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x#ftsv'et'S'r&mhfr e
,,Y itgyv a v agytam ar t a, ho gy elfo gyasszam ve1 etek ezt a hisv 6ti vac s o rit'

miel5tt szenvedn6k" -'-o"dtu a mi Urunk az utols6 vacsordn' Yagyva

v6gyunk mi is a Veie va16 egys6gre' igazlb6l minden foldi vigyunkat

felulmflia ez a szivunk 
^etye76" 

fafnUaO k6r6s: "Maradi 
veltink' Uraml"

Aklr bevallltt *ugtt'rk nak,'aki'r nem' vdgyu nk az €16 viz utlan' 6s el6bb-

-ut'6bb 6szrevessziik,'h;gy hiiba is prOtratlui< csillapitani szomjunkat a

magunk 6sta kritb6l h(rzott poshadt vizzel.

Folytonos frofaog'agkt"'e'Uttkb".n nehezen fogadiuk el' hogy a t6-

k6letes oromet crat i Vele val6 telies egys6 g 
.adhatja 

meg nektink' ez

pedig nem a foldi, hanem az orok 61et salltossltga Es nehezen fogadiuk

el azt ts, hogy az igazi oromhoz csak az elfogadott szenved6sen 6t vezet

(rr. pr6baliuk kikeri.ilni a keresztet, erkerulni vagy regallbb letagadni a

csal6ddsok trlidatmit, pedig tudiuk' h"sv )iflyu-"::"^.:u:out 
nincs

H6sv6t. Szent Agosron i.1n, 
",Meg 

akarsz ienekti.lni a szenued4s pr6set6l?

Fets, bogy a prdstdL irto|o sz6lSfurt a madarak '!s uadak predaia lesz " A

bortapr6snyerikiasz6|6s)emb6|.Aza|aktalan6shaszontalank5-
darabb6r a szobrisz ves5je nyom trt resz gyonyorkodtet5 _alkotds 

' Az €rcet

csak tfizzel t"t.t -tg"lnrluftani a salakt6l sainos' bfnos szivtinknek

sziiks6ge van a fftidilomta ahhoz' hogy megtanulia az Istenre hagrat-

kozdst.El kell foguattt"ttt, hogy 6letiink ebben avllitgban szuks6gszer[ien

fljdalmas.

M6 gis, hogyan orvende zhettink hit f Sidalmaink' csal6disaink tu datiban

az lJr J€ztrsKrisztus felttrmadltsinak? Hogyan lehet benntink felszabaclult

oro-,'n-it or annyi kivtilr5l-behilr6l jc'v5 s6rul6s €r minket?

Mindannyian hajlamosak vagyunk arta,' hogy becsapjuk magunkat' 6s

misok szeretet1t1I, .ti"g;ar{t61, a k6rulm6nyek iobbra fo.rdd6s6t6l var'

juk a boldogsdgot. Ne dilitsuk magunkat - rrrhr itt' a foldon els6sorban

att6l fiigg a hfaog''gunk' hoforni tudunk-e szeretni' nem pedig

att6l, hogy minket sieretnek-e ' Ez€rt volt boldog Maximilian Kolbe

atya a koncentr6cios tiborban ' mlg ha nem is €rezte keliemesen magat

f)s ezlrt hivjuk boldogs6go s atnyirrlk Ml'rilt' annak ellen6re' hogy nagy

""f-r"^eg.ken 
6s sok szett"ed6sen ment kereszttil'

Ha var6ban dszint€kakarunk lenni rnagunkhoz, be kell ismerni-ink azt

is, hogy nem nagyon sikertil nekunk sem a misok szeretete' sem a szen-

ved6s elfogaditsa- o:t'ago'ntt "kicsik" 
vagyunk hozz6 De tal6n enn6l a

beismer.sn.f fepnet Ue JEzu s igazlnaz .leitinkbe. 6 mindig a kicsinyeket

kereste, 6ket viiasztZt'" n, nJtzdiuk sz5,lt 6s nekik tett igCreteket Nekik

nylratkoztattaki az or-ig'rrru^rt. isten_er6tt igy is, irgy is kicsik vagyunk,

min6l kev6sUe rrl1"rltir.-8., annal inklbb. De csak, ha elismerjuk kicsi-

s€grinket, akkor tud veliink vaiamit kezdeni. Ha segits6g6rt nyfitiuk a

kezunket, mert belittuk' f'ogy egyedtil nem boldogulunk' akkor 6 k6zen

fog minket. Addig ; - "!trr 
f"g "nyakon 

tagadnl" senkit' nem er5lteti

ri magirt senkire L;;" i ;; ent"irlz ^2"!2'^."!)'^n":n:,ff^':.::*rin

. 
"*'rf";l;::laiauan

'kffT:;;'::;;,,;; kicsisdgemet es szegdnvsegemet' 6s uakon ren't'etet<
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irgalmaban " K6rltik Istent, hogy aiakitsa it szivinket,
l-rogy tudjuk elfogadni kicsi, bfinos voltunkat, ne
pr6blljr-rk r-nindenfron egyfolyttrban azt bizonygatni
szavainkkal 6s tetteinkkel, hogy nagyobbak, 6rt6ke-
sebbek vagyunk a misiknll!

igy juthatunk el a m6ly oromhoz, ami nem egyenlS
a nyugalommal, inkdbb bels6 b6kess6gnek, szabad-
slgnak-lehetne nevezni. Ha m6r nem ftiggtink m6sok
elisrneleset5l 6s elfo-
g.rdisltol. sziviink
szabaddtr vtrIik arra,
lrogy befogadja Krisz-
ttrst Egyediil 6 szelet
minket tok6letesen
f-elt6tel n€lkril.

I,-le ali'rtni 
- 

manrl

l-.-t:',i- ^--^ ,-;,. ^^rr.rrrLrA !lll - rtrat rrt4

ge az eletszents6g. A

H[rsv6t j6 l-rire viszont
cppcn az. Irogy Klisz-
trrs legyozte a brint 6s

a halitlt, trldozattval
lehet5v6 tette, hogy
tnllepjek onmaga-
mon. 6 vette rnagera
a vilJg bfineit. hiszen
rli rn6g a saiit bai-

neinket sern bilnfnk
eli Hallldval €s fel-
tArnadAslvallegy6z-
te az 6n bfineirnet
is, eztrt nem kell
tobb€ f€lnem, mert
nem az 6n saj6t -
el€gtelen - erdm €s
akaratom szabadit
meg a bffneimt6l,
hanem az6kegyel-
me.

Htisv6tkor nem vol-
t:r l< szen telet [iek az

apostolok sem. P6ter
a tagadis eml6k6vel, a tobbiek a gyiva megfutarnodds ttink mi is bocsdnatot - neklink is meg kell bocsl-
sz6gyen6vel a hdtuk mogott igaziLn nem keltik azt a tanunk mdsoknak, m6g akkor is, ha egy6bk6nt 6rthet6
benyornlst, hogy a J6zussal kozoss6gben tdltott hdrom szeretetigenyr,ink elutasitdssal taIlIkozik. Ha pedig
esztend5 tok6letess6 tette 6ket. Hi6,ba J6zus jovendo- megtanulunk hAI6t is adni az elutasitottsdgdrt, Isten
l6se, hogy feltimad: az apostolok hitetlenek, az asszo- egyre teljesebben nyilvdnitja majdki mag1tt nektink, 6s

nyok sirnak, az emmauszi tanitv6.nyokon pedig elural- v6gril felfedezhetjrik, hogy az 6 szeretete teljesen e16g.

kodik a keseriis6g. M6gis, a felttrmadtJdzus megkeresi A hirsv6tkor onmagtrt nekiink ajS.nddkozo Ur betolt
6ket. Nem bukdsukat, bfineiket emlegeti, hanem a b6- gazd?gsigtval, ahogy Szent Ign6c im1dsdgtrban dll (Sik
kess6get hagyia rljuk, 6s ezekre a mlltatlan emberekre Sdndor forditS.strban):
irasztja ki k6s6bb Szentlelk6t is, akik onmagukat tfil- ,,Legyen folottem korldtlan Or Rendelkez6sed.
i6pve majd val6ban szentekk€ vilnak, 6s 6lettket Csak egyet hagyj meg aj6nd6kul: szeretnem T6ged.
adjik Uruk6rt. Tal6n szriks6ges is volt, hogy a tanit- Csak a szeretet maradjon eny6m a kegyelemrnel,
vlnyok megtapasztaljdk sajlt brinoss6gtik korlltait S minden, de minden g zdagsag eny6m. M6s semmi
ahboz, hogy aztdn teljesen oda tudjdk adni magukat az nem kell."
Ur szolgtrlattrra a Szentl€Iek 1ltal. PopouicsndPalortay Marta

3-

Nekunk, kltezer 6wel k6s6bbi m6ltatlan tanitvS.-
nyoknak is megjelent a Feltdmadt Or. Es megjelenik
irjra 6s irjra szenved6 6s dics6s6ges alakjltban a ko-
rLilottrink 6l5kben. Arra k6r, hogy kozoss6get v6llal-
junk Vele a mdsok szolgtrlata trItal, a kozoss6gben meg-
6lt szeretetben, mert maginkeresztlnyek nincsenek.
Krisztust szeretni a legszfkebb kornyezetrinkben kell
elkezdeni, a csal6dunkban, a munkahelyrinkon.

Yal6szin(rleg ott a

legnehezebb a meg-
bocsdtds. Azok, akik-
re a ,,szeresd ellens6-
gedet" parancs vo-
natkozlk, tobbnyire
nem anynyira egyes
szem6lyek, inkdbb
az eryes helyzetek-
ben veliink szernbe-
kertl16 embertdrsa-
ink, sokszor 6ppen a

hozzink legkozelebb
all6k - 6s, mivel t5-
Itik virjuk el legin-
kabb a szeretetet,
gyakran t5ltik kapjuk
alegf{jdalmasabb se-

beket. eppen ezert
rajtuk keli kezdeni a
megbocsS"td"st. Ez
sokszor neh€2, de el,
engedhetetlen: nerrr
dllithatom, hogy sze-
retem az Istent, ha
tart6san nem tudok
megbocsdtani a ko-
nilottem l6v5knek.
Isten el6tt nincs jo-
gos harag. Qusson
esztinkbe az elenge-
dett tartozisr6l s2616

p6ldabesz6d!) J6zus
LIdozata irin nyer-



A nagycsiitortoki esti mis€ben az

utols6 vacsora termebe l€pilnk. Meg-

eml6keziink az egyhdzi rend (pap-

szentelCs) €s az Oltdrrszents6g meg-

ilapittrsirol.
..Udvozit5nk az utols6 vacsora alkal-

m6val azon az €jszak6n, amelyen el-
lrultatott, megalapitotta testCnek 6s

v616nek eucharisztikus trldozatdt,
hogy igy a keresztdldozat a szeza-

dokon it az 6 eljovetel6ig jelenlev6

va16s1g iegyen. Ez1rt szeretett je-
gyes6re, az Egyh6zra bizta hallIlnak
€s felttrmaddslnak eml6kezet1t, 

^z 
ir-

galom szents€g€t, az egys€g jel€t, a

szeretet kotel€ket, mint hfrsv€ti lako-
mlt. amelyben Krisztust fogadjuk
szivi.inkbe, lelkirnk megtelik kegye-
lemmel, 6s megkapjuk a jovendd
dicsdseg zAlogar." (Lit. Kons. IL 47)

Az IJr J1zus szenved€se kozeledt€re
emlEkeztet: elhallgatnak a harangok.
A mise v€g€n rnegfosztj/ak az oltArt
n'rinden €kess6g€t6i.,,Szebsztottek
egymds kozott rr,rhlimat 6s kontosom-
re sorsot vetettek." (2I. zsolt.)

Nagycsiitortok este egyutt virrasz-
tunk a Getszemani kertben ,,v6rrel ve-
rit €kez5" Me gv 6,lt6v aI.

)OCIL Jlnos Lelki napl6jlban meg-
lratodva szeml€ljtik az lldv1zitSt leg-
nagyobb elhagyatotbagtrban:,,Verej-
t6ke, mint megannyi vCrcsepp, hullott
a foldre" (Lk 22,44). Ez a l€lek bels6
fdjdalmdt, a magtrny legnagyobb ke-
ser'6s6g6t 6s a test teljes Iesijtottsagat
jelenti. A haldlf€lelmet a szenved€s
kozvetlen betrllSsinak villgos szeml€-
16se magyarSzza meg, amelyet nem-
sokdra el kell majd viselnie.

A Getszem6ni' jelenet meger5siti
akaratunkat, hogy teljes megaddssal €s

bels5 odaaddssal vdllaljuk a szenve-

d€st, amelyet Istenilnk kiild rink:
,,AtyAm, ne az Cn akaratom, hanem a

ti€d teliesedj€k!" (Ut 22,42) Meg-
dobbent6 szavak ezek, amelyek meg-

tanitanak minket arra, hogyan kell
szenvedni, 6s megkorondzz|k a szen-
ved€s dltal szerzett €rdemeinket. Ezek
igazi belsS er5t adnak mindazoknak,
akik a leghevesebb €s legtitkosabb
szenved€seket viselik el. Ilyen meg-
vtligitlsban a bizalom 6s a gyeng6d
szeretet hangsrilydt 6hi maglra a

Sz(rzanyihoz intdzett ima, aki kegyet-
len kinokat 6lt it Filval egytitt elviselt
ftridalmitban.

Ui J{ajtris

ASZENT HAROM NAP
Nagyp6ntek a mi Urunk, J€zus

Krisztus megvdlt6 szenved€s6nek 6s

ker eszthaltrIlnak napja. J6zus megen-
gesztelte helyettiink a mennyei Atyit,
m€lt6 el€gt€telt adott biineink€rt.

,,A keresztben van az iidvoss€g, a

keresztben az €let, a keresztben az

oltalom az ellens6gt6l, a keresztb6l
mennyei orom 6rad." (Kempis: Krisz-
tus kovet6se II. i2)

A xrnnszr AnNrnresAi,,l

Krisztus, Istenember, sz6p €s szere-
tetre m6lt6, orok bolcsess€g 6s v€gte-
len irgalmass2tg, (tt, igazsig 6s €let!

Te a villgot nemcsak a maga €rt€-
keivel vezeted 0tj6n el6re; nem p€nz-
zel, vagyonnal, mfv6szettel, sem
sz€ps€ggel 6s tekint€llyel, sem hata-
lommal.

Veled 6j kor kezd5dik; a kereszt
eltal te minden k€rd6snek iij 6s dont6
megolddsit ny(rjtod.

Te vezekelsz a b6nok€rt, 6leted
megaliztattrsban 6s keserves megpr6-
bdltatdsokban toltod, hogy annyi nyo-
morirsdg, bojt, gyotrdd€s, €hez€s, f5,-

z6s, gyaltzat €s megsz6gyenit6s utdn a

kereszten meghali - 6s mindezt €rtem.
Ez1rt szabad 6s kell igent mondani a

kereszt l>algas6g6ra 6s megfoghatat-
lansig6.ra, hogy azt €letem 6rtelm6v6
€s gy6zelm€v€ tegyem.

Add, hogy mindinklbb kikeriiljek
sajdt €nem bfnos rendetlens6g6bSl,
valamint az lstentSl idegen vil6g za-

varossdgdb6l 6s vesz€lyeib6l, hogy
csak belSled €s benned €ljek, mert
csak n6Iad van 

^z 
embernek isazi €le-

te €s feltimad6sa!

JEzusr e sinne tnszm
(A rnrJns ltcrvvucvAs)

Eljott a teljes pihen€s ideje. Y€ge a

harcnak, kiizdelemnek, firadsignak,
szenved6snek. A nagy €letm6k€sz.

