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Piinkosd - a mennyei orom
foldre €rkez€se

A gyerek-embernek mire van a legink6bb szr.iks6ge? Szeret6, gondviselS

Aryira-anylra. 6t ismerte 6s kapta meg a vtl6g avtrlasztott n€p lital'
Az ifj1 ember mit ig6nyel? J6 iesw€rt, megbizhat6' hfis6ges bat1tott igy ko-

zeledik J€zus az 6 kedves tanivlnyatho4 hivethezl De milyen sorsra iutna a

hfitlen, bfinds emberis6g? Ott maradna a t6kozl6 fi0 elesett trlIapot6ban, ha

nem fogadna vissza minket az irgalmas Atya, ha nem adia erttink 6let€t a

szeret6 Fi[, 6s ki nem v6lt minket a Brin halllos fogs6g6b6l.

Ezt az Oromhirt hozza a Feltamadott az 6 hiveinek az ti 6let lehet6s6g€t!

Aki meghal 6n26, b6n6s €nie szlmLra Krisztus keresztj6n, az feltlmad 6veIe

egy fri 6letre. ui testet 6s fj v6rt kap - az utols6 vacsorln. A feltlmad6s

napjin J€zus 61ra€lesztr taniw6nyait a b6nbocs6nat lelk6vel (amikor r6juk

lehei) 6s elirasztja 6ket h6tszer h6t nap ut6n, Prinkosdkot az er6 6s orom

Lelk6vel.
Erkez6s6t a tfiz jelk€pezte: az eryszerre f6lelmetesen em€szt6, ugyanakkor

szeret5en melegitS, vtl6git6 tfiz. Ez sztrllt az apostolokra, €s llngra gyullad-

tak, mint a gyelwat a megszentel6 L6lek mutatja jelenl6t6t, ak6rcsak r6gen

ltbrahdmnak, M6zesnek vagy Ill6snek. Most az apostolok besz6d6re a bdbe-

Ii nyelvzavarral €s sz€tsz€led6ssel ellent6tes klnyir folyamat kezd6dik: az em-

berek osszejonnek, mindenki 6rti Isten iizenetet - a sajifi nyelv6n - 6s a Sze-

retet Leike egys6gbe vonja Sket a Megviit6 J6zus elfogad6sakor (a kozdsseg-

nek ,,egy volt a szive-lelke"). Ennyi bfin6s hirtelen megt6rcsekor olyan 6r6m

lett a mennyben, hogy ez tflcsordult az apostolokon kereszttil minden hivS

hal\gat6ra,6s ujjongva dics6rt6k az Istent. ,,Isten Orszlga... igazsftg' b6ke €s

6rom a szentl6lekben" (R6m 14,17). igy a Szenthiromsig bepillantlst enge-

<lett az 5 bens6 6let6nek titkeba, amely IgazsAg, B6ke 6s Oromll!

Amikor ezzel telitddnek a Krisztus-hiv6k, oly boldognak 6s er6snek €rzik

magukat, hogy nem f6lnek mdr semmilyen vesz6lyt6l, 6s k6pesek v€gigifuni

a nyolc boldogsdg kereszt- 6s oromfitjltl sz6pen fogalmazta Nehemils pr6f€-

ta: ..Lz 0rban val6 orvendez€s a mi er6ss6gtink" (8,i0). Isten, a soha ki nem

alv6 t6z ei6leget hozott az 6r6k boldogsdgb6l az 5t szeret6knek, akiknek igy

m6r minden a iavukra v6,\kl M6r nem csak rem6lik, hogy egyszer majd hall-

hati6,k:,,menj be Urad 6rom6be" (Mt 25,2L), hanem hiilsak a b6s6ges el5-

1eg6rt, akit a beteljesed6s zlioginl kaptak.

,,e feltamactt J6zus lilttlra orom fogta eI az apostolokat". (|n 20,20) A

haldlon gy6zedelmes J6zust l6Wa orvendeznek, hisz most m6r biztosan tud-

j6k: J6zus az Elet €s a HaIitl Ura - nem kell mir f6lni semmilyen.Ellensegt6l,

hisz t6rben 6s id6ben v€ges az 5 bitorolt hatalma. Ahogy Szent Agoston irja:

,,A Sdtdn olyan veszett kutya m6,r, amely lancra verve szfikol, csak azt harap'

ja meg, aki esztelentil megy hozzl €s sz6ba lll vele'"

Ez az 6rom nem a r6gi embernek ked6lyillapota, amely hulllmz6' mrnt az

i<16j6ris - ezt m6r senki nem veheti e\, ez m6r elpusztithatatlan orom. Bizo-

nyitjdk a bitor apostolok a bortonben, akik a megbotoz6s utdn ,,orvendezve

rAvoznak - mivel m6lt6knak bizonyultak, hogy J6zus6rt gyalLzatot szenved-

jenek."
Aki sz6p tanrislgot tesz Istenr6l , az atadi^ az 1tomtizet a m6siknak, mint

az €96 gyertya a mdsik kihunytnak. Ettdl mfilt el az emmauszi tanivinyok
rein6nytelen szomor1sdga, 6s a hit (rjj66led6s6veI az lge llngra lobbantotta

szivuket. (Vo. Lk 24,32: ,,IJgye lingolt a szivr.ink, amikor besz6lt hozzink 6s

kifejtene az ir6soka?")
Hiilnyzik r6gi 6lettinkb6l ez az orom, mint ahogy a bor valamlkor a kdna

mennyegz6n? Azt izeni nektink is, ma is a sztzanya: forduljunk J1zushoz
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Ismerni €s szeretni az igazsigot

Bdr nern Ertunk mindenben egyet
Hegeliel, m6gis j6 a felttrmadds
urtlni napokban felid€zni dialekti-
kd1it, hiszen az apostolok J€zus iital
IstenrSl szerzett tuddsa a feltdmadds
utin keresi 6s a ptinkosdi L6lek
tuz6ben forrja ki nagy szint€zis€t.
Elm6lked6sem-
ben ez(rttal meg-
pr6bdlom az

evang6lium sorait
a l'regeli dialek-
tiklval osszeh6-
zasitani, hdtha
inspirlci6t nye-
riink e talin kr;-
l6nos h|zassirg-
b6l pUnkosd
titkinak m6lyebb
befogaddsira.

Minden szint6-
zis rejtve b6r, de
hordozza a t€zisr"

6s az antitlzLst.
Ezt kis6reljUk
most meg J€zusra
6rtelmezni, 6s

na gycsr-itortok,
nagyp6ntek, ill.
hfisv6tvas6rnap
r,izeneteiben fOl-
fedezni prinkosd
titkanak gydke-
reit.

Lz Atyit6l
kiildve J6zus
r-ninden nevel5
szavival 6s cso-
dtjival a nagy t€-
zist /lllitltst/ hor-
dozta: a szeretet
crrdk. Az evang6-
lium els6 olva-
sdsakor tal1,n

n-reglep6, hogy a

kezdeti sikerek ellen6re mennyire
nem tartanak ki mellette az em-
berek, hogyan szfiktil be egyre
inkdbb lehets6ges 6lettere, hogyan
k6nytelen h6sv6thoz kozeledve
mened€khelyekre visszahfz6dni el-
lens6gei el6l, s v6gtil hogyan
menekUlnek mell6le legkozelebbi
baritai. az aoostolok is. T1zise

els6re vonzalmat Ebreszt min-
denkiben, majd amikor kidenil min-
denki szLmtrra, hogy mi minden
kovetkezik a,,szeretet orok"{6tel-
b6l, hogy meg k6ne vtrltoztatni
6letr,iket, hogy minden foldi bizton-
sdg€rzEt fol€ k6ne helyezni az Atya

irintibizalmat, ho€ly a bfint aldzattal
be k6ne ismerni, majd elhagyni, s

ekozben mindenkinek, m6g a

rosszakar6knak is meg k6ne bocsd-
tani a jezusi t6tel irdnti 6rz6svildg
mintha lelki p6h-rs-dtrendez6d6sen
menne kereszttil, s a vonzalom ta-
szit6 er6v6 vtltozna. Azt hiszem,
rl6rezhetr.ink, hogy J€zus szdmdra

kor6ntsem k6nnyf ezt a kezdetben
tlindokl6, majd az emberi koz6m-
bdss6g miatt elszrirktilni litsz6 t6zist
a v6gs5kig magdban hordoznia.
Ennek igazi terh€t lelk6nek m6ly6n
cipeli, s mivei egyr€szt az evang€li-
umok nem l6lektani leirdsok, m6s-

r6szt aligha be-
sz€lt J€zus leiki
sebeir6l aposto-
lainak, taI6n csak
a sorok kozott
olvasva sejthe-
tlink rd, hogy mi
minden mozgat-
hatta J€zust, mi-
kor az utols6,va-
csorAn 6ppen a

keny6r kenilt ke-
ii a-'6L'-uby vuL.

Milyen 6r'dekes
volna olyan evan-
g6liumi leirlsokat
olvasni, hogy pl.
mikor J€zus
szembesril sikerle-.
lens6g6vel, elgon-
dolkodik, hogy
vajon j6l besz6lt-
e) val6ban fgy
volt-e az emberek
kozott, hogy
azoknak redlis
es6lytik nyilhatott
t1zise elfogad|-
sdra. Vagy l.g-
kozelebb jobban
kell fogalmaznia?

,,Em6szthet6bb-
nek" kell lennie?
Nekilnk, ige-
hirdetSknek, akik
sokat ktiszko-
dtink ilyen irlnyt
gondolatokkal,

megnyugtat6 lenne n6hdny ilyen
beszdmol6, de ilyesmir6l nem ir az

evang6lium. ir azonban arr61, hogy
mikor J6zus lehetSs€gei teljesen
redukdl6dnak, osszehivja bardtait
egy vacsordra, ahol irjra ttndOkletes
lesz Uzenete, mikor kez€be veszi a
kenyeret 6s megt6ri. Mintha maga

J6zus is be16tni, hogi a j6 i6nyege
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itt a fold6n nem abban 6ll, hogY

liltvdnyosan legY6zze a rosszat,

hanem hogY b6rmilYen kortilm€-

nyek kozott is marad ereie Puszt6n
l6tezni, irordozni a t€zr.st akkor is,

mikor a mdsik oldalon A116 erdk /az

anttt6z\s, vagyis a tagadas/ hatdsai

feler6sodnek, m6r-mtrt egYedtili
uralmuk aItr akarjlk vonni a min-

dens6get. Talin ez6rt is lett 6 maga

keny6rr6, lemondva a sz6 tal6n

megnyer6, m6gis k6t616 eszk1z6r6l,

lemondva a cselekedet hitelt ad6,

de maga eilen fordithat6 erei€r5l, de

nern nrondva Ie arr6l, hogy Pllszta
l6tez6s6vel t|plAl€k legyen, oiyan

,,anyag", mely a ,,szeretet brok"-t6zis

ftzrkai vettilete, 6s mind fizlkai,
mind szellemi ertelemben em6szt-

l-ret6v6 vdlion mindenki szlmfua.

J€zusban ez a hlt 6lhet, s ennek a
hitnek erey6b6l teremtheti tjia a

kenyeret. Csondess6g6ben, vissza-

fogottsigilban is diadalm^s az Lrtol'

s6 vacsora est6je, mondhatndnk a

t-€zis o6ma diadala. De mihelYt
kimondjuk, latiuk, hogy az antit1zts

/vagyis az lllitAs tagadAsa/ mAt

jeien van, s Jirdds k6P6ben asztal-

hoz telepedett a Mesterrel' Kompro-
mitt6l6 jelenl6te elegendS ahhoz,

lrogy a tagadls oldalit teljes ideol6-
giai 6s fizrkai l-rarci eszkozeivel

felvonultassa az OIaif|k hegy6re. A

,,szeretet orok"-t6zis €s a ,,m€gsen-t

^2, 
mert utunkba all €s elPusz-

titjuk"-antit6 zts igy n€z fatkasszemet

akkor €jszaka, 6.s ml,snaP, nagYP6n-

teken. Persze, hogY a t6zis nem akar

az antltlzis eszkozeit hasznllva har-
colni, Itjszen akkor onmagAt tagad-

nd meg, percze, hogY J6zus, miutdn
j6zanttl, sz€p sz6val kimondta az

igazs6"got, s nem 6rtett6k meg, l-rail-

gat, percze, hogY a BfuLnY megint

teiretetlen a farkasokkal szemben.

Persze, l-rogY eieve es6lYtelen a

BAritny szAmS,ra farkasszemet n€znr

farkasokkal. Mintha helyetttik is sz6-

gyelln6 maglt, lestiti szem6t, mint
akr r66rez, hogY az ellenf6l csak

effe vAt, megk6nnyiti helyzetliket,
igy m6r gdtidsok n6lkUl agyonver-

l-retik.

J6zus tudott arr6l, ami rA vart, s ez

a tudasa mAr a Getszemdni-kertben
a l6lek sebeit jelenti szdm6ra, mely

v6rverit€k formdiitban uvolt fel az

Aty6hoz, el6re ielezve nagYP6ntek

fizikai sebeit, melyeket ostor, tovis

6s Iilndzsa m€rt 16. Fs b6r J6zus
lelk6nek-test€nek ezer seb6b6l v6r-
zik fol a kereszten, a benne meg

mindig s6rtiletlen t"€zis /vagyis a

szeretet 6rok/ mozgatja aikait:

,,Atyim, bocs6ss meg nekik, mert

nem tudidk, l-rogy mit tesznek." Ime,

a kereszten vildgoss6 lett, hogy

J6zusb6l sok mindent el lehet
pusztitani, de tulajdonk6ppeni 16-

nyeg6t, atlzist m6gsem, s a helYzet

meg6rett art'a, hogy a tezis-antit1zis

/hegeli terminol6gidval/ megszin-
tetve-mela6rzr egy magasabb szintfi
formdban, a szint6zisben vissza-

koszonjon. igy vllnak gondoiat-
rnenetiinkben a felt6mad6s utini
jelenetek a szint€zis villg6vi, mely
vi16g tok6letesen 6j val6s6g, megis

bennfoglaltan ltordozza a t6.zis'

antrt€zis jegyeit.
A felt6mad6s utdn J6zus megje-

lenve apostolainak nem szemre-

hlnyiist" tesz, nem az6rt i6n vtssza,

hogy a ,,rosszak" elnYeri6k m6lt6
bUntetdsr-iket, Itanem azt mondia:

,,B6kess€g nektek, 6n vagYok, ne

f6ljetek!" /Ez a kotlbbi ,,a szeretet

6rok"t6zis nyoma./ De milYen 6r-

dekes, hogy Tamls aPostolnak ez

m6g nem el6ga hithez. 6 a sebeket
akaria ldtni-tapintani, vagYis 

^z
antrtCzis nyomait, mivel szerinte az

avalaki csak akkor lehetugYanaz a

J6zus, akit megismertek, ha magan

hordozza a szenved6s nYomait' S a

sebek, melyek kordbban csaknem
elvisellretetlenek voltak J€zus szA-

mdra, eztttal trindokolnek. Mdr nem

6gy fdjnak, mint amikor /^z anitezis
szakaszban/ kapta 6ket, de rreg-
szfintetve-meg5rz6dtek. Ez a ta-
pasztalat, vagyis a b6ke-kosz6nt€s
6s a sebek egyszerre val6 jelenl6te

kell ahhoz, hogy hfsv€ti hitre
tAmadianak az aPostolok. S ezt a

nagy szint€zist hor dozza a f elt6madt

J6ztts: minden igazi szeretet I'raldlos

iell€grl, de minden haldlos jellegfl

szeretet egyben irj 6let ieilegfi.
Az apostolok a Feltdmadottal val6

talllkozdsban felismerik ezt az

igazsdgot, de m6g v6rniuk kell a

L6lekre, aki felt6tel n6lkiili on6-

tadilsra hangolia 6ket. Mert nem

el6g felismerni ^z 
igazstgot, az

igazs|got meg is kell szeretni, min-
denkor, minden m6s szemPontor.ali
kell vetni, eglszen a hal6lig. A
pr-inkosdkor elktild6tt Szentl€lek az,

aki megtanitia az aPostolokat
ismerni Cs szeretni az |gazs|got, s

igy lesznek k6pess6 arra, hogY az

eg€sz vil6g el5tt ellendllhatatlanul
hirdess6k a megfesz'rtett-feltdmadt
Krisztust, taplalYa az eucharistilval
azokat, aklk azt €hezik.

Tamls apostol pedig nem annYira

,,hitetlen Tamis", inkdbb mind-
annyiunk sz6sz6\6ia, aki ki meri
mondani mindannyiunk k6ts6geit.

Mert bennlink is egyszerre van ielen
t6zis 6s antit€zis, hit 6s hitetlens6g,
mi is ktiszkOdtink dnmagunk gYen-

ges6geit6l, s az egyrnist6l kaPott
sebekt6l, iiland6 megkis6rtettsCg-

ben 61ve bizonltalankodunk, azt

gondoljuk, tal6n nincs is 6rtehne

radikilisan elkotelezSdni az evan'

96liumi szeretet mellett, hiszen
akkor mdgsem sikertil kik6nYsze-

ritentink a vll6gt6l a ,,magunk ius-
sitt". Elvileg nem vitatjuk J6zt-ts
mfiv6t, az igazslgot felismerjtik, de

szeretni m6g nem tudjuk igazln,
f6ltink a t6l nagy kockdzatt6l, l-rogy

6lettinket rdtegytik. A prinkosdi
Lelket befogadva viszont k6Pesek

vagyr-rnk mi is felismerni €s megsze-

retni a feltlmadt J6zust. Ha nem is
irgy, mint az aPostolok, de itgY

bizonyLra, hogy felfedezztik: kolli-
ldttlink is vannak olyan emberek,
akiken sok sebet ejtett az 6let,

sebeikkel b6t nem hivalkodnak,
m6gis id6nk6nt megmutatjdk, jelUl,

szelid jelenl6ttikb6l pedig meg€rez-

zUk, hogy mdr m6gsem tgY fdinak
azok, ahogy szoktak, hiszen nem

bossz0161 6s megtorlisr6l, hanem

kiengesztel6d6sr6l 6s b6k6r61 sz61-

nak a sebek visel6i. Ezekben az

emberekben idr-kel kozottunk a

Feltimadott, hogy felismerjuk €s

megszeressilk a nagy szint€zis vili-
gdt, I'rogy bennunk a hit-hitetlensdg
ltarca a hit laYara d6ljon el, s

ekOzbeni gyot16d6seink, melYek

hdtter6ben ^ 
tezts-antitCzis lel-

ktinkben val6 gigantikus ktizdehne

hfiz6dik, kikristdlyositsa benntink is

a magasabb szintfi €letet Istenben.

