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Moottttóó:: „Miért eszik tisztátalan kézzel a kenyeret?”

Sok szülő legszívesebben kihagyná a katekézisből ezt az idézete. E szülők félnek, hogy többéves
pedagógiai fáradozásuk, hogy kézmosásra szoktassák csemetéiket, csődöt ne mondjon. Eközben
egyfelől az amerikaiak mániásan mosnak kezet, másfelől a derék jó Semmelweis doktor belebolondult kollégái ellenállása miatt az általa előírt kórházi kézmosással szemben. A Facebookon egy illető bevallja, hogy a
kézmosás miatt nem szeret vendégeket hívni, de pszichológusa megnyugtatja: normális. Nagyvonalú a doktor, mert a szakirodalom igenis kényszerképzetnek mondja a szüntelen kézmosást, és szorongásra vezeti viszsza.
Jézus kortársai kényszerképzetek áldozatai lettek volna? Jézus a hagyományt támadja, mely rég elszakadt a
cselekvés racionalitásától, legyen az gyakorlati higiéniai – vagy spirituális, mint Mózes esetében. Bizony mi
is mennyi mindent teszünk szinte görcsösen, és közben azt se tudjuk, miért is? Amire Jézus rá akar vezetni
minket, hogy, az igazi szennyel, a lelkünkben lappangó gonoszsággal törődjünk, ott legyünk „pedánsak”. S
ha átnézzük Jézus listáját, hogy mitől lesz az ember tisztátalan, akkor döbbenettel látjuk, hogy ma bizony nagyobb szükség van lelki nagytakarításra, mit valaha.
Kiss Ulrich SJ

A HÉT SZENTJEI
Kassai vértanúk
KÖRÖSI MÁRK 1588-ban született Horvátországban. 1615-ben szentelték pappá. Rövid lelkészi tevékenység
után 1616-ban Pázmány Péter a nagyszombati papneveldébe hívta professzornak. 1619-től a teljesen protestánssá lett Kassán fejtett ki missziós tevékenységet a nép körében. Jó barátja volt a másik két jezsuitának, az
együtt végzett ignáci lelkigyakorlat óta.
PONGRÁCZ ISTVÁN az erdélyi Alvinc várában született 1582-ben. 1602-ben belépett a brnói jezsuita kollégiumba. Tanult és tanított Grazban, Ljubjanában és Klagenfurtban. 1615-től a hommonai kollégiumban volt
tanár és lelkipásztor. 1618-ban a helyőrség magyar katonáinak lelkipásztoraként került Kassára.
GRODZIECKI MENYHÉRT a sziléziai Czeszynben született 1584-ben. A lengyel családból származó ifjú
1603-ban Brnóban belépett a jezsuita rendbe, s novícius társa lett Pongrácz Istvánnak. Menyhért Prágában és
Brnóban tanult, 1615-ben lett a prágai Vencel-kollégium igazgatója.
1619. szeptember 5-én Bethlen Gábor hadvezére Rákóczi György egy váratlan rajtaütéssel elfoglalta Kassát.
Rákóczi ígéretét megszegve, megkezdte a katolikusok bántalmazását, üldözését. Ennek esett áldozatul a három jezsuita, akik különösen szálkák voltak a kálvinisták szemében. Márkot, Istvánt és Menyhértet kétnapi
éheztetéssel próbálták rávenni a hittagadásra. A sikertelen kísérlet után a foglyokat szörnyű módon megkínozták, és 1619. szeptember 7-én Márkot és Menyhértet lefejezték, a halottnak hitt Istvánt egy közeli
szennygödörbe dobták a két holttesttel egyetembe. Pongrácz István egy nappal később halt bele sérüléseibe.
Boldoggá avatásukat Pázmány Péter kezdeményezte1628-ban, és X. Pius pápa végezte 1905-ben. II. János
Pál pápa 1999-ben szentté avatta a három vértanút.

