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SNJZ WUhINIEPEI
Nagyboldogasszony unnepl6se utdn vagyrrnk, 6s most szeptember-

ben kovetkeznek m6g egymdsutdn az 6 tinnepei: sztilet€snapia, n6v-
napja, eml€kez6s €Iete fdjdalmaira, maid a Magyarok Nag.vasszonya.

Az €n Sz(tz M|rifthoz val6 viszonyom gyermekkoromban egvszerii
katoliktrs vonz6dds volt. Az idds asszonyokkal egyLitt mondtam a

litdnidt, Egyetemista koromban egy protest6ns hittan6rdra hirtak. ahol
megingattak ezt a naiv, gyermeki M6ria-k6pemet, amikor a Biblilb6l a
Kitnai mennyegz6t olvasta fel a lelk€sz, 6s rendkivril bdnt6an magya-
r6zta J6nos 2, 3-6t: ,,Asszony, mi kdzom hozz6d?" (Klroli G. forditisa).
Nekem valahogy sokkal jobban tetszett az 6n kis katolikus Szentirdsom
forditdsa:,,Asszony, a mi gondunk ez?" Amikor ezt megjegyeztem, ket
rlszre szakadt a kis koz6ss6g, 6s az ott iezajlott vita egy kutat6sra indi-
tott el engem: vajon nincsenek tilzasok a mi Mdria-tisztelettinkben?
Azzal is vddolt minket, hogy mi Mdridt Isten anyjdnak nevezzik, tehdt
m€g J6zusn6l is nagyobbnak tartjuk.

A 70-es 6vek elej6n m6g nem nagyon tudtam hozzdf€rni teol6giai
konyvekhez, de a kozponti szeminerium hittan6r6in 6rdekl6dtem a

kispapoknil, hogy is dllunk ezzeL K6telyeimet eloszlatt6k ugyan, de
6n a Szentir6sb6l akartam m6g tdbb bizonyit6kot talllni Szfiz MAria
egyedi, sajdtos kiv6lasztottsdgLra.,,Akiket pedig el6re elrend eIt, azokat
meg is hivta, akiket meghivott, azokat megigazultakkd is tette, akiket
pedig megigazultakk6 tett, azokat meg is dicsSitette." (R6m 8,30) - ez
a vers nyilvdn minden tidvoztiltre igaz, de kivdltk6pp J6zus sztilS-
anyj6ra, akit az angyal igy koszont: ,,UdvdzlCgy, kegyelemntel teljes!
Az lJr veled van. Aldottabb vagy te minden asszonyndl!" (Lk 1,28)

Amikor a Bibli6t olvas6 ember fontolgatja ezeket a szavakat, meg-
dobben azon, hogy ilyen fons6ges kivdlasztdsa egy embernek sem volt
Adam 6s Eva 6ta. Az6ta tobbszor is r6dobbentem arra, hogy Szfiz
M6ria val6ban a m6sodik Eva, hiszen egy ij teremt6s kezd6dik vele 6s

benne abban a pillanatban, mikor vdlaszol Isten kiilclottj6nek: ,,Legyen
nekem a Te ig6d szerint." (Lk 1,38)

Mig az els6 6va engedetlensCgEvel ut6daira az IstentSl val6 elt6-
volod6s 6tk6t hozta, addig a m6sodik Eva igenjdvel az Isten tidvozit6
6ld6sainak kegyelmi fondsdt. Ahogy az 6szovets6gben Abrahdmot a

hiv6k 6satyjak6nt emlegetik, mi joggal nevezhetjtik SzitzMdri1tt az egy-
hdz, azaz minden hiv6 6desanyi6nak.
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Mert mi a hit? A nem 11that6 dolgok val6siga sz6-

munkra, meggy6zdd6s ar6l, amit nem lltunk (vo.

Zsid 11,1). Amikor Szttz Mdria n6hdny nap mirlva
megldtogatja Erzs€betet, akkor 5 a Szentl6lekt6l
megihletve kinyilatkoztatja sz6m6,ra:,,Boldog vagy,
mert hitted, hogy beteljesedik mindaz, amit az lJr
mondott neked." (Lk 1,45) M6ria hittel kimondott
szavdban eg6sz l6nye benne van. Ez€rt volt akkora
hat6sa, hogy az 6 legyenj€re fogant meg a mdsodik
Isteni szemlly a szive alatt. Ugyanis Isten a villg
teremt6s6t az 6 hathat6s szavdval (legyen) terem-
tette, de a t6le elfordult emberisdget tidvozfteni nem
ttrdja 6s nem.akarla an-
nak teljesen szabad 6.s

6nk6ntes beleegyez6se,
kozremfikdddse n6lktil.

Ez a csondes, szer6ny
nLzdreti lednyka elSre
meg6lte azt, amit J€zus
k€r az osszes tanitvdny|-
t6l:,,Besz6detek legyen
igen, igen, nem, nem."
(tttt 5,37) Ha M6ria h6t
megsz6lal1,sdt n€zzik a

evang6liumokban, akkor
nagyon tanulsdgos lesz
szdmunkra, hogy meny-
nyire r6vid tSmonda-
tokban besz6l vagy k€r:
p6lddul Klnltban bemu-
tatia 

^ 
k6r6.6s kozben-

j6r6 imddsdg csod6latos
p€lddjdt amr6I Olaf
Halesby protesdns lel-
k6sz csod6latos elm€lke-
d6st ir az imddsdgr6l
sz6l6 kdnw€ben, kifejt-
ve azt, hogy ez a Ieg-
szebb 6s leghathat6sabb k€r5 im6dsdg a Blblilban -,
6s ezt olyan hittel mondta, hogy b6r J6zus vliasza
nregingathatta volna hit6t, 6 m6gis bolcsen azt
mondja a szolgdknak: Figyeljetek ri,6s ,,Tegy6tek,
amit mond."Qn 2,6) S I6m, megint megval6sul J€zus
mondlsa Minia Fital:,,Ha akkora hitetek volna, mint
a must6rmag...", a lehetetlennek l6tsz6 k6r€sek is
teljestiln€nek. Ez€rt 6i.dja Szent PdI az Oristent, aki
vigyainkon feltil teljesiti k6r6seinket.

Kedves Testv6rek, adjunk h6t11t az Istennek ez€ri a

gyermek6€rt, akinek sztilet6snapjit tinnepeljiik, hi-
szen az 6 gyermeki, nagy hite dltal az lge meg-
testestilt a mi Foldrinkdn. Ez az Oristen megv6lt6i
szeretet6nek a titka, hogy mi6rt pont benne €s iiha-
la adta nektink a Megviit6t. Mdria a Szentldlek lltal
6gy tud im6dkozni, hogy m6r el6re tudja, hogy az

3-

Isten 6t meghaligatta (vo. Jlnos 5,75), €s ez€rt mitr
elSre hSlir.t tud adni Istennek, m6g miel5tt lltna 6s

tapasztalna; Isten megval6sul6 terv€t a hit szem6vel
latia, es tudja a megval6sulls6rt dics6rni 6s magasz-

talni Istent. (Lk 1.,47-55)

Mi6rt €rezztik mi n€ha, hogy az Isten tdvol van, 6s

nem hallgat ritnk? Tal6n az€rr, mert ketelkedve
k6nink? Nemigen hissztik, hogy az Oristen meghall-
gat .:rinket? M6r Szent Jakab figyelmeztet ana, hogy
a lelkdben megosztott ember nem vdrhat az ltrt6l
v6laszt. (vo. Jakab 1,6-8)

I{/eldt adunk az Istennek, hogy ilyen ember szti-
letett a viI6gra, aki al6za-
tos, tiszta 6let6vel mutat-
ja nekrink is az utat

,,iKrisztushoz: ,,En az Ur
szolgdja vagyok, legyen
nekem a Te ig6d sze-
rint."(Lk 1,38) Nemcsak
a kdnai hiveket tanitja,
hanem minket is, hogy
az udvoss6g forrLsa az 6
fiilban van, 6s az 6 ko-
veteseben. Mily csodd-
Iatos, hogy ugyanazt
mondja a Mennyei Atya
is a tdbor hegy6n: ,,Ez az

en szeretett fiam, 6t hall-
gass6tok!" (Mt 17,5)

Az tidvoss6gre nem
ilyen-olyan m6dszerek-
kel 6s vall6sos szertarte-
sok v6gz6s6vel lehet be-
jutni, hanem az Ur

J€zusba vetett felt6tlen,
gyermeki bizalommal te-
Ii hit 6ltal, az 6 sza-
vainak megtartasaval,

tanitdslnak kovet6s€vel: ,,Mert nem mindenki, aki
mondja Uram, Uram, jut be a mennyek orszitgdba,
hanem csak az, aki megtartja Mennyei Atyim aka-
rattrt."(Mt 7,21)

Sz(rz Miria bensSs6ges imddsdgdnak a miszt€riu-
ma teh6t a pr6f€tlk titkdban keresendS, hiszen 6
ciyan 6szinte, m6ly kapcsolatban volt az Atyav^|,
amelyben nem a sajfu imeft tartotta fontosnak, ha-
nern az Isten szavait, 6s erre aka4a a mi figyelmtin-
ket is felhivni; ne a sajitt im6ink legyenek fontosak,
hanem az 6 szavai. Hiszen tanultuk, hogy az im4d-
sdg, besz6lgetds Istennel. Tehdt ebben a dial6gusban
kinek 

^ 
szava fontosabb? * Mlnia i6l tudta. Ez€rt az

6 6lete Isten im6ddsa, Isten akaratSnak szrintelen
kerqs€se 6s megtestesit6se, sziwel-l6lekkel.

Mainet Antut pLispok
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Az az orok €let, hogy megismerienek t€ged

A Munkd'csi Katol:ikus Liceum 6anyit6ia

Tetszett nektink vagY nem,

megpakolt iskoiatdskival, virig'
csokorral a keztinkben nekiindui-
tunk a nagybetiis Eletnek: aho-

gyan az 6vnYit6kon mondani
szoktdk. N6ha sirva, olYkor vidi-
man tapostuk a megszokott irt-

vonalat, megszokott naPirend-
ben. S a sulir6l csak annYi jutott

eszr-inkbe: ,,Mikor lesz m6r vdge?"

Gyerekfejjel nem gondoltunk ar-

ra, hogy tdnyleg az €let iskol616t

kezdttik meg, ezek voltak els6

on1116 l6p6seink, melYekkel fe-

lel5s6get villalni, aiind€kozni €s

kapni tanultunk, azokt6l, akikkel
a ,,v6letlen" hozott ossze. Ki-ki a

maga m6dj6n tanulta, mit is jelent

,,kozosen",,,lelkiismerettel",,,sze-
retettel".

Szeptember 7-i€n a KfuPataljai

R6mai Katoliktrs Licettm is meg-

nyitotta aitart az trltallnos iskollt
befejez6 dilkok el5n. A tan€v

kozos imldsiggal kezd6dott - a

r 6mai katolikus sz6kesegYhlzban
megtartott veni sancte szent-

mis6vel -, melYet Mainek Antal
puspok atya koncelebrdit. Kozos

imddslgunkban art6l elm6lked-

trink, hogy mit is ielent tanulni 6s

tanitani, befogadni 6s adni, sze-

retetben form6lni 6s form6l6dni.
A ptispok atY^ megildotta a

dilkokat €s tanlraikat, a Szent-

l6lek segits6g6t k6rv6n munk6-
jukra. Ezt kovetden a liceum
diilkjai a szilSkkel 6s tandrokkal
egytitt dtvonultak az iskola 6ptile-
t6be, ahol az igazgat6n6, Kristo-
fori Olga koszdnt6tte a didkokat,

szul6ket, randrokat 6s a PiisPok
atydt. Elmondta, hogy bizik ab-

ban, hogy kipihenten, 'frissen,

feltolt6dve vag neki mindenki
ennek a tandvnek, €s kimagasl6-
an sz€p eredm6nYek sziiletnek
majd a tan6v folYamdn. Kiiion
koszont6tte a liceumba felv6telt
nyert 22 (rj tanul6t, akik a g6lYa-

tiborban mir megbardtkoztak
egym6ssal, 6s k6rte az idSsebb

didkokat, hogy fogadjtrk szetetet'
tel a kis ,,g6Iytrkat",6s segitsEk 6t

Sket a kezdeti neh6zsdgeken' Ve-

gezetr.il pedig a gondvisel5 Isten

segits6g6t €s iild6s\t k€we ltadta
a sz6t Majnek Antal pusPok atYit-

nak, aki folytatta a Pr6dik6ci6ban
elkezdett elm6lked6st, melYben

kihangsfrlyozta, hogY J6zus isko-
litjitt csak egyntt lehet v€gigjdrni,
dtsegitve egym6st minden neh€z

s6gen, ttirelemmel 6s meg6rt6ssel

viseltetve egymits it6nt'
Az tinneps6g a munk6csi k6rus

6nek6vel z6rult.

Istuany Andreall
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Javamat szolgtrlja, ha az 6letem folyamdn nem megy

minden simdn szdmomra. Kulonben elveszten6m a talait a

Iitbam aL6I.

J6, ha nem t6rt6nik minden az €n akaratom szerint.

Krilonben m1g azt hinn6m: 6n vagyok az (tr, az Isten pedig
a szolgltm.

P,

4
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Igazd,n annyit szd'mftunk' a'mennyit Isten

Rern€rrYik tu"\uarom

Akarom: fontos ne legyek magamnak.

A v6gtelen falban legyek egy t6gla,

L6pcs5, min felhalad valaki mAs,

Ekevas, mely m6lyen zr foldbe As,

Arn a kalS,sz nem az 5 6rdeme.
Legyek a sz€\, mely elhordja a magot,
De szirmlt ki nem bontja a virdgnak,
S az emberek, mikor a mez6n j6rnak,
A virS,gban hadd gyonyorkodjenek.
Legyek a kend5, mely konnyet torol,
Legyek a csend, mely mindig enyhet ad.

Ak€z legyek, mely vdltig simogat,
Legyek, s ne tudjam soha, hogl' v2*oP,
Legysk a firadt pilldkon az trlom.
Legyek a d€libftb, mely megjelen
Es nem k6rdi, hogy n6zek-e vagy sem,

Legyek a dflib/b a r6nasigan,
Legyek a v€n fekete fold sziv6bdl
Egy m€ly s6hajt6s fel a magas 6gig,
Legyek a dr6t, min uzenet megy v6gig,
Es cser6lienek ki. ha elszakadtam.
Sok i6lek alatt legyek a ttitaj,
Egyszer(r, durvdn 6sszer6tt ladik,
Mit a tengerbe visznek m6ly fo1y6k.

Legyek a hegedfl, mely vdgtelenbe sir,

Ivlig le nem teszi a mfrv€sz a von6t.

el6tt driink. Es az emberek udlemdnye gya'kra'n

6pp az ellenkezdje a.nna'k, anni az fstun itdlete

rdlunk.
Suhard biboros

Vdgvolgyi Eva

FA;oaroMB6L flpiTm KATEDRALIST

Fd.j dalomb6l 1pitek katedralist :

-hfinden kouet, amiuel megdobnak,

Minden. uisszatolt bardti olel,1st,

Minden nyers duruasd.got,

Amely a szeretetemre ualaszol,

Minclen bamis szot,

Minden ritest, barbol is erjen,

Szoual minden kouet,

Amiuel megdobnak,

Bedpitek a falakba.
Fajdalmakbol epitek katedrdlist.

Az aprdcska es nagy.fd.jdalmakat

Mint koueket rakom egymasra,,

S ualami sz'lpet ep{tek bel6le,

Katedrd.list, ami a Tied,

S ami R6lad beszdl masoknak.

Mert aki beldp, nen't. a. koueket n€zi,

Hanem a benne lakot.

Nenz baj a fajdalom, dliTott,

Ha l{eked epril baz beldle.

Fajd.alom a k5, konny a malter.

Alazatban, csendben

Rakni egyik kouet a masikra
Ar
LS a.JAt..Jercput.

Nem kell bozza semmi,

Csak afajdalmak, amiket kapok.

Egjtszerfis,Sgben es alazat ban,

Egtiket a masik utd.n

Rakni csendben,

Bedpfteni afalba.
FajdalmakbSl 4prtek katedrd,list.
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Riport Los6k Istvin hldozilpappal
€s Molnf,r Jhnos diak6nussal

. Ez da jfinius 29-6n a tnun-
kdcsi szdkesegjtltdzban ismdt
dldozdpapot ds diakdnust
szentelt fel Mainek Anta.l
Kdrpdtalja megj,td spdispcike.
Mdgltozzti ken6t-kendt. AUo-
z6pappd szentelte Losd.k
Istudnt 6s Pobareczky R6ber'
tet, d.iak6nussd. Sztankd Attildt
6s Molnd.r Jdnost. Jelen szd-
munkba.n Losd.k Istadnt ds
Molndr Jd.nost szeretnink
ntegismertetui a kedues Oh;a-
sdkkal

Los6k Istv6n

- Istad.n, mesdlj nekiink a
b iu a.t d. s o d t 6rt 6net dr67! M e ly e k
aoltak a.zok a dolgok, moz-
zanatok az 6l.etedben" ameljtek
batd.sdra szemind.riumba
mentdl?