-lelictt-
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IId.rom dolog ndlkiilcizbetetlen a kisdrtdsek elleni ktizdelemben: az
ima, bogjt tsild.gosan ld.ssunk, a szentsdgek, ltogy erdsek marad-
junk, 6s az 6bersdg, ltogy megeldzzoik 6ket.

Ifa a.z drdcig tcinkre aka.r tenni aalakit, azza.l kezdt, ltogy nagy
ellendrzdst kelt benne a.z imd.dsd.g ellen.

Vianney Szt. J6nos

A szdnyeg uisszd.ja
Vagvolgyi Eva

Bri,Ivf;nyirnhdils
KicLlakitunk egy k4pet magunkban:
A uild.gt'ol, Istenr6l, a mdsik entberrdl.
Es ezt a kdpet aka(uk megtalalni.
S bd.r elSszor ldtszdlag
A bels6 kdp 6s a ualosd.g egjtbeesett,

A nzegisn'terdsben lassan kidedl,
Hogy ct kdp m4gsem ugyatnaz,
Mint anilt tapasztalunk.
Szort'tyen n6tgy a csalodds;
Masmilyen ct uildg,
Mint amilyennek bitt'tik.
Istenr6l azt kepzeltilk,
Ilyerz tneg ilyet't,

S kiclerul, bogy nem.
A nzdsik emberr6l is
Vcm egy k1p benntink:
Ennek, atutak, am,Annak. ldtjuk,
S l6nt, nen't olycu't.

Itt jon a nctgt kercl6s:

Ktt ualasztok?
A bdludnyt, uagyis a kepet,

Vctgy ct ualosagot?
Ha a uild.g nen't olyan, rnint le1pzeltem,

Nern. kell.
Ha Isterz nent olyan, mft kepzeltenx,

Nent, kell.
Hct a mdsik ember rtem olyatz, ntint kepzeltem,
Arent. kell.
A bittuarzyban az a bct1,

Hogy benne a k€pet ualasztjuk
Az el6 ualosag helyett.
Antikor a bdludnyt ualasztjuk;
Megprdbdljuk b ozzdalakftani a ualSsd.got,

Amibd I n'tent b ete tlentil
Pusztftas 6s rombolds,
Az 6let rnegrongdlasa, kioltdsa lesz.

A ucil5sflg dnn'tagamban alJeotott kepet uAhsztatil
A ualosdg helyett
Annyi, ntint a baluanyt ualasztani.
A baluanyt ualasztani annyi,
Mirtt cL hctl1lt udlasztani.

, Aki ct mennyek orczagat nenz fig1t fogadja,
Mint ez a gtermek..."
Aki a uctlSsitgot ?xenx ugj,, fogadjct,
Mittt a gtet'ntek.
El1[t€let es nyitottsag nelkril,
Aki onmagat ualasztia
A uctlosag belltett,
Az onmctgat it1li el.

Rem6nvik Sindor

K€ts6gbe esem sokszor €n is
A vildgon 6s magamon,
Gondolva, aki ilyet alkotott:
6rtilten aikotott s vakon.

De azt1.n balzsamk6nt megenyhit
Egy dr6.ga Testvdr halk szava,
Ki, mig ift jart, f61d angyala volt,
S most m6r a mennynek angyala:

,,A villg Isten-sz6tte szSnyeg,
Mi csak visszijdt latjuk itt,
Es n€ha - legszebb perceinkben -
A szin€b6l is - vaiamit."

Mi legkonnyebben Maria utjdt tudjuk kduetni: atadjuk ma-
gunkat Isten akaratanak, igent mondunk ra, elettink 1rtelme es

celja: Isten szolgdlata. Mdrianak ktilonleges, egyszeri 6s ismercL
betetlen feladatot adott az Isten: benne, az 5 testeben kapott
embefi testet a Fiuisten, mikor gtermekkent uildgra bozta. Mi
testben nem sztiljtik uilagra ./6zwst, de lelekben bizony u.ira es

ujra uilagra bozzuk mi is, minel basonlobbakka ualunk J6-
zushoz.

Legyetek mindig k6szenl6tben az 6rd6g ttrmadS.saival szem-
ben! Vdrhatyuk-e t5ie, hogy nem kis6rt meg minket, aki att6l sem
riadt vissza, hogy Krisztust megkis6rtse?

MLriAt a ,,Sit6n ostorlnak" nevezik, mert nem tehet tonkre
egyetlen embert sem, aki az Istenanyinll keres mened6ket.

Szaroui Szerafim

Atdott legy, isteni Lelek, a uitagossdgdrt, amelyben rdszehetsz
bennrinket, s anzelyet szeretetrenxelto eberseggel nem engedsz
homalyba banyatlani! Segits bennllnket, bogy mindig ktilonbs1-
get tudjwnk tenni az igaz 6s a bamis, az igazsagos es igazsdgta-
lan kozottl

Jdzr,ts szauai szerint szemtink legyen tisztct, ltoglt testcink, ua-
gtis cselekedeteink, uagyaink es gondolataink uilitgossagnak
oruendjenek; s ments ruinket, isteni Lelek, attol a tekintettdl, me-
lyet./€zus gonosznak neuez, s amell,t az egesz testet homdlyba bo-
ritja!

A -..O, Mdia, tndbednek gtulmolcse t6led fajclalmak n4lkuil szrile-
tett; minket, fogadott gtermekeidet sziuedbe akkor zanal, amikor
azt tdr jirfta dt, S te, Mdria, kegltelmek szetosztoia, nxost szeretsz
bennunket. Hog,t is ne szamitananl< nemes sziued szerelmere,
amileor tudjuk, bogy tiduossdgr.ink u€gett Jezusod dldozatd.nal je-
len uoltal? Anyai gtingddseged bizonysagat banyszor mutattad
meg nektink, ki az irgalmassd.g kirdlyndje, bfindsok mened€ke s

minden nyomorult fdradbatatlan uedelmezdje uagyl 6, Anya,
nteltoztass most is uigltd.zni rank!

Dom Prosper Gu6ranger
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Majnek Antal PusPok atYa meg-

bfuasara 2O01' augusztus 26-d'n Ma-

gyarorszd'grol Beregszdszra erkezett
"i,nro* 

Domonkos-rendi n6udr, hoglt

elud.llaljak a beregszaszi katolikis

lednykolt1gium uezet1s1t' A koll1gium

uezetdsdn kfuilt m1g nagion sok min-

d.ennel foglatkoznak, de errdl maid

bduebben ballbatunk a beszelgetes

soran.

-Most el6sziir is ana kdrndm a

n6udreket, hogit mutatkozzanak
be, m.ondjanak Pdr sz6t az eddigi
dletiikrdL

A bemutatkozdst Armella ndudr

kezdi.

- 1949-50-ben l6Ptem be a rendbe'

Ekkor m6g nem oszlattak fel a szer-

zetesl'endeket. Hat h6napig jelolt,

majcl ugyanennyi ideig novicia vol-

tam. De a fiatalokat, kozttik engen

is, kis icl5n beliil hazaktildtek a

rendb5l, merl rnegtudt6k' hogY a

f t atal szer z etes e ket S z1b 6 t iitb a akat 16'k

hurcolni. Sziileirnet, otthon, kul/ak-

nak nyilv6nito$ek, igy h|r' 6n lettem

a csald<lfenntart6. A tArsa<Talombiz-

tosit6snll kezcltem el dolgozni, de

ernellett titokban l-ritoktattunk Erniatt

hdzkutat6st rendeztek n5'lunk, 6s

H6dmez6vislrhelyrSl lthelyeztek
Szentesre. Majd Szegeden lettern f6-

konyvel6. Nagy f6lelemmel 6s orom-

mel teltek ezek az 6vek. F6lelemmel,

mert f6lttink az AV.tl embereit6l' akik

lilIand6an a nyoniunkban voltak, 6s

oromben, ffIert megtaPasztaltuk,

hogy Isten veltink van' mert a gond-

visil6snek koszdnhet6en rni mindig

mindent el5re tudtunk, tudtuk' hogy

rnikor hol kell lenmink, 6s hogy mi-

kor mit kell rnondanunk'
1990-ben H6dmez6vftsirhelYen

megindtrlt a noviciltus egy csalildi

h6zban, ahol egy ndv6r lakott' Ezek

trtin nragistra voltam, maid htrzf6n)k

Budakeszin, es 2001. augtrsztus 26-

t6l itt vagYok Belegszdszon'

Armella nduertdl Jolanta n'6uer

ueszi itt a sz6t. 6 is el6nk tdrja roui-

den az eddigi 6let€t'

Besz€lget€s a Beregszaszon eL6 Domonkos-
rendi n6v6rekkel

- Vall6,sos csal6dban szulettem,

nyolcan voltunk testv6rek, €s h'2t-

rom6ves koromt6l mindennap jArtam

templomba. 1952 53-ban kezd6d6tt a

hivat6som. Egy szentbe sz6 cl alkalm6-

val hallottam 1+tp6dh6zi Szent Margit

Domonkos-rendi n6v6r' 6let6r6l, 6s

ez annyira megfogott, hogY elhat6-

roztam, hogY 6n is 6gY szeretnCk

€lni, ahogy 5 6lt.

Armella n6v6r nagYon j6 ismer5se

volt a csalddunknak, 6s egyszer 6des-

anydm egy besz6lget6stik sordn

megemlitette neki, hogy 6n is

Domonkos-rendi aPica szeretn6k

lenni. Miut6n ezt Armella n5v6r meg-

tudta, tobbszor talilkoztunk, 6s 6pol-

ta a l'ivattrsomat. Armellitban ekbz'

ben felvet6dOtt a k6rd6s, hogy ilyen

tilrsadalmi helyzetben mi€rt' ad az

Isten hivatist, de arra a kovet-

keztet6sre iutott, hogy ha ad,, akkor

azf, nern szabad hanyagolni' Armella

besz6lt nekem a kolostori 6letr5l'

Kozben megismertem egY Domon-

kos-rendl ari/at, es letettem mellette a

fogadalmat a szeml6l6dd igban (ez

ideiglenes fogadalom volt)' Uirain-

duliskor, 1983-ban mtrr az aPostoli

agban tettem le az 6rokfogadalmat'

De k6zben 37 6ven keresztiil ipol6'
n6k6nt is dolgoztam. 1991-ben meg-

kaptuk Szonrbathelyen a ztrddt €s

elkezdtuk a kolostori 6letet, 1995-ig

off Cltem, utdna Pedig H6dmez6-

vislrhelyen. 2001. augusztts 26-t61

pedig m6r Betegszilszon hitoktatok

az trltallnos iskoliban, a cigtrnyok-

ndl, valamint tigyelek a novicrlkra'

Most Pedig Filom€na n6u6rt kdrdez'

ztik:

-Mit tud nekiink mondani eddi'
gi dletirdl?

Nem valllsos csalldb6l szLrma-

zom. 10 6ves korornigiattam hittan-

ra, akkor megb6rm6lkoztam,6s nem

foglalkoztam tov6bb a hiternmel' 17

6ves koromban nagYon er6s hal6l-

f6lelmem volt, 6s ennek hat6s6ra

visszafordultam a hit fel6, mefi arra

m6g eml€keztem. hogy a temPlom

megnyugvfst acJ az emberek szdmi-

ra. Kdzben riiottem, hogY mAr a

Miatydnkot is elfelejtettem, €s ezt na-

gyon sz€gyelltem.
Templomba ilr6s alkalmlval el-

mentem eW atya]noz akivel hossz[i

ideig besz6lgettem, 6s ezek utin
gy6nni is rendszeresen hozzS' i5,rlam
Ekkortajt 6pol6n6k6nt egy k6rh1z-

ban kezdtem dolgozni, de m6g mi-

el6tt dolgozni kezdtem volna, m6r

ereztem a sze:"zetesi 6let irlnt val6

hivatisi k6szs6get magamban, de az

afya, akinek elmes6ltem, hogY be

szeretn6k l6Pni az akkor 6PPen

P€csett irii6alakult rendbe, azt mond-

ta, hogy n'ftg vlriak ezzel, €s igY

mentem el dolgozni' Id6vel elv€-

geztem a teo\6gtltt. ifjrlsigi kozos-

segbe itrrtam, 6s 2i 6vesen t'gY

€reztem, hogy most mtrr vtrlasztanom

keli, hogy mi is akarok val6j6'ban

lenni, csalldanya vagy szelzetes'

Nagyon sokat imldkoztam is 
^

hivatis€rt. Elolvastam a szerzetesek-

16l s2616 konlwet, 6s k6g rend volt,

amit kivalasztottam; a ferences 6s a

Domonkos-rend.
Es v€giil dontotteln. 1'994. szep-

tember 22-€n bel€Ptem a Domon-

kos-renclbe, mert azt taltrltam hoz-

z6mlegklzelebb lll6nak' Az els6 6v,

a jelolt id5, volt szamomta a legne-

hezebb, de miutdn ezen tfiliutottam,

7999-ben m6r letettem az orokfo-

gadalmat. Kdzben elv6geztem a

tanit6k€pz6t 6s 2001- augusztus 26-

t6l 6n is itt 6lek Beregszaszon, a

rendtirsn5immel egYtitt.

- Es adgiil de nem utolsdsor-
ban, megkdrem Veroniktit' 6tki

nouicia, ttogY mond'ion 6 is Pdr
sz6t magdrdL

A csalldom nem vall6sos' 11

6vesen kezdtem el hittanra iAtni, 6s

12 6vesen kereszteltek meg. A n5-

v6reket akkor ismertem meg' amikor

ginrn6ziurnba i6rtam. Egyszer meg-

l-rivtak rnagukhoz a k6zdss6gr-ikbe, 6s

^zutan 
m6r minden Programjukon

ott voltam, amit szeweztek, de

nekem 4kkor m6g eszem |gtrban

sem volt izerzetesnek lenni, Igaz, I1



6rres koromban volt valami bennem,
valami szerzetesi gondolat, de azt

gyorsan ell-ressegettem. Viszont ami-
kor Filon-r6n1€k az elsd fogadalmu-
kat tett6k, Ogy €reztem, hogY egY

hatahnas adag szeletetet kaptam.
Ujra fel6ledt bennem a 11 6ves ko-
lomban lrzett vSgy a szetzetesi
hivatS,s lrdnt, de tiltakoztam ellene,

meft szereimes voltam, 6s itgY gon-
doltam, hogy az i,gy j6, annak 6gY

kell lennie. A Miatyinkot rigy kezd-
tem el imidkozni, hogy a ,,legYen
meg a Te akaratod" r6szt kihagYtam

bel5ie. Nagyon neh6z id6szakon
mentem keresztul. Nagy zajt pt6b6l-
tam csapni magam koriil, hogY ne

kelljen valaszolnom ahiviva. De jott
a ,,Legyen meg a Te akaratod", es

elkezdtem sfir(ibben iirni a n6v6rek-
hez. De m6g nem akartam szerze'

tesnd ienni, mefi csak a domonkos
n5v6reket ismertem, €s ez€tt elolvas-

tam mindent mls szerzetesrendekr6l,
6s e1 is mentem hozzdjuk, de m6gis

tgy ereztenr, hogyha haza akarok
menni. akkor mindig a domonkos
ndverekhez megyek. igy 6retts6gi

ut6n bel6ptem a rendbe. A csalldom
elfogadta a dont6semet, mint feln6tt
ddnt6st. 6s nem akadtrlyoznak sem-

miben. Mellettem lllnak.
A jeloit id5met Armella ndv€r szlr'

nyai alatt toltottem. A k6t 6v novicii-
tr-rsb6l egy 6vet Szombathelyen vol-
tam, most, a mdsodik 6vben Pedig a

rendhizakat iirom, amit nagyon sze-

retek.

- Mi6ta uan kaPcsolatuk Kdr-
pdtaljdaal?

- Koziiltink Filom6na n6v€r az

egyetlen. aki 200I. augLlsztus 26-ika
el6tt mir iart itt, mi rn6g csak most
vagyunk itt el6szor.

- Miutdn megtdrtdnt a bemu-
tatkozd.s, szeretndtn megkdrdez-
ni, hogy milyen cdllal jdttek Kdr-
pdtaljdra?

- A c6lr-rnk nem mls, mint segiteni
az itt 615 magyarokat, hogy meg-
maradjanak magyarslgukban, hittlk-
ben 6s erkolcsUkben. Fd feladatunk a

kolldgium vezet6se, valamint a 16-

nyok keresztenys6gbe vetett hit6nek
6pol6sa.

- Ilogytan ldtidk az egjtltd'z-
kdzsdg lcelyzetdt?

- Azt€ny, hogy sokkal tobb ember
jf r templomba, mint Magy ar orsz|gon
vagy mls nyugati orsz|gban, 6s

sokkal tdbben €rzik azt, hogy sziik-
sdgtik van az Istenre, mint mesLltt.

De itt is megvan a vesz€lye annak,
hogy az emberek az anyagi vilAg

bfivkor6be ke'rillnek, 6s ha ez meg-

t6rt6nik vagy mlr megtorldnt, akkor
megkezd6dik a hajsza, 6s csak a

p1nzszerz€s fogja kitolteni' a nap-
jaikat, 6s nem marad idejtik az Is-
tenre. Ez tort6nt a nyugati, fejlett
orszlgokban is. de ha megfigyeljiik
az ofi el6 embereket, akkor l6thatjuk,

hogy hiiba van meg mindemik, ami
a j6l6thez kell, nem lehet r6luk
elmondani, hogy hat|rtalanul boldo-
gok, 6s ez azCrt van, mert a p€nz
utdni hajsza kovetkezt6ben az Is-
tennek nem maradt hely az 6lenik-
ben, elfeledkeztek r6la. Ez€rt az 6
p6ldSjukon okulva kell nekrink meg-
tanulnunk azt, hory Istent kell elsd
helyre tenntink az dlettinkben, 6s

csak utdna johet a tobbi dolog, ami
sztiks6ges a foldi 6lethez.

