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Kerényi Lajos atya emlékkönyvébe
1950. június 9-én kezdődött
a magyarországi szerzetesek elhurcolása, internálása, létbizonytalanságba
taszítása. Az államvédelmi hatóság június 10-ről
11-ére virradó éjszaka a
nagykanizsai és szegedi,
egy hét múlva pedig a váci
rendházak lakóit a váci
püspöki palotába internálta. Június 18/19-én éjszaka
a mosonmagyaróvári és a
tatai piaristákat hurcolták
el Hatvanba.
Mi, kalazantinerek, valamennyien a pesti rendházhoz tartozva éltük át
ezeket a heteket, s nem

tudtuk, sor kerül-e erre a
rendházra is.
Sík Sándor volt 1947-től a
rendfőnök, s ő is benne volt
abban a bizottságban, melyet az akkori püspöki kar
elnöke, Czapik Gyula egri
érsek vezetett, és tárgyalni kényszerült a Rákosi
Mátyás vezette állami bizottsággal. Ő időnként beszámolt ezekről a tárgyalásokról. Egyik alkalommal
elmondotta, hogy Czapik
érsek úr hivatkozott arra,
hogy Szent István óta az
egyháznak ebben az országban évezredes jogai
vannak... Rákosi erre azt
válaszolta,
hogy
proletárdiktatúra van, ilyenre ne
hivatkozzon, mert
úgyis az történik,
amit ők diktálnak!
Megtörténhet az
is, hogy az összes
szerzetest kiszállítják Szibériába,
ez csak vagon kérSzept. 14: Szent Kereszt
dése.
felmagasztalásának ünnepe

A rendfőnök úr nekünk
azt mondotta, hogy ha ez
talán nem is válik valóra,
de az már egészen biztos,
hogy teljesen felszámolják
a szerzetességet. Ajánlotta
nekünk, növendékeknek,
hogy váltsuk ki a munkakönyvünket, és menjünk
el fizikai munkát végezni.
Ezt meg is tettük. Egy piarista öregdiák szerzett
többünknek munkahelyet:
Aszfaltozó és Kövező Nemzeti Vállalat keretén belül
Csepelen dolgoztunk egy
útépítésnél. Reggel negyed
hétkor szentmisére mentünk a csepeli templomba,
hétkor pedig beálltunk melózni. Ez egész nyáron át
tartott.
Magunk közt elég sokat
beszélgettünk a jövőnkről. Lajos egyszer csak azt
mondta: „Deus providebit
– Isten majd gondoskodik!”
Azóta is sokat gondoltam
erre a mondásra, amelyet
annak idején Ábrahám
mondott Izsáknak, a ‰

fiának, amikor mentek fel a hegyre áldozatot bemutatni, s egyszer csak Izsák
megszólalt: „Apám, itt a tűz meg a fa, de
hol van az egészen elégő áldozat?” Mire
Ábrahám: „Fiam, Isten majd gondoskodik
magának egészen elégő áldozatról!” (Teremtés könyve 22,7-8)
Bizony, Lajos akkor még csak huszonhárom éves volt, én huszonegy, és ennek a
mondásnak az igazát hosszú életünk folyamán azóta már mindketten számtalanszor megtapasztaltuk...
Adj nekem lelkeket, Uram! Kerényi
Lajos atya önéletírása (új, jelentősen
bővített kiadás, 264 old, kemény táblás,
képmelléklettel, 3800 Ft)

csodálatos derűjét varázsolja az arcra.
10. Végül aki rájön arra, hogy az
öregség nem lemondás, hanem
felülemelkedés az életnek olyan
magaslatára, ahonnan minden érthetőbbnek, igazabbnak, szebbnek
látszik.
Új, bővített kiadásban kapható Bánk József
érsek atya könyve, a Vademecum! „Lelki
kapaszkodó” életutunk állomásaihoz,
örömben és szomorúságban, nehézségek és
megpróbáltatások között (188 old., 980 Ft)

