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Pável Márta

KÉRÉS
Szeretném felhívni Olvasóink szíves figyelmét, hogy
az alábbi felületeinken rendszeresen olvashatják
írásainkat. Köszönjük!
http://www.sasmarta.eoldal.hu
http://www.UFO-SAS.eoldal.hu
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http://www.isten-az-egyetlen-remenyunk.eoldal.hu
https://tullepes.blogspot.com
http://sasgondolat.blogspot.com/
A fenti linkeken cikkeket írunk, amikben megpróbálunk érdekes, vegyes témákat
átnézni, és az emberek lelki színvonalát emelni.

LELKI TÁBORUNK AUGUSZTUS 15- 23 -IG LESZ
MEGTARTVA.
AUGUSZTUS 20-ÁN
ÜNNEPÉLYESEN MEGEMLÉKEZÜNK TEMPLOMUNK ISTENNEK
ADÁSÁRÓL.
Ezen időszak alatt és a
20-i 13:00 órakor kezdődő ünnepünkre mindenkit szeretettel látunk.
Cím: Tószeg külterület, Fürj utca, ahol a körtemplom is van.

Pável Márta

NYARALÁS MIKÉNTJE,
HAZAI TERMÉSZETJÁRÁS,
SZENT JÓZSEFNEK KÖSZÖNET
Ezekben a koronavírusos időkben az olyan emberek, akik felelősséggel vannak
idősebb emberek, gyerekeik, a csoportjaik, vagy más közösségek felé, a külföldi
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nyaralást mellőzik. Helyette előnyben
részesítik

a

Magyarországon

való

időtöltést, miután itt sokkal kevesebb
vírusfertőzött van.
Szeretnénk

Szent

megköszönni
május

a

Józsefnek

közbenjárását,

mivel

megkértük,

járjon

legelején

közbe/teljesítse

nekünk,

országban

tovább

járvány.

már
Meg

lehet

hogy
ne

nézni,

az

legyen
egyenes

arányban csökkent a megbetegedések
száma.

Hálából

Szent

Józsefnek

megvettünk egy szobrot, (lásd a kép)
mely

110

cm-es

templomunkban

és

amelyet

augusztus

a
20-i

ünnepen megtekinthetnek. Ismételten
köszönjük

a közbenjárását és kérem

Őt, hogy ne felejtse el az
országunkat

továbbra

sem

megvédeni.
Térjünk vissza a nyaraláshoz,
nem árt az országot jobban
megismerni,

mert

van,

aki

jobban ismeri külföldet, mint
magyar hazánkat. Ezzel sok
tekintetben én is így voltam, s

erre akkor jöttem rá, amikor az Aquila pártnak gyűjtöttük az aláírásokat, és Zirc
és környékén járkáltam, elcsodálkoztam, milyen meghatóan szép. Beláttam,
eddig így még soha nem mentem be a falvakba, sajnos. Hasonló élmény volt
Somogy megyében is, meg Tolna megyében is. Tehát nem árt az embernek
megismerni ezeket a gyönyörűségeket. Igen, az emberekben van egy ilyen érzés,
hogy hát nem érdemes kivenni egy hetet a Balatonnál, mert abból lehet, hogy
három napot esik az eső, és mit csinálok. Igen ez valóban probléma. És az is igaz,
hogy nem mindenkinek adatik meg, hogy nyaralója legyen, és oda menküljön,
ami most nagyon is jól jött nekünk Tószegen.
Azt

gondolom,

attól

függetlenül, hogy esik vagy
nem, de pár éjszakát ki
lehet

fizetni,

vagy

vándorolni olcsóbb szállások
szerint, talán biciklizve is,
így

jobban

bevésődik

természet szépsége.
szeresd

a

hazádat,

a

Csak
és

látogasd meg az országot.
Én kívánom minden kedves
Hazánk Fiának, hogy most
fedezze fel Magyarország értékeit, szépségét, és gazdagodva térjen vissza az
éves munkájához.

Szeibert Márton

A VÍZ
A napokban volt szerencsénk néhány igazán meleg nyári naphoz.
A tűző nap, a fülledt levegő és az ilyen körülmények között
végzett fizikai, koszos munka, mint például az agyagos kőkemény
talajba mély gödör ásása nagyon súlyossá tette a víz fontosságát,
hiszen a víz egyben szomjoltó, tisztító, hűsítő, és ha van szerencsénk egy tóba
vagy folyóba vagy akár medencébe merülni, akkor megtapasztalunk egy olyan
közeget, ami egyrészt könnyűvé tesz, másrészt – mivel minden érzékszervemet
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körülöleli – elválaszt a külvilágtól, de közben – mivel mindenhol érzem a víz
jelenlétét – egyfajta egységet is megélet. Egy ilyen frissítő fürdő nagyon
regeneráló hatású. Közben láttam, a madarak is hogy keresik ezeket a tavakat,
mennyit pancsolnak egy ilyen forró napon. És még a rovarok is...igazából minden
állatnak is az emberhez hasonlóan fontos a víz.
Ha újra végig nézem, hogy mik a víznek
a tulajdonságai, amiket fent említettem,
és hogy minden élőlénynek szüksége
van rá, nem is tudnék hirtelen szebb
hasonlatot kitalálni arra, hogy miért van
szüksége minden lénynek Isten fényére:
mert a lélek szomjazik e nélkül, mert
megtisztít, felüdít, kiemel a hétköznapok
nyomasztó súlya alól, szárnyakat ad, és
a végtelen béke egységébe olvaszt,
gyógyít és erőt ad. Fürödjünk tehát
sokat a lélek fürdőjében, a belső ima
terézi várkastélyában!

Marton Janka

CABRINI SZENT FRANCISKA (1850-1917)
“Bárhová elmegyek és bármit megteszek azért, hogy közvetítsem
Jézus szeretetét azoknak, akik nem
ismerik őt vagy elfeledkeztek róla”1 –
Cabrini Anyában hasonló olthatatlan
tűz égett a lelkek megmentéséért,
mint Avilai Szent Terézben. Bár más
korban,

mindketten

elszántsággal

vitték

megállíthatatlan,
végig

Isten

letörhetetlen
akaratát

a

leglehetetlenebb helyzetekben is. Mint egy akadályt
nem ismerő “isteni tank” nem elfogadva, hogy bármi is az isteni akarat útjába
állhat, ledöntötték a korlátokat, Isten tüzét szórták a világra. Mindkettőjük
1

https://www.azquotes.com/author/25109-Frances_Xavier_Cabrini
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egészsége törékeny volt, mégis, negyven éves koruk után állandóan úton voltak,
közel sem a mai luxuskörülmények között, Szent Teréz szamárháton és
gyalogosan, Szent Franciska későbbi évszázadban hajókon, vonatokon, sokszor
egyedül vagy pár nővérrel vágott át veszélyes környékeken, hogy minél több
lelket

megnyerjen

Istennek.

