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Bd.g1,n Ferenc kdsz{tette.

Isten zorget avrl1gon
nem
,,M6ria megsztilte elsSsztilott fi6t, bep6lyitlta 6s ilszolba fektette, mert

jutott neki hely a sztrLllson." Szent Lukics ilyen sz(tkszav(tan tud6sit a nary
esem6nyrSl.,,Her6des kirlly idej6ben a jfideai Betlehemben.megsz1letett
pr6f€t6k irtian tobb
J6zus..." kozli szent M6t€ evang€lista. ,,Aze16tt Isten a
v6gs6 korszakban
a
Ebben
6seinkhez.
sz6lt
m6don
alkalommal 6s t6bbf6le
a vil6got is
hiszen
tett,
orokos6v6
a
mindens6g
Fia iltal sz6lt hozzdnk, akit
sorait kardlev6l
elsS
irt
(Zsid
a
Zsid6khoz
olvassuk
1',1'-2) ilItala teremtette."
csony tinnepi mis6j6n.
H6rom hiracl6s a Fifi szijlet6s6r6l. Hdrom kijelentds a megtestestl6sr6l. Az
evang6list6,k a tortenelmi mozz natot ragadilk megt ,,a jfideai Betlehemben"
,,jlszolba fektette"; a Zsid6khoz irt lev€l
szerz6je azonban az id6 folotti esem6ny

-

a

k6nt6l6ssal, emelkedett hangulattal, hanem

mindezek hdtterul szolgtrlnak ahhoz a srilvos kiielenteshez, ami az r.innepi szenimis6n hangzik el: ,,Es az lge testtC l6n, 6s mikozttink lakoz€k" (Jn 1,14), A liturgia mindig
igy r-innepli Kar6csony titk t: az 6jf€li mis6n
6s a p6sztorok mis6j6n a tdrt6nelmi mozzanatra koncentrdl (,,Augusztusz cs6sz6r
elrendelte...; Meniunk Betlehembe"): az tin-

neoi szentmis€n azonban az esem€nv idd
folotti jeueget. isteni titkat domboritia ki a'
A lgrpataliai R6mai Katotikus Egliletzlnpia

j'Jff;,13ffi ff l%,",na,,i.,
', Adrienn, PirPai Zsuzsanna
(f6szerkesztO; PopoviTne
.Palojtay
M6rta, Risk6 Marianna (szerkeszt6k).

'T:$;?:Tff'.

Szed6 D€nes

Fi0isten oroktSl fogva sztiletik Atyiat6l id6beni megjelen6s6t. Kar6csony tinnep6hez ez a k€tfaita llt6sm6d illik. A heff6rben
a ,,Mennyb6l az angyal" hangzik; pdsztorok
indulnak az lJiszilott kosz6nt6s6re, a i6akarat'6 embereket eltolti a b6ke, a hlromkirdlyok imldlsra 6rkeznek, de ott van m6r
a gyilkossdgra k€szil6 Her6des is. Ezen
ut6bbi nem feledteti, hogy az idillineklltsz6
esemCny a val6sigos villgban zailik. L Zsid6khoz irt lev6lben ugyanakkor azt oVassuk, hogy a i6szolban fekvd Kisded az 616
Isten Fia, akit az angyalok imddnak (1 '6).
Kardcsony nem egyenl6 a pAsztotiltt€kkal,

I(aricsony
Kardcsony.

A hiromegy Isten
zjrget a
villgon.
Karicsony.
Hilban!
Nagy h6ban
teng az €n
Kirilyom.
Kar6csony.

Megszlnom:
Fordulj be,
jobb lesz, itt
€nntrlam.
(eg)t

kiadatlan uerse)

irt lev6l, SzentJdnos evang€v6gigvonul ez a kett6ss€g:
i
Unnepkoron
kariconf
eg€sz
az
liuma). lgazib6l
(pl. betlehemi
konkr6ts6g6ban
maguk
a
feiid6z€se
a tort6nelmi esem6nyek
gyermekgyilkossdg.Szentlswlnv6rtanir),sazezekenval6el-elgondolkodfs,

mlr

id€zett szentirasi szakaszokkal (Zstd6khoz

elm6lked6s (teol6gia!) a hit szemevel'
szfll6sMennyi szem6lyes mozT;Lnatot figyelhettink meg a szrilet€s k6rtjl:
(bolcsek).
menekeres6s, koszont6sek (p6sztorok), im6d6s, figyelmeztet6s
kr.il6s Q6zse0 stb. Ez mind_mind hozziltartozik a megtestest.il€shez:
A h6romegY Isten

"l"frfril"fi',f'

zdrget a

vtl5'gon'
8e6oo.

Ml,i;Hil,",iffui$'*

,,.:'l;;il;,^"

" ,,

Smennyiszem6lyesmozzanatotvihetiinkbelecsal6dunk.kozoss6giink

Ezek
kar6csonyilba (srit6s, f6z€s, a16nd6koz6s, szentilldozSs, rokonlltogat6s).
mondhassam:
mind-mind arraval6k, hogy a n6lam is z6tget6Isten Filnak azt
,,FORDULJ BE, JOBB LESZ, ITT ENNALAM'"

Hidisz Fermc OFM
pus@ki belyndk
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2003 - A RoZSAFUZfrnnrre
A Szentatya 2(M2. okt<iber 16dn, pdteri szolgdlata 25. €uinek
megkezddsekor a. szokdsos szerdai kiballga.td.s uigin a btaek
j elenlBtdben aldirta a.,,RosAriu.rn
Yhginis Mariae" (Sziiz Mdria 16-

}J

zsaftizdre) kezdetii apostoli leuelet. Kifejezdsre jultattq q.zt a.
kiudnsdgdt, ltogj,t ezt az imd.dsdgot kiilhnds figjtelemmel irtdkeljdk a keresztdny kdzdssdgekben" Ez€rt a. 2il)3-as 6uet a 16-

a r6zsafiz€r imldsig

l6nyeg6ben

szeml6l6dS ima, amikor Krisztus 6le-

t6nek a miszt6riumdt id6zztik lelklinkbe Mdria koszont6s6vel egyUtt.
,,Amikor ugyanis miszt6riumr6l misz-

t6riumra elm6lkedve elmenihink a
Megvilt6 6let6ben, minclaz, amit 6
tett,, m6lys6gesen sajdtja lesz a l€leknek, €s |tformiiia 6let6t."

gyermeks6gdnek, szenved6s6nek 6s
megdics6ril6s6nek az esem6nyeit
tArtdk a szeml6l6d6 el6. A 2002. ok-

,,A Boldogs6gos 3z6z r6zsafliz€re,
mely a mdsodik 6vezredben a Szentl6lek inditdsira fokozatosan alakult

im6t.
A mai gyakorlat szerlnt a h€rf6 €s a
csr.itortok az owendetes titkok napia,

ki, olyan imldsdg, melyet sok szent
szeretett, €s a Tanit6hivatal buzdit
im5dkoz5,s6ra. A maga egyszerfis6g6ben 6s m6lys6g€ben most, az €pp
megkezd6dott harmadik dvezredben
is nagyon jelentds imaforma, s az a
rendeltet6se, hogy az 6letszents6g

a kedd 6s a p6ntek a fljdalmas titkok6. a szerda. a szombat €s a vasirnap a dics6seges titkok6.

A

gytimolcseit teremje." Nagyon j6l

beleillik mai kereszt6nys6grinkbe,
hiszen ezzel is frjra felhivjuk a vlllg
figyelm6t arra, hogy Krisztus ,,az 6t-,

szeml6l6se M6riiva1... A r6zsafiz€.rrel

az igazsAg 6s az €let" Qn 14,6); 5 ,,az
emberi tort6nelem c€lja, az a v€g-

elm6lkedni azt jelenti, hogy gondiainkat rdbizzuk Krisztus €s az 6

pont, melyre a t6rt6nelem 6s a civi-

Anyja irgalmas sziv€re."

lnak".
A r6zsafiz6r ugyanis - j6llehet jellegzetesen m6ri5s imAdslg - l6nyeg6t
tekinrve Krisztusr6l sz6l. Alkot6elemeinek egyszer(rslg6ben sriritve tartalmazza az eg€sz evang6liumi tizeIizitcr6

v

lovid osszefoglal6sa.
A n6unr pApAx

Es

n nozsmUzEn

A

r6zsafizdr im6dkozlsdnak tobb
pipa is nagy jelent6s6get tulajdonitott: XIII. Le6, aki elrendelte k6zos
v€gzls€t okt6ber h6napban; )C0IL
Jinos pApa a II. Vatik6ni Zsinat el6tt

ktildn is k6rte ezt az im6t a hivekt6l;
Pel pApa a,,Marialis Cultus" kezdetfi apostoli level6ben a Zsinat utdni
iddkben sz6lt ennek az imlnak az

V.

6rt6k€r61. Jelenlegi Szentatydnk nem-

csak biztat erre tdbbf6le formtrban,
5 maga is naponta elimdd-

)

hanem

i

kozza.

,,A r6zsafiz6r monddsa ugyanis
nern mds. rnint Krisztus arcdnak

i.gy ar irdnyu

net m6lys€g6t, melynek mintegy

.l

A vnicossAc rnxer

A r6zsafiz€r titkai eddig J6zus

t6beri apostoli lev6l e hlrom t6makorhdz hozzdkapcsolja a,,vil6gossitg
titkait", s igy J6zus nyilv6nos mfikod6s6nek fontos mozzanataival eg€sziti ki, teszi teljess6 ezt a saj6tos

z s alfiizdr 6udad nyi.lu d.nitotta.

l

zdteszi:,,Mennyi kegyelmet kaptam
ezekben az €vekben a Szent Szttzt6l
a r6zsafiz€r 6ltall"

A nozserUzEn

-

sznurErSod

llle

Az apostoli lev6l rdmutat arra, hogy

Szentatya javaslata

a vilAgossAg

titkainak imAdkozlsit illet6en a kovetkez6: ,,Figyelembe v6ve, hogy a
dics6s6ges titkok szombaton 6s
vasirnap egymdst kovet6 napokon
vannak, s hogy a szombat hagyomlnyosan a MAria-ttsztelet napja,
tandcsolhat6nak ldtszik, hogy cstitogt6kr6l kerriljenek 6t az orvendetes
titkok szombatra, s az igy szabaddd
velt csUtortok lehetne a vil6gossS,g
titkainak napja."
'_-O--."t

II. JANos PAr pApn Es l n6zssiizEn
tal a b6ke szabadon
Huszonn6gy 6vvel ezel5tt, Szent

rlhat.
P6ter sz6k6be tort6nt megvllasztdsa
utAn a Szentatya igy fogalmazott: ,,A eretet orokk6 61, mert az 6rok Isten

r6zsafiz6r nagyon kedves im6dslgom. Csod6latos imddsdg! Csoddlatos
az e.gyszer(rs€ge €s a m6lys6ge. (...)
Az tJdvdzl€gy Maria szavainak mon-

Zttik

dSsa kdzben elvonulnak lelki szemeink el6tt J6zus Krisztus 6let6nek :Te AdVented
fd esem6nyei. Ezen esem6nyek az
6rvendetes, fljdalmas 6s dics6s6ges ld.uented uolt a legszebb:
titkok osszess€gdt adi6k, s eleven k6- >dalatos csodauaras.
zoss6gbe kapcsolnak J6zussal -.--t^:t--:
^,r^--r.^j-.,, - t_ ._. na$onal... s- euogaaasa.
^
szlmononatnanK - az u
^ AnylanaK

ugyanad;l;;;;; :, kit rad' btzott az Aldas'
belefoglalhatja a r6zsafiz€r e tize- lduented uolt a legszebb:

v6n kereszrt'.

