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Moottttóó:: Amint engem szeret az Atya

Csakugyan magas a mérce! Jézus nem kevesebbet állít, mint azt, hogy magatartása a tanítványokkal szemben teljesen egyértékű azzal a magatartással, melyet az Atya mutat irányába. És erre
egyetlen szó igaz és helyes: szeretet. E rövid beszédben nyolcszor ismétli a szót: szeretet. Ötször szerepel a
parancs, parancsol és háromszor mondja a tanítványokat barátainak. E három szó elégségesen, de egyúttal
teljesen leírja a kapcsolatot, ami egyfelől az Atya és a Fiú, másfelől a Fiú és barátai, a tanítványok között
fennáll. Jézus nem kevesebbet mond, mint azt, hogy e két kapcsolat azonos értékű és jellegű. Sőt mi több, a
parancs sem más, mint hogy szeressék egymást. Ha ezt megteszik, akkor hoznak maradandó gyümölcsöt, akkor teljesítik hivatásukat, küldetésüket. Persze, a „szeressétek egymást” nem puszta érzelmi állapotot jelez.
Akkor hiteles, amikor a tanítvány elmegy a végsőig, élete feláldozásáig. És csakugyan, János – akinek e sorokat tulajdonítjuk – kivételével mind vértanúk lesznek. János azonban a szeretett tanítvány. Van tehát nagyobb szeretet is annál, hogy feláldozzuk életünket? A Mesterért élni felér azzal, hogy meghalunk érte vagy
egymásért.
Kiss Ulrich SJ

A HÉT SZENTJE
SALKAHÁZI SÁRA 1943-ban elöljárói engedélyével tudatosan ajánlotta fel életét az üldözöttek védelmére.
Óriási kockázatot vállalva menekítette az embereket, elsősorban az öregeket, a betegeket és a gyengéket. A
második világháború utolsó hónapjaiban üldözött zsidók, nők és gyerekek százait rejtegette budapesti rendházában. Miután valaki följelentette őket, a nyilasok – az általa bújtatottakkal együtt – a Duna-partra hajtották utolsó állomáshelyéről, a Bokréta utcából, és ott kivégezték 1944. december 27-én, 45 éves korában.
XVI. Benedek pápa 2006. április 28-án hagyta jóvá a dokumentumot, amely elismerte a szociális testvér vértanúságát, és engedélyezte, hogy boldoggá avatására Budapesten kerüljön sor. Salkaházi Sára boldoggá avatása azért is jelentős esemény, mert kilencszáz év elteltével ez volt az első boldoggá avatás Magyarországon.
(Hasonló szertartás legutóbb 1083-ban volt, amikor Szent Istvánt, és fiát Szent Imre herceget, valamint az őt
nevelő Szent Gellért püspököt avatták boldoggá.)
Az egyház hosszú évek óta megemlékezik a szociális testvérről. Salkaházi Sára emlékét tábla hirdeti a Szabadság híd pesti hídfőjénél, ahol minden év december 27-én, egykori elhurcolásának évfordulóján gyertyát
gyújtanak. Május 11. Salkaházi Sára földi születésnapja.

A NNYYÁÁK
K

N
NA
APPJJA
A

Az amerikai eredetű hagyományt Magyarországon a Magyar Ifjúsági Vöröskereszt honosította meg. Az első
megemlékezést 1925-ben szervezték. Az anyák napját Magyarországon minden évben május első vasárnapján ünnepeljük.
József Attila: Töredékek
(részlet)
Édesanyám, egyetlen, drága,
te szüzesség kinyílt virága
önnön fájdalmad boldogsága.

