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Mottó: kikergette mindnyájukat a templomból

Manapság a templomokból Istent kergetik ki. Pontosabban, a hívők, akik kiürítik a templomaikat,
a kufárokra bízzák az immár céltalan és üresen tátogó épületeket, hogy kiadják az árusoknak és
pénzváltóknak. Nyugat-Európában mindennaposak az ilyen hírek. Íme, egy újsághír: Több, mint kétszáz évvel ezelőtt az emberek a saját erejükből építették fel a templomot. Most, az utódaik végignézték, hogy teszik
pár perc leforgása alatt a föld martalékává.
Az RWE Power társaságot a tüntető aktivisták sem tudták meggátolni abban, hogy lerombolják a német
Immerath település templomát. A község egyébként a Rajna-vidék–Pfalz tartomány egyik látogatott turisztikai központja. A Szent Lambert-templom lerombolásáról szóló hírt a Rheinische Post német lap weboldala
tette közzé (RP Online). A neoromán templomot a helyi lakosság építette a 19. században, ám a templom lebontása ellen tiltakozó környezetvédelmi aktivistáknak végül nem sikerült megakadályozniuk, hogy a templom helyét lignitbányászati (a barnaszén egy fajtája) helyszínné alakítsák. A Greenpeace aktivistáit, akik a
templom homlokzatához bilincselve tiltakoztak, a rendőrség szállította el a helyszínről. – szól a tudósítás.
Szó sincs arról, hogy a környezetvédők a „házadért való buzgóság emésztette volna.” Ők a barnaszén légkört
szennyező tulajdonságai miatt szálltak barikádra. És Isten házából az energiatröszt nem vásárcsarnokot, hanem kitermelőhelyet csinált. Persze a hívek is tiltakoztak. A kulturális örökség miatt. Mindez igen mesze van
Krisztus aggodalmától. Az új ikon a „természet”: „Itt nem csak egy templomtorony dől össze, itt összeomlik
a reményünk, hogy az emberek gondolkozása megváltozzon. A klímaváltozás a mostani időkben állatok milliárdjait öli meg az óceánokban. Vagy azért mert a víz túl meleg, vagy savas, vagy, mert megolvad a délisarki tenger jege, mely alatt algák és kőzetek telepednek meg, melyek az élelmi lánc elejét képzik, annak végén a bálnákkal és delfinekkel. Ha meghal a tenger, mindnyájan meghalunk” – érvel egy zöld aktivista.
Ami elsikkad a sajtóban, az a nem jelentéktelen apróság, hogy az erkelenziek egy új templomot kaptak a régi
helyébe. Igaz, ezt nem három nap alatt építették fel.
Kiss Ulrich SJ

A HÉT SZENTJE
ISTENES SZENT JÁNOS 1495. március 8-án született Portugáliában, Liszabon közelében. Nyolcéves korában
kalandvágyból megszökött. Volt pásztor, katona, és rossz társaságba kerülve hódolt a szerencsejátékoknak és
ivászatnak is. Katona korában harcolt a törökök ellen hazánkban is. Jobb útra tért, midőn egyszer leesett a
lóról és hosszabb ideig betegeskedett. Ezután könyv- és kegyszer-árusítással foglalkozott. Avilai Boldog János egyik prédikációja annyira megrendítette, hogy életét a betegek és szegények gondozására szentelte.
Kórházat alapított, és azt kétkezi munkájával és koldulással tartotta fenn. A szellemi fogyatékosokról való
gondoskodásával messze megelőzte korát. Az Irgalmas rendet ő alapította. Egy fuldokló kisfiú kimentésekor
súlyos betegséget szerzett, és abba halt bele 1550. március 8-án, éppen a születésnapján, Granadában. 1690ben avatták szentté. XIII. Leó pápa pedig a kórházak védőszentjévé tette.

A Mennyei Atya áldását kérve, sok szeretettel köszöntjük a héten
név – és születésnapját ünneplő
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