deibe mindazt, ami egy szem6ly, a ,86 szent magadban€z4s.
csalld, a nemzet, az Egyhiz 6.s az gata, gyong,6d, szerelmes
emberis6g 6let6t alkotja. Az egy€ni " Isten _ bimbobec1zes.
gondokat, a felebarlt. s krilondsen a -t^.^^^,,
(ent1d uolt a legszebb"'
hozz6nk, a szivtinkho; ilt.l;';i
l6k gondjait. igy u r6zsafiz€r egy- lr't6 tfiz, na'psugar uolt,
szerff imddsdga adja az emberi Clet'foldre csaha, kifeslene
ritmusdt." S most, 24 6v m.ultln hoz- bofeber Iste:nuiragot.'

ui

4

J{ajtds

,L€gy hiis€g€s, €s neked adom az €let koron6ri6it"
Egj,t It d.zme gjt e i c s ald. dt ald.lkoz 6 Munk dc s on
igy mondjuk - a kereszt€ny csalld.
"Ktilonbdzd pipai €s piispokkari kdr-

rendi szerzetes tartotta, aki €lvezetes
stilusban mes6lte el azokat az esete'
ket, amelyekkel munkdja sor6n taldl-

levelek sz6lnak fontossdgdr6l, vesz€lyeztetett volt6r6l, 6s arr6l, mennyire
keli 6vnunk, v6denUnk ezt a legsz(t-

felelSss6gr6l - vary annak hi6ny6r6l
- sz6ltak. Armella n6v6r utdn egy r6ti

A tdrsadalom alapsejtje a csal6d, mi

kebb €s legintimebb kdzoss6gtinket.

A k6rp6taljai egyhlzmegy6ben is felfedezt6k ezt, €s €vekkel ezel5tt lelkes fiatalok 6s papok csalldtalllkoz6kat kezdtek szewezni. Tett6k ezt
abban a rem6nyben, hogy a kdrp6taiiai katolikus csalldok talllkozhassanak, 6s szem6lyes tan0s5gt6telUkkel er6sits6k egymdst. Ahogy
teltek-mfrltak az €vek, a kezdeti Ielkesed6s megcsappant, egyre kevesebben letttink, 6m bizunk benne,
hogy ez megvdltozik, hiszen az idei
egyhlnmegy ei csalldtalltlkoz6ra kb.
50 feln6n 6s maidnem 40 gyerek
6rkezett. Minden alkalommal rem6nykedtink abban, hogy tobben
lesztnk. mint az el6z5 6vekben.
A 2002. okt6ber 26-An, szombaton
megrendezett csaladtalalkoz6 Munkdcson zailott, €s t€m6ja a h6zass6gr
hiis6g volt. Ktilonosen sz6pek 6s m6lyek voltak a tanfisdgtltelek; mindA ClnUAp

eS

ol

1/'1Y.

uLu6t@k ReYaw

Bd.glta Ferenc keszitette.

kozott, 6s amelyek

a csalld irlntt

hizasplr, Bir6 isp6d 6s Marika
mondta el viszontagsdgos, 6m ke-

gyelmekkel teli 6let6t. Sorsuk alakul6sa mindannyiunkat m6lyen elgondolkodtatott az igazLn fontos 6s a
fontosnak v6lt dolgok kozdtti nagy
krilonbs6grSl. A Bir6 h6zasp6r eI6ad6sa utdn kiscsoportban besz6ltiik
meg, kinek mi6rt fontos a csalid, a
hdzastlrs, 6s hogyan oldjuk meg a
csalldban felmenilS konfl iktusokat.
V6gUl egy csapi hdzaspdr, Berczik

J6zsef 6s Magdolna tanrisdgtdtele
hangzott el. Bevalldsuk szerint neh6z

volt megsz6lalniuk az el5z6 k6t el6ad6s ut6n, 6m 6szinte besz6mol6juk
sok vidlmsagot hozott a tal6lkoz6
v696re.

Mialatt

a felndttek a

tan]6sagte-

teleket hallgatt6k 6s besz6lgettek, a
gyerekek ktilon foglalkozlson vettek
reszt.

Itt iit6k formli|ban

szint1n a

csalild volt a t6ma, 6s sok sz6p mun-

ka (rajz, origami stb.) sztiletett a
n€h6ny 6ra aIatt. A csal6dtaliikoz6
agap€val 26ru1t, 6s rigy trint, hogY
mindenki visz haza valamit ebb6l a

napb6l, ami majd az 6 saj6t csalldjdt

is gazdagitani fogja.
Befejezdsr.il 6lljon itt n6hdny gondolat a Bir6 hdzaspdr el6ad1sib6l.

Marika: Isten adott minket egymdsnak. A pdrom a hiblival egylitt is
Isten nagy ajlnd€ka. Ez€rt h6l6val
taftozom Neki €rte. 6s igyeksztink
figy alal<ttant az 6leninket, ahogy 6
tanitotta. vagyis a hlzassigban az a
c6l, hogy egym6snak odaajdndlkozzuk 6lertinket, 6s szrintelen szeretettel a m6sik el6rehalad6s6n munkdlkodlunk.

Aryad: Szerintem a szeretet nem
abban 1ll, hogy k6t ember egymds
szem6be n6z, hanem hogy egy irinyba n€znek. NekUnk a kozos irdny Isten 6s a csalddunk. Ez biztositia az
azonos erkdlcsi alapot 6s azonos
lelki ig6nyt. H6la Istennek, ugyanaz
az Crt6krendtink, ugyanazt tartiuk
j6nak, kdvetenddnek €s ugyanazt
hibinak... Azt nem 6llitom, hogy nincsenek n6zetelt6r6seink, rossz napjaink, de legtdbbszdr rovid id6n beItil sikenil visszatrllitani 6lettinket a
r6gi kerdkvigdsba, hisz rdjottUnk,
hogy haragudni egymdsra csak fol6s-

legesen elfecs6relt id6t ielent... Az
Sszinte szavak k6t ember kapcsolatd'ban csodlt tehetnek.

ArpAdt Hogy mit adhatunk a

gYe-

rekeinknek? A legfontosabb az, hogY

€rezz€k a szeretefiinket... A szeretet
nem azt jelenti, hogy nincsenek elvlrisaink. S6t, vildgosan tudtukra ad-

tuk, mi az, amit vdrunk t6lUk,

6s

mindig nyiltak 6s 6szint6k voltunk

6s

vagyunk veltjk szemben.

Marika: A mai beszdmol6ra val6
k6szr.il6d6s

tett

- i6

-

ami n6h6ny estet jelen-

alkalom volt arra is, hogY

tisztAzzam magamban 6s megfogal-

mazzam, amit eddig inkSbb csak
€reztem: 6lettink legnagyszerdbb v6llalkozAsa a csalidunk, minden 6rom6vel 6s bailval eg)'titt.
Tciro

knd M o ln d.r

Ors

o

ly a

IIj J{ajtds

5

A tdrtdnehni ad.uent csdnd.es, szinte jelentdktel.en al.akja Simeon
Taldn a teglfelttinil-bb e csendes emberben az Isten irdntl tiirehne.
J6llebet, ezerszer fdhnent a templomba, telae odrakozd.ssat ,,Vajon
ma tefresed:ik be? Ma jtin el a'kard.csony'"?
Az Isten nekiink is megigirte, boglt egltszer nekiink i.s lesz kard.csonyunk. Az igdret mind.enkinek sz6lt. Migi.s sokunkban megfogaL
maz<5dik: ,Mindig adrtam aala.mi.t a kardcsonytdl, 6s a adgdn
mdgsem tdfient semmi, a sziaem iires 6s dermedt maradt "
Simeon tudta, Isten csodd.it nem lebet siettetni" ds amdl is szlWrd
meggydzdd.dse aok, ltoglt az Isten nem bazudik. A ,naga id.ejdben
beteljesiti igdreteit Simeon nem bidba remilt. Nekiink is tiirelmesebbeknek kellene lenniink... Az igazi kard.csony, a uakid.i adhozds
ugyanis gjtakran adratl.an id.6ben megy adgbe!
Ernst Lange
Olykor tudni kell uarni...
t h fete ua rakozas -

Eletti

Karicsonyi hitvaflas

t

bangzik egt ismert szolas-mondas.
Varni es teat inni,tartjnt egy ruasik mondas.

Hiszek a szeretetben.
Hiszek az Istenben, aki maga a szeretet.
Hiszek J6zus Krisztusban, aki Isten l6that6v6.lett

Olykor tudni kell uarni:
failelni es er6sen figtelni;
amfg a fak beszelni kezdenek,
cLmfg a csillagok tisszaintenek,
aruig az erdd ballgatrhsat megtdri.

szeretete.

Hiszek a Szentldlekben, aki veltink egytitt ki4lt:
..Abba!"

Hiszem, hogy az Atya J€zus Krisztusban a Szentl6lek
6ltal gyermekeiv6 fogadott minker.
Hiszek az Egyhlzban, amely eucharisztikus

Otykor rudni kell uarni:
amig a rozsak illatoznak,

amig a

megbscsdtds kezdt nyfijtja,

aruig a szeretet g,ttimolcsot boz.
Olykor tudni kell uarni;
amig csend lesz korrilottlink,
amig a csend 6s a bangtalansdg beszelni kezd,
umlg elerkezik az id6,
amfg az ember hallgatua ballgat,
Olykor ludni hell uarni.
bog1,'

megballgassanak.

szeretet-kozoss69.
Hiszem az Evang€liumot, mely a v6gtelen szeretet
boldog hirdet€se.
Hiszek az emberekben, akiket ez a szeretet rabul ejt.
Hiszek abban a vllS.gban, melyben a kereszt6ny
szeretet lltaI a b6ke szabadon
megval6sulhat.
Hiszem, hogy a szeretet orokk6 61, mert az orok Isten

a szeretet.

P. Papp

Asztrik

Lothar'Z€netti

A Te Advented
Csod6latos az Isten leereszked6se! Keresi az em-

bert. Mekkora az ember m6lt6sdga, hogy az Isten
1gy keresi! A vrllg osszes gazdagsdga 6s dicsSs6ge
nem m6rhetd az ember m€h6s6githoz... Uram, mi
az ember, hogy ily naggyit alkottad 6t? Mi€rt vagy
hfi ennyire hr>zzd szived szeretet6vel?
Egyedtil csakaz lenne hely6nval6, ha mi'sietn6nk
hozzAd. 86r k6t dolog igen lelassitja l6pteinket:,szemfrnket hllyog fedi, holott villgossigban 6lhetn6nk; megesik az is, hogy ldbunk leb€nul, 6s r\em
tudunk Isten magassdgaiba feljutni. .Ez6rt iott le
b,ozztrnk a i6s6gos Or, lelktink orvosa a toldre
CIa

i

ruaux- i

Sze

nt Bernat

A

,,
'

Te

Aduented uolt a legszebb:

csodAlatos csodauArAs.
I:Iarmatsoh aj... s elfogadasa
Annak, kit rad b{zott az Aldfu.
A Te Aduented uolt a legszebb:
rnosolygo szent nxagadbanezes.
Babusgato, ggdngdd, szerelmes
febdr Isten - bimbobecdz€s.
' A Te Aduented uolt a legszebb...
Melegitf trLz, napsugAr uolt,
nxelJ/ foldre csalta, kifeslette
a bofeber Istenuiragot.'