Minden, ami f|j, elmilik egyszer... A
megfiradt vindor hazat€r. S a pihen6s
nem onfudatlan semmibe siillyed6s,
egy n€ma temet6be a fold m6ly6n - 6,
nem. A mennyei atya vir olel€sre, le-
torol szememr6l minden konnyet,
elsimit homlokomr6l minden bar6z-
det. Krisztus k€zen fog, s a sok szur-
ke, fdradt, egyszer(r emberrel egy[tt
bevezet orsztrgLba:,Jojjetek, Atyirm 6l-

dottai, vegy1tek a nektek kCszitett
orsztrgot." Mikor tijrelemmel, szeretet-
tel. Lldozatk€szen. keresztemmel
egyesitve hordoztitok a mindennap
fdrads6g6t, a szenved€s keresztj€t -
tai6n nem is gondoltatok arca, hogy az
6n passi6m folytat6dik bennetek a vi-
Ilg v€g€rg...

Ilyenek€ a mennyek orsz6ga...

NecvszoMeATon ez EcvnAz

Urunk sirjinll idSztk, az 5 szenve-
d6s6r5l €s hallih6l elm6lkedik. A
szent 

^sztal, 
az olt6r megfosztva 11,, a

szent tIdoza.tot nem mutatjik be
mindaddig, mig csak az iinnepi vigilia,
vagyis a folttrmadis €jszakai (vagy k6.-

s5 d€lut6ni) virrasztva v6r6sinak litur-
gilja be nem fejez6dik. Csak ezutan
lesz helye a hirsv€ti oromnek, amely-
nek b6s6ges folyama otven napra
iradkt. .

Urr;nk f eltl,mad5,s€ra v ir akozunk.
Az 6si hagyomdnyok szerrnt ezt az

€jszaklt az Ornak kell szentelni (Kiv
1,2,42), irgyhogy az evang€lium intS
szavai szerint (fk n3) a keziikben
€96 gyertyirt tart6 hivek hascjnl6kkd
lesznek azokhoz, akik Urunk €rke-
z€s€re v6rnak, hogy amikor megjon,
€beren virrasztva taldltassanak, 6s teri
tett asztalukhoz tiltessdk 6t.

HOsviirvesAnnep

Orom€nekt5l visszhangzik a temp-
lom 6s minden rgazi hivS szive. J€zus
Krisztus foltS,madtrsival megpecs6teli
tanitlsit 6s 6letmriv6t. Hi6'ba szeret-
n6k J6zus ellenfelei elhallgattatni
azokat, akik az LJdvozit6t feltdmadisa
ut6n llttitk. Az apostolokt6l, v6rtanfik-
t6l, vagyis az 6segyh6zt6l kezdve ren-
dithetetleniil hisszrik: val6ban foltl-
-!arl Krisztus foktrmadtrsa rem6ny
sztrmunkra, hogy egykor Krisztus sza-

v6ra az utols6 it6letkor mi is dics5s€-
gesen foltdmadunk.

A II. vatikdni zsin ttal valljuk: ,,Az
egyhLz minden h€ten egy napon, amit
az Ur napjtrnak is neveznek (va-

sdrnapon), megeml€kezik az Ur fehA-

mad6sdr6l, amelyet az €v folyamtrn
egy alkalommal, hirsv6tkor - a bol-
dogslgot szerz6 szenved€ssel egyutt -
mint legnagyobb iinnepet til meg."

I Odri

i
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Tcir6djetek bele abba, bogy a, szenaedds termdszetes, 6s a.

bttncin kiutil enndl semrni sern termdszetesebb. Akaratotok -
Isten segitsdgduel - mindig gltdzedehnesked.ik ma'id, 6s az
isteni szeretet soltasem uesziti el erejdt lelketekbeA ba dll-

bata.tosan tnegmaradtok az imd.ban.

Pio atya

UrAn1., J1zus Krisztus! Olyan
kornyezetben kell tandsd.got ten-
nem rolad, amely rdgen nem
akar ismerni Tdged, s nem akar
hallani sem neuedrdl, sem tanitd.-
sod.rol. Mennyi botrdnyt okozunk
mi magunk is, kouetdid, bogt [g1,t

elford.ulnak Tdled az emberek/
Urznl. ba mdr nem beszelbetek

nekik Rolad, kdrlek, segtts, boglt
4letem pAldaja bird.esse mind.en-
kinek, aki mellettem 61, boglt em-
berbez mdltdbb d.olog:

Megbocsatani - mint bosszut
d.llni,

1szintdnek lenni - mint md.-

sokat l6pre csalni,
Masok igazaert r,ildoztetest ual-

lalni - mint Sket elarulni es ki-.
szolgd.ltatni,

Onzetlenul lemond.ani a ma-
gunk jauarol - mint n'td.sokat ke-
u'4skdjt ikbdl is kifurgatni,

Mindig 6s mindentitt a gyenge,

az elnyomofi pAruatfogni inkabb

- mint a batalom, az er6szak mo-
gott megbujni es oruul meg egyet
titni...

Megcsufolt, arcul r,itott Jdzusom,
ird,nyitsd tetteimet!

a
f-.-

Szivem olyan volt, mint a foid
a t6z5 napon.
De akkor megvallottam neked bri-
nome[,
Nem rejtegettem tovdbb v6tkemet.
igy sz6ltam: ,,Az trhoz megyek
6s megvallom gonoszs1gomat!"
S te eltorolted ad6ssdgom,
megbocsdtottad b(inomet.
Ez€rt imS.dkozz€k hozzdd minden
tgz
A szorongattatas idej€n!
Hl6ba tor be a vizek iradata, nem
6ri el.

Zsolt 32,4-6

Akiknek sz{udben Krisztus uild.-
gossaga
Es uj eletet ado ereje lakik,
Azo kat kt i.lonboz6,is uA.hoza.tos nx6-

d.on
Vezeti a Szentl,ilek,
Es lathatatlanul iranyitja a ke-
gtelem.

Szentbeszdd a IV. sz-bol

Ismerem nyomorfisigodat, ktizdelmeidet, lelked szorongatottsdgtrt,
tested gyonges6geitl Tudok gyivasS.godr6l, b(ineidrSl, 6s m6,gis azt
rnondom neked: Add Nekem sTivedet, szeress Engem, tgy, ahogy
vagyl

Ha arra virsz, hogy angyallt vlij, miel6tt atadnad magad a Szere-
tetnek, akkor sohasem fogsz szeretni Engem. Ha gyiva is vagy kote-
less6geid teljesit6s6ben €s az er6nyek gyakorlls/},aq ha gyakran visz-
sza is esel azokba a bfinokbe, amiket m6r nem szeretn6l tobb6 elko-
vetni, nem engedem meg neked, hogy ne szeress Engem. Szeress En-

gem, irgy, ahogy vagy!
Ma szived ajtaja el6tt 6llok, mint koldus - 6n, a Kirilyok Kir6.lyal

Kopogtatok 6s v6rok! Siess, nyiss ki Nekem! Ne hivatkozz nyomorisl-
godra! Ha tok6letesen ismern6d, milyen nyomorult vagy, akkor meg-
l-raln6l a fdjdalomt6l! Ne bink6dj azon, hogy nincs er6nyed - az

Eny6met adom majd nekedl Ha szenvedned keIl, az er6t En adom
hozztrl Ha Nekem ajlnd€kozod szeretetedet, viszonzisul annyit'adok,
hogy a szeretet gyakorlisival minden dlmot feltilmirlsz! Hdt erre gon-
dolj, 6s szeress Engem tgy, ahogy vagyl

Kiuonat az Ecce Mater Tuabdl

\rtl
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H0sverr szoKASoK

A hirsv€ti Etelszentel6ssel az Egy-

l1trz arra figyelmeztet, hogy a hosszf

boyt utin ne kis6rtsen meg a m6rt6k-

telensEg. A megszentel6sre elhozott

Etelek mind Krisztust jelk6pezik. A

blrinystilt az utols6 vacsotAta 6s

J€zvsra, az Isten BLtinyS'ra eml6kez-
tet. A tojis az €letnek 6s a f6lt6-

madlsnak a jelk6Pe. A tojds Piros
szine J6zr-rs v€ronttrsit jelklpez| a

torl:na az elszenvedett sok keser(-
s6get, a kallcssr.it6s az isteni szeretet

tuz6t. Amikor a megildott hirsveti

6teleket odatessztik az .j.nnepi asztal-

ra, mintha a foltlmadt Udvozit6 illne
le koz€nk, mondjuk buzg6n:,Jojj el,

J6zus, l€gy vend6gijnk, Sldd meg,

amit adtil n6kiink! Amen."
Takaritanak, meszelnek az eg€sz

h/azban, rendbe hozztrk a gazdasS'gt'

eszkdzoket, feifrissitik a hozz|tarto-
z6k sirj6t.

A megtisztulis gondolatlt a H[lsv6t

sugallja:,,Tisztitsetok ki magatokb6l

a bfin erjes.ztS kov6szdt." Kt11s6-beis5

tisztas1ggai vdrjuk a foltfmadds t-in-

nep6tl
A hirsv6ti ont6zes hagYomtrnYinak

alapja szint€n 5si eredetil: h[rsvEtkor

Ui J{ajtds

Hfrsv€ti Ctelszentel6s

volt az 6segyhdzban a keresztel6s,

m6gpedig teljes aldmerit6ssel. A ke-

reszts€ggel rij, term6szetfolotti CIet

inclul bennrink. A linyok, asszonyok

meglocsolls a i6kiv lnsigokat tattal-
maz, hogy erdsek 6s eg6szs6gesek

legyenek azok, akik Isten iovendS
gyermekeinek a term6szetes 6letet

adjdk az asszonysig vlilalisiwal.
A hfsvdt hainali ,J6zus-keres€s"

meg6rizte az 6si felt6madtrsi szet-

tartds eml6k6t, amely eredetileg hfis-
v6t hajnalltn volt. A legrhjabb litur-
gikus rendelkez6sek szerint ism6t a
nagyszombatr6l hfsv6tra virrad6 €i
szaka tartiuk a feltltmadls szettartt'
s6t. Ezzel mintegy rgazollst nyer n€-

peink sz6p szoklsa, amellyel h0sv6t

halnalln hat6riir6 kormenetben a

foltemadt Krisztus oltalm1ba ailnlia
foldj€t 6s a fold term6set. Vdrosb6l

eredS szokds, hogY a feltlmadS'si
k6rmenet nagyszombat estere kenilt'

6. tavasszal iriult
€kes liliomok,
Onto26sre m6lt6
gyonyorf virigok!
Mdr eiiott az id6,
hogy meg(riuliatok.'
A Szentl6lek Isten
szliljon tireatokl
No, ti, cimbordim,
csuporra, vederre,

Adjuk meg a l|nynak
a tisztet reggelre!
Hanem egy sz6t sz6lok
ezen sz€p lelnynak,
Adjon egy pdr himest,

Szivemb6l kiv6nom,
kegyelem magtrnakl

ht a h^sudt, jaj, d'e jo!
Locsolkodni uolna jo!
Hogltba uolna ifiu ld'nYka,

Meglocsolndnx azon nYomban
Festett tojd's, ide uele,

Kolniu i zem,lrt cs ere b e !
Locsold.som bfiuereje,

Haruuasabb a leanY tdle,

Adj Isten j6 naPot,
kosz6nteni iottem,
Hfisv6t iinnep€re
bokr6tdt kotdttem.
Hol a h6z r6zsdia,

sz6p violaszlla?

E szdp ajton behoPogndk,

Ha nem bd'nid.k, locsolkodnek

Omak asszonyt lanydual,
Vdrok tojdst Pd(d'ual!
Ha pedig saindljdtok,
Min d.j d.rt P o rra d'zt o k,

Mert kolni belyen
Vizet 6ntdk rdtok!

Odri
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Karnyati t6s nyi r a Hlar trlradfiaptol
YiragvasSroap elStt a passi6t koz-

vetleniil negeISzS esem6nyk6nt ol-
vassuk a bet6niai L6zdr sirja kdrnl
tortenreket. 86r az apostoli logika
6rtetlentil 6,11 J€zus 0jb6li jfdeai lfto-
gatasa el6tt. hiszen 6pp ott akartlk
nen-rr6g megkovezni, J6zus szavai,
nrelyek elSbb beteg L6zltrr6l majd a
balott LAz5,rr6l sz6lnak, v6giil is az
apostolokba fojtiik kritikdikat, s5t
Tanr:isb6l valami furcsa, merlegel6s
n6lkiili buzditS,st is el6csal: ,,Menitink
mi is, l-raljunk meg vele egytitt!"
Mintha az apostolok kdztil el-
s5l<6nt Tan-rdsnak esett volna le
a tantLrsz, ltogy ez taniWinyi l€-
tlik kulcspillanata, mikor a
nester oldalln fel kell tennirik
mindent egy lapra - m€g ha
veszitenek is. Lzt is a taniwS.nyi
ertetiensCg sz5ml6j5,ra irhatjuk
(mely prink6sd elStt igen tekin-
t6lyes hosszfrslgri), hogy J6zr,rs
szavalb6l rn6g 5t is csak a m1-
sodik 6rv gySzi meg, mely Lit-
zir hal'trLlra, ill. egy rejt6lyes
isteni beavatkozAsra utal, nem
peclig J6zus elsS 6rve: ,,Ltr21l, a
MI BARATUNK, eialuc]t... De
nrinciezek csak el6zm€nyek,
kortilm6nyek, melyek J€zusban
frjra 6reztetik a kUlder6st, a mfi-
koci6s6nel< 6rtelmess69e kap-
csdr-r fehnertil5 k6rd6seket, s az
egyre novekvS neh6zs6geket,
k6ts6geket. Ezt a terhet csak
noveli benne a betS.niai l|tviny,
hogy ,,Miria 6s a vele j6tt zsi-
d6k is sirnak" L5.z5.r elveszt€se
miatt. J6zus is ,,lelke m6ly6ig rneg-
lenctilt 6s sirt".

F. Varillon Newmant olvasva elgon-
dolkodik, l-rogy mi€rt sir ekkorJ6zus.
A barAt spontan gyeng6ds€ge, a sir
lehelet6nek borzahna vagy a csoda
rniatt, melyet mindjeft tesz, s mely
csak l-ralad6k L6zAr sz5.m6ra? Mind-
ezek lehets6ges vS.laszok. De ezeken
tirlnrenSen: Isten itt sajat halalaval
szemkozt trll. A taniwlnyok sejt6se
beigazo16dott. J6zus feltdmasztotta
LizArt,6s e csoda volt kozvetlen oka
letartoztatlsanak 6s keresztre feszit€-
s6nek. firezte, hogy L6zln az 5 dt<lo-
zata Ardn kelt 6letre, hogy 6 maga

fog leszlllni a sirba, ahonnan L6zir
feljon. Ez€rt sir J€zus bar\tia siri6n6l.