- Mik aoltak az elsd tapaszta-
La.ta.ik?

- Az els6 tapasztalatunk nagyon
kellemes volt. Sohasem feleitjrik el
azt a kitor6 oromet, amellyel a

ilnyok fogadtak benminket, holott
mi akkor m6g teljesen idegenek
voltunk a szamLrkra.

- Hdny ldny aan a koll€gium-
ban, ds milyen a kapcsolatuk
ueliik?

18-an vannak. Minden este

egyr.itt imddkozunk 6s szerd6nk6nt
koz6s hittan6rit tartunk A koll6gi-
ummal kapcsolatban a tapasztalata-
ink nagyon pozitivak.

,,Ez egy j6 kis csapat, j6 veltik
im6dkozm 6s egyutt 6lni."

- Miael foglalkoznak a kol-
I€gium u ezetd sdn ktaiil?

- Foglalkozunk hitoktatdssal az

iskollkban 6s a pl6b6ni6n, valamint
killrunk Beregijfaluba is hitoktatni, a

cigdnyokhoz. Ezenkivtil segitilik a

r6zsafiz€r-tlrsulat mffkod€s6t a pl6-

bintAn, 6s ellitogatunk a hittano-
saink csalldjaihoz is, hogy megn€z-
ztik, nincs-e valamelyiktiknek szr-ik-

s6ge segits6gre.

- Van-e a alami i ellegzete s s dge a
kdziissdgiiknek?

- Igen. M6gpedig az, hogy J€zus
6let6nek p€ldAjAt szeretnenk bevinni
sai6t dletiinkbe. €s eztltal szeretn6nk
mindenkit kozelebb vinni az Is-
tenhez.

- Naglton szdPen
beszdlgetdst. i

kdsziindm a

Csani
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Piinkosdvas6;rnaP
J6zus Krisztus a feitdmai.llsa ut6ni bwenedik napon

Szentl6lekkel iitria 6t, 6i1ri^ es erSsiti meg oveit' Az Egy-

hitz Lelke, az lgazsilg Leike, aki elvezet benntinket - az

eg€sz EgyhLzat - ,,a teljes igaz'qigra". (fn 16'13)' A

i7..ocrJ aharmaciikisteni szem6ly, az Atllxal6s Fifival

val6sigos Isten.'-|nivZ..u" 
olvan ztgas rtmadr ^::??91'-^intha 

csak

hevJs sz6lv6sz koztltJett volna-" Maid llngnyelvek lob-
-[^"i"r, 

leereszkedrek mindegyikiikre. Mindny 6ian elte]'-

tek Szenti6iekkel, s kiilonbdz6 nyelveken kezdtek besz6l-

;i.. ; - igy kez<ji a Szentirils a punkosdi csoda leir6sdt'

o" u f.g"Lufonosebb e napon az apostolok ltalakullsa

volt. Ok hdrom €ven 6t egnitt voltak J6zussal' hallottdk

tanftasft, litttltk csodltit' S m6gis telve voltak 6ftetlen-

ked6ssel: halllakor otthagydk 6t 6s elfutottak' feltl-

nlaaasat nern akartdk elhinni' Bizonytalans6guk akkor

sem mirlt el, amikor meggy6z6dtek arr6l' hogy 6l' - S

"g;""r.i. 
az apostolok *ott tgyt"rre fElelem n6lki'il a

"Zp 
.fJrep,.k, s hi,detni kezdt€k Krisztust' (ApCsel 2'1)

pet"rt Ci Jinost roviddel k6s6bb letatt6ztantrk Krisz'

tus6rt. Ekkor kiszabadultak ugyan' de csakhamar a tobbi

a-fostollal egyutt 6ira elfogtilk 6s megbotozt6k 6ket'

i.t rtan 6ltalinos tilddz6s tOft ki Krisztus kovet6i ellen'

Jakab apostolt kiv6gezt6k, P6tert elfogtdk' De P6tert 6s az

noortoitk^t minclez nem riasztotta v\ssza' Krisztus uta-

ti1--tr"tt"t elindultak a vllig n€gy titia fel6' hogy hir-

dess6kazoromhirt.Akorviszontags^Sosutazlsivi-
,)onryui kozdtt is eljutottak Kis-Azsilt6l f;zak-Aftiklig 6s

Hispitn\it61 Indi6ig. Eletu ket mindny i\an v €rtanthallilal

f"1""et, be Qlnoi kiv6tel6vel)' de m6g hal6lr"rkban is

tanitskodtak Krisztusr6l'
Megddbbent5 szavuk ereie 6s bdlcsess6giik' Kiilono-

sen, ha tudiuk, hogy egyszei'i haleszemb::tk ""1?k' 1ltl
riacltsd mindectdig alig 6rtett6k meg J6zust' Es most

mi,-,tt-,n il'ngta gyiritotta volna 6ket a ptinkdsdi tfiz' Egy'

szerre 6rtenek..."'iitu, 
megtestestil6se 6s fdldi €lete itltal testv6rr-inkk6

lett, az Arya gyermekeiv6 tett bennijnket' De a Szent-

lelket, a harmadik isteni szem6lyt csak haliia 6tin' illetve

pt-lt taf..t kapiuk meg' S csak a l6lek lltal kapcsol6d-

iunk be teliess6ggel KJsztus €1et6be' a Szenthlromsig

6let6be.Ez€rtvilltozottmegpr.inkosclkorazapostolok
€lete. Ez€rt kaptak iri er6t 6s bolcsess€ge-t

A katolikusok lltalltban tr'rdiik' hogy a Szentl6lek Krisz-

tus halila €s feltilmaditsa trltal kiina<lt Krisztus kdvetdire'

kifuadt" azEgyh|zra' De az nem ismeretes mindannyiunk

sz6nt6ra, urit urirjabb teol6gia hangsfilyoz, hogy a L6lek

mfikoclott m6r Krisztus ellovltele el6tt is' 6s mfkddik a

katollkus Egyhitz, illewe a kereszt6nys6 g l6that6 keretein

aki a ,,v6,gs6 id6ben" (az Uiszdvets6gben) megfjitja Isten

vansitotiiait: fii szivet 6s rhi lelket ad bel6jtik' A L6lekb5l

faka<l a term6szet ',s6v6tgdsa" 
is, €s litala €ri el a termc-

-"J., 
ut , ami utdn s6v6rog: Isten fiainak szabadsSg\t az

Egyhlzban.
",q, Szentl6lek sajdtos teljess6ggel 6rad kt "minden

emberre" (]o 3, 1). A Szentir6s azt mondia' hogy a meg-

v6lt6s kegyelmei minden emberre klfuadtak (2 Kor 5'18'

19; Kol tlO; i|T:im2,4), s ezaztielenti,hogy a Szentl6lek

iu't "gy"i.tn) 
ilradki minden emberre' s igy 6rthet6 a II'

Vatim'ni Zsinattanitasa is, amely szerint Isten kegyelme'

illewe a L6lek ,,ott f0j, ahol akar"' nemcsak a ka-

tolikusokban vagY a kereszt6nyekben' hanem minden

r6akaratt ember lelk6ben mfikodik ' (EgyhLz a mai vilig-

ian ZZ; Lz Egyhitzr6I 16; Az 6kumenizmusr6l 4; A nem

kereszt6nY vailisokr6l 2')-,,yaizic;k 
a Szentlelket!" - monclta J6zus apostolainak'

Erre figyelmeztet benntnket is azEgyhAz' A mivitakoztr-

sunk m6s, mlrlt az apostolok6, mert a Szentl6lek mdr el-

jou. [Aeglt v6rnunk kell 6t! K6rntink kell' hogy fejiessze

.,rrtaniug.,yi hittnket, hogy izzi:aa fel bennunk a ke-

gyelem Pisl6kol6 Patazstrtt' Odri

Urunk mennybe-
menetele

J6zus Krisztus, az Isten Fia Hirsr'€t utSn a negy-

venedlk napon befeiezve ktildet6s6t' visszat€r Afy-

iinoz, ,,nogy helyet k6szitsen 6v6inek"' Helyet k€szitett

nekecj is, iieidnek is. Ha most kellene menned' men-

n.tet<, tiea, tieid6 lenne -e az a hely? Az Ltyahoz

visszatdr6 J6zus dnmaga helyett tanitvinyait kuldi a

vilig minJe n (tiira, akik a Szentl6leknek megnyilt

tetef,tet hirdetik az Evang€liumor. A L6lek a16nd6k6t

mindenki megkapia, aki engedi, hogy Isten mfikddion

benne €s ltltila. A Prinkosdi L6lek fogad6s6ra a pl]tn

kdsd el6tti kilenc napon Szentl6lek-kilenceddel k6szii-

lr.ink.
A Szentir'1s tobbf6lek6ppen itia le J6zus mennyDe-

"'t*""rcr. 
Egyik helyen igy: ,,Szemr'ink lattara fo|-

emelke<lett Jt f"nO takart^ el 6t szemt-ink elSl'"

iepct"t 1,10) vagy igy: ,,Folmen: 1*."""I9"' 6s Isten

i'"frnia" foglult helyet''; (Mk 16,20) Ezek a leirdsok arr6l

tanirskodnak, hogy a feltdmadott J€zus €l a mennyben

: .;tu- az Atyilval 6s a Szentl6lekkel' A kifejez6s'

nog!' ,,lrt.r, jobbj6n foglal helyet" ie,lzi' hogy Jezus

.gil"iA az Aryaval. A ,,felh5" €s a ,,felt6madis" is ielk6-

p-"'k, urrr"ly"k a mennyorsz6g isteni. fens6g6t akatilk

ili"r"t. ezet t et a k6pekkel aszentir6kaztakartAktani-

tani, hogy J6zus nem ment el, hanem itt maradt veliink

Hiszen a mennyek orszilga koztiink van' (0gy is

mondhatn5,nk tehlt: J €zus ;",trtment" a mennybe')

kiviil is.

A Szentl6lek 6rokt61 fogva 61 6s mfikodik a Szent-

hiromslgban. A Szentirds (rgy besz6l r6la' mint Isten te-

rernt6, megiljit6, szem6lyes etei6r6l' Ott van a teremt€s-

"Jf, 
et miiclentitt, ahol valami 6j jon l6tre' ahol a tor16-

nelem 6.s az ember tllszdtnyalni igyekszik onmagat' A

t6rt6nelem nagy el6reviv6i, abirtrk, a pr6f1tdk €s maga a

frl"rriar, min<l"a L6lek 1ltal fogtak mfivtikhoz' LL€|ek az'
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HOGY A JOBBIK RESZT VAIASSZUK
Minden hiv6 kereszt6nY tudia,

hogy hivatdsa - eljutni az €Ietszent-
s€gre. Azonban e mellett az 6ltal6nos
€s kozos hivat6s mellett mindenki
kap egy egy6ni hivatdst is, amit az

Isten az 6letszents6gnek egy saitrtos,

csak rd jellemz6 frtiak6nt jelol meg.
Ennek a hivatdsnak a betolt6s6vel jut
el az ember az tidvoss€gre. LJSY is

rnondhatndnk, Isten,,befodi" e16v

tr-ink az utakat, amelyek mtrshovl
vezetnek. 6s csak egy utat hagy nyit-
y^, azt. amin az 6 akarata szerint fut-
Iratunk, pAlyinkat bejAwa. Erdekes
clolog ez, n-rdr csak az€rt is, mivel az

iidvoss6gtort6netb6l tudjuk, hogy az

ember a teljess6gre lett teremtve, 6s

nem a r6szre. LJgy 6rezzik, szeret-
n6nk mindent kipr6bilni, mindent
teljesen megismerni, megtanulni. Szi-

vlink llmai a teljess6grSl sz6lnak, de
tr-rdjr-rk, hogy v6ges foldi €lenink bi-
zonyos keretek €s korlltok kozt zai-

lik. Hallatlan fesztilts6get okoz ez az

emberi l6lekben. Egyetlen megoldds
marad - valahol meg kell taldlni azt a

reszt, ami a mi6nk! Viszont ha meg-
taliltuk, a tobbir6l valamilyen 6rte-
len-rben le keli rnondani. Ez egy sz€p,
de ugyanakkor megrendit6 €s fdjdal-
mas t^pasztalata az embernek. El kell
dontenem, hogy a sok lehet6s€g ko-
ziil nrelyiket vlIasszam. Ha nem tu-
dok vtrlasztani, a legrosszabb mand,
nrivel nem vtrlasztottam semmit. Vi-
szont azt se mondhatom, hogY most
ezt valasztom, legkozelebb a m6si-
kat, mert csak egy 6letem van, €s ezt
az €letet csak egy v6lasztAsra tehe'
tenr r1. J6zus mondja az evangllium-
ban: ,,M6ria a jobbik r€szt vtrlasz-

totta". Ebb5l is kiderr-il, hogy r€szek
koziil kell vflasztanunk. Igen fontos,
hogy a jobbik r€szt vllasszuk. Nem
mlsokhoz k6pest a jobbikat, hanem
sajdt lehet5s6geink kozil azt a leg-
jobb r6szt, amit Isten iranti szere-

rerrink diktll.
P1l r-izeni level6ben Archipposz-

nak: ,,Figyelj arra a szolgAlatra, amely
osztelyr6szed lett az Orban, hogy azt
betoltsd (Ko|4,17)." Mi is szolgllatot
kaptunk az lJrban, amit be kell tol-
teniink. i1y teljesithetjtik hivat6-
sunkat, hogy egykor Isten szeretete
elal reszesriljtink a teljessEgben -

Fiatal papjaink kirandulas kdzben

mag6ban Istenben, amire szivtink
annyira vlgyik. Ebben pelddt muta-
tott nekUnk Krisztus, hiszen amikor
ember€ lett, 5 is egy r6szt vtrlasztott:

,,Mindenben hasonl6 lett hozztrnk, a

brint kiv6ve." Mindenkihez nem lett
hasonl6 mindenben, hisz nem volt
oreg, nem volt beteg, nem volt 6cles-

any^ v^gy 6desapa. Abban lett ha-
sonl6 hozz6nk, hogy mik6nt nektink
az embers6g sok gazdag lehet6s6ge
koztil egy r6sz adatik, ugyanrlgy Ne-
ki is csak egy r€sz adatott. Es mint
tudjuk, nem is a legktil6nb. De -u'11-

lalta azt, s5t abban el is 6gett, bele is

halt. Hol tudom az 6letemet odaadni,
hol 6ghetek rigy el, hogy annak 6r-
telme is legyen? Sajnos, sok ember
6rtelmetleniil hal meg. Az6rt nem 6r-
demes meghalni, hogy az orszfg[ton
m6g k6t kocsit rnegelSzzek. De az6rr.

hogy szolgllatomat bet6ltsem, 6lni is,

meghalni is 6rdemes. A hivatds 6le-
tiinknek 6s hal6h"rnknak is 6rtelmet
ad. Olyan hivatdst nem tal6lhatok,
ahol nem kell meghalnom, viszont
olyat igen, ahol halllomnak is 6rtel-
met tudok adni.

Nem biztos, hogy egy hivattrs azo-
nos egy €letp6ly6val. Manapsdg tanfri
vagyunk annak, hogy a vil6g olyan
helyzeteket produkdl, ahol egyik
napr6l a mdsikra szakk€pzett, hivat6-
sukat szeret6 6s j6l telyesitS emberek

az utcAra kerulnek. Jobbik esetben
azt a Iandcsot kapjak. hogy k6pezzek
it magukat rndsik foglalkozS.sra. Eb-
b6l is kitffnik, hogy nem egy szakma,
nem egy foglalkozds a hivatls. Ezek-
nek az embereknek az a hivatlsa,
hogy tbbb foglalkozfts kozt hdnyko-
l6dva teljesits€k Isten akaratdt.

Hivatdst vtrlaszva az ernber egy bi-
zonyos k6sziilet utln el6rkezik a

dont6shez. Ahhoz az €Ietre s2616

dont6shez, ameiy tobb6-kev6sb6
visszavonhatatlan. A pszichol6gusok
kutatisai szerint az ember nern k6pes
meghozni olyan dont6seket, amelyek
6letre sz6l6 kotelezetts6gek betarrtr-
s6val itrrnak Az emberi k6pess6g,
lrogy megErtse onmagdt €s az 6t k6-
rrilvev6 villgot - a l€lektan tud6sai
szerint - korlltolt. Minden dont6sUn-
ket egy igen sziik terrileten hozzuk
meg, amely. elSforduihat, hogy ki-
sz6lesedik, hiszen szem6lyis6giink
fejl6d6se 6s ndveked6se sohasem dll
meg. A szakembereknek igazuk le-
het: senki sem kotelezheti el magdt
egy 6letre. De ha olyan vllaszttrsr6l
van sz6, ahol Isten6 a f6szerep, ak-
kor nem az a k6rd€s, hogy mire k6-
pes az ember, 6s mire nem, hanem
azt meddig terjed Isten ereje. Az
pedig v6gtelentil messzire terjed. Az
6 erei6be vetett bizalommal kdte-,,
lezt6k el magukat ely 6letre egymis-

9
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nak fiatal ldnyok 6s fiirk. Mds fiatalok

Islen kizilolagos szolgilatera tettek

fosadalmat minddrokre. Nem t6ved-

tek. ntetut tgazolta, hogy j6 helyre

fordultak bizalommal. 6k bizonyit-
jirk, hogy Isten k6sz elkotelezni ma-

g6t az ember mellett valami kr'ilon-

leges hivatisban, legyen az hLzassltg

vagy papi, szerzetesi 6let.