Ui J{ajtds

6

Hit €s F6ny tal6ilkoz6 Lembergben
'

,,Isten azt udlasztotta ki, ami a
uilag szerint oktalan, bogjt megszegyenitse a bdlcseket, s a.il uAhsztotta.

ki, ami a uilag szemdben gyonge,
bogt megsz€g1tenftse az er1sdket, s
arni a uilag elStt kozdnseges es
meguetett, azt ualasztotta ki az
Isten."
(7Kor 1,27-28)

Nagy r.inneps6g volt ny6ron a ,,Hit
6s F€ny" kdzdss6gek sztmdra Ukrajn6ban. Jirliusban Unnepelttik fenn6lldsunk 10 6ves 6vfordul6jdt.
A lembergi koz6ss€gek ez 6v jrilius
5. 6s 9. kozdtt nagy tinnepseget szerveztek Javorivban, egy Lemberg melletti kisvdrosban, melyre tobb mint
400 vend6g €rkezert. Tizedik sztile-

t6snapunkat egyritt tinnepeltrik
orosz, grtz, lengyel, magyar, lett 6s

francia bryatainkkaL A talllkoz6n el-

hangzott el6addsokat Jean Vanier, a
,,Hit 6s F6ny" f6 alapit6ja tafiotta.
R6vid beszdmol6 t6rt6nelmtinkb6l :
L97l-ben Jean Vanier 6s MarieH6lene Mathieu vezet6s6vel sztil6kb6l 6s pedag6gusokb6l all6 kis csoport szervezett zar'ndoklatot Lour-

des-ba, kifejezetten 6ftelmi fogyat6kos embereknek, sztileik 6s f6leg
fiatal barltaik r6szv6tel6vel. EbbSl a
nagy tal6lkoz6sb6l szUletett a ,,Hit 6s
F6ny". Minden ,,Hit 6s F6nY" kozoss6g sziv6ben az €rtelmi fogyat6kos

ember 6Il, akit a kozoss6gben csal6d-

Konnyri a nekem fontos emberrel fi-

ia 6s barttai vesznek koriil. Most a
vil6gon 1300 kozoss6g l6tezik, tobb
mint 70 orszlgban. Ukrajndban az
els6 kozoss€get 1.992-ben alapitotta
meg Lenya Kuspeta, egy kanadat

gyelmesnek lennem, pedig mindenki
ig6nyel valakit, aki meghallgatja,
tandcsot ad neki, aki SZERETI.

ukr6n sz6rmaz6st n5. tJkrajndban 16

meket, htri6szoblkat 6s szivtinket a
vaslrnap 6rkezdk szdmtrra. Nem lehet leirni azt- az orbmujjonglst, ami-

koz6ss6g l6tezik

Kijevben, Lembergben, Ternopolban, KamenecPodolszkban, nllunk, KlrpAtaliin

-

pedig Huszton 6s T6cs6n.

Az els6 hdrom napot a segit6knek
szewezt€k, el6adlsok, besz6lget6sek

6s nem utols6sorban elmelked6sek
€s r.inneplds tdltotte ki az id6t. Az
eg6sz Osszejovetel t€mija igen talli6
volt: ,,Nyissuk meg szivUnket a szeretetre". A talAlkoz6 megnyit6jdt
Lembergben tartottdk a NagyszinhSz-

ban (az operahdzban).

Roviden,

f6nyk6pek bemutatdsdval Jean Vanier
el6nk tdrta a m6.r sokszor hallott ,,Hit
6s F6ny" tdrt6netet. M6gis, figy tfint,

hogy megint 6jabb titket,
t6rja fel a jelenl6vdknek. csak az a
fontos, hogy nyilt szivekre taliiion.
Mit jelent szeretni? Sokan nincsenek
reit6ly6t

tisztdban lehetSs6geikkel, mit tudnak

nyirjtani misoknak, esettinkben
gyeng6bb testv6n-inknek. Pedig ha
szeretlink, egyre jobban megismer-

jrik Istent. Val6ban: min6l jobban

kozeledrink embertdrsainkhoz, ann6l

jobban megisme{rik Isten l€nyeg6t.

K6t nap alatt rengeteg id6nk

6s

lehet6sEgiink volt el6k6sziteni a ter-

vel az

egymds umn begordril6,
,,degeszre" tdmott aut6buszokat fogadtuk. Udvdzoltiik az €rkez6ket,
tincoltunk, 6nekeltUnk; tobbnyire ismertrik egymdst, s 6gy 6rezttik, hogy
egy nagy csalid vagyrrnk, a szivr-inkben 6rdm volt, 6s k6szen 6lltunk a
hatalmas rinnepl6sre.
Eb6d ut6nJean Vanier el6ad1sttartott arr6l, hogy mit is jelent sz1munkra a kozoss6g. A kiscsoportos besz6lget6seken a bardtok, sztilSk 6s segit6k elmondt6k, mi6rt is vannak a ,,Hit
6s F6ny"-ben, 6s besz6ltek arr6l, ho-

gyan 6lik meg a kozoss6g 6let6t.
Nagyon meghat6 volt az esti ima,
gy ertyaf€nyben, csondbe n imldkoztunk. Mdsnap €rdekes programok
vartak rdnk: aki akar|, gr1z tencot
tanult, volt lufifriiis, sokan kifestett6k
azarcukat festdkkel. volt, aki 6nekel-

ni tanult. A sziilSk talllkoztak

Jean

Varnier-val. Este {innepi vacsora volt,
6s persze - mint minden szrilet6snapon - hatalmas torta virt r6nk, gyertylkkal. Sokat 6nekeltunk, ukran 6s
grOz tlncokat tincoltunk, a kdrPtrtaljai k6zoss6gek pedig bemutatt6k a
m gyar cs6rddst. Az tinnepet tdbor-

trjz mellett foiytattuk; besz6lgettiink,
Enekeltrink, s nagyon j6l 6rezttik magunkat. Sajnos, mtrsnap el kellett bricsfznunk egymdst6l, 6s nem nagy
kedwel indultunk haza, mert ezek a
napok feledhetetlen 6lm€nyt nyftjtottak szdmunkra. A ,,Hit 6s F6nY" k6zdss6g megnyitja a szivtinket a szeretetre, hogy felfedezztik egym6sban
J€zus val6s{gos jelenl6t6t.

Kdszonetet szeretn6nk mondani
elsdsorban a lembergi szervez5knek,
valamint Hidlsz Ferenc atySnak, aki

tamogatta utazdsunkat, 6s k6rjtk
Isten 1ld1s6t az Ukraindban lttezd
l,|r

kozossEgekre.
Dedk Korndlia
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Szeretetben szolg alrri a szeg€nyeket
Szent Erzsdbet napjdry noaetn-

ber 19-dn Munkdcson

Pogdny
Istadn plEbd.niai kormdnyz6 felszentehe a Szent Erzsdbetrdl elneaezett id.6sek napkrizi ottbona
6s rueleged6 dpiiletdt. Az intdzmdnyt nem adletleniil neaeztik el
6ppen Arpdd-ltdzi Szent Erzsd-

betrdl, ltiszen falai kdzt pont

q.z o k

on igt

e k e zn e

k ru aj d s egtt eni,

akikdrt 6 is sokat tett - a. sze-

gdnyeken

A lttiz alaptttisd.rdl" runikitdisdr6l kdrdezem SzuiridaJdnost, a
Szent Erz s db et-It tiz uezetdj dt.
-Miitt tartodfontosna.k

a

lfdz

miikdddsdt?
- Mindig 6rz6kenyen 6rint, ha szegdnyekkel 6s n6lktiloz6kkel talllkozom. Az ilyen pillanatokban rogt6n
eszembe jutnak J6zus szavai. amelye-

ket a SzentirAs igy id€z:.,Ehes voltam
6s ennem adtatok, szomjas voltam 6s
innom adtatok. Idegen voltam 6s befogadtatok...

Amit a legkisebb testv6reim kozril
eggyel is tettetek, velem tettetek."
(Mr. 25,35; 40) Nem tudok nyugodt
Ielkiismerettel 6lni, ha behunyom a
szemem a n6lktil6zSk gondjai el6tt.
A kozelmfrltban alkalom nyilott arra,
hogy hathat6sabban foglalkozhassam ezzel a probl€m6val, €s igy
erdemben

k6nt

- is

- nem csak magdnembert6bbet tehessek a szeg€-

nyek6rt.

-Hogjtan indult az egdsz, ds

milyen td.ruogatdsban rdszesiil-

tott minket. A munkdcsi helyi Karit6sz igazgat6ja, Helm Judit, berendez6si tArgyakkal ilntlt hozzA a hdz
beinditdsdhoz. Rajruk kivrll sok mds

v€gzett egyen vezet6s6vel a szellemilelki sebek gy6gyitAsAra.

j6akarat(t ember segitett munktrjlv al,
tanlcsdv al, any agiakkal.

koro szttiljt szolgdlatdrdl uan s z6?
- Ha 6hes gyermek vagy koldus,

-Kik a kiizaetlen munkatdr-

said?

- Mi a bdz nyitaatartdsi rend.je?
-F{e{6.t61 p6ntekig reggel helyi
id5 szerint 9-t5l d6lutdn 3-ig, vas6r-

helyi Karit6sz onk6ntesei a segitSink,

6s tinnepnap ig6ny 6s lehet6s6g szerint. Szombaton v6gezn6nk a hdzban
a nagytakaritAst, az aktuilis javitlsokat. int6zn6nk a szewez€si rigyeket.

Els6sorban

a

akik villlaltAk a rendszeres szolgdlatot.

-Mi\ten elldttist biztostt a bdz
a rdszorul6knak?

lelki-szellemi szriks6gleteit kivania

ritdsz segits6g6vel belefogtunk egy
elhanyagolt, tiresen 6116 h6z rendbehozdsdba, amely ennek a c6lnak tok6letesen megfelel. A Mocsdry Lajos
AlapivS,ny j6voltdb6l sikertllt a legszUks6gesebb tatarozLsi munkdkat
elv6gezmink. igy az 6prilet alkalmass6 v6lt arra, hogy szer6ny k6-

szolgdlni.

A kezdeti neh€z id6szakban a helyi
pl6b6nos, Pogdny Istv6n atya erkolcsi 6s anyagi tamogatasar6l biztosi

term6szetesen

felesEgem biztosi-

-

tAsAval,

nyeket.

k6r 6telt, italt, akkor

tott arr6l, hogy minden koniilm6nyek
kdzott tamogat,6s r6szt vesz ebben a
munkdban. Raita kivr.il zom€ben a

tetek?

rtilm6nyek kozott, Szent Erzs6bet
szellem6ben szolgdlhassuk a szeg6-

-Ezek szerint csak az idfisebb

megkapja n6lunk, b6r anyagi lehet6s6geink egyel6re igen korldtozottak,

- Az id6sek napk6zi otthona a halmozottan hatranyos helyzettr, mag6nyos, idds emberek fizikai, higi6niai,

- Majnek Antal ptispdk (rr buzdia helyi Szent Erzs6bet Ka-

diak6nus, ndv€r vagy mls, teol6giit

A h6z egyben meleged6 is a hajl6ktalanok szAmdra. Els6sorban a
leginkdbb rlszorul6kon szeretn6nk
segiteni: az utc6n fagyoskod6k sz6mdra lehet6s6g nyilik a napkozbeni
meleged6sre, megkindljuk 5ket zsi
ros keny6rrel 6s forr6 telval A,hdzat
rendszeresen ldtogat6k egy tal meleg
6telt kapnak. Lehet6s6g van tisztAl-

kod6sra is. Rem6nyrink van egy
eg6szs6grigyi szoba kialakitAsira.
Heti egy alkalommal fgynevezett
lelki napot szeretndnk tartani pap,

-Isten dlddsa legjten toadbbi
munkdtokon, 6s remdlem, sok
jt5sztufi ember t.imogatja majd
ezt a nemes kezdemdnyezdst.
Zsd.bely

Edit

A

Szent Erzs€bet-hdz ldtogat6i
iavitra elfogadunk adomdnyokat.
felajinldsokatl

,,.rJelentkezni et a. 2-]1164, tele'
fonSz6mon,' .Ybrtzelatalils ese
hankszAmlaszdmunk:

Munkdcs'i Elektronbank sz. Sz,.
2600599A0A0813 Szent Erzs€be-t
Karitasz.

