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,,Elerkezett az Ur
kedves esztendeie"

Kihirdett€k a Munkicsi EgyhZrztnelgY€t,

6s beikt atthketsd megy€spiispok6t, Mainek Antalt

2oo2.szeptember2T-dnna.gyiinnepnekijriilbetettKdtpd'ta'ljar6mai
k atoliku s eglt It d'z a': o *uik'fr 

" 
s i Sz ent M d'rton- s zd k e s eglt It dzb an

kibirdett1k it. 1ano" PdI pdpdnak a Munkdcsi EgitltdzmegJ)e me*,-

alapitdsdrdl sz6l6, 6s ttainei Antal piispiiknek' edd'igi apostoli kor-

minyz6nak megitdspiispAnne uatd kineuezdsdr6l sz6h5 bulhijtit Az

rinnzpsogenielen uoitaf,az ukrajna.i r6mai katolikus pnispiiki kar tag-

jai,Marianlautorskilemberglbiboros-drsekuezetdsduel'Nikol'q'
Eteroaic kijeai nuncius, Iuan Margitics ds Jurij Dzudzar 96169 kato-

tikus piispiik,k, Bo s dk N dnd.or debrec en-nyiregy lt dzi megy d s piisp6k'

ior*)y idszt6 reformdtus piispdk, Mddl Dalma ctsszony' a Magyar

Kdztriisasdg elnlkenek felesdge, Szakd'cs Zoltd'n' a Magitar Kiiz-

td.rsasdg uigad.rifdkon'Ltio, ioudcs Mikl6s' a KMKSZ elndke' Orosz

Ildik6, i xupsz ehtdke, iopouics B€I'a', a' KhMCSSZ elniike oalamint

Sztepan Joazsij, a Valld'si TlgJlen Ffiosztdlitdnak be$tettes uezet6ie'

Sz6fi szdmba.n kdpaiselteft1k maguka't a biuek az egdsz egitbdzmegjte

teriileEr6l is.

Az rinnepi szentmise fnagyaf id5 szerint 11 6rakor kezd6d6tt a sz6kesegy-

hSzban.e tet es f6l 6r1s siertartas nem is tfint hossz6nak, mert minden moz-

zanatnakkiilonjelent6s6gevolt,€sazodafigye|6r€szVev6ketmegerintettea
tortentek m6lYs6ge, jelent6s€ge'

Impozdns llmhny volt a sz-ent6lybe bevonul6' anny miseruhds pilspokdk

6s papok l6w6nya. Az arany szin azonba,n nem 6ket diszitette' hanem Annak

sz6lt, akit6l minden l€ny sz'armazik,6s akit egyediil illet minden dics6s6g' Ezt

feiezte ki az is, amikor a bevonul6skor Antal plispok atya let€tdelt az

hangzottak el: Mainek Antal ptisp6k

az egyh|zi 6s viligi vezet6ket' Azutln

olt6riszents6 g im6d6sira.
A szentmise elei6n kdszont6sek

koszontdtte az egybegyfilt hiveket,
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kerUit sor a k6t bulla felolvaslsdra. Magyarul Hidisz
Ferenc, ukrdnul Zsarkovszki P6ter atydk olvastdk fel a
bulllk szoveg6t, melyeket azutan a diak6nus rinnep6lye-
sen felmutatott. A jelenl6v6k mindk6t alkalommal tapssal
fogadtdk a bulla felmutatds6t, mely kifejezte mindannyi-
unk orom6t az r-innepi esem6ny alkalm6b6l. Azutiln
Jaworski biboros jelk6pesen odavezette az 6i
megy6spUspokdt sz6k6hez, aki helyet foglalt cimere alat.

A biboros annak jelent6s6g6r6l besz6lt, mit is jelent a
ptispok szem6lye. ,,Ahol pUspok van, on egyhdz van, 6s

ahol egyhdz van, ott Krisztus van jelen."
Ezt kovet6en h6rom papja udvozolte a

megy6sprispokot: Hidasz Ferenc a magya\ Zsarkovszki
P€ter az ukrdn, Josef Trunk pedig a n6met nyelvfi hivek
nev6ben. UtLna a ptispdkok egyes6vel mentek oda az
tinnepelthez 6s koszontott6k 6t, majd ezt tett1k a
KS,rpAtaljLn szolgll6 papok is, akik ilyen m6don
engedelmess6gtiket 6s hfis6griket is kinyilvdnitott6k
f6p6sztoruknak. Ktilonosen sz6p r6sze volt ez a szeF
tartSsnak, mert a tesfv6ri szeretet €s az or6m nyilvdnult
meg minden mozdulatban, ez €rz6dott a gesztusokban 6s
ahozzLnk el nem hallatsz6 szavakban.

Az eg€sz szentmis6t Kdrpitalja sokszinfis6ge jellemezte.
Az olvasmlnyok, konydrg€sek is tdbb nyelven hangzot-
tak el: magyarul, ukrfnul, ndmetiil, szlovikul. Emiatt is
lett olyan hosszri a szentmise, de igy mindenki magtr€nak
6rezhette az r.innepet.

A szentbesz6dben Majnek Antal prisp6k atya Kdrpdtalja
rovid t6rt6nelm6nek ismertet6se ut6n ezeket mondta: .A
mai evang6liumban hallottunk P6ter apostol ktildet6s6r6l.
A legtok6letesebb szemindriumi nevel6s ut6n kovetkezett
az utols6 6s legnehezebb vizsgak6rd6s: ,,P6ter, szeretsz-e
engem?" Az apostol 6szinte, pozitiv vLlasza rtt6n adhatja
csak az lJr a feladatot, a misszi6t elsd sz6mfr munkatdrsd-
nak. Ma sincs ez m6sk€pp. Ma is ugyanazt v1.rja az lJr
J6zus apostolait6l, lelkipisztorait6l - tdlem is: Yllaszol|
,,szeretsz-e engem?" Es nekem nem hdromszor kell elis-
m6telnem, hanem 365-szdr - minden nap: ,,Szeretlek,
Uraml" Tan6slgot kell tennem az 6 irgalmas j6s6g6r6l
mindenkinek, hirdetni - f5leg a szeg6nyeknek, betegek-
nek - az oromhirt el6rkezett ,,az tJr kedves esztendeje"!

A szentmise latin nyelven folytat6dott, hogy minden
nyelv k6pvisel6je r6.szt tudjon venni benne , maid a v€g1n
Nikola Eterovic apostoli nuircius sz6lt n6hlny sz6t az

Hiddsz Ferenc atyafeloluassa a bulld.t

3-

Marian Jaworski biboros, Majnek Antal meglAsptkpdk 6s Nikola
Eterouic nuncius

egyhlzmegye beiktat6si szertartasanak jelent6s6g€r61.
Azutdn Majnek Antal piispdk mondott koszdneret Mariarl
Jaworski biborosnak 6s Nikola Eterovic apostoli nuncius-
nak, hogy tolmdcsoltdk 6s v6grehajtottlk a Szentsz€k ren-
delkez6seit, 6s megkdszonte azok fdradoz6s6t, akik
munkdjukkal hozzl,jlrultak az r.innep sz6pp€ t€tel€hez.

A templomkertben prispokok, papok 6s hivek drdmteli
tapssal koszontott6k az tj megyEsprispokot. A gratul6-
ci6knak m€g j6 darabig nem lett v€ge, a ktilonbozd
helyekr5l €rkezett hivek, a ptispok atya r€gi cig6ny hivei,
a munk1csiak 6s m6g sokan mdsok mentek hozz1, egy
szeretettelies koszont6sre, k1.zszoirtdsra. A lelki oromok
utdn agapd fogadta a r6szwev6ket a templomudvaron. Ha
el6bb nem, addigra mindenkinek esz6be jutott, hogy
meg6hezett a hosszf szeftartes aIatt, s szendvicsev6s
kozben folytat6dott a besz6lget6s 6s tinnepl6s.

A beiktatds orome utdn a h6tkdznapokban is segitstik
im6inkkal F6pdsztorunkat, akinek hivatala nemcsak
kitrintet6sk6nt, hanem sflyos keresztk6nt is nehezedik
vlll6ra. Krisztust kell k6pviselnie kozottrink, s

felel6ss6ggel tartozik Isten el5tt a rdbizottak lelki ridv66rt,
vagyis 6rtrink. Kozeli munkatirsai - 6s m6g sokan -
tudjdk, hogy minden erej6vel igyekszik hivei lelki 6s testi
szriks6gleteinek eleget tenni, mikozben az egyhlzmegye
vezetesenek gondjAt 6s felel6ss6g6t viseli. Isten, aki ezt a
feladatot adta neki, erdt is ad hozz6, de k6rjiik mt is az
Urat: ,,Adj er6t F6pisztorunknak, atyia legyen mind-
nydjunknak, 6s j6 harcot harcolhasson javLra egy-
h'zunknakl" 
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AMunkacsiEgyhiztnegyemegy€sptispok€nek
kineve z€sfur'61 sz6l6 bulla

az ehhezsztks€ges iitalfunos jogokat a veliik j6r6 kotele-

zettsegekkel egy0tt, melyeket a szent k6n91ok ezen kine-

vezCsiez ffiznek' A Munkdcsi Lann Egyh6zmerye pap-

s6g6t €s hiv6 n€p€t pedig 6rtesitsd megfelel6 m6don aka-

ratunkr6l 6s dont6siinkr6l'
Ezen 6i 6s t6rv6nyesen megalapitott koz6ss6g lelki-

p6sztoraii 6s hiveit ana buzditiuk az Urban' hogy T6ged'

lrint ,ragyobb tekint€llyel kormlnyz6t, fogadjanak el' 6s

ir ilnyitAs o dat kovess 6 k.

T6ged pedig, Tiszteletrem6lt6 Tesw6r, hasonl6k6ppen

inturik ^iurlin,hogy 
nagy apostoli buzg6s6ggal teljesen

szenteld oda magadat ezen szeretett egyhdzi kozOss€g-

nek, hogy az,illliatatos munkdddal, gyarapodj6k' s a io-

v6ben sikeresen boldoguljon'

Kelt R6maban, Szent P6tern6l, az lJr 2002' esztendejE-

ben, m6rciu s h6 27. napi6n, p6pas6gunk 24' 6v1ben'

II. Jdnos P6l P6Pa
Leonardus Eriguus titk6r -.

A Munkic siBgyhhzmegye tnegalapiti.sfltr6l sz6l6 bulla

Jirnos Pillpiispok, Isten szolg6inak szolg6ia' 6r6k eml6-

kezetUl.

Mivel Kdrpdtaliiln a katolikus hivek kor6ben a hit nem-

.egit." szepen noveked6snek indult, 6r6mtinkre szolg6l'

f,o"gy "gy""itt 
megfetel6 egyhdzi strukt6r6kat 6s kor-

^inytaii 
alKtsunk fel. Mivel pedig Tiszteletrem6lt6

Majnek Antal testve r, febifunai cimzetes ptispok' ezidlig

K6rp6talja latin szetrart6s0 hiveinek Apostoli Korm6ny-

z61i a hivek egyre jobb gondozdsa lrdek€ben a Szent-

,teUrlt azt kCrre, hogy ugyanezen Apostoli Kormdny-

z6s6g teniletCn 6j eryh zmerye l6tesUljon, az€rt mi figy

I6ttu[ lOnak, hogy ezt a k€r€st szivesen teljesitstik' Ez€rt

6rett 6s megfontolt d6nt6s alapi6n, meghallgaw6n Tisz-

teletrem6lt6 Nikola Eterovic tesw6q Sisak-i cimzetes 6rsek

6s Ukrajna apostoli nunciusa, valamint a Prispoki Kong-

regdci6 v6lem6ny6t, a fent emlitett ter0leten fel6llitjuk a

Minkdcsr6l elnevezett Latin Szefiart6str Egyh6zmegy6t' s

.gytr"*-i"d a Lembergi Latin Erseks6g fennhat6sdga' s

a"etispoki Kongteg6ci6 ioghat6s6ga al6 rendeljtik' Lz iti

"gynit^.gye 
sieftretyeUl Munk6cs v6rosdt jeloljtik ki' s

ul' ugy^nJrt 6116 Tours-i Szent Mirton templomdt pedig

sz€klsegyhdz rangjtrra emeljtik, felruh6zv6n az 6t" meg-

itietO ;oiot<t al 6s itvitlrsitgokkal' Hogy az irionnan felilli-

tott egy\tlzmegye F6pdsztora a korm6nyz.trshoz hathat6s

segitsZget nyerjen, ^i altulano" iog elSitlsa szeint iilit-
t"rret iel a Tanfucsosok Testiilete' Az eryhezmegyei sze-

J6nos P6l pUspok, Isten szolg6inak szolglia

Tiszteletrem6lt6 Mainek Antal tesw6rnek' a Kisebb

Tesw6rek Rendje tagi6nak, ezidlig febiinai cimzetes pris-

;il";k cs xirpetilia larin szertartest hivei Apostoli

kormdnyz6i6nak, az rijonnan feldllitott lvlunkdcsi Latin

igyhazmegye els6 Ordindrius6nak iidv6zlet6t 6s apostoli

llddslt kiildi.
Mik6nt nagy bizalommal t6ged, Tiszteletrem6lt6 Test-

v6r, hat .sztJnd6nel ezel6u a ptispoki hivatds szent szol-

gillatAra kCzfolt6teltnkkel felavattunk, ugyan(tgy nagy

8ro-tn"f igyeksztink most is -l6wdn az elmirlt'6vekben

a Kirpiltaiiai Apostoli Korm6nyz6s6g tertiletEn kifejtett

tevekenysegedet - lelen apostoli leveliinkkel ezen fiatal

egyhdzmegye €l6re illlitani, hogy az elkovetkezend6

6iekben annak P6sztota6s lelki Yezet6ielegy'Ez1tt'teh t

T6ged a febi6nai cimzetes ptispoki sz6kkel jlr6 minden

koielezettsEg al6l felmenttink, s kineveztink a Munk6csi

LatinEgyh6zmegye els6 ptisp6k6v6, s egy0ttal megadjuk

mindrium alapititsitt s a szent szolgiiatokra k6sztil6 no-

venclEkek k€pz€sdt" illet6en pedig tartslk be az lItalinos

iog el6irisait, figyelembe v6ve a Kereszt€ny Nevel6si

Kingregltci6 ir6nyelveit. Ha lehets6ges, kiildjenek R6-

maba {Iozafiai 6s teol6giai k6pz6sre kiv6laszton szemi-

ndriumi novend6keket, valamint kieg€szit6 tanulm6nyok

v€gz€s€re papokat. Ami pedig az ti egyhlzmegye kor-

minyzdsirt,- az egyhdzl vagyon kezel6s6t,- sz6ktiresed6s

eset6n aKorm6nyz6 megvllasztesat, a hivek jogait €s m6s

eff6l6ket illeti, tartsdk meg a szent kdnonok el6ir6sait'

Mindeme dolgok v€gtehaitlslt pedig, melyeket el6irtunk'

ritbizzuk a fent emlitett Tiszteletrem6lt6 Nikola Eterovic

testvErre, vagy az 6 t6voll6t6ben arra, aki az adott r€gi6-

ban a Szentszek rigyeit int6zi, s megadunk neki minden

szUks6ges felhatalmazilst, bele6rwe a megfelelS egyh1tzi

^ettO 
tlggut bir 6 f €rfi subde I e gd I 6s 6nak io gdt' azzal a ko -

telezetts?ggel, hogy a PUspoki Kongregici6nak gondosan

ktldje meg a beiktates megl6t6r6l sz6l6 dokumentum egy

pedanyatlv€gil azt akariuk, hogy ezen leveltink mind a

jelenben, mind a jOv6ben 6rv6nyes 6s jogerSs legyen'
'tutitt,l.tt 

ellenkez6 rendelkez6s hatiiy irt' veszti'

Kelt R6m6ban, Szent P6tern6l, az IJt 2002' esztEndei6-

ben, mircius h6 27. napitrn, p6pasigunk 24' €v€ben'

t Angelo Soclano biboros, 6llamtitk6r

f Joh-annes Re biboros, a Prispbki Kongreg6ci6 prefek-

tusa



Miel6tt m€g valaki tirlsdgosan ko-
molyan venn6 e mri cim6t 6s lelki
szemei el6tt megjelenne egy val6s
s|tortltfior k6pe, annak minden jel-
Iegzetess6g6vel - gyorsan helyre te-
szem a dolgokat. A cim val6s dol-
gokat takar, mert s6tor is volt, meg
tlbor is. Legjobb lesz taI1.n, ha az
elei6n kezdem.

Augusztus 19. 6s 24. kOzott Anta-
l6con a Pogdny Isw6n atya kor-
zeteib6l val6 hittanosoknak hittan-
tdbort szeweztek. A kerepeci hit-
tanosokat hitoktat6n6jUk kisdrte.