Erdekes 6rz€s volt mindnYljunk-
nak, akik a papi hivatAs mellett doh-

tottlink, el6sz1r 6tl6pni a szeminan-

um kiiszob6t. Ktil6nboz6 k6myezet-

b6l idtttink ide. KOzi.ililnk t6bben

vallisos l€gkorben n6ttek fol, aho-

gyan j6magam is, mig mdsok elke-

resztCnytelenedett kdrnye zetbSl sza-

kadtak ki. Jottrink vil6gi 6s egyhAzi

gimnfziumokb6l, az esztergageP

mell6l, f6iskollr6l, egyetemekr5l. Az

els6 napokban m6g nem lltta mind-

egyiktink vil6gosan a papsitg l€nye-

g6t, csak azt tudtuk biztosan, hogY

J6zus hiv. Ennek termeszetes kovet-

kezm6nye volt a kezdetben tobbszor

is elSfordul6 bizonlnalanslg, meg-

ingds. Azonban az im6dsigb6l €s a
napi szentmis6kb6l nagY er6t tud-

tunk meriteni. lmm6r az els6 €v

v€g€hez kozeledve boldogan l6tjuk,
hogy egyikiink se gondolta meg

magtrt. Harminckilencen kezdtr-ik, 6s

el6r eltrthat6an ugyanannyian fogjuk
t>efeiezni a szeminfulumi els6 6vet.

Hivat6sunk Krisztusban egYs6ges,

m€gse sablonosithat6. A hivat6son

belLil is egyCnis6gekre, 6rett szem6-

lyis6gekre van sziiks6g, 6s mindenki-
nek meg kell talilnia a saitrt OtiAt, az

egy6nis6g6nek legmegfelel6bb €iet-

m6dot Krisztusban.
Bunda Szabolcs, kisPaP

Feiezetek ery domonkos
novicia €leteb6l

Kegyelem. Ez az eIs6 (€s igazlb6\ egyetlen) sz6, ami

"rr"i'b. 
jut, valahtrnyszot 

^rra 
eszm6lek, hol is vagyok'

6s milyen felfoghatatlan csoda az, ami velem tort6nik'

Soha nem akattam szetzetes lenni S6t, becstiletesen

megtetteol mindent az ellen, hogy meghalljam a hangot'

-"iy", el6szor letagadni, k6s6bb elnyomni igyekeztem'

Brzonyira t6bb 6v k6szitette el5, m6gis, szlmomra

mindossze pdt - igaz, vEgtelennek t(in6 - misodperc

hozta meg a felismer€st: EGESZEN oda szeretn6m adni

az €letemetNeki, Aki maga az nlet, Akinek orok l6t6ben

mindny6 j an r6s zestilhetti nk. S z6r ny akat ad6, csodilatos

felismer6s volt, meiy egy misszi6s rend kOzoss6g6be

vitt. Addigi €letem legfontosabb 5 h6napi6r toltOttem a

nSv6rek kozott, de az elhatdrozAs m€g nem lllt el€gbiz-

tos llbakon, igy kis id6re ism6t a ,,vll6g€" lettem' A Hang

azonban nernmirlt el... Egyre stirgetdbben sz6lt rijra, 6s

n6rni (tal6n fjabb bitors6got gyfijt6?"') idd utin a

Domonkos N6v€rek Kozoss6ge lett otthonommi' Nem

puszttrn a jelen irls terjedelme, de eg6sz kotetek sem

ienn6nek elegend6k atta,hogy az ebben a kozoss€gben

eddig eltolt6tt ket 6s f6l €vt6l, annak minden orom6r6l

6s ktizdeim,Ct6l beszamolhassak"' Egyetlen dolog, ami

biztos, 6s ami a legfontosabb: a K€z soha nem engedi el

a kezemet... N6ha sdt6t van, n6ha villgos, n6ha nap-

siit6s, n6ha vihar, de van egy F6ny, ami MINDIG vi-

ligit... Akkor is, ha nem lltom, vagy ha nem akarom

l6ini. Es mikor engedem, hogy 6t16rion, mikor lelkem

ablakltt me gtisztitom, hogy dtstithessen ra jta(m) - csodit

lltok. Lz niet csoddjlt. Csodet a term6szetben, csodtrt az

emberben, csoddt a Te szemedben"' Es'r6dobbenek,

hogy egyetlen lehets€ges v6laszom lehet: a hiia' H6la a

sztiiet6i6rt, h6la a I6tez6s€rt, hiia a teremt6s6rt, hlia az

€desanya ttirelm66rt, egy oregember mosoly6€rt, a gyer'
meki tisztas ig€.rt, a barits6g€rt, minden sz€ps6g6rt 6s

orom6rt - 6s legf6k€ppen: h6la a Szeretet6rt, Aki arra

l-riv, hogy az 6 kovete legyek e vil6gon'

Fogadalomtdtel

M6sodik irfonc6vemet toltom. Ebben az esztend6ben

t6rsaimmal felvdltva id6ztink 2-2 h6napot a Rend min-

den hlzfiban, hogy min6l teljesebb k€pet kaphassunk a

koz6ss6g tev6kenys€9616l, 6let6nek egyes moz-

zanatair6l. igy lehettem 6n is janudr kozep6t6l mlrcius

elej6ig beregsztrsz\ h6zunk lak6ia' Mivel a ,,misszi6s

szellem" nem halt ki bel6lem, eredend6en is boldog

vilrakozilssal tekintettem e k6t h6nap el6, de ami a va-

l6sdgban kovetkezett, az minden vilrakoz-lsomat fe'

Itilmfiltal... A legels5 pillanatt6l fogva szinte rabui ejtett

K6rp6talia, €s az itt toitott id6 folyamin ez a vonzalom

alaposan elmElytilt. Nem csupdn arr6l van sz6, hogy

n6hany ,,egzotikus" 6lm€nyben is r6szem lehetett'

melyek koztii egyr5l beszdmbln€k'
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Egyik este a b6k€s, lefekv6shez val6k€szil6d6st egyik
n5v€rrink iadt killtlsa zavarta meg: ,,Denev€r van a
szoblmban!!!" No, term6szetesen, t6bb sem kell egy
lr5slelk6 novicilnak! Szigorir (6s v6llalkoz6 szellemfi)
hizf6nokndi kisCrettel bevonultam a szobtrba, ter-
m€szetesen egy j6 nagy seprfivel felszerelkezve. Ett6l
kezdve a legjobb kabarlba is beill6 jelenet kovetkezett:
tess6k blgondolni egy szobit, benne k6t, egy-egy sz6k
tetej6n 6116, kez€ben seprrit szorongat6 n6v6rt, akik tel-
jes er6vel azon vannak, hogy az ijedt€ben kb. 120 km/h
sebess6ggel korbesz6guld6 denev6rt az ziblakon ki-
tess€kelj6k... En m6r att6l f€ltem, szeg€ny pira menten
szivrol'iamot kap az ijedts6gtSl - avagy mi v€gezztik
cs[rnyln, miutdn lezuhantunk a sz6kr6l... Szerencs6re
azonban egyik sem t6ft6nt meg: kedves h6zf6nokndnk,
egy olyan tenyeres rit€ssel, mely Steffi Grafnak is becsr.i-
let6re v1lt volna, v6gleg meggy6zte b6regerr.inket arr61,

l-rogy kiviil tdgasabb... Denev6r ki, mi sz6kr6l le - lltal6-
nos dertilts6g 6s piheg€s... (Komolyan elgondolkoztunk
a lel-ret5s€gen, hogy kozossdgtink tobbi h6za sz6m6ru te-
nydsztr.ink nlhlny ilyen kedves kis lllatot, hadd sz6-
rakozzanak 6k is heti sportolls cim6n... (V6gti1 az6rt
gy 6zott benniink az itllatbarit...)

Ez tehtrt p6ldiul az ,,egzotikum". M6rhetetlenril tobb
azonban, amir6l sz6 van sztrmomra. Hiszen ha v6gig-
gondolom, kArp|taljai tart6zkodlsomat is a hivat6som-
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nak koszonhetem. Lassan-lassan megldtom, hogy nem
az ajdndlkok a fontosak, hanem az Ajind6koz6, €s

66rte semmi sem k6r - m6gis, ldtnom kell azt a v€gte-
len szeretetet, szem6lyre sz6l6 figyelmess6get 6s
gyeng6ds6get, mellyel 6 fel6m fordul ezekben az
ajind1kaiban is. Hiszen nem a boldogtalansigomat akar-
ja. Nem kilbrdndult, csal6dott, keserri emberr szeretne
hiv6nek. Ha valami neh6.z - mint ahogyan nekem Kdr-
p|taljAt most otthagynom elmondhatatlanul neh€z vok -,
azt is a javamra forditja. Erlel, vezet, 6v. Jobban tudja, mi
a j6 nekem, mint 6n sajit magam, 6s ha bizom Benne,
olyan boidog lehetek, mint sehol m6shol.

Ez tehit a kegyelem. Amit sem ki6rdemelni, sem meg-
szolgllni nem lehet - egyszerfien csak v6gtelen hlllwal
befogadni.

Szeretn6k itt, ezeken a lapokon is koszonetet mondani
minden6rt 6s mindenki6rt, amivel 6s akivel K6',rpdtalj6n
gazdagodhattam. Legf6k6ppen pedig reremtS Urunk
j6s6g1€rt, Akinek 6ld6 jelenl6t6t koszonom 6s kiv6"nom
mindnydjunk sz1.ml.ra.

Szeretettel 6s h6l6val

Tabita n6udr

Mrxr A MESEnnx.oo
Gyermekk6nt figy k€pzeltern el a

jov5met, mint a mes6ben. Azt1.n,

arnikor feinSttern, rijottem, hogy
('gy alakul minden, ahogyan az
6ietemet Isten segits€g€ve| alaki-
tom. Vagyis: ha megvan bennem a
szeretet, meg6rt6s 6s Istennek tet-
szd dolgokat cselekszem, akkor
boldog vagyok, €s azok is, akik ko-
riilvesznek engem: a f€rjem 6s a k€t
kisllnyorn. Ez azonban nem mindig
volt igy.Ahhoz, hogy ritjojjek,
hogyan 6lhetek boldogan, el6ge-
detten, egy trag€diLn mentem
keresztr-i1: s[rlyosan megbetegedett
az els5szulott linyom. Azt hittem
akkor, hogy rdm szakadt az 69; az

6n helyzetem a legszomor[rbb, a

legkeservesebb, nincs igazsltg a fol-
don. Ekkor karolt fel engem a f6r-
jern, aki segitett, mellettem 6llt a

neh€z idSszakban. Szeretettel bant
veiem 6s a gyermekkel is, aki 6let
6s hal6l kozt verg5dott. Ekkor for-
dultunk igaz6n, tiszta szivinkb6l a
j6 Istenhez. 6 adott er6t, trirelmet,

rem6nyt nekrink. O az, akinek min-
den j6t koszonhettink, m6g azt is,
ami nekrink nem is Iitszlk r6nak: de
ha az Isten irgy l6tja j6nak, hogy
nektink most erre van sziiksEgtink,
akkor viilaljuk, okulunk, rem6ny-
kedrink az irgalmtrban. Most lltom
igazln, mennyire trind6ri tud lenni

egy beteg gyermek. Betegseggei,
szeg6nys6ggel kriszk6drink - kisl6-
nyom az6ta is, 6vek 6ta sirlyos beJ
teg - hulllmvolgy 6s megkonnyeb-
bnl€s vlltjlk egym6st, de mindent
ki lehet birni, ha van kire tdmasz-
kodni. AJ6 Istenre mindig lehet, ha
senki m6s nincs is mellettrink, de
nekem itt van a f€rjem is, s igy dup-
l6n kapok er6t.

Vannak barltaink, akik mellet-
tr-ink maradtak, hogy segitsenek a
nehEzs6gekben, s akiknek v6gtele-
nril hilds vagyok, de vannak (na-
gyon sokan), akik elpirtoltak t5-
Itink. Kev6s j6 bardtunk van, vi-
szont van egy tok6letes csalddom,
ahol szeret6 feles6gk6nt 6s tor6dd
anyukakdnt lehetek jelen, ami bol-
doggir tesz, val6ban, mint a mes6-
ben... El6gedett vagyok az €Ietem-
mel, 6s ha lehetSs6get kapn6k rl,
hogy visszaforditsam a tort6nteket -
nem tennem. l{elfu adok a j6 Is-
tennek mindennap, amig 6lek,
hogy ilyen csalddom van, akikre
mindig szlmithatok, ezek: a f6rjem
€s az 6n aranyos gyermekeim...

' S. Gabriella
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Mdrcius 14-17. Cig|nypasztorici6s konferencidt ren-

deztek a B6cs melletti Modling kozs6gben- A konferen-

ciln az eur6pai orszigok ciganypas^onlci6s k6pvisel6i

vettek r6szt. A k6rp6,ta\iai r6mai katolikus egyhAzat

l.tijnek Antal pr.ispok, B6res Agnes €s Megyesi Liszl6
k6pviselte.

Marcius 27. Nagyszerda. D4lelfinf6l 10-kor Munkacson

a S zent Marton S zd kesegjt b azban olajszentel4si szentmisdt

mondott Majnek Antal pLispAk az qybdzmegJ/e papiaiual

egJ/Litt. A szentmise alatt megszentelte az olai6t, melyet

keresztelesndt, b1rmdlasnal. betqek kenet4nek felada-
s dnal 6s a templomszentelesekndl fogna k b as znalni.

IJgyanezen a napon 12 6rakor R6m6ban a Szentatya

kihirdette, hogy egyhlunegyei rangra emelte a Kirpital-
yai Apostoli Kormlnyzostrgot; az fijonnan alapitott Mun-

k1csi R6rnai Katolikus Egyhdzmegye els6 megy6sptispG
k6v6 Majnek Antalt. eddigi klrpltal)ai apostoli kormdnl'
z6nkat nevezte ki.

Apnlis 7. unguar-Radud'ncon kir'polnat szentelt Maineh
Antal prispok.

Aprilis 75-17. Az ukrajnai ptispdki konferencia lem-
bergben tartotta tavaszi tilesszaklt. Az til€seken r6szt vett

Re6 biboros, a ptispoki kongreg6ci6 prefekrusa R6rneb6l.

aki elSaddsokat taftott a r6mai €s a gor6g katoliktts piis-
pokoknek a pr.ispoki szolgAlatr6l.

A lembergi 6rseks6g visszakapta r6gi €piilet6nek leg-

fels6 emeietdt, ezt is felszentelte a r6mai biborm a piis-
pokok, a papok 6s a hivek r6szv€tel6vel.

M6s nap tar gy altak piispokeink, meghallgattik a' ktilon-
boz6 bizottsdgok felel6seinek beszdmol6it a liturgilr6l' a
karitlsz helyzet€r5| €s az egyhtrzmegy6k AllapotAt6l.

Aprilis 27-6n Munkdcson, a Szent Marton szebaeglt-

hazban megrend.ezesre ken'ilt a IV. Karpataljai Egtbaz-
zenei TalalkozS, melyrdl reszletesen kduetkezd sza-

munkban tudositunk.
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mpLa&x xxfreer KUITOENX HTREK

meneny|et Kong6ban virilgvasfunzPt
Goma. t:pffi gyitsz s0jtotta az afrikai katolikus egy-

hAzat- A Kong6i Demokratikus K6zttrrsastre €szakkeleti

r6sz€t feh-5 GomSban k6t k€zigrtnlfiot dob@k a vtig-
vasdrnapi kdrmenetben vonul6 hivekre. A robbards k6-
vetkea€ben ketten meghaltak, 15-en megsebesr-rltek. A
Kasai k6rzetbeli Lodja egyhdzmegy€b5l a kOrmenetben

resa r'65 P. Bonface 6s egy 8 6ves kisl6ny 6le€t r-esz-

tene- llirom pap sirlyosan megsebestilt, mig Faustin

Ngabu gomai prispok konnyebb s6nil6st szerrr-edett. A
\ragongo-vulkin janulri kitor6se a sz€kesqffizban
olr'an komoly kdrokat okozott, hogy a szentrnis€t a mu-

ganenil koll6gium egyik termEben kellett meganani.
\-gabu ptispok, sebestjldse ellen6re, tovirbb fo\raua a

szflYfie:f., €s arca k6rte a hiveket, hogy imldkozzrak a

rm€ny-let lldozatailrt 6s a b6k66n. A kong6i korminv
szerint a mer6nyletnek politikai hdttere van, mir-el a ter-

roristik zavartakarnak kelteni az orsztgban, hogy 
^kad6-

lyoz1k az afrikai megb6k6l6st. VR/MK

Pll apostol k€pmisa
Efezus: A mai Torokorszig tertilet6n, az antik rillg

egyik legvird gz6bb virostrban, az lgel-tengerparti Efeans-

ban egy barlangban megtal1ltAk Szent Pil legr€gibb k€p-

maseL Az apostolr6l a IV-V. szAzadban kdsztilt k€1rr.. az

efezusi lsatdsok telep6t5l nem messze, Bulbul Deg'net-fi
barlangjdban Friedrich Krinzinger 6s Renate Pillinger. a

b€csi archeol6giai intlzet r€g€szei fedezt€k fel. A tenger-

szint folott 80 m6ternfire emelkedS domb barlangiit
eddig az6rt nem kutattik aL mert drdeklSd6stiket a nem

messze tal6Ihat6, hires MAna-h6z6nak nevezett Parya
Kapulu-isat6s kototte le. A barlang belsej6ben a keresz-

t€nys6g els6 sztrzadalb6l szAtrnaz6, szikllba v€sen rorid
imddsdgokat, a r6rak6dafi. m€szr6teg alatt pedig Paulus

felirdst talfitak, Szent Pll kdpm6s6val. Az apostol kepe

mellett a barlang festrndnrrin felfedezt6k a gor6g egy-

hlzban n6pszer6 Tek'la-saiz. valamint Szent Ambrus €s

Agoston ftbr|zolisitt. VV\IK

P /rpai r€szrr€tt#rrat a brit anyakirdlyn€
helll6ira

Vatikdn: II. Jlnos Pil VaVa a hfisv6ti rem6nysfu lltal
enyhiilt szomonlslg ffi-Sen fejezte ki r6sz-v6t€t a brit
kirdlyi csalldnak 6s az q€sz nemzetnek Erzs6bet anra-

kir6lyn6 hallia miatt- eki kdzel 102 esztend6t 6h meg:

