A KARPATALJAI ROMAi I(ATOLIKUS EGYFIAZ I,APIA

20A2.

ViL 6vfolyzffi, 5, sz6m

Ui J{ajtds

2

Alalrulni € s alal<itarai
ktildet€sben

A renreronrs6r:
Alakulni 6s alakitani

ki.ildet6sben
Imaoldai

....2-3.old.
...4.old.

H6tkoznapi hffs6gben . . .5. old.

K6rustalllkoz6 az Egri

Baziliklban

. . . .6-7.

oLd.

,,'Ii vagytok a Fdld s6ja..."8-9. old.

eletige. 2002.

jirlius . . . .10. old.

Elm6nybesz6mol6 a budapesti
nyerem6nyutaztrsr6l . . . .11. old.

.
Kozlem6ny
Hirek

.12-13. old.

.....14.old.

Egy mozaik a koncert

h6tteftb6l

.15. old.

Tord meg kenyeredet
az 6hez6kkel . . . . . .16-L7. old.

T6mik a gyereknevel6s

m(w€szet€r61.2. .18. old.
Neit6ljetek! . ....19. old.
.2A-21,.old.
GiotroIII. ...
..".22.o1d.
Mese
Keresztrejfveny . . . . . . .23. old.
Humor, bibliai vet€lked5 24. old.

'

A Kdrpitaljai Egyhdzmegye nagy tinnepe, hogy Szent P6ter 6s P1tr
tinnep6n k6t papot 6s k6t diak6nust szentel Majnek Antal megy6sA ptispoki k€zrdt€tel 6s a Szentl€lek segits€gril hivdsa
ptispok
^ty^.
6ltal az apostolok szolgilata folytat6dik a hivek szolg6iatAra, J€zus
szeretet6b6i. ,,Szeretsz engem?" - k€rdezte J6zus P6ter apostolt6l. A
k€rdezd J6zus szeretete mogott a keresztre feszit6s feh-ilmirlhatatlan
t6nye ill ellens6geiCrt, a bfinosok6rt. A biineit sirat6 F6ter plr hete
kapta rneg a megbocsitlst a feltdmadtJ€zust6l szem6iyesen. P6ter sz6mlra teh6t a szeretet nem puszta sz6, hanem J€zus hal6l6nak €s feltir
mad6s6nak kozvetlen, alig p6r napos tapasztalata. Ebb6l ad6dik P6ter
vtrlasza:,,Igen, Uram, Te tudod, hogy szeretlek." (fn 27, 75k)
P6ter olyan fij szeretetet kapott, amely eg6szen it6rt6keli addigi
6let6t. Egdsz tov6bbi 6let6t ennek a szeretetnek trldozza fol, m6gpedig
orommel. Mir megtal6lta a kincset. Krisztusban.
M6sk6nt forrott ki Tam5s apostol, mlsk€nt J6nos, P61... Mind evangeliziil. Hisznek, s emiatt az fij szeretet miatt mlskEnt tesznek. Teneik
a hitben el6retekintve kddben val6 l6pdel6snek tfinnek, apostolkoddsuk 6sszess6ge m6gis kirajzolja az lJjsz6vets1g egyhlzdnak itj6t.
Els6 lCp€sben a 72 apostol ezt kapia: ,,A pogdnyokhoz ne menjetek,
€s a szamaritinusok virosaiba be ne t6rjetek!" (Mt 10, 5) A zsid6 n€p
kozoss6g6t 6s test6t felvevd Krisztus elkotelezte magdt, hogy hiitlenked6, kivdlasztott n6p€t egybegydjti. Az apostolokt6l is ezt k€ri. Csod6latos isteni szeretet ez, amely a bffnok sokasiga ellen6re is hfis6ges
marad n6p€hez. J6zus l6p6sr61 l6p€sre tanit meg minket minden n6pfajt €s nemzetet szolgilni, felvillalni, mint 6 maga megtestesiil€s6vel
6s elsd kr,ild6s6vel. A hivatds kialakul6sa utdn a pap is ilyen szemmel
n6zi saji$iait €s azokat, akikhez ktildi prispoke. igy egyetemess€ v6lik
a krildCs misodik l6p6sben: ,,Menjetek, tegyetek tanitvdnyommd minden n6pet..." (Mt 28,19)
J€zus imiliban, virasztltsaiban 6lland6an az Atyitban 6l' Nem tud
mdsk6nt lltezni kozottiik. A papt6l is ezt a szentet, mindenkinek sz6l6tkivinilk amib5l tobb lesz, mint onmaga. Gyatl6 emberi volta eller-r6re kell tanirs6got tennie a papnak az Atya jelenl6t€r61, a Fiit
kereszthalllt hal6 szeretet€r6l, a Szentl6lek egybegy6jt6 kegyelm6r6l.
Iiyen szempontb6l a colib6tus nem vesztes€g, hanem egyetemesre kinyil6 szabadsdg. Mint ahogyan egy hfisdges hlzas tanirslgot tesz t6rsdnak szeretet6r6l, s ez szabads6g mindkett6jtiknek. B6ke' Jelenldt' A
kozoss6g orome.

Virunk Benneteket, fiatal tanirsdgtev5k! Vlrjuk a bennetek mfikdd6
titkot, melyet J€zus a hivekCrt ailnd€kozott nektek. Besz6ljetek J6-
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zusr6l azzal az,,elfogults6ggal", amely nem tArgYat tanit, hanem azt,
Akit ti is kovetettek, mert 6rdemesnek tartottdtok. Mert ti is v6laszolt6tok, mint P6ter: ,,Igen, Uram, Te rudod, hogy szeretlek'"
J6zus szeretete 6des a szlmunkra. A kereszt 6dess6g, mert szeretve
vagyunk J€zusban, ha 6 szenved is €rttink. MegbocsAt helyetttink, kiengesztel. Nagyp6ntek 6s Nagyszombat csondj6ben a halott Krisztussai
elereszteni mindent, amihazug, €s odaadni migden kdpess6grinketJ6-
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szeretetb6l a szolgllat kereszti€v€ vdlik. ,,Nem akarok mdssal dicsekedni, mint a mi Urunk J€zus Krisztus keresztjdvei, aki iltal a villg meg van feszitve
szdmomra, s 6n a vill,gsz6mtrra... az irj teremtmdny
szdmit." (Gal6, 14)
Az irj teremtm6ny, az'6j kozoss€g az egyh6.z tavaszat jelenti. Blr sok a bfin, sok a statisztika szerinti
helyzet,Isten kegyelme tovdbbra is v6lto^ggaszt6
fiata|, tavaszias. Ez€rt annak, aki a kegyelz^tlanul
met elfogadja, tavaszias benyomdsa van Istenr6l. Az
osszes megter6 errSl a felfedez€sr6l, megirjuldsr6l
tanirskodik. Az egyhLz a tavaszt hordozza, mert a
feltimad6s - tavasz. J€zushoz csatlakozni 6s egymdssal a hit cselekedeteiben munkdlkodni a kegyelem torv6nyszerfisdgeinek vLllallsa, nem a halii6.
Legfoljebb az onz€s hallill€, de meg0jul6s, b6ke,
orom, szeretet... (Gal 5, 22)
A hivek hivatlsa €s a pap€ hasonl6 egymishoz, 6s
kiegdsziti egymlst. A papi szolgiiat tanfisegtetelei
iital a hivek meger6sddnek abban, hogy saj6t helytiket Isten szemlvel ndzz€k, megfijuljanak €s tan(rslgot tegyenek. Yarga Ldszl6 atya igy ir erc6I:
,,Akit sziven talii az Evang€lium, a J€zus Krisztussal
vaI6 tal6lkoz6s, az megt6r. Aki megt6r, annak eg€pz
l6ny6t megragadja az oromhir, az ltalakul, az k€ptelen hallgatni arr6l, amit tal6,lt 6s hallott. Ha a keresztdnyek hallgatnak az Evang1liumr6l, J6zusr6l, akkor
nemjelenti, hogyJ6zus Krisztus dromhire, hanem
^z (a politikai, gazdasdgi vtrlsig, a piac, a divat, a
m6s
bfin) ragadta meg a sziv0ket, zz, amir6l oly szivesen
6s olv sokat besz€lnek.
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,,A villgnak 6s a megkeresztelt, de meg nem t6rt
kereszt€nyek tomegeinek joguk van megismerni az
Isten szeretet6r6l sz6l6 oromhirt, az Evang6liumot...
Nekrink pedig koteless6gunk 6s jogunk evangeliz6.lni - olvassuk a katolikusok torvCnykdnyv6ben. C. I,
C. 21.I. K. -, mert ha nem tessziik, a kovek fognak
ki6ltani helyenrink.
E koteless€g al6l hosszfi id6k6n 6t folmentethik a
viligi hiveket 6s gyakran magunkat is, mondvdn,
hogy mi nem vagyunk szektdsok, akik tlritenek, tagokat toboroznak. Lelkiismeret-vizsgllatot kell tartanunk. Mint pap, alig talllkoztam olyan katolikus kereszt6nnyel, aki a mulasztls bfin6vel vidolnd magtrt,
mert nem evangelizllt, nem tett tanilsegot b van
sz6val, tettel 6s ielekkel J€zus Krisztusr6l.
Vannak, aki k6szek lelkiismeret-vizsgllatot tarfria
vdltozni €s vlltoztatni, mert szivLikig hatal a villg
sebzetts6ge, 6s megdrinti 6ket az igazsdgra 6hez6k,
szomjaz6k onpusztitisa, mivel nem jutott el hozz6iuk az 6let evang€liuma. Vannak, akiknek fij, hogy
m6g a kereszt6nyek is iivalllsok fijkori piacln
oromhirutdnzatokat vdsirolnak, drigtrn, onjelolt
messiisok kinltiatdb6l, bes€tdlva ezzel a hazugsig
fejedelm6nek csapddjdba. Yannak, aki felismert6k,
hogy kereszts6gtikb6l fakad6an hivat6suk J6zus
Krisztust vinni az emberekhez, megfertSz6dni a j6
hirt6l, szeretn6k depresszi6s, ororntelen hiveinket 6s
vil6gunkat oromhirre lthangolni. Akiket betolton az
6let Ig6je, 6s a szivrik serlege tflcsordul."
Egy irj mis66rt 6rdemes egy pitr cipSt elkoptatni.
Mdszd.ros Domonkos OP
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A IJit szelleme

csendes, nern ktiuetel6dz6; 6ndtad6 6s
cinfeld.ldoztS... Egj,trtfial a tdirelem szelleme, a'z el nem fd'radd.s, afel nefn adds, a kitartds szell.eme... Ifa, igazi ltitiink
aan" akkor mindenkor felemeliiik fejiinket, 6s a nagj,t udl'
Lalkoztis adltozatos jdtdkd.rdl sobasem mondunk Ic: mindent fijbdl kezdeni, mdg akkor is, ba art drezndnk, ltogy
drtelmetlen a tou d'bb b aladds.
B.'Welte
Tompa Ldszl6

Ne f6li!
NefeljlHa beddh bdnYa 6ie
Bdklyoz is 6lue, - mdgse fdli!

Lehet, boglt barnar kozel1re
Eszm€lsz a keznek,
Mely szabadulast boz, s el6r!

Tudd meg, bogjt nincs drdkos 6jjelS nincs pdlma n€lkiil siuatag!
Sorsod is bantdst, bait el6gel,

S ba nem? Ugjtis szebb. Nem remegue...
/hadd inogjonfolyvdst a nad!/

feloldja zLizott,
Szallni adatott szdrnyadat.

A kin fejedre
Koudcsol fdnyes korond.t!

S

Kyrie eleison!

Krisztus lelke, kifugjtb atatlan

Irgalmazz, Uram,

gazd.agsagod dltal
szentelj meg engem!

a mi korunknak,
€jszakdinknak,
tiress6grinknek,
hdtunkon hurcolt
terheinknek,
kusz6lt villgunknak!

Krisztus teste, onfeldld'ozo
szenueddsed ahal r,idudzits engem!

Krisztus udre, sziuednek rdm drad6
melege d.ltal ibless meg engem!
Kris ztus kins zenue d 6 s e,

Cbriste eleison!

azzal az erduel, amellyel kiniaidat

Legy irgalmas, Krisztus,

eluiseled, er1sits meg engem'!
6, 6des 16zus - mert te olY

gj,'dnges4geinkbez,

gjt4r s zo kinc

sr,in kb

62,

udgtelenr'il

mert bid.nyzik beldhink
a derfi, tele uagyunk

Ne engedd- mert az orok
boldogtalansdg lenne

egjtkeduien kdzdnyds.

Kyrie eleison!

-,

boglt tdled elszakadjak!

Uram irgalmazz,

mig a fejl6d6s
(rtj6n jirunk,

Gonosz ellensdgtdl - mert
mdskdppen legt1znek - oltalntazz
meg engem!

mig novekszik ismerettink,

Haldlom ora:idn, amikor szfuem
remeg afdlelemtdl, h{uj el engem!

tudom6nyunk,
mig fejl6dik mriv6szettink,

S mer-t kezdendl fogua szerett6l,
iuttass magadboz engenx,

mig k6t k1zzel fogjuk meg
feladatainkat,

mig formdl6dik

I

jd uag! -,

ballgass meg engem!
Sebeid m1lydn - mert az a biztos
meneddk nekem -, rejts el engem!

szorongdsokkal,
bideg sziutink rideg,

,l

Gyotrelerntfiz ben, b aj koh 6 ban

j6mbors6gunk,
mindaddig, mig 6szint6n
el6re tdreksztink.

.

bogit szentjeiddel dicsdrjelek
teged, Uramat, Istenemet,
mindrirdkkon ordkk6! Amen.

r

P. Lippert
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Hetkoz;rrarpi hffs€gben
b6ltat6sok idej6n. Meg kell ismerntink Istent, hogy meg tudjunk egymdsnak bocs6tani" Ha valamikor el6

f6gem segits6g6vel elv€geztok azt,
amit reggel m6g nem €rkeztrink, ebben a gyerekek is segitettek. Mikor

ffis szp ballatara legt)bbrinknek a
papi, illetue a szerzetesi biuatits jut

is fordulnak osszesz6lalkozdsctk,
azonnal ki tudjunk engesztel6dni

az r.innepek alkalmdval egytitt van az

afogalom

egym6ssal, mefi akkor az Ur is megbocsdt nekrink. Teljesen az Or igaz-

nydjunk szlmSra.

Bar mar ja ideje eknult a hiuatasale
uilagnapja, 6n mdg mindig fontosnak
t(,r.rtom, bogy besz4ljrink rdla. A hiua-

esz1be elsdsorban. Pedig ez

sokkal tagabb 2rtelmfi 6s sokr4tfi. Sajnos, ritkan talalkozunk olyan szeme-

l.yekkel, akik

pAMAil a bazastarsi

biuatasukrol tesznek tanilsdgot. Mien? Igazabdl nem tudom. Ped.ig ugSt
6rzem, a mai fiataloknak,

nekr'irtk, e

I6ren nagy szr,iks4gtink uan pdldakdpekre.