Amikor meg6rkeztUnk t6borhe-
lytinkre, azonnal littuk, hogy ez a

tdborozis elt€rd Iesz az eddig meg-
szokottakt6l , mdr ami a szdlllshe-
lyet illeti, ugyanis a n€gy hatalmas
katonai sdtor lltvdnya egy pillanatra
meghOkkentette a tdrsasigot, hat
m6g, amikor kiderUlt, hogy az elko-
vetkezend6 n€hdny napban ezek-
ben fogunk aludni.

Miutdn megtortent a,,honfoglalls" .

elkezdSdtek a programok. Tdbori
id6sz6mitAs szerint, a misodik na-
pon n6pes csapattal b6vtilt tdbo-
runk. Kordn reggel aut6zigdsra 6s

izgatott beszEd hangjaira 6bredt a

tdbor 6berebben alv6 r6sze (a tob-
bieket fel kellett kOlteni), meg6r-
keztek Szulincsdk Sdndor atya hit-
tanosai Csapr6l. Miutdn 6k is v€g-

S6tor-tabor

hezvitt6k a maguk ,,honfoglal6s6t" a

tdboron beltil, 6s nagyj6b6l megis-
merkedtek a korll>ban 6rkezettek-
kel, folytat6dott a tibori 6let. Volt itt
minden: j6.t€k, torna, fUrd5z6s a k6-
zeli tavacskdban, tLbortfiz. Ezen-
kivtil, term6szetesen, lelkUnk 6pol6-
sdr6l sem feledkezttink meg.

Helyi vezet6nk felvitt minket a

kozelinek mondott tv-6tj6tsz6 6llo-
mlshoz, amely nem is volt olyan
kozeli, de azt hiszem, hogy a t6r6-
nak is beill6 felfedez66t minden-
kiben kellemes eml6kk6nt 61.

Sajnos, a kerepeci hitlanosok nem

5

maradhattak a h€t v€g6ig. A het ko-
zep€t61m6r csak a csapiak 6s kis6-
r61k maradtak vehink.
A tdbor folyamln Istvdn atya

tobbszor mislzett. Misehely0l szin-
ten egy sitor szolgdlt, amelynek k6t
v6g6t felhajtoftek. Nemcsak a hitta-
nosok lelki6let6vel tor6dott, hanerri
arr6l is gondoskodott, hogy a nagy
melegben nehogy bdrkinek is baja
essen. Ez ellen egy hatalmas locso-
l6z6st provokalt ki, maga j6wa az

6len a j6 p6ld6vaL Fergeteges lo-
csolkodds kerekedett belSle. Azt hi-
szem, ezeken a jeleneteken m€g
6vek mfilva is mosolyogni fogunk,
ha felid€zznk 6ket.

De eljott a nap, amikor v€get €rt a
tdbo; Legallbbis a csapi hittanosok-
nak. 6ket az 6sv6nyi, valamint a

munkdcsi hittanosok v6ltott6k fel. Itt
is volt minden, ami egy hittantdbor
jellegzetess6ge lehet. Hatalmas m6-
tameccseket vivtunk a kdzeli foci-
p6lydn. Egy hosszabb tirra keret€-
ben felfedeztiik ennek a sz€p tdjnak
egy darabjitt. Est6nkent a taborrfiz-
n61 imddkoztunk, majd tr6f6s jelene-
tekkel tarkitott jdt6kok kovetkeztek.

Rem€lem, minden r€szwev6 j6l
1rezte magdt a tltborokban, €s irj ba-
rits6gokkal, lelki 6lm6nyekkel t6rt
haza, azzal az elhatdroz6ssal, hogy
j6v6re ismet itt szeretne lenni.

, B.e.
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Verecke -- 2OOz
Cserkdsztd'bor a Pikui ld'bd'nd'l
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Auguizlut rrlr olt- BeR6.rlsoo5

A KaMCsSz id6n rendezte meg m^-

sodik nagytitboritt augllsztus 13' 6s

22. kozbtt Bukovec falu hatArtrban, a

Pikui llb6nil, melYnek a Verecke -
2002 n r"t adta. Ebben a ttrbotban

ielen voltak Kfup|talia jelenlegi cser-

k€szcsapatai, valamint megtiszteltek

jelenl6ttikkel Erd6lyb6l 6rkezett cser-

k6szteswEreink is'

A t6borhelYen nagyon sz6P tdi fo-

gadott benntinket. Kezd6sk6nt a ki-

ielOlt nemzets6gf6k (alttrborpatancs-

nokok) elvezethett6k n6piiket sai6t

foldterilleteikre, ahol elkezdhettEk a

sAtrak fellpit€sdt. lgaz, n6ha eleredt

az es6, de ez nem okozott akadilYt'

Mindegyik altlbor megkaPta a sz6'

mdra kiielolt oltdz6ket, melyet m6r

,,Arp6d honfoglal6 magyarial" -k€nt

viselhettek. A napok telt6vel - egy

kis ,,id6utazlssal" - Szent Istv6n ud-

vardba csoPPentUnk, ahol nagy

er6feszit€sek ir6n sikenilt megke-

resztelni a pogilny n6pet' A tovdbbi-

akban k6zmfives-foglalkoz6rsokon
vehetttink r1szt, ahol a kosirfonds 6s

a fafaragds rejtelmeibe vezettek be

minket. AhogY m(rltak a naPok, egY-

re iobban osszeszokott a tlrsaslg, €s

6rdekesebbn€l 6rdekesebb megpr6-

biltatisokon kellett dtesntink' Elkez-

d6dott a sPorwet6lked6k, akadiiY-

versenyek, m6tabainokslgok, szAm-

hdbor0k sorozata is. Voltak olYan

programok, vet6lked6k is, ahol az

AtaUot minden tagi6nak ossze kellett

m6rnie erei6t, de volt olyan is, ahol

az alttrbor tiz legbdtrabb ragia m€rte

ossze tuddslt.

A tlbor ideie alatt aut6buszos ki-

rdnduldson is r6szt vehettiink' A ki-

rdnclulds els6 6llom6sa a szolyvai

Eml6kpark volt, ahol a ll. vil6gh6bo-

r6ban meghalt' magYat 6s m1s nem-

zetislgf trl<lozatoknak 6Lllitottak em-

l6ket. Ezut6n rovid s6tlt tetttink a
beregviri Sch6nborn kast6ly korny6-

k6n, Munkdcson Pedig megtekintet-

ttik a v6tat, melYet haidan ZtinYi

Ilona v6dett. Napunkat szentmis6vel

zilrtuk a Szent M6rton-sz6kesegy-

hlzban.
2002. augusztus 20-a mindannYi-

unk szlmAra eml6kezetes nap volt' A

d6lel6tt folyamln mCtabajnoks6gok

sorozata zailott Ie, dClutdn pedig Po-

glny Isw6n alyatartott iinnepi szent-

mis6t fenn a tdborhelYen.

Az esti 6rdkban kisebb csaPatok

indultak az Osztra Hora 6s a Pikui

gerinc€re, ahol a kijeldlt helyeken

^a$yaUutraktak. 
AzOsztra Hora h6-

rom csficsin 6s a Pikui gerinctn tiz

mdglya l6ngia gyulladt meg az 6isza-

ka iotetlCben. Csoddlatos l6w6ny t6-

rult el6nk, melYet mir csak a tfizi-

ilt6k fokozhatott.
Bizom benne, hogY mindenki, aki

r6szt vett ebben a tlbotban, sok itj

bardtra tett szert, 6s 6lm6nyekkel tel-

ve t6rhetett haza a Pikui hbanal tol-

tott nagyteborb6l.
Pdnnlik Nikolett 5u, Munkdcs
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Az egyhdzmegy6nk teol6giai tanfolyamdn val6 r€sw€-
tel nagy lehet6s6get jelenten sz6munkra hitbeli tuddsunk
feilesztEs6ben. Ez alatt a hlrom €v alatt min6l t6bbet
tudtunk meg hitiinkrdl, Istenr6l, J6zus Krisztusr6l, anndl

er6sebb lett hitr.ink, bizalmunk Istenben. N6tt benntink az

Isten u6ni vegy.
Ebben 6ri6si szereprik volt tandrainknak, az el5ad6 lel-

kiatydknak, akik lelkiismeretesen, 
^agy-nagy 

trirelemmel,
szeretettel €s b6lcsessdggel igyekeztek tanitani, nevelni
benniinket. Nemcsak lexikdlis tud6sunk gyarapodlsin
filradoztak, hanem ami a legfontosabb: lelkrilettink fej-
l6d6s€t tfrztek ki c6lul. Igyekeztek felel6s6ggel eleget ten-

ni 6s megfelelni ktildet6stiknek, hogy rdjuk is igaz legyen

J6zus Krisztusnak az apostolokr6l sz6l6 kijelentEse: ,,Aki
titeket hallgat, engem haIIgat,.." (Lk i0, 16)

Hallgatnrk is 6ket, s 6rajruk keresztiil Isten r.izenetct:

,,Nem csak kenyErrel €l az ember, hanem minden tanitas-

sal, amely az Isten szlilb6I sztrrmazik." (Mt 4, 4)

,,tn vagyok a vlllg villgossiga. Aki kovet, nem j6r tob-
b6 sot6ts6gben, hanem ov6 lesz az €let vil6goss6ga." Qn
8,12)

J6 volt megtapasztalni tanfolyamunk hangulatat, krjz'
delmeit 6s tanfisdgt6teleit. Bizony, m6g csak eljutni sem

volt egyszeni ezekre a foglalkoz{sokra. De nagyon meg-

6rte lekrizdeni az akad6lyokat. Felemel6 Crz6s toltdtt el

bennUnket, amikor a foglalkozls kezdet6re megint sike-

nilt a tflnyom6 t6bbs6gnek osszegyrilnie. Sziv0nkben
6rezhettUk J6zus Krisztus ig6ret6t: ,,Ahol ugyanis ketten
vagy hlrman Osszegyfflnek a nevemben, ott vagyok k6-
zotruk." (Mt 18, 20)

Hdla Neked, Istentink, sokkal tobben gydlttink (gyfi-

Itink) ossze a nevedben. Akik megt^pasztalt6k a kozos-

s6g l6lek- Cs hitepit6, er6sit6 etej€t, azok nem sajndljdk

sem az itt eltoltott iddt, sem a f1radsdgot T6bbet 6r, mint
b6rmilyen anyagi j6vedelem. A lelki gazdagodls 6s hit-
beli er6s6d6s, amit ilyenkor kapunk, a val6s6gban koz-

ttink jelen l6v6 J€zus Krisztus kegyelm6nek a gytimolcse.

A Kantorkdpzd u4gz1set 6s tandraik

,,Hlalet adok neked, Istenem!"
Az Egj,tb d,zmegitei Teoldgiai Tanfolit amr6l

7'

Diplomaosztds a III Teol6giai Tanfolyam udgen

A teol6giai tanfolyam a hiiaadl'si szentmis6vel €s az

oklevelek itadlsiwal hivatalosan befeiez6dott, de, nem €rt

v6get. Nem is 6rhet v6get soha. Istent teliesen soha meg

nem ismerheti a teremtmenye.

J6zus, alilthatatlan Isten k6pm6sa, az egyetlen kozveti-
t6 Isten €s az eml:erek kozott, a kinyilatkonatls v1gsS

beteliesit6ie. Aki megismeri J6zust, az egyetlen €s egye-

temes iidvoss€gszerz6t, annak cs tlakoznia kell J6zus
egyhdzilhoz, ha Udvdztilni akar. Isten 6s J6zus mindenkit
hiv, minden megt6r6 bfinosnek megbocs6t, 6s mindenkit

hazavAr.

J6zus onk6ntes keresztdldozatlval kiengesztelte irdn-

&nk az Istent. Ez a legnagyobb 6romhir, az evang€lium.

,,Menjetek el az eg€sz viligra,6s hirdess6tek az evan'
g6liumot minden teremtmenynek" - mondta J€zus az

apostoioknak. (Mk 16, 1'6) Kereszt6nys6gtink kovetkezt6-

ben nekrink is ezt mondia. ,,A116l tudjAk meg r6latok,

hogy taniwlnyaim vagl'tok, hogy szeretettel vagytok egy-

m6s irint." {n 13,35)
Tehdt krildet6sUnk van. Isten szeretetet kell kozveti

temink minden embertdrsunk fel6. Mindezt hittel, tanitas-

sal, de legfSk6ppen cselekedettel.
Nagyon sok boldogsdgot 6s kegyelmet k6rek Istent6l

tantrrainknak Segitse 6ket nagyon b5 term6shez az aratls
Ura!

Tanfolyamtlrsaimat 6ldia meg az Isten; adjon nekik is

nagyon sok feladatot, ezek elv6gz6s6hez b6s6ges ke-

gyelmet,' kitartflst, hitet 6s tehets6get.

Eml6kezztink, emllkezziink, mi KRISZTUSHOZ tzr-

tozunk!
BeqczikJdzsef, CsaP
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HAzAr Hinnx

2002. szeptember 21. Az Egyhlzmegyei Teol6giai

Tanfolyam v€gz6s hallgat6i Munk6cson, a htrlaad6 szent-

mise utin, dtvehettCk diplomijukat. 45-en kaptak dip-

lom6t.
Lz ugyancsak most v€get €t6 Egyhdzmegyei K6ntor-

k64z6n nyolcan vEgeztek. Az tinnepi alkalom egyben

6vnyit6 is volt a most indul6 6j kurzusok hallgat6inak'

2002. szeptember 27, DdlelSn 11 Sra.kor a munkdcsi

Tours-i Szent MLrton-sz€k'esegltbazban kibirden4k II' ld-
n'os Pal pdpanak a Munkacsi Egitbdzrnegte megala-

pftd.sardl szolo, 6s Majnek Antal eddigi apostoli kormany-
- 
zonak megylspdspokkd u alo kineuezdsdr6l sz6l5 bulldj dt'

2002. okt6ber 8. Elet6nek 88., papsdglnak 61' 6v6ben

a Szatmilrn€meti Papi Otthonban elhunyt P' Plackinger

P6l. Temet6s6re okt6ber 10-6n kertilt sor Szatm6rn€me-

tiben.

2002. okt6ber 18-20. Hitoktat6knak tartott lelkigyakor-

Iatot M,|szdros Dornonkos ungudri pl4bdnos a munkdcsi

Pdkh-bdzban. A lelkigakorlaton mintegjt huszondten uet-

tek r4szt.

2002. okt6ber 26. Munkdcson, a sz6kesegyhlzban csa-

I6dtal6lkoz6t rendeztek. A' taLdIkoz6 t1maia a k6vetkez6

volt: A h6s6g 6s a felel6ss6gvllIalls szerepe a csaltrdok'

ban.

i

P. Plac
t

kingef Pal
(1915 - 2OO2)

A SzatmSn R6mai Katolikus Ptispoks6g gyilszjelen-

t6se szerint: P. Plackinger P6l Nagytarnan sztiletett

I9I5. februilr 1.6-6n. Elemi iskoldit sztil6falujdban,

gimn6ziumi tanulmdnyait Szatmltn€metiben v€gezte'

ieol6giai k6,pz€st SzatmSrn€metiben, majd Nagyvd-

radon kapott. 1g42.6prilis 4-6n Fiedler Iswdn ptispok

szentelte pappa. Seg6dlelk6szk6nt Fels6vis6n, Krasz-

nab€lteken, Ungv6ron tev6kenykedett. K6rpdtali6n

€lte 6t a kommunista onk6ny 6veit. Elit6lt6k, 6s

Szib6ri6ba,Katagandilbasz6mfr 2t6k.7953-banvissza-

t6rhetett Kdr p 6,tali6r a, Kirilly mez6 n szolgllta Iste nt 6s

embertdrsait. 7967-t6l ism6t sz6mrizetCs a sors3, Ka-

zahsztilnban. 1964-t6l papi hivat6sdt Visken, T6cs6n,

Bustyahinfun 6s Gyertyinligeten vCgezte' 1978 €s

1995 kozdtt N6metorsz6gban 6lt. 1995-t6l Szatm6t-

n6metiben a papi otthon lak6ja volt'
Adjon az lJt 6tok nyugodalmat neki, 6s az 6rok

vlllgosslg f6nYeskedj6k neki!

Szem€lyi viltozisok
az egylnftzrrneg;Y e vezetes€be n

A Munk6csi Egyhlzmegye papsdga titkos sz va-

zdssal a k6vetkez6 szemdlyeket aianlotta az egY-

hlzmegye testtileteibe, amelyet a ptispok i6vitha-
gyott:

l. Az egyhSamegye tanicsosi testiilete' ErNor:

Majnek Antal pi.ispok. Tecor: Zharkovski P6ter

OFM 6ltallnos helynok, Hidlsz Ferenc OFM

prispoki helynok, Bohdn B6la SJ, Sisik Milan CM,

Pogdny Isw6n.