Jelige: ,,Meleged6".t
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Gydkiissy Endre

...Miko

t lfuftunk jovev€nynek... ?
(Mt 25,37-40)

S4ndor egy baranyai kis falub6l sztrrmaz6, falusi fi(r volt,
csak nagyanyja €h, aki hitben nevelte. Ez a Sdndor feljott
Pestre szerencs6t pr6bdlni. J6 driga p€nzen albErletre taldlt
egy vallisos csal6dn6l. igy €lt, dolgozott, magfinyosan,
egyszer-egyszer templomba is elment.
Kdzelgett az els6 pesti kar6csony. Elhattrrozta, hogy vesz
a hlziaknak egy nj forditisir kis Ujtestamentumot - kar6-

csonyra. Meg

is vette, mikor a szenteste d€lutlniln

az

el6szobirban ezzel f o gadta h|ziasszony a:
- Edes Slndorkdm, ugye meg6rti, hogy szenteste egyediil
akar maradni a csal6d, egyritt megyiink templomba, aztln
egyiitt sz6rakozunk egy kicsit. Magdnak biztosan van hol
,,kar6csonyoznia"

.

Slndor m6r kint is volt az utc6n, kisietett, mert szCgyellte
a kdnnyeit. Egy ideig az egyre n6ptelened6 koriton tenfergett. Meg-megillt egy kirakat el6tt, de nem l6tta azt,
^mit
n6zett. igy €rt el a Rudas L6szl6 utca sarkdig, amikor valaki a v6ll6ra tette kez1t:
^
-Hat te merre j6rsz itt, Slndor? Te is felkeriiltdl s6ros kis
falunkb6l?

',1

-J6ska! Istenem, a J6ska! Mondta nagyanydm, hogy itt
6lsz, de nem tudtuk a cimed.
- Igen, itt lakom, nem messze a Rudas utcai vasutas h6zakban, a vasitn6l dolgozom. Letod, vettem meg egyet s

mist, most jovok a szolg6latb6l: rohanok haza az aszszonyhoz, meg a gyerekhez. Te hova m6gy? Be r€gen is
volt, mikor egyiitt rigtuk a focit az iskolaudvaron. Te volt6l
a kapus, mi? Most hova m€gy?
-En?

-

komorodott el Sindor

-

sehova sem megyek. - S
ki a hdzi-

n€hiny sz6val elmondta, hogyan tess6kelte
asszonya.

-

No, ugyan mi nem vagyunk templomos emberek, de ha

velijnk tolten€d a karicsonyest€t, kedves volna - s mlr
vitte is r€gi gyermekkori bar6tjlt kis otthona fel6.
Egy 6ra mfilva meghitt egytjttesben k€sztil6dtek a gyertyagyfijtdsra: a k€t bar6t, a fiatalasszony, a gyerek, meg egy
kanAr| Sdndor lassan mindent megtudott r6luk. M6g a kanirir6l is, hogy az asszonyAnak vette J6ska, vagy egy 6ve,
de a madfnka h6napok 6ta nem 6nekel. Kedves, bartrtsigos, kint ropkod, este magit6l repiil a kalitkljiba; csak
€ppen nem 6nekel.
- Nem baj - mondta a fiatzlasszony - Cn igy is szeretem.
Azt6n meggyittoftek a gyertylkat. Mindenki kapott ajAnd6kot. M€g S6ndor is. J6ska a szekr6nyb6l vett ki egy vadonatirj nyakkend6t a szirmdra. Sindor z^v^rt^n nyOlt a zseb€hez, ott lapult benne a hlziaknak sz6nt aj6nd€k:
- Ha meg nem b6ntandlak benneteket, nektek aclnlmkarfcsonyra.
J6ska megilletddve vette kez6be a Biblidt.

- Hallod, te S6ndor, amikor konfirmdltunk, akkor volt
utoll6ra a kezemben. Ugye ebben van valahol J6zus sziilet6se?

- Igen - diinnydgte csondesen Sdndor.
- Elolvasnid nekiink'r

Az asszony 6l6be ejtette kez6t. A kisfiri apja t6rd6re kony6k6lt, 6s Sindor olvasni kezdte a kardcsonyi evang6liu-

mot. Elcsuklott a hangja, amikor ide 6rt:

,,...a szdll6son

nem

volt szdmukra hely".
Akkor egyszerre kapr6k fel a felriket. Madirdal zendiilt
fel a fejtik folott. A kanSri rtszlallt a kar6csonyfdra, s mint
valaki, aki v€gre hazatalllt, a faS,gak illatdt6l ujjongva, orvendezett a f6nyeknek.
Sokdig meghatva hallgattAk. Mint a pdsztorok az angya-

lok €nek€t.
K€s6bb S4ndor megk€rdezte J6skdt:
- Eml€kszel m€g a r6gi kardcsonyi 6nekre? - S mdr d6doltdk is. Ugyetlenill, hangot keresg6lve, de nagyon in€ly16l. Es az asszony hallgatta, €s a gyerek hallgatta, €s az
angyalok hallgattfrk, €s a szoba-konyhls kis lakdsban kar6csony volt. Kardcsony, mint azon az els6 6jjelen, Betlehemben: amikor megsziiletett a Gyermek.
Mikor S6ndor a maga 6r6m€vel meg€rkezett - mdr e16.g96 k€s5i 6r6kban -, a ,,szA1l6son" hlziasszonydt siwa taltrlta a konyhiban. Sirva 6s egyediil, koriildtte sok, alig 6rinreu 6tel.
- Mi tort€nt? - 6rdekl6dott dobbenten.
- Vacsora el6tt osszevesztem a f6rjemmel. Az hozzAm
vagta az ajdnd€kaimat, s mig veszekedttink, a rokonok elmentek, a f€rjem is elrohant valahova, s most itt vagyok
egyediil, sz6p kis karlcsony...
Sz€p kis kardcsony. Sdndor a Rudas Ldszl6 utcai kis laklsra gondolt.
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Lesz-e iden karicsonyunk?
Kiildet € s iink Kris ztu s s ziil.et 6 s €ne k m€lt 6 megiinnep
Vajon mi is a kardcsony? Mi€rt v6,rjuk annyira 6vr6l-6vre, hogy v6gre itt
legyen mdr szenteste? Sok gyerrnekkori elm6nye kOt6dik mindannyiunknak ehhez a szent €jsza-

k6hoz. Valon mit5l dll szivtinkhoz
olyan kozel ez az .jlnep? Mi a 16nyege, mi a legfontosabb benne, ami
annytra p6tolhatatlan, hogy n6lktile a
kar6csony nem is [rnnep? Mi az, ami(.
ilyenkor tenni szoktunk, 6s ami nagyon fontos, de nem a legfontosabb?

Az a l€nyeg, hogy ilyenkor ism6t
a csaLS.d? Tal6n most azok is
ott vannak az asztal konil. akik 6v
kozben nem szoktak ott lenni. Ez j6
6s fontos. de ettSl m6g nem karlegyLitt

csony a kardcsonyl
Yagy talitn az. hogy ilyenkor meg-

ajind€kozzuk egvmast valamilyen
nagyrizemi n6don el66llitott aiAnd6kkal. melynek €rt6ke csak eviligi?
Ezt bdrmikor megtehetjtik miskor is,
de ez sem az igaztl
Yagy tal6n az, hogy ilyenkor tinnepi etelek kertilnek az asztalra. ta-

lin olyanok is. amelyeknek

a

togyaszt'astt anyagi kor-tilm€nyeink

miatt nem engedhetjiik meg magunknak az €v tobbi napjin? Most
aztAn

j6t ehettink,

il-ratr-rnk, munkdba

sem keli menni!
Nem. ez sem az!
Talin az, hogy elmegynnk az €jf€li
rnisCre 6s r6szt vesztink a kozos tin-

nepl6sben. mert az olyan sz6p 6s
annyira meghat6. A templom sok
tbnylS gyertyAja, a fenydfdk csillogisa, az orgona rinnepi hangja, a megkondul6 harang ztg6sa...
M€g ez sem az, de mdr majdnem
megkdzeliti a titkot, a legnagyobb titkot. Mindez azonban ktilsds6g 6s
mindossze egy sz€p 6lm6ny marad,
ha elmegyiink a l6nyeg mellett.
Valliuk be 6szinten: a tobbs6gnek a
karicsony csak ennyit jelent, 6s semmivel sem tobbet. Sok ember

ilyenkor otthon

iil a televizi6 e16tt,

eszik, iszik, pihen, es egy pillanatig
sem gondol arra, val6jltban mi6rt is
van most alkalma az ev6sre, az iv6sra. vary mi6rt nem kell ilyenkor clolgoznta. M6g tal6n arra sem gondol,

16 s

6re

hogy mi6rt ajind€kozzuk meg egy-

lak6 Isten, aki egy lett koziihink,

m6st ilyenkor. Am mi, kereszt6nyek,
nem gondolkozhatunk igy, hiszen mi

hogy megtanitson minket ana, ,,hogy
szakitsunk az istentelensl.ggel €s az
evillgi v6gyakkal."

tudjuk, mit Unnepliink ilyenkor,
mi€rt ajdnd€kozzuk meg egymdst.

Testv6rem! Ma azt rinnepeljtik,
hogy

6, a mdsodik

isteni szem6ly,

6,

aki orokt6l fogva letezett, tobb mint
k€tezer 6wel ezel6tt a mai €iszakAn
emberi testet oltott es val6s6gos. sir6riv6 kisgyermekk€nt megsztiletett .a
betiehemi istill6 szeg6nys6g6ben.
Ezen a szent 6,szak5,n, amely iidvdssEgtinknek kezdete. a Messils elhozta az 6rok 6letet, remenys6gUnk f6-

nyet ebbe a bfinos vil6gba. Isten
megajdnd€kozott minket Szenr Fieval, mert ezt irja a Szentiris: ,,Gyermek szr,iletik nektink, firi adatik nekrjnk, s az 5 v6ll6ra kenil az uralom;
igy fogjitk hivni: Csoddlatos'Tandcsado, ErSs Isten. Orok Atya, B6ke Feiedelme" (lzajLs 9,5).

A pr6f6t1k mtrr

sztilet6se

€vszizadokkal

el5ft megseitettek ezt

a

napot es jelent6s6g6t. nrelynek lratdsa nemcsak az (tjszdvets€gi n6pre.
hanem az 6szovetsegire is kiterjed.
En, aki a harmadik e'u.ezred hajnalln
6lek, 6s mdr ismerem ennek a nap-

nak mindannyiunkra kiterjedS

ke-

gyelmi hatlsit,,tnennyire tudom it6l-

ni ennek a nigy ielnek, ennek az

tidvoss6get hoz6 €jszakdnak jelen6seget?

