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Pásztorlevél Szűz Mária Isten Anyja ünnepe alkalmából 2013-ban 

Krisztusban Kedves Testvéreim, 

 Az Újévet általában kölcsönös kézszorítással kezdjük, s egyben vidám 

mosollyal kívánunk egymásnak egészséget, boldogságot és Isten bőséges áldását. Szép 

és szükséges jókívánságok. Csatoljunk hozzájuk még egy kérést is az élő hit 

ajándékáért. Ez az ajándék olyan nagyon szükséges ebben a mai világban, mely 

mindenféle ravaszságokkal el akar téríteni bennünket Isten útjától. Az élő hit 

szükségességét hangsúlyozta a Szentatya, XVI. Benedek pápa is, amikor az egész 

Egyházban meghirdette a Hit évét. A Porta fidei (A Hit kapuja) levélben emlékeztetett 

minden hívőt arra, hogy „újra fel kell fedeznünk a hit útját, hogy egyre világosabban 

meg tudjuk mutatni a Krisztussal való találkozás örömét és mindig megújuló 

életerejét” (Porta fidei, 2). Számunkra a Hit évének megélése annál is aktuálisabb, 

mivel egybeesik a Szent Cirill és Metód Év megünneplésével, amikor megemlékezünk 

hithirdetőink elődeinkhez való megérkezésének évfordulójáról. 

Az új polgári év elején tele vagyunk tervekkel és jó elhatározásokkal. 

Bizalommal az Úrnak ajánljuk őket, akitől minden egyes új napot és ezt az Újévet is 

ajándékként kapjuk. A mai szentmise liturgiájában a zsoltáros szavaival kértük: 

"Istenünk, légy irgalmas hozzánk, és áldj meg bennünket" (Zsolt 67,1). Az Isten 

segítsége utáni vágy ne csak ma legyen szívünkben, hanem az egész évben, sőt az 

egész életünkben is. Hittel forduljunk a mi Urunkhoz, aki jobban ismer minket, mint 

mi saját magunkat. Hiszen jól tudjuk, hogy Isten áldása nélkül minden fáradozásunk 

hiábavaló.  

Legyenek szemünk előtt az Úr szavai, melyekkel a nagy zarándokhoz, 

Ábrahámhoz szólt, aki elhatározta, hogy az Úr által rendelt útra lép: "Járj előttem, és 

légy tökéletes." (Ter 17, 1b). Mindegyikünk zarándok, és a mi Istennel való 

együttműködésünkön múlik, hogy boldog lesz-e a mi ezévi zarándoklásunk is. Ezért 

fontos ezt a földi vándorlásunkat az Úr jelenlétében megélni, abban a rendíthetetlen 

hitben, hogy Ő mindent tud, mindent lát és mindent irányít. Isten lát bennünket, 

amikor segítő jobbot nyújtunk felebarátunknak, de akkor is lát minket, amikor 

testvéreink becsületébe gázolunk. Lát minket, ha életünkkel példát adunk másoknak, 

de látja bennünk azt is, amikor viselkedésünkkel a házassági eskü ellen vétünk. Lát 

minket imára kulcsolt kezekkel, és látja az ökölbe szorítottat is, melyet haragunkban 

felebarátunkra emeltünk. Isten látja minden jó és rossz tettünket és szavunkat. Mindig 

megadja nekünk a lehetőséget, hogy bűnbánatot tartsunk. Ő segít minket és a 

kiengesztelődés szentségében az őszinte bánat által adja a megbocsátást és újrakezdést. 

A szív változásának egy ilyen esélyét soha ne halogassuk, hanem használjuk ki.  
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Isten azonban nemcsak lát, hanem mérhetetlenül szeret is minket. Ahogyan a 

gondoskodó apa tanítja gyermekét az első lépésekre, úgy a mi Mennyei Atyánk a hit 

lépéseire tanít minket. Nekünk Jézus Krisztus hűséges tanítványaivá kell válnunk. A 

mi hitünk, melyet a keresztség szentségében kaptunk, az arra szánt mag, melynek fává 

kell növekednie. A fa pedig arra rendeltetett, hogy jó minőségű gyümölcs teremjen. A 

mi hitünk csak úgy fog növekedni, ha Jézus Krisztus követésére szánjuk el magunkat 

nemcsak a vallásos cselekményekben, hanem a mindennapi személyes életünkben is. 

Nehéz válaszolni a kérdésre: "Mi vár ránk az idén?" Bárhogyis legyen, 

Krisztust kövessük, fogadjunk el tőle minden szépet, de minden nehezet is az életben. 

A mi Urunk mondta nekünk: "Aki követni akar, tagadja meg magát, vegye keresztjét 

minden nap, és úgy kövessen engem" (Mt 16,24). Sajnos vannak dolgok, melyek 

elszakíthatnak bennünket az üdvösség útjától. Különböző bálványokhoz és zsákutcába 

vonzhatnak minket. Lehet az testi szenvedély, mely rabszolgává tesz minket, és 

teljesen megfullasztja a hitet. Lehet az a pénz és a vagyon. Ha hatalmukba kerítenek, 

könnyen beleeshetünk abba hibába, hogy bennük látjuk az élet értelmét, és 

fokozatosan a rabszolgáikká válunk. Ezért nagyon fontos gondolni rá és gyakrabban 

tudatosítani, hogy nem szolgálhatunk két úrnak (vö. Mt 6, 24). Ezzel nem szabad azt 

állítani, hogy az anyagi és testi dolgok rosszak. Azonban Jézus Krisztusra és az ő 

országára kell irányulniuk a Tízparancsolat és Krisztus evangéliumának szellemében. 

Ismét szeretném hangsúlyozni, mennyire fontos hozzáadni az újévi 

jókívánságokhoz az élő hit kérését. Ne felejtsük el az élő hit elérésének és 

megszilárdításának legerősebb eszközeit, melyek közé tartozik a napi ima, az Isten 

igéje és a szentségek, különösen a kiengesztelődés szentsége és az Eukarisztia. Az ima 

az a hely, melybe Isten jöhet, hogy segítsen nekünk. Az Igéjében Isten szól hozzánk, a 

bűnbánat-kiengesztelődés szentségében megbocsátja bűneinket és békéjét adja nekünk. 

Végül is az Eukarisztiában Isten él köztünk és bennünk. 

Kedves Testvéreim, 

az Újévbe kérem számotokra az Isten oltalmát és áldását. A mindenható Isten, 

Szűz Mária Isten Anyjának és Szent Cirill és Metód hithirdetőink közbenjárására, 

töltsön el titeket az élő hit ajándékával. 

Ehhez szívből adom apostoli áldásomat 

+ Orosch János, püspök, apostoli kormányzó „sede vacante” 

 

(A pásztorlevelet kérjük felolvasni homília helyett 2013 Újév napján - Szűz Mária Isten Anyja ünnepén.) 

 