Megijeszt minket

a

udlasok naglt

szarna., k€telyeket 4breszt benntinle a

ciuakod5 bd.zastitrsak, szril6k latua-

nya, elbizonytalanit minket a mdclid.n keresztr,il bel1nk dramlS uilag.
Sajnos, agltmosdst kaptunk ct szappanoperaht1l es a bollpoodi tort6netel<tdl, amelyek a ,,szabadsd.g" illuzioiat igyeken'rek su.gallni. Vagyurtk
a boldogsirgra. de,,szabadsdgunk"
leodatozasatol, a ntasile emberert ualo
aldozcr.tok hozdsatol. a lernondhsoktol ualo fElelem fajdalruas elSize kicsit

mintba megbdnitana minket.
P1ldak2pekre uan tebd.t sztiks€grinle, olyan emberekre, akik

a

bd-

zastarsi btis€grdl tesznek tanubizonysdgot, akik arra tanitanak min-

a bdzassdgban 616 keresztenyek nem megfogjtatleoznak, baket, bog,;

nem egymast gazdagithcttjd.k, nem a
szentelyisegtiket, udgjtaikat 6s szabadsagukr,tt adjd.k

fel, banem kitel-

iesedbetnek, 6s egymdst gazdagitua
gazd.agod.batnak. Lehets1ges.-e ez? Es
mi segit ebben a bazastd.rsaknak?

Munkatarsunk Szolinszky lr6nt,
az unguari egtbazkozs€g egjtik biudt
megkerdezue pr6bdl ualaszt adni
ezekre a kerd4sekre.
Neo

- Hogjtan 6li meg bdzastdrsi
b iu

at d. s d.t a min d.ennap o kb an?

- N{egt6r6sem utdn 6letem teljesen
megvdltozott. Az Llr nevel minket. A
neh6zs6gek, melyek az 6letemben
ad6dtak, sok mindenre megtanitottak: tUrelemre, arra, hogy el tudjam
fogadni ezeket a neh€zs€geket, hogy
soha ne mondjak nemet a megpr6-

sitgtt keil

keresnr.ink.

Most

eg€sz csalld, nagy boldogsdg mind-

m6r

- On szerint /ni6t't jobb, ba. a
ziildk tiibb gjt ere ket odllalnak?

konnyebben dtv6szeljtik a konfliktusokat. Fontos, hogy tudjak hallgatni.

s

Eszrevettem azt, hogy amikor nem
vlgtam vissza, amikor tudtam nyelni
egyet 6s hallgatni, ez egy id5 utdn a
f6rjemet is megvlltoztatt^. Ennek
nagy 6talakit6 eleje van. Mindennap
felaf6nlom rnagam az rJrnak, elfogadom t6le 6s felvillalom a pr6bat€-

Ha csak egy gyerek van a csalSdban, egyedtil 6rzi mag6t a villgban,

teleket, de elrhez az elfogadlshoz

6 segits€g6t. Orommel tapasztalom magarnban a szeretetet
m6sok irint. Pr6b6lok a mindennapokban j6 p€ld6t adni. A gyermekeimet is elsdsorban p6ldaaddssal
k6rem az

nevelem 6s csak azutan szavakkal.

hilnyolja a tesfv6ri szeretetet.
J€zus az apostolait a vil6gba killdte

-

meg kell Elnrink a feladatainkat

a

vil6gban.

A nagyobb gyerekek segitik a kicsiket a tanul6sban, magukra v6llalnak olyan otthoni feladatokat, amelyeket 6k is el tudnak v€gezni: f6zest, srit6st, kerti munkdkat. Ezzel sokat segitenek a f6rjemnek €s nekem.
A f6rjemnek 6s a gyerekeimnek kosz6nhetem, hogy dolgozhatom. Sok
terhet levesznek a vdllamr6l.

-Milyen adltozd.sokat bozott az

dtetiikbe az, ltogjt gjterrnekeik
sziilettek?

-

Ez mindig azzal jAr, hogy megn6

a felel6ss6g. Vas6rnaponk€nt reggel
4 6rakor mar f6ztem az eb6det, hogv
a gyerekekkel el tudjak menni a 9
6rai mis6re. Ha a mise el6tt elk6szi
tettem a levest. akkor mise ut6n a

- Mondjan ndbdny szdt errdl a
munkdr6V
- Az eg,*hinban v€gzett bdrmilyen
munka oromet ielent szAmomra, mert
orominel szolg6lok. Most az ungv6ri
pl€blnia konyhdjdn v€gzek munk6t.
Ha mdshol lenne sztiks€g r6m,
ugyanolyan odaaddssal teljesitendm.
Unnepekkor is frgy ad6dott, hogy itt
kellett lennem a konyhdn, de az lttr
nlugalma van bennem, 6s 6 mindig
gondoskodik r6lunk. A gyerekek az

otthoni munka oroszl6nr6sz6t elv6gezt€k, €s minden idej6ben elk6sztilt.

Minden napot boldogan 6lek meg.
Nem mintha nem ienn6nek fdjdalmaim, cle Istennek ajlnlom az €letemet. 6 mindig 0jra 6s 6jra megadja a lehet6s6get, hogy hozz6 t€rjunk.
2 6ve voitunk csalddtalflkoz6n, Godoll6n. Nagy oromnek 6s Isten aj6nd6k6nak 6reztilk, hog5, tapasztalatokat cser6lhetttink, sok csallddai
megismerkedhettunk, €s baritokat
szerezhettrink.

- Kdszdndm a beszdlgetdst.
6dri
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Az id€n prinkosdhetf6n Eger-ben,
a Bazrhkitban rendezt€k meg a
hagyomdnyos magYarorsziagr sz€kesegyh'azi k6rusok tal6Ikoz6j6t. A'
meghivottak kozott jelen volt vend6gk6rusk6nt a veronai (Olaszorsz6g) mellett a Munkdcsi Szent
Marton Sz6kesegyh1z lf|i.sf.gi K6'
rusa is, Szvirida J6nos karnagY
vezet6s6vei. A k6rus tagjai sok viszontagslg utdn m/ar Ptinkosdvasirnap meg6rkeztek Egerbe, ahol
egyhlzmegylnk Egerben tanul6
kispapjai fogadtfk 6ket. A szemin6riumban elfogyasztott eb6d ut/an
a kispapok vezet6s6vel a k6rus tagjai megcsodiihattlk az egri vitat, a

minorita templomot, vaiamint

a

k6rustai6lkoz6 szinheltlCt, Eger vd-

ros jelk6p6t, a Bazlhklt. Lz eIs6
kozos program Kirlly Csaba or-

szentmis€n a k6rusok az idetrkez1
karnagyok vez1nyl€s€vetr adtdk el6

gonahangverseny6vel kezd6dott es-

az ordinilriumokat 6s a

, rreiyet haligatni nagyon
felemei6 6rz6s volt, hisz a Bazilika
csoddlatos akusztikdja nagyon j6l
adta vissza a sipokb6l ei6tor6

6nekelt r6szeit. Tal6n a k6t legnevesebb karnagy nev€t kellene kiemelnern, akik a magyarorszdgi egYhAzi

te

hangszinek ezreit.

A k6rustaldlkoz6

PtinkOsdvas6rnap f6papi mis6vei vette kezdet€t. A szentbesz6dben Katona Istvin

egri seg6dptispok atYa a t€szt'
vev5knek arra hivta fel a figyelm6t,
hogy milyen nagy fontossS,ga van a
zen€nek egyhdzunk liturgiljlban. A

szertartds

zenei €letben nagy €s vezbt5 szer epet j/atszanak. Az e gy ik T at di LAsz'
16, az Orszigos NIagYar Cecilia
Egyestilet (OMCE) t6rselnoke, a budapesti Meryes-tempIom karnagYa,
a mlsik YargaL6szl6 atY^, az OMCE
igazgat6ja, a vdci sz€kesegyhdz kav
n^gya.

A

szentmise utdn

a k6rusok

be-

mLrtatkozasara kertilt sor. El6szor a
hlzigazdirk, a Baztlika k6rusa 6ne-

kelt, maid foiyamatosan az

ide-

€rkez6 sz6kesegyhdzi k6rursok.
Egyhlzmegy6nk k6rusa az otodik

volt az el5ad6k sor6ban. Szab6
J6zsef atya, aki az Egri F6egYhltzmegye zenei referense 6s a talii-

t
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koz6 konferdtora voIt, az 6ltal6nos
bemutatds utSn a kovetkezdket
mondta:,,A Munkdcsi Sz€kesegYl-r6z
k6rusa Kfup6tali6r6i k6tszeresen is
haza€rkezett az Egri Bazrlikdba,
hiszen hazaiott MagYarorsz|gra, €s
hazajott ide, Egerbe is, mert mint
koztudott, Karpltalia az 1804-es
egyh/azmegyei hatirok rendez6s6ig
az Egri F6egyhdzmegye r6sze voit."
Az el6adott n€gy kiviA6 zenei datab
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utdn a k6rus, az eddigiektdl elt€r6en, hatalmas tapsot kapott. Az
elhangzott egyik M6ria-himnusz
ut6n n6h6ny percig v6rni kellett,
mig a taps befejez6se ut6n folytathattlk 6nekl6sriket. Ilyen nagy
elismer6sben kivtihink csak a Mlp
tyds+ernplom k6n-rsa r6szestilt.

A taliikoz6 utdn a kispapok benrtrtattdk a k6rus vezet6jCt €s tagjait
Yarga LAszl6 aLy6nak, az OMCE
igazgat6jdnak, aki nagy elismer€ssel besz6lt az el1adott darabokr6l
€s azok el6addsfu6l. Ezenkivril pedig felajlnlotta a Munkdcsi Egyhlzmegye tertllet6n mfikdd6 k6rusok bel6p6s€t az OMCE-ba.
A hosszir hazautaztrs miatt k6rusunk nem virta meg a k6rus-

tal6lkoz6 utols6 programjflt, a
Bazlliklban kozosen 6nekelt esti
dics6retet (vesperdst). A vesperis
v6g6n a Bazilika pl6bdnosa eml6kk6nyvet nyrijtott at a k6rusvezet6knek, amelyet a munk6csi
ifjfsigi k6rus nev6ben a kispapok
vettek 1t.

Ezfton is szeretn6nk mindenki-

nek megkoszonni

a

lehetSs6get,

l-rogy k6rusunk ott lehetett ezen a
rangos esemCnyen: az Egri F6egyhSzmegye Erseki HivataIS.nak, dr.
Sereg6ly Istvdn ersek firnak 6s Ur-

valamint Majnek Antal megy6sptisp6k atydnak, hogy segitett minket abban, hogy eljuthassunk a raldlkoz6ra.
Isten fizesse.meg!

b6n P6ter karnagynak, akiknek a
meghivdsfra elmehetttink Egerbe,

2002.

V. 19. Kora reggel. Mi, vagyis a Munkdcsi

5z6-

kesegyhdz Ifjfs6gi K6rusa, elindultunk.. . Hov6? Egerbe, egy
piinkosdi k6rustaldlko z6n, amelyre meghivtak benminket.
Az frt nem volt nagyon hosszri, 6szre sem vettrik, s mer ott
is voltunk ebben a nary mirltf virosban. Egyik k6,rp6taljai
szeminarista kispap fogadott benminket, s a finom eb6d

utdn megmutatta nekrink Eger virdt. Jlrtunk a minorita
templomban, 6s megtekintettr.ik a Bazilikln is. Itt tal6lkoztunk a k6rustal6lkoz6 rendez6j€vel, Urb6n P6rerel, aki 11
kUl- 6s belfoldi k6rust hivom meg. Esre Kirely Csaba orgonam(w6sz gy6nyorfi orgonahangverseny6t hallgathattuk
meg. Leirhatatlan 6lm6ny volt szlmunkra. Ott riltrink prjnkosdvas6rnap az 6ri6si Bazillk6ban, s a csod6latos zen6t
hallva t6nyleg olyan 6rz6silnk tlmadt, mintha a megnyilt
6gb6l a Szentl6lek szdllt volna le koz6nk.
Mdsnap sor kenilt a k6rusok bemutatkozAsdra. EI6tte a
400 meghivott 6nekessel szentmis6n vettiink r6szt, amelyet
Katona Isfvdn egri prispok celebrdlt. Ezutln jott el a nagy
pillanat... Hdla az Urnak, megdlltuk a helytinket, s sziv[nkben nyugalommal 6s b€k6vel tilttink le (v6gre!) az eb6dhez.
A kiad6s eb6d ut6n eljott a bfcsir pillanatat egy 6roni 6ldds. sal koszdntiik meg a szewezdknek a meghivdst, s az itt
toltdtt sz6p id6t.
Most mdr itthonr6l gondolunk vissza ezekre a sz€p napokra, s rem6ljUk, hogy az Ur segits6g6vel m6g sok, ehhez
hasonl6 sz6p'helyen dics6rhetjUk 6t 6nekUnkkel.
Ezfton is koszonjtik pl6bdnosunknak, fr. N6meth Imre
atyan k az utazlsunkhoz nyfjtott segits6g6t.
e Egy

k'rustag
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,,Tivagytok a Fold soia..."
)OflII. Mlrianosztrai Gyalogos Zarindoklat

.\

()

{
*-

Y

X

Id6n, )O(IL alkalommal rendezt€k meg a Mdrianosztai Gyalogos Zardndoklatot mijus 3-a €s
5-e k6zott, ahol a t€sztvev6k
nemcsak izmaikat tud6k edzeni,
hanem akarafitkat, kitart6sukat 6s
els6sorban hittiket. Maga a zardndoklat a Mlrianosztrdhoz val6 elzarindokollst jelenti.
Mtrrianosztr|t a pllosok nevezt6k el. Azel6tt Nosztre, Nosztraj,
majd Nosztra volt. A hires magy ar or szAgi Mdria-ke gyheiyek kozon ez az egyik leg6sibb 6s iegnevezetesebb. Szent6letfi Nagy
Lajos kirdlyunk megfogadta, hogy
ha a nlpolyi h1bor6b6l 6ps6gben

t€r haza, akkor ptrlos szerzetesek
sztrmtrra templomot 6s kolostort
6pittet. 1352-ben a ptrlos rend f5nok6vel megegyezve a mai M1rianosztr a terrilet6t v trlasztottak ki
az €pitkez6.sre, melyet akkor m6g
trthatolhatatlan erd6 olelt konil a
Borzsony hegys6g gyonyortS vol-

ahol Yargha Mikl6s P€ter pl6b6nos, a zardndoklat egyik
f5szewezSie szllltrsolta el a ha-

gy6ben. El is kdsztilt a templom

utaztunk, mert a t6nyleges zardndoklat ett6l a helytSl kezdSdott.
Akaratunk 6s trirelmtink mtrr a
zardndoklat legelejEn pr6bizott,
ui. lemaradrunk a csapatt6l 6s elt6vedtrink az ismeretlen tdjon.