- El€gg6 vaildstalan nevel6sben
rdszestiltem otthon. Az €letem az
akkori fiatalok hagyom6nyos
6lete volt. Sok mindennel foglal-
koztam: krizddsportokkal, harc-
miiv6szetekkei. Idrtam szdnit6-

g6p-kezel5i, t€v€szercl6i ianfo-
lyamra. A valldsos dlettel nem sok
kapcsolatom volt. Aztdn 6rdeke-
sen alakult a sorsom. Bet6rtem a

templomba, 6s ott egyszer csak
meg6rintett valami. N6ztem a

mis€26 atya sz€k€t, €s az a gon-
dolatom t6madt, hogy egyszer 6n
is ott fogok tilni. Amikor otthon
besz6ltem err6l, 6s hogy pap
szeretndk lenni, nagyon ellenez-

t6k. Pog/any Isw6n szulei segitet-
tek, valamint a keresztanydm t6-
mogatott nagyon. Lelkileg is, 6s

ahogyan csak tudott. Aztdn egy-
szer csak eliottek 6rtem, amikor
egyedtil voltam otthon, 6s azt
mondt6k, hogy megytink Mun-
kdcsra. Elmentem Munk6csra a

ptispok atydhoz.
Otthon azt hitt6k, hogy munk6t

ta16ltam Mr-rnkdcson.
A prispok atya elSszor gimndzi-

umba akart ktiideni, de aztdn az
uto1s6 pillanatban, Iegnagyobb
meglepetdsemre, m6gis elktilclott
a felv6teli besz6lget€sre. Egy €vig
Veszpr6mben voltam, azt6n Eger-
ben tanultam. Ott is maradtam
tanulmdnyaim v6g6ig.

- Voltak-e az daek fo[tamdn
elbizonytal.anoddsaid, ds mik
az ok, amik megt artottak?

- Voltak. M6g diak6nussd szen-
tel6sem el6tt is. Tobbszor eszem-
be jr-rtott, hogy t6nyleg ezt kell
tennem? Mindig megerdsitett
Antal atyAnakaza mondata, hogy
bizom benned.
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-Mit jelent szdmodra a PeP'
sd'g?

- Egyetlen sz6val meg tr-rdom

fogalmazni. Szolgllatol Totus
tuus - Eg6szen a tied. Es m€g, azl

hogy Ut umlm sint - Hogy egyek
Iegyeni:k.

- Miljten uolt a szentelEsed?
Mds lett-e az 6l.eted' az6ta?

- Megvdltoztarta az 6letemet, a

dolgokhoz val6 viszonyr-rl6somat.

Egy mondat ltiktetett bennem:
TotLrs tlrus.

- Vannah-e u ala.mily en elkdP -

zeldseid lelkiptf;sztorkodd.s
terin? Ifogyan szeretndd tneg-
u al5 s it ani Ie lhip d s zt ori t e rt e i-
det?

- Nincs kifejezetten egy olyan
tertilet, amelyre nagyobb hang-
sfilyt szeretndk helyezni. A lel-
kiplsztorkod6s mindegyik terti-
let€re nagy hangsirlyt szeretn6k
fektetni. Tehdt nemcsak Ifjisitg-
pasztorici6 vagy az idSsek gon-
dozdsa az, amelyet els6dleges
feladatornnak tekinten6k. Mind-
egyik. Azonkivril szeretn6m
el6mozditani a papi egys6get,
Ennek az egys6gnek a meg-
val6sitisa nagyon fontosnak 6s

korszerrinek tff nik sz.6momra.

-Vdgezetiil mit dizensz az Ol-
aa.sdknak?

- Torekedjenek az 6letszents6g-
re! Torekedjenek meg6lni a ke-
resztCnys6get, a katolicizmust 6s

elsdsorban az embers6qet!

Molnir Jf,nos

- Hivat6som aiakul6sdr6l any-
nyit, hogy nagyon kordn ei-
kezdtem ministrdlni, meg aiig
voltam 10 6ves. M6r az els6 pil-
lanatt6l megragadott az. oltdr
k6ruli l6gkor. Nagyon j61 6reztern
magam, egyszerfien szerettem ott
ienni 6s seg6dkezni a mis€26

papnak. Nagyon m6ly hat6st
gyakorolt rdm gyermekkorom
els6 pl€b6nosa, Csdti J6zsef atya.
Sokat koszonhetek neki hivat6-
sommal kapcsolatban, hiszen
felkaroit 6s mindenben segitett.

Az €vek mfilt6val egyre vil6go-
sabban €reztem, hogy pap sze-
retn€k lenni, mig v6giil felve-
telemet k6rtem Antal prispok
atydn6l a kispapok koz6. Gyulal
feh6rv6ron folytatom teol69iai
tanulmlnyairnat, meiyek legfdbb
c€ija, hogy j6l felk6sztiljek a r6rn
v6.r6 feladatra. Ebben nagy segit-
s6gemre vannak az eloliAr6 €s

tantu atytrk.
A diak6nusszentel6st mdr na-

gyon vdrtam, 6s nagy izgalommal
k6sztiltem is t6, mint 6letem
nagyon fontos esern6ny6re, hi-
szen ekkor koteleztem el magam
vEgleg az Ur 6s Egvhdzinek szol-
gtrIatAra. Szlmomra a szentei6s
szertart'isAb6l a piispok atya
k€zrit€tele volt a legmeghat6bb
piilanat. Tudom, trcgy ezalatt 6 is
imddkozott az6rt, llogy kotele-
zetts6geimet, melyeket villaltam,
eg€sz 6letemben hiis6gesen tud-
jam teljesiteni. En is ez6rt im6d-
kozom mindennap, hogy j6 szol-
gdja legyek az €n Uramnak. Ezzel

a lelktilettel kdsztilok az elko-
vetkezend6 papszentel€sre.

- Kdszfinjiik a fieszdlgetdst!
Neo



8 U1 J{ajtds

Eletige 2OO2. Szeptember
,,Bocsass meg td.rsadnak, ba udt

ellened; akkor te is, amikor ko-
ny1rogsz, elnyered bfineid. bocsd,-

natat." (Sir 28,2)
Ez az €letige az egyik 6sz6vet-

s6gi konyvbdl va16, Krisztus el6tt
170-180 korul irta egy irdstud6
bdlcs, Ben Szira, aki Jeruzs6-
lemben folytatott tanit6i tev6-
kenys6get. Olyan 't€mftt tanit,
mely kedves az eg€sz bibliai
bolcseleti hagyomdny szem€ben.
Eszerint Isten irgalmas a bfino-
sokhoz, 6s nektink is p€lddja
szerint kell cselekednrink. Az lJr
megbocs6tja minden v6tktinket,
mert ,,irgalmas 6s konyoniletes,
szelid a haragban, €s gazdag az
irgalomban" (1). Becsukja szem€t,
hogy ne l6ssa tdbb6 bffneinket
(2), elfelejti 6s a hita mog6 veti
minden vdtktinket (3). 6 ugyanis,
mivel ismeri kicsis6gtinket 6s
nyomorfrsdgunkat - irja m6sutt
Ben Szira -, ,,megsokszorozza a

brinbocs6natot". Isten, mint min-
den apa 6s anya, mivel szereti
gyermekeit, megbocs6t nekik,
mega jdnd6k ozza 6ket bizalmdv al,
elrejti hib6ikat, €s fdradhatatlanul
b6toritia 5ket.

Isten, mivel apa 6s anya, nem
el6gszik meg azzal, hogy szereti
gyermekeit 6s megbocsdt nekik.
Az a v6,gya, hogy 5k is testv6rk6nt
tekintsenek egymdsra, egyeteft-
senek, szeress6k egym6st. Az
egyetemes testveriseg tehet Isten-
nek az emberis6gr6l alkotott nagy
terve. Olyan testv6ris6g ez, amely
erdsebb az 6hatatlanul bekovet-
kez6 megosztottsdgnll, fesztilt-
s€gekn€l, haragnll, amelyek 

^meg nem 6rt6s 6s az elkovetett
hibek kdvetkezt6ben oly kony-
nyen talajra lelnek.

Gyakran csal6dok hullnak sz6t,
mert nem tudunk megbocsdtani
egymdsnak. 6si gyrilOlet taplelia
a rokonok, a tlrsadalmi csoporto-
sul6sok, a n6pek kdzotti megosz-
tottsdgot, M6g olyanok is akad-

nak, akik azt tanitjftk, hogy ne
felejtsuk el az elszenvedett s6rel-
meket, hogy tl,plitljuk magunk-
ban a bosszfidllds 6rz6s€t... fis az
alattomos harag megmdrgezi a

lelket 6s kikezdi a szivet.
Vannak, akik azt gondolj6k,

hogy a megbocs6t6s a gyengesdg
jele.

Nem igy van, A megbocs6tds
igen nagy biltors1.g megnyilv6-
nul6sa; igazi szeretet, a leghitele-
sebb szeretet, mert 6rdek nClktili.
,,Ha csup6n azokat szeretitek,
akik titeket szeretnek, mi lesz a
jutalmatok?" - mondja J€zus. Ezt
mindenki meg tudja tenni. ,,Sze-
ress6tek ellens€geiteket!" (4)

Mi is meg kell hogy tanuljuk
J€zust6l az apai 6s anyai szete-
tetet, az irgalmas szeretetet mind-
azok irdnt, akikkel napunk sor6n
tal6lkozunk; ktilondsen azok
ir6nt, akik valamik6pp hibiznak.
Akik pedig meghiv6st kaptak egy
kdzoss6gi lelkis6gre, azaz a ke-
reszteny lelkis6gre, azokt6l az Uy
szovetsCg m€g tobbet k6r: ,,Bo-
csdssatok meg egym6snak!" (5) A
kolcs6nos szeretet szinte szovet-
s6get k6r t6lunk: legytink mindig
k6szek megbocs6tani egymdsnak.
Csak igy j6rulhatunk hozzii az
egyetemes testv6ris6g l€trejot-
t6hez.

,,Bocsdss meg tarsadnak, ba udt
ellened.; akkor te is, amikor kd-
nyordgsz, elnyered bfineid bocsd.-

natAt."
E szavak nemcsak arra hivnak,

hogy Iegyunk kdnyortiletesek,
hanem esztinkbe juttatj6k azt is,
hogy a megbocs6t6s sztiks€ges
feltdtele annak, hogy nektink is
megbdcs6ssanak. J€nrs maga fi-
gyelmeztet minket: ,,Amilyen m6r-
t€kkel m6rtek, olyannal m6rnek
majd nektek is." (6)',,Boldogok az
irgalmasok, mert majd nekik is
irgalmaznak." (7) Ha ugyanis a
sziv megkem6nyedett a gyrllo-
Iett6l, nem lesz k6pes felismerni

6s befogadni Isten irgaimas sze-
retetet.

Hogyan v6ltsuk hit tettekre ezt
az ig6t? TermCszetesen bocsds-
sunk meg azonnal, ha lenne m€g
valaki, akivel nem b6ktilnink ki!
Ez azonban m6g nem el€g. At
kell kutatnunk szivtink legrejter
tebb zugait, hogy kitzzik bel5le
az egyszer(t kozdmboss6get, a

j6akant hi6nydt, bdrmif6le fol6-
nyes magatartA$, a feltiletess6get
bdrki irdnytrban, akivel csak tal6l-
kozunk.

Ezenkivtil sztiks6g van m€g egy
megel6z6 m[iveletre is. Tekint-
srink minden reggel iij szemmei
arra, akivel taldlkozunk a csal6d-
ban. az iskoldban. a munkahe-
iytinkon, az rizletben! Legyunk
k6szen arra, hogy ne azt n6zzik,
ami nem tetszik a viselked6sr-ik-
ben, hogy ne it€lkezzrink, hogy
bizalomban r6szesitstink mdso-
kat; hogy mindig rem6ljunk, min-
dig higgyrinkl Ezzel a teljes am-
neszti'val, ezzel az egyetemes
megbocs6t6ssai a szivtinkben
k6zeledjrink mindenk ihez! Egy ii-
talin ne eml6kezztink m6sok
hibdira, mindent takarjr-rnk be
szeretettinkkel! Napunk so16n
pedig bocs6natk6r6ssel vagy a

barits1,g egy-egy jeidvel pr6b6l-
junk meg j6vifienni egy udvariat-
lansdgot, egy ttirelmetlen meg-
nyilv6nul6st! A mdsik ember osz-
tdn6s elutasitasa helyett hagyjuk
6lni magunkban a teljes befoga-
d6,s magatartAsA\ a hatitrtalan t-
galmat, a teijes megbocs6tdst, a
r6szv6tet, a mdslk sztiks6gleteire
val6 odafigyel€stl

Ha azut6n az Atydhoz fohdszko-
dunk mindenekel6tt, amikor
bocsdnatot k6nink a hiblink6rt.
l6tni fogjuk, hogy k6r6sunk tel-
jesril, 6s teljes bizalommal mond-
hatjuk majd: ,,Bocs6sd meg v6t-
keinket, mik6ppen mi is megbo-
cs6tunk az ellentink v6tkezdk-
nek!" (B) Cbiara Lubich
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Fo gadalomt€tel Sz€c s dnyben
nrtjket arra, most rn6r 6k is a nagy fe-
rences csalddnak lesznek tagjai, a

fogadalmat tett tesrvereket pedig 6j
dllomdshelyukre bocs6totta el, a sze-
gecli ferences kolostorb'"r, ahol foly-
tatjlt megke zdett rz.e rr.eiesi 6letr,iket,
6s im|val 6s munkdval k6sztilnek az

6rokfogadalomra.
Az agap! utdn arrol faggattan a

tesfv6reket, hogy n:i vcit az a pillanat
vagy 6lrn6ny, amely r-rtltn bdtran ki
tudtdk mondani az Igen! hogy Szent
Ferenc 21. sz/azadban 616 kistestv6-
reik6nt kivdnjik szorosabban kovetni
a Mestert.

rn. JonoANusz Novicrus: A legjobban
Ferenc szal>adslga, egyszerfis6ge 6s

tisztasziviis6ge 6rintett meg, ez segi
tett meghozni vdlasztlsomban a don-
t6st.

rR. KRlzoszrol,r ivoviclus: Engem
Szent Ferencnek a J6 Istenhez val6
ngaszkoddsa ragadott meg, 6s az,

ahogy Isten 5t a Szentl6lek lha| ujjd
tudta tbrmelni. Ez az, amire 6n is

v|gyakozon.
r--R. Ecvro: Szlmomra Szent Ferenc

atySnk tdk6letes Krisztr-rs-kovet6se
volt jelent6s mozzanat Megt6r6sem
trtdn 6n is v|gyakoztam egy tok6letes
6letre, 6s sokdig keresg6ltem, hogy
hogyan val6sithatn6rn meg. Megis-
mertem Rendalapit6nk 6let6t, 6s azt
mondtam: ,,Ez az.r. igy szeretn6m 6n is
tok6letesen kovetni Krisztus Urun-
R^t.'
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Szeptember 8-dn, Kisboldog-
as.szony napjin, jeles rinnepe volt a

sz€cs6nyi ferences kolostornak, hi-
szen sz€rzetes testv6rek beoltoz6s6re
6s fogadaiomtdtel6re kertilt sor. Az6n
is fontos 6s yeles ez az esem€ny, mefi
n€gy KdrpittaljAr6l sz6rnaz6 fiatal-
enrber 6let6ben egv irj lletszakasz
kezd5dott meg.

Szent Ferenc barna ruhljit a be-
regsziszi szdrmazAst Remz6jcev
Ldszl6 fr. Krizoszt6m 6s a huszti szir-
mazls(t Kvascsuk Andrds fr. Jor-
ddnusz oltone magdra noviciustdrsai
6s el6li6r6i fe1en16tdben. A d€lel6tti
6r6kban tinnepi szentmise keretdben
fr. YArnai Jakab taltomdnyf6nok
kez€be a viski sztrrmazis(t fr. Povpa
Val6r 6s a munkdcsi szSrmazdst fr.
Sztreha Egyed tett egy6ves fogadal-
rnat, elkotelezve nagA'r. Szent Ferenc
6s a Kisebb Testv6rek Rendje mellett.
Unnepi besz6d6ben Ydrnar Jakab a

szerzetesek jelen16t6r51 6s fontossd-

9116l beszdlt. arnelyet az egyhiz
szivEben betoltenek. Buzditotta a fo-
gadalmat iev6ket, hogy 6k is az egy-
h6z koz6ss6g6nek elkotelezett 6pit6i
legyenek.

A szentmis6n az emlitett szerzetes
testv6rek sztilei, rokonai, baritai is
jelen voltak. A szentmis6t kovet6
agap€n fr. Magyar Gergely novicius-
magiszter megkoszonte a szril6knek,
hogy szerzetes testv6reket neveltek a

ferences rendnek, 6s felhivta figyel-

rn. VerEn: Engem egy ferences atya
elete, mr.rnkAssAga €rintett meg. €s

azt mondtam, hogy 6n is iglz 52s-

retn6k 6lni, iiyen szeretn6k 6n is

lenni.