Ki nem öregszik meg soha?
1. Aki nem fél az öregségtől.
2. Aki nem akar mindenáron fiatal maradni.
3. Aki megőrzi kedélyét és jó humorát.
4. Aki sohase adja át magát a „jól
megérdemelt nyugalomnak”, hanem
gondoskodik arról, hogy a kor legvégső határáig legyen valami elfoglaltsága.
5. Aki a kor haladtával a legnagyobb
mértékben ápolja lelkét, és a legkisebb mértékben kendőzi arcát.
6. Aki felfedezi, hogy az élet akkor is
érdekes, amikor már a küzdelmen
túl csupán nézőként szemlélhetjük.
7. Aki szoros kapcsolatot talál a természettel, amely megtanítja arra, hogy
nincs elmúlás, csupán megújulás.
8. Aki tudja azt, hogy az egyetlen örökifjú az emberen a mosoly, és
9. tudja azt is, hogy a leghatásosabb
szépítőszer a jóság, amely a lélek

Ahogy az őszre nemcsak a termés be-

gyűjtése és a ragyogó színpompa jellemző, de
a fák koronáinak csupasszá válása, a levelek
lehullása és összetaposása is úgy az időskor
sem csak egy erőteljes záróakkordja, összegzése egész életünknek, de az elmúlás ideje is.
Olyan időszak, amelyben az is előfordul, hogy
a világot idegennek érezzük; az életet teherként, testünket pedig nyűgként hordozzuk.
Szent Pál szavai szerint: „bár a külső ember
romlásnak indult bennünk, a belső napról
napra megújul” (2Kor 4,16).

Szent II. János Pál pápa breviáriumából,
vagyis gondolatgyűjteményéből idéztünk
(128 old., 1380 Ft)

Tanulgassunk egy kis szent derűt!
Nem könnyű az öregség. De találtam a Bibliában olyan vigasztaló sorokat, amelyeket
idős korban érdemes imádságként olvasgatnunk, mert hallatlan erő van benne. Ilyen
például a 71. zsoltár. Írója vén ember, ebből
a költeményből mégis valami szent derű sugárzik.
Tanulgassunk egy kis szent derűt! A magam számára is kutattam ennek a zsoltárnak és öreg írójának a titkát. Mi sugárzik
belőle kétezerötszáz év óta? Mit kaphatok
tőle én, a hatvanon jóval túl?
Először is azt láttam, hogy ennek az öregembernek van Istene. Mégpedig olyan Istene,
Akit hatféleképpen szólít meg: szabadítóm,
kősziklám, erősségem, reménységem, támasztékom, bizodalmam. Ennek az öregembernek
az Istene nem elméleti Isten, nem a filozófusok Istene, nem Kant vagy Spinoza Istene.
A zsoltáros Istene nem papiros-Isten. Élő
Isten! Akire rá lehet támaszkodni, Aki vele
jár, benne van, Akiből él. Isten konkrét valóság az ő számára. Ez élteti és ez adja ennek
a vén embernek a sugárzó, mosolygó derűt.
Ez lobog, ez melegít, ez sugárzik a 71. zsoltárból. De boldog, akinek ilyen Istene van!
A héber–arámban ez a „boldog” szó azt
jelenti: ha nincs is semmije, Istene van. Az
ószövetségi író számára ilyen volt a boldog
ember. Hadd tegyem hozzá: ma is ilyen a
boldog ember. Minden körülmények között
az, hiszen van Istene!
Egyszer egyik falusi lelkésztársam, akihez
kiterjedt tanyakörzet tartozott, elmondta
nekem, mi történt az egyik tanyán, ahol az
egész család bérhizlalásra építette a megélhetését. A szegény öreg parasztgazda
unokája játékból beleszórt az etetővályúba
valami gyomirtószert. A gazda nem vette
észre, beöntötte mellé a disznók eledelét
– és egyetlen nap alatt elpusztult minden