Izajis pr6f€ta egy misik helyen ezt
irja: ,,A n6p, amely s6t6ts6gben jdr,

nagy f6nyess6get llt ..." Qz 9,1). Ezt
a f6nyt kell meglltnom nekern is; cle
nem e16g csak meglftnom, be is kell
fogadnom 6s el kell vinnem minden
embernek, aki lelki vaks6,ga 6s szive
sr.ikets6ge miatt a sot6tben til. A
pasztorokkal is ez tortent. Elt6k mindennapi 6letUket, hfis6gesen v6gezt6k feladataikat, es talin az az eiszaka is rhgy kezd6ddtt, minr a t6bbi,
mig ,,egyszer csak ott 6llt el5ttik az
IJr angyala 6s beragyogta Sket azlJr
dics6sege."

Megszriletett a Gyermek, 6s ebben
a Gyermekben Isten irj nepe az oly
hosszfr ideje thiton Messidst kapta
meg. 6 a mi Isientink, a kozttink

Mit tudndnk mi J6zus szi.ilet6s6r6l,

ha annak idejEn a pdsztorok nem
indr"rlnak el, hogy megkeress6k a

betlehemi kisdedet, ha a bolcsek
nem indulnak el, hogy kovess6k a
csillagot, amely az 6let forrdsAhoz
vezette 6ket? Tal6n semmit! De 6k
m6gis elindultak, megkerest6k, 6s
azt6n ennek oromhir6t elvitt6k az
eg6sz villgba. Nektink is kereszt6ny.
koteless6gtink, hogy szoval 6s cselekedettel hirdessr.ik a kicsinyeknek,

szeg6nyeknek, elhagyatottaknak,
azoknak, akik m6g tAvol vannak az
IstentSl: ,,Ma megsztiletett nektink az

idvdzit6, aztJr J€zus Krisztus, Dlvicl
viroslban..."
Tesw6rem! Krisztus megszriletett!
Indulj, vidd el ennek 6rdmhir6t csa-

l6dodnak, rokonaidnak,

ismerS-

seidnek, akik nem tudjdk befogadni.
ezt a nagy titkot, 6s megragadnak a
csalidi egyUttletn6l. az ajAnd€knll.
az rinnepi vacsorin6l €s a fenydf6n6l.
Te legy6l szdmtrkra az 6rdmhirt hoz6
angyal, aki megjelent a pdsztorok-

nak, hiszen a mindennapi feladatok
v€gz€se kdzben a pdsztorokhoz hasonl6an 5k sem veszik 6szre, Istennek milyen nagy csod6i jelennek
meg a vildgban, amelyektdl az emberi szeretet 6ftelmet kap.
Val6ban 6s igaz6n az fogja megtin-

nepelni J6zus szrilet€s6t, aki egyre
elevenebb hittel 6s szeretettel fogadja be 6let6be az Urat. Engedd, hogy
a te szivedben is megsztilessen 6s 6l-

jen, hogy eszkoze legy6l, aki iiral
kinyilvdnitja j6s6git, emberszeretetEt
6s b6kess6g6t. Mert a villgnak ma
erre vai'r sziiksEge, mert ez a L€nyeg.
Keljtink fel 6s induljunk el a betle-

hemi ist6ll6 fel6, hogy m€g ezen a
kardcsonyon oda€rkezzink, 6s meggydz5dhessr-ink r6la:
VELUNK AZ ISTEN!

Mikulyak Laszlo

,

kispap
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Kfilr:pifialia nlag1 v €rtant$a
orosz P6ter gdrcig katolikus piispcik sziiletdsdnek

85.,

6s md.rtfromsdgd,no.k 5O. dufordulo'ia alkalmd'bdl

AzEgyhlz a legnagYobb gonddal
gyfjti ossze azok eml€ket, aklk a
legv6gs6kig elmentek hittik megvallitsirban. Sokan voltak, akik a szoviet
diktatrlra idei6n a tikds 6s terrorint6zked€sek ellen6re is megpr6biltdk
az evangllium ig6it hinteni koz6ttrink, kockara t€ve ezzel m€g 6letiket is. J€zus igY tanit benntinket:
,,Nagyobb szeretete senkinek sincs
annil, mint ha valaki €let6t adia baritai6rt." (n 15, 73) Ezek koz6 sorolhatiuk Orosz P6ter gorog kato-

likus ptispok atYat, aki

1'953'

augusztus 28-6n (az 6napttrr szerint
Szfiz Miria mennYbev6tel6nek tinnep6n) v€ttanthal|lt szenvedett
hirceft.
Orosz P€ter 1917. jrilius 74-€n sziletett a Szabolcs megyei Biri kozs6gben Orosz J6nos gor6g katolikus
lelk6sz 6s Rakovszki Erzs6bet csa-

Ildiilban. Huszton 6retts6gizett,

a

I

i

t

dia.

tolt6k 6s ismeretlen helyre vitt6k.

A rendszerviitls utAn a lelkiismeret, amely el6bb-ut6bb megsz6lal,
nem hagYta nYugodni a tettest 6s

a

szemtanfit. Egy ilyen lelkiismereti
hangnak koszonhetden keriilt nyilv6noss6gra, csaknem n€gY €vtized
ut6n, az atya titkos nYugv6helYe az
Ilosvai Jirdsi NKVD gatdzstban.
Orosz P6ter piispok iriratemet€se
1.992. augusztus 28-6n, hal6l6nak 39.

6vfordul6i6n volt BilkCn. Meggyallzott hamvai a bilkei temPlom udvardn l€v6 kipolna oltdritban tall.Jtak,
milrtirhallllhoz m€1t6, immdr v6gs6
nyugv6helyet.

Nagy 6rom 6s boldogslg

egY

szent6letfi emberrel tal6'Ikozni, mett

az ilyen val6ban Isten

ragyogasat

vetiti vissza rink, eg€sz 6letvitel6vel
mdsokat is Istenhez vezet. Ilyen volt
Orosz P6ter atya. filet€nek egyetlen
c6lla volt: hirdetni Isten otsz6g6t, el-

rem€nY'
Egyik hiv6 k6r6s6re €iszaka egY hinteni a lelkekben a hit,
nagyfoki
c€lt
Ezta
erEnyeit.
szeretet
jirlius 12-6n Sztojka S6ndor ptispok tdvoli faluba indult, hogy elldsson
6s ember
egy sflyos, haldokl6 beteget. A be- 6letszents6g6vel, az Isten
szentelte pappe, n6tlentil. 1942-t6l
val6sitotszeretetevel
v6gtelen
irlnti
regkisfaludi 6llomdson virt a vonaI946-tg Magyarkomjdton volt seg6dszeegYformdn
mindenkit
6
ta
meg.
tra, amikor egy vasutas, aki ^z
lelk6sz, maid 1946-t6l |949-ig Bilk6n
maukrdn,
ruszin,
az
legYen
retett,
volt, felismerte
teljesitett lelk€szi szolgfiatot. 7944' NKVD bes0g6ja
M€gaz
ortodox.
vagy
gyar,
katolikus
P€ter atyit, 6s galldul elirulta egY
december 19-6n Romzsa T6dor orateistAkat sem it6lte el. A kommuott tart6zkod6 P6sik neveze6ppen
dinlrius titokban pr.ispokk6 szentfi milicistdnak, aki leta'tt6zta,tta' nist6khoz is irgy viszonyult, mintha
telte.
fel6, ami- nem is a kereszt€nYek ellens6gei
Amikor 1949. ianull 26-6n Szrliin Gyalog indultak el Ilosva
fakeresztndl P6ter lenn6nek. Mindenkivel 6destestv6regyetlen tollvon6ssal l|rwidllta Kdr- kor egy fitsz6li
a mili- k6nt viselkedett.
piltaliln a gdtog katolikus vallist, atya tosszat sejwe arra k6rte
Orosz P€tet atYlnak nem volt maa
hogY
neki,
meg
cistit, engedje
rogt6n megkezd6dott a hithfi PaPok
gltn€lete. Laklsit megosztotta a haikereszt el6tt imddkozz€k. A milicista
Sztb€riilba val6 elhurcollsa' Orosz
atya pillanatok 16ktalanokkal, minden6t, sokszor
P€ter atya ez€rt buidosni k6nysze- megengedte. P6ter
m6g utols6 darab kenYer€t is az
alan maglhoz vette a nAIa lev6 olt6rtilt, 6s falur6l faluta i6wa, katakomim6dkoz' 6hez6knek adta. t<ab6tiat, Nh lat,
bai kort-ilmEnyek kozott, az 6i leple riszents6get, majd buzg6n
mi- cip6j€t, s6t volt eset, hogY m€g az
alatt mag6nhlzakban mis6zett, ni kezdett, amikor az elvetemtilt
ing6t is levette mag6r6l €s odaailnkirintotta
gy6ntatott, esketett, keresztelt, b6r- licista minden ok n6lktil
d€kozta a r6szorul6knak.
kepisztolyilt 6s tark6n l5tte. igy, a
m6ft, az elsSdldozdshoz gYermekeMintha nem is a foldon 6lt volna'
res/t tov6ben, v6r6t ontva, halt meg
ket k6szitett fel, kiszolgdltatta a beteNem f6lt semmitSl 6s senkit6l, semlrtatlanul Kirpltalia h6s apostola'
gek szents6g€t, temette a halottakat'
Egy
A hivek megszdmlllhatatlan soka- mihez sem k6t6dott itt a foldon.
Az elnyom6 hatalom minden eszelha
hogY
mondta,
azt
s6ga zarindokolt' sirj6hoz, ez€tt a alkalommal
kozet bevetette, hogy elnEmitsa a
m€g
vinn6k,
Szlb€riilba
6s
fogn6k
6s mds falIlnglelk{iletfi apostolt, a sz6 szoros hat6sdgegymds utln m6s
oda is orommel menne, hisz ott is
a
azonban
Mivel
el.
temetteti
vakban
6rtelm6ben hait6vaddszatot inditott
v6gtil is emberek 6lnek, akik J6zus or6mellene. Atfestltek a falvakat, n€gy zar6ndoklatok nem szfintek,
foldi maradvilnyait titokban kihan- hk6re ithiloznak.
€ven At mindentitt kerest6k, kutat-

teol6gidt Ungvdron v€gezte el.'J'942'

t

t6k, de hasztalanul. M6t Szt6linhal6la ut6n, 7953. augusztus 28-ita virtad6 €iszaka k6vetkezett be a ttag€-