„Utazok,

tevékenykedem,

egészségben

gyengélkedve, ezer nehézséggel találkozva, mégis, mindez semmi, hiszen olyan
kicsi a világunk. A távolságot nem érzékelem akadálynak, hiszen ahhoz vagyok
szokva, hogy az örökkévalóságban időzök.”2
Cabrini

Anya

a

Jézus

Szíve

Missziósnővérek

pár

rendtagjával

hazájából,

Olaszországból Amerikába utazott, hogy az oda emigrált, rendkívül rossz
egészségügyi és életkörülmények között élő olaszok lelki gondozásában segítsen:
árvaházakat alapított, iskolákat, kórházakat. “Egy fillérünk sem volt, mégis
vagyonokat költöttünk” – úgy vágott bele az újabb és újabb vállakozásokba, hogy
látta a szükségüket, és hit abban, hogy ami kell hozzá, meglesz. Bár az elvi
támogatás, pápai jóváhagyás a rendjén megvolt, sőt Távol-Kelet helyett az
egyházi elöljárók küldték ide, az intézmények nagy részét magánadományokból
tudta létrehozni, fenntartani. Több alkalommal is olyan telket vett meg a
gyerekek számára, melyet vízellátás hiánya miatt áron alul kapott meg, majd
megmutatta a munkásoknak, hol ássanak: és lett víz. Alapított New Yorkban és
más nagyvárosokban, kis bányászvárosokban, gyapotszedők között – mindenhol
meglátva, mire van szükség, mindenhol meg tudta szólítani Istennel a különböző
helyzetben

élőket.

Alapított

Dél-Amerikában,

több

európai

országban,

folyamatosan levelezett és írt. 67 intézményt hozott létre, halálakor a nővérek
száma ezer felett volt, a kórházakban több, mit 100 000 beteget ápoltak, a
nővérek több, mit 5000 árvát neveltek. Rendje a mai napig számos országban
aktívan

működik.

Életéről

egy

nagyon

részletes

leírás

olvasható

itt:

https://archiv.katolikus.hu/szentek/1222.html
Több forrásból fent maradt róla az emlék, miszerint alapvetőleg csendes volt,
kedves, visszahúzódó, de ha Isten ügyéért kellett tenni valamit, akkor nem
érdekelte semmilyen földi tekintély, semmilyen hatalom, határozott volt és
megtalálta

a

módját

annak,

hogy

véghezvigye,

amit

feladatának látott. Naprakész volt, tájékozott a közügyekben,
humoros,

jókedvű,

szellemiséget

2

uo.

rendházaiban-árvaházaiban

igyekezett

meggyökereztetni:

is

ezt

a

Krisztus
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mérhetetlen szeretetét helyezve a középpontba.

“Isten a kezdetektől fogva

körülvesz végtelen szeretetével, minden oldalról körülölel, mint halat a tenger,
mely annak lételeme”
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Márkus Edit

IÓ, CIÓ…VAKÁCIÓ!
Eljött

a

hőn

áhított

szünet,

fellélegezhetnek

a

gyerekek

(feljajdulhatnak a szülők ☺), nincs több korán kelés, nincs óra,
nincs dolgozat, csak két és fél hónap szabadság! Várakozással
teli öröm tölti be a szívünket, valamit várunk ettől a ránk szakadt
szabadságtól, valamit remélünk, talán még magunk sem tudjuk, hogy pontosan
mit, de várakozón, nyitott szívvel állunk a nyár elébe.
Sokan azt gondolhatják, hogy csak az a nyár igazi, amikor messze elutazunk,
vagy valamilyen trendi programon, fesztiválon veszünk részt, hogy egy igazi
nyaralás csak sok pénzből oldható meg. Sok gyermek nem is részesülhet ilyen
nyaralásban, mert anyagilag nem engedheti meg a család a költekezést. Ez a
nyár kicsit mindenkinek nyugodtabb, bezárkózottabb lesz a koronavírus okozta
járvány miatt.
A nyári programok igen sokfélék, talán
az

ajándékokhoz

tudnám

őket

hasonlítani. Sokszor a legegyszerűbb
játékok okozzák a legnagyobb örömöt a
drága játékok meg a polcon vagy a
sarokban hevernek. Ugyanígy egy-egy
jól kitalált és megszervezett program
helyett

csak

egy

kis

séta,

egy

jó

beszélgetés, együtt nevetés és önfeledt
kacagás jelenti igazán a nyarat, amit aztán nem felejtünk el sohasem.
A nyár gyönyörű évszak, olyan drága időt kapunk ekkor, hogy jól kell megélnünk,
kincsként vigyázva minden percre, órára. Hiszen, ha csak úgy tengődünk, és
repülnek a napok, már csak arra ébredünk fel, hogy újra itt a szeptember. Egy
hasonlattal élve: a gyümölcsök nagyrészt nyáron érnek be, ahhoz, hogy gazdag
3