2. Az egyhriizlrnegye papi szenitusa' ELNOr:

Majnek Antal ptispok. Thcot<: Zharkovski P6ter

OFM, Hiddsz Ferenc OFM, Boh6n B6la SJ, M€sz6ros

Domonkos OP, Pogdny Istv6n, S6sik Milan CM,

Schonberger Ferenc, Trunk Josef.

J. lu egyhlnmegye gazdaslryitandcsa' EI-Not<:

Majnek Antal ptispok. Tecor: Boh6n B€la SJ,

Poginy Isw6n.

'jGY:HAZTCIMEK 
Es rrri-rNrurFism

Pdrpai prelitus:
Mons. Kirolyi Laios mezdkaszonyi pl6binos

SzatmrAri c-rrnzetes kanonok €s esperes:

P. Schonberger Ferenc cs6szl6ci pl6b6nos

Penitenci1rius:
P. Boh6n B6la SJ beregszlszi esperes pl6binos

A magyar hivek iigyeivel megbizott felel6s:

P. Hiddsz Ferenc OFM huszti esperes pl6blnos

A n€met hivek iigyeivel megb-rzott felel6s:

P. Trunk Josef P6sahSni PI6b6nos

Aszliw nemzetisegfi hivek iigyeivel megbfuott

felel6s:
Zharkovski P6ter OFM szerednyei esperes

pl6b6nos
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2002. november 11. Munkdcson, kdz6p-eur6pai id6
szerjnt f€l 10.kor tartjuk egyh6zmegy€nk sz6kesegy-

iffi:ii 
b6csrijat. Minclenki kedves hlv6t szeretettel

x*r-r$r-nl ITIREK

Restaurdliik Michelangelo D5ryid-szobt6*
Firenze: A toszk6n fdvdros Akad6mia mrizeumdban

megkezd6ddtt a vil6g egyik leghiresebb szobrdnak a

restaurelasa. Az 5 m 16 cm magas mSw6nyszobrot a
jelenlegi hely6n restaureljek, de 6gy, hogy a l6togat6k a
szokdsos rendben tekinthetik meg a ki llitast, ugyanis a

napi munkdlatokat csak a mfzeumi nyifvatart6s ut6n
kezdik meg.

A Ddvid-szobor 1873-ban kenilt a Galleria dell' Acca-
demi6ra, 6s most els6 alkalommal fognak hozzd fel-

'ijitasahoz. A munk6latok a tervek szerint hafnyolc
h6napig tartanak. A 165 milli6 eur6s kolts6get egy hol-
laod alapiwlny fedezi. Michelangelo a firenzei signoria
k6r6s6re fogott hozzA a hatalmas duccio mdrvdnytdmb
faragdsdhoz, miutdn az k1t lvszizadig 6rintetlenr.il hevert
a firenzei d6m mrihely6ben. A XIll. szdzadban 6ppen a
hatalmas tdmb kozep6n egy tfl m6ly bev6gdst ejtettek,
abba is hagytdk a munkdt, s a k6s6bbi szobrdszok egyike
sem litott t6bb€ fanttziSt a csorba k5ben, mignem
Michelangelo ihletett szeme felfedezte a benne szuny-
nyad6 Ddvidot, 6s R6mdb6l val6 visszat6r6se utdn, 1501-
7504 k6z6tt h6rom6vi munk6val elk6szrilt vele. A Ddvid-
szobor - melynek eredeti helye a v6ros f6ter6n 6116 Palaz-
zo Vecchio bejirata volt - a Herkules lbrlzol1ssal egytitt
m6ig a liliomos Firenze egyik jelk6pe. WMK

Gyulay Endre piispcik levele az ORTT
Panaszblzottsig6.hoz

Gyulay Endle szeged-csan6di megy6sptispok levelEben
a TV2 kereskedelmi csatorndn l6,that6 Big Brother soro-
zattal kapcsolatban fogalmazza meg kifog6sait, Cs k1ri 

^zORTT dll6sfoglal6s6t a mfisor, €s 6ltal6ban a k6perny6n,
a krjlonboz6 csatornakon llthat6 szinvonaltala n, gdtllsta-
lans6got, er6szakot sug6rz6 mfisorokkal kapcsolatban.

K€ri a Panaszbizottslg tagiait, az elbirilllsndl ,,vegy6k
figyelembe, mivel t6pl6ljdk a gyerekeket 6s fiatalokat,
milyen i6v 6-magy ar tdrsadalmat kEszitenek e16. "

Gyulay Endre level€ben hangsflyozza, hogy a fiatalok,
gyermekek miatti aggodalom vezette a lev6l megir6s6ra.

9

Katolikus iskolaigazgat6k is k6rt6k, emelje fel szav6t, hi-
szen ,,6ltal6nos iskol6s gyerekek t€mdia az iskoldban en-
nek ki6rt6kel6se, 6s nem tudnak mit tenni ellene." A
gyermekkorfakra nagyon nagy hatlssal van a sorozat.

,,Ma kezembe kenilt a helyi lap (D6l-MagyarorszSg).
Klubot alakitanak 6s szurkolnak, hogy a szegedi fi6t ki ne
szavazzAk,6s minden este a torzshelyen - cukrdszddban
vagy vend6gl6ben, ahol nagyk€perny6re kivetitve n6zik
e sorozatot - osszejonnek; arcukat n€zve az (jsdgban, j6
r6szrik nem fiatal, hanem gyerek" - fogalmaz a pUspdk.
Mint irja, a soroz^tbetilt6s6t nem k6rheti - b6r nem alap-
talanul k6rn6 -, de valamif6le szabliyoz1st, normarend-
szer-kialakitdst elengedhetetlennek tart. MK.

Az olasz katolikus mozgalmak az iraki
hiborfr ellen

Firenze: Hatvan olasz katolikus tdrsulat, lelkis6gi moz-
galom - kozttik a Katolikus Akci6 6s a Fokoldre - el-
utasitja az ameikai eln6k egyoldalfi hdbor6s politikdj6t. A
katolikus tdrsulatok szombaton 6rtekezletet tartottak Fi-
renzdben. Itt megfogal mazott 6lldspontjukat rogton eljut-
t^tt6k az olasz parlamenthez, amely a h6t kOzep6.n hozza
meg d6nt6s6t az iigyben. Lz Crtekezleten r6szt vett Diar-
muid Martin 6rsek, a Szentsz6k 6lland6 megfigyel6je az
ENSZ genfi hivatala mellett. A t6rsulatok sz6viv6je a Yati-
k6ni R6di6nak elmondta: tok6letesen egyet6rtenek az
olasz ptispdki kar elnok€nek, Camillo Ruini biborosnak
nemr€g elhangzott kijelent6s6vel, miszetint a probl6m6k
megoldisdnak nem lehet eszkoze a hdbor0 6s m6g ke-
v6sb6 a megelSzd h6borir. A b6ke a globilis fejlSd6s el-
engedhetetlen felt6tele. VR/MK

24 6vvel ezel6tt v6lasztottik meg
II. J6nos P6lI pdpit

2002. okt6ber 1.6-6n volt 24 6ve annak, hogy Karol
Vojtyla biborost, krakk6i 6rseket pirpitvi vllasztotta a kon-
kl1v6. A szerda d6lel6tti altallnos kihallgat6s ezirttal t6r-
t6nelmi m6rfoldkovet is jelentett, hiszen ezen a napon IL

Jdnos P6l,P6ter 263. ut6dja, elfoglalta az }tddik helyet azok
kozott 

^ 
pip6k kozott, akik a leghosszabb ideig uralkodtak.

A szentatya beszEde elej6n megism6telte fohdszflt, ame-
lyet ezen a nyiron intCzett a Sz(rzanyLhoz a Krakk6 melleni
K6lv6n6n, 6s amelyben ism6telten oltalmilba ajAnlotta
6let6t, szolgdlatAt, az egyhdz sors6t, megism6telve p1pas6-
ga jelmondadt: ,,Totus tuus..." A p6pa hll6t adott Istennek
24 6ves p€teri szolgltlatA€rt, 6s ism6telten lsten anyilnak
kez6be tette le az egyhLz 6s az oly sokat szenved6
emberis6g 6let6t, valamint saj6t jov6j6t.,,Hinink koz6ppont-
jtrban Krisztus, az ember Megv6lt6ja 6ll, Mlria nem homd-
lyositja el sem 6t, sem pedig ridvozit6 mfiv€t. A, Sz(tzanya,

aki felv6tetett test6vel 6s lelk6vel a mennyekbe, volt az

els5, aki megizleli Fia kinszenved6s6nek 6s feltlmadilsAnak
gytimolcseit. 6 az, aki a legbiztosabb 6ton vezet el ben-
nUnket Krisztushoz, aki eg€sz ldnink v6gs6 c6lja" - mond-
ta a p6pa., majd id6zett Novo millennio ineunte apostoli
level6b6l, amelyben megism6telte Kriszhrs felhivisdt:,,Duc
in altum - evezzetek a m6lybe." Arra buzditotta a hiveket,
hogy szrintelentil szeml6lj6k Krisztus arc6t, €s ebben legyen
mindenki szLmdra tanit6mester Mdria, Kri.sztus anyja. MK
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szerint f6l 10-kor tarqut< egyhlzmegy6nk sz6-kesegy-
hdziinak btics.rijat.,fv.I,, i1denki kedyes. hiu6l szereteitel.
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Katolikus iskolaigazgat6k is k6rtek, emelje fel szav6t, hi-
szen ,,6ltal6nos iskolds gyerekek tCmeia az iskolilban en-
nek ki6rt6kel6se, 6s nem tudnak mit tenni ellene." A
gyermekkorfakra nagyon nagy hatdssal van a sorozat.
,,Ma kezembe kenilt a helyi lap (D6l-Magyarorszdg).
Klubot alakitanak 6s szurkolnak, hogy a szegedi fi0t ki ne
szavazzdk,6s minden este a torzshelyen - cukriszdilban
vagy vend6gl6ben, ahol nagyk6perny6re kivetiwe n6zik
e sorozatot - osszejonnek; arcukat n€ztre az tjs6gban, j6
r6sztik nem fiatal, hanem gyerek" - fogalmaz a prispok.
Mintirja, a sorozat betiltisat nem k6rheti -bdr nem alap-
talanul k6rn6 -, de valamif6le szabliyozLst, normarend-
szer -kialakitirs t e len ge dhetetlennek tart. MK.

Az olasz katolikus mozgalmak az iraki
h4bor(r ellen

Firenze: Hafvan olasz katolikus tlrsulat, lelkis6gi moz-
galom - koztrik a Katolikus Akci6 6s a Fokoldre - el-
utasitja az amerikai eln6k egyoldalf hdbor0s polirikljat. A
katolikus tdrsulatok szombaton 6rtekezletet tartottak Fi-
renz6ben. Itt megfogal mazott 6ll6spontjukat rogton eljut-
tattdk az olasz parlamenthez, amely a h6t k6zep6n hozza
meg dOnt6s6t az tigyben. Az 6.rtekezleten r€szt vett Diar-
muid Martin 6rsek, a Szentsz6k dlland6 megfigyel6je az
ENSZ genfi hivatala mellett. A t6rsulatok sz6viv6je a Yati-
kdni R6di6nak elmondta: tok6letesen egyet6rtenek az
olasz prispdki kar elnok6nek, Camillo Ruini biborosnak
nemr6g elhangzott kijelent6s6vel, miszdrint a probl6mdk
megolddsinak nem lehet eszkoze a h6borf 6s m6g ke-
v6sb6 a megelSzd hdbor(r. A b6ke a globdlis fejl6d6s el-
engedhetetlen felt6tele. VR/MK

24 6rwel ezelfitt v6lasztott6k meg
II. J6rros P6itr p6;pdrt

2002. okt6ber 1.6-6n volt 24 6ve annak, hogy Karol
'Wojtyla biborost, krakk6i 6rseket pdp|vA vdlasztotta a kon-
kl6v6. A szerda d6lel6tti iltzllnos kihallgat6s ezirttal t6r-
tdnelmi m€rfoldkovet is jelentett, hiszen ezen a napon II.
J6nos Pdl, PCter 263. ut6dja, elfoglalta az otodik helyet azok
kdzOtt apApdk k6zott, akik a leghosszabb ideig uralkodtak.

A szentatya besz6de elej6n megism6telte fohdszit, ame-
lyet ezen a nylron int6zett a Szirzanydhoz a Krakk6 melleni
K6lv6ri6n, 6s amelyben ism6telten oltalmilba ajAnlottz
6let6t, szolgllatAt, az egyh6z sors6t, megism6telve pipas6-
ga jelmondat6t: ,,Totus tuus..." Apdpahlldtadott Istennek
24 €ves p6teri szolgdlatadrt, 6s ism6telten Isten anyjdnak
kez6be tette le az egyhdz €s az oly sokat szenved6
emberis6g €let1t, valamint saj1t jov6jdt. ,,Hittink koz€ppont-
j6ban Krisztus, az ember Megv6lt6ja 6ll, M6,ria nem hom6-
lyositja el sem 5t, sem pedig Udvozit6 mriv6t. A Sz(tzanya,
aki felv€tetett testevel €s lelk6vel a mennyekbe, volt az

els6, aki megizleli Fia kinszenved6s6nek 6s feltdmad6sdnak
gytimolcseit. 6 az, aki a legbiztosabb 6ton vezet el ben-
ntjnket Krisztushoz, aki eg6sz l6nink v6gs6 c6lja" - mond-
tA 

^ 
papa, majd id€zett Novo millennio ineunte apostoli

level6b6l, amelyben megism6telte Krisztus felhiv6s6t:,,Duc
in altum - evezzetek a m6lybe." Arra buzditotta a hiveket,
hogy szi.intelemil szeml6lj6k Krisztus arc*t,6s ebben legyen
mindenki szAmdra tanit6mester M6ria, Krisztus anyia. MK

xfunronnr HiRaK

Restauriliik Michelangelo D4vid-szobr6t
Firenze: A toszk6n f6vdros Akad6mia mirzeumdban

megkezd6doll a vil6g egyik leghiresebb szobrdnak a
restaurAlasa. Az 5 m 16 cm magas mAwlnyszobrot a

;elenlegi hely6n restaur6lj6k, de rigy, hogy a l6togat6k a

szokdsos rendben tekinthetik meg a kialftdst, ugyanis a
napi munkdlatokat csak a mfzeumi nyifvatartis utdn
kezdik meg.

A Ddvid-szobor 7873-ban kenilt a Galleria dell' Acca-
demilra, 6s most els6 alkalommal fognak hozzd fel-
'()jitasahoz. A munkdlatok a tervek szerint hat-nyolc
h6napig tartanak. A 1.65 milli6 eur6s kolts6get egy hol-
land alapiwitny fedezi. Michelangelo a firenzei signoria
k6r6s6re fogott hozzd a hatalmas duccio mdrv6nytomb
faragdstrhoz, miutln az k6t €vszizadig 6rintetlentjl hevert
a ftrenzei d6m mrihelyEben. A XIII. szdzadban 6ppen a
hatalmas tomb kozep6n egy t6l m6ly bevdgilst ejtettek,
abba is hagytdk a munkdt, s a k6s6bbi szobr{szok egyike
sem l6tott tobb6 fantdziat a csorba kdben, mignem
Michelangelo ihletett szeme felfedezte a benne szuny-
nyad6 Ddvidot, 6s R6m6b6l val6 visszat6r6se ut6n, 1501-
1504 kbzdtt hdrom6vi munkdval elk€sztilt vele. A D6vid-
szobor - melynek eredeti helye a vdros f6ter6n 6116 Palaz-
zo Vecchio bejdrata volt - a Herkules 6br6zol6ssal egyritt
mlig a liliomos Firenze egyik jelk6pe. WMK

Gyulay Endre piispcik levele az ORTT
Panaszbizottsig6hoz

Gyulay Endle szeged-csan6di megy6spr.ispok level6ben
a TV2 kereskedelmi csatorn6n l6that6 Big Brother soro-
zattal kapcsolatban fogalmazza meg kifogds^it, Cs keri az
ORTT 6ll6sfoglal6sdt a mrisor, €s 6\tal6ban a k6pernydn,
a kri I o nb o z6 cs atornd ko n lirhat6 szinv o naltalan, gdtlS.sta-

lans6got, er6szakot sugdrz6 mfisorokkal kapcsolatban.
K6ri a Panaszbizottslg tagjait, az elbirdllsn6l ,,vegy6k

figyelembe, mivel tdpldljdk a gyerekeket 6s fiatalokat,
milyen jov6-magyar tlrsadalmat k6szitenek e16. "

Gyulay Endre level6ben hangsrilyozza, hogy a fiatalok,
gyermekek miatti aggodalom vezette a lev6l megirSsdra.
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A masik oldal
Gond,olatok mind,enszentekre 6s baloaak nap'jd'ra

,A baldl nekem. nem kiu4gzds, b1rton,

NemfdilalS, nem nit semmikdPPen'

Egjt aitd bezdrul itt lenn afdld6n,
s egy ajt6 kinyilik ott fenn az 6gben. 