J6zus szenved6stoft6net€nek kez,
dete ez, a passi6 prol6gusa. IdSben
mir karnyirjtlsnyira vagyunk hfrsvdt
orom6t5l, J€zus sztrm1.ra e ,,t6vols5,g"
lektl2d6se a l6lek legm6lyebb r-6re-
geit is megr5.z6 m6rhetetlen kUzde-
lem, id5t-teret sz6lt6ben-hossztrban
bej6.r6, k6ts6gbeesett ag6nia, majd
felismer6s: tal6n teljesen egyedtil ma-
radt. Mirdnk, k6sei taniffanyokra sem

vir m5,s sors. Haladunk, elkertilhe-
tetlentil, onmagunk harmadnapja fe-
16, ami azonban - ahogy J€zusban is,
bennr.jnk is - csak sovdny vigasz az
onmagunkkal vivott ktizdelemben.
Mi sem kenilhetjtik ki a felismer6st,
hogy a feltdmadis fel6 vezet5 6ton
tal n egyetlen, igazi ellenfeh-ink: az
€n, ez€rI saiit.korlltainkon kell -
m6g ha sirva is - feltilemelkednr.ink,
onmagunk ha\llAt kell tirlClntink.
Nem t6rhettink ki kr-rdarcaink el5l,
melyek hitter6ben - akdrcsak'Jezus-
n6l is - terhel6 elSzm€nyek, koruil-
m€nyek teszik egyre sfrlyosabbd ne-
h6zked6srinket, egyedtill6ttink 6lsza-

klja el6l, mely lelkiink - Pilinszkyvel
sz6lva - ,,sirisom mS.zolom a falra" -
stddiuma, melyben m6r a ,,h6fodte
hlLztet6kt6l" is segits6get rem6irink, s

a segits6g egyre csak k6sik...
,,Tudd meg, J6zus, valami szlpet

akartam volna tenni 6rted, tr-indokol-
ni, ahogy k'w6nod, megh6ditani a
vil6got!" - 6neklik Kov6cs Gibor-ver-
s6t Sillye Jen56k, 6nekelttik mi is a
iegut6bbi ifjtsAgi mis€n, Ungvdron.
Mert sok j<> szdnd€k el bennunk,

mely onzetlen tettekre indit
minket is, J6zus oldal6n. Sajnos,
hamar rf6bredtink, hogy csak a
jo sz1.nd€k kev6s, a lelkesedE-
siink ldngja ellobban, ha nincs
bennrink filhatatossig, legjobb
kezdemEnyez6seink is cs6dbe
jutnak, s el6rjUk a pillanatot,
mikor menekr.il6si rirtvonaiakat
keresrink, melyrSl igy sz6l az
6nek: ,,En lelkesedtem 6s lo-
bogtam, de most itt litlak elha-
gyottan, ttt lAtlak villadon ke-
reszttel, 6n m6s frton menn6k,
eressz e1... Csak tudn6k elforl
dulni t5led, elfelejteni. liogy
meg6lnek, csak ne lStnim
folyni a v6red, ne lltnflak, ne
szeretndlek... " Azt hiszem,
ezek€rt az Sszinte sorok6rt
szeretem igazAn e dalciklust.

Nagybojt alkalom arra, hogy
hosszan szemi6ljtik a kereszten
frigg6 Krisztust. Feltekinttink a

feszr.iletre vagy letekinttink
telktink legm€ly6re. ami ugyan-
az. Es talin megertirik, hogy a

szeretet€ft viselt szenved6seink nem
azt jelzik, hogy t6ved6sbSl rossz
trS.nyba indultunk, hanem Krisztus
kovet6s6ben j1runk, utunk kihagy-
hatatlan r€sze a Golgota fel6 vezetS
6t, s maga a Golgota hegye, 6s csak
ez az ut vezet az igazi Harmadnap
fel6.

Utunk k6ts6gbeesett, szenved6ssel
teli pillanatai pedig a legszentebbek,
mert ez a tapasztalat forraszt ossze
leginklbb minket J6zussal. Most, kar-
nyijtfsnyira Harmadnapt6i, s bizunk,
hogy majd e karnyrijtdsnyi-v6gtelen
rit legy6z6se utdn is, 

Tr"Ootol};;", _
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InterifiLhzhr Irlorra n6v€rrel, a Caritas Socialis

Ui J{ajtds

N6v€rkozoss€g Khrpiftalilrn l€v6 tagiixal
Bizonydra m€g nem ismeri min-

d.enki Ilona n6udrt, aki MagYar-
orszagrol erkezett tlngudrra, boglt

nrcgprobalion segftetti azokon az
ernbereken., .,Lkik ezt igenylik. Mi most

cut'ol kdrdezzt'ik 5t, hoglt hog,'an ld'tja

ctz itteni szocialis belyzetet, €s milyen
elkdpzel'1sei uannak e tdren-

- El6sziir otrra szeretndm meg-

kdrni llona n6adr\ ltogit mesdlien
nekiink eddigi dletirdl szerzetesi
hiuatdsdr6l

- Budapesten szijlettem. Mlr 11'-1'2

cves koromben 6reztem a szetzeresi

hivatlsra val6 k6szs6get, csak nem

volt hovl bel6pnem, mivel az id5 tait

az egyhlz teljes elnyomattrsban r€-

szestilt. Mindenhol csak azt iehetett

hailani, hogy nincs Isten, 6s aki ez el-

len valamikCppen felsz6lalt, azt 
^

titkosrend5rs €g azoonal leftilelte.

Id5vel elv6geztem a kert€szeti
egyetemet. maid egy konyvkiad6ndl
clolgoztam. Titokban folytattuk a hit-

oktatfst a barltaimmal egyr"itt, mig

egy napon a titkosrend6rs€g erre rit

nem jott. Ezt kovetden 6lland6an ki-
lrallgatdsokra id€ztek be benniinket, s

ezzelv€get is €rt hitoktat6i tev6keny-

s€giink.
7975-ban kimentem Ausztridba, 6s

bel6ptem a Caritas Socialis N6v6r-

kozoss€gbe, amelYnek B6csben van

az anyahlaza. ltt elv1geztem a Szoci-

llis Munkdsk€Pz6 Akad€mi1t. Na-

gyon sok helyre ell/atogattamt anyaott-

honokba. hail6ktalanokl-roz, hogy

me gp r 6b11iak valamik€ppen se giteni.

1991-ben orokfogadalmat tettem,

rrt:rna visszamentem MagyarorszAgra,

€s 1991,-t51 szocillis munklsk6nt dol-
gozt^m hdrom egYh6zmegY€ben.

- Mi6rt idtt KdrPdtaljdra?
- Eletemben el6sz6r 2001. szeptem-

ber 15-6n voltam itt. Addig semmit

sem rudtam Kirp6tali6r6l. Abban,
hogy rnaradtam, nagyon nagy szerepe

volt Majnek Antal ptispok aty6nak,

rnert v6giil is egy vele folytatott be-

sz€lget6s kapcsdn dontottern igy'
Az6ta m/ar n6gy l-r6nap telt el, €s na-

gyon j6l 6rzem itt mag m. MegPr6-

bilok minden t6iem telhet6t megten-

ni az€rt, hogy karitativ munklmmal
segitsek azoknak, akik ezt ig6nylik.

- Mik aoltak az els6 benYomd-
sai?

- Az elsS benyomisom lesfijt6 volt,
nem voltam felk€szrilve ara, ami itt
virt, de enflem mindig is vonzottak
azok a helyek, ahol neh€z a szocilhs
helyzet. S mivel Magyarorsz'agon a

Caritas :r:16r j6l mfikodik, hdt ftgy gon-

doltarn, hogy most itt van r6m sziik-
scg.

- Mi a ail.emdnYe az itteni bellt-
zetrfll az egyltdzi aallisosstigot
tekintae?

- Szerintem az rtteni emberek na-

gyon buzg6k, a lelki 6let €lettik r6sze,

€s ami6ta itt vagYok, €n is tobbet

imddkozom. Az emberek nagYon 6l-

dozatk€szek, nagyon 
^agy ^ till6l6-

k6pess6gtik, ami mds orszigokban
nem mindenijtt van meg. Sokat lehet

t5hik tanulni, 6s nagyon j6 hatlssal

vannak rlm. S ha lenne i6 sziv Nobel-

dij, akkor €n azt az ltt €15 embe-

reknek adn6m.

-6n szerint mire lenne sziiksdge
itt az egjtltd'znak, illetae qz embe-

reknek?

- Szerintem nagY sziiks6g van ko-
zoss6gelire. J6 lenne, ha lenne fiatal

hlzasok kozoss6ge, id5sek kozoss€ge

stb., hogy ezen behil meg€li€k a sze'

retet kozoss6g6t, mivel nagyon nagy

er6t ad, ha az lJr J6zus van a koz€P-

pontban.

- Mik o. teruei a jdu6t tekintae?

- Vannak terveim, els6sorban a Ca-

ritas ki€pit€se, ami nem m6s, mint a

mindig id6szer6 szociilis munka v€g-

z6se, a segit6szolg/aIat (pi. csalldgon-
doz6s, oregek, elhagyottak gondozS-

sa, tantrcsadds, pl6b6niai munka, ifjir-
slggondozis stb.) ki€pit€se, s eztrItal

Krisztus szeretet€nek kozvetit6se a vi-
l|gba.

- Ilogjtan teruezi ezek ruegoal6'
sitdstit?

- P6lddul (rgy, hogy felt€rk€pezzik
a fiatalokkal a v6rost,6s olyan egye-

dtildll6kon, nagycsalildosokon pr6b6-

lunk segiteni, akik ezt igdnYlik
Azonkivijl m6rcius 9-€t6l beinditor
tunk egy ingyenkonyhat, ahol napon-

takb. 40 eb€det fogunk fSzni €s sz€t-

osztani a rSszorul6k kdzott. Ezeket a

dolgokat kis l6p6sekkel kell kezdeni,

keveset vdllalni, de azt hosszfi tlvon
€s szivvel, l6lekkel kell v6gezni.

Ezenkivtii van egy tivlati c6lunk is:

egy id6sek otthoninak l€trehozAsa

Ungviron, valamint az, hogY min6l

tobb embert bevonjunk a karrtativ

munklba.

- S adgril iizen-e aalamit az
olaas6knak?

- Igen, azt,hogY hirdess€k az evafi-

g6liumot, olvassdk a Szentirlst, €s

kovess€k J6zus 6let€t.

- Kdszdndm a beszdlgetdst'
Ilona ndudn

\ - csani'
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Pillanatk€pek a Munkicsi rfiusdgi K6rus
nagyboi ti prog rarnieb 6l

A lvlunkicsi Ifjirsdgi K6rus elhat6-
tozta, hogy a nagybolti id5 n€gy
vasirnapj/at mds egyhS,zkozs€gek
templomaiban, az ottani k6rusokkal
6s l-rivekkel egytitt iinnepli.

A tetvet tett kovette.
FnnnLrAn 17-t, Nac;ynO.ll lr.s6 vrlsAn-

NAI),iA.

Az els6 illom4s az ungvS,ri sz€kes-
egyhiz volt. Itt a Domonkos atya trltal
celelrrilt mis€n vett r€szt a k6rus.
Utzrna egy rovid nagybdjti €nek-
csol<r'ot aclou el5 az egybegyfilteknek.

FuntruAn 24. Nrcvnclr' 2. v,rsArwrr'-lrr.
A l<ovetkez5 helyszin a nagyszSl6si

f-elences templom volt. Itt papp Ti-
harn6r atya €s a nagysz6Issi ifj0s6gi
korus vezet6je, a templom kintora
vltrt az 6rkez6kre. A szentmise ut6n
rovid koncert kovetkezett, amit 

^gapekovetett. kozoss6gben a nagyszSl6si
k6nrs iljir lem€nys€geivel.

MAncrus 9. R.tHo.
A sorozat utols6 1l1om5,s.ahoz, a leg-

hosszabb irtra k€szr-il5dott a k6rus.
Rah6, rnajd rogton utdna Aknaszlattna
l<ovetkezett.

Rali6, Itt m6g h6 volt, 6s a remplom
nagyon hideg. Szombaton, a d6lutini
szcntmis€n 

^ 
tav^ly m6g ndlunk szol-

gui16 Romir-r atya koszontotte a mun-
kircsiakat. A k6rus itt is 6nekl6ssel
lieclveskedett a szentmise uten ott ma-
raclt l-riveknek, akik meleg szavakkal
koszont€k meg a sz€p mfisort. Itt m6g
rnegtekinthettrik a rah6i p|€biniin
miikodS iskollt, ahol €ppen ranites
lblyt a l<icsiknek.

9-

MAtrctus 1 0. Ar<t'l,lszuu'tr.ra.

A rah6i bejglievCs utin az €nekk:ir
rogton elindult konitja utols6 helyszi
n€re, Aknaszlarinira. Itt a szlatinai
pldbdnps, S/andor atya 6s az otta,ni k6-
rus virta a csapatot, ahol rovid be-

6nekl6s, egyeztet6s utdn aludni t€rtek
a rnunkdcsiak. Reggel, a 8.30-kor kez-
d5d5 szentmis6n a k€t k6rus egyr_itt
dics5itette 

^z 
IJaL. A Munklcsi Iflfrsd-

gi K6rus a szentmise utdn elSadott
€nekcsokrival eft veget ez a nagybcriti
sofozat, nyitva hagyva 

^z 
utat 

^ 
lr)veb-

bi kapcsolatok dpol5.s6hoz, a k6rusok
kozos - egymls templomaiban va16 -
6nekl6s€hez.

A koncerteken Bach, Casciolini, Me-
negali, Lotti, Kodlly, B6rdos, Werner
€s misok egyhizi mfrvei hangzottak
el_

A Munkicsi Ifjirsdgi K6rus ezfton is
szeretnC 6szinte hllijit kifejezni min-
denkori t6mogai6)inak, Majnek Antal
prispok [rrnak, az lfjtslgi 6s Sporrmi-
niszt6riumnak, valamint a Magyar lfj6-
sigi Konferencilnak, hogy a megsza-
vazott tamogatis r6v6n segitettek a
program megval6sitlsit. _itla
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Hogyan gyakoroltek hittiket a kornyezeted-
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ben el6k a kommunizmus ideie alatt?
Az el6z6 szd.munkban megi elent

pdly d.zati felltiurisunkra b edrke-
zett ntunkd.k kdziil - abogj,t azt
megigdrtiik - Iekiizdliiik a jobba-
kat. ime az els6:

Az €letben bdrmilyen csapls €ri is
az embert, a rem6nynek 6s f6k6nt a

hitnek 6lnie kell. A hiv6 embert a hit
dlteti 6s vezeti a foldi 6letben, hogy
nregtalilja a sok osv6nY kozott az

Istenhez vezet5t. Hogy higgytink 6s

lrii kereszt€nyek m6djln bizzunk
Istenben, ahhoz a hittinket m6g ak-

kor is meg kell 5r'izntink 6s tdplll-
nunk, amikor a rem6ny mlr elve-

szett. Ha bizunk, hisztink 6s rern6-
liink, soha nem kell f6inr-ink, hogy
egyediil maradunk, hisz az Isten ve-

Itink van mindig. J6ban-rosszban,
eg6szs6gben-betegs6gben. hdboni-
ban 6s b6k6ben, mint a hfis6ges f6rj,

de 6 soha nem hagy el, mindig ve-
li-ink van, tdrt karokkal, bfineink bo-
csdnatlval v6r minket, hogy legYen

er5nk hir-rni benne. Aki hisz Isten-

ben, az€ az 6rok 6let. De ha hiitlen
az ember 6s 1ru16, mint Jfrdds, mi€rt
virja, hogy bocslnatot nyerjenek
biinei? Lehet, hogy ezek az emberek
r-neg a megbocsatisban setn hisznek;
akkor hogyan hihetn6nek Urunkban?
Annyi k6rd6s 6s annyi 6rtelmetlen
v|lasz van, amit most fel leheine so-

rolni, de nri6rt? Ink1bb az erre fe'
cs6rlend5 idSt forditsuk arra, hogy
hitet adjunk a l-ritetleneknek, hogy
segitstink a bajbajutottakon 6s hogy
a rem€nytelen helyzetekben megtolt-
sr,rk az emberek sziv6t szeretettel.