http://www.cabrinipilgrimage.org/mother-cabrini?_sm_au_=isVbqsSDnL13j2R32fFCLKQVsL14F
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és bőséges legyen a termés, már kora tavasztól serényen kell dolgoznia a
gazdának. A magokat jó, puha, előkészített földbe kell vetni, gondosan öntözni
kell a kis növénykéket, a gyomokat ki kell kapálni, hogy csak az a palánta
növekedjen a kis kertünkben, amit mi ültettünk oda, aminek ismerjük a hasznát,
ami termésével minket fog gyarapítani. Hát a lelki kis kertünk is akkor teljesedik
ki a nyárra, ha azt egész évben karbantartjuk. Ha évközben is gazdálkodunk az
időnkkel, ha a rossz tulajdonságokat, dolgokat „kigyomláljuk”, eltávolítjuk. A
kertünk meghálálja a befektetett munkát, a virágok kinyílnak, illatoznak, a
palánták megnőnek, és termést hoznak. Abban a paradicsomban/paprikában
benne lesz az egész nyár íze, a gazda gondoskodása, és így az addig eltelt idő
nem veszett kárba.
A nyarat úgy használjuk ki, hogy a pihenés a javunkra váljon. Figyeljünk jobban,
lássunk és halljunk igazán. Vegyük szemügyre a bogarat a fűben, az éppen
elröppeni rugaszkodó lepkét, a szálló madarat, a hajladozó fűszálat, a Nap
színében váltakozó fák lombját. Igyunk ebből az éltető forrásból, mint a szomjas
vándor, aki erőt merít útja folytatásához. Lassan lépkedjünk, mint a Baraka
szerzetese, léptünk egy-egy csengettyűszó lesz. Hány ilyen szép sétát tettünk a
táborban Márta nénivel, mikor kicsik voltunk! Az a csengő most is ott cseng a
fülemben, néha arra lépkedek, főleg akkor, amikor sürgetnek, akarattal lelassítom
a lépteim, hogy ne ragadjon magával az indulat, hogy megtaláljam a zajban is a
csendet. Tovább él bennem az a séta, ez az élmény már velem marad.
Majd vegyük észre a szomorú emberi szempárt, aki beszélgetni vágyik, akinek
szomjas a lelke, de nem tud magától inni, aki vígaszt várna tőlünk. Adjunk és
kapjunk, hogy a természet büszkén vegyen minket hozzá hasonlónak, olyannak,
akiben nincs semmi mesterkéltség, hiszen Mestere az Égben lakik. Ha így
feltöltekezünk, kis napokhoz hasonlóan mi is ragyoghatunk. Nem biztos, hogy
földi szemnek látható lesz a jelenség, de ragyogásunk, ami csak visszatükrözi a
Végtelen ragyogását, vonzó lesz a környezetünk számára: először a közelieknek,
majd a kör egyre tágulni fog a távolabb lévők felé...Ilyen igazi nyarat kívánok
minden gyermeknek!
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Szeibert Márton

AZ IGAZSÁG UTÁNI VÁGY EREJE
Július 3.

–

Szent Tamás apostol

Augusztus 28.

–

Szent Ágoston püspök

Hozzám mindig közel állt ez a két szent. Tamás, aki nagyon
emberi módon gondolkozva a „józan ész” alapján nem képes elhinni, hogy Jézus
feltámadt, legalábbis a társai szavára nem hiszi. „Hacsak nem látom kezén a
szegek nyomát, és oldalába nem teszem a kezem, nem
hiszem!” Aztán, amikor Jézus odamegy hozzá, akkor
megbánja hitetlenségét, és csak ennyit mond: „Én
Uram, én Istenem!”. Régebben tapasztaltam már én is
olyat, hogy hallgattam valakinek a lelki élményét, és úgy
voltam

vele,

hogy

„biztos

nagyon

szentimentális

szegény”, de igazából nem hittem el, amit mond. Aztán
amikor legközelebb a sastársaimmal elmélkedtem, Isten
olyan erős kegyelemmel árasztott el, hogy nagyonnagyon elszégyelltem magam, mert tudtam, hogy igaz volt annak az embernek
az élménye is, ahogy most az enyém is az.
Aztán ott van Ágoston, akinek a Vallomások című
művében leírt megtérését a világi iskolákban is tanítják
irodalomórákon, és ami így világszerte ismert minden
ember számára: Ágoston őszintén megvallja, milyen
sokat és milyen nyomorúságosan küzdött saját magával,
mire végre Isten kegyelmével valóban megtért. „Sírt,
mert a szívét egymással ellentétes erők feszítették, és
imádkozott, sőt kiáltozott kilátástalanságában: ,,Meddig
még, Uram?'' A zsoltáros szavában újra meg újra
magára ismert. És akkor váratlanul meghallott egy
vékony gyermekhangot, amely ezt ismételgette: ,,Tolle-lege, tolle- lege'', azaz
,,Fogjad-olvasd, fogjad-olvasd''. Kezébe vette az előtte fekvő Szentírást és ennél a
helynél ütötte fel: ,,Vessetek véget a kicsapongásnak és a tobzódásnak, a
civakodásnak és a versengésnek. Öltsétek magatokra Urunkat, Jézus Krisztust, és
ne dédelgessétek a testeteket, nehogy bűnös kívánságokra gerjedjen'' (Róm
13,13)”
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Tényleg csupán Isten kegyelme volt, hogy Tamás
és Ágoston végül rátaláltak a hitre? Az biztos,
hogy a kegyelem szükséges volt, csakhogy azt
mindenkinek adja Isten, aki keresi őt. Ezért
mondja Jézus, hogy „aki keres, az talál” és
„boldog, aki szomjazza az igazságot, mert majd
eltelik vele”. Igen, Tamás apostol és Ágoston
egyházatya

azért

kegyelmekben,

részesültek

mert

keresték

ilyen

10

Istent.

Bármilyenek is voltak, az közös volt bennük, hogy
mindketten vágytak az igazság után, mindkettő
nyitott

volt

az

igazság

befogadására.

Ezek

alapján mi is folyamatosan küzdjünk, tanuljunk,
hogy egyre inkább rátaláljunk az Igazságra, mert
az nem elérhetetlen.

