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[Jrtrapla
Tobb mint nlgyezer €vvel ezel6tt itbrahdm 6sr foldj€rll a mai Izrael

terrilet6re, Jeruzsllem vLrosdba 6rkezett. Ei6be jott a viros f6pap)a,

Meikizedek, 6s isteni sugallatra kenyeret 6s bort Lldozott Abrahimnak,
iilewe rokonsSgdnak, b6kess6g€nek, elismer6s6nek 6s befog adlasinak
je16ul. Abrah6m orommel elfogadta, 6s 6venie t"izedet adott neki
minden6b6l. K6tezer 6wel k6s5bb, a legenda szerint \gYanazon a

hegyen, Sion hegy6n J6zus is elSveszi a kenyeret, a borral telt kelyhet,
6s kulonos iidozatot mutat be; 6 m6r a Mennyei A\t6nak, Istennek.
Azt jovendolte a zsoltiros, hogy amilyen titokzatos volt Melkizedek
paps|gS.nak eredete, olyan titokzatos lesz a Messifs papsigS.nak ere-

dete is, Az 6szovets€gi zsid6sdg, papszentel6si gyakorlata ugyanis

rendkivtil szigorir szabllyokhoz volt korve, 6s J6zus m6g csak a koze-
i6ben, m6g csak a rokonsdgdban sem volt a papoknak. Most m6gis

papi funkci6t llt el: lidozatot mutat be, eg6szen m5sk6pp, egdszen

m6shol, mint a papok, a templom hegy6n, a Sionon. Igaz6b6l ez a
hegynek a csficsa; a legenda szerint ott van az utols6 vacsora terme,

ott mutat be ugyancsak kenyeret 6s bort az Istennek. L6tsz6lag, mert
val6jlhan azt mond)a a kenyCrre: ez az €n testem. A kehelyben l6v5

borra: ez az €n v6rem. Ezt a mennyei kenyeret €s bort emeli fel a ma-

gasba, €s ezt osztja sz€t uttrna a tanivlnyainak.
Ennek tehat eI6zm6nye volt. A legelsS, xbrahim idej6n, Melkizedek

trldozat-bemutattrsa:€s volt meg egy nagyon fontos e:l6k€szft€s jdzus

r€sz€r6I is: amikor az ahatalmas tomeg 6hes lett, J€zus szavaivai szel-

lemtiklelkuk mtrr j6llakon. Annyira €Ivezt€k Jlzusnak a szavait, tanit6-

sdt, hogy eg€sz nap hallgatttrk, 6s elfeledkeztek a hasukr6l. Maguk a

taniwinyok jottek mir figyelmeztetni az Ll, J6zust: most mdr engedd

el 5ket, mert €hesek. J6zus ezt elfelejtette volna? Az apostoioknak kel-
lett figyelmeztetniuk 60 tgy trinik, mintha t6nyleg nem is lettek volna
6lresek, mert Jezus isteni, Szenti6lektdl ltitatott szavai, rg€i val6ban

eledel volt sz6mukra, lelkr-ik-testuk szdmtrra, ettfk-iftak az 5 szaval1

De J6zus erre is gondolt; nyilv6n mtrr el6re v€gtgbesz€\te a Gondvisel5
Mennyei Atydval, aki gondlitt viseli minden ted figyel6 szem€iynek,

hogy gondoskodik ov€ir5l minden szempontb6i, lelktik-testtik minden

ig6ny6t kiel6giti. S ime: J6zus csak erre virt, hogy jojjenek a taniw6-

nyok, 6s v6laszul egy meghokkentS felsz6lit'ast adott nekik: ,,Ti adia-

tok nekik enni!" Meg kell tanulniuk az apostoloknak is J€zust6l, hogy

a rdjuk bizott nyiry6I teljes eg6sz6ben gondoskodniuk kell. A szivu-

kon, a leikrikon kell, hogy hordozztrk Sket - azlstente 6hes, szomjas,

az 6 igazsS,g/ara, szavaira 6bez6 emberekr6l, a 16 figyel5, neki sz6t fo-

gad6 emberekr6l kell gondoskodniuk, anyagilag is, fizikat'Iag is. Ez a

meghokkent6 vLlasz tehit felsz6litis is, mintegy misszi6s parancs.

Egy fin folajinl nlhtrny kenyeret 6s halat, €s ez eI6g; akkor J€zus, az

Isten elkezd cselekedni. J6zusban a GonciviselS Mennyei Atya cselek-

szik, akit olyan sz€pen dicsdr a 23. zsolttrt 5 az 6 hiveit, mint i6 p6sz-

tor a nytal'at, zold mez6kre, friss vizekhez vezeti, a hal6I volgy6b51 is

kimenti, 6s v6gtil asztalt terit nekik, megeteti Sket minden j6val, meg-

itatja 6ket a legfinomabb bordval megkeni 5ket frissitS, gy6gyito ola-

jival. Nagyon iz6p bemutatisa ez a zsoltlt a Gondvisel6 Aty6nak. f's



ime, most J6zus is bemutatja a szeg€ny, de Istent
szeret6 emberek gondjlt az Aqrdnak, €s az LJr az ot
keny6rbSl 6s k6t ha1b6l megetet 6s j6llakat minden-
kit. Azt is llthatldk, mennyire t0lcsordul6 a Mennyei
Atya szeretete, mennyire nem m6ricsk6l6; az is cso-
ddlatos-lett volna, ha pont el6g lett volna az akeny€r
€s az a hai. De nem v6letlemil jon vissza mind a ti-
zenk€t apostol egy-egy teli kos6rral. Ilyen az lJr J€-
zus Atyja! Es ilyen Atyaisten hivja, v6rja az 6 orsztr-
gdba az embereket, az eg€sz emberis6get, minket is!

Es ez m6g mindig csak el6k6szitds volt arra a nagy
vacsorira, amelyre az emeleti teremben kerr.ilt sor.

Ez a titok: az tJr J€zus val6jlban sokkal tobbet ad
keny6rn6l, bornil, haln6I, sokkal tobbet ad a testnek
rtsztitS"sinil, gy6gyitdslnll. Sokkal tobbet ad j6 €r-
z6sn6l 6s mindenf6le v6.gyva vS,gyott ajtrnd€kndl: az

Ajind€koz6 jon el hozztrnk, magz a v6gtelentil gaz-
dug, v€gtelenul szeretS Atyaisten ereszkedett 6s

ereszkedik le hozztrnk J€zusban: ez az 6n testem, ez
az €n v6rem. M6g egy-k6t €vvel azelStt magyardzta
nekik: ezlesz a mennyb5l al5.sztrllott keny6r; bizony
mondom nektek, aki eszik ebbSl a keny6rb6l, 6s

iszik ebb5l a borb6l, az val6ban az €n testemet, az

val6ban az 6n v€remet eszi 6s issza, tehdt ez6rt orok
6lete van. Nem csupdn lesz: mtrr van! Att6l kezdve
van! Be16p egy orok jelenbe, bel6p az orokk6val6-
sigbal Ahogy az lJristen a llthatatlan vil6gb6l lejon
ide, frgy akar minket is abba a ldthatatlan villgba
visszavinni. J€zus eliovetele 6s mennybemenetele
jelzi az utat, hogy szimunkra sem a por 6s a hamu
a v€gs6 trllom5,s. Ahogy a keresztfitnak sem a halli
volt a v6ge, hanem a feltdmadS,s €s a mennybeme-
netel, irgy azt akarja bemutatni, hogy aki vele egye-
stI, azaz hallgatja 6t eg€sz nap, sz6t fogad neki, 5t
koveti, azt 5 a sajdt €let€vel ajlnd€kozza meg. Es ezt
a perspektivitkinlilja felr, ezt a vCgtelenril j6, sz6p 6s

gazclag oroksdget akarja adni. Yal6jAban az 6 tltok-
zatos vtllga jon ide, hogy. mi is beldphessunk egy
lithatatlan kapun keresztril abba a misik orszdgba,
egy m6sik dtmenzi6ba. A feltlmadt J6zus ezt 6IIan-
d6an mutatta is, hiszen mint egy ldthatatlan ,,ajt6n"
keresztul bejott €s litttlk; majd kil6pett ezen az

,,ajt6n" 6s nem Ilttlk. De hitt€k m6r, hogy ott van
allana6an, csak egyel5re vllaszt6vonal van evildg €s

az 6 orsztga kozott. De az a llthatatlan orszdg J€zus
szem6ly6ben lejott hozzlank,6s be akar i6pni mind-
annyiunk bensS 6let6be. Mi, akik vlgyunk bel€pnia
vdgtelen boldogsdg orszS.gdba - az nincs messze. Itt
van J6zusban, aki kopog a mi testtink-lelkunk ajta-
j6n, €s be akar ionni hozzitnk. Nektink azt az igent
kell kimondanunk, amit Szfiz Miri6.nak: ,,Legyen ne-
kem a te iged szerint!" - 6s erre a ,,legyen"-re meg-
testestilt az Ige. Ugyanezt a ,,legyen"-t (ament)

mondjuk ki mi is a szentdldozS.s eI5tt. Nagyon v6gig
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kell gondolnunk, szinte erre kell k6sztilnunk az
eg€sz szentmis6ben, hogy ez az amen val6ban a

szivunk ajtajlnak, s6t az egyre bens6bb szobdk ajt6i-
nak is a kinyilSsit 6s J€zus behivl,sit jelenrse. Merr
min6l tobb helyet adunk neki a mi bens5 6le-
tunkben, azaz dont€seinket az 6 sugallata, az 6 Lel-
ke szerint hozzuk, anntrl inkitbb fog az 5 titokzatos
teste 6s v6re bennrink rnfikodni. Azaz: annSi tnkirbb
tudni fog az 6 Szentlelke italakitani, megszentelni,
j€zusivd tenni minket. EzCrt tetszett annak a hiv6nek
az elbesz€l€se, aki igy vallott err5l: ,,Egyszer, amikor
kimentem a templomb6l itldozits ut6n, azt hittem,
hogy 6n vagyok J6zus. Csoddlatos 6rz€s volt, hogy
6n teljesen egy vagyok vele, 6s most mindent 6 akar
mozgatni bennem, 6 akar avilltgba menni 61talam."

Tudnunk kell viszont, hogy J6zus nem b6buk6nt
akar kezelni minket, hanem v6gtelenril tiszteletben
t^rtja szabadsigunkat, €s mindig 6tengedi a dont6st
nekunk. Sohasem fog minket tgy rabbi tenni, mint
ahogy azt a sitdn teszi, aki megl1ncol, osszekotoz,
aki val6ban, mint a bitbfigurirkat mozgatja az em-
bert, hogy ne tudjon szabadon donteni, s5t mdr be-
sz€lni, gondolkozni sem. J€zus adja vissza igazitb6l
szabadsigunkat, amikor mi vele teljes kommu-
ni6ban egys6gre ldptink. 6benne taliljuk meg
onmagunkat, 6benne tudunk kibontakozni. S5t,
amikor tbbben dldozunk, azaz az 6 Misztikus Tes-,

t6be l6punk, r6szt kapunk az 6 titokzatos 6let6b6l,
akkor vesszrik €szre, hogy egymdsnak test-vCrei
vagyunk, 6s egy-hdz vag1runk, egy titokzatos test,

ameiynek feje J6zus. Felel5ss6get kezdtink €reznr
egym6s6rt. Kezdjuk Cszrevenni, mint a pici csecse-

m6 a szem€vel az ujjacskiit, a kez€t, a llbit; kezdi
6szrevenni a bal k€2, hogy van egy jobb k€2, €s igy
tovdbb. igy az eg1sz test a fejnek az irinyitlsival
kezd osszeillni egy csodilatos, CI5 szervezett€,
templommi, mennyeiJeruzsdlemm6, amely m6r itt a
foldon - lehet, hogy olyan kicsinek l6tszik, mint egy
birka, mint No6 bdrkdja - de akkor is biztosan 6s

stabilan halad, az elkovetkezendd nagy megpr6bdl-
tatdsok idejCn m€g nylIv1,nval6bban a biztos sz6-

razfold, az ig€ret foldje fel6.
K6rjuk a Szentlelket, hogy neveljen minket az

Olt6riszents€g, az Eucharisztia m6lyebb tisztelet6re,
hogy ne csak a templomban imidjuk, hanem ma-
gunkban 6s egymdsban is imddjuk helyesen, eg€sz-
s6gesen. K6rjuk arra is, hogy ne csupdn az eg6szs6-
gesben, az erSsben, a sz6pben, hanem a betegben,
a gyongdben, a csfinyiban is, s6t f6leg ezekben, a
keresztre' feszitett J€zushoz hasonl6 emberekben
fedezzik fel 6t magdt, aki ma is, most is bemutatja
trIdozattt €rttink a Mennvei Awinli.

Majnek Antal

ui



Ui J-[ajtds

I

!

l

1

,,I-Irunk J€zrrs Krisztus kegyelme, Isten
szefetete €s a Szentl6lek kozoss€ge tregyen

mindnyeiatokkall"

Szenthdroms6.g napiltn azt Linnepeljiik - amir6l hal-

vdny fogalmunk sincs, nem is lehet ta[6n. Olyanok va-

gyunk, mint a kisgyerek, aki az 6vodltban vtigot tai-

zol az anyukdia nlvnaPjLta.
Blr a legszorosabb kozoss6gben 61 vele, fogalma

sincs arr6l, ki is az 6 anyuktria, csak azt" €rzi, hogy

nagyon j6 vele lenni. Azt sem tudja igaz6n, mit is jelent

az a sz6, hogy n6vnap, csak valami ailnd€kot szeretne

adni, 6gy, ahogy t6le telik.
Nem is tud ,,haszno s" ai6nd6kot adni, k6sziteni, csak

jelk6peset. M6gis, az anyukitk meg szoktik konnyezni

ezeket az iigyetlen ,,itkom-b6kom" raizokat Tobbnyire

az esem€ny irgy folytat6dik, hogy az 1desaoya felkap-
ja 6s mag\hoz oleli a kicsi ajlnd€koz6 gyermek6t.

Ezzel, az irtatlan bitotsilggal merjtink tinnepelni,

megkoszonni mindennap, hogy vaiid6, z1rzavaros vi-
l6gunkat v6gtelen szeretettel hordozza valaki. Valaki,

akik VALAKIK, akik kozil az egyik v6llalta a mi 6le-

trinket, felvette a mi arcunkat.

(2Kor 13,11-13)

A Szenthdromsdg csalldiat, titkat nem lehet meg€r-

teni, de lehet nagyon orr-ilni annak, hogy egy1ltalln
tudiuk, hogy Isten hdrom szem6ly. Bdrmikor, ha ke-

resztet vettink, ezt a csodtrt tinnepelji.ik.

- Flomlokunkra tesszr.ik a keztinket, 6s azt mondjuk:

az NIYA- mert az Ltya mtrt az id5k kezdete elStt gon-

dolt rdd. Az 6 gondolattrban sztiletttink mindannyian.
Elettink minden perc€ben szem el6tt tart benntinket,

mert gyermekei vagYunk, €s haza vir.

- Mald a szivtinkre tessztik kezr.inket 6s mondjuk: a
FIO - mert szeret minket, emberr6 lett 6rokk6. Koz-

trink 6l €s mindent megoszt, ami a mi sorsunkhoz tar-

toztk.

- Majd a k6t vSllunkat 6rintjr-ik: a SZENTLELEK -
mintha ltolelne minket. ils val6iltban ez tortdnik igy

segit, er5sit, vezet,6v, megszentel minket.

- ns m€g a v€g€n k6t sz6: nev€ben Amen!
Mindent, amit vCgztink, tesztink vagy mondunk, Is-

ten hatalmdval csiniliuk, mivel meg vagyunk keresz-

telv.e. Gyermekei vagyunk, 6s mi is ott szeretn6nk len-

ni, ahol 6 van, 6altala,6vele, 6s 6benne.
Blrmikor keresztet vettink, azt mondjuk ki igazdb6I,

hogy csak igy akarunk 6lni, mert szdmunkra ez az €let.

fr. Ndmeth Imre ofm
YffiffiWSWWffi
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A boldogmond6s ok rnar g6jira

Romano Guardini

Boldogok, akik rnegbecsulik a mosolyt 6s elfelejtik
a fintort, mert ritjuk napf€nyes lesz.

Boldogok, akik j6indulattal 6rtelmezik m6sok botl6-
sait, akkor is, ha naivnak tartjlk 5ket, mert ez a sze-
retet 6ra.

Boldogok, akik gondolkodnak, miel6tt cselekedn6-
nek, 6s imidkoznak is, miel5tt gondolkodndnak, mert
kevesebb csal6d6s 6ri 6ket.