Testv6reink megkezdt€k szerzetesi
€lettiket, hogy napr6l napra szoro-
sabban kovess6k J€zust, 6s 6pits6k
az egyhiz nagy kozoss6g€t.
Imtrdkozzunk 6rttik, hogy ez az e|-
kotelez6d6s val6ban Istennek tetsz6
lep;yen 6s egyh6zunk j6zus akaruta
szerinti 6ptii6s6re szolgiljon.

lm

Szeptember 24

Szent Gell6rt ptispok
€s vErtanfi

980 koriil szrlletett Velenc€ben a

Sagredo csal6db6l. Nevel6s6t szr,i-

lei miir gyermekkordban a Szent
Be nedek-rencli Szent Gyorgy'-
monostor szerzeteseire biztlk. K€-
s6bb a magasabb fokf tanul-
mdnyok v6gz6s6.re BolognS.ba
ment. Velenc6be visszat6rve ha-
marosan apAttS, vSlasztottak. 1 0 1 5-
ben a Szentfdldre szdnd6kozott
menni, de Razina apit. meggy6z-
te, hogy trrjtt MagyarorszS.g fel€
vegye. Szent Istvdn vdvar1tba
jLltott, ahol Imre herceg neve-
l€s6vel biztdk meg. Bakonyb6lbe
vonulva, a magAnyban az irnlnak
6s tanulmdnyainak 6lt. 1030-ban
csanldr piispok lett, szewezte az

egyhfLzmegy6t, t6ritette a pogl-
nyokat, szembeszlllt a zsarnoki
triikaplsokkal, tan6csaival az or-
szAg ugyeit j6 irlnyba terelte.
Hittudominyi mfiveket 6s szent-
be sz6deket irt. Ott volt Istvdn
kirdly haldlos AgyanAl, amikor az

a SzirzanyLnak ajdnlotta az orsz6.-

got. 1046. szeptember 24-6.n, a

p o g6nyl6zad6s alkalmlv al Bu dln,
b6di (egri) 6s beszter6di (nyitrai)
prispoktarsaival egyutt a hitl€rt
kegyetlen haldlt szenvedve nyerte
el a v6rtanfrsdg koron6jat". 1083.
jirlius 26-6n, Csan4don avattdk
szentt6.
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Hlatdirok nekfil
A Munkd,csi Katol;ikus ltceurm jutalomuta,zds a

2002. jirnius 30-a volt, amikor a

Munk6csi R6mai Katolikus Liceum
'7l dilkja Popovics P61 tandr kis6'
ret6ben elindult egy jutalomr:ta-
z6sra, a magyarsdgot osszefog6
tdborba az at'tsztriai 6rs6gbe. Nyir-
egyh|zitig aut6stoppal, onnan
Szombathelyig vonattal jutottunk
el, ahonnan mdr egy osztrLk
aut6busz vitt tovdbb bennirnket.
Ekkor m6g nagyon izgultunk, de
tudtr:k, hogy csodilatos t6bor lesz,

s err61 mdr az oda1rkez€skor meg-
nttAzAAh atri\ nV
6/ vzvur r!r(rrr!\.

Az Sriszigeti sportpdlydn vertuk
fel sdtrainkat, s este m6r el is kez-
d6dott a progtam. Somogyi Attila,
a fSszervez6, bemutatta a ktilon-
boz6 r€gi6kat Burgenlandot,
Magy arorszdgot, How6torszftgot.,
Erd6lyt, Felvid6ket, a Nyrgatot 6s

Kdrpttaljdt - k6pvisel6 csopor-
tokat, embereket.

A heti program igazitn b6s6ges
volt. H6tf6n 6rs6gi tirrat tetiilnk a

kornyez6 falvakba: 6risziget, Vas-
verdsz6k, Fels56r, Als66r, Vasvo-
rosvdr. Mdr az els6 nap gydnyoni
titjakon jirtunk, s ez m€g jobban
emelte a tfusasag hangulat6t. Este
Dr. Somogyi Ldszl6 izgalmas el5-

addsftt hallgattuk meg a burgenlan-
di magyarok helyzet6rdl.

A kovetkezd napok programjai is

6im€nyekben gazdagnak bizo-
nyultak. Megtanr-rltr:k az ottani
cs6.rd6.s n6hdny fort€lydt, 6nekel-
trink, szalmdt fontunk. Aztln eljott
a szerda, amit mdr mindannyian
nagyon v6rtunk, ugyanis I6togat1st
tetttink az osztrltk f6v6"rosba,
B6csbe. Ott Attila vezet6s6vel
megtekintetttik a Stefansdomot, az

opetahdzat, Schonbrunn mes6s
kast6lydt a hatalmas parkj1.val
egyijtt, a csLszdri t6li palot6t, a bel-
vdrost - s a hab a tortdn az volt,
hogy ezt mind megndzhe$tik este
a kil6,t6r6l. Mdsnap megn6ztuk a

szalonaki 6s a n6metir jviri virat.
P6nteken volt egy izgalmas foci-

meccs a vend6gek €s a hLzigazditk
kozott, a v6geredm6ny d6ntetlen
lett. Ezt kovette a zdr6est, amelyen
a Spectmm zenekar ny'urjton kelle-
mes hangulatot.

Sajnos, misnap el kellen b6csfrz-
nunk az ott szerzett bar6tainkt6l,
de szerintem az a legfontosabb,
hogy megismerhetttik 5ket. Ezut6n
m6g k6t sz6p napot tolthettiink az
6rs6g magyarorszitgi oldalln,
6riszentp6teren, ahol Varga On6
aty a f o gaclott bennri nket.

Meg szeretn6nk koszonni Maj-
nek Antal ptispok atyinak, hogy
tdmogatta utazlsunkat, €s Somogyi
Attildnak, hogy csoddlatosan meg-
szervezte az els6 6rs6gi Ny6ri
Egyetemet 6s kozbenjdrt a viztt-
maink kiillitdsd€rt.

Hdla neked, Urunk, hogy ott
leh'ettrinkt

Kiss Jud.it,
a tfcel.m J. osztdlyos didkja
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Cursillo
Ny6r elej6n, ifnius 6. 6s 9. kozott a r6mai katolikr'rs

piispoks6g szewez€s1ben keruit sor a m6sodik kSrpital-

iai n6i cursill6ra, amelynek ez alkalommal a munkdcsi

Pikh-h6z adott otthont. A lelkigyakorlaton mintegy negy-

vennyolcan vettiink r6szt.

A cursili6t magyatorszlgi vend6gek vezett6k: Bablly

Andrds k6taji 6s Maga Litszl6 tiszavasvlri p16blnosok,

vala;nint hat nyiregyhAzi' €s hdrom kdtpdtaliai munkatdrs

tartott Elvezetes, szines 6s meghat6 el6adtrsokat'

Tal6n €rdemes n€hdny sz6t eiteni arr6l, hogy mi is az a

cursillo. A sz6 spanyol eredetii, ielent6se rovid, intenziv

k6.pz€s. A mozgalom 1940-ben indult A'l3llorca sziget6t6l,

alapit6i ptispokok 6s papok voltak.

A cursillo egy m6dszer sajlt magunk megismer6s6re €s

elfogaddsira, lehet6s6g az evang€lium eredm6nyesebb

hirdet6s6re, trltala tisztAzhatjuk Istenhez 6s az embe-

rekhez f6z6dd viszonYunkat.
A lelkigyakorlatra Kiltpitalja ktilonboz6 r6szeib6l ki'

lonbozS torir 6s foglalkozlsit llnyok, asszonyok gyfltek

ossze. Mindannyian mds 6s mds elv6r6sokkal, ielktilettel

6s szimtalan k6rd6ssel, szorong6ssal 6s viv6dlssal

6rkezttink. Voit, akit a kivdncsislg haitott, volt, aki vLlaszt

keresett az 6t m6r 16,9 foglalkoztat6 k6rd€sekre, vagy csak

megnyugvdst, feltolt6d6st kiv6nt hlborg6 lelk6nek, volt,

aki meg akarta (tiitanL, er6siteni hit€t, s olyan is akadt, aki

nyugodtan szeretett volna imddkozni, elm€ly0lni hirom

napig.

Az els6 napon m6g idegentil mdregetttik-n6zegetttik

egym6st, de ahogy teftek az 6t6k, egyre kozelebb kenlLl-

tJ.*.gy-athoz. Mindenki megnyilt 6s 6szint6n, maglt6l

6rtet6d6 term6szetess €ggel tltta fel lelke legm€ly€n

6rz6tt vagy eltemetett probl6mdit, 6lete nagy viv6ddsait,

sikereit €s ktidarcait' Ddbbenetes volt megtapasztalni,

hogy Kriszttrs val6ban koztunk van, szinte fizlkailag €tez'

trik jelenl6t6t 6s kozels6g6t, koz6sen im6dkoztunk hozzA,

e16 tirtuk konyorg6seinket. A harmadik nap v6g6re mlr
ilrgy 6reztuk, hogy id6tlen id6k 6ta ismerjtik egymdst'

nemcsak baritok, hanem tesrv6rek is lettiink: testv6rek a

szeretetben, a megbocsdtlsban, onmagunk 6s a mdsik

ernber elfogadits|ban, J6zus kegyelm6nek felfedez6s6-

ben.
A Szentldlek kiilonos ajilnddka volt, hogy rddobbenhet-

tiink: Isten szeret minket, nem a i6 cselekedeteinkert,

nem a tehets6gtink6rt, nem a sz6ps6giink6rt vagy 16s1-

gunk6rt, nem a viilgban betoltott posztunk6rt - egysze-

ifien csak szeret, kegyelemb6l, minden hiblnkkai, min-

den gyengesEgiinkkel 6s t6ved6sunkkel, minden szeretet-

lens6gtinkkel €s llzadlsunkkal, minden emberi gyarl6si'

gunkkal 6s bfineinkkel egyr-itt. 6 szeret, felemel, ha el-

botiunk, 6 a legjobb Bardtunk, igy, nagybetfivel' Odafor-

dtilhatunk Hozzd minden gondunkkal, odakuporodha-

tunk a libaihoz 6s lerakhatjuk neh6z terheinket, ame-

lyeket nap mint nap cipelink, sz6lhatunk Hozz6, s ha j6i

megtanulunk hallgatni, el6bb-ut6bb 6 is sz6lni fog hoz
zilnk. De ne virjuk a csod6t, hogy a k6sziklitb6| maid viz

fakad, hogy galamb k6p6ben lesziil a Szenti6lek vagy

feltitmad a halott LLzAr, mint tortent 2000 6lwel ezel6tt'

Isten nem il)'en csoddkon kereszttil sz61 a ma ember6hez'

Sokan 6pp a cursil16n 6rtettuk meg, hogy a csoda mi va-

gyunk, a csoda benntink szr.iletik meg mindennap, amlnt

megnyilik a szivr.ink, 6s befogadiuk l.sten ig€j6t' amint

megtisztui a ftiltink, 6s hallani kezdjnk a szavlt, amrnt

t<inyitit< a szemtink, 6s lltni kezdjtlk 6t - rnagunkban, a

mdsik emberben, akdr az ellens6geinkben is, a kornyez6

termeszetben, a pici bogdrban, a szines vir'6gban, a vihar

utln megriiult t6jban, minden cselekedettinkben 6s min-

den tort6n6sben. A val6di csoda: igent mondaoi az itfta,

amit nektink sz|nt, igent mondani Isten hiv6 szav6ta'

igent mondaniallzattal a megpr6bdltatdsokra is, a neh€z-

sEgekre is, igent mondani a szeretetre, igent mondani

J6zus v6gteien kegYelm6re.
Bizom benne, hogy egymis hite 6ltal meger6sodttink,

6s hogy egyikunk sem tert haza ,,Ures k€z'zel": elvittr'ik

magunkkal Isten szeretetdnek llngol6 tiz€t, a ttirelmet, a

bizalmat, szivtinkben a b6kess€get, amit J6zus hagyott

rink, a feiismer6st, hogy Krisz-tus szdmlt r6nk, s mi nyl-
godtan r itbizhatiuk 6lettinket'

Szeretn6nk megkoszdnni a magyarotszdgi vend6-

geknek: Andrds atyAnak, L\szl6 atyinak, Gittdnak, Ga-

6inak, Zsuzsdnak, Erzsik6nek, Veronikdnak 6s Evinak,

hogy villalva az utazds neh6zs6geit, felLldozva h6t-

vegeltiket, nem sajn6lva iddt 6s energi6t elj6ttek hozz6nk,

6s szerOtettlkkel, 6szintesEgr-ikkel, viddmsdgukk al elhoz-

tak nektink egy csod6latos vildgot, egytitt sirtak 6s nevet-

tek velrink, ilt€rezt1k probl6mdinkat, i6 tanlcsokkal llttak

)

I

I
IL

fekete Alica ouond
5;anmon

el mindenkit.
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A berdicsivi Sarutlan Karrnelit6k Kolostordt 1628-ban

Janus Tiskevich alapitotta, hltliio6l a tat6r iga alol val6
szabadulds6rt. A kolostor 6pit6se mintegy nyolc 6vet

veft igenybe. Az altemplom felszentel6sekor Tiskevich
esalldja egy 16. szi'zadbeli, Szfiz Mttri|t 6br6zoI6 kegy'
k6pet adomtrnyozott a karmelitdknak. A k6p a hivek
kozott nagyon kozkedvelttl v6\t, 6s rovid id6 alatt az

imddkozni j6r6 hivek azt tapasztaltdk, hogy igen sok
imameghallgatas tortent. 7647-ben, amikor a kdp elStt
imldkozva Sztaniszllv, kijevi prispok meggy6gyult, azt

a csodatevS kegyk6p rangjAra emelte. A festm6nyt hd-

rom alkalommal is pdpai korontrval koron6.ztftk. Mivel
1,648-ban a karmelittrknak el kellett hagvniuk a ko-
lostort, a k6pet a karmeiita n6v6rek iembergi kolostorl-
ba szillitottik At, ahol mintegy 73 €vig 6rizt6k nagy
tisztelettel. Amikor a karmelita a|./ak 7721'-ben visszat6r-

hettek a vdrosba, akkor magukkal hcztik a csodatev5
f'estm6nyt. A szerzetesek ekkor hozzlfogtak a fels5
templonr €pit€slhez, amely - a kereszthaj6 hatalmas
kr,rpoll;dval - egy impoz6ns barokk bazlhka lett. Ett6l
kezdve Berdicsiv Ukrajna egyhAzi 6s Mdria-kozpontja
len. A kolostorban mfikod6 nyomda nagyban hozz6j6,-

rult a kozoktatds elteried6s6hez. nemcsak a vdrosban 6s

korny6k6n, hanem az egdsz orszdgban. Az orosz ural-
kod6 f6lt6kenyen n6zte a szerzetes atyik munkiljdt,
elvetette tShik a kolostort, 6s hivatalnoki lCtesitmdnyt
alakitott ki benne. A vall6s6ieti szertartdsokat mindig
csak egy, 61ta1r-rk is j6v6.hagyott pap v6gezhette. A lelki-
pdsztorok lehet6s6geik szerint folyamatosan pr6bdltlk
restaurllni a kolostort, megv6deni azt az id5 okozta
kdrosoddst6l.

7917-ben a kolostor vezet6s6t a jezsuitdk vett6k at,
majd ism€t visszat6rtek a karmeiitdk. 1926-ban meghalt
az utois6 szerzetes. A szovjethatalom a kolostor-egytit-
test 1llami trrlajdonba vette. A fels6 bazilikdban m(rzeu-
mot rendeztek be, az altemplomban pedig ateista mozit.
791I-ben a templombant6z titott ki,6s a csodatev6 k6p
a tfiz martal6ka lett, 6s teljesen megsemmisillt. A ka-

rokat- az 6llamhatalom lassan rendbe pr6b6lta hozni. A
kolostor 6prilet6ben zene- es rnfiv6szeti iskolat ren-
deztek be, amely mind a mai napig fennlll.

A sartitlan karmelit6k provinciAiisa 1991-ben r-rjrafest-

tette a Sz(rzanya ikonjdt. A papsdg, a hivek 6s a megy6s-
prispok k6r6s6re a Szentsz6k enged6lyezte a kegyk6p
pdpai korondval val6 megkoronlz{silt, amellyel Jan
Purwinski zsitomiri megy6spiisp6kot bizta meg. A k6-
per. 7997. jrinius 9-6n 11. J1nos Pdi pdpa Krakk6ban Lin-

nep6lyesen meg6ldotta, a megkorondzls pedig 1997 . jtr-
lius 20-in Berdicsivben volt.

2002. ar-rguszttts 2. 6s 4. kozott a rah6i pl.lbinilhoz
Iartoz6 e gyhitzkozs1gek zarlndoklatot szerveztek Uk-
rajna legnagyobb r6mai katolikus M6ria-kegyhely6re.

A Rah6r61, K6rosmez6r6l 6s Szvidovecr6l osszegyfilt
mintegy 40 zarindok pdnteken a k6s6 esti 6rdkban
aut6busszal indult, hogy Berdicsivben egyritt konyo-
rogj on a Sz1zany a pdrtf o gitsit€rt ; im6dkoztak csal6dju k-
6ft , mindennapi gondjaik €rt kozbenjdrdst, 6lettikre oltal-
mat kertek.