Rizmayer Péter

OSZLOPOS SZENT SIMEON
390 körül született egy kis faluban, Sziszben, Szíria és Kilikia
határán. Ifjú korában az apja juhait legeltette. Egy napon
meghallotta

Isten

szavát

a

templomban,

és

az

örökre

megváltoztatta az életét. Megtérésekor egy álmot látott, ki
kellett ásni egy épület alapjait. Egy titokzatos hang azt mondta
neki, hogy ásson még mélyebbre. Amikor az alap nagyon mély lett, akkor kapta
meg az utasítást, hogy hozzákezdhet az építéshez. A mély alap Simeonnak az
alázatosságot jelentette. Isten hívását minden kétely nélkül elfogadta. A közelben
két aszkéta volt, akikhez elment két évre, megtanulta tőlük a szerzetesi élet
alapjait, majd belépett a szíriai Antiochia közelében lévő teledai monostorba. Ez
egy 80 fős monostor volt, amely templomból, kunyhókból, néhány műhelyből és
egy étkezőből állt. Lakói kötött életrendben éltek, ugyanakkor nagy teret hagytak
az egyéni imának, munkálkodásnak. Simeon kilógott öntörvényű aszkézisével, és
különcsége miatt, hogy a közösségi fegyelmet ne zilálja szét, elbocsátották. Az
életrajzok (három életrajza maradt fenn) itt eltérnek abban, hogy mi lehetett

elbocsátásának pontosa oka: az egyik szerint példamutató aszkézise a gyöngébb
testvéreket elkedvetlenítette, a másik szerint sebei és kunyhója elviselhetetlen
bűzt árasztott, a harmadik szerint a közösség értetlensége az ellene való
lázadáshoz vezetett. Elhagyta a monostort, majd 412-ben Telanissosba ment,
ahol csatlakozott egy néhány fős aszketikus közösséghez, ahol hagyták, hogy
kedve szerint éljen, és ha szeretne, akkor akár egy korsó vízzel, tíz kenyérrel
negyven napon át böjtöljön. A szír életrajz szerint a néhány fős közösség
összesen egy öreg szerzetesből és tanítványából állt. Valószínűleg azokról a
„faluvégi” szent emberekről van szó, akik jellemző figurái voltak a szír vidéknek
(Egyiptomban is előfordultak), a közösség peremén, elvonultan éltek, ugyanakkor
fontos szerepük lehetett a falu vallási, társadalmi életében. A falu, amelynek
határában éltek, egy völgyben feküdt, amely fölött egy kopár hegy magasodott.
Simeon három év után ide vonult fel, és egy kilenc méteres vaslánccal egy
sziklához láncolta magát. A helyi püspök ezt rosszallta, emiatt kénytelen volt ezzel
felhagyni. Ez után döntött arról, hogy oszlopon fog megtelepedni. Ez új dolognak
számított, azonban nem keltett különösebb feltűnést, mivel az első oszlopa
kevesebb mint 3 méter magas volt (élete utolsó évtizedeiben az oszlop 18 méter
magas volt), másrészt úgy tűnt, hogy azokat az aszkétákat követi, akik
mozdulatlaságukkal Isten örökké éber angyalait kívánták utánozni. Az egyre
növekvő oszlop tetején egy pár négyzetméternyi, fából készült erkélyszerűséget
alakított ki, és több mint 40 évig élt odafenn, „mint valami különös, fészek-rakó
madár”4. Mind az oszlop magassága, mind hírneve egyre nőtt. Régen azt
gondolták, hogy mivel mindennek a forrása Istenben van, ezért aki szent, és
közelebb van Istenhez, az a földi dolgokban is jártasabb. (Szerintem ez ma is így
van – RP) Emiatt mindenféle kérdésben (állattenyésztés, földművelés, orvoslás,
filozófia, politika stb.) felkeresték, vitás ügyekben döntését kérték. Az oszlopot
soha nem hagyta el, az áldoztatásához a pap létrán ment fel hozzá. (Későbbi
követői esetében is legnagyobb szégyennek az számított, ha meg kellett szakítani
az aszkézist, vagy ha az oszlopról leparancsolták őket.) Theodorétos püspök, aki
többször is megfordult nála, azt írta róla, hogy kellemes és elragadó személyiség,
aki szóba elegyedik mindenkivel, aki hozzá fordul. „Kétszer egy nap buzdítást
intéz hallgatóihoz, kiadós és magával ragadó előadással eltöltve füleiket. Az isteni
Lélek tanításait ajánlja fel nekik, és arra biztatja őket, hogy tekintsenek fölfelé, a
4

Oszlop a hegyen: Stylita Szent Simeon élete, Szöveg: Nacsinák Gergely András, Fordí-

tás: Bugár M. István, L’Harmattan, Bp., 2009. 46. o.
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mennyre, és öltsenek szárnyakat, hagyják a földet, képzeljék maguk elé a vágyott
országot, féljék a poklok fenyegetését, vessék meg a földi javakat és várják az
eljövendőket.
Látod őt, amint ítéleteket hoz, helyes és igazságos bírálatokat mond. A kilencedik
óra után (délután három – NGA) végez ilyen és ehhez hasonló tevékenységeket,
minthogy az egész éjt és a napot a kilencedik óráig imával tölti. Azután először az
isteni

tanítást

mindegyikük

tartja
kérését

meg
és

a

jelenlévőknek,

gyógyításokat

majd,

művelt,

miután
a

meghallgatta

viszálykodók

közti

nézeteltéréseket simítja el. Napszállta után pedig elkezdi társalgását Istennel”

5

Szavai eljutottak mindenkihez: koldusokhoz, császárokhoz, királyokhoz. Kortárs
szentek (pl. Párizsi Szent Genovéva 6), filozófusok keresték fel. Sokaknak adott
csodás gyógyulást, pogányok tömegeit térítette meg. Volt, amikor egész falvak
követei jöttek hozzá, hogy az új hitről tárgyaljanak, és írásos szövetséget kötöttek
vele, hogy ha újra a pogányság felé fordulnak, büntetést róhat ki rájuk. Kortársai
a

földkerekség

pattintottak

le

legnagyobb
követ,

csodájaként

hogy

emlegették.

amulettként

vagy

Oszlopáról

tengervízzel

gyakran
elkeverve

gyógyszerként használják. Később, egy 13. századi arab szerző arról számol be,
hogy a Qalat Samaan környékén lakók betegség esetén elmennek az oszlophoz,
az oszlopról kőport dörzsölnek le és lázcsillapítóként használják. Simeon aszkézise
botrány is volt, az egyiptomi atyák kiközösítették, majd amikor személyesen
találkoztak vele, visszavonták (de más egyháziak is megpróbálták az általuk
helyesnek gondolt útra téríteni). Híre annyira növekedett, hogy még Rómában is
a boltok ajtajára őt ábrázoló amuletteket akasztottak, hogy a gonosz erőket távol
tartsák. 459-ben, nyáron, a legnagyobb melegben, júliusban, amikor elmúlt már
70 éves, láz kezdte gyötörni és miután több napig nem adott életjelet, tanítványai
megállapították a halál beálltát. Egyesek gyászolták, mások örvendtek, hogy az Úr
igaz

szolgáját

„Szomorúság,

megkoronázta.
testvéreim,

A

szír

minthogy

életrajzban

egy

ily

olvasható

megbízható

a

következő:

építőmester,

aki

közbenjárásával a teremtés terhét hordozta, kivétetett a világból. Mert imái, akár
az épület gerendái, fenntartották a teremtett világot.” 7 Temetése egy császár
diadalmenetéhez volt hasonló. Az oszlop köré később bazilikát, kolostort építettek,
amely híres zarándokhely lett. Halála után sokan követték életmódját, az
5
6

Uo., 48-49. o.