Boldogok, akik el tudnak hallgatni, ha szavukba
v5.gnak, ha megb6ntj6k 6ket, 6s szeliden sz6lnak,
mert J6zus nyomdban jfunak.

Boldogok, akik mindebb6l meg is tudnak val6sitani
valamit, mert eleftelibb lesz az €letik.

Dr. Gydkdssy Endre

S'/k Sdndot

Erdei mise
Csepp asztalon 6ppen csak annyi bely,
Hogjt elfdr rajta Tdnydr 6s Kebely.
A kis szobd.ban annyi leuegS,

Hogjt elf'6r benne ndgt-ot tdrdelS:
A bazin'6p imd.dkozik uelem:
FolottLink sz,6napadld.s, azon feh.il a menny.

K1t-patak-pzrton, erdd kozepdn,
Zold begtek aljd.n mondom a misdm.
B e le cs engene k, bele zsonganak
Kantoros kedufi kicsi madarak.
Az erddbdl is ide-ide zeng
A tolgjtek orgondja. igy mdg nagyobb a csend

Jertek, jertek, uildg kicsinyei,
Csendben az Istent dicsditeni.

Jertek, ti sz4pek, b{uek, boldogok,
Cseng1m szaudra elndmuljatok,
Es meghajoljon ualamennyi t,6rd

Az Isten drny€kdban didergd nagt-ok€rt.

A legobb ds legnagyszerfibb d,otgok, ka"A torto
zik, ami sikerdlbet az 4leledbqn, bogg ballgatsi Es

bagtod ktent mfikodni E bes26lnL^g 
H"**"$yoldr

Imd.dsd.g el6tt azert aetrtnk keresztet, bogy elren-
dezzen 6s tisszefogion minket, Itogy fogia ossze Is-
tenben gondolatainkat, sziuiinket 6s akaratunkat.
Imd,dsd.g utdn pedig azdrt, bogy megma.ra,djon ben-
niink Isten ajd.nd.6ka. A kis€rtds idejdn, bogy meg-
erdsltsen. A aeszdXybery bogjt oltalmazzon. Aldd.skor,
bogy Isten dletdnek teljessdgdtfogadjuk lelkiinkbe, 6s
ez ott' bent megtermdkenyitsen 6s megszefieA en.

Gondolj et-re, aalabdnyszor keresztet uetsz! Ez a
legeslegszentebb jel Eppen ez6rt aesd szdpen..

Mt 5,1-12

Boldogok, akik tudj6k, mi6rt 6lnek, mert akkor azt
is megtudj6k, hogyan 6ljenek.

Boldogok, akik dsszhangban vannak onmagukkal,
mert nem kell szr.intelentil azt tennirik, amit mindenki
ICSZ.

Boldogok, akik csoddlkoznak ott is, ahol m6sok ko-
zombosek, rirert 6rOmteli lesz az €letik.

Boldogok, akik tudj6k, hogy mdsoknak is lehet iga-
za, merl b€kess6g lesz kortilotttik.

Boldogok, akik nevetni tudnak onmagukon, mert
nern lesz v€ge sz6rakoz1suknak.

Boldogok, akik meg tudjlk ktilonboztetni a hegyet
a vakondt(rr6st6l, mert sok zavart6I kim6lik meg ma-
gukat.

Boldogok, akik 6szreveszik a di6fiban a bolcs6t, az

asztalt 6s a kopors6t, 6s mindhdrornban a di6f6t, mert
nem csak n6znek, hanem l6tnak is.

Boldogok, akik lenni is tudnak, nern csak tenni,
mert megcsendril a cs6ndjrik 6s titkok tud6iv6 v6Inak.
Leborul6k €s nem kiborul6k tobb6.

Boldogok, akik ments6g'keres6se n6lktil tudnak pi-
henni 6s aludni, mert mosolyogva 6brednek fel 6s

orommel indulnak irtjukra.
Boldogok, akik tudnak elhallgatni 6s rneghallgatni,

mert sok bariltot kapnak ajlnd€kba, €s nem lesznek
rnagdnyosak.

Boldogok, akik figyeinek rndsok hivitslra an6lkul,
hogy n€lkulozhetetlennek hinn€k magukat, mett 6k
az ordm magvet6i.

Boldogok, akik komolyan tudjdk venni a kis dolgb-
kat 6s b6k6sen a nagy esem6nyeket, meft messzire

iutnak az €letben.
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Cigirnyo k zar ando l<lata K6rp 1ftali6ln

2OO2. mdjus 4-dn tar-tottd'k meg
Kd.rpdtaljdn az elsd katolikus
cigdnyzardndoklatot. El Peld, a
cigtiny adrtanrt baldoggri auatd.-
sdnak daforduldidn a' cigdnysd'g
kcizel sztiz kdpuiseldie tal.ilko-
zott Munkdcs mellett, a scbdn-
borni plabdnidn, abol nagy uen-
d€gszeretettel fogadtdk a rdszt-
'uea6ket.

A tallikozot a ptispok a1ta kezde-
mlnyezte, aki viski pl6b6nosk6nt so-

kat foglalkozott a crg6nys6ggal, €s

puspokk6nt is sziv€n viseli sorsukat.
Meghivlslra most, ezen a szormbat

reggelen Kdrpdtalja minden r6sz€r6I
6rkeztek a cigtrnysdg k6pviselSi,
aut6busszal ugyan. de zardndok-lel-
krllettel. Enekelve vonultak be a

p\6b6ni6ra; az egyik csoport El Pei6

arck6p6vel diszitett z6szI6t hozott.
A beregrljfalusiak gitir os Snak veze-

t€s6vel lelkes 6nekl6ssel kezd6d6tt a

talflkoz6, mely v6gig a k|polnftban
folyt. Majnek Antal prispok atya EI

Pel6nek, az eIsS ciginy boldognak
6let6r61 besz6lt. Kihangsirlyozta azo-
kat a momentumokat, melyeket
mindannyian meg tudunk val6sitani
6lettinkben. Az ezt kovet6 igelituryia
alatt besz€lte el El Pe16 v€rtantsigdt
is, hogyan halt meg hit€€rt, magasra
tartott r6zsafriz6rrel, ezt kiaitva: ,,El-

jen Krisztus Kir6ly!" Ezt k6vet6en
videofilmet l1ttr,rnk El Pel6 6let6r6l.

A taliilkoz6 alatt a prispok arya bo-
csenatot k€rt a cigAnys6gt6l az eW-
h6z nev6ben, ami6rt annyi €vszdzad

alatt nem tor6dtlink veltik el6gg€. A
misszionfriusok messze foldre el-
nrentek, az emberevSkhoz is, csak

€ppen a v1rosuk sz€I€re, a tdborok-
ba mentek ki nagyon kevesen.

Az igeliturgia vdg6n egymls kez€t
megfogva im6dkoztunk kozos,
mennyei Atyinkhoz. A k6rbe bele-
kapcsol6dott a pr,ispok atya es a je'

len l6v5 papok is, akik valamennyien
ktildn 6ld6st adtaka 1elenl6v5kre. Hi-
d6sz Ferenc, Bohdn B6la, M1.szdros

Domonkos atyAk, akik pl6b6ni6ju-
kon a cigAnystggal is foglalkoznak,
Majnek Antal pr.isp6k atya 6s'Burk-
hard Nogga schdnborni pl6bdnos
ktil6n-kr.il6n kCrtek llddst a jelen-
levSkre.

A r6vid sztinet alatt a r6sztvev5k
besz6lgetni, ismerkedni kezdtek egy-
mdssal. Ez6.rt kap6ra j6tt 

^z 
ezt k6-

vet6 bemutatkozds. Az egyes tiborok
sz6sz6l6i besz6ltek a tdbbieknek
6letrjk16l, gondjaik16l, me96lhet6si
neh6zs€geikrdl, gyermekeikrdl, az

iskol6z6sr6l, a hitoktat6sr6l, s an6l,
hogyan keresik a kiutat 6k 6s se-

gitSik. A csalddok sz6tes6se n6luk is
gond, a f6rfiak kozr.il sokan mennek
Oroszorsztgba, hogy biztosithassdk a

meg6lhet6st csal6djuknak. A besz6-

mol6k j6 hangulatot teremtettek: a

lelenlevSket osszehoztdk a koz.os

gondok, id6nk6nt pedig a j6iz(r ne-
vet6's. A beregfrjfalusiak Andr6s p6sz-

tor vezet6s6vel igyekeznek a hitben
elm6lyrilni, s a Domonkos-rendi n6-
v6rek segits6g6vel ciglny iskolit in-
ditottak a kozelmfiltban. A konchdzi-
akkal B6res Agnes hitoktat6 is fel-
sz6lalt, aki gyakran van kdzotttik. Az
ottani misszi6t m6g Roska P6ter atya
kezdte el. A kctrchdziak egytke tr€-



A taliikoz6 agap|val z5.rult az
eb6dlSben. A nap 6im6nyei felsza-

7-

baduit beszClget6sben old6dtak fel;
az eryes tiborok tagjai osszekeve-
redve tiltek az asztaloknll, hogy job-
ban megismerkedhessenek egymis-
sai. A beregirjfalusiak €16 zen6t szol-
gfitattak, hozztrjdrulva az egyre jobb
hangulathoz. A besz6lget6s az ud-
varon is foiytat6dott, mikdzben a
gyerekek korj 6t6kot iltszottak.

Ragy'og6 napsr.it6sben vettek bfi-
csrit egym6st6l a r6szvev6k - el6g
nehezen, 1m mindent akkor 6rdemes
abbahagyni, amikor a legjobb a han-
gulat. igy e16re is orommel vdryuk a
jovd 6vet, amikor (tjra taliikozhatunk
a lI. Kdrpdtaljai Katolikus Ciginy-
zarSndoklaton.

Az olclalakat osszeall[totta;
Papai Zswzsanna
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fisan igy foglalta ossze: ,,Amit P6ter
atya elkezdett lekvdros keny€rreI, azt

Agi n6ni folytatja zsiros keny6rrel."
Ures hassal ugyanis nagyon neh6z a
hitoktatisra figyelni. Az egyik hlzban
irds-olvasdst is oktatnak. Ha lassan is,

de haladnak e16re. A viskiek besztr-
mol6jiba Antal ptispdk atya is bet6r-
sult, f6nyk6pekkel 6s sajdt €lm€-
nyeinek eml6keinek elbesz6i6s6vel.

,,Koszonjrik, hogy rlnk taliitl" -
mondt6k neki. .6k allltak rdmt" -
javitotta ki 5ket, 6s elmesdlte, hogyan
tortent a tal6Ikozis, s hogyan kezdett
I'rinant tanitant segit6t6rsaival egyre
tobb cigdnygyereknek.

A taliikozo alatt sokszor tarkitotta
a programot 6neki6s, B6res Agnes
hittanosai pedig rovid any6k napi
mrfsort adtak el6 a mlsnapi rinnep
tisztelet6re. Sok minden alakr-rlt

spontan. de ez igy volt j6: l|tszott,
hogv- mindenki j6l €rzi mag6t. A
reszwev6k - cigdnyok es nem cigi-
nyok - kozott rneg nem fogalmaz-
hat6 dsszhang alakult ki. Ami nagyon
rr-regragadott: hdl6juk minden testi-
lelki segits6g€rt, s a m6ly hit, mely
6nekr.iket, imdikat atitatta.

A talllkoz6 vdg6n a ptispdk atya
arra k€rte a jelenlevSket, hogy keres-
s6k a kiutat a neh€zs1gekbdl, hiszen
leginkdbb 5k latjak a gondokat 6s a
megold6si iehet6segeket is. Ekkor
tud majd az egyhin is igaz6n segiteni
nekik. El Pel6 6let6b5l ldtjuk: Isten
segits6g6vel ki lehet emelkedni a

nyomorb6l a szebb 6letre. Figyel-
meztetett azonban arra is: aki ltkert-il
a gazdagok t5bor6ba, ne feledkezzen
el a szeg€nyekr6l, 6s segitse 5ket,
ahogy El Pel6 is tette.

Ceferino Gim€nez Malla, kbziSmert,
nev6n El Pe16 (1861-19360 az els6 ol-
kirra emeit ciglny.1936. augusztus 2-

dn,'[11g, vlltanfihal6lt a spanyoi poll ,.. -i;
garhdboniban kirobban6 v6res ke- . I -.-i;

65 az 6t apatostul k6rukv6 gyere*
keknek.:lnqs6ilt ; €s tqn.rgqtta, 6ket. Is-

halildnak szentlil meg6lt ptllanatitri. ' * :

.losef Cascales C.M.F. Botdog El Petd c. k\rune alaitjan

szonlret6en hirtelen meggaxJagoclott, s ekkor tu<Jatosan a szeg6nyek parr
fogoja lett. Minclig segitett. ha valakit szriks6gben ldtott. Egyre inkSbb iitenl
fel6 forclult, krilonosen, amikor elvesztetie szeretett feles6g6t. Egyszer Artat-

lanul bortonbe csukt6k: kiszabaduld,sa utdn hdl6t adott Isteniek atmeq-
pr6baltatdsert, 6s m€g inkdbb elmelyrilt lelki €lete. Bafltai - cigdnyok 6s

nem cigdnyok - nagyon szerett6k 6s becstiltek
7936-ban tort ki a spanyol potgarnabom. Ezr€vel olt6k meg a papokat,

a szerzeteseket 6s a hivd vilagiakat Az egyik pap nyilvdnos letart6z-
tatdsakor El Pel6 m6ltatlankocloti, €s a pap segits6gere sietett Emiatt €s a

zsebeben talAlt r6zsafiz€r miatt 5t is letart6zLttat<. mald oAr nao:mflva
tobb tersdvat egnrtt kivdgezt6k. ,,€lien i<risztr.rs Kirdly!" - fiattottr;,miel6tt
a gyilkos fegywerek eldordUltek. II J6nos P6l pipv 1997. mljvs 4-6;n avat-
ta boldoggd Romaban, a vil6g szdmos orszdgdb6l odalrkezd sgk eler
tinnepld roma jelenl6t6ben. 

r,,.
Amikoi elfogt6k, ragaszkodott r6zsafiz€rlhez, €s azt magasra,tarwa hall

meg. Csodilatra m6lt6 ez a halal: nem a f6lelem vagy a dtih feszitette, ha'
nem Krisztust dics6itette. A szeretet legydzte benne a felelmet 6s a h4l6lt.
rlie.rbe menilt ei embereket szolgdl6 6lete 6szrev€tlenr-il teizitett-e- fet'
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- Domonkos atya, mikor drezte dgi,t, bogjt a pa'pi
hiaatdsa mell.en szerzetesi biuatdsa uan?

- Pappir szentelCsem ut6n az els6 helyemen, Szegv6-

ron. Ebben a kis faluban gondoltam v6gig, hogy ha raj-

tam mitlna, akkor hogyan 6piten6m fel a papi szolgLla-

tomat. Osszetal6lkoztam egy Domonkos-rendi szerzetes-

sel, 6s rdjottem, hogy az az ot mondat, azok a szempon-

tok, amelyeket t6le haliottam, egyeznek azokkal a szem-

pontokkal, amelyeket 6n is megfogalmaztam magamnak.

Rddobbentem, hogy kett6nk l6tism6dia egyezik' Ez 1'975-

ben volt, ekkor jelentkeztem titokban szerzetesnek.

-Takin mdg speci.ilisabbd teszi e papi, szerzetesi
Itiao.ttist az, Itogi/ ba oala'ki ezen beHil mdg mdlyebb-

re ds, 6s tigy ddnt, ltogjt misszids teriileten szeretne
szolgd.lni, pdlddul Kdrpdtalidn Minek a batdsdra
diintdtt tigjt akkor, milyen c6lak aezettdk' ds ltogitan
ldtja a betyzetet most, ndhd.ny da eltehiuel?

