiányosság s hogy a
rossz a jón kívül önmagában egyáltalán nem létezik...
.kép forrása Facebook

Rizmayer Péter
Buddha és Eckhart mester
Alább idézett szövegekből jól látható, hogy mind Buddha, mind Eckhart mester
más-más megközelítésben, de végül ugyanarról írnak. Buddha arra a kérdésre,
hogy mi lesz a felszabadult elméjű szerzetessel halála után, azt válaszolja, hogy mivel már
nem lesz különálló „entitás”, emiatt lehetetlen róla bármit is állítani. Eckhart mester
ugyanezt írja a szegény emberről, aki Istenben van, önállóan nem létezik, mert nincs Tőle
külön.
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Buddha Vaccshagotta; Példázat a tűzről (Buddha beszédei, Farkas Lőrinc Imre Könyvkiadó, 2001) című
beszédében, amelyben azt kérdezik tőle, hogy az ilyen felszabadult elméjű szerzetes hol
születik újjá, többek között a következőket válaszolja: ‒ Ugyanígy Vaccsha, a testet,
amellyel a meghatározó a Beérkezettet meghatározhatná, a Beérkezett levetkőzte,
gyökerét elmetszette, mint kidöntött fatörzset: megsemmisítette, soha többé létre nem
támadhat. A Beérkezett megszabadult a testi vonatkozásoktól; mély, felmérhetetlen,
megismerhetetlen, mind a nagy óceán. Nem lehet azt mondani róla, hogy újjászületik;
nem lehet azt mondatni róla, hogy nem születik újjá; nem lehet azt mondatni róla, hogy
újjászületik is, nem is; nem lehet azt mondani róla, hogy sem újjászületik, sem nem születik
újjá. Az érzeteket ( ~ értelmet, ~ adottságokat, ~ megismerést), amelyekkel a
meghatározó a Beérkezettet meghatározhatná, a Beérkezett levetkőzte, gyökerüket
elmetszette, mint kidöntött fatörzset; megsemmisítette őket, soha többé létre nem
támadhatnak. A Beérkezett megszabadult az érzetek (~ értelem, adottságok,
~megismerés) vonatkozásaitól; mély, felmérhetetlen, megismerhetetlen, mint a nagy
óceán.” Eckhart mester a lelki szegényekről (Mt 5,3) szóló prédikációjában többek között
a következőket írja: Mert csak az a szegény ember, aki nem akar semmit és nem is vágyik
semmire sem. Mikor még első forrásomban léteztem, nem volt Istenem, s magam voltam
forrása magamnak. Nem akartam semmit, nem vágytam semmire, mert nem kötődő lét
voltam, s önmagamnak megismerője az igazság gyönyörűségében. Akkor csak magamat
akartam, és semmi mást; amit akartam, az én voltam, s ami voltam, azt én akartam, s
Istentől
és
mindentől
szabadon
léteztem. Mikor azonban a magam
szabad akaratából innen kiléptem, s
teremtett lényemet megkaptam, akkor
már volt Istenem; mert mielőtt a
teremtmények lettek, Isten nem “Isten"
volt: sokkal inkább volt az, ami.
Mindkettejük szerint ez a valóság, a
különállás
(az én) hiánya, földi
perspektívából a nem létezés. Nem
véletlenül gondolhatja valaki azt, hogy
Eckhart mester írásai az összekötő híd a
kereszténység és a buddhizmus között.
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Vargáné Pável Márta
Kis kertészkedés humorral
Ha majd feltörték a jeget, ha már kitudnak gázolni a bokáig érő
vízből, akkor talán kis lemosó permetezésen már gondolkodni lehetne.
Én már kinéztem magamnak azokat a nagy ágakat, amiket le
fogok vágni, mielőtt kizöldellnének.
Mivel a „nyitnikék” kismadár már énekel, nagypapám mindig azt
mondta, kb. 2 hét és mehet a felkupacolt szőlő kitakarása, ez a nyitás, amit a kismadár jelez. Ilyenkor pár hét, és itt van a várva várt tavasz.
Palántákat még NE ültessünk, túlságosan sok idő van a kiültetésig, és fel fognak
nyurgulni. Türelem, még egy jó hónap vagy 45 nap.
Eltűnt a madár...
Smirgli vesz egy szép sárga kanárit.
A madár teljesen szabadon él a lakásban, vígan fütyörészik, és a konyhaszekrény
szélén alszik éjszakánként.
Egy reggel Smirgliné sírva rázza fel álmából a férjét.
- Ébredj drágám, szörnyű dolog történt! Az éjjel valaki megölte a kanárit, csupa vér
a konyhaasztal. Nem láttál a konyhában macskát, mikor hazajöttél?
- Nem drágám - ásít a férj. - Csak egy percig voltam a konyhában, amíg kicsavartam a citromot a limonádéhoz. Read more: http://www.topviccek.hu/vicckategoria/Allatos?page=3#ixzz4XcK4oK8g

AQP humor
Hátha valaki nem ismeri 
Azok az emberek, akik sokat nevetnek, egészségesebbek, mint azok,
akik nem sokat nevetnek.
Okos vagy, ha csak a felét hiszed el annak, amit hallasz. Zseniális, ha tudod, melyik felét.
A kémia ugyanaz, mint a fizika, csak büdösebb.
Az irónia nem más, mint a szellemes emberek gorombáskodása.
Az ámokfutás a jövő tömegsportja.
A legrosszabb dolog a világon az, amikor a hülyeség szorgalommal párosul.
A titoktartás olyan szilárd halmazállapotú anyag, amely alkoholban oldódik.
Gyorszervíz - nem jól csinálod
Kovácsékhoz becsenget a vízvezeték-szerelő:
- Üdvözlöm, maguknál van csőtörés?
- Nem, nálunk minden rendben van.
- Elnézést, maguk nem Szabóék?
- Nem, Szabóék már 1 hónapja elköltöztek...
- Jellemző... Kihívják a szerelőt, aztán hanyatt-homlok elköltöznek!
Read more: http://www.topviccek.hu/vicckategoria/Munkahelyi#ixzz4XcIcho7a
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Hirdetményünk, felhívásunk
Alább pár általunk működtetett internetes oldal elérhetősége található, amikben változatos, érdeklődésüknek megfelelő cikkeket olvashatnak, és amelyeket állandóan frissítünk.
A www.aquilapart.hu honlapon található a TÚLLÉPÉS című, negyedévi tudományos lapunk, amiben nagyon
nívós cikkek olvashatóak.
Valamint a http://www.sasmarta.eoldal.hu-n vegyes jellegű cikkek, lelkiség, társadalmi jelenségek, politikai
észrevételek is találhatóak.
http://www.UFO-SAS.eoldal.hu, ezen az új lapunkon valós UFÓ-jelenségekről és egyéb érdekességekről olvashatnak.
sasgondolat.blogspot.com, itt pedig főleg irodalmi, lelki cikkeket, idézeteket közlünk.
JÓ OLVASÁST!
ÚJDONSÁG:
Ezentúl lapunkban közlünk olyan linkeket is, ami egy-egy előadásunkból készített
hanganyaghoz vezet.
Kérjük, hallgassák meg!
Visszajelzés, kérdés is jól esne nekünk. Köszönjük!
Íme, az egyik hanganyag témája: Prohászka gondolatairól tartott előadás
Kattintson ide az előadás meghallgatásához.
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 megtalálja.
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.
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