(Girdonyi G€za)

Virigcsokot az oltiron
MrxonNszsNTlK

Egy ifjfs6gi lelkigyakorlaton ezt a k6rd€st ten6k feI az

atytrnak -ie.t epp"n azokat avattdk szentt6, akiket

szentkEnt tiszteltink? Raituk kivtil is ismertink szent 6le-

tfi embereket. Azok nem szentek? Eztvillaszolta: a szen-

tekkel 6gy vagyunk, mint amikor egy vir6gos me.z6n

jdrunk, ti"fy t"i" van szebbn6l szebb vir6gokkal' Osz-

,r"gydp.ittL k0z{iltik egy csokorral €s az oltdrra tessziik'

frog"i Aiszits €k azt a szentmis€hez' De a.mez6n m6g sok

vtir;g maradt, 6s biztosan van k6zttik olyan,.mely szebb

J"iiat, mint amelyeket osszegyditottunk' igy vagyulk

a szentekkel is' N6h6nyat kiemelt koztihik egyhlzunk'

€s az oltilrra emelte 6ket, hogy p€ldak6nt 6s frtmu-

tat6k6nt el6ttiink illlianak az (sron, amelyet a foldon

jirunk. De mindenki ismer olyan embereket, akik szen-

iut etit az 6letiiket - tal6n €pp a csalldi|ban van egy

ilven ember - 6s akit nem val6szinfi, hogy valaha is

szentt€ avatnak. De k6zvetlen kdrnyezete szdmtra

t'gyunaztjelenti, mint a kanoniziit szentek: megmutat-

ii,'nogy igenis lehets6ges mindenki.szimfua azrJt J€zus

fcrer6n"[, il. igazlb6l parancsdnak teliesit6se: szentek

legyetekl-Mi.rd"rrrr"tttekkor ezeket a n6vtelen szenteket tinne-

peljUk. Lzokat, akiket kevesen ismernek, €s azokat'

anlrOt csak az Isten tudja, hogy szentek, mert - ahogy

a szentmis6ben is elhangzik: ,,"'akiknek hit6t 6s buz-

g6sltglrt csak te ismered". 6 ismeri a mi hitunket 6s

iurgZragrttkat is, 6s valamennyitinkt6I azt kdri 6s vdria:

,,szelntet tegyetek, ahogy 6n, is szent vagyok!"

,,Nem mfrlik eL a szetelem"
Herorrer NAPJA

Hfsz6ves voltam, amikor elSszor kdnyszeqiltem ko-

molyan szemben6zni a k€rd€ssel: val6ban hiszem-e'

hogy uan €let a halli utan, s el tudom-e fogadni' hogy

fog"ot meg talillkozni szeretteimmel, akiket itt a folddn

mer soha t6bb6 nem l6tok. Eg6szen addig nem halt meg

senki, aki kozel 6llt volna hozz6m, €s nem kellett ezen

elgondolkoznom. Am ekkor v6ratlanul meghalt a nagy-

mamim, akit nagYon szerettem'

Els6 pillanatban fel sem tudtam fogni, mi tort6nt' Csak

Orakkil k6s6bb kezdtem el sirni, amikor a nagyaplm

arcilra pillantottam. Nem sz6lt, nem sirt, nem is roskadt

ossze, 
'de 

az a n€ma flidaIom, ami az arc6n Ult, v€gre

meg6rtette velem a vesztes€get'

Amikor a temet6s elkezd6dott, nem tudtam, nogyan

fogjuk tudni elviselni. Kiilonosen kilencvenEves nagy-

up:i.^en agg6dtam. Otvennyolc 6vig voltak hdzasok'

"gyutt 
Clte[-meg el6sz6t a i6l€ter', azt6n.a hiborfi f6le1-

iiit, eh.zlseit, maid 
^z 

azt kovet6 f6lelmek id6szakitt'

N6lktiloz6sek k6z6tt felnevelt6k €s tanittattlk hat gyer-

mekiiket, viselt6k a hdzkutatilsok gy6trelmeit, €s b6tran

megvallottik hittiket. Nagyon szerettEk 6s mindig tlmo-

gulAk. egym6st, pedig ktilonboz6 term6szettik n6ha

iaiail^^"'""bet ejtett a m6sikon - de yzt soha nem

szilnd€kosantet€k,smindenenfeltilemelte6sltsegiter-
te 6ket az egymds it6nti szeretet €s 6ldozatv6ilal4s' Es

most v€ge.
De nem, nem volt v6ge. Amikor ott llltunk a nyitott

sirn6l, k6nnyeimen kereszttil 6szrevettem nagyapim

koszor'6i6nak szalagiilt. Ez iilt raita: ,,Margitom! A

J'
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szeretet soha el nem mrilik!" 6 pedig ott dllt, magtrtba
m6lyedve, senkire nem figyelve, s kozben ki tudja, mi
j6rt a fej€ben. Ki tudja? Hiszen tudtam. Szinte k€zzel-
foghat6 volt az a nagy szeretet 6s szerelem, mely 6ket
eddig osszef(tzte, ahogy tovdbbra is szorosan 6s 6l6en
osszek6ti 6ket, 6s nem szrint meg, 6l tov6bbra is. A test
meghal, de a szeretet nem tud meghalni. Soha olyan
erdsen nem 6reztem, mint ott, a nyitott sirn6l, hogy van
6rok €let, van mennyorszS.g, van feltlmaddsl Es azt
6rezhette a csalid tobbi tagja is, amikor sir6sunkat
valamicsk6t lektizdve Enekelni kezdtrik:,,52(rzanydnk,
v€gy karjaidba minket, amikor majd meghalunk!"

Az6ta nem f6lek a temet6t6l, pedig gyerekk6nt
gyakran volt nyomaszt6 €rz6sem, ha arra j6rtunk. De
mlr nem a hideg, rideg haldlt l5.tom, s nem a majdan
rdm hull6 rog6k jutnak eszembe r6la, hanem a szelid
figyelmeztet6s: egyszer v6g6re 6rek foldi 6letemnek, s

akkor az 6r J€zus egyetlen dolgot fog megkErdezni
t6lem: megtanultam-e szeretni? Mi lesz, ha nemmel kell
felelnem erre, s 6n itdlem el magam az 6 nagy
szomorirsdgdra? De 6n igennel akarok felelni, 6s majd a

nyak|ba borulni, hogy azt hallhassam t6le: ,Gyere be a
boldogsigba, amit neked k6szitettem! M6r annyira v6r-
talakl"

Erre vdrok 6n is, 6s erre torekszem. Segitsen az Isten
valamennyirinket, hogy az 6 szive szerint tudjunk 6lni,
szeretni, €s majd eljutni az 6 boldog orszdgabar.

Paoai Zsuzsanna

Az egyetlen alter r:rativa.
A unNxvnK oRSzAcA

Az rJr J6zus sokat elm6lkedhetett azon, milyen hason-
latokat, p6ldabesz6deket mondjon, hogy az 6 orsz6g6-
nak sz6ps6g6.re vdgyat 6bresszen az 6 hallgat6iban. Mert
nem csupan 6rtelmrinkre kivdn hatni, hanem vdgya$Ekar
helyezni szivUnkbe a mi igazi jov6nk, az lsten orsztga
fel€. Ez az egyetlen aLternativlja 6letr,inknek. A klrhozat
ugyanis nem alternativa - az a szabadsdg 6s a boldogs6g
elveszt6se. Boldog az az ember, akit sziven 6rint, sziven
Ut Isten szava, aklr kellemes, aklr kellemetlen sz6mdra,
6s k6veti azt.

Egy falusi lakodalom milyen nagy rinnep a kozoss6g
szlmSral Mindenki egyritt 6nil a fiatalokkal, irigys6g 6s

f€lt6kenys6g n6lktil, s dszinte j6kivdnslgokkal koszdntik
6ket. Ilyen lakomdhoz hasonlitja egyszer J€zus a meny-
nyek orszdgat. MCly, szimbolikus jelentds6ge van ennek.
Gondoljuk el, az 6hez6k, szeg6nyek, szlmkivetettek sz6-
mlra milyen nagy dolog egy lakoma, ahol j6llakhatnak.
A menyegz6s lakoma ezen fehil kr.ilon 6rom, egyritt rin-
neplds az egymdsra tal6L6 ifltr pdrral.

J6zus teh6t menyegz6r6l besz6l, s ezt a veltink val6
kapcsolatdra is 6rti. Ahogy a menyegz6t v6rni szokt6k,
rigy a term6szet is s6hajtozik, €s varja Isten gyermekeinek
nagy eskrivdj6t, menyegz6j€t a Szenthdroms|ggal, €s

benne egymdssal. Mert Istennek az a terve, hogy min-
deneket egyesiteni akar Krisztusban, mint f6ben. Ez csak
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onk6nt, szeretet-l6p6seken keresztril tortenhet. Benne
megvan a sz6nd€k,5 mindenkit hiv. Hiszen igy mondiai
,,Ki az €n anySm? ... Mindaz, aki megtartja tanitdsomat!" 6
mindenki szAmLra k€sziti a koron6t. Isten Szentlelke
pedig megtisztitja azt, aki 6t befogadja, 6s szepl6telen
menyasszonnyd teszi. Hol kellemes, dromteli m6don tOr-
t6nik ez, hol pedig - hib6ink, bfineink miatt - a szenve-
d6s ritjdn, a szenved6s koh6jdban. A menyegz6s lakomd-
ra val6 meghiv6s tehdt nemcsak arr6I sz6l, hogy menjrink
el valakinek az rinnep6re - hanem ez a mi tinneprink is!

0gy hiv minket, mint a v6leg6ny a menyasszonyt. Tud-
juk, hogy a p€ldabesz€d szerint sokan nem fogadtdk el a
meghivdst, 6lt6k tovdbb a maguk 6letet. Milyen €rz€s lesz
vajon, amikor riddbbennek, hogy amivel nem tor6dtek,
a sajdt menyegz6jik, a saj6t boldogsdguk Unnepe lehetett
volna?

J6zus minket mar ift a foldon boldog lakodalmas hdzl-
ba hiv, ahol eggy6 lehetUnk vele a szenttrldozdsban. Akik
J6zussal kommuni6ba l6pnek, az 6 orszitgitban 6lnek ldr
hatatlanul, de val6sdgosan. Hiszen ,,a mennyek orsz6.ga

m6r koztetek van." Rajtunk dll, elfogadjuk-e a meghivdst,
6s bel6ptink-e a mennyek orszirgltba mdr itt a foldon,
hogy majd egy orokk6val6s6gon keresztril az legyen az
otthonunk!

Majnek Antal

A bald.l az Eg4sznekfeldlilnk ldtszo oldala. A mdsik
oldalt igjt bfujd.k: feltd,mad.as.

(Rontano Guardini)
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Az 6reg Renete
bircsfrbesz€de

Valami olYan az Isten,
akihez megYek,
mint'itt, el6ttiink, ez aT6,
mely mint tudjltok, teljes

eg1szlben
it nem foghat6'
De megmer0lni benne:
;.lo. ,

Valami olYan az Isten,
akihez megYek,

mint egy hatalmas otszitg'
:t al6n: MagY at ot sz1tg'

,De'koz.iletek vajori ki ifut^be
valamennYi ttiltt,

,hegV€t meg dombi6t?

Valami olYan az lsten,
akihez megYek,

mint a v€gtelen €g.

Valaki felfedezte, nemr€g,

a tfncsov€t.
Az6ta tudjuk: nagYobb mesz-

szis6g
€s tira csillag van fejrink

felett,
€s ha majd lesznek nagYobb

tlvcsovek,
lesznek fij naPok

€s nagYobb csillagok,

lehet.

Valami olYan az lsten,
akihez megYek,

mint a szemfed6,
mely rlnk borul, or6kre'
De nem (rgY, mint'a lenti

temetS
s6rg6ll6 rogie,
hanem mint K€z - - anYink6'

vagyaPlnkC--talln,
amikor este magukhoz von-

tak
a i6t€k ut6n.

Ui J{aitds

Azlsten, akihe z tncgyek"'
T6rdtikre vettek - - €s meg-

oleltek,
csakitgy--Porosan'

Tesw6rek, az Isten,
akihez megYek,

'valami---olYan---
(Szent'CrilY Kata)

,,Aldion, (Jram, tesw'rtink, a

rcsti ha16l,

Akit1l el6 ember el nem

futhat.
Akik halAlos b1nben halnak

meg, jai azoknak!
Es boldogok, kik magukat

megadtLk Te szent

Akaiatodnak,
A mAsodik hal6l nem fog

fLjni azoknak."

Assisi Szent Ferenc
Naphimnuszhb6I

,,Nagy b€kess1ggel t6lt el, ha

arra a pillanata gondolok,
amikor az Or majd magdhoz

sz6lit: az €Ietb6l az €letre! Ez€tt

gryakran a szonortsdg irnYa

nltkiil aikamra ion egY ima,

metyet a paP mond a szentmise

bemutatisa utAn: In hora mortis

meae voca fre, et inbe me

venire ad te - haldlom 6rdi5n

hivj engem magadhoz, Uram,

€s pa.ranciold, hogY hozzdd iof
jek A keteszt€nY tem1nYsEg

imija ez, melY azzal, hogY a

jdvdt az isteni iSsAg oltalma al6

helyezi, nem rontia eI a ielen
6rdjdnak 6rom1t."

R€szlet II. Jinos PdI PiPa
levelEbdl az iddsekhez

Urunk, J1zus Krisztus,

te h6rom napon it sirban

nyugodtil,
€s ezzel megszentelted hive-

id siri6t.
Ez€rt a sirbat6tel szilmunkta

nemcsak a test temet€se,

hanem a feltlmadls rem€-

nyEnek novelEse is.

Add, hogy tesw6runk, akit

most eltemetiink,
b€kess€gben nYugodj6k mind-

addig,
arr,-{rg maid 6letre kelted 

^
feltfumadls naPiln,

mert te vary a felt6madds 6s

az €let.
Engedd, hogy a mennYei

. orok villgoss6got
a te ttindokl6 arcodon l6ssa

meg!
Aki 6lsz 6s uralkodol mind-

orokkon-orokk6. Amen'

ATemet6si
szeftartilskiinYvb6I

Fot6: Bdglta Ferenc
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Eletge, 2OO2. tlovember
,,Legyetek tehat ,6berek, nxert

nem tudjd,tok sem a naPot, sern az
6rd.t;"

(Mt 25,13)

Egy alkalommal, amikor J€zus
kil6pen a templomb6l, a tanivi-
nyok bi.iszkCn hivtik fel figyelmEt
az impozlns, sz6p 6ptiletre. J6zus
igy vtrlaszolt: ,,L6tj1tok ezeket? Bi-
zony mondom nektek, nem ma-
rad itt k6 kovon, amit ne rombol-
n5.nak le." Aztdn folment az

Olajflk hegy6re, letilt, €s Jeruzsir-
lem litk6p6t n€zve elkezdett be-
sz6lni a viros lerombollsir6l 6s a
vil6g v€g€r61.

,,Hogyan €s mikor fog bekovet-
kezni a villg v€ge?" - k1rdezt€k
t6le a taniw6nyok. Olyan k6rd6s
ez, melyet az ezt kovet6 keresz-
t6ny nemzed€kek is foltettek ma-
guknak; olyan k6rd6s, amellyel
minden ember foglalkozik. A
jovd ugyanis titokzatos, 6s gYak-

ran f6lelemmel tolt el. Ma is van-
nak olyanok, akik horoszk6pokat
vagy j6sokat faggatnak az6rt,
hogy megtudjdk, mit hoz a iov5,
mi fog tortdnni...

J€zus vtrlasza villgos Az id6k
v€gezete egybeesik az 6 elj6-
vetel6vel. 6, a tort€nelem Ura,

visszat6r maid. 6benne foglalhat6
ossze a jov6nk.

Es mikor fog bekovetkezrti ez a
tal6lkozls? Senki sem tudja, bir-
melyik pillanatban megtort€nhet.
Elettink ugyanis az 6 kez6ben
van. 6 adta nektink, blrmikor
visszaveheti - akdr viratlanul is -,
an€lktil, hogy el6re 6rtesitene
benniinket. Ez€rt figyelmeztet:
megvan a lehetSs6getek arra,
hogy k6szen liljatok majd abban
a pillanatban, ha virrasztotok.