- 1971-ben kispapk6nt szerettem volna el6szdr ide el-

jdnni, de nem voltak adottak a kortilm6nyek, hogy itt
nyilt lelkipdsztori munkilt vlgezhessek. 1991-ben tal6l-

koztam elSszor Antal atyaval Nagysz6l5son, 6s nagyon

nagy vAgy gyirlt bennem, hogy 6n is idejohessek koz6jr'ik'

Ig9 3 -t6I ny aranta j ottem ide fiataloknak lelkigyakorlatot

tartani Beregv6ron, telente pedig Nagysz6l6son voltak

taizci ifj(sagi lelkigyakorlatok.
Csoclllatos 6lm€ny volt, ahogyan 200-220 fiatal este 10

6rakor az okumenikus imavirrasztls ut6n cs6ndes €s

viddm besz6lget6sben ozonldtt ki a templomb6l, 6s a

rencJ6rok csod6lkoztak azon, hogy mennyire fegyelme-

zett Cs j6kedvrl ez a tomegi nem verekedtek, nem ittak,

nem szemeteltek. Mindenk6ppen p6lda6rt6kfi volt a l6t-

v6ny.
Itt akkor indult az egyh|zi 61et. Oridsi ig6ny volt a

hitoktatasra, a lelki 6letre. A fiatalok kOzr.il sokan v6gy6d-

tak a teljes elkotelez6d6ste, az Istennek szentelt 6letre'

Nagy oromet jelentettek szlmukta a lelkigyakorlatok fel-

ismer6sei. Ekkor indult ielkesen a cserk6szet, sokan en-

nek hatlsira mentek f6iskol6kra tanulni, 6s 6lmodni

kezdtek. Ddbbenettel l6ttam, hogy 2-3 6wel k6s6bb a

,,reprilj mtzsilm, totty"-szindr6ma kenilt el6, 6s j6 r6sztik

Magyarorszilgon maradt az €letszinvonal ktilonbdzds€'ge,

a i6I6t miatt. A seg6lyek orome vllogatissd fajult. De akik
ezt tril6ltek, azok 6rt6kes gytim6lcsdket hoztak az6ta, €s

az llvonalba kertiltek. A hit volt a koz6ppontban €s a
kultfra, nem pedig az €letszinvonal.

- Az, Itogjt szolgdlatdual kiket, mikor, mennyire
segitett, ual6sztniileg aligba mdrbetd le en'berilcg,
De ez aalabol igit is j6l uan Ezdrt inkdbb o'zt kdr-
dezem, mik azok az dlmdnyek, arne$tek esetleg az
edd.ig itt tdkdtt 6uek alatt (uagy akdr azel6tt) kii-
liindsen is tdplrthdk, megerdsttettdk, ehndlyitettdk
biuatdsdt?

- Lz itt l6v6 lelkip6sztorok lelkes munkAia. Antal atya,

Zatyk6 L6szl6 afya, Ferenc aLya, Tiham€r atya, Korn6l
aLya Cs a tiszteletre m6lt6 itteni aty6k, akik sok szenve-

d6st dlltak ki: K6roly atya, Sdndor atya, CsSti J6zSef atya,

akit m6g szemElyesen ismertem. 6 ailnd€kozta nekem a

Vorkut6n (Szib6ria) k€zzel irott Lukacs evang6liumat 6s

azt a kis letordelt sz6lff orvossdgostiveget, amely 6vekig a

kelyhe volt, s a lapos vazelinesdobozt, ami pat6n6ul szol-

g6lt a titokban v€gzett szentmis6ihez.

-Milyen rem€nyei, teruei, elkdpzeldsei aannak Do-
rnonkos atydnak a' kdzeljdadt tekintue azon a'

b eljt en, altol s zolgd'l?

- Most a hfsv6ti felt6mad6si r.innepkorben kUlonosen

6lesen l tszik, hogyan kezdtek ldtni az emmauszi tanit-

v6nyok, hogyan kezdett l6ngolni a szivtik, mit jeientett

nekik J6zusn ak azt vllaszolni: szeretlek t6ged; s a szenve-

cl6sek kdzott mennyire toretlentii kitartottak abban a szol-

gillatban, amit mindig nagy aiind€knak tartottak J6zust6l'
Most is ez a feladatunk; mert a szomorisdgok, A'bfinok
kozott semmit sem vdltozottJ6zus irdntunk val6 szer''et€te'

€s a term1szetfolotti 6let adia meg nekr-ink a tlvlatot. Ez

mindig fijabb dont6st, megt6r6st 6s oromet jelent.

- Van-e ualamio amit lfontosnak tart elmondani,
megemliteni az oluas6k szdmd'ra?

- Pr6f€tainak tartom a rendkivtil sokr6tri probl6m6k ko-

zott i6l eligazit6 pdpai encikliki.kat. Sajnos, alig ismerjiik

6ket. A lakitelki villgi domonkosok - egyszert panszt

nenikekt6l egyetemet v6gzettekig - felosztott6k maguk

kozott elolvasdsukat, m6dszeresen v6gigvett6k, egym6s

el6adilsaitv6gighallgawa. Az6ta17 6v telt el,6s ezeknek

az embereknek az 6let6ben hivat6ss6 kristdlyosodtak a

Szentatya szavai. Ami ricsoddlko#ssal kezd6ddtt, az so'
kak 6let6t megv altaztatta.
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MISE A vILAG FELETT
Hittanosairnmal irgy dontottr.ink,

hogy mljus 2-6n kirdndulni me-
gyr.ink a hegyekbe. ABorzsahava-
sokat tiiztr,ik ki c6iul, rnelynek a

Iegn-ragasabb csficsa a Sztoj (1681

rn). Mi a PIlira menrrink fdl (1330

m)i oit tartottunk egy pihen5t
szentrnisEvel 6s eb6ddel, s azutLn
atnrentr-ink a Temnatyikra (7343

m).
Mir-rtdn lrazajotttink, a hittan6rdn

rnegbesz6lttik 6hn6nyeinket, 6s

frgy dontottr.ink, hogy le is irjuk az
:., -. ,.. Iul HattasDa.'- 

J6' vo1t, hogy fel6rtrink. A rnise
alatt olyan v6gtelennek trint min-
den, mi pedig olyan kicsik vol-
runkr szefinLen az lsten segit"s6-

g6vel 6r'tunk fel.

- Az 0t eleje kOnnyen rnent, cle

anrikor a meredek r€szhez 6rttink,
minden erSm elsztrIlt. O|yan €rz€-
sern volt, rnintha a mennyorszdg-
ba igyekezn6nk. Tudtam, hogy
gyOnyorri €1m6ny vdr odafenn, de
az6n meg kell ktizdeni.

- tuIilyen sz€p a ttrjl

- Es milyen sz6p lehet az Istenl

- i.s a rnennyorcz6gl
Amikor fenn voltunk,6gy €rez-

ten, hogl' mdsoknak is meg kell
ismernitik azt a csodtrlatos 6rz6st.
arneiyet mi 6rezttink.

- K6szonjuk a fifrknak, hogy se-
gitettek nekilnk az utols6 trtszaka-
szon, amikor m6r 5k is alig birtdk
a hegymtrszlst. Amikor lAtja az

ember, hogy vaiaki m6r nem birja,
tud nragSban annyi er6t taldlni,
hogy kezet nyirjtson neki 6s segir
sen. Az Cletben is igy van: iltod,
hogy te sem birod 6s az embenlar-
sad sern, m6gis tal1isz magadban
annyi er6t, hogy segits rajta.

- A szentmise alatt olyan 6rz€.s

fogon el, mintha a vil1.g teteien
mis6zn€nk, a vil5,g folott.

Pogany Istud.n
6s a munkdcsi hittctnosok
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,, fltdutj el b d,tra/l... "
Sillye Jen6 konceftie Ungviron

Sillye Jend mdr ttibbszdr is elld-
togatott KdrPdta'l:idra, dm olYan

,igazi" Jen6-koncertben m€g nem
aolt rdsziink. Mtiius 11-6n Mdkli
Attila. c s api pldb d.no s megbiu d's d''

ra ungud.ra €rkezett 6s ferge-
teges sikerii Piinkiisdadr6 kon-
certet tartott ba'rdtaiual egjtiitt.

Ezen a szombat d6lutdnon csdP6-

gott 
^z 

es6, 6s kezdett lehfflni a leve-

96, im ez nem tudta lehfteni a mint-

egy kilencszAz embert, akik ttirelme-

sen, 6m izgatottan vitakoztak Ung-

vdron a j6r1si kulttrhlz elStt-

A koncert el6tt M6kli LttIla atYa

kosz6ntotte a kOz6ns6get. Elmondta

- el6bb sz6ban, maid sai6t gitdrkis6-

rettel, dalban -, hogY talln 6PPen

egy ilyen koncerten hallotta meg

el6szor, hogy az Isten sz6l hozzl, s

akkor inclult el fel6. Ennek az 6tnak
egy szakasza az, hogY most itt van

koztiink, K6r pdtalj6n.
Majd Jen6 kovetkezett 6z bardti6val

egyutt, s kezdet6t vette a viwa v6rt

koncert. Igazi koncert volt, gitArral,

dobbal, basszusgitdrral 6s olYan

hanger6vel, mely bet6ltotte az egCsz

termet. A r6szwev6kon latszott, hogy

tetszik nekik, ami elhangzik; legtdb-

btink azonban m6g nem volt ilYen

koncerten, igy a hangulat lassan, 6m

sikeresen old6dott. Az elej6n csak

n€hlnyan 6nekeltek te.ljes bedobls-
sal, a v6g6n mdr szinte mindenki tap-

solt, 6nekelt, kiab6lt, s nemcsak a

fiatalok, hanem azok is, ,,akik r€geb-

ben voltak fiatalok" - hogY Jend
megfogalmazls6t id€zzem' A koncert
v€g€re azonban mindenki egyformln
fiatai lett; tudtunk egytitt onilni, fel-

lllni, tapsolni, s6t ,,Vissza! Vissza!"-

kiabii6ssal m6g tdadLst is k6rni.
Mint minden Jen6-koncert, ez sem

csak dalokb6l illt: az egyes sz6mok
kozott Jen6 elm6lked6snek is' beill6
r6vicl, dsszekotS sz6vegeket mondott
az lsten j6sig6r6l, szeretet6r6l, amit

megtapasztalt 6let6ben a sok neh6z-

s6g ellen6re, amibdl neki is b6ven
kiiuton. Mindent atiart avidtrms5'g, az

orom: ,,Boldogs6g, 6rdmaz 6letem" -

€nekelttik; nem az€tt, mert nem ne-

h€z az 6let, hanem mert az Isten

szeret 6s soha nem hagY magunkra.

,,Van egy j6 hirem" - jelentette be

JenS a koncert kdzeP6n: ,.Krisztus

feltdmadt!",,val6ban feltlmadtl"
feleltrik. ,,Ez a mi 6romilnk oka" -
mondta Jen6, s mdr 6nekeltiik is:

,,Feltemadt, alleluja!"
Ezek a dalok 6lm6nYekb6l, az €let'

b6l sztiletnek; meg€lt or6mdkbdl,
szenved6sekb6l kelnek 6letre. Ezeket

mondta el Jen6 egy-egy dal el6tt.

,,Hogy ne legyen egYetlen maglnYos

sziv6 vilndor sem KdrpAtaljdn, hanem

vezesse l6pteinket az lsten" - mond-

ta Almaimb6l, lelkemb6l kezdetfi

dala el6tt. Ahogy neki is valaki el-

hozta Isten sz€Ps€g€t, j6s6gtt az 6
emberi szeretet6n kereszttil, ngY

vigytik el ezt mi is egYmS'snak.

Ktilon nekr.ink sz6lt egY dal. K€t

6wel ezel6tt, ittilrt^kor egy falu fia-

taliai Juh6sz Gyula Kdszont5 c. ver-

s6vel ajdnd6kozt|k meg. ,,Szivr-ink pi-

rosl6 meleg6b6l hintrink el6bed sz5-

nyeget" - 6ll a versben. Jen6 megze-

n€sitette, s most el6nekelte nektink,
annak bizonysigitul, hogY 6 is igY

akar most itt lenni veltink, nektink.
Nem maradhatott el term6szetesen

a hat6ron t(rli magyarokkal val6 test-

v6ri €rz€seit kifeiez6 Sz6lli, dalom,

szdllj, melyet itt egy kis m6dositissal,
de 6pp ez€rt magunk6nak €.rezve

szoktunk 6nekelni: ,,a hatdrokon tril,
a KArpAtokig sz6llil"

A koncertet tobb meglePet6s is

f(rszerezte. A v6ge fel6 Moln6r Mikl6s

rati plCbanos k6szontotte a koz6n-

s6get a ptispok atya nev6ben , 6 6tul-
ta el azt is, hogy Attila atya most bri-
csirzik Karpataljat6l; ezutLn Magyar-

orszlgon, egyh1zmegy6j6ben teliesit

majd szolgSlatot. Egyben felhivdst in-

t6zett fel6nk: aki eiismeri az 6 szet-

vez6 munktrj6t, melynek kovetkezt6-

ben ez a koncert l6treidhetett, illjon
fel. Mindenki feldllt, 6s vastapssal ko-

szontottUk Attila aryet.

Attila atya ezutSn bem'utatta az

egyrittes tagiait, akiknek a fiatalok
ailnd€kkal 6s egy-egy szii virlggal
kedveskedtek. ,Jen6t nem kell be-

mutatni" - mondta v6gr.il. Eldrulta

azonban, hogy ktiszobon dll az 55.

sztlet6snapja - s ketten egy i6kora,
tizkil6s tortdt cipeltek be a szinpadra.

Jen6 - a koncert alatt el6szat - sz6-

hoz sem jutott, annyira meg volt lep-

Jen6 mindenkihez sz6lt: a fiatalok-
hoz €s a r6gebbi fiatalokhoz. Mivel 5

val6szinfileg mindig fiatal matad, leg-

kisebb gyermeke - az ot kdztil - 13

6ves, de mdr unokAia is van, igY va-

l6ban minden korosztdlyban,,otthon
van". A nagyszril6k kotoszt6ly6b6l
egyiktik ezt rgondta a sz'iinetben:

,,Eddig azt hittem, csak orgondval



lehet az Istent dics6rni. Most mdr
lltom, hogy igy is. Nagyon tetszik:
nemcsak az, amit €nekelnek, hanem
az is, amit mondanak."

,,Mondjunk €neket dromrnel, zeng-

ien aileluia!" - k6vetkezett a zAr6€nek,

n'tdr trllva, s nemcsak 6nekeltUk, hogy

,,ttrncra perdril a l6lek", hanem mi is

azt tettrik, mdr amennyire a sz6ksorok
engedt6k. M6g egy riad6st kaptunk,
azvtln v6ge lett a koncertnek. Ne-
vewe, felvillanyozva t6dultunk ki a

terembdl. A taps elhalt, de a hangulat
6s szivtinkben az orom megmaradt.

Jen6 is ezzel bficsrizott t6ltink: ,,Vi-
gy6tek magatokkal szivetekben a sze-

retet oromett szeret az Istenl"

A koncefien megjelent Majnek An-
tal piispok atya, aki a koncert f6v€d-
noke volt, Somogyi LlszI6 maryar
konzul Ungv6rr6l, €s Magyarorsz1.g

I(Ultigyminis zt€rtumlnak k6pvise-
let6ben Balogh Gyorgy.

A koncen )r-o) ,rrrne Jen6t,
Majnek Antal piispiik atydt ds
Mekli Attila atydt kirdeztert. 6t

gitdros zendrdl 6s a koncertrfiL

Sru-vu JuwS
1999-ben jartam el6szor Klrp6t-

ali6n. Meglepett, milyen szeretettel 6s

nyitotts1ggal fogadtak. Az6t^ is ezt

tapasztalorn, ahtrny szor itt vagyok.
A koncert alatt is ugyan zt Creztem,

mint els5 itti6temkor: lelkesed6st 6s

szeretetet. Nagyon j6l €reztem m4-
gam 6n is. A Koszont6 c. vers,
amelyre in, Kirp6talj6n hivtdk fel a

figyelmemet, az6ta is sokat jelent ne-
kem.,,SzivUnk pirosl6 meleg6b5l..."
Val6ban, a koncerten sem a clalok a

legfontosabbak, hanem hogy meg-
pr6bdljunk ltadni valamit abb6l a

szeretetbdl, ami idehozott minket.

Mrr.1ruur AN tht. t,Ust,OK

Sz6pnek 6s hasznosnak tartom a gi-
t6ros egyhdzi zen6t is. Mint minden-
ben, ebben is azt l6tom a legfonto-
sabbnak, hogy az Uristenhez vezesse
az embereket. Ha igy van, akkor csak
6rril6k neki. A gytimdlcseirSl fogjuk
megismerni a fAt. Magam is 6nekel-
tem Jen6 dalait a hetvenes 6vek ele-
j6t61 ismerem 6s €neklem azokat a
fiatalokkal. Oiyanok ezek a daiok,
mint a h616: rnegfogjlk a fiatalt, €s

ahogy 6nekli, k6zossegbe l6p a tob-
biekkel, s igy lassan az Egys6g Lel-
k6vel is.