6s a 800 szerzetest magtrba fogla16 kolostor, melyet nagy iinneps6ggel szenteltek fel

1809-ben k6rhlz lett, maid
7854-t6l a mar napig fegyint€zet.
A Nagyboldogasszony tiszteletCre
6pult f6olt6r hatalmas, barokk
retabulummal 6keskedik, melyen
Nagyboldo gasszonyt angyalok 6s
a pdlosok kedvelt szentjei veszik
korril. A kegyk6pet, mely Magyar
orszS,g egyik legszebb kegyk6pe,
Laskivi Cipriln ptrlos atya festette
Mlrianosztra szlm6ra.

Kirpitalj\t a zarindoklaton az
id€n 3 fd kCpviselte. A zardndokI6s a hatfuon ffili rdszwev6knek
mlr csritortokon megkezd6dott.
A flradalmas utazds ut6n a nap
v €g€n meg6rkeztiink Budapestre,

t6ron tfilr6l 6rkezetteket.
A f fu adalmakat kipihenve indultunk mlsnap nagy fitra, a "lelki
t(trt"-ra. A pilisborosjendi t6gla-

gyirig kozleked6si

jirmfivon

Isten vezetes6vel ritalltltunk a
helyes ttra, amely a KLlvdria hegy€hez vezetett. Ez volt az els6
pihendhely, ahol tobbek kozott
elhangzottak a zarindoklat nyit6gondolatai. Felvillgositist kaptunk, hogy mi is az a zar64doklat,
6s mi az, amire vdllalkoztunk,
,,Kereszt6nynek lenni - mindig
fiton lev6s, Isten biztonsfgltban.
Belsd zardndoklat, kaland, ktizdelem, izzadds, vezekl6s, egymtrsra
val6 figyel6s, hogy szeretni tudjam az embert, a mdsikat, mindezt
csendbe burkol6zva. A csendben
lehet csak Istenre figyelni, nyitottnak lenni egymis ir6nt" - hanga:t;tak el az indit6 gondolatok.
A zarindoklat hlrom napja alatt
kiemelt helyet foglalt el a csend, a
besz6des, hall6 csend, amelyben
Isten hangja hallhat6vd vilik. A

zarindoklat {rwonalln csendszakaszok voltak kijelolve. J6 volt
lltni, hogy mindenki pr6b6lja
betartani ezeket a csendszakaszokat,6.rezhet6 volt Isten jelenl6te a
szivekben, a csendekben, mindenkinek sztiksdge volt az elcsent

desedCsfe, az imlna. Egytitt imdd-

r

koztuk a r6zsafiz6rt, mikozben

I

neh6z terhekkel megpakolva haladtunk. Valahogy hasonlatos volt
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ez a vdndorl1s a mi 6letunkhoz,
az fithoz, a neh€z teherhez, 6s
ekozben veli.ink van 6.Igen itt is
veliink volt, ahogy haladtunk a
Pilis 6s a Borzsony hegyei, tisztasai, erdei kozott. Sokszor voltak
[rtkozben imaszakaszok, besz€lget6sek, vidim 6nekl6s 6s persze
elcsendesul6s. N6ha azdrt Pihentr-ink is, meg Etkeztunk, mert az6.rt

a fiztkai megterhel6sek

farkas-

6hess6 tett6k a r6szvev6ket. Csodilatos helyeken haladtunk. Els6

megill6nk a csoblnkai szent kfit-

ntrl, az Erdei Boldogasszony
templomndl volt, ahol gydnyorfi
el6adtrst hallhattunk a csendr6l
Brunckner Akos cisztercita aty6t6l. Elmondta, hogy a csend nem
a zai hi6nya, a szivek csendje, a
csendfigyelS csend. Csend-nyit6d6s, szellemi k6r6dz€s. Kapcsolatok csendje. Erdekes, hogy
Proh6,szka Lajos is itrrt itt, ezen az
erdei tisztdsonl itt irta egyik csodilatos vers6t, a Kd az iston-t.
,,Csend-Isten aranyos hdI6ia a
lelken, edgyttit€s. Fontos az ember 6let6ben a reggeli csend."
Este 6s reggel szentmisdt hallhattunk a termCszet l6gy ol€n,
mikozben m6csesek 6gtek 6s villgitottak az €jszaktrban.
Az itt sorin mindenki mag^ vitte szem6lyes csomagjdt. A kozterheket, a sitrakat teheraut6 sziili-

totta a sziilishelyekre. Az 6jszakdt s6trakban toltottrik. Napi 2025 km-t gyalogoltunk. A sztrlllshelyen biztositva volt a meleg
tea 6s az iv6viz, az €lelem csomagb6l, otthonr6l hozott. C6lunk
a Mdrianosztrai kegytemplom
el6r6se volt. Vaslrnap mdr es6ben haladtunk cOlunk fel6. A
d6lutin folyamln el6rttik a falut.
Rovid pihen6 6s tobbiek bevirisa
utdn (a ielz6seket 6n raktam, de
az es6nek koszonhetden elmos6dtak, igy egy csoport elt6vedt,
6s kicsit k€sdbb jottek meg) vonultunk be a faluba, csendben,
rendezett sorban. A csomagjaink

lepakollsa ut6n 6neksz6val, zarindokkeresztekkel, zilszl6kkal
(amit az 6t sorln is hozrunk) bevonultunk a templomba. Erdekess6gk6nt megemlitem, hogy egy
erd6lyi csaldd n6tagjai, tiszteletrik
lel6nl, n6pviseletben vonultak be
a templomba, ahol ifjfisdgi szerrtmis6t hallgattunk. A mis6n 6rezhet6 volt a szivek csendje, s6haia
vagy €ppen zokogdsa.
Yasdrc'ap haj6val indultunk le a
Dun6n Zebeglnybdl Budapestig.
Esti 6rkez6stink ut6n bficsrival
vlltunk el eglm6st6I, abban a rem€nyben, hogy szimos taI6Ikoz6s

el6n 6llunk. Az €iszaklt Pesten
t6ltomik, 6s misnap hazaindul-

tunk kegyelmekkel szivtinkben.

I

I

H6l6t adok Istennek, hogy irj feladatokat ad, amit meg kell oldanunk. S hab6r csak k6t napr6l
szlmolok be nektek, tele kaianddal, megpr6bdltatlssal 6s kegyelmekkel, 6lettink m€gis egy zarindoklat, ahol mindenkinek helyt
kell 4llnia, hordozva nehlz terheit, bizva abban, hogy 6lettink
oly pillanataiban, amikor m1.r
nem kell sernmi, minket is felemel 6s kezein hordoz az Ur.
,Ti vagytok a Fold s6ja" - tudluk, mit kell tenntink!
Halaud.cs Eua
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nletige
,,Akinek uan, Annak m1g adrrnk,

bogt bduelkedjdk, de akinek nincs,
attol m1g azt is elueszik, amiie uan."
(Mt 13,12)

2OO2.

jfrlius

,,Akinek van, annak m6g adnak,
hogy b5velkedj€k, de akinek nincs,
att6l m6g azt is elveszik, amije van."

Igen, a szeretet 6ital €lunk. Az€rtl€Annyira fontos J€zusnak ez az
mert szerettnk. Ha nem
tezr.ink,
ig6je, hogy M6t6 kEtszer is id€zi
nem 6lndnk. Es mindcn
szeretn6nk,
evang6liumdban.' Viiigosan kimondamikor nem szeretlink,
alkalommal,
ja, hogy Isten mdshogY .,gazd6lko-

dik", mint mi.

Sz/amitlsai mindig

kijlonbdznek a mieinkt6l, P6ld6ul,
amikor ugyanazt a b€rt adja az utols6
5ra munklslnak, mint az els6k€nt
munklba li\6nak.'
J 6zus taniw ltnyainak v llaszolt ezek'
kel a szavakkal, akik azt kCrdeztCk
t6le, mi6rt van az, hogy vehik nyiltan
besz6l, m6sokhoz viszont P6ldabesz6dekkel, burkoltan sz6l J€zus a
teljes igazsdgot, a f6nyt adta taniwinyainak, pontosan az'rt, meft kovett6k 6t, mert sz6mukra 6 volt a minden. Azoknak, akik megnYitjik neki
sziviiket, akik teljesen kdszek arra,
hogy befogadilk 6t, akik m6r birtokoljik J6zust, azoknak teljesen odaailndlkozza magli.
Hogy meg6rtsLik ezt a viselkedEsmodot, segits6gUnkre lehet egY m6sik, hasonl6 ige Lukdcs evang6liumtrb6I: ,,Adjatok, 6s akkor ti is kaPtok. J6, tdmott, megr'zott 6s trilcsordul6 m6rt6kkel m6rnek oletekbe."' A
k6t mondatban J€zt-rs logikdja szerint
a bir-tokolni (akinek van, annak m6g
adnak) uryanazt jeienti, mint adni
(adiatok, €s akkor ti is kaPtok).
Biztos vagyok abban, hogY ezt az.
evang6liumi igazslgot m6r te is megtapasztaltad. Vajon amikor segitett6l
e gy betegnek, amikor me gv igasztaltll
valakit, aki szomorkodott, vagy amikor t6rsa lett6l egY magdnYos embernek, nem taPasztalt'l-e n6ha
olyan drOmot 6s b6k6t, amir6l nem
tudtad, hogy honnan sz6rmazik? Ez a

szeretet logiklja. Min6l teljesebben
aiind€kozzuk oda magunkat, ann6l
gazdagabbak lesztink.

Teh6t akar igy is 6rthetn6nk az e
havi ig6t: akiben van szeretet, aki
szeretetben 61, annak Isten megadja
azt a k€pessEget, hogy m6g jobban
szeressen, 6s a szeretet teljess6g6t,
hogy olyann| v6lion, mint 6, aki a
Szeretet.

megszfinr-ink l6tezni (,,...att61 m€g azt
is elveszik, amiie van.").

Tehdt nem marad mds sz6munha,

mint az, hogy szeresstink, magunkat
nem kim6lve. Isten csak igy fogja nekrink adni Onmag6t 6s minden

ajdndlklt.
Adjunk el5szor is azoknak, akik
kortildttrink vannak, 6s legytink biztosak abban, hogy ha nekik adunk,
akkor Istennek adunk! Adjunk mindig mindent: egy mosolyt, meg6ft6sr.inket, megbocs6tdsunkat, azt, hogy
meghallgatjuk a mdsikat; adluk intelligenci6nkat, k6szs6gUnket, az iddnket, a tehets6gtinket, otleteinket,
t6nyked6sti nket; adj uk tapasztalatainkat, k6pess6geinket; osszuk meg mAsokkal javainkat, hogy semmi se halmoz6djon fol, hanem minden k€zr6l
k€zre i|rtonl Ha adunk, megnyitjuk

Isten kez6t, aki gondvisel6 szeretet6ben tfil6rad6 m6rt6kkel traszt el
bennr.inket ailnd€kaiva| hogy azt6n
m6g tobbet adhassunk 6s kaPhassunk, 6s igy sok sztiks6get szenved6
embertirsunkon segithessi.ink.

,,Akinek van, annak m6g adnak,
hogy bdvelkedj6k, de akinek nincs.
att6l m6g azt is elveszik, amije van."
A legnagyobb aj6nd6k. amelyben
J6zr.rs r6szesiteni akar bennrinket: 6
maga. Mindig jelen akar lenni kozottiink: ez az €let teljess€ge, ez az a b6s6g, amelyben r6szesiteni akar benntinket. J6zus akkor adja magdt tanitvlnyalnak, ha azok egyk6nt kovetik
6t. Yz az €leuge teh6t emi6keztei
minket lelkis6gr.ink kozdss6gi dimenzi6itua is. igy is 6rtelmezhetjtik: akik
kozott ott van a kolcsdn6s szeretet.
akik egys6gben 6lnek, azok megkapjlk J6zus kozdtttik l6v5 jelenlet6t.
S6t, m6g tobbet is kapunk. Akinek
van, mert szeretetben 61, 6s ez6rt
megkapja a szdzszorost itt a foldon,
annak rdadtrsk€nt megadatik majd a
jutalom: a Mennyorszdg. fs h<is6gben
lesz.

Akinek nincs, 6s a sztzszorast sem
tapasztalja meg, mert nem 6l szeretetben, az a j6v6ben sem Orvendhet
mindannak, amit m6r itt a foldon bir-

tokolt, mert a pokolban nem

lesz

m6s, csak gyotr6d6s.

Szeresstink teh6t, szeresstink min-

denkitl SzeressUnk eg6szen

addig,

amiga mdsik nem vAlaszol erre! igy

r v.o.: Mt 20,7-1,6
3

Szent Lilszl6

Lk 6,38

kirily

Unnepe: jfinius 27

kodji szrileteu Lengyelorszdgban. Atyiitt6l, I. B6la kir2tlyt6I alovagi
er6nyeket €s az orszlgkormdnyzils elveit, anyi6t6l a szll1rd katolikus hitet
6s a m6ly valllsossagot orokolte. 1077-ben kenilt a mawar tr6nra. Az
orszilg kereszt6nny6 t6tel6t, amelyet Szent Istvdn irtnak inditott, eredm6nyesen befejezte. Nagyvdradon €s zlgr^bban ptispoks6get alapitott, tobb
benc6s monostort l6tesitett. A kunokat 6s m6s pogdny torzseket, arnelyek
MagyarorszSgra betortek, legy6zte 6s kiffzte. A szenveddket Cs a bajbajutottakat -atyai szeretettel karolta fel. Szigorfi, de igazslgos uralkod5 volt. a
lovagi er6nyek mintak6pe. Eredm6nyesen szorgalmazta a Zobor-hegyi
remet6k Zoerar<J Andr6s €s Benedek, IsWln kirfly, Gell6rt ptispok 6s Imre
herceg szentt€ avatAsilt. 1095. jirlius 29-6n Nyitra mellett halt meg, foldi
maradvilnyait a nagyvilracli sz6kesegyhAzban temett6k el. Siriln'l csoddk
tdftcntek. III. Celesztin p6pa, k6vete, Gergely biboros 6ltalYfuadon 11'92
i6nius 27-6n a szentek sorlba iktatta.
1046

a

szeretet k6lcsondss6 vdlik, 6s mi€nk
Iesz az 6let teljess€ge.
Cbiara Lubicb
' Mt 13,72;25,29
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Etmenybeszimol6 a budapesti
rryerem€nyutazdrsrill
tz