A kommunizmus ideje alatt az volt
a baj, hogy a bltorsig kev€s ember-

ben volt csak rneg. Ha iettek volna
olyan b1tor emberek, az Isten szol-
gllatltban lll6kon kiviil, akik k6pe-
sek lettek volna felsz6lalni a hit el-
nyomisa ellen, lehet, hogy minden
rndsk€pp alakr-rl. Akik illlasukat, s6t
6letriket kocklztatttrk az6rt, hogy so-

ha el ne veszitsdk Urunkba vetett
hituket, azok elnyerik jutalmul az

olok 6letet.
A fbldi 6letben csak gyfijtoget 6s

gyfitdget az ember, de mi6rt? Hisz
lrilba van meg a nagy vagyon, ha az

ember legbeltil tires. Ez olyan 6rte-
lemben 6rtend5, hogy minden meg-
vehet6 p6nzen, amrt az ember alkot,
de mit 6r mindez, ha nincs az em-
berben hit. Teljesen mindegy, hogy
mit gyfljtr.ink 6ssze az 6letben, hisz
egyszer n-rindannyian elmegyrink, 6s

semmit sem viszr-ink rnagunkkal a

lelki javakon kivul. Es ha ilyentink
nincs, akkor mihez kezdiink? Ha
megismerjiik a szeretetet, az egymtrs

ir6nti megbocs1tdst 6s meg6rt6st 6s

fSleg az Istent, akkor mit tesztink? E

lelki javakon 111 az Istenhez vezet6 ttt
is, ahov6 a hiten keresztiil juthatunk
csak el. A kommunistlk nagy hi6ny-
ban szenvedtek, nem isnrert6k az ls-
tent, mert a hiv6k nem voltak elegen
ahhoz, hogy ennyi embert n-regt6rit-

senek. Lehet, hogy ha lett volna ki-
ben hinnitik, akkor 5k is a helyes
i6nyba indulnak el. Nem volt el6g
felsz6lal6 €s buzclit6 ahhoz, hogy
meggyiryts6k szivrikben a hit 6s a

megbocsltds rern6ny6t. Ez6rt hurcol-
tak el 6s v6geztek ki annyi Papot,
ez€rt tiltotttrk a hit meg6l6s€t. Valles-

ra val6 tekintet n6lkr.il bebortonozt6k
€s nreg6lt6k 6ket, azokat akik a hit
lS.ngjitt nem hagytik kialudni, s ez

volt az. ami bosszantotta a kommu-
nistikat, mefi 6k nem hittek, €s nem
akartAk. hogy misok higgyenek.
Megfutarlodtc.k az Isten el6l. mert
f6ltek felel5ss6get villalni tetteikert.

A csalldom is, mint a tobbi dolgo-
z6 ember, hitt 6s rem6lt. Hitt Isten-
ben €s rem6lte, hogy a rossz ftra
tevedtek bfinbocslnatot nyernek.
Dolgoztak, hogy fenntartslk magu-
kat, hogy 6ietk6pes korr.ilm6nyeket
tudlanak teremteni. A hat6sdgok
munklban ismertek szabadnaPokat,
de a legnagyobb 6s legszebb tinne-
peken kihangsfrlyozottan kovetelt6k,
hogy dolgozzanak. Viszont szrileim-
ben 6s nagysziileirnben megvoit a

batorslg €s a hit. Kiilltak egy Uruk-
6rt 6s Istenr.ikCfi.. vall^ltak a kocktrza-
tott n6ha nem tor6dve sajAt testi ep-

s6gtikkel sern. Templomba jlrtak, va-

sdrnap nern voltak hajland6ak dolgo-
zni 6s 16 kereszt6nyek m6di6ra
mindig imddkoztak, de f6k6nt az€rt
fohdszkodtak, hogy bocs6:natot nyer-

jenek az elk6borolt bir6nyok. Az is-
kollba jdris vaslrnaponk6nt is ko-
teiezS volt, de hozzAtanoz6im ebben
az esetben is hittik mellett dontOttek.
Amikol errdl kerdeztem nagymarn'J-
mat. 5 azt mondta: 'A hit mindennCl
fontosabb". Elmonddsa szerint a ta-
ndrok sokszor hosszabb ideig id6z-
tek nilunk, mert 6 bizony nem en-
gedte iskoldba gyermekeit. Az iskola
helyett templomba mentek 6s minclig
megkoszont6k Istennek, J€zusnak 6s

az osszes szentnek, hogy most itt le-
hetnek. Otthon finom vasdrrnapi
eb€d virta 5ket, amely a l-i6t kozben
n6ikiilozdtt foldi javakat p6tolta.
Minden vaslrnap kril6nleges volt,
hisz ezen a napon nern csak a Te-

remt5nk, hanem a csalldtaglaim is

nregpihentek. Ilyenkol szivr-ik mcg-
telt szeretettel 6s annyi er6vel, hogy
a h6t keseryes napjaiban sohase ve-
szitsek el a szAmukra Isten lItal ki-
jelolt utat. Az eb6det a pihen6s k6-
vette, majd a gyerekek r€sz€r6l a ta-
nulis, kis sz6rakozAs 6s v6gi"il a nalr
v€g€n a lefekvEs. Amikor csak tehet-
t€k az igaztrn hiv5k. dsszegyfiltek 6s

misen vettek r€szt, de mindennek
titokban kelien tortennie. Titokban
tdrtent a piszkaszentel6s is. Az isten-
hiv6k osszeszed6dtek, megszentel-
tett6k a kosarukban osszegyfijt6tt
foldi javakat, majd Istennek hilit
adva elfogyasztottak azt. Mindezt 

^z
61 leple alatt. B6rmilyen fenyeget€sek
is 6r't6k a hozzSafioz6imat,5k nem
tegitottak 6s mindig mindenhol ki
nreltek Allni ez lstenr-ik mellett. 6k is

hittek, rem€ltek 6s mindez meg6rte.

hisz most mir rnindenki itgy gyako-
rolja hit6t hazlnkban, ahogyan akar-
ja. Abban az id6ben viszont, ha vala'
kin6l keresztet, vagy akdr csak a hit
szimb6lum6nak birmely formiiit
megtallltfk, azt szigor1an, megbiin-
tett6k. Aki f61t mis6re iArni. az csak

az €iszaktrban tudta ler6ni kegyeie-
t6t. Mikdzben a hit megel6s6t tiltot-
t6k, az emberek litsz6lag iobban 6l-

tek. Az utc6kon a koldusokat ossze-

szedt6k, feloltoztett6k, 6s munkira
kdtelezt6k 5ket. Lehet, hogy a hat-
alom emberei a sziviik m6ly6n hittek
is, de ez az €rz€s elaludt, mivel nen-r
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volt erejr.ik 6s bitorsfguk 6ltetni. N6-
melyekben triszont sajnos meg is halt,
mert a gyiilolettel 6s szennyezett ke-
zeikkel elpusztitottdk.

Enrbert6rsaim, higgyrink, meft az
Isten orszlga rnindazok6, akik hisz-
nek benne! Higgyetek ri is, hisz
minclanynyiunk 6rdeke, hogy lelktink
tiszta iegyen, mint a gyermekek6. Ne
engediiink a foldi csdbirlsoknak

annyira, hogy azok azt6n uralkodni
tudjanak rajtunk. Ink6bb virjuk kt az
iddt 6s bizonyitsuk be mindenkinek.
llogy az Isren j6sdga. az emberek
iranti szeretete 6s megbocsdtdsa ha_
tS,rtalan. A kommunistdknak is ezt
kellett volna bebizonyitani 6s meg-
6rtetni veh_ik, hogy mi az, ami€rt 6r_
demes €lni. Az Isten mindenki
sziv€be bekopogtat, 6s a szem6lytdl

I1

ftgg, hogy befogadja-e vagy kizilrja
6let6b5l. Fogadjuk be Istenr 6s J6zusr
a szivtinkbe, hisz 6 az€rt halt kereszt_
haIAIt, hogy megmenrse bfnos lel_
krinket. Hogy megbocsdsson nektink
az Isten, ahhoz el5bb fel kell ismer_
ntink magunkban a rosszat, 6s fo_
hdszkodnunk kell hozz1., hogy ei_
nye{rik bocsinatlt.

Selesztak Marianna

KAnpAreryeHr r<osz6NT6TTEr .r sznxraryAr
A kozelmriltban B6res Agnes hitoktat6nak (vele a

konchi.zi cigdnygyerekek kapcs6n m1l megismerked_
ttink), Mikulylk Laci b6csinak,. a t6csdi karit1sz igaz_
gat6linak, Kovics Ferencnek, valamint az ukrdn test_
vereink kozott szolg6l6 ferences Andrij aLyinak abban a
megtiszteltetesben volt r6sze, hogy ellatogathattak R6_
nriba. es 5k tolmdcsolhattlk a Szentatyd,nak a k6rpit_
aljai hivek koszdnet€t ukrajnai lltogatdsilrt.

Agi neni - sajit bevali6sa szerini - nagyon izgult a
talalkozis el5tt, hogy eserleg el talllja feleiri a -o.,_danival6lit, dm miuti.n a Szentatya el6 kenilt, minden
fElelme elsz611t. Ugy 6rezte, hogy mindannyiunk j6_
kivinsigart tovlbbitla a p6pdnak. Es k6s6bb, amikor
megfoglratta a Szentatya kez6t, 6gy €rezte. hogy az6rt a
perc6rt 6rdemes volt 6lnie, 6s az a p6t perc or6k eml6k
r-narad a sz5.mira.

Ellltogattak Szent p€ter siriithoz is, ahol imAdkoztak a
kArp|taljai magyars|glrt. Agi n6ni ktjlon imAdkozott a
kirpAtaljai cigdnyok6rt is, mert szerinte dk azok, akik
igazin segits6gre szorulnak.

Mindannyiuk sz6m6ra jelent6s esem6ny volt szem6_
lyesen talAlkozm II. Jinos pAI pipaval. katolikus egy_
l-r6.zr-rnk f Soisztor iv a|.
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HAZAI HTREK
Febrr-r6r. Felszentelt6k a hdrom, ianudrban kinevezett

golog katolikus puspokot: Glib Loncsint, Igor Voz-

nynttt 6s Sztepan Minyokot. A harmadik ptispokszen-

teJ6sen hdromtag6 papi delegS'ci6 k6pviselte Ktupataliat

romai katolikus r6szr6l is.

Mircir-rs 2-4. Bos6k Nindor debrecen-nyiregyhlzi ne'
gy6s p r-1sp ok 

^ty 
a nagyb 6j ti lelkigyakorlatot tartott Na gy-

iz5l5son a hiveknek. LAtogatisinak uto1s6 napjdn

tal'ilkozott a Kdrpdtali6n mrikbdS papokkal is'

A HARMADTK rAnrAreryer
sAro-rnrerxozo

AIIIHEGYEN
Mlrcius 7. €s 9. k6zott rendezt€k meg Aklihegyen a

Ha16-tiboft, melyen kdnilbeltil 100-120 ember vett r6szt,

fiatalok 6s id6sek egYatSnt.

A szewez6k nagyon nagy szeretettel fogadtak ben-

nlinket, 6s mindent megtettek annak 6rdek6ben, hogy

nagyon j6l €rezznk magunkat.
Az el6ad'asokat egy magyarorszS'gi szerzetes €s egy

szint6n magyarorszdgi gorog katolikus ^ty^ 
tartott^'

F-ejteget6st hallhattunk arr6i, milyen nagy szerepet toit-

hetnek be a kozos s€gek az ember 61et6ben, valamint

sz6 volt arr6l is, milyen e5;y eszm€nyi csalld'
Az eszm€nyi csalid fogalm6r6l a gordg katolikus atya

besz€lt nekr.ink, aki maga is ot gyereket nevel, 6s boldog

hizassilgban 61. Elmonddsa szerint ehhez els6sorban

arra yan szuks6g, hogy minden csaldd 6let6ben a

kozponti helyet Isten toltse be, Isten ut6n els6 a hitves,

r,rtina pedig a gyerek; ahol ez nem igy van, ott el6bb-

r-rt6bb biztos an probl€mftk meriilnek fel, melyek nagyon

sok esetben vtrlisboz vezetnek. Azonkiviil arta rs oa-

gyon nagy sztiks€g van, hogy ahlzastfusak mindig tal6l-

ianak, szenteljenek id6t egymdsra, a gyermekeiket meg

ne irgy szeress6k, hogy megadnak nekik mindent, amit

csak megkivlnnak, meft ez ahhoz vezethet, hogy a

sztil5 csak addig fonto's, mig adni tud, de oregkorira azt

veszi 6szre, hogY egYedtil maradt.

A kozoss6gekr6l sz6l6 el5ad6sokon sz6 esett arr6l,

l-rogy nrilyen nagy szerep e van a kozoss6gnek az ember

€let6ben. Mennyile i6 €rz€s az, ha az. ember tarlozrk

valahov/a, ahol szeretik 6s befogadjdk' Am ahhoz, hogy

egy kozoss€g j6l mfkodlon, n6lkrilozhetetlen az, hogy a

.61 Lorot legyen. Ennek el6r6s66rt kozoss6g6ben kinek-

-kinek r6szt kell vlllalnia a teend6kb6l, mert a kozoss6-

gi 6rdek a legfontosabb. Tagjai ne csak elvirlsokkal le-

gyenek egymds ir6nt, hanem tudjdk: rnikozben adok, ka-

pok, s nehlzzilk ki magukat a feladatok elv€gzlse a16l

Az elSadftsok utln mindenki kiscsoportos besz€I'

geteseken vehetett r6szt, ahol b6vebben kieiemezhett6k

az el6adtrsohon hallottakat.
P€ntek este elmElked6ssel 6s 6nekl6ssel egybekotott

szents6gimidist tartottunk a templomban; lehet6s6g

volt szentgy6nlsra is, mivel ot 
^tya 

folytonosan gy6nta-

tott, s ezzel a lehet5s6ggel nagyon sokan 6ltek is. Miutdn

visszamentti nk a sz6lllshelytinkre, m6g meghallgathat-

tuk Sillye Jen6t, aki nagyon sz€p dalokat 6nekelt ne-

ktink.
A tibor szombat d61ut1n 6rt v6get, melyet Mainek

Antal piispok atya zfut egy felejthetetlenlil sz€p szent-

mis6vel.

Kt.TtFCn-U'X mffnnre
A r6zsaftiz€r i6tt tesz a szivnek

Megk6nnyebbtil a lelke, aki t6zsafiz€rt imidkozik -
most azonban tudomdnyosan meglIlapitotttrk, hogy a

r6zsafiz€r i6ttesz a szivnek is. A r6zsaftiz€t im1dkozdsa

kozben minden katolikus hiv6 €rzi, hogy az szeNeze-

t€ben nyugalmat id€zn ei6, de hogy a t6zsafiz6r im1'd-

kozlsa szab|lyozza a l€Legz€st €s a szivver6st, azt csak

most bizonyitottitk be tudomAnyosan. Az erre vonat-

koz6 kdzl€s nem kisebb forrdsb6l, mint a tekintElyes

British Medical Journalb6l sztrrmazlk

6sszel virhat6an megielenik a
ciginy nyehr(i Oi sziivets€g

Budapest: A tervek szerint m6g az id€n, tal6n mlt
6szre megjelenhet az lJiszdvetslg magyat-ciginy k6t-

nyelvfi vlltozata - tudta megTatilnyi B6lat61, a forditdst

v6gz6 6s a kiaddst gondoz6 Szent Jeromos Katolikus

Bibliatdrsula t v ezet6i6t6l az MTl.