Az utazS.s hosszt €s f6raszt6 volt, de amikor feltiintek
el6tttink a karmelita kolostor barokk stilusir tornyai,
konnyebbsEg vett rajtLrnk er5t, 6s bels6 orom6radat tol-
tcrtt el minket, hogy meg6rkezttik erre a kegyelernoszt6
szent helyre.

Erkez6srinkre m6r virtak a kolostor lak6i; nagy szere-
tettei fogadtak bennrinket. A kozos program este hat
6rakor szentmisCvel kezd6ddtt, amelvben Snep Romdn
pl6b6nos 

^\ta 
a felajdnlott sz6nd6kok6rt imldkozott.

Pr€dikdci6jlban az atya pdrhuzamot vont az Istenanlza
6s a mi zardndokl6sunk kozott Nagyon rneghat6 6rz6s
volt, hogy ebben a tobb szt.z €ves bazlliklban, amely
annyi sok megpr6blltatS.son 6s pr-rsztit6son ment it,
magyartrl csendtiltek fel az 6nekek a Sz(tzanya tiszte-
Iet6re 6s dics6ret6re. A szentmis6t koz6s vacsora k6vet-
te, majd pedig a kegykdp kdpoln|jlban a r6zsaft\z€r tit-
kair6l elm6lkedtrink, 6s ezzel az imddslggal kErttik M1-
ria kozbenjlresat. Az 6jf6li mis6t a piEbdnos 

^rya 
a za-

r6ndokok eihunyt csalldtagjardrt, hozzdtart oz6t€rt ajAn-
lotta fel. A szents6gkit6telt 6s litlni5,kat k6vet6en reg-
gelig egydni szents€gimildils €s engesztel6s volt. Bercli-
csivi programnnkat a vaslrnap reggeli szentmise zerta,
amely utdn hazaindultunk Rahora.

Ez a zarindoklat meghateroz6 marad mindannyiunk
6let6ben, mert letehetttik Mdria el6 mindennapi gond-
jainkat, terheinket. Rd tudtuk itt bizni azokat a dolgokat,
amelyek az lletben annyira nyomasztanak minket, 6s

amelyeket a mindennapi munka mellett neh€z letenni
Mdria, de f6leg Isten el6tt. Bizunk abban, hogy e kis
besz6mol6 6s ismertet6s olvasdsa utdn sokakban felme-
rirl av5.gy, hogy elzaritndokoljanak erre a szent helyre.
Koszonetr.inket fejezztik ki azoknak, akik valamilyen
m6don el6se gitett6k zar lndoklatunk sikeress6g6t. Isten
fizesse meg!

Ui J-fajtds

Zar hndoklat Berdic s ivbe
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Bustyahtrni
kirindulis

Szeretn6nk megosztani Veletek,

kedves Olvas6k, 6lm6nyeinket, me-

lyeket jirlius 15-e 6s 17-e kozott

Br-rstyahizdn, a hittantdborban sze-

reztiink, ahol nagyon j61 6rezttik

magunkat.
Osszesen 71-en voltunk itt. A tebor

vezet6je Hid6sz Ferenc atya volt, aki

14 segitdttrrsAval feledhetetlenn6
tette szamunkra az idei nYarat .

Nagyon valtozatos Programjaink
voltak, Elmentiink fiirodni a Rika

foly6ra, est6nk6nt szentmis€n vet-

tiink r6szt, i6tszottunk 6s finomakat
ettLink.

A t6borlak6kat n6,gy csoportra osz-

tottlk. Minden csoport vtrlasztott

magtrnak vaiamilyen nevet, egYlk az

Apostolok, a mdsik a Bolcs Salamon,

a harmadik a Bustyahlzi me-

nnyecsk6k, a negyedik a Csirk6k

n6vre hallgatott.
A vacsora utdni tdbort(tz €s az

Srangyalos jlt6k is nagyon j6ra si-

keredett. A ietlk abb6l lllt, hogy
papirdarabk|kra felirtuk egym6s

nev6t, €s azt" kovet6en mindenki
kihirzon nagilnak eg.vet a c6dul6k
koziil, 6s annak a szem6lynek lett az

6rangyala, akinek a neve rajta 6llt a
papirszeletk6n, s a kivilasztottnak
ktil6nboz6 dolgokkal kedvesked-
hetett. A legjobban rn6gis azok a

szindarabok tetszettek, am€lyeket a

csoportok a tdbort(tzn€l adtak el6.

A tdbor v6g6n nem nagy kedr.wel

indultr,rnk haza, mert nagyon j6l
6reztrik magunkat, 6s nagyon sok j6

barltot szerezhetttink. Ez a hlrom
nap feledhetetlen 6lm6ny marad sz6-

mr.rnkra. Nagyon szdpen k6szonjtik
els5sorban Hidlsz Ferenc atyAnak,

Erika n6ninek, a vezet6knek vala-

mint a konyhdsoknak, hogy kozre-
rnfikodtek abban, hogy l6trejohetett
ez a tabor, €s ilyen sz6p hdrom
napot tblthetttink egytitt.

Szauicki Andrea 6s

Meszaros YO:
I ECSO
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Nyiri napkozis t6;bot
Ungvhron

Ilyenkor, nydron, az iskolai €v v€geztlvel hirtelen sok ideje tltnad az

tan6vet rnaguk mogott tud6 gyerekeknek. Vannak, akik konnyebben

le tudj6k kotni magukat hasznos vagy kev6sb6 hasznos tev6-

kenysegekkel. v'annak azonban olyan gyerekek - f6leg a virosokban

-, akik szftmlna a nydri szrinidS nagyrlszt" csupan a n6gy fal tinalmat
jelenti, amelyet eserleg csak televizi6zlssal sikertil valahogy legyfir-

nirik. Tal6n nekik jelentik a legnagyobb 61m6nyt a krilonf6le ny6ti
tdborok. Jfrniusban az rtngvdri pl€b6ni6n k6t napkozis t6bor megren-

chez€s€re kerult. Jfinius 17-t6l 27-ig az idei elsS6ldoz6k sz6.mdra

szervezett prograrnokat 6s segitett ezek megval6sitdsdban n1hdny

Ielkes fiatal. A taborokat Mlszlros Domonkos OP ungvdri pl6bdnos

atya lelki €s anyagi tdmogatlsa segitette. Hetf6t6l p6ntekig mindennap

vrdtrman 6s hasznosan teltek a d6lel6nok 6s a kora d6lut6nok az

ungvdri p\€biniln, ahovi a gyerekek a vezetdkkel egy-Litt itvonultak a

reggeli szentmise uten. A gyerekek elsal1ttitottltk a papirhaitogatds

fortdlyait, melynek eredm6nyek6nt sz6p gy eny6k, keresztek, harangok

€s csigik sztilettek, ezenkivril Teremt6stort6net-konyvecsk@ket k6-

szitettek. A pl6b6niai foglalkozdsokon kivtil a gyerekek ell|togattak az

Ungvdri Nemzeti Egyetem Biol6gia Katdnak zoo-mitzeumdba, az

ungviri vdr falumtzeumdba, a Bozdos-parkba, ahol vdrta 6ket a hul-

llmvasirt, versenyeztek a Szpartak sportpdlydn 6s sok-sok szabadt€ri
jilt€kban vettek r€szt. Persze mindezek kozben a konyhdn srirg6-forg6

fiatalok k€szitett6k szdmukra a tiz6rait €.s az eb€det. A nagy k6z<is

6tkez6sek otthonosse tettek a pl6b6niAt, ahol a gyerekek val6ban frgy

mozogtak, mintha csak otthon lenn6nek.
A tavalyi els6ildoz6k szLmlra jrJrnius 24-t61 2}-ig szewezett tabor

hasonl6k€ppen zajlott, sok 6nekl6ssel, kir6ndul6ssal 6s j6t6kkal.

Ktilon 6rdemes megemliteni az oihovicai lelkigyakorlatos hLzba tett
kirdnduldst, ahol a p\6bdni6n tlboroz6 gyerekcsoport meglatogatt^ a

B6res Agi n6ni vezetdse alatt ott tiaboroz6 roma gyerekeket. A kicsik

szdpen osszebardtkoztak, s v6gtil a roma gyerekek alig akanlk haza-

engedni a m/asik csoportot.
A ktilonboz6 felekezetri ungv6ri templomokban tett l6togat6s alka-

Imdval a gyerekek kis ftizeteikbe feljegyezt€k a templomok €s valI6'-

sok kozdtti f6bb ktildnbsOgeket, lerajzoltitk a ktil6nf6le kereszteket.

Felkerest6k a Szatmdri Irgalmas N6v6reket, s a gyerekek 1-1 r6zsa'

ftiz6rrel t6rhettek haza.

Amint azt az egyik vezet6, Keszler Sztella elmondta, nagyon fontosak

ezek a ny6ri napkdzis tdborok. A gyerekek - az Egyhln iov6ie, €s az

ilyen alkalmak nagyon kedveznek annak, hogy k6zelebb keruljenek
az Egyhl,zhozl az atydkhoz, szeressenek ott lenni. A gverekek koz-
vetlens6get tanulnak. A m6sik dolog, ami i6 a tdborokban, hogy itt a

rngy^r €s az ukr6n iskol6kban tanu16 gyer'ekek sokat besz6lgetnek

egymdssal, baritokat szereznek, 6s jobban elsailtiti6'k egymS's anya-

nyelv6t. A gyerekek bitran mertOk v6llalni egy6nis6guket, senki sem

g6tolta ebben 6ket, hiszen az egyetlen alapszabdly ez volt: bermit
tehetsz, kiv6ve a rosszatt. Itt a gyerek nem az€rt igyekszik j6 lenni,
hogy j6 jegyet vagy m6s jutalmat kapjon, hanem mertt6 eredetileg j6.

Odri.
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Akik sohasem laknak iol
Besz6lnek 6ppens6ggel az €he-

z€s problemdjd16l a vilAgban,
m6gis, nem tudatostrit ez el6gg€ a

gazdagabb orsz6gok lakosai ko-
zott. A fellen viiSgban egy-egy
kozleked€si baleset, b6nyasze-
rencs6tlens6g vagy egy€ni trag€dia
megrdzza a kozv€Iemdnyt, ugyan-
akkor t6tlenul szem161jiik, hogy
minden 6vben 13-18 millid ember
iral meg 6hen vagy az a\lt5.p1'Alt-
s6gt6l. Koztiluk tobb milli6
gyerek. Evente tobb milli6 anya €s

apa lltja 6hen halni a gyerekEt, 6s

nem tud segiteni raita. Ugvanakkor
6vente tobb milli6 aplnak €s anyd-
nak az okoz gondot, hogy mivei
tudnd meglepni gyermek6t a

sztilet6snap jdn vagy karicsonyra -
hiszen gyakorlatilag mindene
megvan mdr. Enn6l is tobben van-
nak azok, akik pedig azzal ktiz-
denek, \ogyan adjdk le a tirl sok
ev€st5l felhalmoz6dott felesleges
kil6ikat, vagy hogy eld6nts6k, me-
lvik fogkr6met, dezodort vagy
hai6pol6 szert v6.lassz6.k. (Vajon
mit 6rezne egy 6hez6 gyerek 61"re-

z6 6desanyja, ha v€gign€zn€ a

t6v6rekl6mokat?) Mi6rt van zz,
hogy szlmos macskdra, kutydra 6s

torpepap^gajra tobbet koltenek,
mint amennyi p€nzb6l egy eg6sz
afrikai cSalld meg6lne?

Mindezek az ellentltek egy glo-
baliz616d6, elvben egysEgestil6
vil6gban tapasztalhat6k meg. A
m6di6nak koszonhet6en nem
mondhatjuk m6r azt, hogy nem
tudunk ezekrdl a probl6m6kr6l.

Mi a gond? Egyre itltalitnosabb a

szaklrtSk v6lem6nye abban, hogy
nem az €lelmiszertermelds szrikos
volta okozza az 6hez€st, inkabb a

k€szletek 6s a piacok eloszt6.sa. Ez
azt jelenti, hogy sz6mos orszdgban
csak egy bizonyos tdrsadalmi r6teg
6hezik. M6s orszSgokban a kor-
rupt politikai rendszer illewe a



hiborfiskoddsok teszik lehetetlen-

n€ a lakosslg alapvet6 elldtdsiit'

A szeg€ny orszagok felemelke-
d.€set azonban leginkabb az gdtol-
ja, boglt a feilen nYugati orszagok

nem engedik be Piacaikra a ter'
mdkeiket, igy lehetetlenn6 teszik a

gazdasl'gi fejl6d6st. A kozelmfilr
ban tobb villgkonferenci6t is ren-

dezteka k6rd6srdl, ezekegY r€sz€t

a gazdasdgi nagYhatalmak vezetSi

arra sem m6itattdk, hogY megje-

lenjenek. Tal6n az1tt" sem' mert az

elmfrlt 6vekben saidt" magttk 1tltal

vlilalt kotelezettsEgeiket sem tel-

jesitett6k. (A fegyverkez6sre leg-

tobbet koltd 20 orszig koztil
egyetlenegY adta meg az €hez€s

csokkent6s6re megszavazoLt hoz-

z6j6rul6sit.) Ezeken a konferenci6-
kon a szeg€nY orszdgok vezet6i

ism6telten 6s nYomat6kosan kije-
lentett6k, hogy nem annYira seg€-

lyekre van szr.iks6gtik a felemel-

ked6shez, hanem kereskedelmi
'lehet6s6gekre.,,Legnagitobb kdre-

silnk az, hogt nYissdk meg Pia'
caikat a nyugati allamok" - hang-

siriyozta az egyik afrrkai orszdg el-

n6ke a New York Times-nak adott

interjirj6ban.,,Az ad6ssdgok elen-

ged6se p€nzhez segitett, de az

igazi nyeres6g a kereskedelemb5l
szilrmazik. Adjdtok meg a lehet6-

s6get, 6s mi kereskedni fogunk"'

Nyilvinval6, hogy az €hez€s vi-
16gm6retfi felsz6mol6sltban csak a

politikusok adhatnak hathat6s se-

gits6get, az egyes ember nem

sokat tehet. A politikusok azonban

viiaszt6ikt6l fuggenek' Ha a Pia-
cok megnYitdsa esetCn n€hdnY

szinal€kkal csokkene P€lddul a

GDP (Brutt6 Hazai Osszterm6k, a

gazdasS.gi feilens€g f6 m€r5sza'

ma), az illet6 orszdg kormdnYa

sajnos biztos lehet benne, hogY

nem v6lasztiik fjra. Mi, a ,,kozv€-
lem6ny" donten6nk igY. Vaion, ha

feltenndk nektink a k€rd6st, hogY

ba.itand.Sak len nen k-e kereset il n k

4-5 szdzal,6kdr6l lemondani, ha ez

megnxentene egjt 6hezd gltereket -
mit vdlaszolndnk?

Ezekb5|avliaszokb6l 6il ossze a

politikusok dont6se.
M6gis, mit tehettink mi, magan-

emberek? AmennYire lehets6ges,

hallathatjuk a hangunkat, hogy
min6l szElesebb korben elterjedjen

az a v€lem€nY, hogY igenis fontos

a szeg€ny orszlgok felemelke-
d6se. Ezenkivril lehet6s6geinkhez
merten anyagilag is t6mogathatiuk
az €hezdket. Lattam P6ld6ul egY

egyhdzkozs6gben, hogY nagYbojt-

ben minden csalid kaPott vas6t'

naponk6nt egy PaPittasakot, ebbe

tettek bele P6ntekenk6nt azt a

p€nzt, ami 6lelmiszerrSl aznaP le-
mondtak. VasdrnaP osszeszedt6k a

tasakokat, 6s tovibbitottdk egy

se96lyszervezetnek.

Most lehet, hogY sokan arra gon-

15-

doinak, el€g szeg€nYek az em-

berek itt, lJkrainlban is. Ez sok

esetben igy is van" LegYen gon-

dunk a konilottLink el6 szeg6'

nyekre is! De az€tt higgYtik el,

nagyon sokan vannak a vi16gon,

akik szivesen lenn€nek a mi
helyzettinkben! Ne mindig a gaz'

dagabbakhoz hasoniitsuk a helY-

zettinket, n€zzik n€ha a m6sik

oldait is! Es adjunk halet mind-

az6.rt, amit kaPtunkl

PoPouics4te PaloitaY Mafia

Ui J{aitd"s
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Llezer Hinnr

J[rnir.rs 20. Lembergben ptispokk6 szentelt6k Marian

Buczeket, a lembergi 6rseks6g irodaigazgat6jlt, valamint

Leon Maly-t, a Lembergi Papnevel6 Int6zet prefektr'rs6t'

Mindketten seg€dpuspokk6nt szolglliitk ezentttl a lern-

bergi 6rseks6get.

J'unius 29. A munkac.si szekesegybazban Mainek Antal
pLlspok diakonussd szentelte Molnar'Janost 6s Stanco

AttitAt, pappA szentelte Losak Istuant es Pobareczky

Robertet. Eutizedek ota ellszor ford.ult el1 Kdrpataljan'
hogt egtszene negjten reszesr'iltek a papsag killonboz1fo-
kozataiban.

Jiriir-rs 3. Kamieniec-Podolskban beiktandk megy6sptis-

poki hivatallba Leon Dubrawskit, az egyhl'zmegye eddi-
gi seg6dpiispok6t.