,,Legyetek tebdt dberek, mert
nem tudjd.tok sem a napot, sern az
5rdt."

Ezekkel a szavakkal J6zus min-
denekel6tt ara eml6keztet min-
ket, hogy 6 el fog jonni. V6get 6r
foldi 6lenrnk, €s elkezd6dik egy
(rj 6let, amelynek soha nem lesz

v€ge. Ma senki sem akar besz€lni
a haltrAr6l... N6ha mindent meg-
tesztink az€rt, hogy eltereljtik r6la
a figyelmtinket. Olyannyira bele-
meniltink a h€tkoznapok elfog-
laltslgaiba, hogy elfelejtjtik 6t,
aki 6letet adott nektink, 6t, aki
vissza is fogia azt k1rni t6ltink,
hogy bevezessen minket az €let
teljess€g€be, az Atylval val6 ko-
zossdgbe, a Mennyorszdgba:

K6szek lesztink maid arra, hogy
talllkozzunk Vele? Egni fog-e
maid a frz llmpdsunkban, mint
az okos szizek€ben, akik virtitk
a vdleg6nyt? M6s sz6val: szeretet-

ben leszrink majd? Vagy ki fog
aludni limpisunk, mert magl.val
ragad minket a sok tennival6, a

k€r6sz6letri oromok vagy a bir-
tokllsvlgy, 6s megfelejtkezink az

egyetlenr6l, ami sztiks€ges: arr6l,
hogy szeresstink?

,,Legjtetek tebd.t 6berek, flt'ert
nem tudjd.tok sem a naPot, sern az
5rdt."

De hogyan virrasszunk? Tudjuk,
hogy az vkraszt j6l, aki szeret.

Tudja ezt az a feles6g, aki v6\a
f6rj6t, hogy hazat€rjen a tfil6ta
vagy a messzi 6t utln; tudia ezt az

€desanya, aki reszket gYermek6-

6rt, mert m6g mindig nem 6rt ha-
za; tudia az a szerelmes ifjfi, aki
alig vir1a, hogy kedves6t tfa l6t-
hassa... Aki szeret, az tud virni
akkor is, amikor a m6sik k6sik.

Akkor vlriuk J6zust, ha szeret-

ltik 6t, €s izzik benniink avigy,
hogy tal4lkozzunk Vele.

Es azzal vdrjuk, ha konkr6tan
szeretrink: ha 6t szolgiljuk; p6l-
ddul azokban, akik kozel dllnak
hozzdnk; vagy ha elkotelezetten
dolgozunk egy igazabb t6rsada-

lom €pit€s6n. MagaJlzus hiv meg
minket arra, hogy igy €ljtink,
amikor elmes€li a hfi szolg4r6l
sz6l6 p1ldabesz€det, aki a hLz

urinak visszat€r€sCre v6rva tor6-
dik a t6bbi szolgdval 6s a hiz
i.igyeivel; vagy amikor azokr6l a

szolg6kr6l besz6l, akik uruk haza-

tertet varva gondoskodnak a ta-
lentumok kamatoztatilslr6l.

,,Legyetek tebdt 6berek, mert
nem tudjd.tok sem a. napot, seln' az
6rdt."

Pontosan az€rt, mert nem tud-
juk eljdvetel€nek sem a napjlt,
sem az 6rljdt, m6g konnyebben
tudunk osszpontositani a mai
napta, amely megadatott nektink,
a napi tennival6kra, arra a jelen
pillanatra, melyet a Gondvisel€s
j6voltib6l meg€lhettink.

Evekkel ezel1tt dnk€ntelentil az

alStbbi imiv al fordultam Istenhez,
amelyet most szeretndk eml6ke-
zerrinkbe id6zni:

,Jdzus,
add, bogjt rtgjt szoljak mindig,
mintba ez lenne az utobo
szauarn,
amelyet kimondok!
Add, boglt mindig rigjt cseleked-
jem,
mintba ez lenne az utobo tettern,

amelyet u4gbeuiszek!
Add, boglt riglt tudiak szenuedni
mindig,
mintba ez lenne az utolso
g1/otrelmem,
ame ly et felaj d.nlb ato k Ne ked !
Add, bogy mindig tigit imddkoz-
zatn,
mintha ez lenne az utobd
lehetdsdgem
itt afoddn,
boglt beszdlgessek Veled!"
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A bficsfr - ?z egesz egyhfiziirnnepe
A munkdcsi Szent Mdrton-napi bticsfir6l

Minden egYhlzklzs€g 6let6ben

egyik kdzPonti esem6nY a temPlom

bfcsfiinnepe. Ki.ilonb6z6 tliakon
krilonbOz6 m6don tinneplik ezt 

^ 
n '

gyon sz6P 6s bens6s6ges tinnePet'

Van, ahol nagYobb PomPdval 6s di-

szess6ggel, 6s van, ahol egYszerfibb

kortilm6nyek koz6tt. A b6csit a

templom UnnePe, illetve annak a
k6zoss6gnek az tinnePe, akik oda

i6rnak, hogY im6dkozzanak 6s hall-

gassdk az l)t szavSt Olyan, mint egy

nagy csalild viwa v6rt UnnePs€ge,

hiszen egy-egy egyhlzkozs1g tagi^i

igazi csalldot alkotnak egym6ssal'

S6t szervesen belekapcsol6dnak az

egyhilzmegYe 6s a villgegYhdz nagY

csalildjiba. Ez€rt egy-egy templom

b6csiria nemcsak egy egyhdzkozslg
.iinnepe szigor[ran, hanem az egyh6z'

megye, villgegyh5'z iinnepe is. Es ezt

olyan sz6pen kifeiezi az a sz1p szo-

k6s is, amit ndlunk is, h6la Istennek'

el6g sok helYen megtartanak, hogy

egy templom blcsitilra az eg1szkdr-
ny€krdl 6rkeznek hivek, hogy egyUtt

Unnepeljenek a helyb6li hivekkel'
.Mert az orom ann6l nagYobb, min6l

tobbfel6 oszlik. Nagyon fontos ben-

ne, hogy min6l tdbb hiv6 ossza ezt a

nagy 6romdt.
A kozeljdv6ben sz6kesegYhlzunk

bfcs6tinnep6re kEsztilhettink fel' A
sz6kesegyhdz btcstia ki.ilOnosen is

nagy tinnep mindannYiunk sz6mdta,

hiszen ez fiatal egYhlzmegY6nk f6-

temploma. Sz6kesegYh6zunk €s

eg6sz EgyhilzmegY€nk v6d6szentie

Szent Mdrton pUspok. A koz6pkor ta-

l6n legn6pszerfrbb nlugati szenqet

tisztelhetjtik nemes szemdly€ben. R6-

mai katona volt, aki megt6r6se ut6n

Krisztusnak 6s egYh6z6nak hfis6ges

katondia lett. Katonak€nt a haz6t,

megt6rve pedig Krisztust €s egyhtzirt

vEdelmezte rendithetetlentil. Pr.ispok-

k6nt pedig egy eg€sz egYhlzmegYe

lelki gondoz6sa volt t6bizva. Apos'

tolut6dk6nt feladata volt az igaz hit
foldtti 6ber 6rkod6s, €s az, hogY a

Krisztus hiveire leselked6 minden
vesz€lt elhlrttsa.

Eppen ez6rt most, tinneP€hez k6-

sziilve, k6rjuk gyakran Szent M6rton

ptisp6k pdrtfogisilt im6inkban! K6r-

jUk, hogy v€delmezze 6s oltalmazza

ezt a most alakult ififi Egyhdzmegy€t

sai6tjaklntl Es ha az 6 p6ttfog1s6t

fogjuk €lvezni, akkor nincs okunk
aggodalomra 6s f6lelemre. Ebben se-

gitsen minket az Ur Szent Mirton
pU s pok ko zb eni6r 6s6t a.

MolnarJd'nos diak6nus

I

I

\

November szentiei
November 5.

Sznr.lr Iunn HERcEG

Szent Isw6n kir6lynak €s Boldog Gizell6nak fiak6nt

szriletett valamikor 1000 6s 1007 kozott Sz6kes-

feh6rv6rott. H6t€ves kor6t6l Szent Gell6rt ptispok

nevelte 6letszentsegre, 6s oktatta kor6nak tudo-

mlny6ra. Fifitestv6rei kor6n meghaltak, igy 6 volt a

$6nvdromtrnyosa. A kirilyi udvarban is az im6dsdg, a

reitetts6g 6s a teljes .lemondis szentje lett' Kegyelmi

sugallatra a legkedvesebbet: telies lelki Cs testi tisz-

tas2tg6t aiilnlotta fel Istennek a veszpr€mi Szent

Gy or gy -k6polniban. Bir aty ia kiv 6nsdgdr a hlzassigr a

l6pett, szfizi tisztasdgln m€gis megdtizte,6lete igy lett

iel 6s p6ldak€p. Szent Isw6n kir6ly fi6hoz, Imt€hez

int€zet Intelmei arr6l sz6lnak, hogy milyen legyen a

j6 kereszt6ny uralkod6. Imre az is lett volna, ha egy

vadilszat alkakn|val meg nem oli egy vadkan'

Veszpr€m kozel6ben halt meg 1031' szeptember 2-in'

Szent L6szl6 kir6ly uralkoddsa alatt, Istvdn kirily €s

Gell€rt ptspok kanonizdci6iilnak 6v6ben, 1038'

november 5-€n 6t is szentt6 avattak' Tiszta 6let6vel ma

is frtmutat6ia a i6ra torekv6 ifjaknak'

November 1.9.

AnpAo-r*zr SzreNr Enzsfnnr

Lrp6d-h6zi Szent Erzs6bet 1'207-ben sziiletett a

s6rospataki kir6lyiv6tban. Apja II. Endre magyar kir6ly,

ldesanyia a n6met andenchs-merlniai csal6db6l szlrma-

zott Gertrfd kir6lyn6. Gyermekkordban egyre ndveke-

clett benne Isten szeretete, m6g iilt€katt is imddsdggal

igyekezett megszentelni. N6gy6ves kor6ban \Tartburgba

kertilt, hogy leend6 v6leg6ny6vel, Hermannal egytitt

nevelkedj6k. fdesanyja meggyilkol6s6nak hire (1'213) a

teljes magdbavonuldsra kEsztette. Az im6ds6gba mene-

krilt. '1,21.6-ban hirtelen meghalt Hermann' A v6r0r

misodsziilott fllnak, Lajosnak szlnta Erzs6betet' Az

uclvar mindent megtett, hogy Erzs6bett6l elhidegits6k

Lajost. Lajos hat6rozottan elutasitott minden intrikit, 6s

szeretett iegyesevel]'Z2]'-ben h6zass6gta l6pett'

Erzsdbet az elhagyon 6s nyomor6k gyermekeknek

menhelyet l6tesiten. 1227-ben f6rie a Szentfoldre indult,

de m6g ftk6zben meghalt. Erzs6betet s6gorai kifizt6k

\7aaburgb6l Eisenachba, ahol senki se merte befogadni'

Te Deumot 6nekeltetett a ferencesekkel, hogy a

szeg6nys6gben hasonl6 lehetett Udvozit6i6hez' Letette a

szerzetesi fogadalmakat Szent Ferenc III' rendj6be' El€rte

az evang€liumi or6m 6s bels6 b6ke teljess6g1t" 24 €ves

kor6ban, 1231. novembet 27-€n halt meg'
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Boda Lesil6

A
Gyertyatartd

Nem akarok mist
csak a gyertyit

hordozni

villamon
A Fenyt

hirdetni
s a szolgilIat

llngjdt 6bren tartani

a neh€z napok allzatitban

Ami nagyon kicsi, az nagYon

kicsi. De 
^ 

n gyon kicsi dolgok-
ban mindig hrinek lenni: ez a
legnagyobb dolog.

Szent Agoston

Az Istenhez kozeled6s olYan,

mint egy nyitott seb, amelYnek
begy6gy:11s6€* az ember min-
dent megtesz. M€g miel6tt fel-
fedezn6 az lgazshgot, meg kell
6reznie, mi a k6ts6gbees€s €s

k6telked6s.
Nazianzi Szt. GergelY

Egy amerikai gyi.ilekezet korlevel6b6l

Istenem, Aty6nk! Hissztik, hogy megmentesz az orokkdrhozatt6l. K€rtink T€ged, mentsd meg villgunkat,

ezt a viligot, ahovi ngysztiion fiaaat ktildted, a mi Urunk at, JCzus Krisztust. Te vagy az egyetle remdnytink,

6, or6k Szeretet! Mind"enhat6 Isrentink, k6nink, tekints a bffn6sokre, mint t6velyg6 fiaidra €s llnyaidtal

Forr6 szererettel k6nink, kony6nilj rajtunk, Urunk, mert nem l4tunk m4s kiutat a jelen id6 ztvzavafib6l'

segitsen minket a Te szeret6 Mindenhat6sigodl' Nyujtsd fel6nk 6v6-v€d6 kariaidat,6s fizd el a gonoszt

t6hink!
Istenrink, Aty6nk, k6rtink: l6gy irgalmas szlzadunkhoz, e kor embereihez, a m6rhetetlen nagy hitetlens€g

miart. K6nyor1lj a rud6sokon, 6i vil6gositsd meg gondolkoddsukat a Te Lelkeddel! Istentink, Aty'6nk' k6rUnk,

konyonilj a kicsinyeken, akik semmir6l sem tehetnek, arr6l sem, hogy ebbe a hazugsigokkal 6s

t6ved6sekkel teli vili+gba sztilettekl ATe igazsilgoddal gyujts vil6got a lelktikben, minden kicsi 6s kiszolgll-

tatott gyermek lelk6ben!

Ui Hajtds t5-

Kegyel.emmelteljes Szent Szfrz, Istenanya Md.rta' Te uagt a' rni csotn6'

old.6nk! Isten szeretetA)el telt kezed'del, mint egJ, bogos csorn6t' fel-
old.asz mlnd.en utunkhan l6ad aka.ddlyt. Kezedben mlndcn csornd

megold,fldtik Cs Isten szeretetdnek erds kiitCsCaC ad'llk Old'J fel. cso-

dd.Ia.tos Szent Szfrz €s Anya, mtnden csorn6t' a.rntt iinakaratunk keres6'

se r6odn mi magunknak kCszttdink, Cs azokat a csotn6kat, a,neblek

utunkon akad.d.Ijtozna.k benniinket. Ragltogl rd.nk szemcd'del bogy

mind.en csorn, dttekintbetd lcgjten, Cs bogy a rnegold'ba'tatlant kezed

d.ttal meg tud.Juk oWani! Amen

El6 egyheLz- halott egyhen

Az 616 egybazban sok ,,zaios" gyerek 6s fiatal uan -
a balott egtbaz tokdletesen csondes.

Az 616 egjtbazban mindig Ai umkat keresnek-
a balott egthd'z soba nem ualtoztat semmin.

Az 616 egtbaz nagy dlma az Isten Orszaga -
a balott egybdznak rdmdlmai uannak'

Az 616 egj,tbaz gjtorsan nduekszik,

tg,t bat nem eml,1kszik mindenki a mdsik neu4re -
a balott egybdzban bosszti iddn dl ud'ltozatlanok a neuek'

Az 6t6 egthdz bd'torsagra, elSrebaladdsra biu -
a balott egthdz soba nem kockdztat semmit.

Az 616 egthaz kotelessdge a uild'gmisszi6 -
a balott egybdz minden'1t magd.nak tartia rneg'

Az 6td egj,,hdz megbocsdt 6s bocsanatdrt konyorog-
a halott egjtbdz soba nem u1t bibdkat.

Az 6td egtbazfelhasznalja a bagyomdnyail As lebeds4geit,

bogjt szolgalia az embereket -
a halott egthaz az embereket baszndliafel
a bagitomanyok 6s lebetds€gek megdrzdsere

Az 616 egtbazban tizedet fizetdk uannak -
a balott egtbazban csak borcaualot adnak.

Az 616 eglthaz latia a kibiudsokat 6s az alkalmakat -
a halott egitbaz csak a probl2rndkat 

'6s 
ueszdlyeket hnua'

Az 616 egybaznak istentisztelete uan -
a halott egthdznak csak aggodalmai'

Az 616 egtbdz euangelizal -
a halott egitbdz megkouesedik.
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Az egyhizi 6v kezdete nem
azonos a polgdri 6we1. Karicsony
.el6tt n6gy h6ttel, advent els6 vaslr-
napji|val kezdSdik, s egy 6v mflva,
advent el6tt, Krisztus Kirily tinne-
p6vel 21ru1.

Advent a kar6csonyi el6k6sztilet
ideje. Egyr6szt utalds a tort6nelmi
adventre, a vllasztott n6p Messi6st
v6r6 €vezredeire, mdsr€szt k6sztilet
karlcsony tinnep6re, J6zus sztile-
t6s6re.