Az atnerikai fratalok €rdekl6dnek az

Istennek szentelt €1et ir6nt, de
hi6nyos ak v all1si ismereteik

\X/ashington: Sok amerikai katolikus fiatal €tez von-

z6rllst a szerzetesi 6lethez, bdr nem sokat tudnak r6la

- lllapitia meg egy nemr6g kdzz€tett tanulmdny' A

felm6r6st a f€rfi szerzetes elolilr6k, illetve a szer-

zetesn6k konferencidldnak k6r6s6re k6szitett6k el, az

eredm6nyeket az Istennek szentelt nap el5est6j6n tett6k

kbzz6..
A Szerzetesi KOzdss6gek nevfi inform6cr6s szolgfiat a

kovetkez6kben foglalta ossze a villaszokat, ameiyeket

750 18-39 6v kozotti szem6lyt5l kaptak: 78 szdzal6kuk

pozitiv k€pet alkotott magdnak a szenetesi €letr6l, bit
nem ismerik annak val6di szempontiait' 57 szlzal€kuk

tudta, hogy katolikusnak kell lenni ahhoz, hogy valaki

bel6pjen egy szerzeresrendbe vagy kongreg|ci6ba' 18

szdzallk azt gondolia, hogy egyetemi v€gzetts€g sztik-

s€ges hozzit. 25 szdzal€k ilgy v6lte, hogy a sztzess€g a

pa.pi, szerzetesi, szerzetesn6i hivatds felt6tele' 93 sz6za-

l6k szerint a szetzetesek legf6bb tev6kenys6gi teriilete

a szeg6nyek k6r6ben v€gzett munka. 89 szLzal€kf6leg

az igazsilgossdg tertilet €n v €gzett tevCkenys€get ielOlte

meg. VR/M
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2001-ben megolt missziondriusok
Vatikzin: A Fides vatiki.ni misszi6s hirtigynoksdg adatai

szerint az elmfrlt €vben 33 misszion1.riust gyilkoltak meg
a viligon. bdr a n6vsor kozelr6l sem teljes. Tobbs6giik
valldsi vagy etnikai fundamentalizmus lldozata lett _ nyi_
Iatkozta a Fides igazgat6ja, p. Bernardo Cervellera. In-
dilban hindu sz€lsSs6gesek nyolc katolikr-rs hivd halilit
okoztak,'a Fr.ilop-szigeteken egy misszioniriust, hirom
afrikai orszlgban - Burundiban, lJgandtrban 6s Szene_
gdlban - egy-egy misszioniriusr 6ltek meg valldsi vagy
etnikai okok miatt. Tobb mds hirhirdetd litsz6ld.g kozon_
s€ges bfineset, p6lddul rub]ds /a\dozata l,ett, bir, amint p.

Cerveliera nyilatkozta, a liltszat mogott legtobbszor m€_
lyebb indit€kok rejtdznek. Egy amerikai szerzeresn6,
Barban Ann Ford p6ldiul a guatemalai bennszrilott n€_
pess€g felemel€s6n fdtadozott 6s szorosan egytittmfikd_
clott Juan Gerardi ptispdkkel, az emberi jogok sz6sz6-
lolilal. aki hdrom €ve maga is gyilkossdg ildozata lefi.
Egy misik megolt misszionarius, az olasz Ettore Cunial
azon firadozott. hogy fiatalokat mentsen ki az alb6n
rnaffia, a drog 6s az emberi szervkereskeddk hll6idb6l.

P. Cer-vellera elmondta: tiz-tizendt 6r,,vel ezeldtt a mis-
szionlrir-rsokat szer-ett6k 6s tiszteltEk, mert lelki 6rt6keket
kepviseltek. Manapsd,gviszonr kocklzatok nelkril megta_
r.nadlrat6 Aldozatoknak tekintik 5ket, mert nem hordanak
fegyr-ert, €s meggyildsukat senki sem torolja meg. A
2001-es €v trldozatainak tobbsEge pap volt, d,e van k6z_
tuik l-ilron-r szerzetesnS, egy fogadalmas vil6gi n6 6s egy
katolikus onk6ntes is. Tiz-tiz Azsiiban 6s Amerikdban.
kilenc Afrikiban. kertd Oceinilban €s ugyancsak kettd
Eur6pdban halt meg. Rajtuk kivr-il szdmos keresztdnyt
gyilkoltak meg vall6si okok miatt muzuhndn orszi,gok-
ban: tobb sz/azat a niglriai Josban 6s Kan6ban, k6t
indon€ziai szigeten, Malukr,rban 6s Sulawesiben, tovibbd
i6 szen-r6lyr egy pakisztdni katolikus templomban.

Ifulnirban tov6bbra is katolikus
papokat tartdztatnak le

Vatikln: A Fides misszi6s hirtigynoks6g szerint Ki_
n:aban tovibbra is katolikus papokat tafi.6ztatnak le,
annak ellenCre, hogy a kinai kor.rndny aliirta a politikai
6s polgfu-i jogok tisztelerben tarUslra vonatkoz6 ENSZ_
protokollt. A Fides klzz€tett egy list6t, amelyen 33 nl_
dozdtt pLispok 6s pap neve szerepel.

A magyar fiatalok SZ sze,rzaleka- valla-
sosnak tekinti rnta'gat

Budapesr: A 14-29 6v kdzotti magyar fiatalok 57 sz6za_
l€ka tekinti magtrt valldsosnak. €s 36 szltzal€kuk mondia
azt, hogy nern vailisos, illetve, hogy ,,hatdro zottan mas a
meggySz6d€se" - dertil ki a nemr6g bemurarot Ifjfsdg
2000 kutatds Ifjtsig €s vallds cimfi fejezetdnek meg6l_
lapitlsaib6l.

A 2000 6sz€n v€gzem, 8 ezer 1.4-29 €v koz)tti fiatal
Clethelyzet6t, tirsadalmi lehet5s€geit, vi.rakozisait fel_
m6r6 reprezentativ kutatis zdr6jelentl.s€t a napokban
hozta nyilvS.nossdgra a Nemzeti Ilfrsfgkutat6 Int€zet.

T elevrzi6s hid Eur6p6ban
M6rcius Z-in, szombaton este kt-ilonleges or6m kotofte

ossze Eur6pa h€t vlrosinak katolikus egyetemisteit peter
ut6djdval, a pdpival, amikor az elsdszombati r6zsafiz€rt
televizi6s dsszekOttet€s segits6g6vel egyilrt imidkoztltk.
Megtiszteltetls a magyar fiataloknak, hogy a helyszinek:
R6ma, B6cs, Strasboutg, Ath6n, Valencia, Moszkva kozltt
Budapest is helyet kapott, ahol a Magyar Szentek temp_
lomiban j6ttek 6ssze az egyetemistfk, mintegy n6gy_
sz1,zan.

Katolikus cserke szlrezetfik kfu p6t_
medencei taldlkozoia

,,L€gy hid Isren orszdga fe16[ - hirdette a Tdborkereszt
Katolikus Magyar Cserk6szek Kozoss€g6nek Kirpit_
medencei XI. Talllkoz6jinak jelmondata.

Mintegy otven csapatb5l, h6romezer cserklsz k6ovise_
let6ben k6zeI sz6.z cserk6szvezet6 j6tt ossze mdrcius g. es
10. kozott Budapesren a Felvid€kr6l, Kitrpiltaljir6l, Er-
d6lybSl 6s Magyarorszigr6l, hogy eim6lyitse a jellem_
nevei6 6s 6rt6ker5sit6 ktildet6st. Az alapit6 Baden-powell
szerint a cserk€szek Isten orszig^t lpitik a foldon. A
cserk6szvezet6 hid€pitd a yilitgbol Isten orszdga fel6.

Ter€z anyhr6l neveztek el a titanai
repiil6teret

Tirana: 'fer€z anyir6l, az I997-ben elhunyt Nobel_
-b6kedijas aibdn misszionirius ndv6rr6l nevezr6k el a
tiranai reptil5teret. Ezt pandeli Majko alb6n korm6nyf6
sz6vl6je jelentette beTiraniban, koz6lve: a kabinet par-
lamenti k6pvisel5k egy csoporrjinak iavaslatilra hozott
ilyen dont6st.

Ter€z anya alapltotta 1950-ben Kalkuttdban a Szeretet
Misszioniriusai rendet, s a misszi6s ndv6rt 1979_ben
Nobel-b€kedijjal trintenEk ki. Agnes Gonxha Bojaxhiu n6_
ven 1910-ben szrilerett Szkopj6ban, 1950-ben vette fel a
Ter6z anya egyhdzi nevet, 6s kapta meg az indiai 6llam_
polg6rs6got.

Lz alb1.n k6pvisel6k az eddig Rinas n€ven emlegeterr
tiranai reprilSt€r ltkeresztel6s6vel Ter€z anya szemllyi_
seg6nek nagysigitt kivintlk megorokiteni. Kezdem6_
nyez6srikben eml6keztettek arra, hogy Albdnidnak csak
k€t igazAn tort6nelmi szem€lyis€ge van, Ter6z anya €s
Szkander b€g (a hires hadvez€r a A/. sz/azadban n€o-
felkel€s 6l6re 6llt 6s kivir,ta haztrja szabadsitgilt a r6rok
h6dit6kkal szemben; Szkander b6g rnagyar volt!).

Meggyilkoltak a kolumbiai €rseket
Mdrcius 16-1n este a kolumbiai Cali ktilvirosi szeg€ny_

'negyed6ben ismeretlen tettesek meggyilkoltlk a 63 6ves
Isaias Duarte Cancino 6rseket. Az 6rsek egy h6zassltgk6_
t€si szertafiS,sr kovet6en 6ppen g6pkocsijdba akart szftll_
ni, amikor a templom mellett k6t f6fi pisztolylov6sekkel
megtimadta Kordbban tobbsz6r felemelte szav\t a geril_
Ia v€rengz1.s €s a korrnlny erdlytelens6ge ellen, mely
nem k6pes garantalni az emberr jogok tiszteletben tarta_
s6t, a b€k6t 6s a t1.rsadalmi igazsS.gossdgot.

13-
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A Munkicsi Katolikus Liceum felhivisa
edves tanulni vi1gy6 fiatall pelheted az egyh6zi 6v r.innepeit, kereszt6ny kornye-

zetben 6lhetsz 6s tanulhatsz, sokat kirdnclulhatsz 6s

Az Altal1nos iskola 9. oszt|Iyinak befejezEse ut6n iehe- j6izfen nevethetsz, akkor szeretettel vdlunk a2002. szep-

t6s6gecl van ^rta, 
hogy tanulmlnyaidat egy fi,atal tember 1-j6n indul6 (rj 6vfolyamunkon.

irlt6zm6nyben, a Munkdcsi R6mai Katolikus Liceumban Jelentkezni 2002. mljus 10-ig lehet a kovetkez5 cimen:

folytasd, ahol a l-rdrom6ves tanulmlnyi idd alatt komolyan R6uar Kerorrrus Licnuu

felk6sziillretsz az €rets€gi €s a felv6teli vizsglkra, kato- 89600. MuNlo{cs, Nnoscznvurce 13.

likus szellemff nevel6sben r6szesrilhetsz, valamint j6 Tnt/rux.2 (8-231-) 2-33-78

kdzoss6gben 6lhetsz.
Dilkjaink emelt 6raszimban tanulj6k az informatiket 6s Term6szetesen jelentkezhetnek m6s felekezetri tanul6k

az idegen nyelvet (angol, n6met). Fakultativan tanulhat6 is.

a valllstoft6net, a m(tveszettoftenet €s az egyhdzi zene. A A felveteli vizsgLk td6pontja: 2002. nnws 24, 1.0 oxe.

I{1rpitalja mis teiepril6seib6l 6rkez6 dilkok egy kato- Helye: MuNrAcs, NroEczrv urca 13'

liktrs l6ny-, illetve fiirkoil6giumban kaphatnak elhelye- K€rj ajlnlist a plCblnosodt6l!

z€st.

Hirom tantirgyb6l kell felv6teli vizsglt tenned: mate- (K6rjr.ik, hogy a jelentkez6si lapot nyomtatott betfikkel

rnatikdb6i, rnagyar nyelvb5l (tollbamondls) 6s hittanb6l. toltsd ki!)
Ha szeretnel egyhtzr iskollban tanulni, ahol t6rsaiddal

heti egy alkalomrnal dilkmis6n vehetsz r6szt, megr.inne- Szeretettel vdrunk!

JnrnNmnznsr rap

Nev

Sziilet6si l-rely, id6:

Lakcim (postacim):

Melyik iskollban tanultdl eddig?

Tanulrrinyi ltlagod a 2000/2001-es tan6v v6g6n:

Tanulm1nyi Atlagod a 2001/2002-es tan6v els6 f6l6v6nek v6g€n

Milyen nyelve(ke)t tanultil?

Hirny 6vig tanultil hittant? Ig6nyeln6l-e koll6giumot? 1g"., [l N"- f-l

FELHTVAS

2002. lprilis 27-€n megrendez6sre kertil a lY. K6rp6taljai
R6nrai Katolikus Egyhlzzenei Tal6.lkoz6, melyre szeretettel
vfu'juk minden r6mai katolikus k6rus, illefve 6nekegylittes
jelentkez6s6t. A Taldlkoz6 f5 c6lia Isten dics6it6se 6nek- 6s

zenesz6val, ii k6rusaink bemvtatkozasa, az eddig kialakult
kapcsolatok 6pollsa, fenntartlsa. Fontos, hogy az eddig m6g
nenr jelentkezett vagy rijonnan alakult gyermek, ifj(tsdgi 6s

f-eln5tt k6rusok is bdtrzn jelezz1k r6szv6teli szdnd6kukat.
Mivel rendezv6nytink nem verseny jellegfi, minden rlsztvevS
eleve nyeftesnek szdmit.

A'lalllkoz6ra a munklcsi sz6kesegyhlazban de. 10 6rai
kezdettel (koz6p-eur6pai id6) kerijl sor.

Jelentkezni iev6lben, illetve telefonon 6prilis L5-ig a

kdvetkez5 cimen lehet: 89600. Munklcs, I. Franko u. 20.

Telefon: 8-237-27164, Szvirida J6nos

tnfoimeciO a jeglw6telr6l:

il :i?hlix' aSiTTl ;1,:8?',
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Ifusagi mise Ungviron
Katpataljan sok a fiatal. Nem tfinik fel, bogt rueny-

rLyien is uannak, mert ualabogy szetszorodnak a
uirlelee'n, elttlnnek a uarosokban es afaluakban. A napi
szentn'tlseken csak egjt-kett6 lezeng, es a plebaniakon
sem olycm sokan fordulnak meg. Ilyenkor feluet6dik a
kerdes, bogy uarn'tak-e fiatalok Karpataljan. Vayre

4fi ilsagi elet mirtalunk?
A romai katolikus plebdnia ifiusagi csoportja a

plebanossal ualo egyetertesben - a meg)e ifjusagi eletet

Jbllertdituen 6s 6t ficttor.lok ualldsos Erztiletet
ntegerdsttend1 bauonkenti rendszeresseggel
Urtguaron ifiwsagi talalkozokat szeruez magJ/ar nyelufi

JicLtalok szamara. Ezeknek a talalkozoknak a r1rnai
kcrtolikus pldbania ad belyet. A talalkozokon 0r

resztueudk rnegballgatbatjak a megbit'ott el6adok
lbitegetesert, beszelgetbetnek, es ami a legfontosabb: a

15-

ktilonbdz6 faluak, uarosok fiataljai kapcsolatokat,
baratsagokat alakitbatnak ki egymassal. A program
szentmiseuel, illetue az ezt kouet6 rouicl agapeual zaru.tl.
Ezek a talalkozok a helyi ruagyarsag megrnaraclasa
szempontiabol is nagyon fontosctk.

Ezekre a talalkoz6kra uasdrnaponkent keruil sor.,

nxert a fiatalok, tanulmanyaik rniatt, csak ilyenkor
6rnek ra. Sajnos, a betuegeken szinte nincs tomegkdz-
lekedes. Egt berelt bwsz jarja uegig a megye faluait, s
gytljti ossze a fiatalokat.

Miert jo ez? Onilnek-e enttek? Miert mennek el egyre
tobben ezekre a misdkre?

Arra gondoltam, ezekre a kerddsekre senki rtetn tetd
biztosabban ualaszolni, mint ntagetk a resztueud fia-
tctlok.

Megkerdezztik 6ket? Gyertek uelem!...

..t

t

A h6nap els5 vasirnapja egv kti-
lonleges nap szimunkra, mivel mlr
a reggeli 6rlkban tudjuk, hogl'este
rer-nek zenei €s lelki €lmEnyben
lesz r6szr-ink.