1p00. augusztus 4€n salleten, €s n€hiny nappal ezel5tt,

nagyszombaton hunyt el- A tr. Erzs6bet kirdlyndnek cim-

zefi reszv Cttaviratban a FW eml6keztet ri, hogy az anya-

kn6lyn6 egy neh6zs€gekkel terhes lvszdzadon keresaiil
sohasem fogyatkozon meg abban a kitart6sban €s ked-

vess6gben, amely ol.v nary €leter6vel toltotte el a brit

n6pet, amely most siratia 5t taltrilban, amint tisaelettel

}vezte 6let6ben. L ca11n.- mikozben imddkozik. Ircg1" a

kir6lyn6 szeretett 6desan-via nyugodl"6k b6k6ben €s felti-
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madjon dicsSs6gben, kdnydrog a felttrmadt Krisztus ha-
tlrtalan b6k€j€6rt mindazok szdm6ra, akik tiszteltek 6let6-
ben, most pedig gyiszoljdk hallllban. VVMK

A szentatya a hatodik leghosszabb ideig
uralkod6 papa

Vatikdn: A vatikdni hirszolgilat kdzl6se szerint mdrcius
2)-€n, nagyp€nteken, a szentatya el€rte a rangsorban a

hatodik helyet az egyhLzban leghosszabb ideig uralkod6
piplk kozott. IL Jdnos Pil a 264. r6mai pipa. 1978. ok-
t6ber 76-6n v/alasztotttrk meg, hivatalosan okt6tjer 22-€n
foglalta el Szent P6ter sz6k6t. Mlrcius 2)-6n egy nappal
mirlta felr.il VIL Pius ptpasiglnak id6tartam1t, aki 23 €v|g
€s ot napig uralkodott. Szent P€terrel egyritt csak 6t olyan
szentAtya volt, aki II. Jdnos Piinli tovlbb 6llt a viligegy-
hlz €l€n: I. Adorjdn (23 €v,10 h6nap, 24 nap), VI. Pius (24

6v, 6 h6nap,7 nap), XIIL Le6 (24 €v,5 h6nap), IX. Pius
(31 €v, 7 h6nap, 2I nap), v€gril Szent P€ter: r6la nem
tudfuk, mennyi ideig uralkodott. VR/MK

Betlehem
Az izraeli hadsereg dprilis 8-1n megtamadt^ a ferencesek

betlehemi Sztilet€s-kolostordt. Eddig m6g egyetlen meg-
szdll6 sem int6zett ttrmadtrst a bazilika ellen a tort6nelem
sorin. Az izraeli hadsereg a bent reitdzkod6 palesztin
fegyvereseken akart rajtaritni, akik a szerzetesek beleegye-
z6se ndlkijl nyomultak be a kolostorba, A Yatikln tiltako-
zisSt fejezte ki, s a szentatya kiildnos aggodalommal tekint
a Szentfold fel6. Folyamatosan b6k€re hivja fel a feleket, 6s

arra buzditja az eg€sz vil/agot, hogy im6dkozzanak a
Szentfold beklje1ft. Figyelemmel 6s egyiitt€rz6ssel fordul
a betlehemi kolostorban €15 ferencesek fel6 is, akik 6llan-
d6 l6tbizonytalans5,gban 6lnek. A kolostorban €lelmiszer-
6s gy6gyszerhi6ny lCpett fel, telefonosszekottet€srik nincs,
mobiltelefonjaik is lassan lemertilnek. A szentatya felhilta
6ket telefonon, 6s bitorit6 szavaival igyekezett lelket
onteni bel€jrik, ugyanakkor megkoszonve kereszt6ny
mn0se gteteh,iket, lld|sltt krildte valamennyitiknek ebben a

rendkivril oeh€z id6szakban. A hivek im6j6t is k€ri.

Otoszorszlg
Febru6rban 

^ 
szent^ty^ egyhS,zmegyei rangra emelte az

Oroszorsztrgban mfikod6 n€gy apostoli adminisztratirrlt.
Az ottani pravoszllv egyhLz heves tiltakozS,ssal reag6lt;
szerinttik a katolikus egyhLz er6szakos t€ritdst hajt v6gre
az 5 teriiletiikdn. Tadeusz Kondrusiewicz moszkvai metro-
polita 6rsek megjegyezte: konkr6t p€ldit erre m6g soha
nem tudtak emliteni. Minden vall/asi kozoss6gnek joga van
saj5t struktrirlja szerint szewez6dni, val6jiban teh6t az
oroszorszigi pravoszliv egyhln avatkozott be a katolikus
egyhitz bels5 iigyeibe.

Az orosz pravoszlAv vezetSk ezek utin lemondt6k Val-
ter Kasper biboros moszkvai IStogatlsit. A szentatya is te-
levizi6s hid segits€g€vel tudott csak Oroszorszlagba ,,l6to-
gatni", s igy imidkozott egyUtt 

^z 
ottani katolikusokkal,

azok nagy 6rom6re.
A k€t egyhSz k6z6tt egyre romlik a kapcsolat. A pravo-

szliv vezet6k Pszkovban lel,llittattlk egy katolikus temp-
iom 6pit6s€t. Sok 6ve OroszorszSgban dolgoz6 papok 6t-
ievel6b6l kitCpik avizumot, megtagadjlk a beutaz6si enge-

13-

d61yt. igy tettek Jerzy Mazur sziblriai ptispokkel is. Az
orosz katolikus ptispoki konferencia ny ilatkozatban f ejezte
ki aggodalmlt: az orsztrgban komoly veszCly fenyegeti a

valltrsszabadsigot, s tiltakoztak 
^z 

otosz katolikusok alkot-
mdnyos jogainak megs€rt6se ellen.

.JL

T
,,Caritas Cbristi urget nosl"

,,Krisztus szeretete seirget minketl "

A Szatrn6lri R6mai Katolikus Piispciks6g
a fifri 6s testv6ri szeretet fiidaknlval, de

keresztdny hitiink vigaszival ki5zft ,
hogy egyhizmegy€nk f6p1sztora

Nagym. €s Ft. REIZER PAI,
megy€spiisp<ik

dlet€nek 6O., papsitglnak J5., ptispiiks€g6nek 1 2.
€v6ben 2OO2. i;ptilis 78-frrl^, egy hetes srllyos
betegsdg wttrn, a szents6gekkel megerdsitve

visszaadta nemes lelkEt Teremtdj6nek.

F6pdsztorunk 1943.
janudr 6-6n szuletett
T(rrterebesen. Elemi
iskollit sz:j'lSfalujit-
ban, koz6piskolai 6s

teol6giai tanulmd-
nyait Gyulafeh6w6-
ron v€gezte. 1967.
iprilis 2-6n szentelte
p^ppa Isten Szolgdja
Mdrton Aron gy'r-rla-

feh€wlri ptispok.
1957-161 7959-Lg Ma-
ramarosszigeten volt
seg6dlelk6sz, majd
1969-t6I 1987-ig a

Ptispoks69 irodij6-
ban dolgozott, ellatt^
a Z/ardatemplom lel-
ki feladatait 6s a le-
6ny ifjtsig lritoktatis 6t. 19 87 6 sz6t5l nidramarosi f5espe-
res 6s M6ramarossziget pl.€b6nosa. 1990. m6rcius 14-€n
nevezte ki Szentatydnk, II. Jlnos Pll pipa aSzatmlriR6-
mai Katolikus Egyhdzmegye fSp1,sztordv€t. 1990. m6jus 1-
j€n szentelte piispokk6 Francesco Collasuono c. 6rsek.
Temet6se 2002. iprilis 24-€n 1,1 6rakor volt a szatmlri
sz6kesegyh6zb6l. Kedves halottr-rnkat a hidontfli r6mai
katolikus temet5ben helyezttik ny.r-r galomra a f elt:amadls
hit€ben.
Egy6nis6g€t m6ly papi buzg6sig, 5szint6n egyiJ,tt1fzs
sziv, a fiatalsag szeretete, onzetlen munka, egyhdzhris€g,
lelkiismeretes koteless6gteljesit€s jellemezte. Egy-
hizmegy€nket lelkileg 6s intEzm6nyeiben tjj6€pit5
ptispokunk volt.
,,Akik az igazsitgot igazs6,gban megtartjdk, igazzlt lesz-
nek" (Bolcs 6,10).

Szatmd.ri R6mai Katolikus Ptispokseg
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EREDM6I\IYHIRDETES
azuj HajtAs februdri

szdrnd;banmeghirdetett
irodalmi piiydnat kapcs6n

A kdz€piskolds diikok sztrm6ra

meghirdetett pllyizatunk - melynek
cime ,,Hogyan 6lt6k meg kereszt6nr'
sdguket a kdrnyezetedben 6l6k a

kommunizmus idej6n?" - eredm€-
nyei igy alakultak:

1. helyezett: Kiss Melinda (Sztirte)

- J2 pont
2. helyezett: SelesztSk N{ariann

(Homok) - 29,1. pont
1 lrelrrezett Snliiha Vikt6ria (Te-

cs5) - 27,8 pont

Gratulllunk a nyerteseknek, vala-
mint mindazoknak, akik pdlyamun-
klt kUldtek be. 6s id5t, enetgi6t
forditottak arra. hogy ezt a kritikus
id6szakot megvizsgfijik, 6s gondo-
lataikat paprrra vess6k.

A tobbi pdlyftz6 dolgozatdnak
eledmenye igy alakult:

Berecz Norbert (Visk) 24 pontot
6rt el, 6s ezzel 4. helyezett iett, a tob-
bi versenyz6 dolgozat|t pedig formai
hll>ik (a pitlyAz6 az adataitbeleirta a

dolgozatba, nern volt legallbb 5 oi-
clal az ir6smri, stb.), illewe hatirid6n
tirli beadls niatt nem tudtuk figye-
lembe venni. Hogy ez ne forduijon
el5 tobb6, k6riink minden piLlyLzot,

figyelmesen olvassa el a piiylnati
k1ir6st, 6s tartsa be a k6rt kOvetel-
menyeket.

Az irjsdg kovetkez5 sz|mtrban
megjelentetjuk az elsd helyezett
munk1jit.

FIGYELEM,
HELYREIGAZ1TAS!

ez 0i uaitas elSzd szdmdban koz-
z€tetttl,nk egy palya.munkat mdg a
dolgozcttok pot"ttozasa el6n. e palya-
munka megjelentet1se indokolatlan
uolt az enekelest megelSzden, ezefi
elndzest k€rilnk a. palyAzoktol, a
tamogatoktol es az oluasoktol.
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Felhivisok
Gitiros titbot lesz jfilius 8. es 13. kozott K6rdsmezdn. Szeretettel vdrunk

minden 12 6s 30 6v koz6tti fiatalt. aki szivesen 6nekel gitdros 6nekeket 6s

szeretn6 megtanulni a gittrroztrs alapjait. ig1' lehet6s€ ge lesz arra is, hogy egy-
h6zk6zs€g€ben segiti-ressen a giliros €nekek vezetes6ben 6s olyan fiatalok
6rdeki6d6s6nek felkelt6s€ben, akik ezen az frton tudnak kozelebb kenilni hi-
tr.inkhdz. A t6bor vezet6le: M€kli An:la sisioci pl6binos afya. Reszveteli dij: 6
hrivnya/f6. Saiitvagy kdlcson girirt mindenki hozzon maglvall Jelentkez€s a

plispoks6gen 2002. jrilius 1-ig.

Ez €v szeptember€t6l negyedik alkalommal indui Feln6tt Tovlbbk6pzd
Munkdcson. A hdrom6ves tanfolvam alafi a hallgat6k ismereteket szereznek
teoi6giai t6rgyakb6l, majd a r'€gbizonr,itvdny megszerz€se utSn hitoktat6i
munk6t is vdllalhatnak a pl6binos felk€r€s6re. Azok sz6m6ra is ajdnljuk a tan-
folyamot, hkik hitbeli tuddsukat szeretn6k elm6lyiteni. A tanfolyam h1rom-
hetente egy szombati napon ig€nvel elfoglaltsdgot. Bdvebb ttj1koztat|st
lapunk kdvetkezS szLmaban nvujtunk.

Id6n is sor kenil az immlr hagyomdnyos Munk6csi I{its6gi Taltrlkozdra.
melyre eg€sz K6rplttalj6r6l virjuk a fiatalokat 14 6ves kort6l. ElSad6nk Bdyte

Csaba ferences atya lesz D6v6r6l. A tallikoz6 id6pontja: ?002. m6jus 25., reg-
gel 8 6rdt6l. Szeretettel v6runk!

Felhivis a rati nv6iri tiborokra
2002. jirlius 7. €s 1.4. kozdff IDEN IS -\IEGTARTJAK A RATI KERESZTENY
KULTIJRTABOR! jrhlius 18. 6s 28. kozott az ,\NGOL/NEMET NYELVI
TABoRT.
-\{indk6t tdborba azok jelentkezlslt vdrjuk. akik - kereszt6ny kozoss€gben
€s igazi tibori hangulatban - kedvet 6reznek a jittkos, vidlm tanuldshoz.
A magyarsigismereti ttrbor ozdsra (a kultrirtdborba) csak azok j elentk ez€s6t
rudjuk elfogadni, akik m6r betoltdtt6k 14. 6let6vtiket. A jelentkez6s fel-
t6tele: bekrildon jelentkez€si \ap. A -\L\GYARSAGISMERETI TABORM

' jelentkez6kt6l ezenkivril k6nink meg egv A4-es oldal terjedelmrl fogalma-
z6st az allbbi t1mak valamelyik6rSl: 1. \Iilyen konilm6nyek hatS.rozztrk
meg K6rp6talja jdvSj€t? Mi az €n szerepem ebben a folyamatban? 2. Mrt
tudsz a Szent Korondr6l 6s szerinted mi a jelent5s6ge a )Oil. sz6zadban? 3.

A hely, ahol 6lek.
Az ANGOL vagy Nll,tET nyelvi tiborba azok johetnek, akik mdr eddig is

tanultdk a nyelvet.
A jelentkez6si lapok €s a fogalmazdsok bekuld€si hatdrideje:2002. mljus 31.

Cim: 89433. RAT, R6k6czi Ot 41., Szent -\1ih11y-pl6binia.
A r6szfvev5k anyagi hozzdjfuulisa a tabor kolts6geihez: napi 2 hrivnya.

JELENTKE2'EST r-{P

NEVED........
SzUlet€si helyed:........ ...... Sztil. ddtum: 6v, h6, nap:.................

Jelenlegi tanulmdnyaid (iskola. oszteh-.i:.......

Lakcimed: irLnyit6szlm ..helr--seg......

utca.............. ....h5,2s26m..,

Telefonszimod (k6ddal):

K6rem a felv6telt a mag.rarsdgismereti tiborba igen,/nem

az tdegen nr-elvi tlborba
angolzn€met nr-elvre.

igen/nem

A fdszerkesztd
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2002. marcius 27-en a szentatya a Karpataljai Romai
Katolikus Apostoli Kormanyz6sdgot eglth azm egltei rangra
emelte. Tribbek kozdtt errdl kerdezttik meg Majnek Antal
pilspdk aryAL akit a szenta1la a Munkacsi Romai
Kato li kus Egjtb azmegjte elsd megltespdspo kdud neuezett ki.

- Mit jelent az egltbdzmegjtdud ud.lds?

- Az apostoli kormS,nyz6sig egy egyhinafiom1.ny
itmeneti formtrja az egyh6zmegy6v6 v116s el6tt. Az apos-
toli korminyz6sig - 7993 6ta K|rpitalia is az - k6z-
vetlentil a Szentsz€khez tartozik a kijevi nunciuson ke-
lesztr-il- 2002. mlrcius 27-€t6l kezdve Ukraina r6mai kato-
likus egyhdzmegylinek sordba l6ptrink 6s a lembergi
6rseks6ghez tartozunk. A gyakorlatban nem sok vdltozAs
tort6nt, eddig is a megy6spilspok jogait gyakorolhattam.
Az egyhS,zmegy6v6 va16 kinevezls stal>tliztrlodon hely-
zetet feltetelez. Kilenc 6v utdn - akkor szakadtunk el v6g-
legesen a szatmtrri egyhdzmegyet6l - vannak mAr sai6t
papjainl<, tizenhdrom kispapunk 6s m6g tobb szerzetes-
novendCkrink, akik koztil, rem6ljtk, sokan visszat€rhet-
nek e gyhdzrne gy6nkbe szolgllatot tel jesiteni.

- Hqt du udrctkozds utdn ez €a mdtciusdban
megkapta az ukrd.n dllampolgdrsdgot- Milyen
jelent6sdge aan ennek Piispdk atya szdmdra?

* Mivel a pr-ispokszentel6s el5tt megig6rtem a pApa
kovet6nek, a nuncius irrnak, hogy felveszem az ukr6n
irllampolgdrsigot az ukrdn 6llam k6r6s6re. ez€rt ig6.re-
ternhez hfien igyekeztem mindent megtenni Crte. Fai,
lrogy a magyar lllampolg6rs6gr6l le kellett mondanom,
rrelt ez azt jelentr, hogy hivatalosan el kellen szakadnom
a szLi|5hazS,mtol. Annak viszont tugyon 6riil6k, hogy
e ztrltal s o kk a I in k6b b e ggy € v litam a kitp1tzljai hivekke l,
akikkel lassan 13 6ve osztom megaz dletemel Es persze
annak is orui6k, hogy v6gre a sok vdrakoz1.snak, az
ell rirz6d6 folyamatokn ak v €g6re Crttink.

- Nemrdg rinnepeltiik a biuatdsoh aasdrnapjdt.
Piisltdk atya bogltan emlEkszik ttissza biuatdsd.nak
kezdeteire?