Ez a k€szilet lelki, de csalldi vo-
natkozisai is vannak, hiszen a kar6'
csony a szeretet tlnnePe, s bizonY
szeretn6nk a mosolyt odacsalogatni
minden csalldtag arcira a kari-
csonyfa alatt.

Lelki el6k6szr-ilet vid€ken a Szent

Csaldd k6p6nek hirzr6l hlzra hot-
doz6sa. Mindentitt egy napig marad,
a csaIld kozosen im6dkozik el6tte
az €desapa €s az ldesanya vezetC-

s6vel, majd tovibbkertil a kovetkez6
csalldhoz.

Nagyon sz€p 6s kedves szokds

m€g az adventi koszor6k6szit6s. Ad-
venti koszorft mi magunk is k€szit-
hetiink, ezzel is hangulatosabb6
t1ve a virakozds id6szak6t. A koszo-
rriban l6v5 n€gy gyertyit egyes6vel

gyfjtjuk meg, 
^z 

els6t advent els6

vasirnapjln, a tobbit pedig advent

elkovetkezS vasirnapiain Am a h6t-
koznapok folyamln is osszegydlhe-

tr.ink az adventi koszor6 konil, hogy
gyertydt gyrijtsunk, s egytitt imdd-
kozva virakozzunk a Megvlit6 szrJr-

let6s6nek tinnepEre. '

A koszor0ban l6v5 gYertYa l6ngi6-
nak ki6rad6 f6nye 6s melegs6ge mir
elSre jelzi, hogy napr6l napra egyre
kOzelebb kertiltink a v6wa v6rt pil-
lanathoz, amikor m6r nemcsak a
gyertya melege 6s f6nye ilrasztia e\

bens6nket, hanem maga az orok vi-
llgossigot €s szeretet hordoz6 J€,zus
megszr.ilet6s6nek oromhire tolti be
s2ivLlnket.

Az adventi id6szakra esik egY mi-
sik kedves tinneptink is, amely szin-

t6n kozelebb hozhatia egymlshoz a

csalddtagokat.
Ez az tinnep Szent Mikl6s naPia'

melyet december 6-in tinnepelilnk.

U1 J{ajtds

Advent

A gyerekek mdr j6val az tinnep el6tt
elkezdik csizmdjukat f6nyesiteni,
hogy kitehesslk az ablakba, ezzel is

v6wa a Mikul6s eliovetel6t. De nem-
csak a gyerekek kapnak ailnd€kot
Mikullskor, a feln6ttek is megaj6n-

d€kozzLk olykor-olykor egym6st,
ezzel is kifejezve egymds irint €rzett

szeretettiLket 6s gondoskod6sukat.
De mi van azokkal akiket soha sen-
ki nem szokott megajind€kozni,
azokkal, akik egyedtil 6lnek 6s nincs
senkijiik, vagy azokkal, akik az tt
sz€l€n koldulnak? Mert vannak ilye-
nek. Ha tal6lkozunk ilyen embe-
rekkel, akkor 6ltal6ban elforditott
fejjel, sz6 n6lkril elmegytink mellet-
trik. Szent Mikl6s is ezt tette volna, 6
is csak azokat az embereketai6nd€-
kozta meg, akiket szeretett €s akik
kozel dlltak hozz6? Nem, 6pp ellen-
kez6leg, 6 azoknak adott, akiknek
semmijtik sem volt, 6s ez€rt is volt
olyan nagyszer(r, amit tett, mert meg

tudott 6rvendeztetni olyan embere-
ket, akikr6l mls tudomist sem vett.
Ez€rt pr6b6ljunk mi is megajln-
d6kozni olyan embereket, akiket so-

ha senki nem koszont vagy ai6nd€'
koz meg, ezzel is megemlEkezve

Jelenits Istvdn
Adventi k€sziilet

M6ria adventj€r6l van egy mosolyg6s-kedves mondat Szal€zi Szent Fe-

renc levelez6s6ben. Ez a KYII. szlzadi ptispok f6rendfi csaladok lelkiaryja,

levelez6tdrsa is volt. Egyszer egy el6kel6 16ny fordult hozzt k|rls€vel
Kolostorba akart l€pni, de m6g trilsdgosan fiatal volt hozz6. Az lvekigtart6
virakozils azonban trilsigosan is terhere lett volna, annyita v1gyakozott a

szerzetesi €let ut6n. K6rte hft a prispokot, eszkozoljon ki szdmtrra kor-

enged6lyt, hogy azonnal teljesithess e elhatLrozds\t.
A szent bizonylra tudta, hogy ennek az el6keI6 kisl6nynak taldn soha

6let6ben nem kellett vdrakoznia, minden lfvinsdga azonnal teljestilt. 0gy

6rezte, in az ideie, hogy a gyermek trirelmet tanuljon. Azt i4^ h6t neki:

,,Lednyom, gondolja meg, amikor a Boldogslgos Szfrz arra k6sztilt, hogy

megszr.ilje azlsten Fidt, mekkora v6rakoz6s elhetett benne, s m€gsem k6n

folmentdst a kilenc h6nap al6l, esz€be sem iutott, hogy valamit le pr6-

b6ljon alkudni a v1rakoz6s idej6b6l''1

Nem, Mdridnak ilyesmi nem iutott esz6be' Ahogy k6s6bb sem jutott

esz6be semmi olyan k6r6s, amivel b6rmik6pp is kiv6teles sorsot biztositott

volna magdnak. Hogy lehetett volna en6lkr.il J6zus anyja? Nem sztilhette

volna nekUnk a fi6t (Lk 2, 11.), ha nem lett volna 5 maga eg€szen egy

kozriltink.
De nyilv6n az€rt sem k6rt fdlmentlst Mdria, mert nem t1tlen virakozLs-

ban toltofte a kilenc h6napot, hanem tev6keny k6szilletben. Az allzatossitg

mellett ez a mlsik,,titka" ttirelm6nek.

Szent Mikl6s aj6nd€koz6 szerete-

t€r51.

A Csalddi tinnePek c. konYu
alapjd.n

Cserbd.nics Adrienn



Bizonyilra mindenkinek feltfnik
a karicsonyi id6szak k6zeledt6vel,
lrogy a vir6grizletek kirakataiban
felbukkannak az adventi koszorfk.
Gy ertti iwal, szalaggal 6s sok m6ssal

is diszitik 5ket. Azonban hLzilag is

el lehet k€sziteni, s ez nem is olyan
neh€2. A munkdcsi egyhitzkozs€g
ez€rt tavaly, advent elsd vasirnapia
el6tt, egy szombati napon koszo-
rirkot6st szewezetl, ami nagyon j6l
sikenilt.

Mir az is j6 hangulatot teremtett,
hogy a hidegr5l a rneleg kozoss6gi
terembe l6ptrink..Egy tft nem le-
hetett volna leejteni, olyan sokan
gyiiltek 6ssze fiatalabbak, id6seb-
bek 6s kisebb-nagyobb gyerekek.
A legkisebbek szines ceruztrt 6s pa-
pirt kaptak, 6s egy ktilOn asztalntrl

elmerrilten raizoltak. A nagyobbak
a felnSttekkel egyiitt a koszor6k6-
szit6s rejtelmeit 6s n6h6ny kardcso-
nyi disz elk6szit6s6nek fort6lyait
tanultik. Ki mit tudott, arra tarit-
gatt^ 

^ 
koruilotte levSket. Szalagb6L

csillagot hajtogattunk, vz{Y szines

szalagokar. fontunk. Kozben k6sziil-
tek a koszorirk is. Szdraz virlggal,
gyonggyel, tobbf€le szalaggal diszi
tett6k 6ket, ki-ki otletess6ge sze-

rint. A termet betoltotte a fenY6-
gallyak illata. A v€g6n a csalddok
egy-egy koszortval ttvoztak, ami-

Ui J{ajtds

Adventi koszodkotds

nek i6 hasznlt vehett€k az adventi
k6szr.ilet alatt.

Az adventi koszorfhoz sokf6le
diszit€st lehet kitaldlni, de alapve-
tSen n€gy gyertya sziiks6ges hoz-
26, €s egy sot€tlila szalag. A gyer-
ty6k vagy feh6rek, vagy pedig
hlrom lila 6s egy r6zsaszin6. A lila
szin a bfinbdnatot ielzi, a r6zsaszin
az owendezds szine: advent har-
madik vasArnapjln szoktuk az or6m
vasirnapjdnak nevezni. Ilyenkor a

pap is r6zsaszin miseruhit vesz fol,
s a szentmis6ben is felhangzik egy
Istent dics6it6 6nek, pedig advent -

6s nagybojt - tobbi vaslrnapjtrn a

Dics6s6g kimarad a liturgi6b6l.
Akinek nincs megfelelS szin(r

gy erty aja v agy szalagj a, term€szete-
sen m6s szinrivel is p6tolhatja: 16-

nyeg, hogy izl6ses legyen. J6, ha a

csaldd tagjai legalibb vasdrnap
osszegyfilnek a koszorf kortil,
hogy kozos imiryal k6sztiljenek a
Megvlit6 szrilet€s€nek iinnepEre.
Mindig annyi gyertydt gyfijtunk
meg, ahlny adventi vasdrnapotma-
gunk mogott hagytunk. Adventi
6nekek 6nekl€s6vel, szentirdsi r€sz-

letek felolvasilsdval lehet m€g ki-
eg€sziteni a csalildi egyiitt-imld-
kozirst. Term6szetesen tobbszor is

osszegyrllhettink a koszor(r kortil,
ak6r mindennap. Amikor pedig el-

ion a szenteste, a koszorft is odate-
hetjrik a kardcsonyfa mell6, hogy
n6gy lobog6 Ilngjdval most m6r azt

hirdesse: eljott, akit vdrtunk, meg-

sztiletettl
Arrabiztatom a tobbi egyhdzkoz-

s6get is, szervezzenek maguk ko-
zott ilyen adventre k6sztil6 d€l-
ut6nt. Ha csak egy-k6t ember 6rt a

koszorrikdt6shez, karilcsonyfadi-
szek elk6szit€slhez, t6ltik m6r min-
den 6rdekl5d6 megtanulhatja. S

biztos vagyok benne, hogy lesz

olyan j6 hangulat ndluk is, mint n6-

lunk volt tavalyt
'.Pdbai Zsuzsanna

17-
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A doboz
A cikk els6 fele eldz6 szdmunkban
oluashat6

A teleuiziS, ez a nagJ/on sok csa'

tdd.ban kdzponti belyet elfoglab kep-

doboz koru.nk ,,szent tebene". Majd-
bogynem imadat ueszi kortil' ,,A'
teudben is azt mondtAk..'" - balljuk
szdmtalanszor udgs1, megfellebbez-

betetlen 6rakdnt. Pedig a t1u6ben,

rad,iSban megsz6lalo emberek

ugtanuglt a sajdt, egtEni udlern6-

nyilket kdzlik, mint akdrki mas egit

magdnbeszdlgetdsben - m'1gis, miuel

a nyiludnossag el6n hangzott el mon-

d.aniualSiuk, igazabbn ak, fontosab b -

nak bisszr'ik azL mint mdsok1t.

Porrrn<el r,szKoz

Nagyon fontos teh6t, hogY kritik6-

val fogadiuk a t6v6b6l fel6nk 6taml6

inform6ci6t.'Az inform6ci6 hatalom"

- ezt 
^ 

politika szintj6n is nagyon j6l

tudi6k. (HogY mekkora hatalom, azt

a legut6bbi magyarorsz|gi orszdg-

gyrilCsi vAlasztilsok egyErtelmrien

megmutaftek: a leginkdbb n6zett k6t

tevecsatorna, mindkett6 kdztudottan

baloldali, o^W szerepet iatszott a
szocialist6k gy6zelm1ben.) igy aztAn

az a politikai er6, amely egy adott t6-

v6csatorn6t ural, mindent megtesz a

n6z6k befolYdsoldsa 6rdek6ben'

Nem kell ehhez felt6tlemil val6tlan-

sdgokat /lrlitani (bir az is el6fordul);

el,5g ,,megszfrrni" az inform6'ciot: a

,,r^jat" .toportt6l azokat a t6nyeket

tessziik be a hirekbe, amelYek j6

f6nyt vetnek rdjuk, szimpatikus k6p-

visel6iket sz6laltatluk meg, kedvez6

kamera6ll6sokb6l vessztik fel 6ket,

konnyfi k6rd6seket tesztink fol nekik

- az ellentdbornak ink6bb a negativ

megnyilv6nul6sait adjuk }tirul, az 6

szempontjukb6l fontos tCnyeket eg/-

szerfien elballgatiuk (amir6l nem

beszEltink, az nincs is!), neh6zkesen

besz€16 k6pvisel6jtiket hivjuk meg'

aztdn olyan k6rd6seket tesztink fol

neki, hogY eleve v6dekez6 6ll6sba

szoruljon. Vannak azt6n m€g olYan

praktikdk is, hogYan lehet P6ld6ul
egy fegyelmezett ttintet6 tomeget

n€hdny handabandlz6 huligdnnak

bemutatni azzal, hogY csak ez ut6b-

biakat kapjuk kamerav€gre, vagy

hogy egy politikai besz€db6l olyan

f1lmondatokat uAguk 6ssze, amelyek

rossz €rzetet keltenek, maid ezt az

6rz6st komment6rokkal fel is er6sit-

itik. Ha mindezekkel nem vagYunk

tisztdban, konnyen f€lrevezethetnek
minket is - hiszen P6ldaul egY kor-

mdny tev6kenYs6g6t legink6bb a

m6dia inform6ci6i alapi6n iteliUk

meg. J6 tudni azt is, hogY a m6'

didban szinte az eg,6sz uildgon a

baloldal uan tulsulYban, 6s mint

ilyen, tobbnYire nem a kereszt6nY

6rt6keknek ad els6bbs6get!

Tonz rEP e vuAcn6r
Nemcsak a hir- €s v6lem6nYmfi-

sorok, a filmek sem a val6s1gos vil6-

got mutatj6k be. Ez Pedig megint

csak komoly gondokat okozhat a kri-

tik6tlan n6z6nek, f6leg, ha fiatal, €s

most alakul a vil6gr6l alkotott k€pe'

A d6l-amerikai sorozatok, hollywoo-
di filmek luxusvilldiban lel6tsz6d6

meseszerri tort6netek enyh6n sz6Wa

nem a h6tkoznaPi ember €lethelY-

zeteit tukrozik. A filmh6soknek t6bb-

nyire nincsenek anyagi probl6m2ik,

sz6pek, okosak, 6s mindig gY6znek'

Ha a tizen€vesek innen veszik idell-
jaikat, el6g gyorsan kisebbs6gi 6rz6-

siik lehet.
Ki kell t6rmink a f1rfi- 6s n6ideilra,

valamint a szerelem tertiletEre is' 'z{

,,filmfogjtaszt6nak" bamis elud'rasai

keletkezbetnek mind saiAt rnaga',

mind a masik nern kApuisel6i ird'nt -
hiszen az ,,igaz|" f6rfi illewe n6 m€r-

c6j6t (mely a filmekben szinte kiz6r6-

lag kUls6 tulajdons6gokat jelent) csak

kevesen ritik meg. Mds, enn6l l€nye-

gesebb szemPontokat Pedig nem-

igen vesz figyelembe az ,,6lomgy6r" '

A mostan6ban szinte minden mfi-

fajban kotelez6 erotiklval sem csu-

p6n az a baj, hogY adott esetben

;[entgtben dll a hatodik parancsolat-

tal, hanem az is, hogY gYakran hamis

k6pet fest r6la 6s elvdr6sokat alakit

ki. Nem szerencs6s Pedig, ha egY

fiatal olyan elvdr6scjkkal drkezik egy

hlzassilgba, hogY a Pdria t6k6letes

test6 6s kifinomult technik6i6 szeret6

legyen. igY 6PPen az elvdr6s-men-

tess6g, a felt6tel n6lktili elfogad6s

s6riilne.

A cserinox BELtil KAPcsoIdroK

Azt 6lliti6k - imm6r nemcsak a vicc

szintf6n - a szociol6gusok, hogY a
csalildban az a vezet6, akinek a ke-

z€ben van 
^ 

tevC tlvirinyit6ia (vagy

eld6nti, melyik csatornat n€zz€k).