A program dClutdn 5 6rakor. egv-

zsirfblt buszon va16 utazS.ssal veszi
kezcletEt, ahol az emberek igaztrn
kozel kertilnek egyrnlsl-ioz, mivel
nerncsak ketten r-ilnek egy til6sen,
hanern megpr6bdinak n6gyen-oten
is.

,,Ropke" f€I 6ra mirltdn fiatalok
tornege lepi el a Pet6fi teret 6s uj-
jongva, csokokkal koszdntik egy-
r-nast, mint testv6r a testvert.

Nenr tor5dve a jir6keI6k bamba
bfu-neszkodis6val, elinduiunk kit6-
zott c6lunk fe16 - toronyirint.

Az r-rngvlri r6n-rai katolikus Szent
G)'orgy-templom bej6ratAntrI min-
den alkalornrnal mosolyg6 arccal
fogad bennrinket az ifjtsigi mise f5
szcrvezSje - Mekli Attila atya.

A mis6t egy rovid 6nekpr6ba el5-
zi meg, rnelynek sordn rihangol6-
clnnk a szertartas hangr-rlatira.

Minden szentrnise irjabb 6s (rjabb
nre 91 epet6seket, taltrlko zds okat tar -
togat szimunkra, rnivel az evan-
g6liunrban J6ztt s szavaival minden
alkalornmal mis 6s mls atya sz6l
hozz/ank.

Ktilon 6hn6ny szdmunkra a ko-

A talilkozis rirome

zos 6nekl6s a k6russal az €Ien. De
a zenei kisdret sem maraclhat em-
Iit6s n€lklil, hiszen az adja meg a

dalok igazi iz6t."

Az est zS,r6programja a nitpolyilrt
6s a meleg tei€rt val6 sorbanlllis.
Kozben az jir az esztinkben,.hogy
r€gi 6s frj ismerSseinkkel, bari-
rainkkai n6hdny sz6t v,lthassunk.
De az id6 sajnos hamar elreplil.
Azon kapjuk magunkat, hogy n6-

llfny perc m[rlva 7 6ra, €s a buszok
mar nyitott ajt6kkal vdrnak ben-
ntinket a Pet5fi t6ren. Mi l6iekben
isrn6t rihangolodunk a ,,tomeges
rrfazisra", 6s kdzben arra gondo-
lunk, l-iiny napr"rnk van m6g hltra
a kovetkez6 taltrlkozisig. Szomo-
riran vessztik tudomdsul, hogy m€g
eg€sz 30 nap, de akkor (rjra egytirt
lel'ret a ,,nagy csapat", , 

_sztyepatx_
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Akik az igusagi mis6ket mishonnan
t]L€zikr...

...azok ezeket az els6 vasdrnap esti

esem6nyeket n6mik6PP mdsk6nt is

l1tj1k, mdsk6nt €1ik meg.

Sztrmomra, aki k6rustag vagYok, az

ifjirslgi mis6k nem killon6ll6, havon-
ta ismetl5d6 esem6nyek, hanem l6nc-

szemekk6nt egymdsba kaPcsol6d6,

osszeftigg5 folyamat. Ellenben nem

unalmas 6s monoton folyamatosslg
ez, mert ott vannak a h6tkoznaPok
hulllmv6lgyei, amikor nincs 6nek-

pr6ba; ezeket kovetik a szombat d6l-

utlni vagy vasdrnaP esti Pr6bak,
arnikol a k6rr-rs vezetSi 6ltal osszellli-
tott 6nekrenden pr6b11juk,,6tr6gnr"
rnagr:nkat: elsajArtnnt az rij 6nekeket
vagy felfrissiteni mem6rilnkban a r€-

gebben tanultakat, 6s min6l kozelebb
keriiltrnk az 6iabb h6nap els5 vasir-
napjAhoz, anntrl l|zasabb a k€sznI6-
d6s. Az e1s6 szombat d6lutlnjdn meg-

tartott pr6b/akon mlr f5-f6 k6rus-
vezetSnk, M6kli Attila aqla is sztgo-

{rbban veszi a hozztr61l5'st, elien6rzi,
hogy mindenki rendelkezik-e minden
sztiks6ges kottdval, tudja-e a saitrt

sz6Iamit. figyel-e az osszhangra,

idSben ,,bel€p"-e a kell5 helYen az

el5adisba stb. Hlt m1g azon a bl-
zonyos vasdrnapi kora d6lutlni pr6-

bln! Ezek az utols6 pr6bik mtrr-ntlt
I hull6mhegyek csircsai. Altalaban

azonban mindig b6ven van helYe a

vidimsignak, nevet6snek, meg a

v6gs6, a m6g komolyabb odafigyel6st
ig6nylS enekpr'6bdkon is.

Maga az ifjislgi mise, amelYet k6-
fustag-szempontb6l a,,httlldmhegy
csicsdnak" is nevezhetek, azt l-riszem,

minden jelenl6v5 szlmtrra egy ielen-
t6s6gteljes tal6lkoz6s J6zussal, Akivel
oiy m6rt6kben taltrlkozom, ameny-

nyire 6ppen nyitott a szivem El5tte;

ahogyan 6n 6rkeztem aznaP 6hozz7,
irgy 6rkezik 6 is.

A szentmis6ket kovetd szer1ny aga-

p6 a templomttnk udvarin m€g tobb
taltrIkozlsra hivatott alkalmat adni, s

a fiatalok kozotti kapcsolatteremtest
szolgiija. A k6mstagok r€sz6r6I ezek
is elSk6sztileteket ig6nyelnek, ame-

lyekb5l mindenki r€szt vtrllal
Azt gondolom, fontos az, hogY nYi-

tott szemlnel, 6s f6leg nyitott sziwel

llryunk a villgban. Ez €nt€nYes az

ifiirsdgi rnis6kre is. Ne 6gy menjr.ink

el, hogy ja, t€nyleg, ma ifiirsigi mise

van, hanem komoly legyen a r6sz-

vdteltink! Nem lrt a lelki onvizsgllat,
nemcsak annak, aki 6nekel, hogY

szivb6I tudjon 6nekelni, hanem a

hallgat6nak sem, hogY szivbSl be

tr.rdja fogadni a hallottakat. TaI6n

valakinek k6tszeres pr6bat€teI ez, ha

olyan valaki, akrhez nem lll felt6t-
lemil a legkozelebb Sillye Jen5 dalai-
nak stilusa.

Az isteni dicsSs6g 6s kegYelem

megtalllhat6 a legktildnbdz6bb dol-
gokban, mert Isten tudja, hogY az

emberek sokf6l6k. Ez6rt fontos a nyi-
tottseg, hogy min6l tobb helYen

felfedezhessik azt, ott is, ahol alan
nem is lett volna kedviink keresg6lni.
(Az eISiftletek meg arra val6k, hogY

a hitunk mog6 dobdljuk Sket!)

/' 6dn
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Egyszet volt, hol nem volt...
A legtobb mese ezekkel a sza-

vakkal kezd5dik. En vrszont nem
mes€t pr6bllok irni, hanem egy
megtolt6nt mes6s esem6ny sz6p
6rhi16l akarok besz6molni. amely
Csapon toft6nt 2002. tebruAr 9-6n. Mi
is voit ez?

Viddm farsangi mulatsag hatdrok 6s
korhatdrok n6lkril, melyen r6szt vet-
tek gyerekek, szrilSk, nagysztilSk,
nernzetis€gt5l 6s validsi hovatar-
tozistol friggetlentil.

Ar otlet ..mindenki Agi nenij6nek,'
a f-ej6ben foganr, majd M6kli Aftiia
aq/a tamogatS.sival kezd5dhetett a
szenzez€s. Csak egy akadLly tornyo-
strlt a negvalositds elStt: a helyszfike
(r-r"rert pl6bAniS.nk n5,r a t6li szini-
d5lren r.negrendezett jdtsz6haz idej6n
is kicsinek bizonyult). Ez€fi a szer-
vez5k ker€s€re a vSrosi tanics ve-
zetSje ellenszolgtrltatls n6lkUl ren-
clel kezesr-inkre bocsdtotta a kulrinhlz
telmeit. A szinesen feldiszitett ter-
r.nekbe segitSk6sz, zen€t szolgtrltat6
tlatalok is akadtak, s igy m6r gond
n6lktil kezdddl-retett a mlllatseg.

Bevonultak a krilonbozS, otletes
jelmezbe brijt gyerekek, akik kozorr

- rnindenki orom6re 6s meglepe-
t6s6re * jelmezbe oltozott anyuklk is
I€pkedtek, akik krilon jr"rtalmat is
liaptak a zsfirrt5l. Volt tdnc, labda-

jit6k, csokiev€s kdssel 6s villdval,
zstrkban futls 6s persze tombola,
lrogy senki ne tAvozzon rires k6zzel.

A tdncban elf1.radt r6sztvev6k citro-
mos teival csillapithattdk szomjukat,
hozzl finom farsangi finkot kiniltak,
amelybSl jutott repeta is (itt is volt
rneglepet€s, meft egy-egy finkban
lekvdr helyett megszlmozott papir-
szeletke rejt6zott, mellyel szint6n

ajlnd€kokat lehetett nyerni - persze,
csak akkor, havalaki le nem nyelte a
papirkdt, mert akadtak ilyenek is).

S m6g mindig leherert fokozni a j6,
kedvet. mert a zsfiri csillog6 korond-
vaI jfialmazta a bll kir6lyndj6t €s ki-
rtrlyAt, ,,arany6rmet" kapott a iegszeb-
ben tancol6 d6dmama 6s a legrigye-
sebben tincol6 hAzaspAr is.

A gyerekek kr-ilonszdmmal is k6-
szriltek az esem6nyre: a salamoniak
vet6lkedSvel 6s pantomimrnal, a csa-
piak pedig modern tdncot mutattak
be. Ezek hatS.sAra a r€szvev6 gyere-
kek 6s kis6rSik kedve a tetdfoktrra
hdgott, 6s a kivdl6, fergeteges zene
ritmusdra 6sszt6ncra perdtilt minden-
ki.

Sajnos, ilyenkor az iclS gyorsan
sztrlI, gyorsabban, mint szeretnCnk.
13.30-kor kezd6dott a buli, 6s mdr
20.30-at mutatott a pontos id5 m6-
r6je; ekkor 6rt v6get a farsangi muiat-
sag.

Nem tegnap volt, de ma is err5l be-
sz6lnek Csapon 6s a szomsz6dos fal-
vakban azok, akrk veh.ink sz6rakoz-
tak, 6s rem6nykednek, hogy lesz
m6g farsang jov6re is.

A r e n d e z u e ny e " rr r, 
: : 
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Az ontrtaddrs foly atnratfu ol iddseknek
€s frataloknak

Egjt Kdny d,di-u ers ma,rg6j d.ra.

Taltrn a legszebb vers, amit az

oregs6gr5l olvastam. Valahogy igy
kellene ballagni a foldi 61et v6ge
fel6 vezet6 irton, akitr oregek
vagyunk mfu, ak6r fiatalon j6rjuk
mdgaz utat. Hogy mennyit €ltvala-
k| talan nem is annyira az 6vek
szima hattrrozza meg, inkdbb vala-
mi eg6szen rn6s, id5t5l fuggetlen
dolog, amit neh€z meghattrrozni.

Szdnrorrra arr6l sz6I ez a vers,
arni minden kereszt6nynek 6letre
sz6l6 feladata kellene, hogy
legyen: az onkitiresit€sr5\. Arni pe-
dig az6rt fontos, mert Krisztus csak

akkor tud betolteni minket, ha

egyre kevesebb hely jut szivr-ink-

ben az EN-nek, 6s egyre tobb hely
Neki.

Nenr is az a fontos, milyen 6iet-
korban, hanem az, l-rogy v6gre
kezdji.ik,,el-elhagyogatni fontosnak
v6lt vinnival6ink". Ezek a vinni-
val6k sok olyan dolgot takarnak,
arnihez ragaszkodunk, legyenek
azok ttrrgyak, anyagi javak, vagy
m6g inkdbb szeilemi javak, amikre
br-iszk6k vagyunk fontosseg,
hirn6v, sz6ps69, 6rtelem,,,irnatel-
jesitrn6ny", ak6.r helyi szinten is

jelentSs emberekkel val6 kapcsola-
tok stb. Ide sorolhai6 az is, amikor
a minket 6rt s6relmeket gyfiitjrik,
vagy a szomodtsdgunkhoz, a ne-
1-reztel6srinkhoz ragaszkodunk;
amikor nem engedji.,ik el magunk-
t61 a m(rlt eml6keit, 6s nerrr

vagyunk hajland6ak a jelenben
6lni. Sohasem az a baj, ha van
valamink, hanem a hozzdjuk val6
ragaszkodl"s - mert ez megfoszt
nrinket az Istent1l akart szabadsi-
gunkt6l.

El keil, hogy engedjtik ezeket a

sirlyokat ahhoz, hogy folemelked-
hessrink, ahogyan a l6.gha16 is csak
akkor emelkedhet, ha megszabadul

a homokzslkokt6l.
klzatot is jelent:

Persze ez koc-
nem tudhatjuk,

TAvoroD6BANI

tauolra meg ellat a szeTn

d.e a kozeli aprosagok
mAr a betfik is megk{uannak

.fe I karnyuj t asnyi t auo ls ago t

es kodosill a tauol is
begg,,el az eg egj,tbemosodik
es kezd.ed el-elb agjtogatni

.fontosnak uelt uinniualoid

silllye d.5ben emelkeddben
latod a foszlo latbatart is

osztogasd, szAt arnid maradt
inglten is atuisz ba ki atuisz

s hatra ne ndzz kiket szeretsz
a maguk utjan nem utanad
mend.egdlnek akaszd a fara
ilresen rnaradt tarisznyadat

1996

hov6 visz minket a sz€l - az €let -,
ha elszakadunk att6l, ami a foldhoz
kot minket. Min6l tobb sirlyt6l,
ragaszkodlst6l szabadulunk meg,

min€l tobb ..homokzs6kot" do-
bSlunk ki, anndl feljebb emel-
kedtink, ann6l kozelebb keniltink
az 6ghez. Ez a folyamat egyben az

Istenre hagyatkoz4.s megtanullsa is:

itadiuk Neki az 6lettink ir1nyitlsdt.
Kormdnyozza 6 a l€ghaj6t.

Y€gil azut6n el6ri az ember azt a
mezsgy€t, arnit csak irgy l6phet 6t,

ha semmit sern visz mag6val. S6t,

m€g igy sem saj6t maga megy 6t: a
foldi 6letb5l az orok 6letbe egyedtll
az Isten k6pes dtemelni minket. Ezt
pedig nem az€rt teszi, mert meg-
6rdemeljtik; kegyelemb5l, az 6
szereteteert, Fia trldozata fuin jut-
hatunk el oda. Ez€rt h6t,,osztogasd
sz6t, amid maradt: ingyen is ivisz,
aki ivisz."

Kozben tudomlsul kell venni azt,

ami tal6n a legnehezebb: akiket a

legkozelebb 6rztink magunkhoz,
taldn mds riton jdrnak, mast tarta-
nak fontosnak. Es akkor sem tehe-
trink semmit, ha tgy €rezzik, a

helytelen ut^t valasztottdk. Nem
donthettink helyettrik, az 6 6letuket
nekik kell 6lniiik. ,,Hitra ne n€zz,
kiket szeretsz, a maguk itj6n, nem
ut6.nad mendeg6lnek."

Amikor pedig mlr mindent sz6t-
osztottdl, mindent odaadtil, amid
csak volt, amikor rrrdr szabad vagy
mindent5l 6s nem ragaszkodsz
semmi mtrshoz, csak az Isten sze-

retetehez - akkor 6 elk6ri t6led az

utolsot is, amiben hordoztad onrrra-
gad: a foldi testet. ,,Akaszd a fira
tiresen rnaradt taisznyidat." TaIin
azt sikertilt megfogalmaznia a kol-
t5nek, amikor a halll az ontrtadls
v6gs5, tudatos mozdulatlvi vitllk.