U1 J{ajtds
Orosz P6ter arya rendkivrili, szent
ember volt. Nem volt benne sem

FnrHivAsor

irigys€g, sem hirisdg, sem dicsvdgy.
Soha semmivel sem dicsekedett,

v6gteleniii szer€ny. al,6.zatos volt,
egylltal6n nem tartotta magdt kr.ilonbnek m6sokn6l. Elk6pzelhetetlen, hogy haragot tartott volna, vagy
neheztelt volna b6rkire is, vagy nem

bocs6tott volna meg valakinek.
Eg6sz lelktilet6vel b6k6r 6s oromor

sugdrzott a kornyezet6re. Az emberekkel val6 besz6lgetdseker mindig

lelki dolgokra tereke.
Hiveinek j6 pAsztora volt. Az rildoztetEsek, a megpr6bitltatdsok neh6z Cveiben az illegalitlsb6l rovid
lev€lk6ket. iizeneteket, tidvozleteket krilddtt pisztor n6lkiil maradt
l-riveihez. Bitoritotta Sket: ,.Ne hdtrlljatok meg, ne hagillrok el hiteteket, ne menjetek azok utin. aki
oly gyorsan elhagytik az Eg;,'hizat!"
Ezek az r.izenetek szdjr6l szAira terledtek, a hivek €rezrek a jelenlet€t.
atyai gondoskoddsit.
P€ter atya l6tta, hogyan irtj6.kki az
emberek 1elk6b5l az istenhitet. ho-

gyan uld6zik Krisztus EgtlhAzit.
ez6rt minden erej6b5l ellenillt a
gyfilolet sot€t erSinek. A diktatrlra
pedig €rezte, hogy amig P€ter atya
€letben van, addig Kdrpltalja n€p€nek sziv6b6l a katolikus hitet nem
fogja tudni kiirtani, ez6rt mindent
meEltett, hogy drdkre eln6mitsa.
Orosz P6ter ptispok atya mirtirl-ral6la mindenekel6tt megmLttatta az
elmr-rlt istentelen rendszer elvetemrilts6g6t s azt is, hogy mik6ppen
v6delmezt6k hitriket, meggySz6d€sriket, R6mdhoz val6 hfs6gtiket, ha
keliett, m6g 6letrik 6r6n ts, Egyh6zunk l6nglelkfi v6rtan0i.
Hrabar Tamds.
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Egyhintneqvei hittanverseny
Kedves Hittanosok!
2003 januirrjl,tol 6jabb egyhazmegyei szintri hirranverseny elinditdsdt
tervezzr-ik, mely nagyon hasonl6an fog mfikodni, mint az elm(rlt 6vekben. A verseny hdromfordul6s lesz, egy egyhlzkozs6gi szintfi (elsd for-

dul6, itt az egy egyhlzklzs6gen beltili csapatok versenyeznek majd),
egy pl€bdniai szintri (mdsodik fordul6, itt az egy pl€b6tni6hoz tartoz6
egyhdzklzs6gek hdrom legjobb csapata versenyzik, csapatonk6nt hdrom fdvel), 6s egy egyh6zmegyei szinrfi fordul6 (a dont6, ezen a m6ardrl6 nyertes csapatai vesznek r€szt, pl€bitnidnk6nt egy csa-

::$U

Nem egy6ni versenyrdl van tehdt sz6, hanem hiromf6s cgapatok verseny6r6l, s nem csupdn a tananyag megtanul6s6r6l, illewe 5itad1s6r6l,

hanem a csapatmunkir6l is. K6rjrik a csapatokat, hogy villaszszanak
maguknak nevet, melyet kifejezdnek tananak a csapatra n6.zve.
Mint az elmr-ilt alkalommal, most is k6t korosztily szimdra rendeztjnk
versenyt. A fiatalabb korosztlly (a kisebbek) 5-8. osztAlyig, az iddsebb
korosztdly (a nagyobbak) 9-11. osztilyok, illetve az ifi(tslgi csoporrok.
Az idei vefseny t€mdja, illetve anyaga a Kirdlyok konyve I-II. lesz A
fiatalabt>aknak, 6s a Makkabeusok konyve I-ll. az id6sebbeknek. Mindk6t korosztaly szimira az eg1sz konyv anyaga a t€ma.
Kedr.es Hittanosok! Ha szeretn6tek r6szt venni a versenyben, alkossatok csapatokar, 6s jelezzltek hitoktat6itoknak r6szv6teli szdnd6kotokat.
A nyerem6nyek 6rt6kesek, a jutalomtib'or pedig... Klrdezz€tek meg
azokat, akik id6n nydron voitak a dolhai tdborbanl
Szeretettel; a szewezdk

Lelkinap

lJ ngv ir

-Radvincon

December 28-29-€n ljszakai virraszrlssal egybekotott lelkinapot tartunk az ungviri iir6s fiataliainak.
Helyszin: az l.l ngvl,r-Radvanci katolikus koii6gium.
Korha.tdr:

l5 €v.

Jelentkezni december 20-ig lehet az ifiuslgi referensekn€|, vagy
pl6bdnosnil. Laticelt €s hllozsakot mindenki hozzon magtrval.
Reszveteli dij: t hrivnya.

a

Iffisngi mise Ungviron

kouaszdi gorog katolikus pardkus

Hrabar Monika
eg,thaztortdndsz
P.S.

Szemedi J6nos a Munkdcsi go-

rog katolikus egyhtrzmegye ordinlriusa 7995. mircius l-i€n 384. sz.
rendelet6vel enged6lyezte egy imakilenced kinyomtatdsdt Orosz P6ter
atya megdics5ril6s6re. Az eltelt id6
6ta sok visszajelz6s Erkezett az im6k
csoddlatos meghallgatdsdr6l.

Kedves Fiatalok!
Rem6lem, nem felejtettetek el, hogy minden h6nap elsd vasirnapjrdn
ifjfisdgi szentrnise van Ungvdron a r6mai katolikus templomban. Gyertek! Lehet6s6getek nyilik megismerni mls fiatalokat. j6kat besz6lgerni,
[j barltokat szerezni; a mise el6tt 6rt6kes elSaddsokat hallhartok, mise
utin pedig szeretettel vdrunk mindenkit kozos agap€ra.

az iaOplntok teh:it a kovetkezSk: 2003. 1anudr"5.. februdr 1. A szentmi361e Csapr6l a templomt6l, Pallgykomor6cr6l a klubt6l aut6buszok
indulnak 14,30-kor.
A szentmisdk 17.00 6rakor kezdSdnek, de m6r 15.30-16l lesz program.
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Heear x*f;nmx
2002. okt6ber 26. Egyhdzmegyei csalldtal6lkoz6t tartot'
rrk Munkdcson, a sz6kesegyh6zban. A'tal6ikoz6 t€mdia A
hr1s6g 6s a felel6ss6gv6llal6s volt.

2002. nouember 5. Szent lrnre bficsut tartottak Naq!bocsk6n, egybdzmegtlnk magyar nyelufr papiainak
rdszu4tel1uel. Az linnepi szentmisdt lelkigtakorlanal egitbekdtdtt papi taldlkoz6 kouette. Az qtyA.k uj elmElked'4si

E kereszt el6die egykor a falu hatSrlban magaslott, 6m
6vekkel ezel6tt, az akkori rendszerben nem engedt6k
meg, hogy a falu elej6n vagy az fit ment6n kereszt 6llion,
ezefi azt a helybeli temet6be vitt€k 6t, itt 6llitott6k fel.
Most azonban T6gl6s lakosainak osszefoglslb6l ism6t
6ll a kereszt, 6s hirdeti, hogy legy6zhetetlen, vagyiq
,,Forog avt'16g, de iil a kereszt." Es hircleti, hogy ebben *l''
faluban istenf6l6, vallisos emberek 6lnek, akik tisztelik a'
keresztet, 6s feln€znek t6 gondjukban-bajukban, I ,
megfeszitett

J

€zushoz konyorogve.

Imre Gyula,

sorozatba kezdtek, melynek keret1ben a Tizpa'rancsolatot
fogjAh u1giggondolni.
2002. november 9. Lelki napot tartottak a Munkdcsi
Katolikus Liceum diitkiai sz6mdra. Az elm6lked6seket
Majnek Antal ptisp6k aty^ tattotta. Ugyanezen a napon a
Liceum tan6rai sz6m6ra Bab6ly Andris k6taii (Magyarorsz6g) pl6b6nos tartott lelki nappal egybekotdtt Gordontr6ninget. A napot szentmise z6rta a sz6kesegyhlz k6polnAidban, amelyen a tanfuok 6s a didkok egyarlnt r€szt
vettek.

2002. nouember

bricsfija zajlott a

11

.

fdt

Egltbdzrnegt1nk szdkesegtb dzanak
10-kor kezd1dd szentmis1n. A ket

szonok Pap Sandor aknaszlatinai pbbAnos 6s Strielkouski
Polikarp szerednyeiferences atya uolt. Ez ujonnan rnega-

lapitoa egybdzmegtdnk elsd bticsfija aolt.
A Szentatya elfogadta Szemedi Ivdn
munkdcsi g6rdg katolikus megy6sptispok 6s seg6dprispoke, Margitics Ivln lemondds6t. A Munkdcsi Gorog
katolikus Egyh6zmegye apostoli korm6nyz6j6nak Sdsik
Mtlan lazarista szetzetes atyat nevezte ki, aki eddig a
perecsenyi r6mai katolikus egyh6zk6zs€g pllbinosa volt'
A ptispokszentel6sre 2003. januilr 6-en g6maban kertil
sor, a szentel6st II. Jdnos P6l p6pa fogia v6gezni'
'2002. november

1'2.

December 9. Szepldtelen Fogantatas tinnep4n Majnek

Antal ptispdk felajdnlotta KdrpAtaljdt a Szfizanya
oltalmd.ba. Ez rEsze annak a k'ezdemdnyez1snek, mely
egdsz Ukrojndt Md.ria kez1be kiudnia

ajdnlani'

L0 6ves a t6cs6i Szent Istvin l<arrftesz
AJrapiwhny
November 21-6n, cstitort6kon iinnepelte a t6csdi Szent
Iswdn Karitdsz fenn6ll6s6nak tizedik 6vfordul6j6t. Az tinneps6g szentmis6vel kezd6d6tt, melyet rovid beszdmol6
kovetett a Karitdsz eddigi munkdjdr6l.
A t6cs6i Karitlsz 1992. november 19-6n, Szent Erzs6bet
tinnep6n alakult meg Papp Anik6 ferences n5v6r kezclem6nyez6s6re. I992-t6l l995-ig Majnek Antal OFM,
1995-t6l 1997-ig Marek Bernardin OFM volt az elnoke,
1997-t6l napjainkig pedig Hidisz Ferenc OFM' 1992 €s
i998 k6zon FUlop Val6ria volt az igazgat6ia, L998-t6l

pedig MikulyikLdszl6.
AKaritAsz tev6kenysEgei koz6 tartozik:132 csal1d 6lelemmel €s gy6gyszerel val6 k6thetenk6nti ell6t6sa; 1999'
t6l az ingyenkonyha mfikodtet6se. ahol naponta tobb

gyerek 6s nyugdijas jut meleg eb6dhez, a fekv6betegeknek pedig a munkat6rsak szallitiak htzhoz az
6telt. Gy6gyszer€rt a jir6s ktitdnbdz6 teriileteir6l is felkeresik a Karltasz-. mely havonta 150-200 embert r€szesit
gy6gyszenlmogatAsban. A Karitlsz lgisze alatt 7999 ta-

iasza 6tz mffkodik egy kulcsmisol6 mfihely is, ahol
kulcsm6sol6s. cipdiavitAs, mfiszaki 6s h6zta*6si g6pek
iavitAsa zajlik.

A legszeg€nyebb egyedtillll6 embereknek, a kortilm6nyeknek megfelel6en, a Karitlsz 6vente tizelSanyagot
biztosit, valamint tobb egyedril6ll6 r€sz€re pCnzbeli
nyugdiikiegdszit6st ad.

Keresztme galdils

T€

glis on

2002. november ,2-6n ordmtnnepre virradtak a t6gl6si
hivek. Az Unnepre nagy lelkesed6ssel k6sztlt afalu apraja-nagyja, hiszen Evtizedekig kellen v6rnunk effe napra'
^
amikor is falunk elej6n 0ira kereszt 6llhat.