- Ot6ves koromban Esztergomba zardndokoltunk szti-
leimmel a bazllika fel6pit6s6nek szlzadlk 6vfordr-rl6jdra.
An-rikor a szentllyben imddkozni, 6nekelni ldttam a kleri-
kr,rsokat, odamutattam, hogy 6n is olyan szeretn6k lenni!
Pilisszentllszl6n. a falunkban minden reggel ministrfltam
az iskola kezdete el5n. Hetedikes koromig term6szetes
volt. l-iogy pap leszek; k6s5bb elfeledkeztem err6l. Azt5.n
a mriszaki egyetemen, amikor szinte bet6vedtem egy'
egyetemi hittanra, 6rdekes 6rz6s fogott el (t1ra: milyen j6
volna papnak lenni! Az indit6k ekkor mlr nem a sz6p
ruha, vagy a sz€pen 6nekl6 papok 6s az Unnepi szent-
rnise megfoghatat\an, titokzatos kegyelmi hatdsa volt,
lranem az evang€lium: annzk olvasdsa, hallgatlsa, a r6la
val6 besz6lget6sek. Ez er6sodott bennem a hittan6rdk
alatt. Az egyetem ut6n irgy gondoltam, hogy ha J6zus

csak harminc 6ves kortrban kezdte el a szolgtrlatot, akkor
nekem se kell sietnem, m6g 6rnem kell. Dolgoztam egy
6vet, 6s akkor, kardcsony tdj€kin olvastam el Szent
Ferenc dletet Szent Bonaventdr6t6l. Akkor j6tt a gondo-
lat, hogy Szent Ferenc kdvet5je szeretn6k lenni; m6r nem
annyira pap, mint inkdbb ferences testv6r. 1977. augusz-
tus 1-j€n l6ptem be a rendbe jeloltk6nt, amlt a novicid.tus
kovetett. 1981-ben tettem orokfogadalmat, 1982-ben
pedig pappd is szenteltek. El6szdr Szentendr6n tanitottam
rendlink gimnS,ziumlban. Megkedveltem a tanitdst; de a
lelkipdsztori munkdt is egyre jobban szerettem, €s arra
v5.gytam, hogy ez legyen a f6 feladatom. Kivinslgom tel-
j estilt, amiko r 1989 jfr liusdban K6rpiltaIjir a, NagyszdlSsre
keniltem a rend megbizitsAb6l, s a huszti €s a t€cs6i jiris-
ban szolgtrltam egeszen 1.995 v6g6ig, prisp6kk6 val6
kinevez€semig.

- Mi ragadta meg a. ifereqtcessdgben, milyen
eszmdny, aminek hatdsdrq. ezt az utat adlqsztotta?

- Elt bennem a vdgy az egyszerts6g utln, s ezt az
evang6liumi, krisztusi, s6t, nezareti 6letet kedveltem meg
Szent Ferenc iital. Kezdtem odafigyelni arra az egyszer1
6tra, amit 6 szerettetett meg velem, s ami J6zusnak is a
sajltja volt. Szent Ferenc vll6gitotta meg rszdmomra az
evang6liumnak azokat az igazsS,gait, ami:lyeket ad<lig
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Keressiik €s kovesstik az evaregeHum
J€zusatl
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nem 6rt6keltem el6gge. Megsejtettem, hogy a szolgSlat,

az utols6 helyek vtrlaszttrsa €s az lJr J6zus szer6ny, de

ugyanakkor hattrrozott rgazsig melletti ki6'llisa, szeretet-
gyakorlisa els6sorban nem sz6ban, hanem tetteivel, 6le-
tevel tortent. Ezefi nagyon megtetszett nekem Szent

Ferencnek az (rtja, amit a legmeredekebb irtnak Creztem

€s €rzek Isten orsziga fel€. Ezt az utat, amelyen Szent
Ferenc kereste 6s kovette az IJr J6,zust, most is nagyon
aktudlis Uzenetnek €rzem a vil6g sz6m6ra. Szent Ferenc
most is nagyon vdrja azokat, akrk ri mernek l6pni ene az

f tla.

- Mi a kiildnbsdg €s a basonldsdg tnostani dlete,
ualamintferences dletu es Jbladatai kiiz<itt?

- Ptispoknek lenni nagyon sok felel6ss€ggel ifu, amit
el6g nehezen viselek. Nagyon megvdltozott az €letem,
hiszen el6tte ferences kozdssEgben 6ltem, s ugyanakkor
a rim bizott ot" egyhdzkozsls hiveivel tartottam egyre
jobb, egyre szorosabb kapcsolatot. Egyre tdbb csalddnak
voltam mlr 6n is a tagja,6s 6k is az 1letem r€sz1v€ v6l-
tak. A pr-ispoki szolg6latban pedig jott a sok papir, a leve-
lez€s, a telefonok, az tinnepekre jdr6s, a szerepl6s, amit6l
r6gebben irt6ztam. Jobban szerettem volna csondben, a

hStt€rbd| szolgtrIni az egyhlzmegydt. Rem€lem, az rJris-

ten alakit engem, hogy egyre kev6sb6 szenvedjek ezekt6l
a dolgokt6l. Azzal szoktam megnyugtatni magam, hogy
akdrmennyire is figyelnek rim, vagy kdszontenek engem,
val6jltban sohasem engenl, hanem az Uristent koszontik;
rninden dics6rei neki sz6l.

- Mit tud.ott megdrizni ference s dletdbdl?
Az eszm€nyek most is ott 6lnek a szivemben. s igyek-

szem azokat tovlbbra is megval6sitani. Egy ideje r6jor
tem, hogy a szeglnys€get bensSleg kell gyakorolni,
vagyis nem szabad ragaszkodni semmihez. Ezeft. bfumit
kapok, min6l hamarabb igyekszem tovdbbadni, sz6tosz-
tani, n6ha tril gyorsan is... Szent Ferenc ideiikiSzottazon-
ban, 6s az eg6sz ferencess6gben is a legfontosabb az

evang6lium J€zusdnak keres6se, a vele ral6 kapcsolat-
tartds, az 6 ig6inek befogadtrsa, meg6l6se es-tov6bbad6sa.
A ptispoki szolgtrlatnak is ez a legfontosabb feladata. A
legl6nyegesebbet tehdt nem kellett elhagynom, s6t: min6l
nagyobb szolgllatotvlllal el az ember. ann6l ink6bp keil
torekednie az tJr J€zussal val6 egyre szorosabb kapcso-
latra. Ugyanirgy nem kell elhagynom az egyszerfis6get
sem, m6g ha iddnk6nt diszes ruh6kat €s stiveget kell is

viselnem. Az egyszer1s6get a viselked€semben, gondol-
kod6somban gyakorolhatom. Lz imAdkoz6sra €s az el-
m6lked6sre viszont tdbb id6t kellene sz6nnom.

-Mib6'l mertt er6t a nebizsdgek ebiseldsire?
- A neh6zs6gekl6tt6n sokdig itgy €reztem, hogy itcsap

felettem a hulldm. Ilyenkor mindig arra iottem 16, hogy
6ner6b6l akarok megolddst talalnl J6zus nekem is azt
mondja: ,,Te kicsinyhitfil Mi6rt felr;zz" Azefi, mert magam-
ra n6zek, a viharra, a neh€zs€gekre €s a kis6rt6sekre, 6s

6gy 6rzem, hogy nem birom, elstillyedek - 6s ez igy igazl
De amig 616 n€ztem, amig 5t csodiltam, addlg ,,ilntam a

vizen"; 6s ezigy van az6ta is. Ha 16 figyelek, ha naponta
v6gigelm6lkedem a zsolozsma 6s a szentmise olvasm6-
nyait, akkor minden probl6mit konnyebben meg tudok
oldani az 0ristennel, 6s minden gondomra, lelki, s6t testi
bajaimra is megvan avalasz?. fs ha Szent Pdl is gyonge-
s6geivel dicsekeclett, akkor az Uristen valamil,rt engem is

meghagy a gyonges6gben. Ugy sejtem, ezzel az a c6lja,
hogy, mint a gyerek, aki nem bizik a maga erej€ben, ha
jonaz ellenf6l, 6s odafut azapja v6delm6be,6n se a ma-
gam' erej6ben bizzak, hanem az 6v€ben; gyakrabban
fussak hozzL, 6s ne sz€gyelljek az 6 erej6vel €s az 6
v6delm6ben lenni 6s maradni. Hiszen 5 sirgta nekem ezt
a mott6t: ,,Az lJr az 6n er6ss6gem'. 

r' Paoai Zsuzsanna

Ui J-[ajtris
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Gfiilocsi Ifi us a gi T alilkozo
Aprilis 27-€n, szombaton, az ung-

vAri jArds ftataljai Gdlocson ifjirsdgi
tal6lkoz6n vehettek r6szt, ami im-
m6ron hatodik alkalommal kenilt
megrendez6sre. A tal6lkoz6 a,,Mit
kezdjek magammal?" mott6 alatt
zallott,6s erre a k6rd6sre pr6b6ltak
v|laszt adni a meghivott eI6ad6k,
n6v szerint: Domonkos atya, az ung-
v6ri pl€binos, valamint Kessler Stel-
la 6s Kiss Katalin.

A kiscsoportos besz6lget6sek alatt
sem unatkozhatott senki, mivel a

csoportoknak nagyon kreativaknak
kellett lennirik, hogy a tallIkoz6 v€-
ge el6tt fel tudj6k mutatni egym6s
el6tt az aznapi munkljukat, ami
nern m6s volt, mint egy plak1t elk€-
szit6se, valamint egy slrndarab el6-
adlsa kUldnbdzd t€m6kr6l, csopor-
tokt6l ftiggSen. Ezen dolgok el6adl-
sai tanirsitottdk, hogy minden cso-
port tigyesen megbirk6zott a mag
feladattrval, 6s mindenki nagy sikert

aratott. A legnagyobb oromet 6s

egyben meglepet6st viszont Antal
atya megjelen6se jelentette. Minden-
ki nagyon drtilt neki, ami abb6l is
lltszott,hogy az egyik, 6ppen akkor
egy szindanbot j6.tsz6 csoport a

meglepet6st6l alig tudta folttatni az
el6ad6s6t.

A taldlkoz6 egy nagyon sz€p
Taiz€-ima6rival z1.rult, mely befe-

iezttvel nem maradt mds hdtra, mint
a bfcsri 6s a hazautazS,s.
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Tan€-irnailra Ungviron
ManapsAg egyre kevesebb olyan keresztEnnyel ta-

l6lkozhatunk, aki m€g nem hallott Taiz6-r6l6s ennek a
francia falunak a nev€hez kapcsol6d6, onnan forrAsoz6
lelki mozgalomr6l.

A Tatz€-talllkoz6knak minden 6vben mds orsztrg
nagyvArosai adnak otthont. igy tortEnt e22001,-2002for-
dr-r16jdn, Budapesten. E nagyszab6sfr tal6lkoz6k kicsi-
nyitett m6sai a j6val kisebb teniletek fiataljait €s l6lek-
ben fiataljait magukhoz vonz6 el6talllkoz6k, amelyek
havonta kenilnek megrendez6sre t6rs6gr-inkben. Ilye-
nen vehettr.ink r6szt nemr6giben az ungviri r6mai kato-
likus templomban.

Hangr-rlat6t tekintve, taldn semmiben sem kiilonbdzott
az eddigi hasonl6 okumenikus ima6rlkt6l, hiszen
mindaz, ami krils6leg hozzlilrulhat a lelki elm6lytil6s-
hez, megadatott: a k6rus €neke (amelyben sok fiatal
vett r6szt, kOzriltk sokan hetekkel az ima6ra el6tt el-
kezdt6k a k€sznI6d€st erre az 6nekl6sre), a sok apr6
gyertya elm6lyr.il6sre hivogat6 f6nye, az 6nekek 6s

fohdszok kozotti csdnd, s6t: J6zus val6sdgos jelenldte.
KUion 6rdm az, hogy egyritt imildkozhatnak ezeken

az alkalmakon nemcsak a krilonboz6 felekezetri ke-
reszt6nyek, hanem ktilonbdzd nemzetisCgfiek is. Ett6l
van igazi cseng€se a dalnak: ,,Laudate omnes gentes,
laudate Dominum! (,,Dics€rie minden nemzet, dics6rie
az Uratl")

Lmi az elm6lyLil6s belsS felt6teleit illeti, ezt mindenki
csak sai6t magtrnak teremtheti e15: a ktils6 csond mel-
lett a bels6 csdndet, az ajkunkon megsz6lal6 ima 6s

,,k6tszeres ima" mellett a l6lek imAjdr" €s dal6t, a ktils6
f6ny mellett a bels6 f6nyt. A kozotrrink jelen lev6 J6zust
csak mi vehetjtik magunkhoz az Oltlriszentsdgben,
hogy benntink 6ljen. De mindehhez a Szentl€lek ajdn-
d1kfua van szliks6grink, 6s igy Crtirik meg, hogy az im6t
J6zust6l kapjuk 6s Neki adjuk, hogy jobbak legyr.ink, 6s
6 megdicsStilhessen benntink. Amen. 

r
Odri
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Idatia, a hetkoznapok megel€s€nek p€ldilja

Majusban sokat besz1laink Maria-
rol, Jezus anyjardl. P1ldak1pLinknek

tisztetjLik 6t - de uaion mennyire ko-

uetjuik a Peldajir.t? Nezztink meg

nebirny mozza.na'tot az eletebdl, mely

ugyanugy tele uolt nehezsegekkel 6s

kegtelmekkel, mint a mienk, 6s 6PPen

ezert kouetbetd is.

A pocanlxrAs. M6ria meglehet6sen

neh€z helyzetbe kenilt azzal, hogY

egyszerre csak gyermeket vaft an6l-

kul, hogy f€r1hez ment volna. Ki volt
teve r kornyezete m6lY nieg-

vet6s6nek, s5t, a megkovez€s-
nek is. Ebben a lehetetlen
lrelyzetben is hatlttalan biza-

lomnral volt az AtYa irdnt, €s

hirre. hogy 6 bdrmit kePes

elrendezni. Mi is kertiliink
olyan helyzetekbe, amikor
nem lltjuk a kirltat. IlYenkor
ket irt all el6ttiink: a k6ts€gbe-

es6s, illetve a felt6tlen hit fttia.

Miria az ut6bbit vtrlasztotta.

Es Isten nem hagYta. ltogY

csal6djon az 6 bizalmdban.
A szitrEs. A koriilm6nYek

nem mondl-rat6k 6PPen ide6-

lisnak. Gondoljuk csak v6gig:

Mdlia, mint minden gyerme-

ket vlr6 asszony, felk6sziil a

szr-il6sre, elrendezi :r szoba{.

el5k6sziti a babaruhlkat. Ek-

kor azttrn minden terv6t ke-

rcsztilhfzzak: irtra kell kelnie
egy rendelet miatt. Amikor
pedig el6rkezik a sztil6s ideje,

nemhogy a sai6t, megszokott kor-

nyezete hilnyzrk, hanem m6g egY

emberhez m6lt6 helyet sem taldlnak,

ahol vil6gra hozhatntr gYermek6t.

Teljesen ki van szolgtrltatva az

esem6nyeknek, tehetetlen. M6gis,

ism6t meghozza azt a fontos ddnt6st,

hogy elfogadja ahelyzer€t. Nem szid-

ja J6zsefet, hogY mi6rt nem volt
iigyesebb, talPraesettebb a sztrl-

l5,skeres6sn6l, nem Panaszkodik,
lrogy nah6t. ezek a betlehemi la-

kosok milyen szivtelenek - megtnt az

Aryaba veti bizalmat, 6s meghall-
gatS.sra ta\6l, az elfogadott szenved6s

nem vlrt kegyelmekkel Pirosui'
Milyen gyakran felhdborodunk,

arnikor elterveztink valamit, 6s a

helyzet nem 0gy alakul, vagY ha va-

laki miatt neh€z helyzetbe kerUltink!
Rosszkedvrinklrt aztln okolhatjuk a

kdnilmEnyeket, a hlzastlrsunkat, a

tdbbi embert, ami€rt nem az elviti-
sainknak megfeiel6en cselekedtek -
Mdria nem ezt tette, hanem mindent
elfogadott 6s mindent megbocsitott.
Es igy nem veszitette el lelke bek6i6t,
pedig a konilm6nyeket n6zve min-
den oka meg lett volna ri.

MrNartlEs. Egy irjabb nem v6ft
esem6ny: a gyermekkel nem t6rhet

vissza otthonttkba, hanem a teljesen

ismeretlen Egyiptomba kell menekti-
nie. Nem konny( egY kisgYerekkel

utazni. Neh6z dolog olyan l-relyen

letelepedni, riadisul bizonytalan
id5re, ahol senkit nem ismerunk. ta-

lin m€g a nyelvet sem. M6ria itt
ism€t azt tette, amit Isten vlrt t6le (6s

amit t6ltink is vdr): teljesen 6r2t

hagyatkozott, 6s nyitott sziwel v6na,

mit v€gez vele az llr.
Sokszor mis elk6pzel6seink van-

nak az 6letiinkrdl, mint Istennek, 6s

panaszkod6, keserfi ldlekkel fogad-
juk, i-ra elgondollsaink nem tellestil-
nek, ha viratlao esem6nYek fei-
boritllk terweinket. Miria nem pa-

naszkodott, hanem k6szs6ges sziwel

teljesen belesimult az Atya akaratlba.

,,Legyen nekem a Te ig6d szerint" -
mondta a fogantatlskor, 6s ez a ,,Ie-
gyen" eg€sz 6let6re sz6lt.