állata, még a csirkék is, mert azok is belecsipegettek a mérgezett moslékba.
A lelkipásztor hamar megtudta a bajt, nagyon megrendült. Azonnal biciklire ült, s
kiment a tanyára. Ásójára támaszkodva,
egy nagy gödör szélén találta a közel hetvenéves, igaz hívő kálvinista presbiterét. Átölelte a vállát, és azt mondta neki:
– Ugye, Miska bácsi, most nagyon szegény
lett?
Miska bácsi ránézett a lelkipásztorára, és
csöndesen így válaszolt:
– Tiszteletes úr, szegény az, akinek nincs Istene; én csak szegényebb lettem, de szegény
nem!
A lelkésztársam így fejezte be nekem a történetet:
– Tudod, ezután nem kívántam biciklire
ülni, hazáig toltam inkább, s törülgettem
közben a szememet. Arra gondoltam, van-e
nekem ekkora hitem, mint ennek a presbiter
testvéremnek?
Szegényebb lehetsz, de ha Istened van, szegény sosem vagy. Ez sugárzik ebből a zsoltárból.
Gyökössy Endre: Az öregkor örömei és
áldásai  Egy „boldog öregember”
lelkigondozó vallomásai, segítő jótanácsai
sok-sok elgondolkodtató mai történettel.
(208 old., kemény kötésben, 2800 Ft)

Az idős kor a maga sajátosságaival
voltaképpen elszakadás a kevésbé lényegestől. A betegség, a testi-lelki szenvedés
– mindez szükséges, mert zseniálisan
alakítja az embert.
Újra kapható az Igazgyöngy vagy
Isten tenyerén – Segítő gondolatok című
könyvecske! Ebből idéztünk most. (540 Ft)

 Akciós vicc 


Kohn kitesz egy táblát boltja kirakatába:
„Rendkívüli akció! A padlizsán darabja
ma csupán 250 Ft! Három darab egy ezresért!”
A vásárlók egész nap tiltakoznak:
– Mégis hogy képzeli? 1000 Ft-ért négy
jár!
Kohn minden esetben vitatkozik egy kicsit, majd megadja magát, és becsomagol négy padlizsánt.
A szomszéd boltos, Grün hosszan figyeli
ezt a színjátékot, majd megkérdi:
– Te Kohn, miért nem javítod már ki azt
a táblát?
– Megőrültél? Szerinted előtte vett tőlem valaki egynél több padlizsánt?

Nagy Alexandra: Valóban derűs az ég!
című viccgyűjteményből idéztünk
(192 old., 1580 Ft)

A HÉT sikerKÖNYVEI
Kerényi Lajos atya önéletírását
új, jelentősen bővített kiadásban kínáljuk,
3800 Ft helyett 3300 Ft-ért –
és ajándékba adjuk mellé Lajos atya
Tanuljunk meg ünnepelni! című
könyvét is! (összesen 2800 Ft árelőny!!)

Hogy megértsétek szüleitek szeretetét,
saját magatoknak is gyermekeket kell
felnevelnetek. (Kínai közmondás)
Amikor szüleid megöregszenek, gondolj
saját gyermekségedre. (Ravignam)
Két gondolat a Minden napunk a szeretet
ünnepe című, klasszikusan szép ajándékkönyvből
(160 old, kemény táblás, 2400 Ft)

Minden héten vannak nálunk
„régi” újdonságok!
Éppen ezért érdemes minden héten megtekintenie Keresztény Antikváriumunk
gazdag kínálatát akár a honlapunkon, akár
élőben, a Könyvesboltunkban! Kb. 500 különleges, válogatott könyvünk listáját és
leírását szívesen elküldjük Önnek emailben
is, ha kéri!
Néhány hete rengeteg jó gyermekkönyvet is
kaptunk! Látogasson el Könyvesboltunkba,
válogasson kedvére, hátha megtalálja köztük gyermekkora kedves olvasmányait!
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