Ui llzitls c. r6mai katolikus 6ja februlri szlntban egy p6ly6zatot hirdetett meg a kdvetkez6 cimmel: Hogyan 6lt6k meg kereszt6nYsEgiiket a kdrnYezetedben 6l6k a
kommunizmus idej6n? En is bektildtem egy 1rflst, €s legnagYobb orom6mre az els6 helYez6st 6rtem el,
amit egy hiromnaPos budaPesti
kirdndullssal iutalmaztak.
Sztrmomra ez az utazas 6lm6nYteli
volt, mert most voltam el6szor Budapesten. P6nteken, miutin szerencs6sen meg6rkezttink, ell6togattunk a
Hallszbdstyltra. Kicsit k€s6bb, miutln a Hal6s zbdsty 61 6l me gteki ntettu k
sAg

il
l"
i
I

a v6rost, ellltogattunk

BudaPest

egyik legszebb templomdba, a M6ty6s+emplomba. Megn6ztUk a Sz€chenyi Kdnyvt6rt 6s a Turul-szobtot.
Este felmenttink a Citadelldra, ahonnan gyonyorf a kllltls. A Citadelldn
16truk

a

Szabadslg-szobrot, amelyet

azok eml6k€re Zlllitottak, akik 6lerriket adtek hazliuk€rt.
Szombaton reggel azzal kezdtik a

napot, hogy elmennink a Yil6gra'
sz6l6 Magyarok c. ki6llit6sra, ahol
megn6zhetttink (kb. h6rom 6ra hoszsza alatt) minden olyan 6rdekess6get,
amit magyarok taldltak fel. P6ldak6nt
emliten6m a goly6stollat, a dinam6t,

a briv6s kock6t stb. Miut6n

meg-

n6zttik a kialllrasiq programunkat azzal b6vitettiik, hogy ell1togattunk az
Orsz|ghdzba. Itt ldthattuk a magyar

koron6t. Parlamenti l6togat6sunk
utin voltunk a Szent Iswin-baztlik6ban, jelenleg itt 6rzik Szent Istvin

hogy bedlltunk A Teror Hlna el6tt
6116 tdmegbe. Egyszerre csak 20
embert engednek be. Nekr.ink nagY
szerencs6nk volt, hisz beiutottunk a
m6sodik csoporttal.
A Terror Hdza most mirzeum, de a
W. sz6za<lban, a m gYar t6ft6nelem
k6t tragikus 6s sz6gyenteljes korszakirban is, val6ban a terror l'6za volt.
1,944-ben a nyilas r€muraiom idej6n
az 6prilet A Hrisdg H6za volt, a nem-

A Terror Hlzilba tett l6togatdsunk
uten szentmis6re menttink a budapesti ferences templomba. A szentmise utin ell6togattunk a F5vdrosi
Alht- es N6v6nykertbe, ahol nagyon
sok a l6tnival6. Sfird Programunk
vasdrnap d6lutdn azzal b6vi},lt, hogy
az iilatkerti s6ta ut6n a Jdnos-hegyen

betilttink a libeg6be. A libeg6bdl
gyonyord a killtds. Este a MagYar
SfinhLzba menttink, ahol a Balkdni
gerl6t n6znik meg. Szinhdz ut6n egY
nagyon el6kel6 cukr6szd6ba men-

mentiink, ahol egy magYar filmet
n€zttink meg, a Hidembert. A film
Sz6chenyi Iswdnr6l sz6l. A film tor-

zeVeszt6 magyar ndcik P6rtsz6kh6za. 1945 €s 1956 kozott Pedig a
hirhedt kommunista terrorszervezet,
az jvvo 6s ut6da, az LvH rendezkedett be ugyanitt. Az Andrdssy
fit 60. a retteg6s €s a f€lelem h6za

t6nete 1820 6s 1860 kozott ilrtsz6dik,

volt.

falakat Mozart-kori

A mfzeum a terror |ldozatainak
6llit eml6ket, de mement6 is, amelY a
terrorista diktatfra r6mtetteire eml6keztet. A terror egykori hAza ma azt
p1lddzza, hogy a szabadslg€tt hozott
illdozat nem hidbaval6. A ket gyilkos
rendszer elleni harcb6l a szabadsltg

diszitik.

6pen maradt k€zfei€t; ezt mi is megn€zhetriink. Este a Puskin mozlba

6s egy ktildnleges szellemi k6pess6gekkel sztiletett m^War arisztoktata 6let6t rnutatja be. A film nagyon
tanulsdgos.

M6r hallottam az AndrdssY fit 6016l, amit most A Terror Hdzlnakhivnak. Ott 6ri6si a tomeg, mindenki
meg szeretn6 tekinteni beliilr6l. Mi a
vasdrnapi programot azzal kezdtik,

6s ftiggetlens6g er6i keniltek ki
gySztesen.

tiink, a Mozar(. Caf6ba. Ez a cuktSszda nagyon 6rdekes, mert itt a fel.szolgii6n6k Mozart-kori ruhdba vannak
oltozve, 6,s a cukrlszda belsej6ben a
festm6nYek

H6tf5 reggel, hazaindullsunk elStt
elbi.rcsfztunk att6l a kedves budapesti csalddt6l, aki vend6gril ldtott
benntinket, s olyan csodilatos 6lm6-

nyeket szerzett nektnk, amilyenekben m6g sosem volt r6szem.
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Mdjus 18. Megrendezt6k a IV. ukrdn nyelvfi Munkdcsi
Ifjirs6gi Tal6lkoz6r"

.

Mdjus 25. Lezajlott
Ifiusagi Talalkozo.

a WI. magjtar nyelufi Munkd'csi

M6jus 31. Unnep6lyes keretek kQz6tt sor kerijlt
Munkdcsi Magyar Tannyelvfi Liceum elsd €vz6r6i6ra'

a

A rozsnyoi (Szloud'kia) pfispok meglatogatta
eg,thazmegy1nket 6s itt dolgoz6 k'it n1met anyanyelufr
poplat, Josef Trunk 6s Burkbard Nogga atydt, majd
Munkacs-Vdraljan J4zus Sziue-bilcsrtt 6s bErmdlhst tarJunius

Carlo Azeglio Ciampi klztltsas6gi elnokkel, Silvio Berlusconi miniszterelnOkkel, a parlament 6s a szen1tus
elnOkeivei folytatott t6rgyal6sok. M6dl Ferenc szerddn
d6lben az olasz koztlrsasdgi elnok jeienl6t6ben a hires
Trevi-kft k6zel6ben fekv6 Poli-palot|ban megnyitia az
Esterhdzy-gyfijtem6ny olasz barokk grafik6ib6l rendezett kiallitlst, meiy egyf,ttal az olaszorszdgi magyar kuirur6lis 6vad kezdetet is ielenti. Cstitortokon a magyat 6l'
lamfSt II. J6nos P6l p6pa fogadia aYatikdnban, maid talllkazilsra kertil sor Angeio Sodano biboros 6llamtitk6rral.

ldlagyar p rofes s zorok ki.r P iftali ai

7.

tott.

Munk6Jrinius 6. €s 9. kozott n6i Cursill6t tartottak
YezetSi
lelkigyakorlat'
A
resztvev6vel.
cson, k6zel 30
KLrpiftpedig
r€sztvev6k
a
MagyarcrszS.gr6l 6rkeztek,
alia eg€sz tert ilet€r5I.

Krlr#$Lmx
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Karol WoitYla €s Pio ?tYa
Vatikdn: Karol Wojtyla h6rom alkalommal iart San
Giovanni Rotond6ban, 1947-ben egyszerfr papk6nt,
7974-ben biborosk€nt, 1987-ben pedig mdr p1paktnl
San Giovanni Rotondo ma Eur6pa legldtogatottabb bitcsfi116 helye. A kapucinus kolostorral egybedptilt
Kegyelmek Anyja-templomban Pio atya siri6t 6vente
h€tmilli6 zadndok keresi fel, 6s ezzel San Giovanni
Rotondo megel6zi a lourdes-i 6s fatimai kegyhelyet is'
A n6hiny h6nappal kor6bban pappa szentelt Karol
Vojtyia 7947-ben szentgy6nast vCgzett a hires gy6nLat6nak tartott, leikekben olvas6 Pio atyan6l' Egy mdsik
ismert epiz6dra a m{r ptispok Karol Vojtyla 6s Pio atya
kozott t962-ben kertilt sor. Novemberben Vojtyla
pi.ispdk szivEben nagy bdnattal €tkezett meg R6m6ba:
Lgy krakk6i hive, Wanda Poltawska, n6gygyermekes
orvosn6 hal6los betegs€gben szenvedett' Karol Vojtyla
rovid latin nyelvri levelet irt Pio aty6,nal< a szeg€ny
beteg asszony 6rdek6ben. N6h6ny nap mfrlva irjabb lev6lben tlrilkoztatta az atyat,6s kdszonetet mondott neki, mert a sirlyos dllapotban l6v6 asszony a mfit€t ut6n

tatilIkoz6ia
L

Magyar Professzorok Vil6gtan6csa a kozelm0itban
tartotta meg tudom6nyos ta16lkoz6i6t KdrpiltaIiln, egy
Munk6cs rnelletti Udtil6helyen. Kecsk€s Mihdly MPVelnok vezet6s6vel ktilonboz6 tudomdnylgak tud6s k6pvisel6i taftottak elSaddst v end€glit6inkkal egyLitt, akik
az lJngvdri Nemzeti EgyetemrSl 6rkeztek' K0lon figyel-

met 6rdemelt a Kolozsviri Sapientia Llapitvinyr6l, a
Nagyv6radi Partiumi Kereszt6ny EgyetemrSl sz6l6 besz6mol6, tov6bb5, az Egyetemindit6s Csikszered6n c. rem6nyt kelt6 hiradl^s. Az el6ad1sokat kir6ndulisok tett€k
sziness6. Megtekintettr.ik Munkdcs vArdt, melyet Zrinyi
Ilona vEdelmezett egykoron. Nagy €lm6ny volt a beregszitszi l6togat6s is, ahol a Kdtp6taliai Magyar Tandrk€pz6 F6iskola vtuja Aj palota-6ptilet€nek fel6jit6s6t' Katolikus n6v6rek is tev€kenykednek a reform6tus 6s magyat
tobbsEgfi vdrosban. A cs0csot azonban a Verecliei-hdg6

meglltogatltsa ielentette. A hegytetSn egyszert mlrv6nyeml6krn6, raita kereszttel s a fOl6be hajl6, befeie-

zetlen diadaliwel. Ezzel a t6rtCnelmi h6tt6rrel kiilon sugallata volt a kozOsen elEnekelt Himnusznak s a sz6p
magyar n6pdaloknak, melyeket k6rusban 6nekeltr.ink'

Visszafel6 orom

volt lirtni az 6ptil6, sz6ptl6 templo-

mokat, hoteliink kozel6ben ped\g az auszttiai Sch6nborn gr6fok egykori kast6lydban a frissen kifestett 96rdg katolikus kdpoinit. J6 volt €rtestilni arr6l, hogy 6tvenk€t nt^gyar helys6g nev6t adtdk vissza. Mindez nemcsak a honfoglalSst €s kereszt6nny6 lett 6seinket id1zte
eml€kezettinkbe, hanem az Ittpid-hltzi kirdlyok kijevi
kapcsolatait is. Mint az irj Okumenikus Teol6giai Szekci6 elnoke, magam is meghivdst kaptam. Kosz6net 6rte,
hogy a szervezet professzorai kEnyszerd 6s tart6s kiilonv6l6s ut6n riira visszafogadttrl<valldsi 6s felekezeti elkotelezettsCgfi egyetemeink tan6rait.
BocJa Ltrszl6, a PPKE Teol6giai Karanak ny' egyetemi
tandra, az MPY dkumenikus Teol6giai Szekci6jdnak
elnoke.

azonnal visszanyerte eg6szs6g6t.

Medl Ferenc koztirsasigi elnok
R6m6ba atazott
R6ma: Jfrnius 78-6n, kedden reggel ndgynapos hivatalos olaszorsz6gi €s vatik6ni Latgyalasra ltkezett R6mdba

M6dl Ferenc itllamf6 6s kis6rete' Rendkivtil sfir6 r6mai
programjin szerepelnek az olasz koz6let vezet6ivel,

.

tr. Jinos Pi,i phPa szentte avattn

Boldog Pio atYit

Vatikdn: Yasdrnap, jfnius 1'6-6n d€leIStt a Szent P6ter
t6ren bemutatott szentmis6n IL J6nos P6l pdpa a szentek soriba lkt^tta Pietrelcinai Bo,fdog Pio atyat. A 1696ta vArt esem6nvt a Szent P6tei t6ren 6s a kornyez5
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utcikban jelenl6v6 tobb mint 300 ezet hiv6, valamint a
San Giovanni Rotond6ban €s a kapucinus szerzetes szUl5hely6n, Pietrelcindban Osszegyrilt tobb tizezer zardnclok tapsvihara koszontotte. Pio atya szenttlavatdsa hetek 6ta l6zban tartotta alaszorszilgot. Vannak, akik
misodik Assisi Szent Ferenck€nt t^tgek szlmon a kapucinus szerzetest, akinek tisztelete mit az eg€sz vildgon
elterjedt. Az 7999-ben tortCnt boldogglavatls 6ta ez a
fisztelet m6g csak tov6bb erds6dott.

Sanghaj katolikusai 6i temPlomot

6pithetnek
A kinai metropolisz vezet6s6ge a vSrosban
616 kiilf6ldiekre val6 tekintettel adott enged€lyt a 600
Sanghaj:

Ul5helyes Krisztus Kir6ly-templom fel6pit6s6re' A ieienleg dll6 Szent P€ter-templomban csak 200 til6hely van.
Kiienc €ve tartanak rendszeresen szentmis6t Sanghaj-

ban, akkor is a nemzetkdzi kdpviseletek nyomdslra
adott enged6lyt a vdrosi vezet6s a vasitnapi liturgi6k
Unnepl6s6re, amelyen ielenleg 1tlagosan 700-an vesznek r6szt.