:I

ll
J

,j

,

A hfivos szombati reggelen tinnepl6be olt6zott emberek igyekeztek a szentmis6re, melyet Pohareczki R6bert r6mai katolikus 6s Ambrus J6zsef gorog katolikus
lelkipdsztorok mutattak be. A szentmise ut6n a szi'irtei
r6mai katolikus hivek processzi6ja, illetve a t€glilsi egyhitzkozs€g hivei - kereszttel 6s lobog6kkal - 6nekelve
vonultak a falu elej6re , ahol az aty6k megiidottdk a helyi
r6mai 6s gorog katolikus hivek adakoz6s6b6l feldlliton
n6gy m6ter magas keresztet.

fegh!

u1 J{ajtd
A szervezet nagy segits6get
es 6wiz kdrosultiainak is.

nyfitott az 1998-as €s 2001-

A Karit6sz keret€ben 2000-t6l mfikodik az id6sek napkozi otthona, 2001.-t6l pedig 6voddt nyitottak Busryahfizdn. A jov6t illet6en m6g t6bb tew v6r kivitelez6sre k6rjrik Isten llddsdt ezek megval6sit6sdrar.
A beszimol6 ut6.n Mikuly6k L6szl6 egy kereszttel 6s
egy sThl virdggal koszonte meg a Karitlsz dolgoz6inak a
munkdjir| majd agapd kdvetkezett.
Cserbdnics Adrienn
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teol6gus szak6n6k r6szletesen megvizsgAltlk. Mind_
ezek birtok6ban a boldoggd avatlsi eliilrds utols6 6llomesat ielent6 iil6sen az illet6kes testtilet ana k}vetkeztet6sre jutott, hogy Batthydny-Strattmann LAszl6 kozbenj6r6sdra Isten adta meg a gyors, teljes Cs tart6s gy6gyuldst.

A dont6sr6l a Kongregdci6 titkdra 6rtesitette II. J6nos p6l
ptpilt, aki elrendelte a csodds gy6gyuldsra vonatkoz6
dekr6tum kdzzCtCtellt, melyer az 6 jelenl€t6ben jrilius 56n hirdettek ki. A leend6 fii magyar boldog f6ldi maradvanyai az ausztriai Gtissing (Kopcs6ny) ferences templom6ban nyugszanak.

Ktsx.r&x.s[ HfREK
T6gldssy Ferenc, az MTY Rt. Katolikus Kr6nika cimfi
rnfisordnak fdszerkesztSje elmondta: az MTY Oj hirigazgat6ja, Rudi Zolt6n d6nt6se 6rtelm6ben nem 6rv6nyes
tbbb6 az a meglillapodds, amelyet a r6rt6nelmi egyhlzak
€s a kdzszolgdlati televizi6 vezet6i h6rom 6wel ezel6tt
kotottek, igy a jbv6ben a vallSsi mfisorok kordbbi id6ben
kezd6dnek, s ez minden bizonnyal n6.z6szlm-csokken6ssel jir. Ennek jelei valamelyest mdr most is mutatkoznak.
Az r.igyben tlrgyallsok kezdSdtek a tort6nelmi egyhdzak
€s az MTY vezet6i kozott. T€gl6ssy rigy tudja, a katolikus
egyhLz vezetese nem onil avtrltoztatAsnak. A tArgyallsok
kimenetel6r6l egyelSre nem sokat tudni, Alft6lag a k6zszolgllati t€v€ vezet6i valamelyest megn6veln6k a valldsi
mrisorok koltsegvet€s6t, cser€ben viszont maradna a korlbbi, kedvez6tlenebb mrisoridGkezd6s.

Erd6 P6ter piisptik az Esztetgom-Budapesti
F6egyhi.zmegye fri €rseke
2002. december 7-€n II. Jdnos PdI

pipa elfogadta Paskai

L6szl6 biboros, primls, Esztergom-Budapesti 6rsek lemondis6t, 6s Esztergom 82. 6rsek€nek €s Magyarorsztrg
primdslnak Erd6 P6ter sz6kesfeh6rvdri seg6dptispdkot
nevezte ki. Az Unnep6lyes beiktattrsra az Esztergomi BaziiikAban kenil sor 2003. janudr 1.'1.-6n, a 10.30-kor kezd6-

dd szentmise keret6ben.

Kozziltett6k Batthyiny-strattmann Le$il6
O -19 3L) boldoggn avatflsalaak idtspontiitt

(1.87

2003. mlrcius 23-in, vaslrnap a r6mai Szent P6ter bazilikiban m6sik n6gy szem6llyel egyritt avatjak boldoggd a
szeg6nyek orvos6t. Apor Vilmos gy6ri mlrtirptispok ut6n
6 lesz a m6sodik magy^1 akit a rendszervAltits utdn a
pdpa a boldog sorilba emel. A boldoggd avatdsi eljdrls
felperese, azaz abban egyh6zi szempontb6l kozosen illet6kes a Szombathelyi 6s az Eisenstadt-i (Kismartoni)
Egyhdzmegye kozdsen, igy a boldoggl avatils
maryar
^ r6mai
€s az osztrdk egyhtz kdzds r.innepe is lesz. Az :Lj,gy
posztuldtora N6meth Lltszl6, a Pipai Magyar Int6zet rektora. A Szentt6 Avatlsi Kongregdci6 illet6kes testtlere
mljus 7-i rendes til6s6n targyalt arr6l a gy6gyuldsr6l,
amely Batthydny-Strattman L6szl6 k6zbeni6r6sdra 1.989ben tort6nt Magyarorszdgon. Az eset egyhlzmegyei kivizsgdlisdt 7995-96-ban v€.gezt6k el. A Kongreg6ci6 azt
k6vet6en te{esztette azijgyet a biborosok 6s a prispokdk
testrilete el6, hogy az eljdrls anyag6t €s az az6ta osszegyrljtott dokumentdci6t 6s a tanfvallomlsokat az orvos 6s

A

Betlehemi seg€lykiiltis

betlehemi 6s szentfoldi kereszt6nvek felhivilsa az
Egyesrilt Allamok Kereszrdny Koalici6jdioz.
Lz angol nyelvfi tizenet ezekkel a segits6get k€r6 szavakkal kezd6dik: Please help! - K6nink, segitserekl -,
majd a helyzet e drAmai leir6s6val folytat6dik: ,,Mi, berlehemi kereszt6nyek srilyos tdmaddsok 6s dlland6 kii6r6si
tilalom alatt, az izraeli zsid6 v6delmi er6k k6nyszere alatt
6llunk. Betlehem frjb6li megszSll6sa kovetkezr6ben gyermekeink 61land6 retteg6sben €lnek, a gy6gyszer 6.s az
eg6szs6grigyi ellltds hilnya miatt pedig betegeink 6s
dregjeink meghalnak. Hiveinket pedig m€g az im6dsilghoz val6 jogukt6l is megfoszroftak."
A szentfoldi kereszt6nyek ebben a drimai helyzetben
az amerikai Kereszt6ny Koalici6 tdmaszilt k6rik, egy f6nysugdrra v6wa kilAtAstalannak trin6 helyzetiikben, amikor
gazdasigilag is a teljes cs6d sz6l6n 6llnak. ,,Nincs p€nziink, nincsenek rem6nyeink, 6s jovdnk is teljesen bizonytalan." Sokan a k6ts6gbees6s el6l krilfOldre t6voznak.
A szentfoldi kereszt6nyek felhivdsa agg6d6 k6rd6sekkel folytat6dik: az€rI bintetik 6ket ilyen szigonian,
mert hfis6gesek maradtak a Szentfoldhoz, de hol mdshol
6lhetn6nek, ha nem sajet hazajukban? K6nink benneteket, ne higgyetek a megt6vesztS szCp szavaknak 6s

halljdtok meg a gyong6bbek seg6lyk6r6s6r is! K6nink
benneteket, vegy6tek 6szre mi azigazsigl Azeg€szszentfoldi kereszt6ny kozossEg t6letek vdr segits6get. Ma m6g
sokkal inkdbb, mint valaha, sztiks6gr.ink van konkrEt tettetekre.

M6g mindig nem kapta vissza
sz€kesegyh 6zlt Sz.evasztopol ukran veros
A Fekete-tenger partjan fekvd ukrdn vdros katolikus
lakossdga a mai napig hilba vdr ara, hogy a szovjet
rezsim idej6n elvett sz6kesegyh6.z6t visszakapja. A '90-es
6vek kozep€t6l a katolikusok srirget6s6re a hat6s6gok
csak annyit engedtek meg, hogy a jelenleg filmszinhink6nt mfikod6 sz6kesegyhlzat kardcsonykor €s hrisv6tkor
eredeti rendeltet6se szerint hasznlljdk. Egy helyb6li katolikus bizottsdg nemr€g 6jabb beadvinyban k6rte a hat6s6gokt6l a k6rd6s megolddsdt. Lz Egy sz€kesegyhdz a
hiv6knek nevri bizotts6g szerint az istentiszteleti hely
visszaadlsdnak legf6bb akadllya az, hory a hat6s6gokb6l hi6ny2ik a szriks6ges j6akarat. Abeadvlny megjegyzi
azt is, hogy a visszautasitas h6tter6ben hdtr6nyos vall6si
megki.ilonboztetls aIl. A k6rd6st jelenleg az ukr6n Alkotmdnybir6sdg vizsglija.
t
VR/l,tX
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Azok a niazhteti 6vek...
p616sre beszaladt. Nem brtilt tirlslgosan a cserePek litvdnYinak' ,,Na,

szomsz6ciunkban lakott J6zsef,
feles6ge, Mdria, 6s kisfiuk, J6zus, aki

A

nem baj, kisfiam"

egyid6s voit velem. Nagyon szeret-

-

mondta v6gill'

fel sz6Pen a cserePet' majd
esziink fatdny6rb6l. De vigyLzz am

tem n6luk lenni, a tobbi gYerekhez

,,Szedd

hasonl6an.

rndskor, a cser6Ped6nY tor6kenYl"

J6zsefnek asztalosrnfihelye volt'
Nagy 6lvezettel keszitette a fakanala'
kat, polcokat. ekCket. A nagYobb
fifknak n6ha megengedte, hogY
segitsenek. ,,En is, 6n is!"- nyuitogatta kezecsk6l6t J6zus, de 5 m€g na-

Egy id6ben n6'luk laktam' Akkor

mlr nagyobbacskfk voltunk, 6s mi is
kivettiik a r6szilnket a munkab6l'
€s
J6zsef 6s Mlria sokat dolgoztak'
igy szeg€nYesen bir, de rneg€ltek'

gyon kicsi volt. J6zsef neveteft, es erdes, nagy tenyerdvel megsimitotta a
fey6t. ,,Mayd k6s6bb' kisfiam!"

mondta. J€zus bilnatos arcocsklilt
l6va azonban megsztrnta, k6szitett
neki f6b6l egY v6s5t, s most mir
v6si 6s
Jeztrs is azr ialszhatta, ltogy
kalapllia a f6t.
Miria ahilzban dolgozott' J6 volt a
kozel6ben, 5 Pedig sosem ttirelmetlenkedett, mi6rt vagyunk ldtifban'
Szelicl volt, anYls 6s derfis' OIYan
volt, mintha mindannyiunk 6desanyia lett volna. Meghallgatta Panaszainkat, bekototte felhorzsolt t6rdiinket, 6s nevetve tfifie, amikor
egyszerre 6ten pr6biltuk telies hangei6vel elmes6lni neki legiriabb viligrasz6lo lelfedez€stinket'
Mlria 6s J6zsef egyszer rendet raktak a mrihelyben J€zus' hogy segit-

sen nekik, buzgon meglagadta

a

volt. mint 5. Sztilei odafordultak, 6s

a

szerszamoslAdat. .Jai' nehez!" - s6haitott fel, hiszen a l6da nagYobb

Iitvinyra egyszerre tdrt ki bel6ltik a
kacagAs. J€zus ugYan nem Crtette
vidlmsiguk ok6t, de, mivel i6kedvfinek litta Sket', veh-ik nevetett'
Mirra azttrn megdics6rte' ami€rt segiteni akart, J6zsef Pedig n6hlnY
iakanalat adott a kez€be, hogY eze-

ket segitsen arr6bb vinni' A kisfiir teljes komolys/aggal teliesitette a feladatot.