Krisztus megtette €rttink ezt a

mozdulatot iS, miutSn minden6t
szetosztotta 6s rdnk ,,pazarolta": az

idej6t, az energi|jtrt, a k6nyelmes 6s

nyrgodt 6letet, a szavait, a sze-

retet6t, a i6 hir€t, a rokoni 6s bariti
kapcsolatait 6s v6gril az 6let€t -
mind odaadta az ernberis6g meg-
ment6s66rt, 6s konkr6tan az 6n

megszabadit6somdrt, hogy ne ko-
tozhessen meg vEglegesen a bfin.

Koszonom, Uraml

Mafia



EI6z6 sz6munkban hosszabban
irtam a krilonbOz6 lelkialkatok je-
lent6s6g6r6l, arr6l, hogyan konnyiti
meg rnegismer6srik egym6s elfoga-
cllsdt 6s azt, hogy ne legyenek
helytelen elvlrdsaink a mdsikkal
szemben. Roviden olvashattunk a
szangvinikus 6s a melankolikus jel-
lem alapvet5 tulajdonslgair6l. Mi-
elStt a mlsik k6t tipust elemezn6nk,
fjra megemlitem, hogy tiszta tipu-
sok nincsenek, tobbnyire van egy
r,rralkod6 6s egy mdsodlagos lelki-
alkatunk, amit m6g sok mds t6-
nyezS is befolyisolhat. (Bdvebben
errSI az el5z6 szdmban irtam.)

Mosr a misik ellentCtpart, a kole-
rikus 6s a flegmatikus szem6lyis6gti
pust elemezztk. Mig a kolerikus
embert cselekedeteiben t6bbnyire
az vez6.rli, hogy uralja a helyzeteket
6s mindenre megolddst tal6,Ijon,
addig a flegmatikus tipus legink6bb
arra torekszik, hogy lehet6leg min6l
kevesebb er6feszit€st kellien tennie.

A kolerikus
,,Kem€ny, mint a szikla."
6 az az ember, akinek tobbnyire

igaza van, de n6pszerfitlen. Szrjletett
v ezet6, dinamikus, 6n6lI6, magabiz-
tos szem6lyis6g. Szenvedllyes igaz-
sdgkeres5, ,,ami a szivemen, az a
szimon" jelsz6val mindenkinek a
szem6be vigja az rgazslgot, sokszor
tapintatlanul. ErSs akaratt, nem f6l
a munklt6l, egy c6l el6r6s6nek 6r-
dek6ben k6pes szinte bdrmit bevet-
ni, sokszor az eszkoz1kben sem
vLlogatva, md.sokat kthasznllva.
Hatarozott, 6szinte 6s nyilt, de nem
er6nye a kedvess6g. Ttirelmetlen 6s
lobbanCkony. Ntallban irgy gon-
dolja, hogy az a i6, amit 6 csin6.l
(arni sokszor igy is van!), nehezen
gy6zhetd meg arr6l, hogy mds-
valakinek is igaza lehet. V6lem6ny6t
nem vi.ltoztat)a meg, vagy ha igen,
csak megalapozottan, 6s akkor a
vtrltozds tart6s is lesz. Eg€sz jelleme
hasonlatos a k6h6z: nehezen meg-
murnkdlhat6, de az eredm€ny meg-
marad.

A kolerikus atlatja a helyzeteket (a
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Szem€lyrsegtipusok If.
r6szletek viszont nem 6rdeklik),
hihetetlen munkabirdssal dolgozik,
de munk6ja sor6n gyakran megbdnt
mdsokat, nem figyelmes 6s nem
egyitt6rz6. Nehezen viseli a hibd-
kat. Gyakorlatias, mindenre meg-
olddst keres 6s tobbnyire tal6l is,
kreativ, j6 szewez6. Nem vonja ki
magit a tennival6k al6l, szivesen
v€gez tS,rsadalmi munkdt. Kedv6t
leli a versenyhelyzetekben, ilyenkor
gyakran kim6letlen 6s minden6ron
a gy6zelemre tOrekszik. Elem6ben
6tzi magdt, ha vezet6 pozici6ba
kerril, azonban konnyen diktiltorrfr
v6lik. Ha nem figyel erre, er6teljes
szem6lyis6g6vel elnyomhatja a t6b-
bieket, emberi kapcsolatai pedig
le6pUlhetnek. Szivesen 6s szenve-
d6lyesen vitatkozik, a dolgokat lo-
gikai 6s raciondlis szempontb6l 6r-
t6keli ki. Erzelmileg nem von6dik
be az esem€nyekbe, ami segiti a t6r-
gyilagos v6lem6nyalkotdsban, de
g6tolja m61y emberi kapcsolatok
ki6pit6s6ben. J6 gondolkod6, €rzel-
mi 6lete viszont gyakran sek6lyes.

Csalidi kapcsolataiban is uralko-
d6, el6ri, amit akar. Sokszor mdsok
helyett d6nt, mindent jobban tud.
Nehezen k6r bocsdnatot, bUszke.
Viszont 6 az, aki elrendezi a kisebb-
nagyobb (nem 6rzelmi term6szetri)
probl6m6kat,,,menedzseli" a csali-
dot, mindig megtalllja a tov/}lbll-
p6si lehet6s6ger. Gyorsan 6s sokar
dolgozik, nem tud lazitani, vigy6z-
nia kell, nehogy a munka vdljon is-
ten6v6. Y lszhelyzetekben kitrinik, a
h6tkoznapi feladatok viszont gyak-
ran untatjak.

A kolerikus emberek n6lktil nem
mrikodne a tS,rsadalom, sdt a csaliid
is nehezen, ugyanakkor tudatosan
fejlesztenirik kell magukban az
empatia (egytitr6rz6s) k6pess6g6t, a
kedvess6get 6s a trirelmet, hogy ne
csak a konilomUk l6v6 dolgok 6s
rigyek, hanem az emberi kapcso-
lataik is mrikodienek

A flegmatikus
..Lassit viz."
Alapvet6en b6k6s, nyugalmas al-
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kat, akivel konnyri kijonni. Az
emberek szeretik, mert kedves,
egyitt6.rz6 6s tUrelmes, nem mond
ellent mdsoknak. KerUli a konfliktu-
sokat - sajnos akkor is, amikor fel
kellene vdllalni az osszeUtkoz6st,
emiatt sokszor gyenge. Ugyanakkor
kivll6 kozvetitS, 6s - ha egyszer
mag1€vd teszi a feladatot - j6 ve-
zetdnek bizonlul. Nehezen szLnja
rd mag6t valami rijra, nem lelkesril
be konnyen, szivesebben n6.zj
kivrilr6l a dolgokat, ezzel mlsokat
is elkedvetlenithet. TA.rsaslgban
visszahtz6d6, de az6rt figyel, ritkdn
sz6lal meg, de akkor szellemes 6s
6lesl6t6 m6don. Sok bariltja van.
Bir nem lrdekfeszit6 szem6lyis6g _
5 a tipikus kispolgdr - k6nnyii ki-
j6nni vele. Erzelmeit nem mutatia
ki, de odafigyel mdsokra, j6 hallga-
t6.

Nehezen veszi rA mag6t valamire,
tennival6it folyton halasztgatja (az-
zal a magdnak sem bevallott re-
m6nnyel, hogy talln vdgril nem kell
megcsindlnia), ez1rt mdsoknak kell
noszogatnia, amit viszont meglehe-
t6sen rossz n6ven vesz. Alapjitban
v6ve lusta 6s lassfr, ha lehet, ken-ili
a felelSss6get 6s a feladatokat. Szar
kasztikus megjegyzlseivel szivesen
megbirdl m6sokat, de d maga nem
lrt senkinek.

Csendes vasakarat jellemzi, feszr-ilt
helyzetekben is j6l v6gzi munkdjlt.
Nyugodt, hrivos, osszeszedett.
Kdnnyeden, laz6n ill hozz6 a dol-
gokhoz, nehezen kotelezi el mag6t.
Jellemz6 ri a ,,majd csak lesz vala-
hogy" gondolkoddsm6d, a nemr6r6-
doms€g. lJgyanez a stiius jellemzi
besz6d6ben 6s sokszor megjelen6-
s6ben is.

J6l megb6kilt az 6lertel, ugyan-
akkor torekednie kell arra, hogy ne
maradjon kdzombos a dolgok irdnt,
munkljilt idSben v6.gezze eL, vala-
mint, hogy m6sok kedv66rt megta-
nuljon egy kicsit lelkesedni, 6s
amikor sztks6ges, felvlllalia a don-
t6s felel6ss6g6t.

4 Mana
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A burgundi l-ierceg udvari fes-

t5jek6nt nyilvln szdmos Portr6t
k6szitett urir6l, J6 FuloPrSl, de

ezekbSl egy sem maradt r'1nk. Sze-

lencs6re azonban el6g sok tibla-
k6pe 5n6dott meg naPjainkig, igY

Janvarr Eyck II.
van alap a tanulminyoztrsra. P€l-
ddul szembeszokS, milyen tudatos-
sAggal juttat kiemelked5 szerepet a

f€nylbrizolisnak, amelyet 5 maga
is t6k6letesitett. Ez a f6ny 61teti

tobbek kozott a minrat1raszetf fi-

nomsiggal megfestett Madonna a

ten-iplomban c. k6pet. Az alak sztn-

te teljesen betolti a hatalmas sz€-

kesegyhlz belsej6t, amit r6gebben
a m1v1sz gyakorlatlansdgAra utal6
jegynek tekintettek. Pedig va16-

danival6 van.
Egyesek szerint a

hagyomtrnyos cim
helyett inkibb M1-
ria, az Egyhitz el-
nevezls illen6k a

k6pre. A kirdlyn6i
fens6gf alak dri-
gakoves koronija
sztkrizni litszik a

f€nydrban. A n-rhl-
j5.nak sze96ly6n,
avagy a k6p ke-
ret6n olvashat6
szavak egy M6rra-
himnusz r6szer.,

melynek otodik
versszaka sztizes-

s6g6re vonatkozik,
rn6gpedig annak
csodds voltit egy
szimwnkra term6-
szetes, de koz6.p-
kori elSdeinknek
ugyanigy megma-
gyarizhatatlan je-

lensEggel, az iveg
f€nyiteresztS k6-
pess6g6vel itllitva
pirhuzamba:

NagY f,6nYes tisz-
ta kristalon,
Altat hat, de

nincs kd.r azon.
A Krisztt'r.s ls

mdbbe batolt.
De Anyja szfizen

maradott.
/xvIii. szdzadi

fordit/as/

Az ij mtv€szet
v6gs6 diadala Yan
Eyck nev6hez ffi-
zSdlk az €szaki or'
szdgokban. De

szinfileg ebben is
Jcn'r. uan Eyck: Az Arnolfini bdzaspit szimbo'iikus mon_
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Van Eyck nem voit olyan forradal-
rni ri jito, minL Firenzei tdrsai.
Ahelyett, hogy elvetetre volna a
regebbi sriiusr, tov6bbfejleszretre es
olyan magasba emelte, hogy
messze tflIszirnyalta a kozlpkori
m[iv€szerer. ItSlitrban szinte tudo-
rnanyds precizit6ssal 2tbr6zolidk a
term6szeti formSkat, a fest5 pers-
pektivikus szerkeszt6ss eI kezdi a
rnunk6t, az emben testet is anat6-
miai €s matemarikai tuddsa alapj1.n
6piti fel. Van Eyck az ellenkez6
irinyba halad: a val6sig lll6zi6jit
azzal kelti, hogy v6grelen gonddal
dol.gozza ki 6s rakja egymds mell6
az apro r6szleteket, amig a fest-
meny a terrn6szet trikork6pe lesz.
Ezt a c€lj1Lt csak irgy val6sithatta
meg, hogy megvLkoztatta a fest6s
techn1kljtrt. llllitOtag 5 talillta fel az
olajfest6st, ami nincs ugyan bebi-
zonyitva, illewe nem tudiuk, miben
volt irj a m6dszere. Hiszen az olai-
fest6ket r6gen ismert6k, de mert a

mesterek maguk k6szitett6k a fes-
t6ket 6s azok k6tdanyag6t, nem
lehet tudni, rniben reilett Van Evck
felledezese. Egy biztos, trikorf6nyt,
,,laz(trt" adott a szineknek, sdt, tobb
attetszS r6teget festhetett egym1.sra,
es lregyes ecsettel vilStgit6 pontokat
raklratott fel, ahov6 akart. igy tudta
veghezvinni az 6lethfi itbrizol|s

Az Arnolfini bazaspar c. kep rlszlete

csoddjitt, kort6rsai Smulatdr a.

F6leg minr portr6festdt tinne-
pelt6k. Giovanni Arnolfini olasz
kereskedS 6s menyasszonya,
Jeanne de Chenany arckdpe a leg-
hiresebb festmdnyek k6zil val6, €s
a Londoni Narional Gallery f6ltett
kincse. A mesrer k6pei eldtt mindig
€rezzik a festSnek a l6t sirlyos
csoddja el5tti megrendtil6s6t, de
talin egyiken sem annyira, mint
ezen. A festm6ny els6sorban meg-
hitts6g6vel €s az €rz€s melegs6g6-
vel hat. Alakjainak mozdulatlansl.-
ga nem v6letlen, hozzltartozik ah-
hoz az tinnep6lyess6ghez, amely-
nek diszes ruh6juk, szertartesos
k6zfog6suk is kifejezdje . A hitzassl,-
gi szdnd6k kinyilvdnitdsinak pil-
Ianata ez, amelyhez akkor - 6s m6g
sok6ig, egEszen a tridenti zsinatig -
nem volt okvetlenril sztiks6ges a
pap jelenldte. Szinte megsfirfisodik
a csend: most sztiletik e f6rfi 6s e
n6 k6z6tt a hlzastSrsi szovebeg. A
menyasszony jegyese kez€be teszi
a kez6t, 6s 6ppen most akarja oda-
ny(tjtani neki a m6sikat is frigytik
jel6til. A szoba, amely 6v6n-v6ddn
z6"rul kor€jtik, voltakdppen n6.sz-
szobljuk, 6s a hiwesi igy balda-
chinja magasodik olyan sz€pen a
menyasszony fol6. Az ablak nyirva
van, de csak r€snyit mutat a

krilvillgb6l, minregy jelezve, mi
elSl zLrk6znak eI.
A f6ny irr is bal oldaIr6l irad,

mint a genti Angyali tidvozleten 6s
a berlini Madonna k6pen, 6s a
haszntrlati tdrgyak egyszersmind
jelk6pes mondanival6knak is hor-
doz6i. A n5 llbdnal el|t6 kuLya a
hiis6g szimb6luma (ak6r a k6z€o-
kori sireml6keken), a f€rfi fapapl-
csai a hely szents6g6re utalnak
(M1.r M6zesnek is azt mondta az
Ur: ,,Vedd le sarudat, mert szent
hely, amelyen LlLsz.") Az ablakban
l6that6 gytimolcsok az elveszert
paradicsomot id6zik.

A mester lemondott a tetszetds
elrendez6srSl, azt trbr1,zolta, amit
val6ban ldtott, hiszen a festd alig-
hanem tanirja volt az esem6nynei.
A kEpnek a tartalom szempontjab6l
legfontosabb pontja a h1ts6 falon
frigg6, igen dekorativ keretbe
foglalt tikor, az egyerlen €96 gyer-
ty6t tart6 remekmiivfi csilllr aIatt.
(a gyertya Krisztus-szimb6lum,
mise kozben 6rd vaI6 eml6kez6stil
6gnek gyertyLk f6nyes nappal is az
oltdron.) A rtikorben h6rulr6l is 16r.
juk a szobit, 6s igy a bels6 t6r,
amelynek val6sighfi 6brizol6sa
nem€g szriletett, itt mar minden
ir 6"nyb 61 6ttekinthetS.

