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Gondolatok járvány idején 

Sokat hezitáltam, írjak-e vagy se. Olyan sokan megtették már és ezután is teszik 

ebben az embert próbáló helyzetben. Volt aki azt kérdezte, miért nem közvetítjük mi 

is a szentmisénket? Most igazán válogatni lehet a szentmise közvetítésekben, akár a 

televízióban akár az interneten. A szentmisében pedig nem az a fontos, melyik pap 

mutatja be. Hisz egyetlen örök áldozat van a Jézus Krisztusé, Ő az áldozat és az áldozat 

bemutató. 

Mégis, mivel másképp nem tudok a Kedves hívekhez szólni mint plébánosuk, en-

gedjék meg, hogy pár gondolatot megosszak, és ezután rendszeresen megtegyem ezt. 

Miért engedi ezt Isten? Végre rá kell jönnünk az ember nem az a mindenek fölött 

álló, kisisten, akinek nincs szüksége teremtőjére, elboldogul maga is. Sajnos azt is be 

kell vallanunk, az ember maga is tehet mindarról, ami miatt most fél, szenved. Talán 

most mindenkinek lesz ideje, és ösztönzése, elgondolkodni egy kicsit. 

Mire van szükségünk? 

Valakik szerint rengeteg WC-papírra. 

Mások szerint telerakott fagyasztószekrényre. 

Mindenféle fertőtlenítőszerre. Vannak, akik különféle mágikus csodaszerekben bíznak. 

Valóban szükségünk van felelőségteljes magatartásra. Mindent tegyek meg, ami-

vel megelőzhetem a betegséget. Tartsam be azokat a szabályokat, amelyek mások 

egészségét védik és az enyémet. Most se felejtsem el, a felebaráti szeretet megköve-

teli, hogy mindenkit segítsek, hogy lehetőségem van, abban amiben tudok. 

Leginkább azonban hitre van szükségünk. Ismét szívvel-lélekkel Isten felé for-

dulni, és kimondani: Szükségem van Rád, Uram. Benned akarok bízni és remélni. Tu-

dom, nem hagysz el engem, ha én is veled vagyok. Gondoljunk a vérfolyásos asszonyra. 

Mekkora hite volt. Mint tisztátalan az életét kockáztatta, hogy bement a tömegbe, csak 

azért, mert arra gondolt, ha Jézus ruhája szegélyét megérintheti, meggyógyul. Mit 

mond nekünk is Jézus? Ne félj, csak higgy! 

Azt hiszem, mi is olyanok vagyunk mint a megszállott fiú apja: "Hiszek. Segíts hi-

tetlenségemen!" Talán most mi is, mint az apostolok a viharban hánykolódó bárkában, 

végre Jézus felé fordulunk: "Mester hagyod, hogy elvesszünk?" Vagyis Uram szüksé-

günk van rád, segíts rajtunk! 
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Imádkozzunk. Mindennap 3 órakor megszólal a plébániatemplom harangja. Az 

irgalmasság órájában. Isten az irgalmas, könyörül rajtunk, csak felé kell fordulnunk. 

Nem erőlteti ránk magát, nekünk kell akarnunk, hogy segítsen. Még többet, még buz-

góbban imádkozzunk! Az imádságban az a csodálatos és jó, ahány ember, annyi imád-

ság. Mindenféleképpen lehet imádkozni. Csak egy fontos, ne csak a szám, a szívem is 

imádkozzon! Az imádságomban ne legyek önző! Emlékezzem meg másokról is. Mind-

azokról, akik orvosként, ápolóként vagy más beosztásban küzdenek a járvány ellen, 

vagyis értünk. Imádkozzunk a betegekért, az Úr adjon nekik gyógyulást, és hitet, legyen 

mibe kapaszkodniuk a küzdelemben. Imádkozzunk az elhunytakért és családjaikért is. 

Bárcsak sokan visszatalálnának Istenhez. 

Tudjátok, én is kétségek között gyötrődöm. Nem olyan könnyű átérezve a híve-

kért való felelőségemet, erősnek maradni. Bennem is ott vannak a "miértek". Bár gyak-

ran emlékezetembe idézem Jézus szavát: "Mit aggodalmaskodtok?" vagy " Kérjetek és 

kaptok..." sokszor elbizonytalanodom. Ezért kérem a szentek segítségét. Különösen is 

Boldog Batthyány-Strattmann Lászlóét. Segítse és járjon közben városáért, a város la-

kóiért, hisz Ő a város védőszentje. 

Ahol tudunk, minden templomban mondunk szentmisét, hogy Jézus végtelen ál-

dozatának kegyelme segítsen meg bennünket. 

Megkezdődik a Nagyhét, az év legszentebb hete. Virágvasárnapról is szeretnék 

szólni, de már nagyon késő van. Majd holnap. Az Úr legyen velünk és mi az Úrral. Di-

csértessék az Úr Jézus Krisztus. Ámen. 

Körmend, 2020. április 4. 

 Kiss László 
 plébános 