Okumenikus taLAIkozO Olvid€ken

1
T

)

Ulvidek, Jirnius 1.2-€n 18 6rakor a virosi reformdtus
ternplomban tartott1k meg az 6ivid6kiek Okumenikus
tal6lkoz6j6t, amelyen hagyom6nyosan, a h6nap m6sodtk szerdililtn, hivek 6s lelkipdsztoraik a b6k66rt imddkoznak. A talitlkaz6 rendkivtili volt, mert ezfittal Norwich, Ujvid6k nagy-britanniai testv6rv6ros6nak kUl6nbOzS feleke zetekhez taftc,z6 valilsi k6pvisel6i vezett€k,
akrk az 6jvid6ki Okumenikus Szeretetszolg6lat vend6geik6nt lltogattak Olvldekre. Az okumenikus ima6r6n
igy egyritt elm€lkedtek Isten ig6i6n a reform6tus, a 16mai katolikus, g6rog katolikus, az evang€lIkus, a metodista, a baptista, az angllkln egyh6z, valamint a zsid6
kozoss€g €s az lJdvhadsereg k6pvisel6i. Angolul 6s latinul 6nekeltek, az IJr im6i6t ki-ki a maga nyelv6n - magyarul, horvdtul, szerbul, ukr6nul, szlov6kul, ruszinul,
angolul - imildkozta, a tal6lkoz6 v6g€n pedig a ielen
lev6 lelkipdsztorok megdldott6k a hiv6ket. A felolvasott
szentirlsi rEszlet (Jn 2,73'27) magyardzata kapcsln az
anglik6n lelkipZsztor kiemelte, hogy a kereszt6nyek 6s
a ktlonf6le felekezetek k€pvisel6inek feladata, hogy
tobbi embert6rsuk fel6 a szeretet hidiaivi vdlianak. MK

A p6pa €s Bartolomaiosz Phtri6;rka
szovets€ge a Teremt€s v€delm6ben
Velence: Velenc€ben v6get 6rt az Adriai-tengeren tett

Pll

pApa a
okumenikus-dkoi6giai haj6irt. II. Jdnos
Vatik6nban, I. Bartolomaiosz konstantinapolyi orto?ox
piltriArka pedig Velenc6ben videokapcsollson keresztill
h6tf6n este allirt1k a kdrnyezet v6delm6t szolg6l6
,,Velencei Nyilatkozatot. "

A nyilatkozat al6ir6sa cs6cspontja volt az Adriit 6tszel6 tengefi ut^zAsnak, amelynek sotln 250 tud6s,
politikus €s egyhdzi szem6lyis6g k6zremfikod6s6vel

13-

szimp6ziumot tartottak

a klrnyezetv6delem

idSszerfr

k6rd6seir6l. Az e tCmat kiilOnosen a sziv1n visel6 I. Bartolomaiosz - akit ez€rt ,,Z6ld petiarka" n6wel szoktak
illetni - az ut6bbi 6vekben most m6r negyedik alkalommal kezdem€nyezett tudom6nyos 6rtekezletet: az els6t
az fgei-tengernek, a mdsodikat a Fekete-tengernek, a
harmadikat pedig a Dun6nak szentelt6k. Az Adriaitenger v€delm6t szoLgtr'16 jelenlegi tudom6nyos €ttekezlet sordn sz6ba kenilt" a kornyezeti etika, a fenntarthat6
idegenforgalom 6s Velence j6v6je is.
A h6tf6n alAirt nytlatkozatban a p6pa €s a konstanti-

ndpolyi ortodox pitri1.rka biztat6 felhiv6st intdzett a
vil6ghoz: ,,M€g nem k€s6, hogy megmentstik a vil6got"
az okol6giai 6sszeoml6st6l. El6g lenne j6akaratf emberek egyetlen nemzed€ke ahhoz, hogy olyan jov6 fel6
vezess6k a Fbldet, amely m6lt6 gyermekeink j6v6i6hez.
Tegytink meg mindent annak 6rdek6ben, hogy ezt a
feladatot a jeienlegi nemzed6k vlllalia fel!"

tal6lkoz6 a pipa €s
II. Alekszii pitttihrka kozott, debiz'
tosan nem Moszkv6ban

Talelm m€gis lesz

Yatikdn Bdr a moszkvai ortodox egyhdz egyeldre felftiggesztette a pirbesz€det a Szentsz6kkel, m6gsem kiz6rt, hogy II. Jdnos P6l pdpa talllkozni fog IL Alekszij
p6tri6rk6val egy harmadik, Oroszorsz6gon kivril es6 he-

lyen - mondta tijs6gir6knak \Talter Kasper biboros, a
Kereszt6nyek Egys€g6t ElSmozdit6 Pdpai Tanlcs biboros prefektusa. Kifejtette: ,,Moszkv6val neh€z a dial6gus, egyel6re meg is szfint, de mindent megteszUhk
az6rt, hogy tjrakezd6di6k. Biztos vagyok abban, hogy
talllni fogunk valami megold6st." Kasper biboros eml6keztetett 16, hogy febru6rban neki magdnak kellett
volna Moszkv|ba utaznia, de a tal6lkoz6t az utols6 pillanatban lemondtik. ,,Ez egyfaita elszigetel6d6s, de val6jilban nincs mds fit, mint az okumenizmus." A f6pap
utalt arra, hogy Moszkva a katolikus egyhAz terttd rc'
v6kenys6g6t6l tart az orszdgban alapitott n6gy irj egyh6zmegye kapcsdn.

,,A

val6s6gban semmi sem vdltozott,

hiszen nekik is megvannak az egyhdzmegy€ik Eur6pdban 6s megtort6nhet, hogy egy katolikus ortodoxszd
vdlik 6s forditva, hogy egy ortodox t6r dt katolikus hitre.
Ez a vallilsszabads|g" - zarta nytlatkozat|t Whlter Kasper biboros. VR/MK

I. Bartolomaiosz okumenikus
phtrrfuka liturgi i$a Blav ennhban
Vatik6n: Jirnius )-€n, vasilrnap d6lben az Orangyala
elimddkoz6sakor mondott besz6d6ben II. J6nos Pdl
p6tpa utalt 16, hogy a d6lel6tt folyamdn I. Bartolomaiosz
okumenikus pitrilrka tinnepi liturgidt mutatott be Ravenndban a Sant Apollinare in Classe-bazilikiban. A
bazilika anisia annak a kornak, amelyben a keleti 6s
nyugati egyhdz m6g teljes szeretetkozoss6gben €lt mondta a pipa, r.idvOzlet6t kUldve a konstantin{polyi
pinriSrkdnak.
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Az iiriik 6lct az Isten megismerdse! (ad.Jn 17'3)

Fethfvfl"sek

EcvnAzMEGYEr Tnor6crer

Roska P€ter atYa lelki-

gyakodata
Lelkigyakorlat lesz feln6ttek €s
feln6tt fiatalok szdm6ra augusztus 96n d6lutln 5-t6l augusztus 11-6n d6lig Munkdcson, a P6kh-hlzban. Szeretettel v1r mindenkit Roska P6ter
arya €s k6ri, hogY ha lehetsdges, kiki hozza el a h6zastArs6t is. R6szv6teli dij: 5 hrivnYa/f6.

TnlqroLYAlr
A Munkicsi R6mai Katolikus Prispoks6g id6n negyedik alkalommal inditja el
a magy^r nyelvfi Teol6giai Tanfolyamot (eddigi kozismert nev6n FfK-t). A
6ra
tanfolyam h6rom6ves, havonta egy szombati napon reggel 8 6s d6lut6n 3
Munkdcs'
kozon kertil sor az el6acJ6sokra. Heiyszin:
a piispoks€g szerzi be. Ezek 6taba €s az fitikoltsegbe
A

fegyzeteket

Git6ros t5;bor
Gitfros tdbor lesz jirlius 8. €s 13.
kozott (6rosmez6n. Szeretettel vdrunk minden 12 6s 30 6v kozdtti
fiatalt. aki szivesen 6nekel giteros
6nekeket 6s szeretn6 megtanulni a
git6roztrs alapiait. igy lehet6s6ge lesz
arra rs, hogy egYhLzk6zs6g6ben segithessen a gittrros 6nekek vezet1s6ben 6s olyan fiatalok 6rdekl6d6-

s6nek felkelt€seben, aktk ezen az
frton tudnak k6zelebb kerUlni hitrinkhoz. A tlbor vezet6ie: M6kli Attila csapi pl6b6nos atya. Reszv6teli
dij: 6 hrivnya/f6' Saj6t vagy kolcson
gitirt mindenki hozzon mag6valr. Je-

pl6b6nosi
besegitiink. Jelentkez6si lap a pl€b6ni6nkaphat6. A jelentkez6shez
j6lius
31'
ailnlls sztiks6ges. Jelentkez6si hat6tid6 2002'
szeretn6k elm6lyiteni
akik
minclazoknak,
Szeretettel ajdnljuk a taofolyamot

hitbeli rud6sukar, 6s azoknak is, akik hitoktat6i k6pesit6st

hitokszerezni. A v6gbizonyivilny rnegszerz€se ut6n a pl€binos felk€r6s6re
tat6i szolgSlatot lehet kezdeni.

Szeretettel v6rjuk a ielentkez6ket!

Egyhizmegyei Teol6giai Tanfolyam
(2OO2-2OO5)

JmrNmrzfsr r.lP

lentkezEs a ptispoks6gen 2002. jrilius

1-ig. Cim: 89600 Munk6cs, Mira u'
15. Tel.: 8-2-3I-54670

Jelentkez6si laPok
atylknll ta\6lhat6k.

a

/lefnvkori

n€v /

: ................

Szr.ilet6si hely:

Ungviron f6iskolls

Szi-ilet6si id6: 6v, h6, nap:

Lakcim

€s

egyetemista l6nYok tdsz€re
Katoiikus koll6giumot inditanak

a

I. /A ielentkez6 t6lti ki!,/
N6v: ............

Pl6b6nos

Katolikus kollCgium

Ungv6r-Radvdncon

Domonkos-

rendi n6v6rek f6iskolls 6s egyetemista ldnyok r6sz6re 2002 6sz€t6l'
Kereszt6ny 6r16kek irdnti elkotelezettsegre 6s magas szintfi k€pzetts€gre vdgy6, fels6fok6 tanulmdnyokat v€gz6 llnyok jelentkez6s6t vdr-

jdk. Erciekl6dni 6s jelentkezni lehet
Ungvlron, M€sz1ros Domonkos Pl6binos atyilndl (lJngv6r, Kotz6 u' 22'

a domonkos n6v6rekn6l (Beregsztrsz, Munkdcsi u. 46. Tel.: 8-2'

Irdnyit6sz6m: ............'..'.....

Helys69:

Utca:

h6zszdm:

....

Telefonszdm G6ddal):
Legmagasabb iskolai v6gzetts6g:
Foglalkoz6s:

Eddigi egyh6zi szolgllatat:

D6tum:

a kdrelmez6 al6it6sa

T el. : 8-?-22-37 652 vagy 8-2-2612396),

vagy

A koll6gium nem csup1n
szd\lils, hanem szakkoll6gium is
41.-3L206).

tr. /Pl6binos t6lti ki!/
Pl6b6nosi ai6nl6s, a fenti adatok hitelesit6se'

lenne, niv6s szakmai munka helYe a

<lilksdg aktiv bevon6sdval
ke zdem6nye

szeretn6nek

z6se alaPiln

-

€s

a pl6b6nos al6irdsa
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Egy rrrozaik a koncert hlttereb6l
Bd,r mar t(jbb nxint egjt hdnap
telt el a koncert 5tu, azdrt mi1g
mindig. 1rdemes megeml,1kezni

rdla. Hiszen nem mindennapi
uolt. Tuddsitottunk, be is
szdmoltunk rdla. Most azonban
n'1zzrink egy kicsit a kulisszd.k
esemdny

mog6. Hogjtan is kezdfidott...

Mint minden nagyszabisfi rendezv€nyre, Sillye Jen6 €s bardtai
koncertjCre is h6napokkal el6bb
el kellett kezdeni a k6szril5d6st.
Megannyi apr6 r€szlet, sok ember
ideje, munktrja, amig vdgtil osszeill a kdp, 6s l6trejon egy oiyan
este, amilyennek rEszesei lehettrink mdjus 11-6n, szombaton
Ungvdron.
Att6l kezdve, hogy azon tanakodtunk Attila atyival, hogyan is
nl.zzenek ki a bel6p6jegyek, azon
kereszttil, hogy ugyanezen jegyek
eladlsra kerr.iltek, 6s v6gtil az
6nekkarunk n€h6ny tagjdval
egyutt azon a bizonyos v6wa vifi
szombat est6n a bejfuatniil 6llva
betdpheniik e jegyek sz€l6t annak
jelekCnt, hogy ellenSriztrik 5ket,
k6niibehil k6t h6nap telt el.
Szombat d6lutdn m1sf6l 6r6val a

koncert kezdete el6tt mfu ott voltunk a helyszinen. N€hlnyan az
ridit6italos palackokat nyitogatt6k,
mdsok - er6sebb kezfi ldnyok 6s
fiik - kicsit praktikusabb6, az aIkalor4nak megfelel6bb€ alakitottdk az el6teret. Az es6 ellenEre
egyre tobb €s tobb bebocsit6sra
vdrakoz6 vend6g tfnt fel azivegait6 tfils6 oldalin, akik ti.-irelmesen
vagy kev6sb6 ttirelmesen vdrakoztak. Amde 6 6rindI kor6bban
senkit sem ereszthetett be az ait6n6l 6116 embertink. V6gre kitdrult
az ajr6, mi pedig 5 emberbSl, ill,6
folyos6t alkotva fogadtuk az €rkezdket, 6s elienSrizttik jegytiket.
Voltak n€h6,nyan, akik iegy n6lktil
i6ttek, de szerencs6re korldtozott
sztrmban m6g sikenilt szert tennirik rd a helyszinen. A koncert
kezdet6vel mindenki a terembe
vonult. Az el6ad6s igazdn remek
volt. Az 6nekesek €s a zen€szek
beleadt4k lelkriket, tehets6guket,
tuddsukat, 6s felt6telezhet6en a
kev6sb6 szembetfin6, keverdpult
mogott iil6k is, szint6n szolgiiva
az el5ad6st. Munk6jukat kitfin6
felszerel6s segitette, ez tette mCg
€lvezetesebb6 a dalok hangzdsit.

A

koncert sztinetEben alkalom

myilt arra, hogy a sok helyr6l 6r-

kezettek talllkozhassanak, besz6lgethessenek egymdssal. Nagy tomeg keletkezett ismet az el6t€rben, ahol az ungvdri fiatalok
ridit6vel kinilltdk a szomjukat oltani kiv l:n6kat. Mindenki mosolyogva €s adakoz6 szdnd€kkal fogadta
a falnlil elhelyezett t6tong6 rires
git6rtokot, amelyhez humorosan
szoveg volt mell6kelve, 6s arra
szolgdlt, hogy oda dobjdk adom6nyaikat azok, akik szeretn6nek
hozz6jLruIni e koncert nem kis
terhet jelent6 kolts6geihez. A koncert v6g6n sz€p megbizatlts hdrult
az ungvitri Enekkar tagjaira: egyegy szii r6zsit €s egy-egy ajdnd6kot adhattunk 6t Sillye Jen6nek
€s bardtainak. Szdmunkra ez volt
a koncert egyik legszebb mozz^nat^. V6gul egy zLr6dal kovetkezett, amelyhez minket is kitoloncolt a szinpadra Sillye Jen6'
zenekarimak egyik tagja, €s igy,
nagy oromrinkre, egyutt 6nekeihettrink veltik. A kdz6ns6g tdvoztlwal, m€g hosszir id6t tdlthettrink
a budapesti zenekar tagjainak 6s
munkat1rsainak ttrsasigitban,
amig osszepakoltdk bonyolult felszerel6seiket. Besz6lgetti.ink ve-

Itik, d€zsmllgattuk tortat, s
v6gtil, kikis6rve 6ket^aut6ikhoz,
sfi rfi integet6sek kozepette bircsrit
vettiink t6ltik.