Párizs védőszentje, a hagyomány szerint imái hárították el a városról Attila hun hadainak támadását. Forrás: https://hu.wikipedia.org/wiki/Szent_Genov%C3%A9va
7
Oszlop a hegyen: Stylita Szent Simeon élete, 54. o.
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oszlopszent a szír monostoroknak is szinte tartozéka lett, tükröt tartva a
hétköznapi hívők kicsinyes megalkuvásainak. Ferences archeológusok a 70-es,
80-as években kutatásokat végeztek Szent Simeon oszlopa körül, és harminc
mérföldes körzetben 80 monostor nyomaira bukkantak.
Életében Isten oszlopává vált, olyan világítótoronnyá, amelyet valószínűleg Isten
mai napig elvár a papjaitól. Nagyon érdekes lenne tudni, hogy Istennel milyen
beszélgetéseket folytatott. Az életrajzokat olvasva azon gondolkodtam, hogy
milyen mélyen szerethette Krisztust, szenvedéseinek és önmegtagadásainak
milyen cizellált, finom, rendkívüli értelme lehetett, amiért tudatosan vállalta őket.
Ezt a tudást – ami a középkorban és még az újkorban is jelen volt – valószínűleg
mára teljesen elfelejtettük. Így, ezen a nyelven tudták kifejezni Istennek iránta
érzett szerelmüket, meg akarták mutatni Neki, hogy mindent megtesznek Érte.
Avilai Szent Teréz így ír Önéletrajzában: „Ezen alkalommal érttette meg velem az
Úr, hogy milyen óriási hasznunk van az Ő érette elviselt szenvedésekből és
üldözésekből. Ugyanis azok révén annyira megnövekedett lelkemben az Isten
iránti szeretet és sok más erény, hogy nem tudtam rajta eléggé csodálkozni.
Azóta vágyódom annyira szenvedések után.”8
Irodalom:
Oszlop a hegyen: Stylita Szent Simeon élete, Szöveg: Nacsinák Gergely András, Fordítás: Bugár M. István,
L’Harmattan, Bp., 2009.
JÉZUSRÓL NEVEZETT SZENT TERÉZIA ÖSSZES MŰVEI Önéletrajz, Adalbertus Kuster Censor dioecesanus
Num. 2.932/1927.
http://avkf.hu/wp-content/uploads/2018/11/oszlopos_szent_simeon.pdf
https://archiv.katolikus.hu/szentek/0105.html
https://hu.wikipedia.org/wiki/Id%C5%91sebb_Oszlopos_Szent_Simeon
https://hu.wikipedia.org/wiki/Szent_Genov%C3%A9va

Orozsi Kuzmich Kinga

SZŰZANYA MENNYBEVÉTELE
Augusztus

15-én

mennybemenetelét.

ünnepeljük
(Magyarul

a

Megváltó
gyakran

édesanyjának
nevezik

Nagyboldogasszonynak.) Ezt a napot az Egyház főünnepként tartja
8

JÉZUSRÓL NEVEZETT SZENT TERÉZIA ÖSSZES MŰVEI Önéletrajz, Adalbertus Kuster Censor
dioecesanus Num. 2.932/1927., 360. o.

13

számon, ez a legnagyobb Mária-ünnep. Az ünnep eredete a 431-es efezusi
zsinatra nyúlik vissza, amelyen Szent Cirill nézetei alapján dogmaként hirdették
ki, hogy a Szűz Anya testét, mely a Megváltót a méhében hordozta, nem érte
romlás, mivel Mária testestül-lelkestül vétetett a Mennybe.
Mária

életének

végéről

és

haláláról

az

evangéliumok nem írnak (nem is feladatuk,
hiszen ezek középpontjában Jézus áll), de a
hagyományban
apokrif
Mariae)

(először

iratokban

(legkorábbi

maradtak

információk.

A

fenn

a

Efezus)

időpontot

a

erre

források

ellentmondóak
és az

Niceforusnál)

Transitus
vonatkozó

azonban

helyszínt

és

elég

(Jeruzsálem,

illetőleg

(64-72

évesen vagy 90 év körül), nem mellesleg
évszázadokkal

az

apostoli

kor

után

keletkeztek. Ezzel nem arra akarok utalni,
hogy a források tévednének a lényegben,
inkább azt emelném ki, hogy nem ezek a
mellékes

információk

vannak

a

középpontban, mint a hely és az időpont.
A lényeg a mennybevétel ténye. Talán éppen
ez

az,

ami

–

főként

a

misztikusan

gondolkodni nem tudó – emberek számára
nehezen

emészthető.

Pedig

éppen

ezen

érdemes elgondolkozni, nem az adatokon.
Az Isten a szolgálóleányát, Máriát már igen
fiatalon hívja az egyik leghatalmasabb feladatra a világon. Testével védelmezi,
gondozza a világba születő Istent. Ez nem egy olyan apróság, amire bárkit
megkérhetett volna, és ami csak úgy, nyomtalanul elmúlik. Gondoljunk bele, nagy
szentek, mint például Avilai Szent Teréz vagy Szent Bernadett, akik életüket
Istennek szentelték, akaratukat, egójukat feladva mindent átadtak Neki, Isten
egyedül elég volt nekik, még az Ő testüket sem érte romlás, Isten megőrizte őket
épségben, hogy még halálukban is az Ő dicsőségére tegyenek szolgálatot, tovább
hasson az erejük. Akkor a Szűz Anya teste, aki a méhében hordozta az Istent,
mennyire átitatódott Vele, mennyire megszentelődött Általa. Természetes, hogy
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nem juthatott arra a sorsra, mint akármelyik ember, akinek a teste elporlad és
kukacok rágják meg.
Félreértés ne essék, nem a test felmagasztalásáról, nem is Mária Isten elé
helyezéséről van szó. Sokkal inkább az Isten végtelen szeretetéről, hogy
mennyire nagy becsben tartja hű szolgáit, hogy milyen fontos az Istennek
szentelt, áldozatos élet, és hogy a lelkünk uralja a testünket, ne pedig fordítva.
Adjon nekünk példát a Szűzanya, aki 2000 év elteltével máig szolgálja Istent, és
gyűjti neki az embereket. Merítsünk erőt egy hatalmas lélek örökké tartó
szolgálatából, hogy mi is megtegyük, ami tőlünk telik.