11 -

M€ru A'r-r'rm

A koncert gondolata, vdgya mfu ak-
kor 6lt bennem, amikor KArpAtaIjLra
keniltem. fgy gondoltam, mostanra
megereft rd a helyzet, hiszen h6rom
€ve vezetem a gitdros 6nekkart Ung-
viron, s most SsztSIugyanott elindul-
tak az ifjirsdgi mis6k is. Azt szerettem
volna a koncerttel el6rni, hogy a

r6sztvev6knek sz6p 6lm6nyr.ik le-
gyen; figy n6z ki, ez sikenilt is. On-.
m gamat akarom adni, mint minden-
ki, s 6n leginkdbb igy tuclom ezt meg-
tenni. Ez a zene egy darab bel6lem,
hozzAm tarlozik: enelktil sem a hite-
met, sem a papslgomat nem tudnSm
meg6lni. A gitlros zen6nek koszon-
hetem, hogy a katolikus egyhS,zban
vagyok. Megtafi6 er6k6nt 6ltem meg
mindig is.

A koncefi mott6ia -,,Indulj ei bdt-
ran..." - JenS iegutols6 dalitban tal6l'
hat6, ami el is hangzott a konceften.
Biztatdsul szdntam KlrpAtalja egyhA-

zAnak,6s biztatdsul Jen6nek is, hogy
csak irjon tovdbb.

Nagy 6lm6ny volt szdmomra a kon-
cert. Az elm6lt hetek, h6napok meg-
feszitett munkdja, idegess6gei utin
l6val tobbet kaptam, mint amit rem6l-
hettem. Az 0risten mindig sokkal
tobbet ad nekiink, mint amit meg-
6rdemirink, mint amire vSgytunk.
Ilyenkor tapasztalom meg J€zus sza'
vainak igazs|gtrt:,,A2€rt i6ttem, hogy
6lettik legyen, 6s b6s6gben )egyen."
Ezt a bds6get, ezt a tflcsordullst ta-

pasztaltam meg 6n is a koncert alatt a
kegyelemben, melyet sz1momra k}z-
vetitett. I

PADai Zsuzsanna
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Majus 4. Cefertno Gimenez Malla (kcizismert neu1n El

Pel6), az els6 cigdny szent boldoggd. auatasdnak eufor'

dul1jdn ken'ilt sor az els6 katolikus cigdnytaldlkoz6ra
Karpataljd.n, Scbc)nbornban (Noue Selo).

Miljus 4. tli r6mat katolikus pi.ispokdket nevezett ki a

pdpa tJkrajn6ban, valamint ket 6j egyhdzmegy6t alapitott'

A Szentatya elfogadta a 83 6ves Jan Olszalski kamieniec-

podolski megydspiispok lemonddsdt, 6s hely6re az eddi-

gi seg€dptispokdt, Leon Dubrawskit nevezte ki megy6s-

ptispOknek.
Megalapitotta a harkov-zaporozsjei egyh6zmegy6t a ki-

jev-zsitomiri 6s a kamieniec-podolski egyhlzmegye fel-
oszt6sival, 6s els6 megy6spiispdk6v6 Stanislaw Padew-

skit, az eddigi lembergi seg6dpi.ispokot nevezte ki.

Megalapitott a az o dessza-szimfe ropoli egyhlnmegy 6t a
kamieniec-podolski egyhlnmegye felosztls|val, 6s els6

megy6sptispok6v6 Bronislaw Bernackit, a kamieniec-po-
dolski egyhizrnerye 6ltal6nos helyndk6t nevezte ki.

A lembergi 6rseks6g seg6dptispok6v6 nevezte ki Ma-

rian Buczeket, a lembergi 6rseks6g trodaigazgat6ifit.

Ugyancsak a lembergi 6rseks6g seg6dptisp6k6v€ ne-

vezte ki Leon Malyt, a Lembergi PapnevelS Int€zet pre-

fektusdt.

Mdjus 11. Sillye Jen6 6s bardtai nagt sikeni koncertet

turtofia.k tJngudron a jardsi kultfirbdzban. A rendezu'6-

nyen minteglt kilencszdzan uettek r,4szt.

M6jus 72. Zilbrigyban Majnek Antal ptispok 6s Diura

D zudzsar g6rog katolikus seg6dptispok ti nnepi szentrnise

keret6ben felszentelte a nemr6g befejezett rlj templomot.

M d.jus 1 J. Szinyd'kon r'innepd lyes fatimai irnataldl kozot
tartottak, melyen papok 

'6s 
ndudrek ntellett nagt szamban

uettek reszt a korny4kbeli faluak, uarosok gdrdg 6s rdmai
katoliku.s biuei. Az eg4sz ddlel1tt tart6 programban szent-

mise 
'4s 

keresztut-janis is uolt, fel eg4szert a beglten l6u6 ke-

resztig.

Reizer P6l szattniri piispok temet€se
Szatm6rn6metiben lprilis 24-€n volt Reizer P6l ptispok

temet6se. A gylszszertxtast a bukaresti apostoli nuncius
v6 gezte, a b6csfrztat6 besz6det Jakubinyi Gyorgy,. gyula-

feh6rv6ri 6rsek mondta. K6rpdtali6tMainek Antal ptisp6k

6s Kdrolyi Lajos mez6kaszonyi pl6bdnos k6pviselt6k. MK

Paskai Llszl6 biboros 75 6ves
Hewenotodik sziilet6snapjdt tinnepelte m6jus 8-6n Pas-

kai Llszl6 biboros, primds, esztergom-budapesti 6rsek. A
f6pdsztort Mddl Ferenc klztdrsasigi elndk, itdet J6oos, az

Orszdggyfrl€s elnoke 6s Orbdn Viktor miniszterelnok

KUinF*x.HlE mxtnmxr
Oroszor szlgz ttintet€sek a katoliku-

koszontdtte 75. sziilet6snapjln a Parlamentben. A hdrom
legf6bb kozjogi m6lt6sdg a 19. szdzadv6.g6r6l sz6rmaz6,
k6tkotetes Klasszikus Arany Bibli6t aj6nddkozta a f6pap-
nak. MTI/MK

Felszabadult a Sztilet€s-bazilika
Mijus 10-6n 38 napi ostrom utin felszabadult a betle-

hemi Sztilet6s-bazilika; a palesztin fegyveresek eihagltik
a kolostort. Mdjus 10-6n, p6nteken este, napf6nyes alko-
nyatban a ferences, a gorog ortodox 6.s az 6rm€ny szer-

zetesek 6si ritussal irjra birtokba vett6k J6zus szUlet6s6-

nek a templomdt. A templom v6gre csondes 6s tires,

ember nincs benne, de tele van szem6ttel, 6telmara-
d6kokkal, piszkos tinydrokkal, padl6n hever6 matr^-
cokkal 6s takar6kkal. A templom szent jelleg6t tisztelet-
ben tartott'6k a palesztinok. A kolostorban sem kelet-

keztek helyrehozhatatlan kdrok. Az ostrom alatt a bent
rekedt ferences testv6rek €s nSv6rek nagy megpr6bdl-
tat6sokon mentek kereszttil. Az izraeli hadsereg tobbszori
felsz6litdsa ellen6re sern hagytdk el a kolostort, hogy
megakadllyozz6k a v€rengz1s kitor6s6t. Most boldogan
rinnepelt6k, hogy b6k6s 6ton sikerr-ilt megolddst talSloi a

mAr r€.g6ta tarthatatlan helyzetre. A ferences szerzetesek

mindenekelStt h lat adnak az isteni Gondvisel6snek, ko-
szonettiket fejezik ki II. Jdnos P6l p6p1nak, aki olyannyi-
ra kozel lllt testv6reikhez e hosszir haldltusa sor6n,

tovitbbl az egyhdzi 6s dllami k6pvisel6knek, akik nagy

figyelemmel kovett6k Betlehem 6s a szerzetesek dri-
mdj6t. Krilonosen dics6retre m6lt6 egyes tomegt6j6koz-
t^tasi eszkozok munkdia, amellyel a k6zv6lem6ny
figyelm6t felhiwek a szent hely tarthatatlan helyzet6re.

Rem6lik, hogy ez a Szentfoldon megindul6 b6kefolyama-
toknak els6 6llom6sa volt. II. J6nos Pii p6pa a m6ius 12-

i, vasdrnap d6li Regina Coeli M6ria-imfds6g alkahndb6l a

Szent Peter t6ren osszegyfilt sok ezer hiv6hoz sz6lva,

nagy 6rom6t fejezte ki amiatt, hogy a betlehemi Sztilet6s-

bazillka klzeI 40 napig taft6 megsz6ll6s utln visszakapta

rgazivall6,si identitdsdt. A pipa hdl6s kdsz6net6t fejezte ki
mindazoknak, akiknek firaclozlsa trItaI ez lehets6gess€

v'ilt, els5sorban a ferences kozoss6gnek, a gorog olto-
doxoknak €s az lrm€nyeknek, akik nagy lldozatok 6r5n,

de hfis6gesen 6rkodtek a szent€ly folott. MK

sok ellen
Az Oroszorszdgban megrendezett 6prilis 28-i tuntet6-

seken nem volt annyi r1sztvev6, amennyire a rendez6k
szdmitottak - jelentett6k a helyi hirr-igynoks6gek.

Moszkvdban a N6ppdrt 6s az Onodox Polgilok Uni5-
j6nak felhivitsdra tobb sz6z ember vonult ki az utcdkta, a

katolikus terieszked6s ellen ttlntewe. A felvonul6k ikono-

kat 6s plakdtokat lengettek a keztikben. A tomeg kritiz1i-
ta a yatikan oroszorszlgi teriiletekre tort6n6 behatollsdt.
Az ortodox valldsi vezet6k irgy buitott6k fel a tdmeget,

hogy azt illlitottlk: R6mdnak terjeszked6si sz6nd6kai van-

nak. A p6pa klr1s€re katolikus seg6lyszervezetek (mint a
Kirche in Not/Ostpriesterhilfe) mdr €vek 6ta anyagi segit-

s6get nyirjtanak az ortodox egyhlznak, hogy eltarthassa

sailft papjait. MK
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II. J6nos P6l kosz<inti az ortodox hfrsv€tot
Mijus 5-6n R6ma prispoke hrisv6ti tinneprik alkalmdb6l

koszontotte a keleti kereszt6nyeket.,,Gondolataim keleti
tesw6reinkhez szllInak, akik ma rinneplik hfsv6t szent
irnnep6t" - mondta. A p6pa hangsfilyozta, hogy az eW-
seg keres6s6nek fontos jele lenne, ha a keleti 6s nyugati
kereszt6gyek - megegyez6s szerint - ugyanazon a napon
tudn6k iinnepelni Krisztus felt6mad6s6t.

lm1,jlban R6ma prispoke arra k6rte Istent, hogy mozdit-
sa e16 a kereszt6nyek egys6g6nek Ugy6t.

13-

Az 6riik 6lct az Isten megismerdse! (u6.Jn 17,3)

EevutzMEGyrr
Tnor6crAr ThNroryAM

A Munk6csi R6mai Katolikus Pr-ispoks6g id6n negyedik
alkalommal inditja el a magyar nyelvri Teol6giai Tan-
folyamot (eddigi k6zismert nev6n F|K-D. A ranfolyam
hdrom6ves, havonta egy szombati napon reggel 8 6s

d6lutdn 3 6ra kdzdtt kenil sor az el6ad6sokra. Helyszin:
Munkdcs.
A jegyzeteket a prisp6ks€g szerzi be. Ezek 6r6ba 6,s az

r:rtikolts6gbe besegittink. Jelentkez6si lap a pl€b6ni6n
kaphat6. A jelentkez6shez pl6bdnosi aj6nlSs szUks6ges.

Jelentkez6si hatdrid6: 2002. ifilius 11.

Szeretettel ajlnljuk a tanfolyamot mindazoknak, akik
szeretn6k elm6lyiteni hitbeli tud6sr"rkat, 6s azoknak is,

akik hitoktat6i k6pesit6st szeretn6nek szerezni. A v6gbi-
zonyiwS,ny megszerz6se ut6n a pl6b6nos felk6r6s6re
hitoktat6i szolgllatot lehet kezdeni.

Szeretettel vdrjuk a jelentkez6ket!

Egyh?lztnesvei Teol6 giai Tanfolyam
(2OO2_2OO5)

JrmNmrzfsr r.np

I. /A ielentkez6 tdlti ki!/
Nev: .............

/leinykori n€v/ : ..........
Sztilet6si hely:
Szt"ilet6si id5: 6v, h6, nap:
Lakcim lr6nvit6szdm: ....................
Helys69:
Utca: ........... h6zszdm:

Telefonszim (k6ddal):

Legmagasabb iskolai v6gzetts6g:

Foglalkozds:

Eddigi egyhLzi szolgllatai:

D6tum:

a k€relmez6 alLfuisa

tr. z?l6b6n6s tolti ki!/
Pl6bdnosi ai6nl6s. a fenti adatok hitelesit6se.

uunkai,son 2!O2. aprittis :zZ:dn: megala.kult a
Kdrp dt ilj ai Rdmai Katoliktus X 6ru s sidi it s eg )a,z

atqiutt syfrre"; aE"pEit_4;hiA9,'iii"i'g! ay:'
sdnek karuezeldi uettek rdszt. Megtdigyaltdk ds
eWEa dk a42daeBeg alapszabdlydnak .te.au'b..,

zetdt.. l

A Szovetseg cel,a:

- akeryj4alipi r6mai katolikus k6rusok mfik6c16s6nek

Osszlrangba hozAsa;
' I u ro.t,'ii i4{1.,,bel1ili,,6s liq,rrgidn r.ffi t.e,,.'
dezv€nyeken torten6) r6szv6tel6nek szabillyozilsa a

r6mai katolikus liturgia el6irisai 6s irinyelvei :szerint;

- a kirpltaljai r6mai t<aiotit<us k6rusok megalakula-

sin ak, szakmai fe jl6<t6s6nek elSsegit6se es tir mogatlsa ;

= a kozos regiondlis, illewe helyi rendezv€nyek szer-
vez6se, tdmogatilsa;

- a kilrpitaljai r6mai katolikus k6rusok k6zti tesrv6r-

kaocsolatok 6brentartSsa . 6o oltrsa.

A Sz-Ovetstig tagja lehet minden kdrpitaliai r6mailka-.
tolikus k6rr-rs, €nekegyrittes, el66nekes ill. .s26lista,:

amennyiben elismeri:l 6s betartja a Szovets6g Alap-
szabiiyAt, 6s aktivan r6i;zi veii a k6z6s iendezv6-
nyekic' t,,'::

er apiio tago k: Kovdcittatatln, C*nihegji....)jlh6i-ffi ,,.

nika (Aknaszlatina), Krajnikn6 Hegyi lr6n,(Beregszdsz),
Lrnz(er Kornelia (Huszt), :Holzberger Erika (Kirdly-

ltiza), Szvirida Jdnos : (Mr.rnk6cs), Bodndr Csitla
(Nevetlenfalu), FecJork6 Mdrta (Nagysz6l6s), Fedorcsdk

Maria (Visk), valamint Nobilis Kinga (hitoktat6,
Neveilenfalu). ..1

'A'.Szov@ afialhd6 egyhdzzenei szaueiojuek.Hi-l

4a q? . pe r.ac'' d,fi.',,egy,hA zz:91e sz a ty d t, hu s z t i pl Cba nost'
kErtek fe) az alapit6 tagok. Az igyvezet6i 6s szelez6sii
t'eiadatokat Szvirida Jdnos 6s Nobilis Kinga vdllaltek. Ri'

karvezet6k tdmogatdstrkr6l biztositottat d, vezetOker. e
Kdrpdtaljai R6mai t<atolikus K6russzovets6g tiszteletbe-

Ii elnok6v6 a kozgyril6s teljes egyet6rt6sben Hidisz Fe-

renc.atydtv.allasztofia. - rl
Informdci66rt, illefve csatlakozdsi szdncl6kkal az alillb-

bi cimen lehet ielentkezni:
SzvnidLaJinor, S9OOO Munkics, Frank6 u. 20. Tel::(8-

nrnmil''ianos@ iaa.mk.ui.ua . "''',il a ol6bdnos alLirAsa
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Hogy atr gytkorolt ak hitiike t a kornye zeted'
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ben el6k a kommunizrnus aLatt?