N6hiny r6pke 6ra

boldog

egyritt iinnepl6s, taltrlkozds, sz6ra-

koztrs, 6lm6ny. Mennyivel gyorsabban elszaladt ez az este, mint
az el6k€szilet hetei! Meg6rte? Ha
azokat az embereket k6rdezn6nk
meg err51, akik a legtobb 6ldozatot fektett6k ebbe az esem6nybe,
5k val6szinfileg igy v6laszoln6nak: vannak dolgok, amelyek
folotte lllnak annak, hogy id6ben
v^gy pdnzben felbecsrilhetnenk

6rt6ki.iket.

s
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,,Tord meg kenyeredet az €hez6kkel!"
Ez a mondat volt az ideiK6rp6taliai

Ifjirsdgi Talllkoz6 mott6ja, amely mljus 25-6n, Munkdcson keriilt megren-

Amikor el6szor hallottam a
mott6t, kicsit meglepett a fogalmazasa: ,,megt1rni kenYeremet" az €hez6kkel", de aztAn iobban elm6lyedve
a fogalmazdsban, atra a kovetkeztetesre iutottam, hogy igy fejezi ki legink6bb azt, aminek kifejez6s6re hivatott. Megtorni a kenyeremet, 6s nemcsak az 6hez6knek, hanem veliik

deiz6sre.

egytitt. Ebben a k6rnyezetben a mot-

bennem i6val tdbbet engedett
megfogalma z6dni. A kozossEg szerep6t, fontossigdt, az 6hez6kkel val6
kozoss6g kialakit6sit sugallta nekem,
6s val6szinfileg mindannYiunknak,
aklk r€szt vetttink a tal6lkoz6n'
,,Tord meg kenYeredet az €hez6kkel" - mondta Bojte Csaba is, a tal6lkoz6 meghivott el6a<16ia. 6 val6ban
ezt cselekszi, nemcsak kenYeret ad
az €hez6, iwa gYerekeknek, hanem
az Istennel €s a vele val6 kdzdss6gre
hivia meg 6ket 6s nYfit nekik erre
alkalmat, lehet6s6get' Arra igyekszik
rdvezetni a gYerekeket, hogY elfogadj6k sailn €tt€kes mivoltukat' Ez
persze a beuik szintj6n talln k6nnyfinek 6s vonz6nak hangzik, a val6s6g
sokkal dsszetettebb. Lzok az 6rva
gyerekek az 6letnek egY olYan r€ieg6b6l val6k, amelyen a mi mentalit6sunk mdr bukddcsolva jlr' HogY
val6di segits6get adjon nekik, Csaba

t6

atyinak meg kell 6rtenie 5ket, vil6g-

n6zetUket, s6rtil6seiket, sebeiket,
csal6cldsaikat, m6g a hitetlens6gtiket
is. Val6di k6zoss6get kell v6llalni veItik, ami pedigaz egyik legnehezebb
feladat. Persze els6sorban nem emberi er6feszit6sekr6l van itt sz6. El6'g
neked az f'n kegYelmem! - mondja
az lJr, €s tapasztaljuk is, hogy gyonges6giinkben t€nyleg segitsEgtinkre
siet a L6lek.
A mi vil6gunk semmivel sem ProblEmamentesebb, mint a d6vai. KorijlottLink mindig 6s mindentitt ott vannak azok az ,.€hez5k", akikkel meg
kellene torniink a,,kenyen-inket".
De nem err6l akarok most irni, hanem a tal6lkoz6t6l szeretn6k n€hdny

€lm6nyt, gondolatot megosztani veletek. Akik irt6k, r6szwev6k 6s szervezSk a talllkoz6 el6tereb6l €s hfLtter6b6l is. Fogadjdtok a beszimol6kat szeretettel, megllt6som szerint

mindannyiunk 6im€nYeit, €rz€seit
fogalmaztlk meg.
Neo

nagyon sok helYdl
6s id6sek egyarLnt'
fiatalok
6rkeztek
Az6rt jottek, hogy kapjanak valamit,
valami olyat, amit mishol nem kaPhatnak. lJgy 6rzem, l-rogy kaptak is,
meft a Bojte Csaba aLya altal tartott
el6ad6sok naryon 6letteliek €s szivhez sz6l6ak voltak.
Bojte Csab6r6l annyit szeretn6k elmonclani, hogY egY d€vai ferences

A taliikoz6ra

atya, aki nagy misszi6tvSllalt magdra

azzal, hogy felkarolta

az

elhagyott

gyerekeket, illewe azokat, akiket
szrileik az 6 gondiatta biztak neh€z
t6rsadalmi helyzettik miatt. Ezekt6l a
gyerekekr6l, valamint art6l a szeretetr6l besz6lt, ami kozotitik van, ar16l, hogy m6g azt a keveset is megosztiitk a m6sikkal, amijiik van'
Elmes6lt egy tortenetet egy kisgyerekr6l, aki azt mondta neki, ha lenne
anyukfuja, akkor 6 mindennaP elmondan6 neki, hogY mennYire szereti. Ekkor felmeri.ilt bennem a k6rd6s,
hogy rni, akik itt vagyrrnk, 6s akiknek
tobbnyire vannak sztileik, kimutatruk-e nekik valaha is, hogy mennyire
szeretiiik 6ketf Ugye, hogy nem sokszor? Es mi6ri nem? Pedig mi m€g
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megtehetjrik, nem frgy, mint azok a

gyerekek, akiknek nincs senkijUk.
TaItrn az6.rt viselkedUnk igy, mert
6szre sem vessziik, hogy mennyi
mindentink van, mennyi sok ajlnd6kot kaptunk a j6 Istent6l, csak 6rtdkelni kellene 6ket. Olyan term6szeteslek vesszUk, hogy mindezek
megvannak, mintha ez a vlllg legk6zenfekv6bb dolga lenne, 6s mdr csak
olyankor vagyunk k6pesek 6szrevenni, hogy milyen sokat is jelentenek

szdmunkm, amikor mdr nincsenek.

Ez6rt kell addig szeretntink, amig
rn6g szerethettink, 6s nem a holnapra virni, mert nem biztos, hogy
holnap m€g megtehetjik ugyanazt,
amit ma elmulasztunk.

Volt mdg egy dolog, amit nagyon
kihangsrilyozott az eI6ad6. Azt, hogy
mindenki gyony6r6, mindenki frgy
sz6p, ahogy van. Az Isten senkit sem
teremtett csirnylnak vagy selejtnek,
hiszen a sajdt k€pmisira teremtett
minket. Mi pedig tudjuk, 6 nem mds,
mint a tokeletess6g. Szerintem, ha

mir eljutunk addig, hogy a mdsik
emberben k6pesek vagyunk €szre-

6t, magtrta tok6letess6get, akkor j6 fiton j6runk a szeretet fel6.
M€g szdmos ilyen, a mindennapi
EletbSl meritett plldilt tar't el1nk a
venni

szeretettel kapcsolatban, melyek talin ez€rt is voltak olyan meghat6ak.
Mes6lt egy anyukdr6l is, aki 60 kilom6tert tett meg h6ban, fagyban,
az€rt, hogy valami kis alamizsnAt k€rjen, hogy megrinnepelhesse a gyerekeivel a Szentest6t.
Az elSadlsok utdn mindenki kiscsopol'tos besz6lget6seken vehetett
r6szt, ahol ki-ki elmondhatta, mi volt

az, ami a legjobban megfogta 6ket az
elSaddsok kapcsdn. A mi kiscsoportunk a szeretetr6l besz6lgetett, hogy
mi is az val6j6ban, 6s hogyan lehet
helyesen szeretni. V6giil arra a kovetkeztet6sre jutottunk, hogy ahhoz,
hogy szeretni tudiunk, tudnunk kell
lemondani onmagunkr6l.
A kiscsoportos besz6lgetdseket az
eb6d kovette, melyet a magyar iskola udvarin fogyasztottunk el. Ezutdn
szrinet kdvetkezett. A csoporrunkkal
6gy dontott[nk, egyiitt maradunk, 6s
az iskola kertj6ben meg egy nagyon
j6t besz6lgettrink a k6vetkez6 programig. Ez pedig az 6rdm Utla volt,
amely 1,4 steci6b6l dll, ugyanfigy,
mint a keresztfrt, csak ez mdr a J€zus
feltlmaddsa ut6ni id6szakot foglalja
magdba. Miutdn ez is v6get 6rt, nem

maradt m6s hAtra, mint a szentmise,
melyen a kiscsoportok saj6t konydr-

g6seiket olvast6k fel, felaidnldskor
pedig a keny6rrel 6s borral ery.Jtt az

Or oltt.r5,n helyezt6k azt akis doboz-

ket is, anielyben a nap

folyamdn
osszegyfiltek a jelenl6v6k titkos k6r6sei.

A szentmise v1geztdvel Majnek
Antal prispdk atya vir6,gcsokorral, valamint egy, a munk6csi vdrat irbr6zo16 k6ppel megkoszonte B6jte Csa-

binak, hogy elfogadta meghivilsit
erre a hlelkoz6ra. Az 6ldds utln az
Alddsoddal megytink cimfi 6nekkel
mindenki mosolyogva, drdmmel a
sziv1ben indult el a kint vArakozh
aut6buszok fel6.
Csani
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T€mik a gyerekneveles miiv€szeteb'61 2.
Diihkitiir€sek €s engedetlens€g a kisgyermekkorban
Folytatjuk a giterekneaelisrdl sz6l6 sorozatunka't,
amefit - rnint o'zt el6zd szd'munkban ebnondtuk -

tapaszta.lt keresztiny gyerekpszicltol6gusok 6s
sziildk trdsain alaPul
Az el6z6 risz anra szdlitott fel, ltogy legydink k6'
aetkezetesek gterekeinkkel szemben is ne csapiuk
be 6ket, mdg j6 szdnddkkal sem. Ez alka'

6 itinyitsa

Hasonl6 a helyzet a dtjhkitoressel, a hisztivei kapcsolatban is. Kozdns6g kell hozz6. Ha nincs koz6ns€g, vagy
nem reagAl, nem 6rdemes tfil gyakran ekkora energi6t
fektetni egy ilyen produkci6ba. A legjobb

lommal egjt elkerdil-

tehat, amit a drihkito-

hetetlen, d.e kezelhetd problimdr6l lesz

trink, hogy egyszerfien

sz6.

A

k6t-hdrom6ves

gyerekek kornyezet6ben gyakran negativ
visszhangot v6lt ki az
irgynevezett ,,dackorszak". Ez sok esetben
egy meglehetdsen f6raszt6 id6szak, amikor

a gyerek

mindennel

ellenkezik, csak az6rl is

nemet mond, 6s
iddnk6nt ttgy akaria

6rv6nyesiteni akaratdt,

hogy

hitborzongat6

tivolt6s keret6ben a
padl,6ra

veti

mag6t,

vagy oklEvel veri a falat
stb.

A legfontosabb dolog, amit ezekr6l a ielens6gekr6l tudni kell,
hogy teljesen termCszetesek, a gyerek szem€lyis6gfej16d6s6nek velef6r6i (persze bizonyos
m6r6kig). Ilyenkor tu-

datositja mag6ban a
csemete, hogy 6 6nill6

szem6lyis6g

azzal,

hogy k6pes szembefordulni mdsokkal.
Legfontosabb ilyenkor az el6z6 r6szben emlegetett kovetkezetess6g. Ha nyugodtan, de hattrrozottan €rv€nyesitiiik 6lldspontunkat - ugyanakkor azt is 6rzi a gyerek,
hogy szeretjtik 6s elfogadjuk 5t - elSbb vagy ut6bb belltja, hogy nincs sok 6rtelme a ,,csak azlrt sem" viselked6snek. A bai ott kezd6dik, ha hagyiuk magunkat be-

t',l ,

hogy hathat6s eszk6zt taft a kez6ben, hogy
sz0lei viselked6s6t, nem pedig 5k az ov€t.

folydsolni, mert kGnyelmesebb rihagyni a dolgot'
mint kiivetkezetesen sz6mon k6rni. A m6sik rossz
reagllls, ha kiborulunk. Mindk6t esetben r6i6na gyerek,

r6sek alkalmdval tehe-

megvdrjuk a v€g€t.
Nem pr6bdljuk csillapitgatni a gyereket,
nem kezdrink mi is

kiab6lni vele ez
mind csak azt er6siten6 benne, hogy
mi mennyire akariuk, hogy abbahagyia: tellltrt meg6ri csi-

nilni.

Semmik6pp ne
fenyegesstik, hogy
,,hagyd abba, tnert

6gy eiverlek, hogy lesz okod
kr-ildnben

ez csak olaj a
a sztilS ku6s
t6zre,
darcdnak bizonyitlka
a gyerek el6tt. Szint6n
nem megoldtrs azzal
elhallgattatni a gyereket, hogy m6gis megengedjrik, amit akarl,
sirni!"

-

de amit eredetileg

nem akartunk engedni. Enn6l rosszabbat

nem is

tehetn6nk,
merr igy mlris k1sz a

recept a gyerek fej6ben, ,,6, ez mrikddik!
Csak egy j6 hangos
hiszti kell, szUks6g eseten egy kis toporz€kol6s vagy
ok6hAzits,6s teliesiil, amit akarok." Egy dolgot lehet eset-

leg megpr6bdlni: m6sik helyis6gbe telepiteni 6t a
gyereket. Nyugodtan dtihonghet, de egyediil, a mdsik
szol>trban. Fontos, hogy ne l6ssa azt, hogy sikenilt kihoznia a sodr6b6l a szril6t - maradjon az 6 probl€mdja, hogy

igy viselkedik. igy, ha a gyereknek ,,nem 6ri

meg"
rovidesen
jeleneteket rendezni, ezek a megnyilv6nul6sok
ritkulnak, maid lltalStban meg is szfinnek.
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Ne it€ljetek!
,,Ne ft'6ljetek, hogjt el ne itdljenek
titeket. Mert amilyen itAbfiel ti
itdlkeztek, olyannal fognak megis, 6s amilyen m4r'tdkkel
mdrtek, olyan m4rtdkkel m4rnek
ruajri neletek is. Mi6rt ldtod meg a
szalkat testudred szem€ben, a sajd.t

it1lni-titeket

-

I

szemedben rneg nenx ueszed dszre a
gerenddt? Vagy bogyan. mondbatocl
a testu,Srednek: enged.d' hogt kiuegy/em a szemedb1l a szdlkdt, ami-

kor fme, a gerenda ott uan a. te
szen'tedben? KdpmutatS! Vesd ki
elSbb a magad szemdb6l a gerendat, csak aztan fogi bozzd, hogy
kiuedd a szdlkdt testuAred szemebdt." (Mt 7,1-5)

M6g kereszt6nyek kozott is igen
gyakori b6n az it€lkez6s, m6sok
megsz6l6sa. Szinte mindegyiktink
elkoveti. ki tobbszor. ki ritk6bban.
Valahogy nem is tekintjrik igaz6n
komoly brinnek. Pedig J6zus tobb
alkalommal is €lesen figyelmeztet
az it€Ikez€s ellen. Legb6vebben a
fenti id€zetben besz6l err6l, de
gyonyorf bemutat6sa a j€zusi it6.letaikot6snak, illewe itdlet-mentessCgnek a hdzassigtor6 asszony
tortenete is. Ha figyelmesen elolvassuk, ugyanolyan megsz6gyentil-

ve 6llunk Isten el5tt, ahogyan az
asszonyt megkovezni akar6k t6voztak.