Pável Márta

LELKISÉG
https://isten-az-egyetlen-remenyunk.eoldal.hu/cikkek/vasarnapi-gondolatok-isten-adta/miert-fel-az-ember-.html MÁR MEGJELNT CIKKEM

MIÉRT FÉL AZ EMBER?
2020.06.28
Mai evangélium mottója, hogy ne féljetek. "Ne félj"
értelmű mondat kb. 350 x fordul elő a Bibliában. Ennek az az oka, hogy az
ember a földi kivetettségében, amit magának köszönhet valóban fél, s nem
légből kapottan, mert itt szinte – Istenen kívül – minden kiszámíthatatlan.
Istennél nyugalom, béke, öröklét volt, s mennyire látszik, érződik az
eltávozás

hatása,

odaveszett.

amely

félelemben

is

megnyilvánul,

mert

mindez

Az emberi lények a gőgös nemzedék. Anno a lények

kiszakadtak Istenből, és kiderült, visszájára fordultak a dolgok, akár
elismerik, akár nem, de a félelem ott van. Bevallhatjuk, mindenki
valamilyen szinten fél; az elvesztett biztonság, a jövő, az instabilitás miatt,
még

saját

magunktól

is

félhetünk,

mert

emócióink

bármibe

belerángathatnak minket. Krisztus a feltámadás után többször is megjelent,
mindig azzal kezdte, hogy „ne féljetek”. Többször elhangzott az életében is,
mert

Ő

nagyon

is

jól

tudta,

belebetegednek/belepusztulnak

hogy
a

ez

jellemző

kilátástalanságba,

ránk.

Sokan

félelembe,
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depressziósak lesznek, különböző korképeik lesznek, van, aki attól reszket,
hogy mi lesz vele holnap, vagy mikor hal meg. Létért való küzdelem, jogos
félelem.
Jézus Krisztus vigasztal minket: „Még a fejeteken a hajszálakat is mind
számon tartja. Ne féljetek hát! Sokkal többet értek ti, mint a verebek.” (Lk
12,7) Az ember elgondolkodik azon, hogy kik vagyunk mi, hogy az Atya
tudta nélkül nem lehet bajunk. Előzőleg sok és súlyos terhet raktunk
magunkra, sok mindent összegyűjtöttünk, ami teljesedni fog rajtunk. A 16
saját életünk elrontói mi magunk vagyunk, az emberek ma is önsorsrontást
művelnek. Az ember elképed, hogy hogyan lehet valaki a saját maga
ellensége. Ha figyelmezteted rá a lényt, még ő mondja; hogy nem így van,
te látod rosszul. Isten minket magunktól megvédeni nem fog és nem is
akar, mert a szabad akaratunk működik. Ezen el kell gondolkodni: sokkal
kevésbé kellene félni, ha a szabad akaratunkat átadnánk Istennek, így már
ha magadtól nem kell tartani, a szabad akarat felhasználásától sem kell
félni, akkor valóban nem kell aggódni. Míg az ember dönt, addig Isten nem
avatkozik bele, itt ebben az életünkben nem...! Lássuk be, a háborúban
sem ugrott oda az Úr a golyók elé, nem zuhantatta le a repülőgépeket, nem
lépett közbe, s így félni kellett egymástól, a gonoszságtól, a rossztól.
Látható, Ő direkt nem hárítja el felőlünk a tetteink, döntéseink hatását. Erre
nincs oka, nem avatkozik be, ismétlem jelszó: szabad akarat van. A nem
kell félni vigasztalást csak akkor lehet 100%-nak venni, ha a te életed az
Úrban leledzik, ha az Ő törvényei szerint cselekszel, akkor nyugodt lehetsz,
főleg ha becsülettel is állsz Isten mellett.
„Mondom pedig néktek: Valaki vallást tesz én rólam az emberek előtt, az
embernek Fia is vallást tesz arról az Isten angyalai előtt; Aki pedig
megtagad engem az emberek előtt, megtagadtatik az Isten angyalai előtt.”
(Lk 12, 8-9) Ez a megvallás nekünk napi parancs lenne, senki sem
tagadhatja meg az Urat. Pedig ez napjában többször is megtörténik egy-egy
ember részéről. Abban sem vagyok biztos, hogy az ember fut a lehetőség
elé, hogyan vallja meg az Urat, mert fél, vagy gyáva. Igyekszik kikerülni a
helyzeteket, ha sarokba szorítják, akkor tán megvallja. A langyos hitek nem
sokra visznek, a lagymatag hitű nem fog kiállni az Úr mellett. Ha meghal az

ember, ez a langyos hit – ami a mai hívók körében jellemző, de van pár
kivétel is – nem lesz elég.
Végezetül:

Fel

kell

tenni

kérdést

maguknak,

a
mit

akarunk a halálunk után. Állni
és várni a „jószerencsét”, ami
nem fog jönni, mert semmit
sem tettünk érte. Csak az lesz
a testünk levételekor velünk,
amit magunkkal tudtunk vinni,
az Isten szeretetét, a Fény
szeretetét, akibe bele fogunk
rohanni és Ő elfogad. Másik
szélsőséges lehetőség – közte
sok

variációval...–,

feneketlen,

Isten

a
nélküli

sötétség, mely minden percben
szublimáltatni,

szétoszlatni

akar, de nem tud, az őrjítő
félelem állandóan jelen lesz,
marad.