L kdzdPiskoltis didkttk szti''
nttira megltirdetett pdlydzmtunk

- melynek clme ,,Hogitan 6ltdk

ru.eg kere s zt6ny s €giiket a kdrn'ye-

zeted.ben dl6k a kommunizmus
id.ej dn?' : - eredntdtly eit el6z6 szd-
ntunkban kdziiltiik le. Az els6 be-

lyezett Kiss Metinda lett. igdre-
tiinkltdz biuen most az 6 PdlYa-
munktiitit ismertetjiik meg

ke d.u e s ota ots 6inkkal Ime:

lsrennek hila, en mdl csak nagY-

sziilein-rt5l 6s hasonl6 korf embe-

rektSi (bicsikt6l 6s n6niktSl) hallot-

tanr arr61 a borzalmas id5szakr6l,

amikor az emberek nem gYakorol-

hattdk szabaclon vallisukat.
A fdlclmiiveseket vagy fizikai mttn-

l<1t v€gz6 embereket, ha szerett6k

rolna is az istentelenseg (ateizmus)

irtjlra t6riteni, de ezeknek e1n6zt6k,

ha templomba jitrtak. Ytszont az €'r-

tclmisegiek szimlta ez, vagyis a val-

lisgyakorlds teljes eg6sz6ben tilos

volt, igy az olosok, m6rn6kok vagY

vezetS dlldsban l€vd eniberek nem

gyakorolhattik szabadon vail6Lsukat'

A pedag6gusok m6g ann6l ink6bb is

reflektorf€nyben voltak. hiszen ben-

niik rem6lt6k az 6i kor'^-imunista ifirl-

sdg kialakuldsit. telmeszetesen ateis-

ta nevel6s lltal.
Egyik ici5s nyugdiias n6ni ismer6-

s6rn, aki szinten pedagogus volt' cle

rreg akatta tariani lijt6t, czt olyan

m6don tette. hogY nem falunkban,

hlnem Ungvdron ldtogatta a templo-

mot. Olyan m6don, hogY nem a

ternplom fdbeitratltn' hanem a szom'

sz6d utcirb6l a pllbiniitba vezet6 ai-

t6n, majd az udvaron kereszttilmen-
ve a tenrplom egYik mel!6kaitai6n

illtott be a tenrplomba. Sainos, ez

scm talthatott sok6ig. mert a nlel-

16kr-rtcdban l€v6 ait6t is megfigyeit6k'
Ezuttrn otthon imldkozott, k6s5bb

MagXr ar o r szlgo n lak6 b 6ty jithoz vtaz-

va jtrrt, a szabadsAg ideie alatt, min-

den nap szentmis€re.
Sokszor felvetddott benne az a

gondoiat, i-rogy otthagyja pedag6gttsi

munkijdt, hogY igY szabadon gYako-

rolhassa valldsftt, de arta gondolt, mi

lesz akkor, ha a gyerekeket teliesen

odaad6 ateist6k fogjdk oktatni 6s ne-

velni. igy 5 6s tobb tfusa' akik biztak
egymisban, nem tbiYtattak ateista

agttaci6t, legfeliebb a 
^agY 

iinnepek
el6tt azt mondt6rk a g)'erekeknek,

hogy a nagysztilSkhoz €s a rokonok-
hoz ne csoportosan menienek, in-

k6bb kLilon-ktildn.
I:gyanez a n6ni mes6lte el, hogY

amikor szenteste ki kellett mennitik

az ut ctrra, ezt 6k. akrk biztak egymis-

ban, igy mondtdk: ,,megYtrnk arra vi-
gy6zni, hogY rendben menjen le a

kitntiifis". Az iskol6ban a kardcsony-

161 6s a tobbi tinnept6l a tanltok so'

sem tettek emlit6st. A sztil5k azon-

ban, ha titokban is, k€szr.iltek az un-

nepre. Feny5f6t nem lel-retett sehol

visdrolni kardcsony el6tt. Este a gye-

rekek tobbs6ge elindult kintdlni,
pedig nagYon f6ltek, mefi a tan6rok,

volt kommunistik, ifutitk a falu ut-

cil\t, 6s ahol 6neksz6t hallottak, le-

csaptak a kis tdrsasdgta. Ezeket a

gyerekeket nrlsnap az iskollban szi-

gortan megbLjntettek. Viszont azt is

eimoncita, hogY h6rom, a szomsz€d

faluban 615 ko1i6gljukat, k6t fErfit 6s

egy n6t, az€rtbocsAtottak el all1suk-

b6l. merl hivatalosak voitak egy es-

krivdre, 6s a templomi szertartdson is

r6szt vettek. Lz egyrk t^flarl rr6s ia'
risba helyeztek el biintet6stjl' A ke-

s6bbiekben, 1 vagY 2 6v mtlla
visszavett6k Sket tanit6i ill6sr'rkba'

Ilyen 6s ehhez hasonlo eset nagyon

sok toft6nt.
Ez a n€ni mes6lte nekem azt is,

hogy a templomok tetei6r6l leszedet-

t6k a keresztet (nem mindegYikr6i,

csak azokr6l, amelyeket dllamositot-

tak). igy az 6si r6mai katolikus temp-

lom term6nyraktdr lett, a minaji go-

rog katolikus templom pedig drurak-

ttrr, 6s - m6g sorolhatndnk tovdbb,

hogy mi lett a sorca a t6bbi temp-

lomnak.
A letrint rendszer sok temPlomot

bezfut, papiait eltildOzte, bortonbe

zarra. A. katolikus falvakban nagyon

sz6p volt, hogY a h6zak elei€t. ke-

reszttei diszitett6k. Lz lllamhatalom
igyekezett ezt is levetetni a htrzak

elej6r6l, de voltak olYan emberek,

akik a parancs ellenEre is otthagyt6k.

Ezeknek az embereknek semrni bfn-
t6ddsuk nem esett.

IJgyanez a n6ni mes€lte, hogY az

iskoldkban a tanul6knak azt tanirot-

tdk. hogy nincs Isten, a vallls 6s an-

nak megtartlsa babona' A kommu-

nista rendszerben a gYerekeket az

iskoldkban a vallls ellen, Lenin eivei

alapjin tanitottltk. M1r els6 osztilyos

korukt6l kezdve okt6brist6k, k6s5bb

pionirok, maid komszomolok lettek.

Az oktobristdknak Lenin gyernrekko-

r1t kellett tttinozniuk. A pionir vagy

6ttor6 szint6n egy k6telez5, valllsel-
ienes csoportot jelentett. Kotele26

volt a csoporttagoknak r v'or-6s nyak-

kenclS visel€se. A komszorrtol szin-

t6n egy ifiirsdgi szervezet volt. ennek

a szervezetnek a tagjai szint6n Lenitr

eszm6it hirdett6k.
L nagyszil6k, sziiiSk, akik vall6sos

hitben nevelkedtek, igyekeztek meg-

tanitani unokiikat arra, hogy a vil6g-

mindens6get 6s mindent az Isten te-

remtett. Azok a gYerekek, akik ke-

reszt€ny csalldban nevelkedtek, ha

titokban is - az iskolakezd6s elStt

vagy az esti 6rdkban a kdzs€gr PaP

laklsira mentek, hogy megtanuliik a

katekizmust. Ugyanirgy otthon is a

nagysztil6k, szr.il6k megtanitott6k
Sket az Istenben val6 hitre.

Az id5s, nlugCijas tanit6 n€ni me-

s6lte el nekem azt is, hogY h[rsv6t-

vasdrnap a plszkaszentel6st titokban,

k6s6 este vagy hainalban bonyolitot-

tdk le a temet6ben. Hrisv6t els5 6s

m6sodik napjln az iskoltrban pionir-
gyril€st, futoversenyeket 6s valldsel-

Ienes propagandamiisorokat rendez-

tek. Ezt azzal a szdnd6kkal tett6k.

hogy a gyerekek el ne menjenek a

templomba vagY a nagYsztilSkhoz,

rokonokhoz. 6 mesElte azt is, ltogY

az egyik ismer6s pdtttag piszkaszen-

tel6skor megszenteltette a pafitagsagi

igazolviny|t. Ezzel is kimutatta azt,

hogy csak k6nyszerb6l tagJa a part-

nak. Az igazi kommunistdk csak a

pafi aItal kiielolt unnepeket ismert6k

el. Ilyenkor nagy ev6s-iv6sokat ren-

<leztek. termEszetesen nem a saiir



szimltrjttkra. A nagy kommunista tin-
nepek koz€ tartoznak a k6vetkez6k:
Lenin szUlet€snapja (lprilis 22.),
r-n6jus 1. - a munka napja, €s novem-
ber 7. - a Nagy Okt6beri Szocialista
Forradalom 6vfordui6ia. Ezeken az
iinnepeken k6telezS volt minden
htrzra kittzni a vdros lobog6t, ha va-
lakr ezt a parancsot nem teljesitette,
megbirs6golt6k.

Akik nem elvhfi kommunistdk vol-
tak, csak egy jobb AIl6s vagy anya-
giak nriatt l6ptek be a plntba, azok-
nak a gyerekeit a nagymama vitte ei
keresztelni. Ugyancsak 5 vitte el a

pS,szkAt szentelni vagy 6 besz6lte
meg a pappal, hogy az est ieple aiatt
titokban eskesse meg az unokdjdt.
Ugyancsak a nagysztrlSkre h6mit az
a szomorir feladat is, ha esetleg sze-
retteiket kellett eltemettetni. Ilyen
folmln megfigvelhetjrik azt, hogy
igazian m6g a pdrt nem elvh6 tagjai
sem szakadtak el teljes eg6sz6ben a
vall6st6l, csak k6nyszerfis6gb6l tet-
t6k. amit tettek.

Semmi sem bizonyitja jobban, mint
a tort6nelem, hogy amely n6p felvet-
te a keresztEnys6get, az megmaradt a

torldnelem szinpadtrn, akik viszont
nem vett6k fel - a hunok, avarok stb.

- megszrintek l6tezni, mint 6ilam.
H61a az Istennek, a Szovjetuni6 fel-

boml6sa ut6n, a parancsuralmi rend-
szer megszfin6s6vei, a r6mai katoli-
kus, gorog katolikus, reformi.tus 6s
pravoszltv valldsfr ember szabadon
gyakorolhatta hit6t. Enged6lyezve
vannak az emlitett valldsok. Igyekez-
nek fiatal papokat tanittatni, hogy az
evangEliumot 6s az oromhirt hirdes-
s6k a n6pnek.

A 80-as 6vek legv6gen az emlitett
nyugdijas pedag6gus 6s tdrsai szinte
nem mert6k elhinni, hogy m6r vall6s-
szabadsdg van. ElSszor csak Ungvdr-
ra mertek menni szentmis6t hallgatni,
majd nlhiLny h6nap m6lva sajit fahr-
jukba.

Szdmomra, aki m6r kicsiny gyer-
mekkoronr 6ta nemcsak, hogy valll-
sos csalddban nevelkedtem, de eg6sz
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apr6cska gyermekkoromt6l fogva
szabadon jlrhattam templomba, szin-
te elk6pzelhetetlen az, amit ezekt6l
az td6s emberektSl hallottam, de
hdla Istennek, mdr nem tapasztaltam.
Tudom, hogy ez, amit ezekt6l az em-
berektSl, de f5kent a nyugdijas tan6r
n6nit6l hallottam, szintiszta igazsig.

Az a rcyugdilas tanit6 n6ni, aki be-
sz6lt nekem a vall6sellenes id6szak-
16l, k6sdbb, nyugdijas kordban, hir
oktat6m leu (B6ia arya felk6r6s6re),
5 klszitett fel az elsd szentaldozasra.

En buzg6n gyakorlom vallS.somat,
a templomban feiolvas6 vagyok 10

€ves koromt6l fogva. R6szt veszek
ktilonf6le vallSsi rendezv6nyeken.
r6szt veszek a r6ti kult(rrtAborban
harmadik 6ve. Ugyancsak r6szt ve-
szek az Ungviron havonta taftott if-
jirs1gi szentmis6n. Eletemet tovdbbra
is hithri katolikusk6nt akarom le6lni,
6s ehhez k6rem a lo Isten iiddsdt

Kiss Melinda (Sztirte)

Ui J{ajtd"s

Pddual Szent Antal (f1231,)
Picludhoz alapilban v6ve annyi koze volt, hogy ott halt

meg nagyon fiatalon, 36 6ves korlban. Ott kezdt6k el
elSsz6r szentk6nt tisztelni hallla pillanata 6ta, ott van a

sirja 6s a tiszteletere 6ptilt sz6kesegy-
lrirz, ameiybe dvente szLzezrek zar6n-
dokolnak most is.

Mit tr"rdunk r6la? Tulajdonk6ppen
nenr sokat, m€g azok sem, akik biz-
nak benne.

Ponugilidb6l szLrmazott, 6s feren-
ces lett. Elete utols6 tiz 6v€t ltliilban
toltdtte. A legnagyobb egyhLzi n€p-
szonokok koziil valo. A r6la k€sziilt
szobrok minden templomban a gyer-
nrek J€znssal. ibr6zolj6k.

1i95-ben sztiletett Lisszabonban,
elSkelS csalddban. Eredetileg Fernan-
d6nak hivtik. Tizendtddik 6v6ben
meg tudta gy6zni sztileit arr61, hogy
pap Iesz, 6s ugyanebben az 6vben
tonztrat nyiratott fej6re. Megkezdte
teol6giai tanulmdnyait az agostonos
kanonokrendben, ahol Remete Szent
nevet kapta.

Sztilei nagyon kor6n meghaltak. A l6togat6k, aktk zak-
lattdk, s akik miatt a Szent Vince-monostorba vonult
konyveivei, valoszinrileg rokonok 6s ismer6sok voltak.
Tanuhndnyai v6gezt6vel a lelki 6letben val6 elm6lytil6sre
renclje egyik remetes6g6be k6rte rnaglt a fiatal Agoston-
rendi kanonok.

Mivel nagyon j6 sz6nok volt, Romagna n€psz6noklwi
tett6k. Roma gna a szerencs6tlen It6,Ii6nak a legvadabb tar-
tomlnya volt, a legink6bb eftekinthetetlen, ztillott feudliis

viszonyokkal,- szabad v6rosokkal,
n6vleges ,,uraik" elien feglveres ban-
ddkban v €dekez6 parasztokkal.

Fra Antonio (Antai testv6r) nem-
csak olaszul tanult meg csodaszeni
tok6letess6ggel remetes6g6nek kilenc
h6napja alatt, hanem ugyanigy it
tuda lehi a hely bonyolult pr-ob-
l6mdit. 6 volt az, aki a hatalmasok
ellen besz6lt: a Hohenstaufok ger-
m6n 6s italiai h(tberesbdr6i ellen, a
v6rosoknak a parasztslgot szint6n ki-
zsdkmlnyol6 magisztrdtusai eilen. Az
elnyonrott parasztslg dzonleni kez-
dett a pr6dik5.ci6ira.

P apirra vetette tanitdsainak vill6m-
vAzlatAt. A kEziratok ma is megvan-
nak, val6szinffleg az 6 irisa vala-
mennyi.

K6s5bb Romagna tartomdnyf6noke lett. P6du6t vtrlasz-
totta sz6khely€r-il, 6s visszat6rt egtsz ltAliAt felr6,z6 pr6.-

dik6ci6ihoz.
1231. jirnius 73-in halt meg, 6s mdr tizenegy h6nap

mflva szentt6 avatta IX. Gergely pipa. Ha van tiz vagy
ak6r 6t,,legn6pszerfbb" szentje a villgnak,6 koz6jrik tar-
tozik. S nyilvdn van is ok a bizalomra, hogty az eg€sz vil6-
gon mindennap milli6k k€rik kozbenj6r6sdt.