Vajon milyen erkoicsi magassS"gb6l it€litik ei a mdsik embert? Honnan tudjuk, milyen indit€kkal cselekedett, mik a szem6iyes adotts6-

hasonlitania magdt ahhoz, hogy
sajfn maga j6 szinben tfinjon fel,
ak6r maga el6tt is.

gai, rnilyen csal6di hdn6rb6l jott? (A

z6s is: nehogy szembe kelljen

l€iektan kutat6i szerint a gyermekkor meghatdroz6.) Milyen alapon kritiz6ljuk mdsok viselked6s€t,
andlkril, hogy tudn6nk, mennyire
igyekszik az ilIet6 egy-egy ro-ssz
tulajdonsdgdt kijavitani? J€zus azt
mondta: ,,Ti test szerint it4ltek, en
uiszont nem ftdlek meg senkit." (Jn
8,15) A ,,test szerinti it6iet" az, amikor nagyon felszines tudlsunk
alapjSn konyorteleniil m6rlegre
tesszr.ik a m6sik embert.
Mennyi csaI{d l6gkor6t, hdny
rokoni 6s bar6ti kapcsolatot m6rgezett mdr meg, hogy a csalSdtagok, ismer6sok rosszat mondtak
egymisr6l! Pedig val6j6ban megint
csak sajitt nagysdgunk bemutat1sa
lll a hitt€rben. El6g egyszerfr a
k6plet: ha valakit rossz szinben
ti.intetek fel, zz egyben azt is ielenti, hogy €n ezt jobban csindlom,
nagyobb vagyok nila. Azzal, hogy
6t lealacsonyitom a kritik6mmal,
egyben felemelem rr:agamat. Min€l
tribbet szid valaki misokat vagy

a k<iriilrnGnyeket, ann5,l val6szinfllbb, hogy a sajdt rinbecsiil€sGvel iinbrzalmival van gond:
sztiks€ge van m6sok kicsis6g6hez

M6sok szapuldsa egyben v6deke-

n6zni onmagunkkal. A kritizlil4issal
zavarunkat ieplezzuk, melyet saj6t
tok€letlens€gtink miatt 6rzi.ink.
Mivel senkinek nen-r l6tunk a
Ielk6be, hi6nyos tuddsunk alapjltn
senkihez sem hasonlithatjuk magunkat - kizdr6lag Istenhez. 6 az
egyedrili m6rce. Ha pedig Vele m6rem ossze magam, rogton kidenil,
milyen hatlrtalanul kicsi vagyok, 6s
milyen hatdrtalanul
a bfindm
^agy
az 6 j6s6g6.hoz k€pest.
Ha eljutok a
tiszta bfrnbanatra, megl6tom, mekkora lldozatot hozott 6rtem Krisztus a kereszten, bfineim ellen6re.
6nbizalmamat innentdl kezdve
az adia, hogyJ€zus 6rdemesnek
tartott engem arra, hogy €let€t
adja €rtem, 6s szeret engem.
Nem lesz sztiks6gem arra, hogy
irgy bizonyitsam be 6rt6kess6gemet, hogy m6sok 6rt6ktelens6g6t

hangsirlyozom. Gyenges6gr.ink
6szinte felviilalls|val €s a mdsik
gyenges6geinek elfogadLsdval fey
l6d6snek indulnak emberi kapcso-

lataink, 6s kozelebb kertilhettink
egymlshoz.
Hit nem ez az, amire v6gyunk?
Md,rta

\

Het i6 tanics ahazasseg boldogabba t€tel€re
1. Apr6 figyelmess6gek - az nekunk is j6lesik.
Amit szeretndl, bogy neked tegltenek az emberek...
2. Ne zs6rt6l6dj, ne veszekedj! Ez csak mlrgezi kapcsolatotokat.

Aki baragot tart... (Mt 5,21-24)
3. Ne bir6ld hlzastArsadat mfsok el6tt! Ez csak megsz6gyenites.
Ne t't1ljetek, bogjt meg ne itdljenek!

Mit n4zed a szdlkirt...

(Mt 7,3-5)
4. Ne fol6nyeskedj, ne al6zd meg, akit szeretsz!
Aki elsd akar lenni... (Mt 20,25-27); J4zus pdlddja: ld.bmosas

(n

17,7)

5. 6rt6keld p6rod j6 tulajdons6gait!Az 6szinte elismerEs

nekrink is i6lesik.

Szeressrik annyira, mirct magunkat, s6t,.. F6parancs
(Mt 22, 36-39)
5. A tapintatoss6g 6s gyeng€ds6g ahdzas€letben is fontos. Szeretetbimnusz lKor 13
Nem keresi a n'tagd.6t... Neki tnire uan igenye?
7. Gyerekeid fel6 is legyen simogat6 szavad, ha fdradt
vagy is. Ne csak korhold 6ket!
J4zus magd.boz biuta a glterekeket 6s mondta: ,,Ilyeneke
a mennyek orszd.ga."
4
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Giotto s III.
Gion6t Assisib6l R6m6ba hivt6k,
hogy az 1300-ra meghildetett Szent6vre n6h6ny fontos mfiv6szi feiadatot

teljesitsen. Ezek k626, tartozott a
v atlklni Szent P6ter-l>aztbka el6csarnoklba kdszitett Navicella - az egY'
haj6ia - 6br6zol6s, amely a XVI'
sztrzad elej6n, a templom lebontdsa-

h|z

kor megsemmistilt. A Iaterlini piryai

palota loggiltilnak fresk6disze VIII'
Boniflc PdP6t mutatta be, amint
rinnep6lyesen kihirdeti a Szent6vet.
Az ut6bbib6l fennmaradt toredCk a
laterini bazihka haj6i6ban llthat6.
Giotto hireles f5mfive a Padovai
'Arena-k6polna iresk6disze. Tdbb
kompozici6 rokon az assisi felsS
templom 6- 6s fjszovets6gi k6peivel,

Giotto: Utolso itElet. Rdszlet. Padoua, Scrouegni-kdpolna

amelyeknek fest6s6ben mtrr a Szent
Ferenc-sorozat el6tt r€szt vett. A 12
6ves J6zus a templomban, J6zus sirat6sa, Felt6mad6sa, Mennybemenetele

vagy a PUnkdsd jelenetei kdzvetlen
el6zm€nyei az Arena-k|polna k€peinek. Assisi 6s Padova tehit el nem
v6laszthat6 llncszemek Giotto mtive-

szi fejl6d6s6ben. A padovai megbizlst is Assisiben kaqhatta, mivel
Enrico Scrovegni feles6g6nek nagyba\lja volt az assisi fresk6kat k6szittet6 Orsini biboros.
Rinaldo Scrovegni gazdag bankfu
volt, Padova leggazdagabb embele.
a1{it Dante a pokolba heiyezett, mint
f6 uzsor6st. A csalidi kdpolnit fia,
Enrico, a padovai r6mai amphiteatrum romiaira lpittette az 1300-as
6vek elej6n, engeszteldsUl apja biinei6rt. A bfin, az isteni it€let, a vezeklds a klz€Pkor fest6szet6nek
kdzponti tCmai^. Ugyanis az ezredrk
6vet kdvet6en az egyhLz elrendelte,
hogy az utols6 it6let legYen a Pt€dikdci6k f6t€mitia. A k6poln6t 1305ben szentelt6k fel. Ekkor a hVi6 fal
k6p disze vallszin1leg m6r k€szen
dllt. Giotto szerz6s€g6t a XIV. sz6zadi kr6nik6k egy6rtelmfien bizonyitjdk. Lehets6ges, hogY a k6Polna 6Pit6sze is Giotto volt. A 20 m6ter
hossz6, 9 m6ter sz6les 6s L3 m€ter
magas, dongaboltozattal fedett, egyhai6s kdpolna hai6r6sz6ben Giotto
on6ll6 terei kapott. A csillagos eget
ielk€pezd dongaboltozat koz6pponti6ban Krisztus 6s Mlria melikdpeit
helyezte el szentek 6s pr6f6tdk alakjai kis6ret6ben. Az oldalfalakon h6rom sivban egym6s folott lvlaria €s
cikJ6zus 6lete van \brizolva. amely
lus Szent Anna 6s Joakim, Mdtia szi-

leinek torl6net6vel kezd6dik. A dia<lalivben az Angyali iidv6zlet fogadia
a bel6p6t. A kdpolna d6li fal6n J6zus
szrilet6se €s gyermekkora l6that6,
mindez az €szalcr falon folytat6dik a

.?

:

li{

di:

nyilv6nos mfikod6s esem6nYeivel'
Majd a d6li fal harmadik sotdban az
Utols6 vacsor6r.'al kezd6dik J6zus
szenved6stortenete, 6s a szemben l€v6 falon a Ptinkosd irbt6zol6s6val
fejez6dik be. A k6pek alatt, festett
mdrvdnyftilk6kben a h6t er6nY 6s a

h6t f6bfin allegorikus k6pei jelennek
l,

ill
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A be1lrati, nyugati falat pedig
beboritia az Utols6 it6let, melvnek
monumentelis vizi6la t6rul a szeml6i5 ei6. Innen, az it€16 Krisztus felett
I€v6 nagy, hlrmas osztdsir g6tikus
ablakon kereszttil 6rad be a f€nY a
meg.

k6poln6ba, ami befoly6solia az egyes

k6pek szinvtllglt. A ciklus nagyszerf
l>izonyit€ka Giotto mesteri tudlsdnak
a t€rtrbrizolSs 6s a szinkezel6s ter€n.

Giotto fest6szet6nek sajdtos vonlsa, hogy a spirituelis, termEszetfeletti

t€mtrkat emberi melegsCggel, f6ldkozelien jeleniti meg. A Krisztus szUletEse fresk6n Mfria odaad6 6desanya, aki tttliLrad6 gyeng6<ts6ggel k6-

sztil magthoz 6lelni

gYermek6t.

Agg6d6 tekintete azonban nincs
osszhangban a l1.gy, olel6 mozdulat-

tal szeme mintha azt sug6rozn6: tudatlban van a gyermekl.re v5'r6, tragikus jov6nek. Ellenben J6zsef, aki
az elSt€tben til, fej6t a kez€re haiva,
nagy nyugalmat 6s der(rt araszt, sze'
me f6lig csukva, mintha 6PPen elaludni k6sztilne.
A Klisztus elfogat6sltt ibrdzol6
jelenetben, amelyen Jtd6s az irrul6
cs6kkal a halllba ktildi mester6t,

Krisztus €s az 6ruI6 tekintete 6nmag\Y>an ellruIja, hogy mi tortEnik.
Jird6s cstf arcdra, alacsony hom-

lok6ra, el6reugr6 ajkira 16 van iwa
6ru16s, Krisztus sz6p arc6n ott
f6nylik az igazs/ag. Aki a k6pre n6z,
mindezt azonnal leolvashatja r6la.
A halott Krisztus sirat6sa az eg€sz

az

Scrovegni-kdpolna egyik iegmeghat6bb ielenete. A keresztr6l 6ppen
ievett Krisztust kortilvev6 alakok,
M6ria, az apostolok 6s az angYalok
mindny1jan az esem€ny r6sztvev6i.
Giotto mindent megtesz, hogY a
t6rt6net val6szerdnek hasson. Nagy
figyelmet szentel a r€szleteknek is,
6rz6kelteti a t6rbeli m6iys€get, ami
mind az 6brAzol6s hitei6t, mind a
szuggesztivitesat noveli. L drdmai
jelenet rendkivUl kiegyensflyozott a
formdk elrendez6s6vel: a sziklls
domboldal, Szent J6nos lehail6 alak1a, atdrdepl6 asszony s a halottJ6zus
mellett ril6 k6t alak. A szerepl6k
arckifejez€s6b6l, k€z- €s fejtartdsdb6l

nyomban leolvashatjuk megrendr.ilts6gtiket, de semmi dfltsdg, semmi
ttlzds. az alakok mozdulatai visszafogottak, gyiszuk fegyelmezett. Giotto

Giotto: Krisztus s zulet1se. P adoua, S crouegni-kdpolna
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a szerepl6ket nem

cselekvdleg
mutatia be, inklbb a m6lyen tt€rzett

fljdalmukat )urtatja kifejez6sre. Az
6gen lebeg6 angyalok mintha a f6idalomt6l eszriket vesziettek volna,
kitArt n'n<Jdrszlrnyakon verdesnek.

a

magasba iveinek, majd iezuhannak.

A drimai feszrilts6get a tornegek,

a

szinek €s a vonalak ritmusa is hang-

stlyozza; csircspontjit Minia €s J€'
zus arc6n €ri el.
A

viilg legnagyobb

mriv6szei kozUl

- Leonardo, l'{ichelangelo, Rembrandt, Goya - is c.sak nagyon kevesen teremtettek igazi iskolit, mik6nt
Giotto. Fest6szete meghat6roz6 volt
eg6sz gener6ci6k szlmitra, 6s koz'
vetlen hatlst gyakorolt kordnak j6
n6h6ny kiv1i6 m6v6sz6re, akik a taniwlnyai voltak. Mire Giotto meghalt, gvokeres rt6ltoz6s lil\t be az
uralkod6 fest6sm6dban, mert fest6szetevel megnyitotta az utat a renesz|nsz fe16. Giotto 6s kovet6i tev€kenys6ge a XIV. sztrzadban az eur6pat mtl€szett6rt6net legjelent6sebb
fordul6pontja.
RtuI, NagyszdlSs
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M6ra Ferenc

Diobel kiralyft
Ezekben az ins€ges iddkben igazsig szerint oriilnom
kellett volna neki, hogy olyan csupacsopp vagyok. FIiszen kis ember kis kar6i kenv6rel be6ri. De 6n nem
hogy a kis ecetf6b6l is
erre gondoltam, haneln
^rra,velem egyszerre sztileten
nagy ecetfa lett m6q amelyik
ahlzunk el6tt, 6n meg m6g mindig nem 6rem fol a kilincset. Ha emiatt naryon brinak eresztettem a fejemet,
6desany6m mindig az ol€be vett, 6s megcir6gatta a
fejemet:

- Nem tesz az semmit, lelkem gyermekem. Ldtod,
Nevenincs kirdlynak is Di6b6i kir6lyfi volt a legkisebb
fia, m6gis az6 lett a kir6lysitg.
Olyan sokszor elmondta nekem sztil6m ezt a meset,
hogy m6g most is sz6r6l sz6ra tudom.
Fol is jegyzem, hdtha lesz olyan bab-

szemjank6 kisgyerek, aki megvigasztal6dik raita.
,,Nagy volt a bdnata Nekeresdorszdgban Nevenincs kirdlynak. Szive
facsarodott, konnye zdporozott,
oregb6res6nek ahogy p^-

- No, h6t akkor azt is €n adom - mondta kev€lyen
az 6regb6res, s kivett a sztrruijdb6l egy voros krajcdrt.
- Hiv szolgllatommal, sok fi'radsigommal ezt mind
6n takaritottam meg. Kinek a k6p6t l6tod ezen, fels6ges kir6ly?
- A magam€t I6tom, mintha csak a trikorbe n€zn6k
gyonyorkodott Nevenincs kirdly a saj6tk6pm6sitban.