Embertársaim,

én

szóltam, s ez az igazság, döntsetek, mit akartok. Most döntsetek, és úgy is
éljetek, nehogy késő legyen, és a halállal kifussatok az időből. „Monda pedig
néki az Isten: Bolond, ez éjjel elkérik a te lelkedet te tőled; a miket pedig
készítettél, kiéi lesznek? Így van dolga annak, a ki kincset takar magának,
és nem az Istenben gazdag.” (Lk 12. 20-21)

Marton Janka

„MOST VAN ITT AZ ALKALMAS IDŐ”
Egyik nap a tizenöt éves lányom azt mondta: Tudod, rájöttem,
hogy minden nap a saját döntésem, hogy rossz kedvűen, a
nehézségekre koncentrálva viszem végig a napot, vagy a jót
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nézem, azt, hogy hozhatom ki az adott napból a legtöbbet. Azóta ez
sokszor eszembe jut, hiszen a felnőttek világában szinte divat a folytonos
panaszkodás, az önsajnálat és sajnáltatás, igen kevesen élnek örömben és
a jót nézve.
Pár napja a vízparton gyönyörű szivárvány volt az égen, az emberek
nyaralva, sétálva – tehát nem rohantak –, mégis lehajtott fejjel mentek,
észre sem vették vagy nem volt nekik fontos, nem álltak meg, nem néztek
fel, nem gyönyörködtek benne. Sokszor gondolok arra, hogy Isten 18
szeretetének bizonyossága nélkül én is mindig depressziós és pesszimista
lennék, valószínűleg már kisiklott volna az életem.
A héten Szalézi Szent Ferenc Filoteájából tartott Márta, a lelki vezetőnk
előadást, és akkor megint eszembe jutott a lányom gondolata, de
mélyebbre menve: nem hagyhatom magam sodródni a történésekkel. Nem
arról van szó, hogy minden nap egyszerűen csak „jó”, „örömteli” legyen,
hanem arról, hogy minden nap, minden szépségben és nehézségben
Istenhez kerüljek közelebb, Őneki engedjem át magam, az ő feladatát
tegyem meg. Az én döntésem, nem fog ráerőszakolni. Adhat jeleket,
figyelmeztetéseket, de végülis rajtam áll és én nem tologathatok, hiszen
nem is tudhatom, meddig van rá lehetőségem.
Pár hete, mikor nagymamám meghalt, lélekben azt éreztem, hogy azzal a
belehasító kérdéssel távozik: „Hát ennyi volt?”. Nem tudom, lehet-e úgy
elmenni, hogy akkor ne tűnjön hihetetlenül rövidnek az élet, de az biztos,
hogy „Most van az alkalmas idő. Most van itt az üdvösség napja.” (2Kor
6,2) – ma kell megélnem Isten szeretetét, ma kell formálni engedni
magam, ma kell megtennem, amit kér, MOST van itt az idő.
„A mágnes vonzza a vasat, és magánál tartja. Ó Jézusom, légy az én
Mágnesem, légy szívem Vonzója, aki magadhoz kapcsolsz engem, és
odakapcsolsz, hogy mindörökre egyesítsd szívemet szíveddel. (...)Lelkemet,
végtelenségednek cseppjét, melyet tőled kaptam, szívd fel jóságodnak
tengerébe, amelyből származott!” (Szalézi Szent Ferenc: Teotimus)

Ez a vonzás mindig itt van,
csak fel kell emelni a fejünket,
meglátni

Isten

szivárványát,

jelenlétének

nem

„jó

lett

volna” meglátni vagy „majd jó
lesz”, hanem most nyissam ki
magam,

most

változzak,

köszönettel azért, hogy még 19
lehetőségem van rá. Igen, a
lélek örök életű, de ha abban a
kegyelmi állapotban van, hogy
ráismert az őt vonzó Jézusra, akkor az örök életben ez a MOST a Jézussal
való kijárat kulcsa lehet.

KERTÉSZET
Rizmayer Péter

ÉDESAPÁM TANÁCSAI
Ez az időszak a gyümölcsök szedésének dömpingjét hozza (az
időjárás szeszélye és a befektetett munka függvényében). Javában érik a sárgabarack, kezd érni az
őszibarack, a korai "nyári" szilvák, almák, és az időjárástól függőn a korai szőlőfajták. Befejezzük a cseresznye, meggy és a bogyósok szüretét, és
egy csapadékban igen gazdag június után folytatjuk
szüretelést, és ezzel párhuzamosan a növényápolást.
Az eddig lehullott sok csapadék leegyszerűsítve négy
dolgot és így feladatot is kijelöl:
1. A bujább vegetáció, nagy hajtások, jóval nagyobb lombfelületek kiszívják a
növényekből a tápanyagokat. Intenzív lombtrágyázás indokolt.

2. Nemcsak a szőlőnél, hanem a többi növényeinknél is (Péter-Pál napjától
kezdődően) indokolt a csonkolás, a vízhajtások ritkítása, általában a korona
"szellőssé" tétele, ami a napfény behatolását, az érést, és a permetezést teszi
lehetővé.
3. A sok csapadék a gombás betegségek elszaporodását hozza magával. A
gombás fertőzések közül legnehezebb feladat a lisztharmat és gyümölcs monília elleni védekezés. A rovarkártevők elleni védekezésből a molyok elleni védekezés nagy jelentőségű és nem kevésbé (akinek diófája van) a dió- burokfúrólégy elleni védekezés.
4. A sok eső a gyomnövényeknek is nagyon kedvező. Fontos a művelt terület
gyommentesen tartása. Erre kísérletet többféle módon tehetünk. A mechanikus gyomirtás kiskertekben alkalmazható, egy régi eszközére hívnám fel a figyelmet. Ez a HOROLÓ! Penge része a
sekélyen gyökerező gyomok irtására –
nem kiszáradt agyagon – kiválóan alkalmas.
- A szedés után a letermett fák kimerültek és legyengültek. Nagyon fontos lenne
a nyári zöldmetszések megkezdése (cseresznye, meggy, kajszi), mivel ilyenkor a
sebek gyorsabban beforrnak (a tavaszi metszést hozom előre nyár végére). A
letermett és elgyengült fáinkat és bokrainkat szükséges egy védő permetezéssel megóvni a különböző fajta fertőzésektől és rovarkártevőktől. Az említett
munkák elvégzésével már a következő évi termést készítjük elő. Egy kis praktika a meggyágak felkopaszodása ellen: az ágak végeit meg kell metszőollóval
csípni, így kényszerítve a teljes ághossz berakodását virágrüggyel.
- Az őszi érésű körte- és almafajtáknál, késői őszibarackoknál folytatni kell a
termésritkítást (ott, ahol indokolt). Az alapelv, hogy két kifejlett gyümölcs között be kell, hogy férjen egy harmadik.
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- A kedvenc paradicsomról is szükséges a folyamatos gondoskodás. A folyamatosan végzett feladatokon túl arra hívnám fel a figyelmet, hogy folyamatos
tápanyag-utánpótlást igényel. Ezt lombtrágyázással, a mész hiányát tejjelvízzel (50-50%) pótolhatjuk. A növényvédelmet a bordói leves és rövid (5 napos) élelmezés-egészségügyi várakozási idejű rovarölőszer permetezésével kell
végezni.
- Darázscsapda. Augusztus hónapban az érett gyümölcsöket és elsősorban a
szőlőt dézsmálják. Az edényeket lehet vásárolni, de bármely más PET palackos
megoldás is jó. A lényeg a csapdában lévő folyadék. Az általunk használt arányok: 1 evőkanál ecet, 1 púpozott teáskanál porcukor, 2,5 deci sör és ugyanennyi víz összekeverve. Ez a keverék a darazsakon túl a legyeket, molyokat is
megfogja. A kereskedelemi forgalomban kaphatóak sárga ragacsos lapok,
amelyek nagyon hatékonyan fogják a rovarokat. A hangya 1 rész sütőpor+1
rész porcukor keverékkel gyéríthető.
Zöld kincseink környezetünkben
Ebben a részben csak emlékeztetőül, esetleg figyelemfelkeltés céljából, felsorolásszerűen említek néhány "zöld kincset". Tágabb környezetünkben fellelhetők, gyűjthetőek. A gyógyhatásukról javaslom utána olvasással meggyőződni!
- Ne feledkezzünk el az édes magbelű sárgabarack magok gyűjtéséről!
- Folytatni szükséges a diólevél gyűjtését.
- A fekete ribizli levél gyűjtése is most esedékes.