-t
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Antalr6l az Antal
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,,Daloliatok €s zengedezzetek szivb-o[ az

{Jrnak!"
IV Ktfrrp d,tali ai Egjt It d.zzenei Taldlkozd

APrtUs 27-dn immdr negjted'ik

alf,abmmal jdttek cissze Munkri-

cson 6t rdmai katolikus temPl'o-

mokban szolgdl't5 kdrusok Kd'r-

pdtalja mind.en rdszirfl\ ltogY

iemutassdk eg3tmdsnak 6s az
\sszegYiilteknek az ottbon dne-

keh. ltletue a kiitiin erre az alka-

Iomra megtanult mtiuekeL Az

esemdnYrfll cimlaPidn irt o' Kdr-
pd.talii c. hetitap, ds tud'6sitd'st

nA"in rdla a' munkd'csi teleuizi6

fs.
Kora d€lel6fi megtelt a munkdcsi

sz€kesegYhlz a k6rus-egYenruhiba

oltdzott, kozelr6l 6s tlvolr6l €rkez6

6nekesekkel. A program els6 r6sz€-

ben, eg6szen eb6dig, a gYerekk6ru-

sok l6ptek fei, v|ltozatos mtisorral' A

g."goiiatt zen6ben val6 i6rtassitgirt

Ltliutt" meg a huszti schola; a gye'

rekek k6k-feh6r ruhiban, karingben

€s szoknylban a nagyheti liturgia hi-

vatalos e,gyhlzi zen€i€t 6nekelt6k' J6

volt latni, ho gy a fiatalok maguk6nak

€rztk a kev6sb6 liwdnYos, egYsz6-

lamf liturgikus zen6t, €s tiszt6n, hoz-

zl€rt€ssel 6neklik.
A nagYsz6lssi gYer-ekk6tvs azzal

lepett meg mindenkit, hogY a tekin-

teiyes hosszirsdg0 mfisort kotta n6l-

i<rii. feiUot €nekelte, s6t' az els6 data-

bot az egYik fiatal 
.k6rustag 

vez€-

Daniet firtenetu - a neuetleni 6s aklihegl'ti

A uiski scbola

nyelte, hogY kawezet6jrik orgondl

kis6rhessen. J6 szolamatlnyokkal
a<ltilk el6 a gYakran neh€z mfiveket'

szopr6niuk sz6Pen ,,vitte" a magas

hangokat is.

Nagy tetsz6st aratott a nevetleni €s

aklihegyi 6nekesekb6l, valamint fia-

tal feiencesekb6l ossze6llt alkalmi

egytittes, ut6bbiakat a mrisorvezetd

riindenki derUlts6g6re,,alkalmi fe-

renceseknek" tituhlta - 6s val6ban

egy ,,alkalmi" darabot adtak el6' hi-

sien kulon ette a taltrlkoz6ta klszrjl'

tek fel a nem mindennapi el6adtrssal

A csoport r6szleteket mlltatott be a
Oaniel-iat€kb6l, melyet egy' kdz6p-

kori, ismeretlen szerz6 komPondlt

,,az iffisdg €s a maga sz6rakoztatS'-

s6ra". L cimb6l mindj6'rt seithet6'

hogy a mfi Ddniel tdrt€netet dolgoz-

za fel, felhaszn6lva a bibliai szove-

geket 6s a gregortiln dallamvillgot'

Maga a mfifaf is iellegzetesen koz€p-

kori' miszt€riumi6tEk, amtt egy6b-

k6nt a szinhtrz el6dj6nek tekintenek'

Az ilyen jellegfi mfivek valldsos t€-

m6kat dolgoznak fel, €s nem csak

el6neklik, de el is iittsszAk a tofie-

neteket. igy tett a nevezett,,alkalmi"

k6rus is: felhaszn6lt6k a temPlom

bels6 ter€t. voltak jelmezbe OltOzte-

tett szerepl6k is, ketoldalt pedig fel-

6llt a gotog szindarabokb6l ismen

,,kar",'akik a nanitor szerep6t is v6i-

ialtAk (mindent kivi.ilr6l 6nekeltekt)'

emellett pedig krilonboz6, 6rdekes

hangszerekkel - csorg6kkel, csen-

s6ktel - vettek r1szt az elsadlsban'

Iaitta u szin€szi l6t€k, mind az €ne-

kes teljesitm6nY teszett a kozbn-

s6gnek, krildn elismer€s illeti azon-

bin a darab szewez6Tt, akik kUlon-

boz6 teleptil6sekr6l ossze tudt6'k

hozni a sietepl6ket, 6s betanitott6k

ezt a hosszf darabot olYan szinten'

2nekesek a ferencesekkel

l,

,
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hogy a hallgat6nak az volt a benyo-
mdsa, hogy mdr tdbbszor is el6adt6k.

Eb6dszunet kdvetkezett, a kaweze-
t5k azonban ezalatt is dolgoztak:
megalakitottlk a Kdrpittaljai R6mai
Katolikus K6russzovetsdget, melynek
koordinitordva Szvirida lS,nost vi-
laszrottak - akinek nev6hez f(tzdc-iik
egy6bk6nt az e gyhdzzenei tal6lkoz6k
otlete es megval6sit6sa is. A kaweze-
t6k d6ntottek arr6l is, hogy nylron
gyerekek szimdra egyhS.zzenei t5"-

bort rendeznek.
Ezutln a felnSttk6rusok l6ptek

szinre. A beregszdszrak j6 p6ld6jdt
mutattak annak, hogy n6hfny em-
berb6l is 6rdemes 6nekkart l6tre-
hozni, igy is rneg lehet kezdeni a
szolgtrl,atot. Az ungv6.ri egyr.irttest hall-
va nyilv1nval6 volt, hogy hivat6sos
zen€szek is kozremrikodnek - birr
kevesen voitak, magabiztosan 6s na-
gyon sz6pen sz6It a k6rus. A kifino-
mult hangzds mellett mds felek is
utaitak arra, hogy ,,profi" Enekkart
hallgatunk: az €nekesek figyeltek a
kantezetd jelz6seire, nem ragadtak a
kottlba, j6 szovegmond6s 6s k6ny-
nyedsCg jellemezte el6ad6sukat.

A felnSttek kctzUl talln a munk6-
csiak alkott6k a legnagyobb k6rust,
ez az er6teljes hangzisban is meg-
mutatkozott. frezhetd volt az is,
hogy gyakorlatuk van a feil6p6sben.
Az 6nekesek mellett egy hegedii-
kvartettet is megsz6laltattak. V6gril
az aknaszlatinai k6rus elSadlsilban
halll-ratott a k6zdns6g n6h6ny, vi-
szonyl,ag neh€z mfivet.

A uortoskuintett

Hogy ne csak 6nekes, hanem hang-
szeres zen6ben is r€sze legyen az
6sszegyf lteknek, Pohare czky Edutud
6s von6skvintettje Bach-feldolgozS,so-
kat, valamint Vivaldi trargo c. mfiv6t
jtrtszotta, Ivincs6 X€nia orgontrlt, a
meghivott diszvendEg 6.s egyhSzzenei
szak6rt6, fr. Yarga Karpisztrln pedig a
Missa de Angeiis-re jAtszott vari1.-
ci6kat, szint6n orgonin. Az eztkove-
t6 kozos 6nektanui6s alatt az atya
6t6kelte a kawezet6knek az egyes
k6rusok szakmai teljesitm6nyEt, 6s
tan6csokkal l6tta el 5ket.

A kozos szentmis6n, melyet Ka-
pisztrln atya celebrSlt, minden k6rus
egy-egy r6szt 6nekelt. V6gezettil ko-
zos ,,orom6nekl6sk6nt" az osszes
r€szvevd egyritt dalolta a Dona no-
bis pacem kdnont, eml6klapokat osz,
tottak szet, 6s j5 hangulatban v6get
€rt az tinnepl6s.

J6 volt lltni ezeket az embereket
6nekelni. Ltrtszott az arcukon, hogy
oromUket lelik a zendben. Kdszonjrik
meg - legallbb magunkban - a kar-
vezet6knek, hogy ilyen odaadlssal
foglalkoznak a gyerekekkel 6s fei-
n6ttekkel, an6lkril, hogy ebb6l bdrmi
hasznuk is lenne. Aki tanult valaha is
zen€t, tudja, milyen sok 6s kitart6
munka eredm6nye egy koncert. Ko-
szdnetet 6rdemelnek a szewez6k is.
€s mindenki, aki munk6iAval, a sok
fontos apr6sAg int6zds6vel segitette a
tal6lkoz6 siker6t. A szewez6k szeret-
n€nek kUlon koszonetet mondani a
Nemzeti Kulturdlis Oroks6g Miniszt6,-
riumdnak (Magyarorszdg) az arryagi
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Kapisztrd.n atya az orgond.nal

temogaAseft, €s HklS.sz Ferenc ofm
atyfnak, ami€rt folyamatosan k6pvi-
seli a szent zene tigy6t az egyhd.zme-
gy6ben.

Mi pedig hallgar6k6nr rem6ljrik,
hogy jdvSre m6g tobb k6russal telik
meg a sz6kesegyhdz, 6s egyre t6b-
ben 6nekeinek majd otthon is egy-
mls oromdre 6s Isten dics5s6g6re.

Popouics nE Pa loj t ay M d.r't a

l,4zirta

Munkdcs-:---
Szviiicla Jdnos

.'. fELNOTTKORUSOK'
T6CS6

Kasz6 KlAra
Beieeszisz

--:--- l

Krajnikn6 Hegyi lr6n
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Ery interii a k6rustalilkozorol (is)

A tald'lkoz6r6l aalamint a'z eg!-
bdzmegjte zenei 6l'etdr6l megkdr-
d.eztiik Hidtisz Fervnc atydt' a'ki
a kiiuetkezdket tnondta. eI:

A n6gy 6vvel ezelStti, els6 tabl-
koz6hoz k6pest hatalmas az elSre-

16p6s. A legtobb k6rus mlr tisztilban

van vele, mi az, hogY egYhdzi zene,

mi a szent zene. De a k6t-hlrom 6v-

vel ezel6tti talalkoz6khoz kepest is

nagy fej\6d€s tapasztalhat6 a techni-

ka, atisztasig tekintet6ben. Ebben az

6vben 6j k6rus volt a huszti, 6s eb-

ben a fellAlilsban az ungvdri egytlttes.

Az 6nekkarok a kozoss6g6Pit6s

szemponti6b6l is nagy szerepet i6t-
szanak. Kr..ilonosen elmondhat6 ez

id€n a nevetieni-aklihegyi csoport
el5ad6sAr6\, ahol k6t falu fiataliai

Epitettek ki kapcsolatot egymass^l az

6nekl6s r6v6n.
Nagyon j6, hogY a tal6lkoz6n meg'

jelent kisk6rusok n6hiny 6ven beltil
fe1n6tt, illetve ifjirsdgi k6rusok lesz-

nek, a nagyobbak is 6vr6l-6vre ige-

nyesebb egyhdzi zen6t iAszanak, igy
megvan a lehet6s6ge annak, hogY

K6rpdtaljin komolyan fe1l6di6n az

egyhLzi zene iigye. EgYel6re leg-

inkdbb a ferences helyeken 6nekel-
pek gregoridnt. A liturgiat ez 

^ 
zene

adja vissza leghfis6gesebben, 6s ez a

hivatalos egyh|zi zene is. Sz6pek a

tobbsz6lamfr mrivek, 6s 6nekelitik is

6ket bltran - ha matad 16 idd €s

energia. Az elsS azonban a liturgikus
szolgllat. Majdnem minden mise-

r€szhez megvan a kijelolt szoveg - a

kezd66nek (introitus), az LIdozitsi

6nek (communi6) 6s term6szetesen a

mise 6lland6 rEszei mind sailt sz6-

veggel rendelkeznek, amit vas6r-

napr6l-vaslrnapra 6nekelhettink,
minclig kikereshetjr.ik az Enekl6 Egy-

h6zb61a megfelel6 r€szt. Sajnos, m6g

mindig sok helyen n€p6nekekkel he-

lyettesitik ak6r a gl6ri6t is. Pedig a II.
Vatik6ni Zslnat llllspontja szerint ez

tirlhaladott. A n€p6nekek kOztil is

sok az elalrrlt.

A tal6lkoz6 egyik fontos c€lia a

miseszdveg 6nekl6se volt. Gorog ka-

tolikus testv€reink a mise szoveg6t

6neklik a templomban, nem egY6b

mfiveket. Nli mi6rt nem tudjuk ezt

megtenni? Mi mi6rt helyettesithetjuk
az egyhLz lital hivatalosan a mis6be

iktatott szovegeket bizonl'talan ere-

detfi 6s k6tes teol6giai 6rt6kfi 6ne-

kekkel? Az egysz6lamfi, nem neh€z
gregoriln mindenkinek lehetds6get
ad, hogy a liturgilba bekaPcsol6d-
hasson. Term6szetesen, ahogY m6r

emlitettem, sz€p az, ha ezen felul a

hivek k6rusmfiveket is hallgathatnak'

A kisk6rusokban az a j6, hogY nem

kellenek hozzd profi 6nekesek, de

egy id6 ut|n aklr ,,6t is n5hetnek"
profiba. El lehet kezdeni akSr 3-4

emberrei is. Kivdnatos lenne, hogy a
kovetkez5 €vi taliAkoz6ra jelent-

kezzenek olyan helyekrdl is - ak6r

eg6szen kicsi - 6nekegytittesek, ahol
eddig m6g nem volt ilYen jellegii

kezdem6nyez6s.

Hhzasuland6k r€sz€re

Ojra itt az ,,eskiiadi szezon". Legkdsdbb a
Itd.zassd.gktitds elfitti id6ben, de mdg inkdbb ko-
rdbban Jfeltdtleniil drdemes d.tgondolni dtbeszil-
getni az aldbbiakat, lta eddig nem tettitek' Ezzel
gazd.agod.ltat kapcsolatotok, ba ped'ig komolit
kiilfinbsdgek meriilnek fel mdg mind'ig iobb eglt

szakitds, mint egit idlds. Szakemberek szerint a
ltdzassdgok egy elEg naglt rdsze azdrt meglt tiink-
re, mert a felek nem ismerik megfel'el6en a md'
sikat itletae magukat, 6s mert nem kommunikd'l-
nak egltmdssal (Erre utal az is, Itogit nagion
nagy a kordn fetboml.<5 ltdzassdgok ardnya') N6-

btfrny kdrdds a teliessdg igdnye ndlkiil:

. Mi a legfontosabb a pirod 6let6ben? Milyen elk6p-.

zel6sei vannak Istenr6l, a villgt6l, az €Iet r'€11616l?

Egyeznek ezek a Te elk6pzel6seiddel az alapvet6 €tt€-

kekr6l?
. Tudtok-e besz6lgetni - nemcsak a tort6n6sekrSl 6s

m6sokr6l, hanem magatokr6l, az €rz€seitekr5l is?

. L6tod-e pirod hibait? Ei tudod-e ezekkel egyritt is

fogadni igy is, ha sohasem vlltozlk meg? Van-e benne

valami olyan, ami kifeiezetten 6s gyakran idegesit, €s

ami miatt vesz6lybe kertilhet az itinta val6 tiszteleted?

(Ha m6r most idegesit, ez k6s5bb sokkal rosszabb

lesz.)
. Ltrttad-e m6r vllasztottadat kijonni a sodr6b6l? Mi-

lyen voit ilyenkor? (Feltehet6en ilyen lesz a htrzassi-

gilban is hasonl6 helYzetben.)
. El6fordult-e m6r, hogy nem 6rtettetek egyet?

(Eg6szs6ges esetben igen') Hogyan rendezt1tek ie a

n6zetelt6r6st? Tudtok-e kolcsonosen engedni a m6sik

akaratdnak, vagy mindig ugyanaz a f€l enged? Tudtok-

e bocs6natot k6rni egym6st6l - 6s m6sokt6l?
. M6sokkal hogyan viselkedik a piirod? Br.iszke vagy

ri ilyenkor?
. Nagyj6b6l azonos mfivelts€gi szinten llltok? Ez

kezdetben nem ielent sokat, az 6vek sor6n azonban

elm6lyitheti a h6zassdg reped€seit, mert keves lesz a

kozos t6ma, 6s az egyik f6l intellektu6lisan nem 6rz1

t6rsnak a mdsrkat. Mennyi a kozos az izl€setekben, az

6rdekl5d6si korotokben?
..El tudod-e fogadni vdlasztottad csalldjitt? 86r vele,

nem pedig a csalldilval hlzasodsz ossze, ez a probl€-

ma el6bb-ut6bb kikeriilhetetlen lesz. (R6ad6sul v6lasz-

tottad j6 es6llyel az otthon lltott.viselked6si mint6kat

fogja alkaimazni, m€g ha fogadkozik is, hogy 6 majd

mdsk6pp csin6lia.)
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. Besz6lterek-e m6.r a gyerekviilallssal kapcsolatos
eik6pzeleseitekr6l? Egyezik-e a kett6, Iegalltbb nagy
vonalakban?

. Van-e olyan dolog, amit nem akarsz elmondani a
mlsiknak? Yagy amir6l6gy €rzed, nem tarrozik 16?

. Tudsz-e tS.maszkodni vllasztottadra? Biztons 6gban
6.rzed-e magadat vele (f5leg 6rzelmileg)?

. Val6ban k6szen trIlsz-e, hogy tdrsad mellett maradj
akkor is, ha oreg lesz vagy beteg, esetleg valami na-
gyot v6t ellened? (Persze ezeket most neh6z elk6ozel-
ni.)