Jutiu.s 4-en ugtanott Bronislatu Bernacki szentelesere

kenilt sor; az egtbdzmeg,'e eddigi altalanos belynoke az
uj oclessza -s zimferopo li eg,tb azrn'egle megt espt'isp d ke le tt'

Jirlitrs 5. Pelecsenybenk€tlazatista novend6ket - Leo-

nyid Kr,rklisint 6s Vitalii Novakot - szentelt diak6nr-rssl

Majnek Antal piispok,

Jillius 6-an Krakkoban Jatt Skodon plispok diakonussa
szentelte Lr,Lcsok Peter Mikl6s munkacsi szannazasu do-

monkos szerzetest.

Jirlius 10. Harkovban beiktattlk hivataltrba az 6j harkor'
zaporozsjei egyb.dzmegye els6 megy6spuspok6t, Sta-

nisiaw Padewskit, a lembergi 6rseks€g ecldigi seg6dpus-
pok6t.

Julius 13. Odesszaban beiktattak biuatalaba Bronislaw
Bernackit, az odessza-szimferopoli egith azmegte e/s6 rne'

gjtEspr.ispokdt.

Ar-rgursztus 9-11. Roska P6ter atya leikigyakorlatot taftott
felndttek szAmdra a munkdcsi Pitkh-hitzban Mintegy hat-

vanan gyfltek ossze Klrpitalla killonboz6 vid6keir6l'

Ktl,rn0l,nr H1REK

Magyar zafindokok a Lagiewnikiben tar-
tott szentmis€n - P6;pai alde.s az Orb6;n-

h1zasp6;tnak
Ii. Jdnos Pdl p6pa a Krakk6 melletti -agiewnikiben

auglrsztus 7f -6.n felszentehe az Isteni Irgalmassdg Temp-

lomlt. Az tinnepi mis6n negyvenezer hivS vett r6szt,

kozotttik tobb ezer magyar zarindok 6s egyh:6zi vezet6,

kozttik Sereg6ly Istvin egri 6s Mlrfl Gnria veszpr6mi

6rsek. A szentmis6n Franciszek Macharski krakk6i 6rsek

meghivdsdra reszt vett L6vai Anik6 6s Orbdn Viktor, akik
a mise el6tt taliikoztak Lech \walesa volt 6llamfSvel is. A
Szentatya a mise v6g€n ktilon meglldotta Orbln Viktort

6s L6vai Anik6t. K6s6bb a volt miniszterelnok €15 interjfrt

adott a TVN iengyel televizionak.

,,Az ikonok Isten sz€Ps6g6nek
visszattikroz(id€sei"

Ezt Thomas Spidlik atya, ^ Pipai Gergell' Egyetem

keleti patrisztikai lelkisdgEnek morvaorczagt professzora

mondta a rimini talfikoz6n. Leszogezte: ha Isten - sz€-p-

s6g, akkor az ikonok e szeps€g f'elfedez6s€nek rendkiviili
eszkozei. Egy m6sik e15ac16, Dell 'Asta professzol blrilta
azokat a mai irinyzatokat, ameiyek el akarjlk vilasztani
mindennapi €lettinket a sz6ps6gt6l. ,,A sz6ps6g konkr€t
val6sdg, nem pedig 'a fantizia sziilotte. Az ikonok is a

k€zzelfoghat6 sz€ps6,g kateg6riljiiba tartoznak. "

P. Spidlik, aki 1995-ben II. Jlnos P6,l pipzr 6s a Plpzti

H6z nagybojti lelkigyakorlatet vezette, elmagyarizta,
hogy azok, akik az ikonrombol6kkal szernben lneg-

v6dt6k a festm6nyeket, mindig azt hirdett€k, hogy amit

szavakkai el lehet mondani, azt k6pekkel is lehet tolml-
csolni. Mint ahogyan az evang€lium szavai sem pllszten

hangok, igy az ikonok sem csupdn festen tibllk. Kez-
detben az ikon lelki 11tom6s. Szerzdie csak k€s5bb 6rti
meg, hog1, a viiigon semmi sem foghat6 ahhoz a kep-
mdshoz, amelyet trbrS,zolni szeretne. Az ikonfest5 igy
irndban 6s lelki lltomlsban felfedezi rniivEszete c6liit,
ami nem mds, mint az. hogy megfelei6 jelkEpekkel ir6-

nyitsa az emberek tekintet6t az €g fel€. Ez az ikon m[i-
v6szete: meglltni a jelben tzt, ami a jel mogott'i11. A szin

nem egy esetleges valarni, hanem on1ll6 nveivezettel t'en-

delkezik: a volos az istensegct. a kck rz emberisegct icli;-
li. A feh6r pedig - a keleti hagr-orranv velesziiletett 6rtel-

rnez6se szerint - az a lelki f€nr-. anelv megvilftgiria a vlli-
got, az az isteni f€ny, anieh' megleleniti a vaI6s/agot. Az

ikonban azlgazsig 1on el. hog;'taldlkozz€k az emberrel.
Ez6it p6lddul endrej Rubljov hires Szenthdroms:ig-ikon-
jln a perspektit'a |brizollsa ellentCtes irlnyban tort€nik:
a nagyb6l kiinduli'a jut el a kicsinyig, vagyis az Istent6l
az emberig.

Boldoggi av atesi szentmise
Krakk6: Lengyelorszigi apostoli lltogatAsln:rk mlsoclik

napjin, r'asdrnap d61e15tt a krakk6i Blonie-parkban II.

Jlnos Pil plpa hfrommilli6 hiv5 jelenl€t€ben boldoggi
avatott n6gy Isten szolgftjdt, Felinski F6lix Zsigmond var-

s6i drseket (\822-I89r, Jan Balicki atylt (1869-1948), Jan
Beyzym jezsuita szerzetest (18i0-1912) 6s Sancia Szyn-
kowiak szerzetes n6v6rt (1910-194'2).

A NEcv uy nolooc nOvlo Erntnalze

Felinski F6lix Zsigmor-id vars6i €rsek (1822-1895) piis-
poki szolgliatat 

^bban 
a oeh6.z id6szakban fol1tatta, arni-

kor az orszig h6rom r6szre osztva idegen uralmak alatt

1l1ott. Mikozben Felinski 6rsek j6 pdsztorkdnt a katolikus
hitet 6s igazhazafrk1nt az emberi m6lt6sigot v6dehnezte,

az orosz c/rri udvar elhallgattatta 6t, €s a birodalom tlvoli
r€sz6be deportdlta, ahol 20 €veo 6t 61t szimfrzet6sben.

Am ebben az id6szakban is firadhatatlanul r'6gezte lelki-
p6sztori mr-rnkl1it azok kor6ben. akik vele eg)'Litt szen-

vedtek. Felinski 6.rsek a.z alapit6ia a Miria csalldja Fe-

rences N5v6rek Kongreglci6jdnak.

Ui J-[ajtds
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-Jan Balicki 0869-7948) f6k€nt a papnevel€s szolg6lat6-

ban 111t, jeles professzork6ut 6s gy6ntat6k6nt' Szern6iyes

€let6ben csodilatos m6don tudta osszhangba hozni szel-

lemi adottsigait imldslgos lelki 6iet6rrek vonisaival'

Jan Beyzym (1850-1912) jezsuita afya mindet-lekei5tt a

leprlsok apostolak€nt ismert. Szent lgn1c allzzrtos 6s

sicigltl6 szellem6t kovetve minclen erei6vel a leprat6l siii-

tott betegek szenved€s6nek enyhit6s6re szentelte magtrt,

miutln 48 6ves koraban misszi6s ktildetEssel Madagasz-

kdr sziget€re keriilt.
Sancja Szymkowiak (1'910-1942) szerzetes 'n5v6r mir

egvetemistakdnt a tokCletes 6letszentsdgre kapott meghi-

rrlst, rnaid a Fijdalmas Mlrta LeSnvainak KongtegS'cr6-

j6ban, mint szerifr n5v6r', az evang€litimi kicsinyek 6s

szeg6nyek 6let6t val6sitotta meg, mikozben a II' vil1gh1-

borir borzalmai. kozepette a felebatit szolgtrlat|ban

em6szt6dott el €1ete.

Szentmise €s SzentJobb kormenet els6
szent kirdlYunk iinneP€n

Budapest: A hagyominyoknak megfelel6en Kall-Josef

Ratrber p1pai nuncius €s a ptispoki kar tobb tagiinak, vala-

mint kozdleti szern6lyis6geknek €s nagy szimit l-rivSnek a

jelenl6t€ben zailott \e a Szent Iswdn-bazilika el6tti t"eren az

unnepi szentmise. Az iinnep vendEge volt Ignace lVloussa

D a on d bib oros, a Ke leti E g y-hLzak Kon gre gdci6 16'nak v eze -

Az. Egyh6zmegyei Kdnto rk6pz6 Tanfolyam ism6t felv6teit

Jelentkezesi hat1rid6 2A02. szeptember 30.

JnraxrxnzEsr reP

I. /A jelentkezd tdlti ki//

Egyhizrnegyei Kintork€ pzf Tanfolyam (2OA"-2OO 5)

17-

t6je. A szentmis€t Paskal

a homiliit MaYer MihdlY
LAszl6 biboros prim6s mutatta be,

p€csi megy€sptrspok mondta.

nvmrrrO ns nvzAno Az F,GY}d^4TaMEGYEI

Tror6cm TeurorYelrox

20A2. szeptember 27-€n, szonbaton B 6rakor

szentmis€vei kezcl6dik a III. Egyh6zmegyei Teol6-

giai T'anfolyam zdr6tinneps6ge a munkdcsi sz6kes-

egtihlzban. LJgyanez' az al'kalom tan€vnyit6 ts az ui

tarifirl,vam hailgat6i szAmS'ra. Szeretettel hivjuk 6s

,,'lquk a rlgi €s az 6j r€sztvev6ket, valamint minderl

Lr..,cKloootl

BEIKTATAST TJNTqNPSf,C

2002. mircius 27 -€n kinevezett egybitzmegy€nk

hivatalos beiktatisi rinneps6g6re 2002' szeptember

27-€n 7t 6rakor (rtagyat idd szerint) kerul sor a
Munk6cson a Szent Mdr-ton Sz6kesegyhlzban. Ek-

kor iktatja be Marian Jaworski lembergi biboros 6r-

sek a Munkltcsi Egyhdzmegy6t Ukrajna eglhdzme-

gy6i koz€, valamint Majnek Antal eddigi apostoli

kormlnyz6t megy6spuspoki hivataidba.

A tanfolyam hdromCves

N€v

/IeSnykori n€v/

Sziilet6si

Lakcim:

/eu, b6nap, naP/

/ird. nyit6sza m, b elys1g, utca, b azszctm/

Telefonszim (k6ddal)

Legmagasabb

Fogialkozls:

iskolai v€gzetts€g

I

l Eddigi egyh|zi

Ddtum

Il. /PbbAnos tdlti ki!/
Pldblnosi aiinlis. a fenti adatok hitelesir6se.

a kerelmez6 alairasa

a pl4banos aldfrdsa



-18
Ui Haitds

Roska p6ter atya lelkiryakod ata Munkicson
Mdr tobbedik alkalommal gyfilttink

osrr. fcatpatalia kuldnboz6 r€szeir6|'

hosv r6szt vegyr-ink Roska P6ter arya

ielf,igyakorlaten. Tobb mint hawanan

tOltOittlk egyitt azt a szfrk k€t napot a

mtrnk6csi 
- 

Pilkh-hdzban, hogY 6ira

csak azzalvllitrnk el: ,,Mikor lesz a ko-

vetkez5?"

J6v5 nYdrig, a k6vetkez5 lelkigYa-

korlatig'lesz idOnt< elgondolkodni

izon, imit a lelkigyakorlaton kaptunk'

6s megpr6b6lhatiuk tettekre v-6ltani.

Az osszeioveteleken nem soK szo

hungrofi el: gondolat6breszt6' rovid

elOidasok, sok csond, szents€gimAdis

€s kiscsoportos besz6lget6sek kovet-

t6k egym6st' 6ppen ez6rt m€lyedhe-

tett ei-mindenki dnmaglban, Istennel

va16 kapcsol at6ban, igy meglep6. fel-

fedez6seket tettunk sajdt lelkunkben:

olyanokat, melYeket miskor nincs

id6nk €szrevennt.
A lelkigyakorlat t€ml1a az imlds|g

volt. Az el6adisokon elhangzott: a

kulcssz6 az odaflgyeles; odafigyelCs

Istenre. Isten megsz6lit engem 
^

Szentirisban - hogyan kell Szentir6st

olvasni? Nincs gyorsvonat a mennyor-

szitgba, a szenvedCs 6tiln jutunk el

odal Hogyan fogadiuk el a szenved6st'

hogyan 
-lesz annak 6ftelme? Avtra fi-

gy"itinL-., ami orok az 6letiinkben?

A kiscsoPortos besz6lget6sekben

mindig egY megadott k6rd6sr6l be-

szelgeituni<, megosztottuk egymdssal

gondolatainkat, 6letunk esem6nyeit'

ki eg6szen m61y lelki €lm€ny€t' ki az

odafigyelds6t adtabe a kozosbe' Ami-

tor Cletrint tragikus esem€nyeir6l kel-

lett besz6lgetniink, melyekb6l Isten

valami sz€pet tudott kihozni, kiscso-

portunk mdlyen egymlsra tal6lt: meg-

sejtettiik, hogy a kamaszkori igazsftg'

,ninr, .orv osztdlYzat, a boldogtalan

hlzassilg, a meggy5z6d6s miatt vdllalt

€lewesz€lY m6lY€n m\nd ugYanaz a

szenved6s reit6zik.
Az els6 nap est€i€n Los6k Iswin

atya mondta a szentmis€t, s aztan

egyenkCnt irimis€s lldlst adott a r€szt-

vEv6knek. Misodik nap a pr'ispok atya

tartott el5adtrst, s utana sokiig veliink

maradt; 6rdekes 6s oldott hangulatft

besz6lget6s bontakozott ki - a lelki

6let €s a Szentir6s m€lyebb 6rtelm6t6l

kezdve a babon6kig sok minden sz6-

ba keriilt.
Maioros Armella Domonkos-rendi

n6v€r a r6zsafuzdrr6l tartott el6addst;

a v€g€n m€g az is kedvet kaPott a

r6zsifizct im6dkoz/asihoz, aki eddig

hirz6dozott t6le.
Utols6 naP, vas6rnaP a szentmlse

utln egy lassan hagyomdnny6 v116 kis

szertartassal zilrttk a lelkigyakorlatot'

Mindenki mindenkivel vdltott, ha nem

m6st, egY rdvid mondatot: ,'Aldlon

meg t6ged az LJtl" Egy pillanatra min-

denki talalkozo$ mindenkivel' Az is-

meretlenek egy pillanatra ismer6sok

lettek, az ismer6s6k Pedig, akiknek

kapcsolat6t sok orom, de esetleg fdi-

daiom vagy f€lre6rt6s is terheli, most

lehet6s€get kaptak arra, hogy egy-k€t

keclves sz6va1, mozdulattal ielezz€k
szeretetuket 6s i6akaratukat a mdsik

fel6.
Szinte a keny€rszaporit6s csodlja is-

m6tlSdott meg, amikor P6ter atya min-

denkinek egy-egy szentk€pet adott a

legv€g€n; Pontosan annYi szentk6P

vo"lt, mint ahlnyan €ppen ielen vol-

tunk.
Sokan mondtik boldogan: meg-

konnyebbtiitek, letett€k lelki terhtiket

a lelkigyakorlat alra;tt' Yiddman €s az

6let neh6zsEgeihez kapott iri er6vel in-

dulttrnk hazafel€. A Szentl6lek k€zzel-

foghat6an kozremfikodbtt a lelkigya-

kJrlat alatt; ezt csak tapasztalni lehet'

megmagYarizni nem'

Nem is baj, hogY csak egY 6v mirlva

lesz a kovetkezd ielkigyakorlat: addig

m6g sok dolgunk van' A tanitdst nem

.r"t huilgqt.ti akariuk, hanem tettekre

;i
li

$

is v6ltani.
Pdpai Zsuzsanna
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vaiamennyien a legjobbat hoztuk ki magunkb6l,
annak ellen6re, hogy sokan nem tudtak eljonni a
k6rusb6l. Este kozos vacsora kovetkezett a h6rom
k6rus r6sz6re, ahol koszonetet mondtunk a szet-
vezdknek - eis6sorban a budapesti Matyi h6,zasp5,r-

nak 6s az aknaszlatinai N{argitkdnak - a meghiv6s6rt

)rc

Korustaldlkoz,6
Az rd€n jfinitrs 2)-€n, Hajdirszoboszl6n rendezt€k

meg a Kdrp1,tok Gyermekei k6rustal6lkoz6t. A ren-
dezv6nyen jelen volt az aknaszlatinai Bel Canto

k6rus Feh6r M6nika vezet6s6vel, 6s mi, vagyis a

Munkdcsi Szent Mdrton Sz€kesegyhdz Ifjirsdgi
K6rtisa is Szvirida Jdnos vezetCs6vel.
A meghivds val6j6ban hdrom napr^ sz6lt. Az

aknaszlatinai k6russal egyLitt mir jirnius 2B-6n elin-
dultunk Munk6csr6l. Az utazis el6g hosszirra sike-
redett, igy rovid debreceni pihend utdn 6pp
vacsoraid6 el6tt lrkeztunk meg sz6ll6shely0nkre, a

hajdfrszoboszl6i Sz6chenyi Istv6n kolldgiumba.
Mdsnap d6lel5tt szabad programunk volt, igy

elmehetttink vdrost n€zn| Eb6d ut6n viszont m6r
rnindannyian izgatottan k6szrilttink az esti fell6-
p6sre.