Kis Enikő

EMBERSÉGES VENDÁGLÁTÓK A BALATONNÁL
Balatonnál üldögélek, a parton béke vesz körül, valami szelíd
csend és öröm. Az elmúlt hónapok zsúfolt, fárasztó ideje után,
mint egy kis sziget, olyan ez a pár nap. A koronavírus nehéz időszak voltfélek még nincs teljesen vége…-, mindenkinek így vagy amúgy idegfeszítő
hetek voltak ezek.
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Már nagyon vártam ezt a pár napot.
Aztán az első délutánon megcsúsztam és elestem. Csúnyán megütöttem az
államat egy kőbe, s nem akart elállni a vérzés. Kérdeztem a szállásadómat,
hol van ügyelet Balatonbogláron. Nem magyarázott, szó, gond nélkül elvitt
kocsival. Kiderült, hogy varrni kell, de azt is csak Siófokon, a sürgősségin.
Kis logisztika után, oda is bevittek. Ennyi jóságra nem számítottam.
Megvárták - kérdeztem: nem bánják-e, hogy kárba ment az idejük? Nem 22
ment az kárba: mindig van valami tennivalójuk. Erősködtem, többször is,
hogy kifizetem az utat, a fáradozásukat. Nem fogadták el. Azt mondták, az
már csak természetes, hogy az ember segít, ha kell az embertársán. Annyit
kértek, kommenteljem a szállást a Szállás.hu-n. De azt amúgy is kérték
volna. Ha jót, ha rosszat, írjam meg.
Hát, megírom: vannak még jó emberek. Olyanok, akik nem elmenekülnek
hazánkból, hanem munkával, szorgalommal megvetik a lábukat, két helyen
dolgoznak, hogy elindítsanak egy saját vállalkozást és nem adják fel.
Kedvesek a vendéggel, segítőkészek, a szállás tiszta, csinos, kényelmes.
Nem luxus, de pont megfelelő annak, aki a szerény, egyszerű szállásokat
kedveli vagy esetleg csak eddig nyúlik a takarója.
Azt gondolom, az ilyen embereket meg kell becsülni, támogatni kell. Ők
azok a hétköznapi hősök, akik jobbá, élhetőbbé teszik a környezetüket.
(https://szallas.hu/jamai-apartmanhazbalatonboglar?gclid=CjwKCAjwxev3BRBBEiwAiB_PWMb0heu8O5ntXwY1NGc7yzgX968CJkvTtjMzi
d9ri7kyDTwdn3w3bRoCJ34QAvD_BwE)

Varga Márta

AQUILA HUMOR
Egy bokszolónak sürgősen ki kell venni a vakbelét.
− Alszik már a páciens? – kérdi az operációra érkező sebész az
altatóorvost.
− Sajnos nem – panaszkodik. – Már harmadszor próbálom altatni, de nem megy.
Miközben számolok 1-től 10-ig, 9-nél mindig talpra ugrik!
*******************
A műtőben operációhoz készülődnek. A sebész megszólal:
− Nővér, kérek egy kis alkoholt.
Erre a beteg ijedten felül a műtőasztalon:
− Nem tudna várni a műtét utánig, doktor úr?
----------------------------------Baráti országok
A hatvanas években az egyik laktanyában politikai foglalkozást tartanak.
– Elvtársak! Ki tudná felsorolni a baráti országokat?
Kovács honvéd jelentkezik.
– Csehszlovákia, Románia, Lengyelország, NDK, Bulgária.
– No de Kovács elvtárs, a legfontosabbat kihagyta!
– Én mondtam minden baráti országot!
– Hát a Szovjetunió?
– Az nem baráti ország. Az testvéri ország.
– Hát nem mindegy?
– Nem! Mert a barátját az ember maga választja meg...
----------------------A jó hőmérő
Hőmérőt vásárol a tsz-elnök.
– Milyen gyártmány van? – kérdi az eladót.
– Angol és orosz.
– Akkor adjon egy angolt, mert az oroszt nem lehet lerázni.
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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, mielőtt rendes tag lehetne. Habár nálunk amúgy is mindenki önkéntes, pénz hiányában senkinek sem
tudnánk egyébként sem fizetni. Így nem is ömlenek hozzánk a jelentkezők…
Kérjük, ha érez magában erőt ehhez az intelligenciát, becsületet és kitartást kívánó munkához, jelentkezzen tagjelöltnek, várjuk.
Az alapszabályunkat a honlapunkon megtalálja.
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
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