Nem sokat ir a Bib]ira Mtrrta €Ie-

t6r5i. Eppen az benne a nagYszerfi,
hogy olyan egyszerfisEgben tudott
61ni 6, a Megvlit6 anyja. Minden oka
meg lett volna arra, hogy dicsekedjen
mdsoknak, hiszen val6ban kivllasz-
totta 6t az lsten. Nemzed6kek hosszfr

sor6n 6tvirttrk a zsid6 linyok 6s asz-

szonyok, hogy tal6n t6ltik szilletik
meg a Messils. Miritrban tel-
jesult ez az ig6ret,5 m6gsem
haszntrI fe| egy szemernyit
sem a maga dics5s6g6re
ebb5i, hanem mindv6gig a

hatt6fu5l szolgil, imddkozik
6s szenved. Eltfiri a rnel-
l6zotts6get is: eml6ksziink a

tortenetl'e. amikor Jeztrs tanit.
6s kdzben sz6lnak neki, hogy
anvja €s rokonai keresik, 5
pedig annyit valaszol erre: .,Ki

az any5.m s kik a rokonaim? ...

Aki teljesiti mennyei, AtyAtl
akarattrt. az nekem mind
tesn'6rem. n6v6rem €s

any6m."
Mennyi mindent tesziink

az€rt, akir tudat alatt is, hogy
fontosabbnak, nagyobbnak
lltsszunk mdsok elStt! BtiLsz-

k€k vagyunk magunkra, ha a

gyerekeink sikereket 6rnek
el, igyekszrink a j6 hininket
novelni. Miria v6gtg a rei

tetts€g €s az alazat" tti6t jifia, m€gis

boldognak 6s nagynak hirdeti 6t

minden nemzedEk.
Eg6szen biztos, hogy sokat szenve-

dett. J6zsef haltr\a, k6s5bb Fia nyil-
vdnos mtikddEs6nek kezdete, majd

haliia 6s mennybemenetele utan
egyediil ntaradt, bir bizonyAra ttr-

maszt ielentett neki is, ahogy nektink
is, a kereszt6ny kozoss6g. Bdr 61etet,

frgy tfnik, vCgigkis6rre a f|idalom, a

szenved6shez va16 viszonYulisa,
elfogado 6s bizalommal teli hozzAitl-

llsa lehet6ve tette, hogy megval6-

sr-rljon benne szem6lyesen is az

ig6ret: ,,Boldog vagy, meft hitt6l."

Popouicsn€ Palojtay Mat'tct
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Annak idej6n az Atya, a Fi6 6s a Szentl6lek nev6ben
kototrijnk hizassigot. Vajon, ahogy telnek-mrilnak az
€r'ek, nem feledkezr-ink-e meg arr6l, hogy 6ira €s fiira
meghivjuk csaiddunkba a Szenth6roms6got? Prinkosd
Lrnnepe'alkalmat ad arra, hogy a Szentl6lek 6jra helyet
kapjon a lelkrinkben €s a csalldunkban. Gyakran el-
feledkeziink a Szenth6romsig harmadik szem6ly6r6l.
Pedig a Biblia olyannyira fontosnaktartja, hogy csak az
0jszovets6g maga tobb mint 200 alkalommal emliti.

A I'rimnuszok szerint a L€lek "tfr2, €15 forr6s, szeretet",
lelki olaj. Ajind€kai a b6lcsess6g, az €rte\em, a j6tan6cs,

a lelki er5ss6g, a tudomfny, a jimborstg €s az isten-
f6lelem.

Mekkora sztiks6grink van a L6lek vezetesCre az €let
f orgatagtrban! Tirlsigosan konnyen elt€vesztjiik az ir6oyt
n6lktile! Mennyire kell a t€lek Ttize hlzasslgunkban,
hogy szerelmtink ki ne hfiljonl Mennyire sziiks€grink
\/an az Ei5 Forrdsra, hogy a sziraz h€tkoznapokon jelen-
l6tiink ridit5 legyen a csalSdtagok szS.mlra! Mennyire
k6ptelenek vagyunk a magunk erej6b6l megtartani a

szeretet parancsdt! Nlekkora szriksdgtink van a ,,lelki
olajra", hogy a csalldtagok egymisnak fesztil6 fo-
gaskerekei egymdsba ne tdrjenek!

Hogyan nevelhetn6nk gyerekeinket a Bolcsess6g Lel-
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ke n6lkril? Eligazodnlnk-e a vildg 6s az 6let dolgaiban az
Ertelem, a Tudomdny €s a J6tan5"cs Lelke n6lktll? Kitar-
tanS.nk-e hittel a neh€zs6gekben az Er6ss6g Lelke n6l-
kril? K6pesek lenn6nk-e gyerekeinknek j6 pElddt adni a
Jlmborsig 6s az Istenf6lelem Lelke n6lkril?

A Szentl6lek ajind€kait mindennapos felhasznlllsra
kaptuk, Isten igy akar minket segiteni, hogy az 6letrink
krisztusibb 6s ezzel emberibb lehessen. A L6lek a mi
segits6grink a kicsi €s a nagy dolgokban egyarint, az 6
vezetesere nyugodtan rlblzhatjuk magunkat minden-
ben: a gyereknevel6st6l kezdve ah6zastArsi kapcsolaton
6t az osszes rlgyes-bajos dolgunkig. Ha figyehink Rd, 6s
saj6t hangunk nem nyomja el lelkrinkben az 6 hangj6t,
nem t6vedr-ink el.

A Szentlelket Isten eg6szen bizonyosan megadja ne-
krink, ha k6rjrik. Lehetne-e nagyobb aj6nd6kot k6rni,
mint egy olyan vezet6t, akire 6letem minden dolglban
rtrhagyatkozhatok?

Szimomra J6zus egyik legnagyobb ig6rete Luk1cs
evang6liuma 11,1.3: ,,Ha tehat d, b6r gonoszak vagytok,
tudtok j6t adni gyermekeiteknek, mennyivel inkdbb adja
a Szentielket mennyei Atydtok azoknak, akik k6rik t6le!"

Popouicsne Palojtay Mdrta

A SznNTLETEK A csATADUNKBAII

Szent Ftilop 6s Szent Jakab apostol
,, n il6p megjegyezte:,, Uram, mutasd

meg nekuink az Atyd.t, 6s ez el6g ne-
krink'" lKon 15,1-8; JN t4,6-14

Fr-ilop apostolnak ezenkivr.il alig
van szava. melyet meg6riztek az
evang6liumok. Ez az egyetlen mon-
dat azonban tudtdn 6s akaratdn kivUl
a legnr€lyebb vigyat fogaLmazza
nreg, amely emberi szivb6l egylltalLn
feltorhet, s azzal, hogy J6zushoz for-
dul vele, azt is elismeri, hogy ezt 

^zelerni erejfi vigyakozdst nem toltheti
be m1s, csak 6.

J6zus nem utasitja el Ftilop k6r6s6t,
hanenr azonnal teljesiti, a legnagyobb
6s legv6gs5 kinyilatkoztatdst adva
neki az Atya 6s a Firi kdzotti egy-
s6gr6l, amely nem pusztin etmeneti
vagy szimbolikus egys6g, hanem
orok 6s teljes egymdsban lev6s.
An-iikor tehdt mdsnap Frlldp megtud-
ja, hogy az Urat hallira it6lt6k 6s

keresztre feszitett6k, akkor az Aty1r6l
is nregtud valamit, amit soha senki
nem gondolt Istenr6l. A halott Jdztrs

is az Atya tok6letes k6pe itt a f6ldon,
olyan jel, mint amilyen a betlehemi
kisded is volt. Az AtyaistenrSl a

megfeszitett J€zus adta a leghitele-
sebb k6pet erre a gonoszslggal,
szenved6ssel 6s hallllal megjelolt
foldi 6letre.

Az utols6 vacsorln FUlop ezt m6g
nem 6rthette. Hirsv6t 6s pr-inkdsd
utin viszont azt nem 6r1en6, hogyan
lehetnek olyan keresztlnyek, akik
azzal vddoljlk az Istent, hogy b6k6-
sen tr6nol az €.gbeq mig mi itt a

fold6n szenvedrink. Krisztus szere-
tetb6l v6llalt hallla az Atyaisten leg-
m6lyebb feltdmlkozdsa, on-kinyilat-
koztattrsa - szdmodra is. Ha ez nem
segit rajtad, senki 6s semmi nem se-
git.

Az 6rtlink meghalt, de a halllon
diadalmaskod6 J6zus jelenik meg a
misik apostolnak, Jakabnak. A.Szent
Pdl-i felsorol6s szerint P6teren kivr.il 6
az egyetlen a tizenkett6 kozril, aki
n6gyszemkozt talllkozik a Felt6ma-
dottal, De mig rdszletes evang6liumi

beszdmol6 irja Ie azt az esem6nyt,
amikor Mdria Magdolna taltrlkozik a
sirntrI a feltdmadott tlrral, s hogy mi-
lyen r.izenettel krildi 6t J6zus az apos-
tolokhoz, arr6l nem maradt fenn hir-
ad6s, mit mondott a Feltdmadott
Jakabnak (illetve P6ternek), hogyan
sz6litotta meg, 6 pedig hogyan is-
nrerte fel. Vajon mi6rt ez a szfrksza-
v0sig?

Tal6n mert az lIyen bensds6ges ta-
liikozls a feltdmadott 0rral, a vele
kettesben toltott percek olyan m6-
lyen 6rintik 6s jelolik meg a f6rfiem-
bert, hogy mindezt nem tudja szavak-
ba onteni. S tal6n nterf" rd nem egy
bizonyos rizenetet biz az Ur, hanem
5t mag|t teszi r.izenett6.

T6ged is hasonl6 talllkozlsra hiv
J6zus Krisztrm, a Felt6madott. Arra,
hogy vele l€gy nap mint nap, s ez a
bens6s6ges egyrittl6t az lJrral 616

tizenett6 form6ljon testv6reid sz6m6-
ra.

(Szent Fr,ilop 6s Jakpb apostolok
tinnepe mdjus 3-dn uart.)
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Giovanni Cimabue firenzei fest6 -
kora leghiresebb fest6le -, aki az

assisi San Francesco-templom fallt
diszitette fresk6ival, a v6ros hatS-

rlban s6t6lt Itt pillantott meg egy

10 6v korr.ili p6sztorfi6t, aki iuhair6l
teljesen megfeledkezve, egY laPos

kovon nagy lelkesen egy bdtLnlt
ralzolt egy hegYes kaviccsal. Ci-

mabue a fithoz
l6pett, hogy
megfeddje ba-
nyagsigA1rt, de

arrint a k6re
pillantott, azon-
mod benne
akadt az int5
sz6, annyira csod6latba eitette a taiz

tok6letess6ge. Nem sokat teket6ri6-

zott, maga\ral vitte Assisibe a pasz-

torfi6t, 6s tanitani kezdte, - mes6lik

Giotto kr6niklsai, bir a val6sigban

A F],J E.' AZ AR.'.

Cimabr.te: A fej balra bicsaklik, a kulcs-

csontra. A baj a uitllott gortdosan el

ucnt. rertdezue. A lecsu'kott szemb1iak es

a zart a.ikak, az eltorzult'uon'asok ttcr'gt

f6.i dctmar fejeznek ki.

Giotto: Afej el6reesik, a haj is lefel€

bullik, eltakarua a bal ud'llat. Az
arcuond.sok kisimultak, a szitj csukua,

mintba. egt igazi balott testtel dllndt'tk
szentbet't.

Giotto - I.

Cimabue: Feszillet

kev6sb6 romantikr-rsan zailottak az

esenrEnyek. Giotto apia a foldet mfi-
velte, 6s luhokat tenyesztett, maid a

toszkln f5vlrosba koltozott, ahol

felfigyelve fia adottsdgaira, beadta
Cimabue tekintElyes miihelY6be.

A fiatal Giotto keresve sem taldlt
voina iobb iskol6t. Bdr Cimabue fes-

t6i modordt m6g mindig erSsen

befolydsoltdk a bizanci hagYomd-

nyok, m6gis, irjit6 mfv6szk6nt, si-

kerrel torekedett festm6nyei sze-

repl6in6l az lrzelmek kifejez6s6re'
Cimabue fokozatosan bevezette
Giott6t a szakma titkaiba. Id6vel a

fiatal tel'rets€g mAr a mester fest-

m6nyeinek m6sol6s6val lett megbiz-
va. Giotto 6llit6lag egyszer, Crma-

bue tdvoll6t6ben egy legyet festett

az egyrk alak orrAra a k6pen, ame-

lyen Cimabue 6ppen dolgozott. A

mester, visszalrkezve a mrihelybe,
tObbszor is megkis6relte ehizni a

legyet, oly 6lethri volt az itbrdzo\6sa,

Dante, a nagy firenzei kolt6 irta,
hogy Giotto
megjelen6s6ig
Cimabue volt a

legjelentSsebb
m(w6sz, de a ta-
nitvdny v6gul el-
homdlyositotta 6s

feitilmirlta mes-

ter6t, de
hozztr.

eirhez mestere segitette

Giotto m6g hirsz€ves sem volt,
amikor ondll6sodon. Nagyon fiata-

lon kapta az els6 jelentSs meg-

A x9z.
Cirnabue: A kezet laposan, sematikusatt
abrd.zolja a niu€sz, nyitott tent-errel,

felfel1 nn$ato lttiueQkujial. A sebbdl
patakzd t6r a keretnel megdll.

Giotto: A kezet rriuidtil1sben dbr1zolja a
mtTudsz. A btiuelykttij lefele gorbtil, az
ujjak kissd megbajlitua. A bcrlott testbdl

lathat6an kiszallt az er1. A sebbdl btLll6

u'6r abrazolasa is ,6letbfi.



bizls6t: a Santa Maria Novella, a

domonkosok firenzei temploma
szlamlra egy na€ay festett fesztiletet
kellett k6szitenie, amely megren-
del6st sok elfoglaltsdga miatt Cima-
br-re enqedeft at Giott6nak.

A kereszt-
re feszitett
Krisztus ab-
r5,zo16sa na
gyon r6gi
eredet[i. A
[Y. szAzadtol
kezdve el-
feriedt q7

^^a^- l-^cBs)z Ks-
reszteny vildgban, kdbe v€sve, f6m-
bdl kovlcsolva. mozaikokon €s

templomok fresk6in. A festett ke-
lesztek csak k6s6bb jelentek meg.
Eredetileg a fesztiletek igen ossze-
tettek mind a forma, mind az 6br6-
zolt t€ma vonatkozdsdban. A ke-
reszt fLigg6leges sz6r6n J€zus alakja
n"rell6 kerr,ilt a Sztzanya, Szent Jdnos
€s a gydszol6 asszonyok lbr6zol6sa
vagy J6zus 6let6nek n6hdny mds

A 1ORZS.

Cint.abue: A ntedence bah"a dot'ttue, a
test iuben nzegbctjlik. Az anat6mia
sentatiktts, az izmok barom sduban
t o r t r yos t r I tt ttk eglnn asba. Az d b razolas
e lur-m t 6s s zint bctlikus.

Giotto: A meclence kks6.iobbra tol6dott,
a torzs szin te telj esen. ftigg1leges,
cmatomiailag pontosom abrazolt. A mell-
kcrsi sebb6l a uer eg€szen a tdrdigfolyik.

Giotto: Fesz[ilet

jelenete; a kereszt vizszintes szLrai
v6g€re a pr6f€tdk 6s a passi6 je-
lenetei kertiltek, a kereszt fels6
sz616n Kris4tus mennybemenetele
6s M6ria az angyalokkal kapott
helyet. A festett keresztek n6psze-
rris6ge egyedrildll6 ltllilban. Az
alakokat kozvetlenril a fat6bl6ra fes-
tik vagy pergamenlapra, esetleg
b6rre, 6s ut6lag applik1ljdk 6 a

kereszt alakira formdlt faalapra.
K6s6bb egyre nagyobb a torekv6s a

val6sdghfi 6brdzolisra, ami a XIV.
sz.-ban azt ercdmCnyezte, hogy a

festett keresztek haft6rbe szorultak,
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€s a faragott fesztiletek vdltak koz-
kedveltt6.

Erdekes osszehasonlitani Cima-
bue kordbban, 1265-ben keletkezett
fiatalkori fesztilet6t Giott66val a
Santa Maria Novell6ban. amelv

1290-ben k6-
szlilt. Az els6t
szemmel lat-

,] hat6an er6sen
, kdtik a bizdn-

ci norm5.k.
Giotto Feszti-
lete a mester
alkotis6val
szemben ter-

m6szetes helyzetben ihrdzolja
Krisztust. Cimabue itbrizoltsLban a
fej balra bicsaklik, a kulcscsontra. A
hai a vlllon gondosan el van ren-
dezve. A lecsukott szemh6jak 6s a

zfut ajkak, az eltorzult von6.sok nagy
fdjdalmat fejeznek ki. Giott6ndl a fej
elSreesik, a haj is lefel6 hullik, elta-
kawa a bal vllIal Az arcvonS.sok ki-
simultak, a szdi csukva, mintha egy
igazi halott testtel dllndnk szemben.
Cimabue Krisztus kez6t laposan, se-
matikusan tbrdzolja, nyitott teny6r-
rel, felfel6 mutat6 htivelykuiial. A.
sebbSi patakz6 v6r a keretn6l meg-
6ll. Giotto a kezet rovidtil6sben 1b-
rdzolja. A htivelykujj lefelE gorbr-il,
az ujjak kiss6 meghajlitva. A halott
testbSl l6that6an kiszlllt az et6. A
sebb6l hull6 v6r itbr6zol6sa is 6ler
hfi. A torzs Cimabue feszUletdn bal-
ra van dontve, a fest ivben meghaj-
lik. Az anat6mia sematikus, az iz-
mok hdrom sivban tornyosulnak
egymAsra. Az'6br6zolis elvont 6s
sematikus. Giotto 1jitdsitban a me-
dence kiss6 jobbra tol6dott, a tdrzs
szinte teljesen frigg6leges, anat6mi-
ailag pontosan itbr6zolt. A mellkasi
sebbSl a v€r eg6,szen t6rdig folyik.

Giotto di Bondone, a zsenidlis fi-
renzei fest6 volt az, aki a bizAnci
tud6s birtokiban kitort a merev ha-
gyom6nyok bfivkdr6b6l egy eg6-
szen irj vildgba, 6s a g6tika 6lethri
szoboralakjait a$ltette a fest6szetbe
is. Az olaszok meggy6z6d6se sze-
rint, Giott6val egy teljesen frj kor-
szak kezdSdik a fest6szetben. L6tni
fogjuk, hogy ez igaz is.