A hangversenyt - melyre 5 6rakor kerillt sor a

lrajdirszoboszl6i gorog katolikus templomban - a

hdzigazdik k6rusa nyitotta meg, ezutdn kovetkezett
a k€t kdrpdtaljai k6rus.
A fell6p6st kovet6en boldogok voltunk, hogy

Istennek 6s a kem6ny felk6sz{il6snek koszonhetSen

I

\r

I -;t
6s a szives vend€gldtits6ft. Vas6rnap d6ielStt m6g
eltolthettrink k€t vid|m 6rdt a megfrjult rermdl-
frird6ben, de a kellemes fiird6z6s 6s a finom eb6d
utdn el keilett bfcsfiznunk vend6gldt6inkt6l, hogy
hazaindulhassunk.

Ez a nlhlny nap sz6p 6lm6ny maradt szdmunkra,
amit nem felejtrink el soha. Rem6ljtik, m€g sok
ilyenben lesz r6szrink.

t' Kicska Kldra
korustag
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Ami a k€Peken l6that6z

1. A k6rhdz, ame|Y vend6gul

larott minket.

2. GyonYotfi ez a vid6k, ide

jovdre is joijunkl

3. Panordma a koze\i hegYr6l'

4. Puspoki mise a szabadban'

5. A SiPot vizes€sn61.

6. Indulas hazafel€'

7. Pihen6s a hegYoldalon.

B. Csoportk6P a t'iboroz6kt6l

9. Bemutatkozlsi itrt€k.
10. ,,Nagy utazds" - hazafell'

11. Szalonnastit6s kozben.

Ery golYatlbor margoifua

Augtisztus 77 ' €s 27' kozotL a

Munkdcsi MagYar NYelvf Liceum

els6s dilkiai kozos tdborban vet-'

tek r1szt az okdrmez6i 16rit'sr

iszka nevf telePtilds€n' A t6bor

csak n6gY naPig tartott, 6m en-

nek ellen6re a didkok €s a veze-

tdk nagyon ossze6z6dtak' EgY-

sz6val a tdbot nagyon j6 volt'

De besz6lienek helYetttink 
^

k6pek!

,l
tl

a
.',
j
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Titborhelyaketszefesi/f0iadshg€rt
-a,aclgyegyigdreteskezd'em€nyezdsMunkd'cson
,,Aki szeret, az 6neke1" - vallla

Sr"nt Agotton' 6s ,,aki 6neke1' k6t-

tt", ,tiaaVozik" (,,Qui cantat bis

orat") - tanitia Szent Bern6t'- 
E ket - mirr r€g6ta szivemben 5r-

zott - gondoiat adott batorsagot'

t'r-ogy ulonnal igennel vitlaszoliak a

i"rZ.,."t misszi6s €s egyh|zze.n€sz.

Hidtrsz Ferenc atYa €s a munKacsl

temolom karnagYa, Szvirida J6nos

meqtlsztel5 meghivisdra' 6s r6szt

u.i"V"f< az elsS egyhAzzenei t6bor

*J-f.aiaUu", mint 6nekes 6s 6nek-

tanat.

Jirnitrs 78. €s 23' kozott a munKa-

.i PaK,-nazban minte gY 45 fiatal

iott ossze - a helYieken kiviil Be-

resszaszbol, KittrlYhLzln6l' NagY-

siAWsrcl, Nevetlenb6i €s Viskr6l -
id6n elsSsorban az€tt, hogY- ot

napon 6t kozosen k6sztilfenek a

,asetnaPi szentmise rendhagY6 ze-

net szoigliat6ra a munk6csi sz6kes-

egyhlzban.
Szvirida J6nos a t6bor megilmo-

d6ia, szewezSie €s vezet6ie' Szfn-

d6ka szerint a f6 c€l az egYhritzi

zene rnegszerettetCse, hogY a jo.

vendS €s a mdt mrikodd temploml

Enekkarok, Cnekesek szdmtra az

egyhlzi zene szolg|lata tudatos €s

oiomteli istendics6ret lehessen'

Az esti tdbortfrzn4l

A kezdem6nYez6s sok lehet6s€-

get ad a fiatalok lelki, hitbeli' li-

iursikus 6s zenei nevel6s6re egY

.rlvin .,emes nYiri kikaPcsol6dds

keret6ben, amelYben a zene - €s

ezen beliil az 6nekl6s - egyre

inkdbb figY jelenhet meg, mlrfi 
^z

Isten- €s az embetszeretet eszkoze'

Minden kezdet neh€2, de 6PPen

a legemidkezetesebb 6s a legszebb

oillanatok ffizSdnek minden igaz
'kezdem6nYez6,siez' A t6bor itgY

indult el, mint valami 6Pitkez6s'

amely a teljes fel€Ptil6sre 
- 
vdrl

Alapkov6nek tekinthet6 a hat krely-

s6gtOt 6rkezett ktilonboz6 kisk6ru-

rotUOt megsztiletett osszkar Istent

dics6it6 6neke. E szuletEs tanitja €s

kozremff kod6ie lehettem'

A gyerekek 6s fiatalok, illetve

karvJzet6tk sz6m6ra szfikos f€r6-

hely 6s az ehhez tdrsul6 alkal-

mazkodilsi neh6zs6gek; a kezdet-

ben kicsit hosszitra sikeredett k6-

ruspr6b6k miatti fokozott igeny-

bevetel; a rekken6 h6s6g; a korai

kel6s a h6tkoznapi szentmis€k6rt -
mindez sokunknak nem volt

konnyfi, 6maz ififi 6nekesek tobb-

s6ge csoddini val6 tiirelemmel'

mJg6rt6ssel, komolY feladattudattal

viliszolt ezekte a kihiv6sokra' Ezt

litwa a szewez€si nehEzs€geken

irrrd lev6 Tiborvezet6bSl, a kiss6

szorong6 KawezetSb6l egYre in-

k6bb ; melegszivfi APa kezdett

sz6lni a gverekekhez, €s az €nek-

pr6b6k t(rls(rly6t kiegyensiriyozo

Lsti mes€k, kozos s€titk, fagyizits' a

vdrbeli sz6P kirdndulis, a kor6bbi

kozos k6rustal6lkoz6k emi6keinek

felid6z6se vide6r6l, a itrt€k, a pihe-

n€s, a kozos €tkez6sek, a szov6dS

A munkdcsi uarban

j$fi'1i'.',r ::'t.:.'

:

I



a kozos reggeli 6s esti imtrk, az esti

6nekl6sek, a lombos fdk alatti ,,tr-
angyala" im6dsdg kozos 6nekl6se
6s a f'erences J6n6s atyin 6t aiin-
d6kba kapott szentmise biztositot-

Aki pedig vasirnap jelen volt a

munk6csi templom clidkmisdi€n. ta-

pasztalhatta, hogy az ott felhangz6

23-

Ter€z any6r6l egyszer irtak egy

konyvet ,,Valarni rlagyon sz€pet Is-

ten6rt!" cimmel. Ugy gondolom,
hogy a most els(j izben megren-
dezett egyh/azzenei t/abor fiatal
6nekesei 6s sesitdik (minden

"-b"

felnStt, aki ez€rt a tAbor€rt tett va-

lamit) ebben a szellemben k6sztil-
tek fe1 a vas4.rnapt szentmise zenei

Ui Hajtds

N),ilas Tiincle Mdda

bar6tsdgok, utols6 este a tftbontrz
mind hozzlj6rultak ahhoz, hogy
nemcsak jobban €rezt€k magukat a

tdbor 1ak6i, de a kozos 6nekl6s is

egyre jobb, egyre szebb 6s egyre
derfisebb lett, meft mdr nem pttsz-
ta kotelessdgb6l, hanem novekvS
szeretetbdl tudott 6nekelni a k6rus,
melynek egys€ges, sz6p hangzitsi-
hoz tal6n magam is hozzdj1.rtrlhat-
tam annak a fitradsdgmentes €nek-
technikinak az'itadds6vai, amit 6n
is kaptan:,

A t6bor lelki egys6g6t krilonosen

SzolamDr6btin

A td,bor resztueudi a munkricsi szdkesegybdz kertjdben

Verner-mise, a vdlaszas zsoltSr €s

az iidoz/as alatt f'elcsendiilS grego-
ri6n 6nek, valamint Gttrdonyi Zol-
tdn k€tsz6lamir dics6itd 6neke 6s a
befejez6 H:indel-k6msmri, mely a

b6ke6rt vai6 konyorg6s - r'a16ban
k6tszeres imak6nt dics6rte Istent 6s

emelte fel a leikiinket Hozz.it.

szolgtlatAra, €s ha az idei kez-
clemtnyez€s a jovdben folytat6d-
hzrtna, e zenei tfbor kibontakoz-
nt5.s6val valami nagyorl sz6pet le-

Iretne tenni Isten6rt - KS.rpdtali1nl

Nyilas Ttinde Maria
Budapest

Ezuton is szeretnem meg-

koszonni a tabor letrebozdsahoz

nyrtjbft erkolcsi-anyagi segit-

s€get Majnek Antal pLispok

urnak. Hidasz Ferenc es Ban

J6nd.s atydknak, I,,lyilas Trinde

Mdritz 1nekes ds lnekoktatonak,
Nobilis Kinganak, Izabara Lasz-

l6ndnak, Zacbar Zdnonak, Fe-

clorcsdk Maria, Holzberger
Erika, Bodndr Csilla karue-
zetdknek, ualamint minden j6-
akaratrt segitdnknek. Isten fizes-
se meg!

Szvirida Tdnos t6borszewezd

.-.^j

t
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- A hittanversenY f6dli6d tit-

Vorotart hirdettunk' A kisebb €s

a nagYobb korosztilYb6l ls 
^z

els6 
-harom helYez6st el6rt .cso-

oort r€szesult ebben a iutatom-

[utt. 6ttr.sen teh6t 6, egYenk6nt

h6romf6s csoPort vehetett r€szt
' 

^)' 

""tuat!an' 
Err 6l olvashatunk

rovid beszimol6t'

Verdf6nYes nY6ri dClutdn volt'

amikor Ungvdron felsz6lltunk a

n.rrrru Cs eiindultunk Dolhira'

;;;;k e[en6re, hogY el5fordult
-nlnanY 

rosszul16t, nagyon €lvez-

tu,k az ttazasL

Dolhatsz€P niapok

A kbzelg6 este a dolhai Pl€ba-

ni|rn ta!6lt rninket, ahol Petrik

awa vdrt tink szetetettel' Itt voit

a sz6ll6sunk' Sok batdttal ta!61-

kort r.rk 6s (riakat is szereztunk

mell6itik.
Egy este sem telt el andlkiil'

n"fy ". imidkoztunk volna' Bir
.rnk heto-naPos volt a t6bor' mi

m6gis sokat i6tszottunk' nevet-

g6tiunt es nagyon j6l €reztuk

iragunkat. Kati megtanitott min-

keirn6t6zni - aki nem ismeri ezt

a j6t€kot, tanulia meg' Meg€ri!. A

m6sik sz6P 61m€nYunk a furd6s

volt, valamrfit az, amikor l6bsz€P-

s6 gversenYen vehettiink t €szt'

Iz utols6 napon kerult sor a

tdbortttzre, melYet lAzas k€szi-

l6d€s el6z6ft meg a tdbortfizn€I

el6acland6 mrisorok betanulls6-

""f, 
et ahol mindenki nagYon i6i

€rezte mag6t.
MdsnaP m6r csomagoltunk'

Indul6s itAu u bircsirzis vid6m 6s

meghat6 jelenetei kovetkeztek'

Niindaz€tt, hogY ott lehetttink'

koszbnetet szeretnCk mondani

Megyesi Lacinak 6s Kiss Katinak'

Agi
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i. A pllbAnia 6pulete, arnely fedelet nyirjrott

nektink.

D6ltitrini fUrcl6s a Borzsa foly6ban,

ig), k6szriit a legfinomabb eb6d.

,r,{€g minciig kiscsoportos beszElget6s"

5. kozos m€t5,25,s egy kozeli iskola udvari"n

6. Reggeli k6szit6se a szabadban.

7. El5aclls utani kiscsoporros besz€lget6s.

8. Esti imidslg a pl6blnia hittanrerrndben.

25-
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4.
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T€rn-akagyer:eknevelOsmiiv€szeteb6l3.
A kisgyerek €s az ev€s .lr?:[:::T#XY3,*-T5'l'Tii:'t?:[T:ii;t:

Fotytatiuk,fI,::::f ;:;'";,';;;:,,:;:;{:;t2,HIffi fuilr:,;:frj#$,ffS1i"*
ametv mpasztatt r*::;';:,:;rff"' - - 

,.,., ':9Y?"fl::'L'ill'iu, i'i""",,".,gvnn"u', mint a 
13nver'"Jin kinYuein' irasain alaPul' 

'1 '-

)::,i:;;;:::3nm"l::!:::':::;::x';::;::!;:i"g*1m**itl.;I**;tit*-ti{',-:"*

,l#*:.nr::;ffi:;l:ffi,:/;rf,{:":::";;tr":;2i; 
pjld T?,,i::?"l#"ffiiaii"^^s123:r"u" 

u

Embergyerm"n .grJLiilffi;; ",*r 
uiiiiliu-i*'o :1-::*":il41T::H;T"T:,,3,'"fm,Xrl;l'*;

fejezete otvan ior o';'i"st'ti' !"--:::?',:2";Z:,::;: !""''t;;l;;^'a le"cs't'rue' r'ogv nem fog vacsordzni

tidniuatakat, bogl/'*1"arZ*'"6 szerint 
ioun,"r{u'i" slm ultetitik ,va'g:;-'':Yettt'1 

u.151'd"tt:l

latait id6zzuk. fog,ru,'rlog'v ;"tteg{:sak a foetkez6sek utin kap' es

Az ev6si probl€m6k szeg6nv:r,rra3okbu, isrneret- n" "urpi"roi:^r,i?:::)-6s 
keksszel az 6voda el6u'

lenek, csak j6l6ti a**"r.or-" f"r9.1"3-r:r6, ou viszonr Ennek'az az er6nyei' *egr""' hogy 6tkez6s ut6n senki

az eg€szetetet ,regigkl"su.n.,ir. a feln_6ttek flent6s r6.sze nenr bir megenni egyszerre egy egdsz t6bla csokit'

ig""-io ni*"i::*u:1#:#'.'glXffiii*gffi ;Sffiili:#*;:ili:"".il"f;ll"#:",:*;:,:fr'iugy'tenyLe.t?^*Il* 

hozz6: nagyr€sztui.rli.,u is).i6l6ti n"i-* i"r""'i, h9ev. tglitik bele a spen6tot' csLrpan

gvarorsz'gtgl tlsvyr< \y:?:,i^,7:,;:"j 1Tft[:1"'il:;".: ffi;il;; ;i 9 
k:;"Sui^:: I::]'::i:::':,'J':*-

aitamnak tekintrret5, eme'ett-tar6., .-.*trrferi 
6hez6s *.d3:; .i.7;iayerr ne k6szits0nk rends

nemzed6kek "n ^r;rrirreml6ke 
miatt , gyerekek 6t- -uri,'i".,"1 i.nu1r.55,$',JiL:t;qffioor,"r''

::1[?i: T"trffi:iJff*#J:;:l'm '*?ilffifr ii"Jil'T'if i'L' 
"ir'"r*ak 

:'[e{m6sze'ies'

kiirtil kezd.6a."X,-frO" dtnflegaz€*,-mJ*ebben 
az nt*;";il;;'uug' tUV^'lo'zO gyereknem Ssti'!1eg 

min-

€tetkorban *r.i J-.ff",gyi*ottJtelmennyis€g' *;i';;;ttiet'?'^'o"U^', rlisfci 6ves korit6l kezdve

mind a wnAs rcmpdn u'ttilal2iakhoz kepest nagy- mar miiient ehet'.amit-a feln6ttek esznek' kiv6ve a na-

m6rt€kben "rOtt.rr. 
1' cs 3 6ves kor kbziitt nagyon ;;l;;;;es' neh6z 6teleket' Ha nem eszik' ne un-

sok gverekket p"oute-" va.. azev€sn€r' Mi min- ::t*tftXt'tfgg$qqfiT"::t".**l
denb6l ad6dik ea

Lz 1-36ves gyerek sziiks€glete kori.llbeltil ezet kal6ria *fi*^"ttttt!5 1'1'-ta 
iao iutt teionnek' rnilyer

naponra. ou,u ,.#oor;;;;;,*oiuu,-n.r, ez mitven "#"rft t":-::*#;::eY;"1"rflox"3:

ffi"m*:H:T,"1"ffii"1 :::U UJJ gffi':t;T*'ilf;;;'"":"' .o:q ebben,

tirr6 rtrdi, .r",,"f egy zacsk6 .._o]:.,fil--,t iv"r"r. Lirro".cserenmaradio.rn€g 
aszimfura''Azok a gye

minclezeket ,,eszrZueitenil" elfogyasztl'' ' fO"**U*ft- '"k";' 
u-ftift"Cf t(risdgosan soklt foglalkoztakaz ev€sse

nzi p"arg,,.lo-?u 
rern6ttekhez uu'",,,",,",, es7ik.E7 f:l*#:l$*ru-:rull;f':ff[J:*tr;

M6sr6szt a kics

nem rrint r"r, u,nig pep";;;t*r=i'ffi:l"i'#f.ii 1;*ilfr^ff,H^iJ."J ffi1?'l:?'ff;:T ill
szont f61 6r6ig t6g6dik egy negyea I

n5ttek vo""r^nralir^ t"rrii.urra;.,r"g"'ki;si {mcg akkor #ffu;r;i;tuu' l"n"a'6 zavartrelzik' Az agvont6

is, ha 
"gyeuke,i; 

i;ri: ;;,^\,*"il*.J?:ffj,iil rjififfi?:;?',fffi:*T#rffi119::',:'gii
byuf'on"p"dig nincs tr'irehne ennl' l\(

hosszi' ae , ^^n ^l-asnanri*a, 
*r,".,," ).'"7"r.rn" *a, t:iiii^" *"#ri"*.tE' c' o J',tirJrrtnrudatinak ler

, menni iittszani,szaladni, 
futkarozni u 

'o-UU'"ttttt 
l' Lz €r- iliiiZ"..iiii,'.t l"qiuf 

nt zzit' hogv a gvermekkori el

kez.sek ,oi. .r^tadu an igy egyre.f"li;;;a ingeriilt- iuJ*ii*fern6ukori,rrtyor u"'"gs€g,alapia' 6s erSt

s€ggel itrrnak,#;;; ^?tir5r.r,"r. ^',,.a,g 
az aL erzc- i?*::"i;;:j- ;t :$i"'o'eg"t' 'ot' a t6rsadal

,.A*,:.?;"?1T:;;"ru:ffffi'fii:."""ii=*** 
;'l*:*"*'-?:?5;:? 