A trikor kicsiny, az eredeti fest-
m6nyen mindossze nagyobb p6nz-
darabnyi felr-ilet6n a hd.zaspir 6jb6l,
h6tulr6l is l6tszik, sdt rajtuk kivdl
m6g k6t szem€ly. A hSzassitgi ta-
nirk 5k lesznek. Az egyik maga a
fest5 lehetett. A rr-ikor foldtti diszes
betfikkel olvashat6 felirar - ,Johan-

nes de Eyck fuit hic" , azaz ,, Jan van
Eyck jelen volt" - az a formula,
amelynek odairisival a jogi rigyle-
tekhez meghivott tanfrk ottlettjker
bizonyitant szokt6k. A k6per a
mfrv€sz bizonyos Ertelemben tehdt
hdzassdglev6lnek is sz6nta,

Legf6nyesebben Jan van Eyck
neve ragyog ki a korai n6metalfol,
di fest6k sor6b6l. A mfiv6szer eg6sz
tort6net6ben is kev6s olyan mester
akad, aki m€ltdn mell6 helyezhetd
lenne.

Rg, NagszdlSs
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A ket kis vadkoftefa
Egyszer volt, hol nem volt, volt egyszer avil6,gonk€t

kis magocska. Eppen egyformlk voltak: egyik se volt
se kisebb, se nagyobb, se jobb, se rosszabb a mdsik-
n11. Egyforrn6n ser6nynek €s j6 sztrnd€klnak is llt-
szottak mind a ketten: alig virtitk, hogy a foldbe jus-
sanak, s kicsir6zva 61 6letre 6bredje4ek.

Futyulve, dudorS.szva jdtt az Sszi sz6l, folkapta a k6t
kis magocskdt, 6s vitte, vitte 6ket. Az egyik magocskdt
j6 kOv6r szlnt6fold mezsgy€j€n ejtette le; a md,sikat

tovlbbragadta, s v€gt€re is egy igen meredek szikla-
falhoz vigta. A magocska legordrilt a sziklafalon, €s

megdllapodott egy kis m€lyed6sben a kiugr6 szikla-
peremen.

Telt-rnirlt az idS,lehullott az elsd h6, 6s j6 rnelegen
betakarta mind a k€t magocsk6t.

Azut6n elolvadt a h6, tavasz lett, 6s kibfjtak a fold-
b6I az 61 hajtlsok.

K6t kis vadkortefa-hajtds vtrIt a k6t kicsi magocs-
keb61. Az egyik dfs foldben, sz€l-nem-jtrrta helyen
n5tt, s j6 meleg napocska cir6gatta. A m6sik meg a

szikla hdt1.n tusakodott, s alig mar6knyi fold t5pl6lta,
nap-nem-sritotte helyen, stivdltd szelek orszdgttjLn.

A k6t kis magocska, magocskdb6l lett kicsi hajt6s,
bdrmilyen messzir5l is, folyton csak egym6sra gon-
dolt. S mihelyt tehett6k, r6ptil6 madtrrral, sz6lI6 szel-
16ve1 r-izenetet valtottak.

Az a mag, amelyik a kov6r foldbe hullott, azt izen-
zte testi-lelki bafittjdnak, a sziklLra hullon magnak:

- En j6l vagyok, nincs semmi bajom. A foldecske
ttrp\fi, a napocska sr.it, a suv6ltS sz€l elkertl - igaz6n
nern panaszkodhatom!

Az a mag, amelyik a szlklitra hullott, igy vlIaszolt
cimbor|jdnak:

- Nekern, pajtes, bizony kutydul megy a sorom. A
sziklln nincs fold, amibe gyokeret verhetn6k, a n p
sern 6r itt a vad szirtek 6rny€k6ban Ann6l jobban
meggyotornek a sr-ivolt5 szelek: se nappal, se 6jjel
nincs t5luk nyugovdsoml

Telt-mirlt az id6 a tavasz nydrri melegedett, a nyir
5ssz6 hiivOsodott, az 6sz t6ll6 hidegedett, majd Ojra

eljott a tavasz gyonyorii ideje. RopriI6 madtrrral, sz6l-
16 szell6vel rnegint rizenetet v6ltott a k€t j6 bar6t.

A szerencs6s azt izente t6rs6nak:

- Nekem mlr olyan vastag a torzsem, mint egy em-
ber mutat6ujja. fn magam olyan magas vagyok, hogy
pipiskedCs ndlkril elldtok a harmadik szomsz'6d fold-
j€re is. Haigy megy tov6bb, versenyre kelhetek a leg-
sud6rabb kukoricasz6rral!

A sziklLra hullott vadkorte igy vtrIaszolt testi-lelki
baritj6nak:

- Bizony, testv6r, az €n torzsem alig vastagabb egy
rna szriletett csecsem6 kisujj6n6l. S nern n6ttem m6g

akkorlra sem, hogy killthatn€k ebb6l a p6r araszos
m6lyed6sbdl. ehs€g csrg6z, szomjtslg epeszt, f6zis
remegtet. Bel6m csimpaszkodnak a srivoit6 szelek,
hajlitgatnak, t6rdelnek, m6r-mdr el is sodornak - no-
veked6s, versengEs helyett nekem kapaszkodnorn,
folyton csak kapaszkodnom kelll

Megint elm0lt egy esztendS. Amikor a tavasz gyo-
nyorfien kinyilott, roprilS maddr rizenetet hozott a sze-
rencsEs vadkortef6t6l:

- En vagyok ahatlr briszkes6ge! T6rzsem karvastag-
s6g6, magass6gorn mlr a napraforg6k6n is tirltesz.
Yirdgaimt6I elb6dulnak a m6hek, s azt igerlk: jovdre
term6st hozok. Rajtam teremnek majd a vid6k legize-
sebb vadkort6i!

Reptil5 szell6 szlrnyin csakhamar meg€rkezett a va-
lasz:

- Mostoha foldben fogantam, s m6gis megtartorn
magam. Semmi m6s egy€bbel nem dicsekedhetern.
Magassdgom elbfijhat a tobbiek€ mogott - igaz, hogy
hdromszoros m6lys6gbe eresztettem gyOkereirnet.
T6rzsem is v€kony - igaz, hogy sziv6ssd 6s haj16-

konnyl edzdddtt a szelekkel vivott orok6s krizde-
lemben. Virdgom egy-kett5, ha nyilott, a m6hek is
messzire elkerulik ezt a hrivos, magaslati helyet. Ter-
m6sem talln soha nem lesz - igaz, hogy porhany6vi
tettem, term6v6 varlzsoltam magam konil a kietlen
sziklafoldet!

Fordult az esztend6 kereke, ny6r, 6sz, t6I tjra eI6-
villant, majd eltrlnt ism€t. Megint kivirult a tavasz. F()j-

tak a tavaszi szelek, ffjdogdltak, de csak nem jott hir
a szerencsEs vadkortefdr6l.

M6r szinte a nyir is bek6szOntott, amikor egy ffuadt,
kedvetlen szell6 izenetet hozott t6le:

- Cimbor6m, cimbor6m, kedves j6 hegyi cimbordm!

Jaj,hogy nekem milyen fekete t^vaszomvolt! En vir6-
goztAm ki legel6sz6q pompls, menyasszonyszinfr szir-
mok leptEk eI gallyaimat, a rengeteg hizelkedd m6h
ztimmogCse val6s6gos ztgLssi er5sodott konil6ttem -
de jott egy riveges szemfr, goromba hajnal, sziszegS
fagyot terelt maga elStt: a fagy hirsomba mart, s ne-
kem v6gem lett! Elperegtek h6feh6r szirmf virigaim:
csupaszon, megsz6gyentilve 6llok itt - oda m6r az €n
term6sem!

Mad6r reprilt a fagy-lrte mezsgy6k fel6, vitte is mdr
a vtrlaszt a szomorir tizenetre.

- Baj, igen nagy baj, ami t6ged 6rt, kedves j6 mezei
cimbor6m! De gondold csak meg: 6vek telnek, 6vek
m(rlnak az 6l5k folott, s hol ragyog6 zold, hol meg
koiomfekete szine van az esztend6nek. Te se birsulj
h6t, ne sirasd elpergetett szirmaidatl Inkdbb 6rulj,
hogy gyongyfehErek voltak, 6s (rgy ragyogtak, mint a

frissen hullott h6pelyhecsk6k - l6m, a h6 is, bir el-

Rdkos Sdndot
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olvadt az id€n, Eppoly feh6ren, 6ppoly puhln hull-
dog6l jovSre ismet! V6rd meg az ij tavaszt: megint
ragyognak majd a te h6feh6r szirmaid, megint izesed-
nek a te vaNa virt gytimolcseid - amit 6n, szeret6
hegyi cimborid, forr6 sziwel kivinok is neked!

E|jotr- az 6j tavasz. SzellSposta hozta gyors sz1.rnyon
a hirt:

- Yirlgzom, hegyi cimbor6m, hallod-e, virigzorn
irjra!

T6rr.il-fordul a posta, s mdr jott is a vtrlasz:

- Orvend a szivem. mezei cimborim. a te oromo-
don! S tizenem: virtgzom €n is! V6gre kedvemre kivi-
rultam!

23-

Gyors szSrnyon irjabb posta €rkezett:
Gyrimolcsosddom, hegyi cimbor6m, hallod-e,

gyumolcsosodoml
Kicsit k6sett a v6lasz, mig egy sz6p napon m6gis

megjott:

- Orvend a szivem. mezei cimbordm. a te oromo-
don; bir a szikla talpiig kellett ledsnom a gyoke-
reimrnel, 6s a szelek f6l6 kellett kerekednem a tor-
zsemmel, gySznom kellett fold 6s leveg5 minden
gonosz szellem6n el5bb - gytimolcsosodom 6n is,

gyumolcsosodom itt a hiiv6s, vad magason, suvolt5
szelek orcztgitjin, sziklacsrics perem6n is!

Gyerekek, figyelem! Mesefuo piilyinatl
Ha szeretitek a mes6ket, 6s hajlamosak

vagytok arra, hogy ti magatok is elSllljatok
egy nres6be ill6 tofi6nettel, hdt akkor itt az
ideye, hogy elkezdj6tek.

Figyelmesen n€zz€tek meg az al6bbr k€-
peket! A feladatotok az, hogy a k6pekhez
kitallljatok egy mes6t. De, hogy megne-
hezitsuk a dolgotokat, mi mir elkezdnik
ennek a mes6nek a megir6sit. Nektek most
ennek a m5.r elkezdett mes6nek a folyta-
tesat kell csak kitalalnotok. irjatok b6tran,
rajzolhattok is m6g hozzl, ha sztiks6g6t
6rzitek, illetve, ha van hozztr kedvetek 6s

tehets69etek.
Ha elk6sztiltok a mes€vel, akkor ktild-

j6tek be az rli Aaitas cim6re lpriiis 20-ig. A
legjobb mriveket lapunkban megjelentet-
jiik, azonkivril a hlrom legjobb meseir6t
rnegjutalmazzuk.

A mese eleje: ,,Hol uolt, bol nem uolt, uolt
egyszer egy suszter..."

Jo munkdt hozz6!



VTCCEK
Meg€rte

- Az6rr tfrlzis nern keliett volna
otven forint borraval6t adni a

rr-rlratdrosnak - dorgllja menyasz-
szonyit a fiatalember a szinh1.zi
elSadis utln.

Ennyit igazS.n meg6rdemelt,
n6tcl milven csoddlatos nerc-
bundit adottl

S€rt6s
Az rgazgat6 itveszi a titkarn6t6l

az aliirand6kat. Egyszer csak ki-
fogy a beketfir6sb51:

- Ez mlr tobb a sokndl! Azt 6llit-
i:r hosv e7.t a tom6ntelen he-/*' ""D/

lyesirlsi hibdt 6n diktdltarn?

Inform6ci6
Prpa - kerdezi Odonke az

Edesapjlt -, n-iennyi id6 alatt lehet
t1)eoo)7(fao6dni?

- Pontos vtrIaszt nem tudok ne-
ked adni, fiacskdrn, de az biztos,
hogy egyenes irton hosszabb id5
alatt.

Tfrlsfrly
A f6rj nern i.llja meg girnyol6dls

nclkril. anrikol neje a m6r'legre dll.
Mlr megint tobbet mutat

n6l-rdny kil6val a kellet€n61?

- 5z6 sincs r6la. Pont j6 a siilyom.
lgaz, a tibllzat szerint hfrsz cen-
tim6terrel magasabb lehetn6k.

Siker
Orr-ilnek a baritok. hogr- a kiss6

b{tottalan, maglnak r-al6 Alajos is
bel6p a n6s emberek sorlba.

- Hailjuk, hogy v6gre megk6rted
Marika kez'2r" mondj6k
elismer5en.

Tn-^ .r- ^6^ ^^. kicsii varnomr6Lrr, uL

kell, mert azt mondta. hogy 6n
Ieszek az utols6, akihez hozzly
megy.

N€vtelen
- Mama, megsp6roltam tizenk6t

forintot. A nevtelen levelet, amit a

szornsz6d€knak irtatok. szen6lye-
sen adtam 6t.

Feled6keny
- Doktor [rr. mit tegl'ek? Nagyon

feled6keny lettem - panaszkodik a
beteg.

- Fizessen e15re! - felei kaplsb6l
az ol1,tos.

Ellen6rz€s
- Asszonyom, on minden honap-

ban kiveszi a p6,nz6t 6s ut6na mind-
jirt vissza is teszi. \liert? - k6rdezi
az OTP p€nztdrosa a nyugdijas
Kulcsdrn6t.

Utdnaszlmolom. kedveskem,
hogy nem hiSnyzik-e bel5le.

Szerencs€s orszag
- Mi6rt nevezzik Sr,6dorszdgot

szerencs6s orszignak? - k6rdi a
tan1,r.

- Mert nem sztr\\tltk meg a n6me-
tek, nem bombiztlk az amerikaiak,
6s nem szabaditotttrk fel a szov-
jetek.
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Udgofsi Ilona (Fancsika)

Sandor Renita (Fancsika)

Bibliai vet€lked6
Kedues fiatalok!
Folytatiuk bibliai uetelkeddnket.

Ismetelten szeretndnk buzditani
mindenkit, bogjt kapcsolocljon be a

,lAftkbn4 mert a nyertesek kdzdtt
ertekes kdnyueket sorsolunk majd
ki. Hajra!

1. Jdzus elfogatdsa el6tt ezt
mondta P<iternek:

a/ Miel5tt a kakas megsz6laI, h6.-

ronlszor megtagadsz engem.
b/ Miel5tt a kakas hdromszor

megsz61al, megtagadsz.

c/ Miel6tt a kakas megsz6ial, el-
irulsz engem.

2. Mit mond.ott Jdzus
ke re s ztre fe s zit 6 s e ut dn?

a/ Atyim, bocsdss meg nekik,
+"4:At' rrit cseleksze-rrrLrL lrLrlr Luur4A, rl

nek.
b/ Sernmit, n€min trirte a szen-

ved6st.
c/ igy kell iennie, hogy az irfsok

beteljenek.

3. Milyen tisztsdgre acilasztot-
tdk meg Istudnt?

4. Milyennek kittdk a tancics-
ba.n iil6k Istudn arcdt?

,,...mint egy...... ......... orcitlit."
/GYNAALKNA/

J. Hogyan halt meg Istucin?
IIrtzd ald a heljtes ud.laszt!
'Megkovezt6k, rnegmdrgezt6k,

felakasztottltk.

A megfejteseket 2OO2. Aprilis 20-
ig ktildjetek be a szerkesztlseg ci-
mdre!

Jo sz6rakozastl