A baf ott kezd6dik, amikor a csa-

lddtagok elhiszik, hogy a k6z6s t6v€-

n6z6s egytitt toltdtt id6nek szlmit.
Yal6jiban ez kordnt sincs igy, hiszen

egym6ssal nem kenilnek kapcsolatba

ilyenkor. Sdt, sokszor a t€v6 miatt

nem jut id6, lehet6s€g ana, hogY a

hlzastArsak egy i6t beszElgessenek

egymdssal vagy a gyerekeikkel. Azt

hiszem, a sztil6k gYak'ran €PPen a

tlv€n€z€sbe menekr.ilnek, nehogY

meg kelljen besz€lni egym6ssal kap-

csolatos gondjaikat' Igy azt6n min-
d.enrdt szerzt'ink informdciot a ,,do-
bozbdt", csak 6ppen a bozzd'nk leg-

kdzelebb dll6krdl tudunk tfil keueset.

J6nl rs HAszNAurAT6

Lz€rt vannak a t6v6nek j6 oldalai

is. Rengeteg emberrel,,taliilkozha-
tunk", sokak v6lem6ny6t ismerhetiiik

meg, a term6szet €s a fildraizi sz€p-

s6gek olyan r6szletei t6rulnak el6nk,

amit soha nem llttunk volna, tudunk
m6sok probl6mdir6l Gal6n t0l sokat

is), 6s v6gr,il a nyilv6noss6g valami-

lyen szinten val6ban segit a demok-

rdcia fenntartds6ban.

6ssrurocr-er6w
A tomegkommunik6ci6s eszkdzok

nem k6pviselik a mindenekfelett
val6 tud6st, m6gis sokszor ebben a

szerepben tetszelegnek.
Sztiks6g van teh6t arra, hogY is-

mereteinket 6s 6n6krendUnk.forr6-
sait ne egyedtil a televizi6b6l szerez-

ztik - hogy ondll6 it6l6k6pess€ggel

rendelkezziink; hogy ne m6sok

mondi6k meg nekUnk, mire van

sztiks6gtink, hanem mi magunk

d6ntsrik el; hogy a vil6gr6l, a l6tfi-n6

kapcsolatr6l kialakitott k6ptink a

val6sAgot tr.ikrozze.

Mint szinte minden tal6lm6nY, a

televizi6 is felhaszndlhat6 j6l 6s

rosszul. Etltint< vele ennek megfele-

16en!

P opouic sn 6 P aloi t aY M drt a
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K€rddsek a szenved€sr6l €s a halirL
16l

Sorozatunk iljabb r4szdben a halottak napja es min-
denszentek tinnepe kapcsan abboz pr6bdlunk segitsdget
nyujtani, bogy a cimben szerepl6 tdmakban feltett, sok-
s zo r n e b e ze n m egu d. I as zo I b at o kE rdd s e kre leglten mit fe le I -
ni gjterekeinknek.

Legk6sdbb hdrom-n€gy6ves kora koriil minden gyerek
elkezd olyan k6rd6seket feltenni, amikre nem is oiyan
egyszerfi vtrlaszolni. Ilyenkor mir izgatja 6ket a
szenved6s €s a hal6l k6rd6se is. ,,Mi Iesz azokkal, akik
meghaltak? Hol vannak a halottak? Hol van a menny-
orsz6g? El lehet menni oda egy nagy reptilSvel? Mi6rt halt
meg a nagymama? Aki meghalt, mi6rt nem latjuk? En is
meg fogok halni?" Neh6z megnyugtat6an €s egyben az
igazsS,ghoz r agaszko dv a felelni.

Hogy hogyan magyardzzuk meg ezt a k€rd€skort a

gyerekeknek, termEszetesen sokban mflik a korukon. Az
sem felt6tlentil baj, ha bevalljuk, hogy nem tudunk min-
denre vAlaszolni. YaIami ilyesmit mondhatunk a
k6rd6sekre - amiket legtobbszor konkr6t esem6nyek
kapcsdn tesznek fdl a gyerekek:

Amikor valaki meghal, mi t6bbet m6r nern llthatjuk.
Soha nem tud mdr eljonni a hdzunkba,6s mi se l6togat-
hatjuk meg 5t. Ezentirl mdr a j6 Istenn6l lesz, a menny-
orsz6.gban. A teste mtrr elfS.radq €s nincs 16 tobbet sztik-
s6ge, mert a mennyorszdgban mdshogy fogunk 6lni. Ez6rt
a testet a temet6ben eltemetik, beteszik egy kopors6ban
a foldbe. De 6 igazib6l mdr Istenn6l van. Ott nagyon j6
neki. A mennyorsz6gban az embereknek nem fAj semmi-
je, soha nem 6hesek 6s nem f6znak. De az nekik ott a

legjobb, hogy m6g sokkal, de sokkal jobban szeretik ott
6ket, mint ahogy mi tudtuk szeretni 6ket". Ez6rt aztAn
soha nem sirnak mdq mindig csak on-ilnek. Igazib6l
talillkoznak J6zussal, 'meg Sz(rz M6ri6val, meg min-
denkivel, aki mdr a mennyorszlgban van. Az€rt mi na-
gyon szomor6ak vagyunk, amikor meghal valaki, akit
szeretrink, mert nagyon hilnyzik nektink. De 6 nem
szomor6, hanem 6rUl, hogy a mennyorszlgban lehet. Aki
igyekszik j6nak lenni, az a mennyorszlgba jut. Aki
sz6nd6kosan mindig rossz akar lenni, az lehet, hogy a
pokolba jut, 6s ott nagyon rossz lesz neki, De Isten.
szeretn6, ha mind Hozz6 menn6nk, a mennyorszlgba.
Mert 6 nagyon szeret minket, m6g LpdnAl 6s Any6ndl is

lobban.
Azt is meg kell mondanunk, hogy nem tudjuk porl-

tosan, milyen lesz a mennyorszdgban. Sokszor k6rdezik a
gyerekek, hogy mit fogunk ott csindlni, 6s erre nem igen
tudunk vllaszolni. Az a sokszor kialakult k6p nem bizros,
hogy szerencs6s, hogy iinnepl6 ruhtrban, osszetett k€,zzel
egyfoll,t\ban dnekelni kell ,,az angyali karokkal", minr
egy templomban.

Persze akArmit mondunk is, sok gyerek val6szin(rleg
vonz6bbnak tartia jelenlegi, foldi 6let6t, mint a beig6,rt
mennyorszlgot. Ez igy term€szetes, 6s valljuk be, hogy
ezzel sokszor mi, feln6ttek is igy vagyunk.

Kicsit nagyobb gyerekekn6l szokott felvet6dni, mi6rt
engedi Isten a szenved6st, ha egyszer mindenhat6. Itt
tisztdzni kell valamilyen szinten a szabad akarat k6rd6s6t
is, €s ezzel kapcsolatban azt,hory a szenved6s tobbnyire
az emberek bfinEnek a kovetkezm6nye.

Azzal kil6nboztink az lilatokt6l, hogy lelkrink 6s

6rtelmUnk van, tudunk j6t tenni 6s rosszat tenni. Hogy
mi6rt engedi meg Isten, hogy rosszat tegFink? Ha nem
lenne szabads6gunk, olyanok lenn6nk, mint az 6lIatok.
Yagy, ha a szril6k bezLrndk egy ketrecbe a gyerektiket, 6s

sehov6 nem engedn6k ki, nehogy valami baja essen,
tal6n j6t tenndnek vele?

lsten szdmdra a legfontosabb, hogy az ember lelke
egyre jobb legyen. Sajnos, olyan rosszak vagyrnk, hogy
sokszor csak valami rossz esem6ny, valami fljdalmas
dolog tud r66breszteni minket arra, hogy nem Istenre biz-
tuk magunkat, hanem egyedUl akartuk ir|nyitani az
6letet. Talln ez6rt is engedi lsten, hogy szenvedjrink.
OIyan ez, mint a keserri orvossig: az anya is beadja
gyerek6nek akkor is, ha az nagyon nem szereti, ha sir is
miatta - mert enn6l fontosabb az, hogy meggy6gyul tdle.

Ugyanakkor rengeteg rossz dolog: a h|bori, az €hins€g
6s m6g sok minden m6s az emberek 6nz6s6nek a
kdvetkezmEnye. Err5l Isten nem tehet. A legtobb dolgot,
amit Isten megteremtett, v?gy az emberek kitallitak, j6ra
6s rosszra is lehet hasznllni. Rajtad is mfilik, mennyi j6 6s

mennyi rossz lesz a viligon. Ez€rt a vil6,g jobb| tetel6t
magunkon kell elkezdenr.ink.

Popouicsnd Palojtay Mdrta

Felhaszn6lt irodalom: Heinz-Manfred Schulz: Mit csindl
a J6isten eg€sz nap?
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Luca della Robbia
Kev6s korszak mfrv€szete ragyog

olyan sokf6le szinben, mint lta-
hdban a N. sz6zad6. - a quattro-
pento kora. Volt olyan mfrv1sz -
hogy most csak a szobrlszatnll
maradjunk - aki kdzvetlenil az an-
tik eml€keket vette mintdul, m6s

konyortelen kovetkezetess6ggel ke-
reste a val6sirg visszaaddsitban teil6
kifejez6st, mint Donatello, 6s volt
olyan, aki - mint Chiberti - a ter-
m6szetet megfigyelve, meg6rtzve
annak elevens6g€t, a g6tika formAit
hangs(rlyozta. M6s mfiv6szi jellem
tdrul el6nk kortdrsuk, Luca della
Robbia m6hely6ben. Mindk6t fen-
tebb emlitett szobr6sz hatdssal volt
Luca della Robbia mffv6szet6re.

Enekl6 ifiak afirenzei d6m 4nekeskar-

zatan

A firenzei szobrlsz nem tartozik a

bonyolult, rejt6lyes mriv6szi egy€ni-
s6gek k6z€; nem a sejt6sek, a szim-
b6lumok mestere. Egyszerfi, de em-

berien fdns6ges 6rzelmeket feiez ki,
melyek egy'form|n sz6lnak minden-
kihez. Tivol iil a sz6ls5s6gekt6l,
kenili az indulatkitordseket, a szer-

telen orom6t 6ppen (tgy, mint a vad
f6jdalom€r.. A kifejez6s tart6zkod6
nemess6ge mfiveinek nemcsak bel-
s6 tartalmAra, hanem formai
miv oltAr a is vonatkozik.

1399-ben szuletett Firenz6ben, €s

eg6sz €let€ben hfi maradt a vdros-
hoz. Mint annyi m6s mester, 6 is az

6tvoss6ggel kezdte, majd k5- 6s

bronzszebriszkEnt tnduLt palyaien,
6s bizonydra r€szt vett Chiberti mfi-
ve, a firenzei keresztel6kdpolna k€t
kapuj6nak munkdlataiban. Els6 f6-
mfive korai munk6inak egyike, a
fir enzei sz6kesegyh6 z lnekeskarza-
ta szLmdra faragott m1rvdnY dom-
bormff, amely Donatello hasonl6
mriv6vel egy id6ben k6szrilt, de

amely mlr a saj6t stilus keres6s6t

mutat'a.
Konnyf ruhdba Oltoz6tt gyerme-

kek 6nekeln ek. iltszanak krilonf6le
hangszereken, tdncolnak vAltozatos
fordulatokban. A magassdg ellen6re

i6l litthat6, amint a k6rustagok nya-
ka megvastagszik az 6nekl6st5l, s a
magasabbak, akik a kottdt tartlltk,
keztikkel verik az Utemet az alacso-

nyabbak vlllin - vagyis meg lehet
figyelni rajtuk a hangoknak, az

€nekl6snek, a tdncnak s azoknak a

kedves mozdulatoknak saj6tos je-

Ieit, amelyekre a zene 6rome k6sz-

teti az embert. A dombormri fels6
szeg€\ye feletti r6szt a mester k6t
ar any ozott f €mf igur 6v al, k6t gondo-

san kidolgozott angyallal 6kesitette.
Ebben a mfiben bontakozott ki tel-
jesen egy6nis6ge, 6s ezzel a mfiv€-
vel kora legjobbjai k6z6 kertilt.

Miutdn befejezte emlitett mriv6t,
amely nagy tetsz6st aratott, megbiz-
titk a sz€kesegyhlz bronz sekrestye-
aitaj6nak elk6szit6s6vel. Mdrv6ny-
6s bronzszobrok eg6sz sora kovette
els6 mriveit.

Luca della Robbia termdszete 16-

v6,n vonzalmat €rzett az rij dolgok
irdnt. Arra gondolt, hogy az agyagot
konnyfszerrel, kis firadsiggal meg
lehet munkdlni, csupln olyan el1|-
risl" kellene kitalilni, amelynek
segits6g6vel az effajta mfiveket
hosszri iddre tart6sitani lehet. igy 5
Iett az els6, aki a tiizben 6getett 6n-
mdzat az agyagszobrokon alkalmaz-
a. Talelmenylnak nagy gyakorlati
€rt6ke is volt. Effajta mrivei egyfel6l
olcs6bbak voltak a m6rvdny- 6s

bronzalkotitsokndl, mdsfel6l tart6-
sabbak a szinezett agyag- 6s stuk-
k6szobroknil. Luca della Robbia

majolikdi nem szenvednek'az id6-
t6l. es5t6l. bdtran lehetett veltik
templomok, palotdk krilsS-bels6 fa-

lait 6kesiteni, nem kellett tafi^ni
szineik f akul6sdt6l, elmos 6d6sdt6l.

Luca Della Robbia: Krisztus mennybemenetele



Els6 majolikdttazonban csak 6lete
delel6j6n 6gette. Kifejez6si eszkdze
itt is az emberi alak, s ezek az em-

berek nem drdmlk h6sei, mozdu-
latukon, arcukon nem sajog egY

titokzatos cletsors: mind valamely
nemes sz€ps6g€rz6s sztildtte. Majo-
lika dombormfivei tdbbnYire kerek
vagy f6lkor alaktak, vitigfiz€tes
keretfi mez6ben leggYakrabban a

Boldogasszonyt, mint boldog anYdt

elevenitik meg. A hitt6r legt6bbszor
k€k, az alakok pedig Porcellnfe-
h6rek. Donatello Mdria-6br6zol6sai
tartalmilag, formailag szenved6lye-
sebbek, nemegyszer tragikus hatl-
sriak, de nem nyugtatnak meg ilgY,
mint della Robbia MAriA| Minden
vonal, forma arra szolg6l, hogY az

anyaslg himnuszdt zengie. Semmi

disz nincs Mlriiln 6s gYermek6n,
elmaradnak az apr6, dekotativ r€sz-

letek, minden egyszeni €s igaz. Az

lltala krfejezett 6rz6sekhez nem illik
cifraslg vagy mesterk6lts6g. Bdr fi-
nom izl€s 6svllasztlkossdg vezeti a
mester mintdz6 kez6t, m€gis €rezni

lehet mfiv6n atermCszet, az €let k6-
zels€g€t, szdzf€le apr6 megfigyel6s
6rdekess6g6t, ahogy mindez egy

Mdria 6s Erzsdbet taldlkozasa

Szent Ferenc 6s Domokos talalkozasa

nyugodalmas l6lek tiszta lapjan t..j'k-

rdz6dik.
A M6ria 6s Erzs6bet talfikozisa

pfuatlan sz6ps6gfi feh6r majolika.
Egymlst ltkarolva n€z szembe ak€t
asszony. A nemes atc1lfi Erzs6bet

csak karidval 6rinti M6ria detekdt,
aki rokon6ra ta-
maszkodik. Testtk
nem tapad egym6s-
hoz, de anndl ben-
s6bb €rzelmi kaP-
csolatuk, az azonos
titok jegy€ben val6
lelki osszeolvadds.

A Krisztus
mennybemenetel6n
az alakok korbehe-
lyez€se meglepd
m6lys6get drul el.

lthrtat 6s nyugalom
honol, a bircsf nem
filjdalmas, m6g M6-

ri6t sem az elv6l6's

fdjdalma, hanem a

hit bizodalma hatia
dt. A dombormfin
az alakok feh6r 6s

az €g kek szine
uralkodik, melyet a

nov€nyzet z6ldje 6s

a dicsf6nyek 
^ranYa

6l6nkit.
Luca mfivei ko-

zott a nlgy nagY-

21 -

m6retfi evang6lista-dombormfi a

legszindirsabb. A hatalmas testri,

hosszri szak6lI'6, dfs hajfi evange-

listdk ldbukat el6reny(rjwa felh6kon
Ulnek, m6gotttik ^ naq sugaraival,

oldalukon szimbolikus ielilkkel, az

angyallal illetve a jelk6pes 1llattal.
H6rom koztiltik konYv6be iegYezT
get, csak M6tC szakitia meg egY Pil-
lanatra az irast, hogY az angYal su-

gallatdra figyeljen. Az egyformasdg
azonban nem v6lik unalmassS, s6t a

mffv6szi hat6s nyugalmdt 6s a nagY'

szab6,s6 egyszerfis6get m6g fokoz-
za.