. Tisztlban vary-e azzal a szivedben is, hogy ha 6t
vdlasztod, azzal lemondt6l az osszes tobbi f6rfi_
r6l/n6r6I?

V6gril pedig: a j6 h6.zassdgnak egyerlen garancidja
van - ha nem kettesben 6ljtik, hanem Istennel hdr_
masban. Legink6bb arra toreked j tehdt, hogy Istennel
legy€l j6 kapcsolatban, 6s Vele k6szitsd 6s lelkileg_
testileg diszitsd feI magadat, hogy j6 ajind,6k legy6ll
p6rodnak!

19-

i

nem is igen figyel oda a figyel-
meztet6sekre, k6r6sekre 6s fenye-
get€sekre, SrUletbe kergefve ezzel a
kedves anyukit, aki nem tud mit kez-
deni,,engedetlen, rossz" gyerek6vel.

AlapszabAly teb6t:
1. Csak olyan dologgal fenye-

get6zz, amit szlnd€kodban iil betar-
tani (6s erre lehet6s6ged is van)l

2. Ha a gyerek a ftgyelmeztetEs el-
len€re sem engedelmeskedik, a be-
ig6rt kovetkezml.ny ne maradjon el!

3. Bizonyos dolgokkal egy6ltal6n
nem j6 fenyeget6zni. Ilyen az €des-
apa, aki majd ,,j61 megbrinrer,, - ne
legyen az Lpa mumus, vagy bUn-
tet6sv6grehajt6 ifieze:] Nem j6 az
orvossal vagy k6rh6zzal sem fenye-
getni a gyereket, mert ha val6ban
szliksdg lesz orvosi elldt6sra, eleve
f6lni fog t51e a gyerek, vagy (adorr
esetben igazs1.gtalan) btintet6snek
fogja €rezm.

V6gtil kiilondsen k6ros a ,,meg-
baragszik a j6istenke, ha nem eszecl
sz6pen a krumplifSzel€ket" ripusfi
fenyeget6s, mert a gyerek alakul6 is-
tenk6pe torzulhat.

,,A, I]zA csoKl NEM rs FrNoM.,.
A fenti t1,mfthoz tartozik az is,

amikor nem fenyegetSztink Llgyan,
de a ,,gyerek 6rdek6ben" nem mon-
dunk igazat. P6lddul, amikor pannika
eb6d el6tt megliltja a csokol6d6t, 6s
enni akar bel6le, mire anyuci, aki
nem akarja, hogy Pannika ev6s eldtt
6dess6ggel tomje meg a has6t, azt
feleli erre, hogy ,,4, ez nem is finom,
frij, ne egy6l bel5le," De mivel pan-
nika nem gyengeelm6jri, csak gyerek,
16 fog jdnni, hogy a ktildnben

ismerds 6s j6iz6 csokol6d6 most sem
ehetetien, csak a fein6ttek nem akar-
nak adni bel6le. (Kr.ilonosen, ha p6l-
ddul eb6d utan ugy^nabb5l a csoki-
b6l kap egy darabor.) Ha a szil6
megmondja a gyereknek az igazat,
hogy most nem ad csokit, de eb6<i
uten kaphat bel6le, akkor lehet, hogy
nyafog egy sort a csemete, de amikor
valami val6ban ehetetlen dologra
mondja a szil6, hogy ne egyen be-
l6le - el fogja hinni neki.

Ezek a dolgok az6.rt nagyon fonto-
sak, mert a szil6i tekint6ly forog
kockdn. A gyerekekben hamar ki-
alakul az osszk6p, hogy 6rdemes-e
komolyan vennie a sziiieit. Ha soro-
zatban azt tapasztalja, hogy nem
tort6nik meg, amit a szr-ildk ig6rnek,
vagy ha azt lltja, hogy a sztild nem
mondott igazat, akkor megrendr,ilhet
a bizalma, 6s a szril6knek nagyon
neh6z dolguk lesz, ha r5, akarjlk ven-
ni 5t valamire - ez pedig nem j6 se a
szUlSnek, se a gyerek lellemfeil6d6-
s€nek.

Mdg kdt, ideudgd
figj,tehneztetis:

Ne k6rjrink tril sokat a gyerekeink-
t6l, de ha valamit k6nink, azzal sz6.-
moltassuk is el 5ket, m6g ha ez sok-
szor f5.raszt6 is - hosszfrtdvon meg6ri!
Ha pedig 6k k6rnek t6ltink valam\t,
6rtelmetlenUl ne tagadjuk meg - ha
viszont okkal nem teljesitfrik k6r6sri-
ket, akkor ne 6rhess6k el m6gis c6l-
jukat nyavalygdssai, kOveteldz6ssel
vagy alkudozassall 

i
A ket odalt i/.ta:

Popouicsnd Palojtay Marta

T6rnirk a gyereknevel€s mffv€szetebfl 1.
Oj sorozatumkba.n egy-egy olyan

probl€mdt ragadunk ki a gjter-
mekneael€s szdles teriilet616l,
amiuel minden sztildnek szembe
kell ndznie el6'bb uagy ut<ibb.
Renget eg - i ddnkdnt ellcntmondd.-
sos * irds sziiletett ebben a tdmd-
baq szakdrtfik bad.a. foglalkozik
uele. Mondaniualdnkat igyekez-
tlik tapasztalt kereszt€ny pszi-
choltigusok 6s sztilSk beszdrno-
kiir a, k dny a e ire feldptt eni.

L€gy kovetkezetes,
€s ne csapd be
a gyerekeidet!

Az eg€sz nevel6s a sziil6 €s a

gyerek kozotti bizalomra 6pr-il. Ez6rt
ugy keii 6vnunk gyermekr,ink ben-
ntink val6 hitet, mint a kincset. Mdr a
k6t-hlrom6ves gyerek is konnyed6n
levonja a kovetkeztetdst, hogy nem
€r'demes a szr-il5nek hinni - amennyi-
ben erre akdr csak n6hdny aikalom-
mal is okot adunk.

Fnrvrecnr6zrs
IsmerSsek a kovetkez6 mondatok?

,,Pistike, ha most nem eszed meg a
spen6tot, itthon hagylak! Vedd fol
szepen a papucsodat, mert krilonben
jon a doktor n6ni az injekct6vall Na
virj, najd ha ap6d hazaj6n, ell6,tja a
bajodat!" Mi tortEnik akkor, ha pistike
nem eszi meg a spen6tot, de anyukd-
ja nem hagyhatja otthon - nem is
gondolta komolyan a fenyeget6st? Az
tdrt6nik, hogy legkozel.ebb Pistike az
ilyen figyehnezter6sre rd se hederit,
hiszen nem kell azt komolyan venni.
Tobb hasonl6 eset utdn Pistike mdr
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-Giotto 6ya felfedezte, hogYan

iehet a t€rbelis6get €tz€keltetni a

sik feltileten. A r€giek k6Pekben

besz6lt6k el a tort6netet' A fest6k

szines iivegfestm6nyei, aklrcsak a

konyvek festett k6pecsk6i, laposak

voltak - a koz1Pkori fest5 nem to-

rekedett arra, hogY emberalakjai

val6sigosnak \6tsszanak' Az, hogY

az alakok hiromdimenzi6sok,
egytrltalltrr nem 6rdekelte Cima-

bu6t sem 6rdekelte ez a Probl€ma'
Giotto viszont lLzasan keresi azo-

kat a m6dszereket, amelYekkei az

alakok hlrom kiterjed6s€t 6rz6-

keltetheti. El6szor is a f6ny €s 6r-

ny6k alkalmazS'sival, maid a Pers-

pektivikus |brizolitsm6ddal tesz

nagy felfedez6st. Azonban nem ez

az egyedili 6rdeme' Giotto nem-

csak 6j tn6don, hanem 6i dolgokat

is akar festeni.
Giotto el tudja hitetni, hogY ott' a

szemunk elStt tort6nik rninden' A

or€dik6l6 szerzetesek tanitdslt ko-
;ed, akik arra intik az embereket,

hogy ha a Szentirlst olvassdk, Pr6-
beliak lelid€zni magukban az ese-.

m€'nY, it€lni, amit a Szentcsaldd

Atek, amikor EgYiPtomba mene-

kiilt, vagY Krisztus, amikor a ke-

reszten fr-iggott. Giotto sem nyug-

szik, mig fel nem eleveniti ma-

gtrban, amit dbrizolni akar, amig

potrtotrtt nem tudja,'hogY 1ll, hogY

mozog, hogY viselkedik, akivel

ilyen dolgok tort6nnek - 6s amig

A koPenY od'aaj d nddkozdsa
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Giotto - II.

Szent Ferenc prEdikal a madaraknak

egyittal azt is el nem k6Pzeli, ho-

gyan hat mindez arra, aki a k6Pet

n€zi.

IV. Mikl6s p6p6val egytitt. ,A' prog-

ram a ferences teol6gia vizudlis

megfogalmaz6sa. L falk6peket tobb

fest5mfihel)' tobb Peri6dusban

dokok r1szere, a fels5 a PAPa

6s a szerzetesek szimata
k6sztilt. Az €Pitkez€s f5 Plrt-
fog6i a ptpitk voitak. 1253'

ban IV. Ince P6Pa szentelte fel

a templomot, amelY ,,feie 6s

anyja" - ,,caput et mater" -
valamennyi ferences temP-

lomnak. A fels6 temPiom
fest6szeti diszit€se csak az

7270-es 6vek v6g€n, III'
Mikl6s pfrya idei€ben kezd6-

dott el, miutln hltt6rbe szori-

:ttak a renden behil a sPiri-

tudlisok ir6nYzat6t, akik a tel-

jes szegCnv s€ghez tagaszko.d-

va ellenezt6k a temPlom ki-
fest6s6t. Feltehet6en m"ga a

papa dliitotta ossze a fels5

templom falk6Peinek Prog-
ramjfut a rendi teol6gusokkal,
fSk6ppen Gerolamo d-Ascoli

rendi generdlissal, a k6sSbbi

Szent Ferenc uizet fakuszt

7290-ben Giotto Assisibe

hogy fresk6in megorokitse
Ferenc 6let6t. A firenzei
m6v 6sz minde n bizonnv aI

jtrrt m6r Assisiben, Cima-

bue, mestere kis6ret6ben,

igy modjlban volt megis-

merkedni a kor leg(rjabb

mfiv6szeti torekv6seivel'
De a mester igazi ke-

pess€gei a maguk tel-
jess6g6ben az Assisi-beli

bazllika Szent Ferenc-cik-

lus6ban nYilvdnulnak
meg. Giotto irjszer6 fi-
gyelemmel fordul Assisi

szentje fdldi kornYeze-
t6nek val6se,ga fel€'

Az 7226-ban meghalt €s

7228-ban szentt€ avatott

Ferenc testv6r siria fOlC

7228-7253 kozott 6Pitett6k

ezt a kr.ilonleges, k€t-
szintes baziliklt. lttrliiban
ez volt az eIsS monumen-
t6iis g6tikus 6Ptilet. Az

als6 templom a zar6n-

megY,
Szent
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A stigmd.k

k€szitette 1270 €s i300 kozon. A
kutat6k t6bbs6ge felt€telezi, hogy a
fels6 templom fest6szeti dfszit6se
7300-ra, az els6 Szent6vre, amire a
pipa a v1l5,g kereszt€nysis R6mdba
hifia, tn6r l6nyeg6ben k6szen lllt.

Giotto Szent Ferenc-ciklusSnak
huszonnyoic k6pe a mfiv6szi alko-
t6er6 gazdagsigdnak nagyszerf
p6lddja. Ezt bizonyitja a kompozi-
ci6k vLItozatossiga 6ppen Ogy,
mint az emberlbrizolls m6lysdge,
az €rzelmek kifejez6s6nek kor6b-
ban ismeretlen, sz6les sk6ldia, a tdi
€s az €piletek, vdrosk6pek sokarcir
bemutatlsa. A halk lir6t6l a heves,
szenveddlyes drAmdig a legkrilon-
bdz6bb fokozatok bemutatl.sfval
talitlkozunk a Szent Ferenc-ciklus
k6pein. Gondoljunk csak a sorozat
mdsodik k6p6re, ahol Ferenc oda-
adja kopeny6t a szeg6nynek!
Csend, b6ke, boldogsdg irad a

k6pb51. Ezt hangsirlyozza a t6rbeli

kornyezet. A h6tt6rben k6t
hegyoldal emelkedik. Ezek
korvonala Y alakban metszi
egym6st a k6p koz€ppont-
jiban. Es 6ppen itt dll Ferenc.

A Prddikacio a madarakboz
c. k6pen ez a csend term6-
szetfeleftiv6 vdiik. trtt csak k6t
emberi alak szerepel. Ferenc
itt nem a k6p koz6ppontiaban
6s nem szembefordulva, ha-
nem szer€nyen, a k6p sz€16n,

oldaka fordulva 6ll, 6s m€lyen
meghat6dva besz€l a mada-
raknak. A kolt6szet pdratlan
k6pz6mfiv 6szei ebr azol|sa ez
a festm6ny.

A forrasfukasztas csodaja-
nal Ferenc ism6t a k6p ko-
zlppontjlban jelenik meg.
Arca 6s eg6sz alakja meg
ftszellemr-iltebb. Az 69 fel6 fordul-

A San Damiano+emplom fesztilet4nek
intelmei

va nagy k€r6s€t a mogotte l6v5 me-
redek, magas szikla csak hangs6-
Iyozza. Mennyire kriionbozik egy-
m6st6l Ferenc €.s az e15t€r hdrom,
nrir val6ban emberi alakial

A StigmatizAcional a lira drim6-
vi fokaz6dlk. Az 69 6s fold 6rint-
kezik itt egymdssal. Ferenc a k6p
6,tl6inak metszdspontjfhan t6rdel.
Az €pit€szeti kornyezetben bemu-
tatott ielenetek a fiatal Giotto t6r-
ibrizolSs iritnti nagy 6rdeki6d6s6t
bizonyirjlk, amely a kortdrs r6mai
6s toszk6n m6helygyakorlat to-
vitbbfeilesztEs6t jelentette. Ennek a

kornyezetnek minden esetben sze-
repe van a mondanivai6 kiemel6s6-
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ben, gazdagitisdban. igy az orodik
k€pen, ahoi Ferenc lemond az
apjAd kapott iauakr6l, az apa €s a
fifi kozotti ellenrdtet, az egyhLzi €s

vil6gi 6let k6pvisel5inek szembe6l-
litlsdt a hin6r k6t 6prilercsopoftja
hangsitlyozza. Ezek ugyanakkor a

kozottrik 16vd tires teret is ovezik,
amelyben az 6gb6l lenyfl6 isten-
k€z tal6.Iko zik Ferenccel.

Az omladoz6 San Damiano kis
templomit, ahol Ferenc imldkozik,
kivLilrSi 6s beltilrSl is iitjuk, s an-
nak m6lyebb ter€t is 6rz6keljtik.
M6g m6iyebb teret mvtat az aries-i
kaptalanterem, ahol az elStlrben,
jobbra a hlttal uI6 szerzetesek s0-
lyos alakjai 6s fercie sorfalai fokoz-
zdk a t6r1lltzi6l

Az Ojfalta trbr5.zo\5.sm6d, az em-
beri drzeimeket ktfejez6 k6pek
azonnal kivir.tdk a kor-tdrsak elis-
mer6s6t. A koz6pkorban a m(tv6szt
m6g csupAn iparosnak tekintett6k,
Giott6val veszi kezdet€t a miiv€sz
tdrsadalmi helyzetdnek megvdlto-
z6sa.' Az italiai "varosok versengtek
Giotto rnfivei6rt, kitr.intet6sekkel
halmoztitk el, b6kez6en fizettek,
csak jojjon, tisztelje meg 6ket, 6s

tegye sz6pp6 v1rosukat festmdnyei-
vel. igy Giotto festett Padovtrban,
Firenz€ben, Nlpolyban is, s minde-
nritt tisztelet 6s csod6lat vette kon-il.

4 Folytatjuk
Risko Marianna, Nagysz6l6s
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TIBETI MESE

Messze, messze a hegYek k6-

zgtt, egy kis faluban 6lt a kis

Badmarak. A tibetiek nYelv€n az

5 neve azt ielenti, hogY rubin.
Sz6p volt a neve a fiirnak, de

mert a mesCben ti mindig 
^z

igazsdgot keresitek, meg kell
mondanom, hogy nem sokra

ment vele. A falu legszeg6nYebb

embere Badmarak €desaPja volt.