#ii'i;"az6r'l szegi'lrnek sz'c

minden sziil6t meggy6zni arr6l' hoeiY eiak€td€s ^ 
gya- u"- ^t-!'u*c""t' 

*"'t trly etzk' hogy tiri'sok az

korratban m"gorafr;.i0. A legfontg"loil ir*uk, h3g,v i;^;;t;; - de ez r.ir"1"'fiLr mds tipusu tiltakoz6st

meg€hezzerrr 

.a-gyo*.r u,",t]u.y;i;:iJ;r.rt*q ;;a;, ,." .rdemes.erzri"i"i ^' 
ev6si' ehelven a16ntt

h6rom, de ink6bb-n €gy 6ra"Ha tenai a gyerek reggel #ffi;;i a^val6cli okon' srilyosabb esetben p<

kaka6r ivon, t"lt"t7i^l6l b-euzsonnazoltt, akkor eg. szakemberhez fordulni'

6ta-f6lft*'u "i6ii"""* 
r"" 6hes' Ha id6ben akariuk



A doboz
A teleaizid, ez a nq.glon sok csq-

lddban kcizponti heljtet elfogla.L<i
kdpdoboz korunk ,,szent telxene".
Majdhogjtnem imddq.t aeszi k6-
riil ,,A tdadben is art mondtdk..." -balljuk szd.rntalanszor adgs6,
megfellebbezbetetlen 6rtkdnt. Fe-
dig a tdudben, rdd.i6ban megsz6-
IaI6 emberek ugjtanrtgjt a sajdt,
egydni udlemdnytiket kdzhik, mint
akdrki rtds egjt magdnbeszdl-
getdsben - mdgis, miael a nyil-
udnosstig el6tt bangzott eI mon-
claniualdjuk, igazabbna.k, fonto-
sabbnak hissziik ctzt, mint
nzdsokdt.

Nincs azonban okunk 16, hogy fel-
t6tel ndlkiil higgyrink nekikl Aki dol-
gozott mdr a m€dia vil6g6ban, tudja,
hogy a mffsork6szitdk milyen szub-
jektiven, sokszor mennyire esetlege-
sen vilasztjtrk ki a megsz6lal6 ,,szak-
6rt6ket". Az pedig, hogy a kozv€le-
rn6ny form6l6i milyen erkoicsis6get
k6pviselnek, a mfsor alkot6it t6bb-
nyire a legkev6sb€ sem 6rdekli, sdt,
gyakran irgy tfinik, min6l lejjebb cs6-
szunk, anndl jobb.

Nem is olyan bon,volult erre a ma-
gyarizat. A jeiek szerint ana irinyttl-
nak a tdrekr'6sek a m€diitban, hogy
egy lebetdleg nem sokat gondolkod6,

nem tirl oniil6, konnyen az orrAntrl
fogva vezethetd tomeg jojjon l6tre. A
gy6rt6knak nyilv4,nv al6an p€nzijgyi
6rdeke ftz6dik ahhoz, hogy minden-
ki elhiggye, hogy nem 61et" az 6let az
ilyen meg olyan italok, ibgkr6mek,
csokol6d6k, dezodorok 6s macska-
eledelek n6lkril. Rdadlsui ezt meg-
lehet6sen alattomos m6don pr6-
blljikbel€nk sulykolni: a.zt az erzdst
keltik benntink, bogj,, nem uagltunk
,,rendes" emberek, ualami nincs
rendjdn ueh,ink, ba mi nem dllunk be
ebbe a sorba, €s hogy rosszul kell
magunkat 6reznrink, ha nem sze-
dr.ink ossze annyi p€nzt, hogy mincl-
ezeket megvehesstik magunknak,
v^gy legallbb a gyerekeinknek.
Vannak reki6mok, amelyek m€g azt
is megpr6bdljdk elhitetni a n€z6kkel
- leginkdbb a fiatalokkal - hogy
akkor lesznek egy6nis6gek, ha 6k is
azt csindljdk, amit a robbiek:
megveszik az adott term6ket. Es ezt a
nyilvfnval6 hazugs6got rengetegen
el is hiszikl

Gyrnrrcrrfisonox - Arrol a MANrpu-
r-4r.is rrrczo6nur

Mit tehettink tehdt. ha nem akar-
juk, hogy a gyerekeink a m€dia iiltal
dikhlt m6don alakuljanak, hanem
on6il6, gondolkod6 szem6lyis6gk6nt
n6jenek fet? Ez nem konnyri k6rd6s.
Sajnos, ma mlr nem el6g, ha a kife-
jezetten gyerekeknek szd,nt mfi-
sorokra korldtozzuk a t6v€n6,2€st.
Teljesen megddbbentem, amikor egy
szombat d€lel6tt bekapcsoltam a
t6v6t h6rom6ves kisldnyomnak -
mind az ot, eltalunk foghat6 csatorna
rcjzfllmet sugdrzott, de nem volt ko-
zottlik egyetien olyan sem, amit nyr_r-

godtan ndzhetett volna, ki kellett
kapcsolnom a t6v6tl Egy6rtelmri,
hogy a sugirzott raizfilmek m6r nem
a ttnd€rmes6k kateg6riljdba tartoz-
nak, hanem ktYsinyitett akcidfilmek,
nem kevesebb f€lelmetes 6s er6sza-
kos jelenettel, mint a ,,rendes,, akci6-
filmek. Az ilyen ralzfilmek k6szirik
e16 a talajt arra, hogy a most m6g
gyerek t€v€n626 n€hiny dv mirlva
buzg6 fogyaszt6ja legyen a feln6tt
akci6filmeknek.

Az ,,uniformiz6lls" 6,s a fogyaszt6v6

27-

nevel6s mfu ebben az 6letkorban el-
kezdddik. Mindig van valami, amit
gydjteni,,kell", Pokdmon-figura vagy
mis. A rajzfilmek kozort sugdrzott
rekllmok pedig hat6konyan keltik
fei a gyerekek vitgyit a szdmukra
val6jitban szilks6gtelen dolgok utdn.

A rEvE MrNT GyERMElomc6nz6
Nagyon meg kell vdlogatnunk te-

h6t, hogy mit engedtink n6zni 
^ 

gye-
r-ekeinknek, Val6szinfileg nem rgaz/an
j6 megold6s a teljes tiltds, mert ami
tiltott, annak krilonleges var1.zsa van.
De lehet az 6rtelmes rajzfilmekre, ter-
mdszetfilmekre, esetleg m6s, 6pitd
mfisorokra koddtozni a t€v€n6.z6st,
6s drdemes id6beli koddtot is szabni --
els6sorban magunknak, ugyanis nem
feltEtientil a gyerek akar sok iddt el-
tolteni a k6sztil6k e16tt, gytalaran a
sztilSk azok, akik,,gltermekmeg6rzd-
kent" basznaljak a t€uet, monduan,
addig sincs uele gond. Nagyon korl6-
tozott mert6kben taldn lehet 61ni
ezzel az eszkozzel, de nem j6 rend-
szert csindlni be16le. Ha veszszik az
id6t 6s a fdradsdgot, hogy inklbb
j6isszunk vehik, mes6litink nekik.
vary egyszerfien csak hagyjuk, hogy
veltink legyenek a munkdnk kozben,
m6g ha zavarnak is - nem engedjtik
6t a t€v€nek a nevel6 szerep6t.

A t6v6n6z6si szok6sok kialakuld-
sdban is - mint annyi mds tertileten -
dont6 szerepet jerszik a p6l.da: ha a
sztilSk eg6sz nap bekapcsolva tartiak
a t1v1t, 6s ofthon rohotr idejlik je-
lent6s r6sz6ben el6tte tilnek, nem
na€lyon vdrhatnak mdst a gyerekekt6l
sem. I

(fotytatjuk)
Popouicsne Palojtay Mdrta

Uj J{ajtds
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Az a vid€k, alrol a renesztrnszkori-

,-rut n1 szobriszata el6szor jelenik

ines virulisanak teljess6g6ben' Italia

miivei6d6s6nek 6si f6szke: Toscana'

i, .t"n beltil is fSk6ppen Firenze' A

vAros k€tsz6z' 6ves gazdasZ;gi fei- '

l6ddse teremtette meg azoKa,t a

i"ltet"l"t.t, amelyek a trecent6ban'

Giofto munkisslglban a fest€szet

eeyik csficsponti6t mutattak fel' €s

aiapiaL'l szolglltak arrnak a vitathatat-

lan vezet6 szerePnek, amelyet a

v6ros a kora renesztrosz mttv€sze-

t6ben i/atszott. A gazdag CoslYo

d.e'NIeclici nemcsak a gazdasigi €let

ir"n 6s a Politikiban uralkodott'

hanem er6sen rlnYomta b6lYeg€t a

vdros mffv€szi 6s szellemi elet6re is'

amennYiben mint megbiz6 es me-

.-r,a, teP.tt fel a legkiildnboz6bb

teriileteken. Epit6szeti 6s mfv6szeti

terveih.z a legkival6bb mfiveszeket

,r"rr6dt"tt". kulonosen Donatello

iO""n," di Niccolo cii Betto Bardi;

fi86-1456) szimAta bizonyult a leg-

fr]ntosabb megrendel6nek A lr4edi-

ciek kertj6benlllitottik fel Donatello

bronzszobrart, 6 kapott megbiz5sr a

Donatello: Herocles lakomdj a'

Donatello
San Lorenz6ban l6v6 csal6di kdpolna

nagyszabdsir plasztikai diszit6s€re'

OJ a nagy hatalmit Cosimo a16nl6sa a

itgnorii"et a d6m €pit6mfihely6nek

villalkozasahoz is egyengette a fiatal

mGvesz ittj6t.
Amikor Donatello kosdrral a ke-

z6ben a piacon tojlst, olaiat' saitot 6s

g1'r-imOlcsot vlsfrolt' senki sem gon-

itttu ,rot.tu, hogy Cosimo Medici

kedvenc mlv€sz€t l6tia, akinek szob-

rai€rt a bank6r vagYonokat fizet:

b6rszliial ovezett hosszir ing6ben'

.gy 
"rofr , 

csuklyds p oszt6kabAti|ban

D-onatello szeg6ny polgirnak l6t-

szott. Nem vilt ki a tomegb6l' nem is

akart kiv6lni. 6 maga nem volt ele-

gins, de ann6i remekebbeknek bi-

zonyultak a szobtai'
Donatello az els6 teijesen firgget-

len reneszan sz szobrAsz' S egyben az

eg6sz kor egyik legnagyobb mestere'

fi, t".rnkotta, k6 €s bronz egYfor-

min kezes anyag volt a m(rhely6ben'

K6s6 aggko tdig szenv ed€lyesen dol-

gozofi, ;gyenis6g6nek b6lYege leto-

iotn"tetl"n kora szobrfs z^tar6| Mint

oalt'atarsai, 5 is behat6an tantrlmd-

nvozta az antik mfiveszetet' de al-

kotisai kozott - akircsak a kora

reneszilnsz els6 szakasz6nak eg€sz

mfiv6szet€ben - alig lordul e16 Po-

sdny t€ma, antik istenek vagY hSsok

lregielenites e; ez a kovetkezd gene-

,ariOUru maradt. Az irm6r5 mesterek

a kereszt6ny szentek 6s a bibliai ala-

kok ruhdzatilban aldrjrtottitk ki az

|vsz/azad elei€n az irj szellemet 6s fj
stilust. Szent harcosok €s harcos

szentek voltak az ifit Donatello h5-

se1.

A bronzb6l ontcrtt iff6 Dduidja a

mfiv6szet hamvas tavasztrt jelenti; a

karcsii 6s minclen r6sz6ben ruhitlan

test PomPas rttganYossiga' biztos

egyens6lYa, mozdulat6nak term€-

szetessege, zamatos egy6ni mintta-

zitsa Pilratlan a maga nem6ben .A
h6s m6g alig n6tt ki a kamaszkorb6l'

b6r sud6,r, m6g nem mlltat duzzaoo

izmokat. S6t: csukl6ia kiss6 megbi-

csaklik a G6li6tt61 elragadott hatal-

mas kard s(rly6t6l' Mi6rt meztelen? A

Biblia irgy mondia, a kuzdelem el6tt

vei'tet aJtak ri, de 6ledobta magitt6l

ezt a szlm6ra szokatlan, mozg6s6t

korl6toz6 holmit. Donatello szobrin

csak a pdsztoti foglalkoz6st ielk€-
pez6, a naP elien v6delmez6 sz6les

i<arinrilir kalapot viseli - igaz' m6t a

gy6zelmi koszorirval diszitve - €s

iibsz6w6.d6t. Kalap €s libszitw€d5 a

test tobbi r6sz6nek meztelensEg6t

csak m6g szembetfin6bb6 teszi: l1m'

ilven kiszolgiltatottan szlllt szembe

ez a fi6 a talptg vasba dltozott 6rifs-

sal. Nem magtrt a ki'izdelmet i6tiuk'

hanem annak v6geredm6nY6t: Dlvid

esyik labat G6\et lev6gott fejEre

iiri. Firenze valamennYi Dlvicl-

6brizol6sa ilyen' Mi6rt? Ha a infv€sz

mag6t a ktizdelmet itbtizolia' val6'

i6bln rcszfikiti annak jelk€pes 
- 

6rtel-
'm6t, 

egy bizonyos esem€nyt iiluszt-

16l. Fitenze ugyes polgdrai szem6ben

Divid azonban nemcsak G6liitt

legy6z6ie, hanem a mindenf€le

gi6t L^r. k6Pes, orokre tettre k6-
"szen 

itIl6 ember megtestesit6ie volt'

Ktilon figyelmet 6rdemel Donatello

mfiv6n u, 
^t,. 

NYoma sincs raita dia-

dalittas biiszkes6gnek' S6t elm€lfzis'

orom, gOnY, meghat6dls szavakba

.r.*' fo"gtnin at6 kifeiez€s6vei hailik



Donatello: Angtali t iduozlet. Rdszlet.

ja /tft a tllctrt, az borzadva hfiz6dik
htrtra, k€t kez6t szltterjeszrve, a gyer-
mekek r6mt'rlten menektilnek, Salo-
me anyja, a felbujt6, mintha magya-
rizkodna. Sz6les t6r vtrlasztja el a

mellette ril5kt6l, mind irt6zva h[rz6d-
nak el t6le, egy vend6g a szemlt ta-
karja el, a tobbi Salome kortil tolong,
aki ebben a pillanatban hagyta at>ba

a tencot.
Lzokat, akik a g6tikus rnfiv6szet

egyszerii, kedves mesemond6s6hoz
szoktak, ugyancsak megdobbentette
Donatello stllusa. Sz6 sincs arr6l,
hogy a formdkat tetszet6sen ren-
dezze eI. EllenkezSleg, a teljes felfor-
duldst szeml6lteti. Az alakok szogle-
tesek, darabosan mozognak, gesztu-
saik hevesek, a jelenet iszonyatat
semmi sem enyhiti. Kortdrsai szem6-
ben ez a kend6zetlen 6letszerffs6g
v al6s6ggal f6lelmetes lehetett.