Karika a szemem, sz6lfog6 a ftilem, a pisze orrom is
eny6mnek ismerem.
- No, ha trikor, tedd a falra. H6rom kirilyfi fiad van,
sz6litsd 6ket eld. Aranyos nyilakkal r.egy6k c€lba kir6lyi k6pm6sodat a vdr6s kraicdron. Tegez a v6llukon,
szdmszerii kezrikben, k6rd6s a szemrikben: mire kell
c6lozni?
- C6I az 6n trbrizatom, koron6m a iutalom - hirdette ki a Nevenincs kir6l1.. Egyet tapsolok a legnagyobb fiamnak,
kett5t tapsolok a koz6ps6 fiamnak,
hlrmat tapsikolok legkisebb fiamnak.
Egyet tapsolt a Nevenincs kirSly.

EI6alIt erre Nyakigllb kir6lyfi, sas
volt a szeme, ac6l a keze.
- Ha a bal ftiledbe beietaldlok
€n, az eny6m lesz akkor a korona

naszkodott:

-

;

j

Se 6jem, se napom, tenger a

b6natom; ami szivem nyomja, ki
nem tal6lhatom. Okos ember volt
az 1regb€res, mindig a keze igy€ben tartotta az eszdt.
- Elj6rt rajtam az id6 - folytatta
Nevenincs kir1ly -, de m6g meg is
g6zolt. Eltorik a kis s6tart6, oreg vagyok,
sirba hajl6.
- Nem baj az - vigasztalta koron6s gazddjilt a
bolcs oregbEres -, csak a lep6ny megmaradjon, sztj
majd csak akad hozz6. H6rom fia van fels6gednek,
telik gazda a koronilra.
- ir6s vaj, itt a baj - potyogott a konnye az 6reg kir6lynak. - Hlrom csillag koziil melyik legf6nyesebb?
HlromfenySszil kozt melyik legderekabb? H6rom sasmad6r kozt melyik legsebesebb?
- Ez€rt ugyan egy cseppet se rontsa mag6t, uram
kir6lyom - biggyesztette el a szdjilt az oregb6res -,
mert ez konnyebb munka, mint a l6patkol6s.
Orom6ben olyat vigyorgott a Nevenincs kirlly, hogy
mind a harminck6t foga killtszott volna, ha mind el
nem hullajtotta volna
- Besz6lj, szolg6m, eztistbe vigatlak, aranyba 6ntetlek, ha okosat mondasz.
- Iddig fols6ged tartott el kal6ccsal, azt szolgllom
most rxeg az okos tan6ccsal. De nem ezi.istj66rt, de
nem arany66rt: adom a tanicsot egy voros kraicdr€rt.
- Jaj, nag fAt mozgatsz, lelkem gyerekem - motyogott a Nevenincs kir6ly -, nincs nekem egy vdrds krajclrom se.

-

€s lep€ny.

De bizony frgy ffr6dott bele a krajcdron a k6pm6s bal ful€be a nyil,
hogy Nevenincs kir6.ly az igazi bal ftil6hez kapott oda.
- Hej, m6kos b6les, ez a szem az €Lesl
Kett6t tapsolt kir6ly 6fels6ge, el6 is 6llon 16.
Telezsdk kirdlyfi. Borotva a szeme, villdm volt a keze.
- Nyilam a jobb friledbe, korondd a fejembe.
De olyant csendtilt az a nyil a k6pmis jobb fiil6ben,
hogy az igazi frile csengett bele a kir6lynak.

- Malackorm6s bableves, ez a k€z 6m a sebes!

Hdrmat tapsolt a Nevenincs kir6ly, el6lllon erre Di6b6l kirdlyfi. Didergett szeg6nyke, reszketett a keze, teleszaladt' konnyel lenvirlgszin szeme.
- Ap6m 6s kirdlyom, 6letem-haldlom kezedbe aj6nlom, de 6n ink6bb mindj6rt beszegSdom kisbdresnek,
mint hogy a nyilammal a te k6pm6sodat Osszelovold6zzem.

Nevenincs kiriiy a szem6r rorolgette, Di6b6l kir6lyfit
sziv6re olelte.
- Ti6d a jutalom, mert te feglwer n6lkril is a szivembe tal6.lt6.l. Haid6k 6s vit6zek!
Ha\nar szaladiatok: legkisebb fiamnak korondt hozzatok! YiilLra palistot, selyemtulip6ntost, a marklba
pedig libazsiros l6ngost!"
Ezen aztAn sziil6m is nevetett nleg en is, irmbir biz
€n az eg€szkiriiysdgomat odaadtamvolna a l6ngos6rt.
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a feladud.nyban a

Szentir"dsbdl id€-

F

ztink. Bektilclendd a uizszintes 1. 6s a
ftiggdleges 14. A megfejtdseket KERESZTRE\I'ENY fetirattal a szerkeszt1sdg

cimdre keryiik.

Viz.szrrurus:

7.

id€zet els6 r6sze. ZArt bet6k: A,
M, N, A, D, R. 15. Bosszant, zaklat vaAz,

lakit. 16. llyen herny6t is isrnenink. 17.
Lant fele. 19. Forclitva: eldrusito 6ll mogdtte.2I. Kivdnslg, 6hai.22. Idegen tagad6s. 2J. Ilyen tag is van. 25. Fordirva:

Feglvert elsirt. 26. Forditva: kacat.
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F0cc6ruces:
2. Kett6s betri. 3. Nem ezt! 4. A csonrban tal5.lhat6. 5. Mikul6s kezdet n€lkiil.

6. Romlou toies.7. Alap egykettede.

30
I

mor. 50. Kar6 fele. 6r. mp. 62. Mutat6
n€vmls. 64. Rohan.

SZ

Eper kbzepe. 29. Tokterm€st hoz6 gazdasdgi nov6ny. 30. Timea bec€zve.32.
lllat. 33. Forditva: gyilkoltat. 34. T€v€mfsor. 36. Hatalmas test6, izletes hirsfr
tengeri bal. 37. Fordirva: sell6 v€g n6l-

ktrl. 39. Tet6nek a falhoz csatlakoz6
pereme. 4I. Jelz6k€sznl1k. 43. Forditva:

l6nyn€v. 45. Aludnejb6l kiv6l6 hig, savanykds folyaci€k. 46. R6mai hatos. 47.
R. V. 49. Kezesek egynemrii. 50. Szfik,
s6tet kis szoba, odir. 51. Pdrtok vagy lilamok kozti szovets6g. 52. Kit/aly aogolul. 54. Emma sz6iei. 55. Hosszm6rr€k.
56. Visa betfli keverve. 58. Rideg, ko-

g.

Kiejtett m6ssalhangz6.9. ... Tolszroj. 10.
Forditva: kdrnyezet€n€l alacsonyabban
fekvd siks6g. 11. Ne igyar. t2. T. E. y.
13. K6m kezclet n6llnil. 1.4. Az id€zet
befejez6 r€sze. ZLnbetfik: E, R, K, K, E,
Z, R. 18. Ezt a bab6t" a negyven rabl6jdr6l ismerni fel. 20. Kir|lyi 6kszer. 22.
-n€l pdrja. 24. Magev6 betrii keverye.
25. Egyik evang6lista €kezet n6lktil. 27.

Hosszri angoiul. 29. A tavalban. 3I.
Forditva: r€gi. 33. Tev6k sz€lei. 3j. ...

-f62, 38. Liba egynemrii. 40. idegen f6rfin€v. 4L Lassri dilat. 42. ved. 44. For-

ditva: a rajnll nagyobb, a szlzadnitl
kisebb egys6g. 46. Magdval hordia. 48.

betfi keverve. 51. Lemberg orcszul. 53. GarS.zs egynemfii. 56.Forditva:
ungv6ri j6risb6l val6. 57. Szolmizdci6s
hang. 59. f,nek. 62. Forditva: lombos
ndv€ny. 63.triO egykeuedel 65. Atulra.
Vonds

A keresztrejtv6ny helyes megfejt6i
(ami a mdjusib6l kimaradt):
Simon Anna (Munk6cs)

Molndr Csaba (Ungv6r)
P6nzelik Istvdn (Munkdcs)
Demj6n Tarnds (Rit)
Olwai K6roiy (Ungv6r)
T6th Gergely (Konch6za)

III. K6rp iftaliai Egyhlnmegyei Hittanverseny
El5z6 szlmainkban besz6molrunk a III. K6rp6taliai FIit- iutott ot csapat kozril csak hdrom
lOtt el. A verseny hason_
tanverseny els6 kdt fordul6jlnak eredm6nyeirdl. Annyiban
l6k€ppen zajlott le, mint a fiatalabbakndl. Neh€z ktiz_
ism6telndm meg az el6bbieket, hogy a fiaralabb korosztdly- delmek, megmErettet6sek ut6n v6gr,il is
sikenilr feliilitani
ban (5-9. osztflyosok) 10 csapat jutott be a dontdbe, sajnos
kozbttrik a sorrendet. A beregszltszi ,,Apostolok,, lettek .dz
csak kiienc 6rkezett rneg;
id6sebb korosztllyban (10-11. els6k, a konchizai ,,Sz6l6vessz6k" a m1sodikak, a sisl6ci
^z
osztelyosok 6s ifjirsigi hittanosok)
koztil pedig 5 csapat.
,,Testv6rek" pedig a harmadikak.
A dbnt6k megrendez€s6re jrinius 13. 6s j.5. k6z6tt kenjlt
Mindezeken kivr"il, a szoklshoz hiven, a dont6re 6rkesor Mtrnkdcson. A fiatalabb korosztily csapatai csttortok zettek k6zlil .rnindk6t korosztdlyb6l kivZ.laszrottunk
egyegy
ddlutdn 6rkeztek meg, €s az 6 szemukra miar aznap el is szem6lyt a viselked6s6t, a versenyhez, illewe
a hittanhoz
kezd6dott a verseny. A megm6rettetEsrik h6rom fordul6b6l val6 hozz/a/all6s6t, €s persze a tudilsit tekintve
m€rc6nek lallott. Az els6 k€t fordul6 csritortokon,
a harmadik pedig akik elnvert€k a ,,Klrpltalja Legjobb Hitranosa 2002-ben,
p6ntek d€lel6n zajlou le. A fordul6k koz6tt akadt id6 kikap- c'net.
csol6d6.sra is. voltak koz6s jlt€kok, az esre folyamln pedig
H6t ennyi volt id6n a hittanverseny. Meglitdsom szerint
videofeiv6telek n6z€s6re is sor kertilt. Egy, D4vid kirdly €le- eredmdnyes 6s gyrimblcsdzd volt. A r6sztvev6knek
mindent6r6i sz6l6 filmet n6ztunk meg kozosen. Nagy kiizdeimek k€pp, bdr szerintem a hitoktar6knak 6s a szewezdknek
ut6n sztlletett meg a vdwa v6rt eredmdny. A kilenc Csapat €ppf,gy.
koztil a hdrom legjobb n6v szerint: a szrirtei ,,Veronika,, csaJa, 6s m€g valamit! Jov6re ism6t szeretn6nk megrendezni
pat lett az els6, a ri$i ,,Izraelit6k,' lenek a mdsodikok, a a versenyt, rem6lem, m€g tobb csapat nevez be, 6s m6g
,,Csapi angyalok" pedig a harmadikok. Ez a h6rom csapat izgalmasabb lesz a ktizdelem. Erre csak b6toritani tudlak
oklev6lben, kdnyvjutalomban r6szesillt, azon kivijl r6szt benneteket. Addig is kivinok t6boroz6si 6lm6nyekben
vehetnek egy ny6ri jutalomtdborban Doihln.
gazdag nyaruq majd i6 tanullsr.
A nagyok p€nrek d6lurdn 6rkeztek meg. 6k, salnos, mir
kevesebben voltak, mint a fiatalabbak, mivel a dontdbe beNeo

kBruue

VTCCEK
Seru<oN

ronoirve

A missziondrius a pokolr6l besz6l
az eszkim6knak:
--Borzaszt6 hideg van ott Cs rettenetes fagy - mondja.
Szerzetest1rsa f6lrehivja, 6s szemreh6ny6st tesz neki, hogy a val6sigot igy elferditi.
- De k6rlek - sz6l az el6bbi -, ha

Euyur cfltzAs

Az ikrekre lefekv6s el6tt r6sz6l
- Ki karmolt ossze ilyen csirnydn?
6desanyjuk, hogy imddkozzanak.
- k6rdi Sanyit a bar6tja.

Karcsika elmondja az imdt:
- Edes j6 Istenem, n€zzle r6m, vigydzz az illmomra 6s adj az €n

sztileimnek

is

nyugodalmas, i6

€jszak6t. Karcsika.

Csabika 6sit egy nagyot 6s igy

- A n6v6rem,
-?

a Mia.':.16nk miatt.

- Amikor azt imddkoztuk, hogy
,,szabadits meg a gonoszt6l,,, v6Ietleni.il a n6v€remre n€ztem. Akkor
rontott nekem.

sz6l:

- Dett6. Csabika.

azt mondandm, hogy a pokolban
el akatnl-

meleg van, mindannyian

nakkdrhozni.
Kr

MeNNyTRE

saRAt

Hittan6ra a ferencesekn6l:
- No, Pali, kik a felebaritaid?
- H t... az osztalytirsaim.
- Nem csak 6kt En p6ld6ul ki vagyok neked? Nem a felebarfltod?
- Nem, mert az atya nem felebardt, hanem eg1sz bar6.t.

Az iRo
- Mondd, fiam! Mib6l 6lsz te voltak6pp? - K6rdi egy f6rfit6l a gy6ntat6atyja.

- H6t abb6l, amir irogatok.
- Es mit irsz?
- P€nzt k6r6 leveleket az apitm-

nak.

Bibliai vet€lked6
Kedues fiatalok!
Falytatjuk bibliai uetelkeddnket.
Ismdtelten szeretn€nk buzdftani
mindenkit, boglt kapcsolodjon be a
jd,tdkba, m.ert a nyer.tesek kozon
4rtdkes kdnyueket sorsolunk majd
ki. Hajrd!

J6b
1.

Mtlyen ember uohJ6b?

a./ feddhetetlen, igaz, istenf6l6,
Dun-gyulolo

b./

gonosz, durva, istentelen, k6-

romkod6

c./ engedetlen

2. Mi tiifiefi J6b gjtertnekeioel?

a./ A filiszteusok elrabolt6k 6ket.

b./ Apjuk hdz6t elhagytlk,

c./ ,,Ne sz6lj hozzSrm, asszony,
nagy fdjdalmaim vannak!,,

4, Hogltan mutattdk meg

Egyiptomba koltoztek.
c./ R6juk szakadt a hdz, s benn-

egy titt € rz i sdiket

pusztultak.

napig bojtoltek.
b./ H€r. nap €s h6t 6jjel J6b mellett tiltek sz6tlanul.
c./ H6rom kecskefiar feltridoztak

3. Mit mondott J6b fel.es6gdnek, amihor az arra biztana,
|tog1t dtkozza rneg az Istent is
baljon meg?
a./ ,,Ha a j6t elfogadtuk.Istent6l,
a rosszat is el kell fogadni."

b./,,Lehet, hogy igazadvan, gondolkozom raita."

a./ Eljonek

J6b b ardt ai?
J6bhoz 6s hdrom

egyuft.

A megfejteseket 2002. jrthus 2o-ig
a szerkesztIs1g cimdre!
16 sz6rakozdst!

ktildjdtek be