/folyt. kou./
Mtl. Nagtszdl1s
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P€ter suszter
Kedues gyerekek!
ElSzd szamunkban egy mesepalyd'zatot tettdnk kozz6'

Sajnos, nem tul sok be€rkezett dolgozattal taldlkoztam ez

id.eig, mind.ossze ndgt darabbal. ElSszor anra gondoltam,

bogy tal,itn nem szeretitek a meseket, aztan arra, bogll

csak irni nem szerettek, esetleg mindkettd egyaitt' K1sdbb

arra A kouetkeztetesre iutottctnx, bogy remekmfiuet sze-

retnetek alkotni, es ez2r-t kdsedelmeskedtek. Hdt, uoltak ko-

ztl,letek nagJ/on t'igltesele, akik tdnyleg remekmflaet alkot-

tak, 6s id.ejdben be is kaildt1k. A neueik: Debreceni Erika -
Beregszdsz, Mitrouics Edina - Csaszloc, Kulcs6'r Tamds -
Szilrte, Kiss Elek- Unguar.

A legjobbat, Kulcsd'r Tamd's mes2i1t szeretettel ajanljuk
mind,enkinek. ime'

Hol volt, hol nem volt, volt erySzer egy suszter, akit P6-

ternek hivtak. P€ternek volt egy gyonyord sz€p feles6ge

6s egy kis cipEszboltja, de gyerekr.ik m6g nem szr'iletett'

Az orszS.gnak volt egy kittrlya, aki megszdllottan gyfj-
totte az orsztrg vagyonlh6l a szebbn€I szebb cip6ket'

Egyszer estefel6 a cip€sz P6ter egy cip6 k6szit6s€be

kezdett, cie aiig kezdte el, mAr el is aludt. Abban a pilla-

natban ot kis man6 ielent meg a b6r rnellett, 6s munkiba

kezdtek. Reggel, amikor P6ter 6s a feles6ge fel€bredt, egy

gyonyorii sz€p p6r cipSt tal|ltak az asztalon, Cs azt hittek,

i-rogy P€ter csindlta Llmtrban.
TofiCnt egyszer, hogy a kirily kamardsinak egy olyan

cip5 volt a I6bin, amely nem nyerte el a kirlly tetsz6set,

ez6rt levdtette vele a cip5t,6s megparancsolta neki, hogy

vegyen magtnak egy tiat. A kamarls m€g aznap elindult

a virosba, hogy eleget tegyen a kirily akaratlnak' Ahogy

nrendeg6lt az (tton, meglltta P6ter boltjaban a gyonyorfi

cip6t, 6s azonnal bet€rt hozz6, hogy megvegye t6le P6-

ter, m6g miel6tt sz6hoz jutott volna, mfu a kezlben tar-

totta a hfuomszdz atanyat, amit a kamards adott neki'

Amint a kirily 6szrevette az 6j cip6t, mdris olyan keliett

neki is, hit megk6rdezte a kamarlst, hogy kit5l van a

cip5, de a kantaris nem tudta megmondani a suszter

nev6t, 6s igy nyomban a bortonbe vetettek.

Lznap P6ter ism6t kitette a cip6nek val6 b6rt az aszral-

ra, 6s megint elaludt mellette, mert azt hitte, hogy 6lm6-

ban k6sziti a cipdket. Amint elaludt, a man6k ism€t meg-
jelentek, 6s egy mdsik pir cip6t k6szitettek. De az egyik
man6 ttvozdsuk el5tt a suszter zseb6be esett, 6s igy a

suszter is veluk ment a messzi Lappfoldre, ahol a man5k
6ltek a t6bbi man6val 6s a kobolddal, akik a Mikullst
segitett6k a munkdiitban. Amikor 6szrevett6k, hogy P6ter

is ott van, nagyon megr6mtiltek t6le, de azt6n rAjottek,

hogy nem bdntja 6ket,6s igy megmutattlk neki Man6-

foldet, a birodalmukat. Amikor mindent korbejirtak, P6-

tert haza kellett vardzsolniuk, mert hainalban eltiinik
Man6fold az emberek szeme el6l.

Amikor P6ter fel6bredt, megtalllta a zseb6ben az egyik

man6cska ruhliAt Erre Viola, P6ter feles6ge kigondolta,

hogy mindegyik man6cskfnak varr egy-egy ruhdt. Este,

amikor a kis man6k megjelentek. nagyon megoniltek az

riy ruh6cskiknak. P6ter 6s Viola a h6l6szobaajt6 mogill
figyelte 6ket.

Ekdzben a kirlily napr6l napra tdbb embert zaratott a

bortonbe, mert nem arultak el P6ternek a nev6t, de egy,

hogy mentse az 6let6t, elmondta, hogy P6ternek hlilk a

susztert. Erre a kirdly osszehi%tott az orszlgb6l minden

P6ter nevf cip€szt, €s megk6rdezte t6lUk, hogy ki k€szit\

azokat a gyony6rfi sz6p cipSket. melyeket mtrr annyian

hordanak. Erre P6ter kiiilta sorb6l 6s jelentkezett, mire a

kirdly nagyon megonilt, 6s rogton meg is parancsolta ne-

ki, hogy leggelre k6szitse el neki avrllg legszebb cip5i€t.

De P6ter mir megig6rte, hogl' az inasa szeg€ny csalidji'-
nakk€szit egy-egy pit cipSt karicsony est6j6re, de mivel

akir|lynak is ekkorra kellett a cip6. hat P6ter 
^z 

ov1t-mar

nem tudta elk6sziteni. Mert mire kdszen lett a k6t per

kiscip5, mlr annytra eldlmosodott. hogy elaludt, reggel

pedig tires k|zzel 16rult a kirdly el6. Ez€tt a kirdly le akar-

ta fe'eztetni, de megjott P6ter felesEge a villg legszebb

cipdj6vel, ami mellett ezalev6liilt ,A man6kt6l akir6ly-
nak." A kirdly elnevette magaq mert azt hitte, hogy P6ter

viccelSdik vele. De ahogy akitlIy felvette a cip6t, rdgton

lecsokkentette az ad6kat, kiengedte a cip6k miatt bezdtt

embereket, 6s feliavitotta a n6p sorsdt, mert a cip5, amit

viselt, az igazsig cip6je volt. Ettdl a napt6l mindenki

boldogan 6lt: a man6kat el6l6ptett6k a Mikulls f6-f5

seg6djeiv6, P6ternek 6s Viollnak gyereke szr.iletett, aki

szint6n tigyes suszter lett, 6s boldogan 6ltek, mig meg

nem haltak.
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A feladudnyban Pilinszky Jd.nos
egtik uers€bdl ideztink. Bektildend1 a
uizszintes 1. esftiggdleges 14. A meg-

fej tuse ket KERESZTREIUENY fe liranal
a szerkeszt6s€g cim€re kdrjoik:
,.- Vizszrxles:

7. Az id€zet elsS r6sze. Zirt betfik:
S, A, I, S, T, M. 15. Matematikai mti-
veletet v€gez. 16. Rem6l5. 17. Fordit-
va: oreg. t9.Id6m€r6k 21. V6gteleniil

Tamaral 22. A szobitba. 2J. Ady iine-
ve. 25. Aj6nd€koz. 26. A napraforg6
term€se. 28. A -re p6rja. 2). Tiz, ango-
lul. 30. Szavazat.32. Nem €pesz(t, oro-
szt:J.. 33. Sziniiltig. 34. Forditva: halpe-
te. 36. Bdmul. 37. Ima v6g6n mondjdk.
39. Nagy cs6rri maddr. 4I. MDRIE. 43.

Oxig6n. kdlium 6s gallium vegyjele.
45. Nyak betrii keverve. 46. N6trium
vegyjele. 47. Mlssalhangz6 kiejtve. 49.

23-

Forditva: fa, angolul. 50. Orszdgos Ta-
kar€kp€nztdr rovidit6se. 51. Egyik
evang6lista. 52. Tere-... 54. Forditva:
ijt. 55. Ebben a 24 6ritban. 56. A nagy-
bbjt szine. 58. NVSC, 60. R6mai 6. 61.
Gyerekek kedvenc t6v€mffsora. 62.R6.
64, tAlE. 56. Csendes. 57. Stan p6ria.

FUcc6leces:
2. Keu6s betri. 3. Es6n d116. 4. $am

betrii keverve. 5. Nagyon szgretni va-
lakit. 5. Szemiivegtart6. 7. #alvegyne-
mfii. 8. En, .., 5k. g.Tizet sztjrnter. 10.
Kavart betfii keverve. 11. Ablakkeret.
1,2. Yalaminek az €rt€ke. 11. Di6s p6-
ratlan betfii. 14, Az id1zdtbefeiez6 r€-
sze. ZArt betrik, U,A,,K,O,Z,n. iA. nor-
ditva: nem ide. 20. Diszit€s (litallban
blrizokon van). 22'. Ilyen politika is
van. 24. Feifed6. n6vel6vel. ;i26. ez
osszes. 27. Gizella beclzve. 29. ATi-
beris is ez. 37, Eserny6k pirosai. 33.
Goly6s jatlk. 35. Kambodzsa hatlrail
38, Egy f6l most! 40. N6ta betfii ke-
vewe. 4L. Mariann bec€zve. 42. Para-
dicsom! 44. Forditva: Veronika bec6z-
ve. 46. L6den betfli keverve. 48. Kiall

^z 
ig^za1rt. 51. Szent liturgia. 53. Z\-

han. 55. Talii. 57. Egy f6l b6ke! 59. A
kalcium vegyjele. 61. Forditva: kiejtett
m1ssalhangz6. 62. A -va p6rja. 63. For-
ditva: hirs egynemrii. 65. Eg6szs€ges. ,

Ui J{ajtds

Egyhizrnegyei hittanverseny - 2OOz

V€get 6rt a IlL Egyhdzmegyei Hittanverseny els6 fordu-
I6ja, €s kellemes meglepetEslil szolgllt sz6munkra, hogy
viszonylag sok csapatt6l €rkezett be dolgozat mindkEt kor-
osztalyban 6s mindk6t t€mtrban. Annak is 6riilti.ink, hogy a
be€rkezett megoldisok jelentSs r6sze viszonylag magas
pontszdmot €rt el.

Meg kell emlitenijnk azt is, hogy az id€n kev6sb6 volt
szr-ilet6ben egy apokrif evang6lium, mint p€ld6ul az elm(lt
esztend6ben , b6.r ezek kdzdtt a dolgozatok kdzott is akad-
tak meglep6 vllaszok. Keszitrink bel6hik egy kisebb izeli
t6t, €s lapunk kovetkez6 szdmLban bemutatjuk.

Azon csapatok neveit, adatait kdzdln€nk most, akik to-
v/abbjutottak a mdsodik fordul6ba.

A fiatalabb korosztAlyban (Sdmuel I. konywe volt a t6ma):

Keresztesek
Dlvid ereje
Angyali r.idvozlet
Divid b(rnb/anata
Katolikusok
Csapi angyalok
A llt6ember csapata
Dlvid csillagai
Di-vrd barl,tai

A csepet r.IErD

A szeretet gyermekei
Szenthdromsdg
Credo
Apostolok
Krisztus munkdcsi
:aniveny^
Munklcsi ,,Licistdk"
Szentl6lek
Babysisters
Eminem
Vadangyalok
Testv6rek
Sz6l6vessz6k
A taniwanyok
A hdrom kirlly

Nevetlenfalu
Bene
Bene
Bene
Nagysz6lSs
Csap
BeregszS.sz

Beregszdsz
Beregszdsz

Munk6cs
Munkdcs
Ungvdr
Ungvdr
Ungv6r
Sisl6c
Sisl6c
Konchlza
Konchdza
Konchtrza

68
85,7

84,9
88,3

x\\
g6,g

85,2
g3,g

Az idSsebb koroszttrlyban (J6nos evang6liuma):

Hnrvsfc ErfnrpoxrszAivr
K6rbsmez6 74,5
Nagysz5l6s 59

Beregsz1sz 73
Beregsz|sz 83

A cslpet lww
Az Uf szolg r

Saul fiai
Dlvid harcosai I.

Ddvid harcosai II.
Rik6czi csap^ta
szt. Merton cs p ta
Rik6czi csoport
Pr6f€tdk

Jezabel

HnrvsEc ErEnr romszAm
Konchlza 48,5

r\OflCnaZA /1
Homok 51,5
Homok 42

Munk6cs 49,4
Munkics 48,8

Munk6cs 86,7

Nevetlenfalu 46,9
Nevetlenfalu 45,9

74
/ 2,0

0),)
53

59

49
tcz,>

72

37



VTCCEK

A Kts MoRE

- En mosakodom, te mosakodsz, 6

mosakoclik. Ez milYen id6ben van?

- lasirnaP...

Felirat egY temPlom bejirattrn:

ISTEN HAZAES E UENNYORSZAG

KAPUJA.
Alatta egY figYelmeztet6s:
rsr-t H6NaPOK ALATT AZ AJTO

ZARVA.

Htt-txNotiAN

- Meddig maradt {Ydam Cs iva a

Paraclicsomban, k6rdi a hitoktat6?

- 6szig, PaP bicsi!

- Ezt i'ronnan szeded?

- Hogy-hogY honnan? 6szn€l ha'
rnarabb nem 6r't meg az alma!

- Ki volt az e\s6 f€rfi a viligon? '
kerdi a hitoktat6

- Adim.

- Es ki volt az e1s5 n5?

- J6 k€rd6s! Hit az anYial

- EdesaPlm, lneg tudnid nekem

n-iondant, ki volt Hamlet?

- Fianr, az €n dolgom a h6zt' fela-

dat? Veclcl el5 a Szentirlst 6s n6zd

meg!

ReNo5Rr'lcc

A p16b1nos dolgozatot itat a gyere-

kekkel, ,,Mi leszek, ha nagY leszek?"

cirnmel. Karcsi irdsa:

- En rend5r szeretnek ienni' hogY

segithessek az embereken'

A pl6blnos a k6vetkez6 megjegY-

z€* iqa a dolgozat alA'

- Akkor kezdd mtrtis a tesfv6red-

del. Robival. 6 ugyanis bankrabl6nak
k6sztil.

Foro ,q, MAGASBoL

S0rfin hull a zdPor. A kis Mari fel-

aI6 s€t6lgar", az ti eserny6i6t pt6b6lia

ki. Hirtelen 6ieset villlmlik.
A kisldny lelkendezve htt haza 6s

mes6li:

- A J6isten is lltott az 6i eser'

ny6mmel, s6t le is f6nYk6Pezettl

IGEN-tcEN

K€t szeg€nY szerzetes besz6lget:

- Mondd, k6rlek, te hol eb6delsz?

- Igen-igen. Hol eb6delek, hol

nem.

Ftcvrlula
Reggelizik a hlzaspAr. Egyszer csak

az asszony megtori a csendet:

- Mondd, nem veszel esre raJtafi1

semmi kulon6set-i

- Nem, semmit. TaI6n fodtiszndl
voltdl?

- Nem.

- Ui runao vani

- Nem, az sem.

- Megvan! Uj ciP6t vett61!

- Nem taldltad el.

- Hat akkor?

- iszre sem veited, hogY feltettem'

egy gtztrlarcot?

Szovonu rEnl

- Hogy mehetett flrihez a llnYotok
ilyen birskomor emberhez?

- Mikor hozzAment, m6g nem volt

az.

FoconvosNeL

- Doktor 0r, mennYi€rt hiznA ki a

fogam?

- 100 hrivnY6€rt.

- Nem tirl sok ez egY Pir Perces
munkl6rt?

- H(rzhatom lassan is!

urncrnlrnsEK '.

Hafijek Pdl rKSrosmezd) ,

Poli:incsuk Vi kt6ria (K6rosm.ez5)

Perduk \:alentina (Csap)

Simon lnna (Munkdcs)

Simon G r-orgy-- (Munkd cs)

Kiss Elek (Ungrdr)

Kvasc,iuk Isn'in (Huszt)

Ferenc Beata (Ret) '"1 ''-'ii

Butella fva (Beregsz6sz) 
i-

Boda Anila (Beregszdsz)

Boddk Hainalka lfecs6)

Langer Agnes (T6csd)

Necze -\lelinda (T6ghs)

T6th Gergelv (Konchiza)

Reho Tibor (Konchdza)

Demlio Eva (Bene)

Sdndor Rendu (Fancsika) ,

Migocsi Ilona (Fancsika)

Bibliai vet€1ked6

Kedues fiatalok!
Fotytatjuk bibliai uetdlked'1nket'

Ismdtelten szeretrtenk buzd{tcn'ti

minclenkit, bogjt kapcsolodjon be a

jatekba, lnert a nYertesek kozott

ertekes konYueket sorsolunk majd
ki. Hajra!

SAUL MEGTEN€SN

1. Ismerte-e SauI Istudn adr-

ta.ndt?
a/ nem b,/ nem tudjuk c/ igen, s5t

helyeselte is megolet6s6t.

2. Szdmozd rneg a' mondatokat
az esemdnyek sorrendjdnek meg-

felel6en!
.... Leesett a foldre, sz6zatot hallott.

.... Gyrilolett6l lihegett.

.... Folkelt 6s megkeresztelkedett'

.... Nem lltott, nem evett, nem

ivott semmit.

3. Mi tilfient Saultal" miutdn

fdlkeh aJiildr6l?
s6nta lett
megvakult
megstikertilt

4. Hamarosan mirdl tett bi'
zonysd.got SauI?

a/ A16l. hogl- vak volt 6s 6ira l6't.

b/ A116l. hogY sdnta volt 6s Ojra

)1tr.

c/ An6l. hogv J6zus Krisztus Isten

Fia.

5. Mi lett SauI fij neue?......'

6. Szerinted. ma' megtdrbet-e
egjt bfindz6?

A megfejtdseket 2002. mdius 25'
ig ktildjetek be a szerkesztdsdg ci'
mdre!

J6 szorakozast!