N6tt a kisfifr, bfu az aPia meg

az anyja azt szerett1k volna, ha

rnindig kisfiir marad. De eliott 
^z

ideje, hogy az ottani szokls sze-

rint letegye sz€p becenev6t, 6s

m6sikat vlIasszon. OIYat, amilYet

eg€sz 6let6ben haszntrlni fog. A
szrilei iskol6ba szerettek volna
kr,ildeni. Arra szitmitottak, hogy a

fifi majd nem lesz olYan szeg€nY

ember, mint 6k. Lzt akart6k,

hogy gyermekuk messze foldon
hires tud6s, bolcs f6rfiir legYen.

itm a bolcsess6get nem adjik
ingyen. Sehol nem tallltak olYan

tanit6t vagy szenetest, aki csak

figy isten nev6ben vlllalta volna
a fiis tanitlsit.

Szr-ilei irgy hatlroztak, hogy
eladjdk egyetlen birkdiukat. 0gY

is tettek, s Badmarak elutazhatott
a v6rosba, az iskoltrba. APia a
birka ir6t odaadta a tanit6nak, a

fiii pedig beillt a tobbiek mell6 a
padba. Ecsetet, tust, PaPirt ka-

pott, 6s rajzolgatni kezdte az

irisjegyeket. Most ijedt 6m csak

meg Badmarakl MennYi irisiegYl
Yan vagy ezer, talln k€tezer is.

Es minden irisjegYetj6l meg kell
jegyezni, mert az egYik azt ielen-
ti, hogy viz, a mlsik azt, hogY

nap, a harmadik azt, hogY em-

ber.
Eltelt egy nap, el kett6; a har-

madik napon Badmatak meg-

szokott a tanit6t6l. Kiszaladt a
mezSre, leheveredett a ffbe, 6s

gondolkozni kezdett. Haza nem

A k-is Badmer€*"k
t6rhet; sz€gyelln€ mag6t aPia €s

anyia e15tt. Az iskol6ba sincs

kedve visszamenni, nem kell ne-

ki az a retteneies nagy tudo-

mdny. igy t€pel6dott sokiig, v6g-

re is hangos zokog6sra fakadt:

- MiCrt is nem tartott otthon
apdm? 6rizn€m a juhokat a he-
gyekben. Mi6rt volna sztiks6gem
arra a bolcsess6gre, amire a

ta:n'tt6 tanithat? O, 6n szeg6nY

Badmarak, ki'fog raitam segiteni?

J6l kisirta magln; ett5l megnl'u-
godott €s elszunnYadt.

Egy hangya €btesztette fel. A
kis iilat felmS.szott a kez€re,

azon kereszttil ciPelte a nii6n6l
sokkal nagyobb terhet, egY bit-
zaszemet.

Badmarak rif(tit, s ahangYater-
h6vel egyritt messzire rePrilt'
Badmarak pedig 6jra elszundi-

tott. Eppen azt 6Imodta, hogY is-

m6t otthon van, mikor valami

csiklandozis fol6bresztette. Hdt
vgy^naz a hangya, amelYiket az

elSbb leffjt a kez€r61, mtrszott az

ujjaira, 6s vonszolt a' neh€z terh6t.

Badmarak ismet raffit. A han-

gya lesodr6dott a foldre. A fit
utlnan€zett, s igy gondolkozott
mag6ban

,,Hitha nem is kozons6ges
hangya, hanem..."

De be sem fejezhette gondo-
lattrt, mdris ott volt a hangYa a

kez€n,6s kr.izdott nagY terh6vei.

Badmarak most nem firjta le
kez€r5\, hanem tovibbsegitette.
Figyelte a hangytrt: most egy

nagy k6 iilt az fitjlban. AhangYa
megmAszta ezt is a terh6vel
egyritt. Most 6ppen a k6 tetej6re

6rt volna, mikor hirtelen sz6l td-

madt. A, sz€l lesodorta a foldre.

Olyan nagyot esett szeg6nY iilat-
ka, hogy a hdt6'ra fordult, 6s

li.J;rai ^z €g fel6 kabmPlltak'
Badmarak egy pdlcikdval Itrbra

segitette a hangydt. Aiig szusz-

szant egyet a der6k kis iliar,
mlris kapta terh6t 6s mAszott fol
a k5re. Am ism6t csak lesodorta
a sz€\. S megpr6b6lta m6g sok-

szor, mig v6gtil is sikeniit feljut-

nia a k6 teteiere, 6s hazat€rhetett

a bolyba.
Badmarak elgondolkozott :

- A hangya kicsi 6s gYenge,

m6gis el6rte c€ljdt, En ember va-

gyok, 6s sokkal er5sebb. En ne

6rn€m el c6lomat?

- Helyesen besz€lsz, Badma-

rak - tnondta valaki a htrta mo-

gott. - Alig tanultdl m6g valamit,

mtrris figy besz€lsz, mint egy

nagy bolcs. De igazdn bolcs ak-

kor leszel, ha nekilllsz atanrrl s-

nak.
Badmarak kortiin6zett, hogY

honnan jon a hang. Es ekkor
megliltta a hangydt. MegIltta a

hangydt, az besz€lt hozzS'. YaI6-

ban, nem kozons€ges hangYa

volt.
Badmarak visszat€tt az iskolS'-

ba. Most m6r nem tal6Lt^ ne'
h6znek a tanullst. NagY tud6s

lett belSle, 6s bolcsess6g6nek hi
re messzi foldre eliutott.
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Vizszintes:

) Az id€zet els6 r6sze. Z6rt betfik:
u, 0, a, H, A, e. 15. Apr6 szines
Uvegdalabokbol osszerakott k6p. 16.
Harcok, viadaiok. 17. 3,i,4 az €rt€ke.
19. Goly6s jtuek. 27. C a vegyjele. 22.
Yarizsl6. ?3. Rimutat valamire, 25.
1/2 I(ar6! 25. pen6szes targy
kellen-retlen szaga. 28. Ilyen kar is

.van.29. Ital. 30. V6ghezvitr cselekv6s.
32. Az lramerSss6g m6rt6kegys6ge.
33. Kov6r. 34. Figyelmes p6rosai. 35.

.:. de Janeiro. 37. Feljegyez. 39.
Edess6g. 4L pufok. 43. Letornaz
valanrir (pl. kilokar). 45. Macskaflle
ragadoz6. 46. papir zsebkend6
rovidit6se. 47. Dia v6g n6lkr_ill 49.
Daiol piratlanat! j0. Forditva:
szolmizS.ct6s hang. 51. Rohan vala-
hovlr. 52. Tdrgyak elhelyez€s€re szol-
9616 6llvLny. 54. Gyapjlt6rr, tej66rr 6s
hirsi6rt reny6sztert emldsdllat. 55.
Foldet forgar. 55. LSt6szerv. 5g.
Ebben a pillanatban. 60. Nitriffi

vegyjele. 51. Szeretne valamit. 62.
Kiejten mS.ssalhangz6. 64. Konny6.
kis hadihai6

ruggoleges:
2. Fordiwa:24 6r6n beiril. 3. I<legen

tagad6s.4. Nem azok.5. Olyan, mint
az 6szv€r. 6. Matilde egynemfii. 7.
Zak6 pAratlanai..8. R. S. 9. igy ejtjuk
az angolban a H-t. 10. pazarl6 v€g
n6lkul. 11. A bir6 ddntest hoz. ti.
Tal6n. 13. Fordifva: nem be. L4. nz
iddzet folytatisa. ZArtbetfik: n. 6. n.
A. D. Z. R. 18. R6mutdt valamire. 20.
Uram latinui. (Megsz6litas) 22. For_
ditva oroszlAnnfv. 24. Erk6lcs6s. 26.
Madtu, illerve g6p is leher. 27. H. p.

O. D. 29. Yez6nyeli valakit t6ahovA.
31.. ... - vesz, (rakosgat).,33. Birtokos
n6vmis. 35. M€z egynemrii. 3g. Tova.

fl E I Z.S.! GyUmolcsdarabos
lekvfr. 42 Tlrben k6nilhatdrolt for_
ma. !!3 L u N A. 46. rdegen
f6rfin6v. 4Q. NOt n6v. 51. IIlat. 53.
Ldny cigdnyosan. 56. Sokall pdrat_
lanai. 57. Csak veg n6lkul. 59. test
egynemfi. € o. O 62. Ciffvegy-
iele. 63. Disz.

Bekrildendd a vizszintes I 6s a'
fr-igg6leges 14.

A bektild6s hatlrideje:jfnius 20.

u q N t M "4 *
a

U ( t! p I 'i- I A H
?) il4 @ + h 1

l6a
J c A T t+' t{ 4{,rnr 18

I
I Y t ( I ,h

u '3 1 a' \t o L
"t {t ,o2 '"K h

,b o 27

h a L
2ST 2 0

IG? 2 T '+ c "\ X P 2 R
t3

T t L T
t,o tol t ,rr1

9
,.R

t o "L ,2
( R &,k 'k K I 1 ? U i\,/ -b I

2 ,"L
L 2 D *

'h I U k ,P
ZS L 'b 1g

I
,"J L L

(
I g s "5 I t ,T I ,P L t3c uoJ u tr
s' 5 '3 L 2 ,.1 'e

14 o I T 'h A
B r 4 ( A q I T 3 "zt 'v R 5 * tl' D

A l o L 4\Lt o t?
f\} ,q ( R A J T h

H

I{umof,os vf,laszok,
avaw t$abb kumr6,ni tekercseket fedeztekfel?

M6r az eI5z6 szS"munkban sz6 volt arr6l, hogy az
idei hittanverseny elsd fordul6 j:ara belrkezett megfe_
jt6sek kozort is akadtak olyanok, meiyek nem fel-
t6tlentil feielnek meg a val6signak. Vagy ki tuclja...
N,leg rnerem kockdztatni a feltltelez6st, hogy hittan_
verseny ifjttitanjai rdbukkantak a kumrdni tekercsek
legfrissebb verzi6j5,ra, 6s azokat tanulmlanyozva,
illewe azok alapjdn felk6szrilve adtltk meglep6
vLlaszarkat. Nos semmi sincs kizdrva...

De n6zhetjr.ik a humor oldal6r6l is a dolgokat, 6s
ak6r j6kat is neverhettink rajtuk. Ez€rt most,

thog_yan azt el6z6 szimunkban megig6rtrik, ioii6n'
belSlrik egy kis izelit6.

- Ki mehet be Isten orsz6g6ba?

- Aki fentrSl szrilerik.

- Mely szavakkal kezdddik Jlnos evanp;6liuma?
- Evang6lium Szent Jdnos konyv6bdl.

- Mivel fejez1dik?

- Ezek az evang€Iium ig6i.

- J6zus a ,,j6 p6sztorr6l. sz6l6 p€ldabesz€d6ben a
juhok mrrdl ismerik fel a p6.sztort?

- Ha egy juh.

- Milyen jelbdl l6rra Kereszteld Szent J6nos, hogy
Jdzus az Isten fia?

- Hogy leszdllt 15. a szents€g.

- Mi6rt zdrilk ki Ddvidor a filiszteusok sereg6bdl?
- Az€rt mert megolte G6liitot.

- Hogy irivtdk Ddvid feles6g6t?

- Szent Erzs6bet. e

- Hogyan halt meg Saul? 1

- Kegyelemdofdst adtak neki.
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Or .q nANerRe

Hittan6rln a K6Pes Biblilt n6ze-

gerik:

"_ Ezen a k6pen Addm m6g egYedtil

van - magyardzza a hitoktat6. - Mit

gondoltok, mi6rt ilyen szomorir?

- TaI6o mert gyanitia, hogY Eva
nemsokira megielenik! - v61i Tamis.

MoDenn reNY

P6ter benyit a konywkeresked6sbe.

- A hirgomnak szeretn6k venni va-

Iami sz€p kotetet a sztilet6snapi'ra -
mondja. - Mit tud ajlnlant?

- Mondjuk egY sz€P Biblilt
* Az nekem, sajnos, most tirl drdga.

- Kaphat6 az 6szdvets€g €s az Ui-
szorrets6g ktilon is. Melyiket csoma-

goljam be?

- Tal6n inklbb az ttiat. A hftgom
ugyanis modern llnY. 6s nemigen
kedveii a r6gis6geket.

ANcv,qlt KERDES

- Papa, az emberev5k angYalokat

is esznek?

- Nem, kisfiam.

- Na es ha szArnYast szeretn6nek?

Vrzus verllrgo6
Az amerikai felkerr-li a mennyor-

s'zAgba, 6s rnindenkinek csoddlatos

bazdjival dicsekszik. Egy topdrodott
idds firnak p6ldiul a Niagara-viz-
es6srSl ira<Jozrk.

- Hlt a maguk Niagardja is valami?

- vllaszol a kis oreg.

- Urasigod talin litott m6r na-

u;obh vizet is?

- Meghiszem azt.

- H6t kicsoda 6n?

- No6 a nevem.

Rrposz.t'

Az ateista tigyw6d 6s a pl6binos vi-
tatkoznak:

- Mondja csak, tisztelend6 fir, ha a
pl6b6nr1ja perbe keveredne az or'
doggel, ki nyern6 meg a pert?

- Az 6rdog - v6gja ra a Pl€binos -,
hiszen az c.sszes r.igyv6det mfu 16.9

megnyerte magAnak.

Merro xoszonr6s
Vilinek stitem6nyt kellett vinnie a

pl6bdnos (x n1vnapjfua. A mam6ia a

lelk6re kdtotte:

- Ha a pl6bdnos rir kinyitja az ait6t,
illedelmesen mondd:,,Dics6rtess6k,
plEbdnos 6r!" Meg6rtetted?

Hazajovet az anya megk€rdezte,
minden rendben ment-e.

- Az atya nem volt otthon.

- tsa

- A htrzvezetS n6ni nyitott ait6t.

- tsa

- Neki igy koszontem, ,,Udvozl6gY,
MArial"

Neivt sgrvltr,tt

- Nagyitanak itt f6nYk6Pet. k6rem?

- Hogyne. csak tess€k ideadni!

Akir Cletna gysig(tra is nag.vithatjuk.
Mtt itbrdzol a felv6tel?

- A Szent P€ter-bazilikftt.

Az srruut
Egy ferences 6s egy jezsuita besz€l-

get:

- K6pzelcl - mondja ferences -, a

rendhdzunkban olyan hideg van,

hogy a hdm€r6 nulla fokra stillyedt.

- Az semmil - mondja a jezsuita.

- Mi semmi?

- A nulia.

IsrpNr szenrNcsr

- Mondd, apl, a j6 Istennek van fe-
lesege?

- Ugyan - s6hajt a papa -, akkor
hogyan lehetne mindenhat6?

0OO)iWL srmorven ,'3. snitvt

Kriczkry Katalin (BeregszAsz)

ffi:",l,ffi:lil,,l"^,,,
Butella Eva (Beregszlszt

i:ffiT:il,i:1.'*;";

A keresztrejtv€ny helyes ,

G r u s 6 n - l;i,ff:,H g), * u 
", 
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Kriczky Katalin (Beregszdsz)

Boddk Hajnalka (T6csO

Glusdn Krisztina konYvjutalom-

T;;,";.smes
fejt6se; Szdmithatok rdd Istenem.

6gy vdgyok kdzeledre.

Bibliai vet€lked6
Kedues fiatalok!
Folytatjuk bibliai uetdlkeddrtket.

Isntetelten szeretndnk buzditani
mind.enkit, boglt kapcsolSd'ion be a
jatdkba, tnert a nyefiesek kozott
ertdkes konyueket sorsolunk majd
ki. Hcqra!

J6nis Ninivdben

1. Hogjtan keriilt J6nds a
t enge rY 6I a s z d.r azfdl dre ?

2. Mery^ik adrosba kiildte Isten
Jdndst?

a) Tarzisba
b) Niniv€be
c) Jeruzsilembe

3. Jdniis beszdd'e utdn mit tettek
a ud.ros lakdi ds a kirdlY?

a) Nem hittek J6ndsnak, 6s

elzavartAk.
b) Bojtot hirdettek, zs6kruhdba

Oltdztek, megb6ntdk bfineiket.
c) Meghallgattlk J6n6st, de tovdbb-

ra is gonoszsigokat cselekedtek.

4. Mit rend.elt Isten JdnQs fdld,
hogjt drnydkot adjon neki?

a) kukoric6t
b) kendert
c) tokot

5. Hdny ember Ah Niniadben,
amelyrdl figy tr a Biblia' Itogit
mdg enndl is tiibben ua'nnak?

12 x 100 x100 :

A megfejtdseket 2002. irtnius 20-
ig krildj1tek be a szerkesztdseg cf'
m€re! ' 

Io szorakozast!