70-

Hosszfr 6]ete sor6n a szobrok 6s

domborm[ivek hosszfr sordt mintS,zta
meg. Koztrik a legbdjosabb k6ts6g-
kivi1l az Angjtali aidur-tzlet iide disz6-
vel s az iflir Mdria hineleniil megra-
gadott finom mozdulat|val, a iegele-
venebb a firenzei d6m dnekes karza-
tat diszit6 tdncol6 angyalklk perg6
sora, amely a mozdulatok friss vdl-
tozatosslglval lep meg. Erzelmek,
szenved6sek 6s szenved6lyek soha
nem ldtott skitl|ja t/rn"rl el6nk, mer6sz
6s k6zvetlen elSaddsban: a legna-
gyobb emberi titok, az 6let m6lye
megdobbent6 kozels6gben lll el€nk.
Donatello mindezt az ember, az 6let
szeml6let6bSl meritette. s 5 az els6.
aki ezt a mindent llt6 egy6ni szem-
ldletet elfogulatlan val6s6gban merte
anyagba kotni. Maig hAllara kotelezve
minden, a szeml6l6d6s ir6nt fog6-
kony lelket. Risko Marianna

tl1 J{n jtd s

I

f
I

lefel6. Bdl a fej lel-rajtitshnak aligha-
nem szorosan vett szakmai okai is

voltak: Donatello a szobrot eredeti-
leg kirtfigtrrdnak sz6nta, rnagasra. Ha
nenr hajtja le a fej6t, a n€26 nern 16t-

hat be az arclba.
Az 6kor viligitnak letffn6se 6ta ez

volt az eIsS magi€rt va16 bronz akt.
Donatello legaldbb olyan bdtor volt a

szobrdszatban, mint barfttla, Brunel-
leschi az €pit6szetben. Tehets6g6ben
sem maradt el t5le. Gazdag 6s

sokoldal[r miiv6sz volt. Hires volt
mhr 6let6ben. Gyakran meghivtdk 6t
is, mint sz6z €vvel koribban Gion6t,
m/as itS.iiai vdrosokba. Egy sienai
keresztel6k[rton a bronz Herodes la-
komdja dombormiivEt rernekeli. De
itt borzalmas jelenetet ldtunk, amikor
a szent levigott fej6t behozzLk a

kirdlynak. Belitunk a lakomaterembe
6s a mogotte 1ev5 emelv6nyre, ahol
zen€szek iilnek, sdt, azon till is, a

bels6 helyis€gekbe, 16pcs6kre. A h6-
h6r Her6des el5tt t6rde1, nost ny6jt-

Donatello: DAuid.

&
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hazament, mint aki

i6l v€gezte dolg6t'

M6snaP d€1el6w

gyulekezni kezdtek a

vend6gek. Eliott az

eg6sz falu. Asztalhoz

irltek 6s v5tt6k az

eb6det.
A sztil6k megifed-

tek.

- Mit csin6lt6l, te

haszontalan? - szid-

tikakisfi(rt.-HogY
vend6gelitink meg

ennYi embert?

A fiircska ekkor be-

vallotta, hogY 6 bi-

zony elfeleitette, ki-

ket akartak meg-

hivni, ez6rt meghivta

az eg€sz fabtt'
A vend6gek Pedig

virrtitk a lakom6t' A

kisfiir anYia m6r az

asztaka rakott min-

)
{

Mincienki felugrott €s

az ablakhoz szaladt'

H6t bizonY, volt is

ott mit n€zntt.

Az eg€sz Lltca meg-

telt az erd6 vadjaivai'

Sorban iottek a kis-

fiirCk hdza . fel€, 6s

mindegYik hozott va-

lami ai6nd€kot' A

medve egy boclon

m€zet hozott mancsai

kirzott. A farkas friss

b6rinyh(rst ciPelt' A

szarvasok, 6vatosan

az agancsukra akaszt-

va, teiiel teli vbdrdket
hoztak. Az tirg6k €s

h6rcsbgdk telt zs6ko-

kat guritottak maguk

el6tt. A m6kusk6k
mogYor6t 6s di6t csor-

gettek a tatisznYtrittk'

U^.t. A r6k2tk Pedig
sz€P hizott luclakat

Nytrlam-Bularn Lako tnl$a
Baskir tnese

Egy kisfiirt elkirldtek a sziilei a faluba' hogy hivia

,*!'u.noegs6gbe ezt meg ezt az asszonyt' azt ffreg

azt azembert. Olyan sok ievet mondtak neki' hogy

nffi;;;r,v "if"l"ltttte' 
ahogv ? fu,pu" 

kil6pett'

Sz€gyellt visszarnenni C" ttitn megkOrdezni' hanem

ezt tal6'lta ki
- Megyek, es meghivo m az eg6s.z falut' Akkor biz-

tosan kozttik lesznek azok is' atit<net< a nev6t elfe-

lejtettem.'"i:;; 
te$. Elment minden h6zba' €s meghivott

-uia.n 616 lelket a falub6l' Azok sz€pen meg-

koszontCk, es megigert6k' hogy elmennek' A kisfi0

dent, amit a kamr6'
bantal6lt,<leazb|zonyaf€i-fogfuasemvoltdl€ga
rengeteg embernek!^:-norg^a 

csiniltad abajt, most magad segits rajta!

- mondt6k a sztil6k a kisfiirnak ' Az siwa fakadt'

nogv liv"" bait okozott, de nern rydo1t 
segiteni raita'

fraiil,*.n, az ercldbe, ietilt egy faronkre, 6s csende-

sen sirdog6lt.
Ahogy ott kesereg, szomorkodik' l6tia 6m' hogy a

bokorb6lazakis.,yr,tug'flel€je,amelyiketat6len
6 gorrdorott. R nyr-riacsk6t a sas karmaib6l mentette

ki, eg6sz t6len t6plilta, nevelte ' aztdn lavasszal'

"*tf.Jt 
meger6s6d itt, szabadon bocs6totta'

- Mi a baj, kis gaz<litm? - kArdezte t€szvlttel a

,ryrlu.rku' - Meni most szdpenhaza' 6s ne tord a

i.;"a.tr Ne f€li, j6ra fordul minden!

Ezzel eltrint az erd6 m6ly6n' a kisfiir pedighaza'

baktatott.otthonavenci6gekm6rz:iugoii6dnikezd-
tek.

- K6r volt osszecs6diteni ennyi embert - mondo-

gattak -, hz nem tudnak benntinket megkindlni

semmivel!
K6zben valaki kin6zett az ablakon' 6s szeme-sztja

elillt a csoddlkozdst6ll

meg tyirkokat hoztak a fogaik kozott'. 
.

A nyulacska ugyanis eltottdta erdei bar6tainak

fl"LV''^ f.itfin *ily"" i6sziv{t volt hozz6' mire azo}

;aft; elhatatozt'ak, hogy segitenek a baiba iutot

fi6csk6n.
Asztil6kaztsetudtik'hovalegyenekcsodilkozd

sukban'Hltm€gavend€gek!H6romnapigettek
Li"f., *u* *u'udt ennival6 egy eg1szt6lre' Boldo

"Ji" titftit, hogy kisegitbtte sztileit a baib6l!

igy h6,l5lta rneg 
^ 

nytilacska a kisfiir i6szivirsCg€t
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A

A feladuanyban a Szentirdsb6l
iclezaink. Bektildendd a uizszintes 1.
es a Jtlggdleges 14. A megfejteseket
KERESZTREIIVEITV fe lirattal a szer-
keszt1seg cimdre kAiilk.

Vizszlrurns:

1. Az id€zet els5 r6sze. Z rt be_
tfik: H, A, D, E, N, J. 15. Kiskerekff
nrotorker6kpir. 15. Oromet lel va_
lakiben, valarniben. 17. K6tes! 19. A
szabadba dr_rpllnl 21. Srnink sz6lei.
22. Szem€lyes n6vnrds. 23. I/2 sze-
m€l 25. Bdrir-rm vegyjele. 2G. Tea
betfii keverve. 28. L6ngol. 29. Meg_
fagyott viz. 30. Ndi n6v. 32. Ebb;
a pillanatban tort6nr. 33. Teh6n v6g
n6lktil! 34. Akta, okmdny. 36. K€zr_
rnunkdt v€gez. 37. y. K. I. R. 39.
Forclitva: Behr-rny't szemmel. 41. Ar_

talmas anyag. 43. Forclitva: ............
Zola. 45. Fordirva: rombolr. 46.
Szolmizitci6s hang. 47. Orosz folv6.
49. Forditva: Achilles gyenge ponr-
ja. 50. Ragadoz6 madlr. 51. Kal_
cium €s cink vegyjele. 52. Forditva:
szinlilrig. 54. M6zes kozepel iS.
Ertelnri k6pess6g. 56. ZoItAn be-
c€.zve. 58. Szennyezdd6s, pecsdt
valaminek a feliilet6n. 60. Cink
vegyjeie. 61. Nem erre! 62. Ansol
tagadds. 64. Fo.ttiwra: gyrimolJot
sz1,rit.

FUccSrscrs:
2. Ilyen haj6 is van! J. T6szltm_

n€v.4. B6bi betfii keverye. 5. Torpe
versenyaut6 . 6. Fordiwa: Cselekv6st
kifejez6 sz6faj. 7. izesit6 szer. g.

Kettds betii! 9. Ung ukrdnul. 10. Ez

3r-

hal meg utoljdra. 11. Mereng mds_
salhangz6i! 12. I. E. K. 13. Nfta egy_
nemfii. 74. Az id€zetbefejez5 r6sze.
Zdrt bet6k: E, E, G, E, S, E, T. 18.
Szolmizitci6s hang. 20, yakar6. 22.
HArIyAs szdrnyt tenydsztett rovat..
24. Erkolcsos magatart/as. 26. Tele_
vizi6. 27. Eper betfii keverve. 29,
Bibiiai vdros. 31. A rizenhdrom v6r_
tanir v6rosa. 33. Tilalom lom n6lktill
35. Sav6 k6zepel 38. K. E. 40.
Itdliai. 4I. Ftlmszinhdz. 42. Bot ala.
kir r-itdvel jltszott lat>daj6t€k. 44.
Apr6 cselekv6s megy v€gbe. 46.
Gyors l6ptekkel tlwozik. 49. Fat
birjtdsol. 51. Kukorica angolul. !J.
T. L. A, E, 56. Z, R, I. 57, B6N.
talmazdsra is alkaimas eszk6z. 59.
Atszab6 pdrosai! 61. Forditva: ezen
a napon. 62. Ket Nl 65. Fordirva:
kiejtett mdssalhangz6.

Az el6z6 szAm keresztrejt_
v€ny€nek helyes megfejt6i

Simon Anna (Mr_rnkdcs)

Moln6r Csaba (Ungvdr)
M6szdros Gyorgyi (T6csd)
Rocldk Hajnalka (T6csd)
butella fva (BeregsztrsD
Rom6n Jrirlia (Szrirte)
Demj6n Tamls (Rdt)

Oirvai K6roly (rJngvilr)
Kriczky Katalin (tseregszlsz)

Krinyvjutalomban r6szesiilt:
Rom6n Jfrlia

Gratuldlunk!

A

Kedues fiatalok!
Fo lytatjuk bibliai uet,llked1nket.

Ismetelten szeretn2nk buzdttani
mindenkit, hogt kapcsolodjon be
a.iat4kba, nnert a nyertesek kozott
ertdkes kony.-eket sorsolunk maid
ki. Hairdt

Jinos evang€liuma

1. Mit kdfiJdzus a szamari_
ai asszonyt6l?

a./ Szilllst.
b./ ftek.
c./ Yizet.

Bibliai vet€lked6
2. Ifogjt ltiuJtik a Jentzsti-

Iemben ldad kaput?
a,/ Arany-kapu.
b./ Juh-kapu.
c./ Szam6.r-kapu.

3. A sz6l6t6r6l ds a sz6l6_
a e s s z6kr6L s 261.6 p C td.ab e s z d _

d€ben kibez ltasonlitja magdt
Jdzus?

a./ Sz6l5r6h6z.
b./ Sz5l6vessz6h6z.
c,/ Sz6l6mfiveshez.

4. Mit cslnd.lnak a farizeu-

sok 6s az irdstuddk a bdzas-
stigtdrd asszonnyal?

a./ Megklvezik.
bl Otrhagyjdk.
c./ it€l6sz€k etC eltirjak.

5. A kdnai menltegzdnJ4zus
bdny kdeddny aizet adltozta-
tott borcd}

a./ 6t.
b./ Hat.
c./ Het.
A megfejteseket 2002. jtitius 20_ig

kr,ildjdtek be a szet-kesztflseg cimerei
Jo szorakozast!



VTCCEK

Kot'.lorY FENYEGETES

. A szul6k hevesen veszekednek'

Gergdt ez nagYon bdntia, v6gtil

kifelenti:

- Hu n.rn hagYifutok abba' el- '

megyek a Pl€bdnoshoz €s elme-

selem neki a vadhizass6gotokat!

EcYHAzt r6nus

A nagYi k6rdez6sk6dik:

- Mit fitszotok, gYerekek?

- TemPlomosdit.

- De h6t a temPlomba i6t6k
nem sugdol6znak 6s nevetgElnek!

- Te-ezt nem 6rted, nagYi! Mi

most a k6ruson vagyunk!

HAUS GYEREK

A pl6b6nos megldtogatta az is-

mer6s csal6dot.

Bircsirziskor az €desanYa meg-

k6rdezi Fricit:

- Es mi sz6Pet illik mondani'

amikor a Pl€b6nos 6r elmegY?

- Istennek legYen h6lal

RAotos xan

A pl€bdnos megl4togatta az

6vod6t, 6s megk6rdezte az egYik

kicsit:

- Tudod, ki vagYok 6n?

- Persze! Te vagY a temPlom

bemond6ia

A rus nulNos
A domonkos aryek - rendjiik

r6gi ritusak€nt - m6r a mise elei€n

bort 6s vizet dntenek a kehelYbe'

Egy dominikdnus az oltlrhoz l€P-

v- megk6rte az ebben a ritusban

nem j4ratos ministr6nst, hogY hoz-

zon bort €s vizet.

Mire a kisfi6:

- AtYdm, ne csin6lion ebb6l

gondot magilnakl Majd 6n sz6lok,

ha itt az ideie!

A KIS REALISTA

A kdPl6n szdnk6zni viszi a hit-

tanosait, 6s irtkozben a teh t4i

sz€ps6geire hivja fel a figYelmu-

ket:

- Milyen csod6latos, ahogY az

lJr befagYasztotta a tavatl - lel-

kesedik.
Mire Tomi:

- A tel k6zeP6n ez nem kunszt!

Snecor

- Ha m6r aharangoz6 fiavagY'

meg tudod-e mondani, milYen

n6v6ny a harangvirilg!

- A bimbambuszok csalildiltba

tartozik.

CsrnrsAJ

- Tess€k elhinni, nem mindig

n6ztem €nigY ki - mondia a kol-

dus a pldbinosnak'

- titia, ezt elhiszem' Most P€l-

diul s6nta, tegnaP meg m€g vak-

k6nt koldult.

MrNwYu Erer

A f6ldes0r megk€rdezett egy

sokgyermekes szeg€nY embert,

hogy megY a sora. Mite az igY

felelt:

- Ugy 6li.ink odahaza, ak6t a

mennyorszigban.
Ortilt a foldesirr, hogY nem Pa-

naszt hall, s tovibb faggatta az

embert:

- Tehit mindenetek megvan?

- Igen kiv6ve az €telt, az italt

*.g " r,th6zatot. De ezek a dol-

gok 
^ 

mennyorszdgbah sem hasz-

n6latosak.

Becsouecorve
A f6ri feleslg€hez:

- Mondd csak, aranYom, mit je-

lent ez a t6tel a hintattdsi konY-

vedben, hogy negyven Peng6
egyh|zi c€ka?"- 

Ui UalaPot vettem - vllaszol a

feles6g. - Elvdgre csak nem kiv6-

nod, hogY a r€gi kalaPomban jlr-
jak templomba?

S6consAc

- Pldbinos 6r! Lehet, hogY 6n

az Ur s6gora vagYok?

- Mdr mi6rt lenndl az, fiam?

- Mert most irta a feles6gem'

hogy a hirgdt elvette az Isten'

6 rtlAn ruola
A valldsos oroszoknak t€gl szo-

kisa, hogY nagYszombat este min-

den szembejdv6vel kdzlik az

6r6mhirt:

- Kriszttts feltimadtl
Tdrt6nt egyszer, hogY a hit dol-

g6ban nem nagyon tdi€kozott

Lr.rrrry"r, €PP nagYszombat al-

kony6n l€Pett kih6za kaPuj6n'

- Kriszttts feltdmadt! - kdszdn-

t6tte egy i6r6kel6.
- Koszdndm, hogy sz6lt!

mondta BrezsnYev, 6s indult a 16

v4r6 kocsi fel6. Am kozben m6g

valaki megsz6litotta:

- Krisztus feltimadtl
Mire BrezsnYev:

- K6szon6m, m6r jelentett6k'
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