Luca della Robbia nem tattozott a

gyorsan alkot6 mesterek kdz6. Mfi-
vei nem fut6lagos impresszi6k zse-

ni6lis r}gzit6sei: a term6szetb6l vett

k6peket ny'ugodt 6s tudatos 6rlel6s

utdn Ontdtte formdba.6 volt az, aki
majolika-dombormriveivel a tosca-

nai szobrilszatnak t6bb mint f€l 6v-

szdzadon it vir6gz6, rendkivtil ter-

m6keny 6g6t megalapitotta. Fiv6rei,

majd unokaoccse folytattltk mfiv6t a

csal6di mfihelyben.
Ha Donatello 6rdeme a szobr6szi

formdk min6l tdk6letesebb megele-

venit€se, Luci€ a harm6nia, a klasz'
szikus sz6ps6g kultusza. EgYmis

hatlsdt eg€szitik ki, igy fejlesztve

tov6bb a reneszensz szobr6szalAt.
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Az tires vrrigcsereP
Koreai mese

Elt egyszer - nem tudni, merre, nem tudni, mikor -
egy bolcs €s igazsitgos kir6ly. Egy bfisitotta csak: nem

vdlt gyermeke. Aztdn egyszer azt gondolta: ,,Pr6b6t

teszek, 6gy keresem meg, ki a legtiszt6bb szivfi, leg-

becstiletesebb fin a birodalmamban. Azt fiammd fo-

gadom, s rdhagyom a kir6lys6gomat." '

Azzal minden fi(rgyereknek, aki csak lakott 
^z 

or-

szlgban, egy-egy mar6k virdgmagot ktildott 6s ki-

hirdette:

-Aki a legszebb virlgokat neveli ezekb6l a magok-

b6l, fiammA fogadom, tr6nom orokos6v€ teszem!

A gyerekek eliiltett€k a magokat,6s gondosan on-

tozgettek reggel-este.
Volt kozti.ik egy ir nevd kisfii is. Leste-v6rta, mikor

csirilznak ki a magok . Vart tiz napig, egy h6napig, de

hiZfra. Akkor azt mondta neki zz anyia:

- Ultesd mlsf6le foldbe, h6tha abban kihajt'

Megszivlelte ir, mdsik cser6pbe Liltette a magokat,

de abban sem csir6ztak ki.
El6rkezett ^ 

nap, amikor a kiriiy udvarlba hivatta a

gyerekeket: mutassak meg, milyen virdgokat neveltek'

T6dult a palotilba a sok tinnepl6be bltozott gyerek,

mindegyik egy cser6p gybnyorf virdgot szorongatott'

Persze ir nem volt kozottrik, sz6gyellt az iires cser6p-

pe| a kirliy el6be 6llni. V6gigs€t6lt kozotttik a kitl|y,
megn6zte a pompdz6 virdgokat, de egyre borfsabb

lett az arca. Nem 6rtette senki az ok6t.

Vdgtll meglllt a palota ablakinil,6s len6zett a t1rre'

Egy sirdog6l6 kisfitt l6tott meg a sarkon. Oft allt, tires

virlgcserepet szorongatott 6s sirt. A kir6ly leszalaitot-

A errc szolgdit, felhivatta a palot/ba.

- H6t te meg mi6rt sirsz? - k6rdezte t6le.

ir pityeregve elbeszElte neki, hogy hi6ba leste-vdrta,

csak nem hajtottak ki a magok. Biztosan ez a btinte-

t6se, amidrt egyszer almdt lopott a szomsz6d kert-

icb6l.
Elmosolyodott a kir6'ly, itt magithoz dlelte 6s ki-

hirdette:

- Megleltem az €n igaz szivir fiamatl

Nem 6rtett6k az embetek, felzirdultak:

- Eppen azt, aki tires vir6gcser6ppel 6llt a szined

el€?

- A vir6gmagok, amiket sz6tosztottam - mondta

akkor a kirlly -, nem is kelhettek ki, mert lefonrlztam

5ket. Ldthatj6tok most m6r, ki az egyetlen igaz szivtr a

gyermekek kozott!
Meg6rtett6k az emberek, meg6ljeneztek 

^ 
kir6lyfit'

A tobbi gyerek pedig sz6gyenkezve vitte haza a sok

pompds vir6got, mert valamennyien m6s magot iiltet-

tek el, amikor llttitk, hogy a kitiiy€ nem csir6zott ki'

A kapzsi
Indiai mese

6lt messze Indilban, az 6ce6n partiln egy gazdag

p raszt, olyan kapzsi €s zsugori embel hogy messze

foldon hire i6rt.
Egyszer k6kuszdi6t kiv6nt. Fogott egy eziistp6nzt, 6s

kiment a piacra.

- Mennyi6rt m6red a k6kuszdi6t? - k€tdezte az els6

1rust6l.

-N6gy r€zp€nz€rt.

- Nem tudod-e, hol adnak h6rom r€zp1nzlrt? - k6r-

dezte a zsugori.

-De tudom. Itt ni, a szomsz€dban.

Ment az ember a m6sik 6rushoz, Att6l meg k€t r€z-

p€nz€rt akart venni. Az 6tus egy harmadikhoz ktildte'

V6gtil talllt egy olyan 6rust, akit6l egy r€zp€nz€rt

vehetett volna k6kuszdi6t. De att6l meg azt k6rdezte:

- Nem tudod-e, hol adnak ingyen k6kuszdi6t? Van

ugyan p6nzem, de sajn6lom k6kuszdi6ra kolteni'
Azt felelte az irus:

- Ott ni, a tengerparton, l6tod azokat a k6kuszpdl-

mdkat? Eredj oda, m6ssz fol, szedj magadnak. azt in-

gyen adjik.
Megonilt a kapzsi embeq futott a tengerhez. foiml-

szott egy k6kuszpilmilra, €s le akarta szakitari a leg-

szebbik k6kuszdi6t. H(tzta, ciblIta, de nem birt vele:

er6sen odan6tt az 6ghoz. R6ntott rajta egy nagyot' de

csak nem tudta let6pni, hanem a l/},a megcstiszom a

p6lma torzs6n, maidnem leesett.

A k6kuszdi6ba kapaszkodott, 6gy lebegett €g €s

fold kdzon.
Szerencs6re egy elefdnthaicsilr haladt eI elefintj|val

a pilImafa alatt.

- Segits raitam, j6 ember! - rim6nkodott neki a ma-

gasb6l akapzsi. - Attitsa a fa aI6 az elef6ntodat, m6ssz

fol a hfutdra 6s vegy6l lel Tiz ezistp€nz a jutalmad!

Az eleflnthaicsitt megtette, amit k€rt. Fohllt az ele-

f6nthdtAra, s megfogta az embet l6b6t,hogy lesegitse'

De abban a pillanatban az elefilnt elunta a dolgot,

els6t6lt a fa al6l, s most mlt a hajcsilr is ott ftigg6tt a

levegSben a kapzsi ember li,}lirba kapaszkodva'

-El ne engedd a k6kuszdi6tl Tizezer eztistp6nzt

adok, ha nem engeded el! - ki6ltotta k6ts6gbeesetten

a kapzsinak.
Amikor az a tizezer eztistot meghallotta, majd esz6t

vesztette. ,,Tizezer eztist! - gondolta. - Hiszen annyiert

ezer meg ezer k6kuszdi6t vehetek! En meg ezt 
^z

egyet szorongassam?"

Es elengedte.
Mind a ketten a tengerbe estek, s talln m6g m6ig is

(rsznak, ha ki nem mentett6k 5ket.

A mes1ket Rab Zsuzsa forditona
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A feladudnyban a Szent{rd.sbol

id.6ztink. Bekilldert'd6 a uizszintes
1. ,!s a filggdleges 14. A megfei-

t^seket KERESZTREJTVENY fel-
irattal a szerkesztdsdg cimdre kdr-
juh 2002. nouember 20-ig.

VizsztNrns:
1. Az id€zet elsd t€sze. Z rt

betrik: O. E. N. T. A. E. 15. Nem

lrz€kelhetS dolog. 76. Az els6

Kozponti hatalmak ellen l6treho-

zott angol-frzncia-orosz szovets6g'

17. Alv6 piratlanail 19. Visel. 21.

Katona. 23. KenY€rstit6 a mester-

s€ge. 25. Nem egYnemfi|26. A. T.

E. 28. Patl.s 6.llat. 29. S. V. E. 30.

Kaja betfi keverve. 32. Forditva
hasih alak0 r6d, 6pitm6nY. 33.

Forditva: otthon, 34. Torl6 v6g

n6lktil! 36. Eretnek pdrosai! 37. 24

6rds. 39. Eszm6nyk6p. 41.Torzse
csircs1n leveleket hajt6 forr6 6govi
nov6ny. 43. Matematikai mfivele-
tet v€gez. 45. Idegen f€rfin€v. 46.

A tetejere. 47. Nyak sz6lei! 49.T.
A. T. E. 50. Rostj66rt 6s olajos
magvi€rt termesztett k6k virigit
nov6ny. 51, APltt betfii keverve.

52. Nem 6ll szilfudan. 54. Kettd
v6g n6lktil! 55. Szem€IYes n6vm6s
(Ckh.). 55. Elvira bec€zve. 58. 25-

30 liternek megfelelS firm6rt6k.
51. Valaminek a f6 vonisait feltrin-
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tet6 vazlatos rajz, 62. Csalidokban
Cl6, }aartyas sz6rny6. tenyEsztett

r ov ar. 64. P lnzbefizet6si bizonylat.

FUcc6reces:
2. Fel ellent€te. 3. Y. L. H. 4.

Kozmetikai mlrkan6v. 5. Az itt-
lagnak megfelel6. 5. Es angolul. 7.

Zita pdratlanail 8. Ebben a 24

6ritban. 9. B. N. B, 10. Valar?rely

m€rt6kegys€g 6lland6, hiteles
mintap6ld6nya. 11. Befittet f626,

be..... ... . 13. Forditva: szem€lyes

n6vmds. 14. Z rt betfik: N. A. E. S.

M. A. 18. 6va betfii keverve. 20.

Forditva: tiizet szuntetett. 22.

Adim ptuia. 24. Pozitiv tolt6sti
ion. 27. Valaminek ez a legkisebb
alkot6r€sze. 29. Fohlszok n6v-
el6vel. 37. N6met v6ros. 33.

Szerzetesi eloljdr6. 35. R6la pirat-
lanait 40. D. G. E. N. 41. A kato-
likus egyhdz feje. 42. N6i ndv. 44.

Forditva: Oletben tarr6 (Ckh.). 45.

Valamit a tetei&e tesz. 48. K6-
sz€nbdl kapott nagy trtt56rt€kfi
tizellanyag. 51. Id6 angolul. 53.

M€zga Nadlr apja.56. Oreg. 57. S

a vegyjele. 59. Falakkal meg-
er6sitett, katonai v6dekez6sre'
szolg6.l6 hely. 61. Kett6s betfi. 62,

Szem6lyes n6vm6s. 63. Hzt sz6lei!

66. raUo kozepe! 
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Kedues fiatalok!
Fotytatjuk bibliai uetdlkeddnket.

Ismdtelten szeretn,1nk buzdftani
mindenkit, bogt kaPcsolodion be

ajatdkba, rnert a nYertesek k1zott
ertdkes konyueket sorsolunk maid
ki. Hajra!

M1rk evangefiumlb6l

1.) Hoad kiidte Jizus a lep-
rd st, rniut dn me gglt 6g1t it ott a?

a\ a farizeusokhoz
b) a paphoz
c) haza

2.) Folytasd a.z idCzetet!

Bibliai vet€lkedd
,,A szombat lett az 

11ber6rt,
nem.................

3.) Kinek uitettefei6t Her6d.es?
a) J6nos
b) P6ter
c) Andr6s

4.) Mit kduetett el Bara'bds?
a) ArulAst
b) gyilkossdgot
c) lop6st
d) rabl6st

5.) Ted.d iddrend'i sorrend.be a
mondatokat!

1. a) J6zus felment a hegYre im6d-
kozni.

b) Megparancsolta a taniva-
nyainak, hogy szlllianak b6rklba.

c) Kis6rtetnek n6zt6k, amint a ten-

geren j6rt.

2. a) Aki nem fogadia Isten

orszitgilt 0gy, mint egY kisgYermek,

nem megy oda.
b) Engedj6tek hozzAm jonni a

kisgyermekeket!
c) Kisgyermekeket vittek hozztr.

A megfejtdseket 2002. nouember

20-ig killdj1tek be a szerkesztdsdg ci-
m4re!

Jo sz6rakozdst!

CS
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- Mi6rt 6nt a sz6ke n6 vizet
sz6mit6g€p6be?

- Mgtt sz6rf6zni akat a Neten.

- Mi az, amikor a szobabftor kirdn-

dulni megy?

- Garnittra.

Iskolai bakik:

Tdrt1nelem6ra
1.. A Magna Chatta kimondta, hogY

senkit sem 6lhetnek meg kEtszer

ugyanaz€rt a bfin€rt.
2. A s6t€t kdz6Pkor eg6sz Eur6P6t

bevillgitotta.
3. Luther Mdrtont kisz6gezt6k a wit-

tenbergi templom kaPuifua.

Irodalom6ra
1. A Bibliat Gutenberg tallitaf6l.
2. Pet6fi Sdndornak Petrovics Emil

volt az 6desapia.

3. Pet6fi egy pesti szinhilzba a[t be

statisztikusnak.

Foldniz6ra
1. Az 6serd6 olYan tertilet, ahovi

emberi k6z m6g nem tette be al6b6l-
2. Franciaorszilgban k Posztat Cs

f r anciasalilttrt' termes ztenek.

3. Spanyolorszilg legna,gYobb he-

gyei a Piramisok.

Biol6gia6ra
Az ebihal 6tmenet az eb €s a hal

kozott.

Fizika6ra
Az ember nem gY6z hdlilkodni

Edisonnak, akinek 16ngelm6j6b6l

kipattant a villamos, amely szikt6j6val

haitia a kocsit, 
" 

::* 

az ut^st

Talllkozik a nYrszika m6kusk6val
az erd6ben.

M6kuska okdlbe szoritott k€zzel til
egy fardnkOn.

K&dezi t6le nYuszika: M6kuska! Mi

van a mancsocskddban? Di6cska?

M6kuska: NNNNNEEEEEM!

NY: Mogyor6cska?
M: NNNNNEEEEEM!
NY: Makkocska?
M: NNNNNEEEEEM!
tw, IHAAAAAT akkor miii???

M: GdrcsOcske!

A k6mrives odamegY a f6nok6hez:

- F6nok, igy nem lehet dolgozni!

- MiCrA

- Az idegeimre megy az a vacak

talicskal Alland6an igY nYekereg:

NYYYiiiiiiiiir-NYYTYwEEEEEE-
EEEEEEEEEEEEK!!!!!!!I

-Maga ki van nigva!

- Mi6rt2

- Mert a talicsk6nak igY k6ne nYe-

keregnie:
NYIK-NYEK-NYIK-NYEK-NYIK-

I{YEK-NYIK-*u*j__

-Ki az abszolft sov6nY?

- Aki mag6b" -t_::. 6s mell6 esik.

- Mi6rt k6sik a homok6ra?

- Mert oot U"*t:.: szerkezet6be!

Sz6ke n6t6l k€rdezi a bat6tn6ie:

- Tuctod, mikor szr'iletik a legtobb
gyerelC

- Nem tudom.

- De buta vagYl lHitt a kilencedik
h6napban!

HazamegY, 6s azt gondolja, elstiti

ezt a f6rj6nek is.

- Tudod, mikor sziiletik a legtobb

gyerek?

- Nem tudom.

- De buta vagYl H6t szePtember-

ben!!! 
***

Nyuszika l,€lekszakadva tohan az

ercl6ben, amikor nekiszalad a med-

v6nek.

- Na de hov6 ilYen sietve, nYu-

szika?

- Uldoz a r6ka, meg akar enni!

- Gyere, brljj ide a zsebembe, majd

6n megv6delekl - ai6nlia fel a medve.

Nemsok6ra feltfinik a t6ka, aki'

szint6n belerohan a medv6be.

- Hovd ily sebesen, r6ka koma?

- Meg akarom enni a nYuszikltl
Nem l6ttad errefel6?

-fin azt6n nem! - mondja a medve.

- Na de, mi az ott a zsebedben? -

k€rdezi a r6ka?

Mire a medve nagqot csaq a zse-

b€re:

- Ez? Csak a f6nYk6Pe...

+t*

B€la hazamegY az orvost6l, 6s

nagyon nyugtalannak tfinik'

- Mi a baj?- k€rdezi a felesEge.

- A doki azt mondta, hogY most

mdr mindennaP be kell vennem egY

table$et, 6letem v€g€ig.

- 6s? Sok embernek kell tablendt

szedni eg6sz 6let6ben!

- Tudom, de a doki nekem csak

n6gyet adott!