versenyt tutJ€zus nagyon szeretett

ni, nagyokat nevetett kdzben, 6s kiabilt, mint a tobbi gyerek' Sok feln6tt

nem onilt a llrmlnak' ,,Csak jit-

szunk" - v6dekezett J6zus csoddlkozva, mikor megszidtak minket'
akart MtrJ6zus egyik este segiteni
cser6ptlny6r
rrilnak a teritEsben. A
azonban kics0szott a kez6b6l 6s darabokrz t6rt. J6zus a szdia el6 kapta a
kez6t iiedt6ben' MAtia a csorom-

szi'iJ6zus 6rtilt, hogy v6gre segithet
leinek. A mfihelyben dolgozott' most
m5r igazi szerszdmokkal' Nagyon 6rdekelte a mesters6g, s J6zsef 6szinte

6r'omrnel, tLirelmesen tanitgatta'

Csendben dolgoztak egymds mellett;
k€rJ€zus n€ha odament J6zsefliez
dezni valamit, vagy J6zsef igazitotta
meg a gyalut J6zus kez6ben'
Amikor leszillt a s6t6ts€g, rongyos
alakok mer6szkedtek a hitz kdzel€be. ,Adiunk nekik enni!" - kerte JC-

zus az €desanYlAt ,,Tudom, hogY ne-

olyan 6l-resek!"

kunk sincs sok, de 6k
Miria €s Jozsef rnindig megosztott6k
mlsokkal azt, amiitik volt' ,,Soha nem
lehet olYan keves. hogY ne jttsson
masnak" - mondtdk. ..lsten szazszo-

rosan megild mindent, amit egY sze-

g6nynek oclaaclsz". Senki nem tlvoiott t6ltik i6 sz6 €s ennival6 n6lktil'

Az est6ket szerettem a legiobban'
M6rta 6s 6n megteritettiink; nem-

sok6ra iott J6zsef 6s J6zus, 6s mind-

annyian asztalhoz iilttink' Miria
feltlialta az €telt-, J6zsef 6ldlst mon<1ott, 6s sz6tosztotta az ennival6t'

Vacsora kozben besz6lgetttink' J6zsef

is mes6lt, J6zus is, €s M6ria is kozbesz6lt. Engem is k€rdeztek, mi
tdft€nt aznap, J6zus is elmes6lte, tni
tofi6nt a zsinag6gai iskoldban 6s mit
tanult a mrihelyben. Sokdig tartottak
ezek a vacsordk, annYi mes6lni-

val6ir.rk volt egYm6snak, 6s annYi
minclen sz6ba kertilt. Ahogy J€zus
novekedett, egyre tobb dolog 6rdekelte. s az is. mi mi6r1 6s hogyan van

a villgban. Munka kozben azt6n

sokat gondolkodott az elhangzotta'
kon.
Vacsora utdn elmosogattunk, majd

kdzdsen imddkoztunk. Bizalommal
besz6lgettek Istennel' €s nem rettegtek t6le, mint az emberek j6 r€sze'
Lassan 6n is hinni kezdtem, hogY ez
az igazsig.

Minket, gYerekeket aztln aludn\
kiildtek. M6ria m€g tett-vett kint, az6n leiilt rr.rhit foltozni' J6zsef is
odaiilt mell6. s m6g soklig besz6lgettek. Hozz/am csak a halk hangok
szfirddtek be. s az olailftmpa halvdny
f6nye. €s bekessEgben elaludtam'
Il1'enek voltak, Pedig 6ket sem kenilte el a flidalom. J6zsefet egyszer
kiraboltlk a sot6tben, elvett6k keser-
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vesen megdolgozott PCozeL MAria
sipadtan adott hllltt Istennek, hogy
az 6let6t meghagYtdk. Nemsokdra
rneghalt Mtrrra anyia. Anna. Azt6n J6-

zsef kezdett betegeskedni,

egYre

J€zus egyre tobbszor vonult el
imAdkozni, Atyilval besz6lgetni - igy

hivta az Istent. Csoddlatos volt nekem
is elhinnem, hogy az Isten szeret, 6s
hogy mi is szerethetitik 6t; nem kell

L

reftegnrink t5le, nektink

is

AtYdnk

akar lenni. Sz6ba szeretne dllni
vehink, csak a mi kozeled6sr-inkre
var.

J6zus annyira szerette volna, ha
minden ember elhiszi 6s meg6rti ezt!
Olyan nagyon vdgYott 16, hogY min-

den

Isten sleretet6nek vissZf6nye,'s hogy

minden sztil6 ldthat6v6 teheti az O
irdntunk val6 szeretet6t gyermekei
sz|mt.ra. Ma mAr 6n is ezt Pr6bllom
a kisfiammal.

gyong6bb lett.

It

hogy .Mdria 6s J6zsef szetetete az

ember-nek elmondhassa az

or'6mhirt! Sztrmdra ez volt a legfontosabb a villgon. N6ha ftgy 6reztem,

k6pes lenne az 6letet adni 6rte.
tudrik hazavinni a szUlei
Jerr-rzsdlemb6l; ott akart maradni a
ternplomban, hogy 6 most m6r csak
Egyszer alig

ezt hirdeti.

Hlrmukat lltva azt is meg€rtettem.

J6zus most ismert tanit6. Nemr€g
6n is elmentem a csal6dommal, hogY
meghallgassam 6t. A hdrom6ves Mat6, ahogy felismerte. kitepte magAt a

kezgmb6l, odarohant hozzd €s

a

nyakitba ugrott. J6zus alaposan meg-

lep6ddtt. ,,MatC, hat felboritasz!" nevetett, 6s megdlelte a kicsit. Erre,
mint jeladdsra, odafutottak hozz6 a
kisgyerekek 6s elozonlott6k J6zust. A
taniwinyok hdborogtak, a tomegb6l
is tobben morogtak, hogy 5k tanitast
szeretn6nek hallani, nem gyerekzsi-

vait. ,,Legyetek olYanok, mint 5k" mutatott rijuk J6zr.rs viddman, mikor
v6gre ki tudta szabaditani az egyik
kez€t. ,,6k mindent megErtenek, amit
elmondok. Ov6k a mennYek otsz6ga
- €s a tietek is, ha ilyenek lesztek!"

tottak a ndzdreti 6vek: az esti besz6lget6sek az olailAmpa f6ny6n6l, ahol
el6sz6r kenllt sz6 azokr6l amikr6l
J6zus most besz6lt; amikor azt figyelttik, hogyan vetik el a foldmfivesek a b6zit; amikor onfeledten idtszottunk, 6s a feln6ttek rosszall6an
n€ztek r6nk, mint most Met6ra 6.s tArsaira. N6ha elmosolYodtam, amikor
J6zus besz6d6ben rdismertem Mdria
egy-egy szav aitrrSsata.
J€zus azttrn megszaPoritotta a kenyeret; nem akart 6hesen elktildeni
minket. Alddst mondott, ahogY haidan J6zsef tette vacsora el5tt, €s az 5
mozdulattrval osztotta sz6t a kenyeret. Olyan ismerSs volt mindez, 6s

m6gis rendkivrili: mert amit Jezus
J6zseft6l €s M6rilt6l tanult, azt betoltotte onmag|val Az, akit AtyiAnak
nevezett. Es, bdr ismer6s voit, amit
hallottam tdle, m6gis. a tobbiekkel
egyiitt mondtam: ,,Ember soha m€g
igy nem besz€ltt"
Enna Borbdla

V6gril besz6lni kezdett, mi Pedig - hallgattuk. Eszembe ju-

tobb ezren

Katolikus Pedag ogiai Napok Bu dapesten
Ez €v szeptember 25.6s 28', valamint okt6ber 18' €s 19'

kOzott egy rendezv6nysorozaton vehettem r6szt
gyarorsztrgon. Ezen a konferenci6n a Katolikus Pedag6gi"i St"-ez6si 6s Tovlbbk6pz6si Int6zet ,,osszegyfiiioti." K6rplt-medenc6ben tal6lhat6 egyhdzi int€zm€Ma-

)
)

^

nyek vezet6it, Pedag6gusait.

Az osszeiovetel els5dleges c6lia annak a meggy6z6d6snek er6sit6se volt, hogy a katolikus nevel6k a
megfrful6 m^gy^r egyhiz legfontosabb munkat6rsai'
hisien a csalldok mellett legink6bb az 6 kezikben formdl6dik a jov6.

A rendezv6ny fSv6dnokei Dr. Paskai, L6szl6 biboros,
prim6s. esztergom-budapesti 6rsek, Dr' Sereg6ly Isw6n
6rsek €s Dr. Pipai Lajos ptirspok voltak. A 938 r6sztvev6b6l nyolcvanan 6rkeztr-ink a hatirokon trilr6l'
Szavakkal leirni nem lehet, mit 6rezttink, amikor meg6rkezttink Budapestre, €s meghallgattunk nlhlny el6'
acllst. T(rlcsordul6 szeretettel fogadtak minket, hatdron
tirliakat. J6 6rz€s volt, hogy torddnek veliink, nem nezve
azt, hogy orszlghatdtok vdlasztanak el egymdst6l, hiszen
egyek vagyunk. Osszetart, osszefon, 6sszekapcsol .benntinket magyarsdgunk 6s katolikus hitr.ink.
A konferenci6n kUldnbozd el6ad6k mellett felsz6lalt

Orbln Viktor volt korm6nyf6 is. Tobbek kozdtt arr6l
besz6lt, hogy 'az otszig i6v6ie a 15 milli6 (nem 10 milli6) magyar lelk€ben d6l el. A nemzeti egysCget csak a
barfnsig, a bizalom 6s a szeretet kor-6 lehet fel6piteni'
Ehhez azonbat gy6zedelmeskedni kell a gyfilolet felett'

GyfiloletbSl megElhet egy korm6ny, de egy nemzet
soha."

HidAsz Ferenc OFM. ptispoki helynok, a nagyszSl6si
ferences misszi6 vezet6ie beszimolt a kftpltaliai katolikus oktatds helyzet6r6l €s a k6tp6taliai magyarsig neh6zs6geirdl. Hangsirlyozta, hogy komoly gondot okoz a
megfelelS magyar nyelvri tankonlwek 6s sz6pirodalom
hiinya. Nagy sztiks6g lenne i6lk€pzett pedag6gusokra 6s
az iskollk felszerelts6g6nek fejleszt6sEre.
Term€szetesen a konferencidn nem csak magas szinvonalfi el6act6sok voltak, hanem kulturdlis programok is:
a Szent Korona megtekint6se a Parlamentben, kirdndulds
a Millenlris Parkba, v6gr-il Achim Erzs€bet mfiv6szn5

orgonahangversenye

a budapesti Szent Anna-templom-

ban.

Akdrpiltaliai r6szfvevSkre nagyon nagy

hatS'ssal

volt ez

rendezv€nysorozat. Sok irtmutatlst kaptunk ahhoz,
l-rogyan nevelitik boldog feln6nekk6 a f,elnovekv6 nemzeddket a katolikus egyh6z szellem6ben.
V6gtil a konferencia z6r6dokumentum6ban sz6 esett ar16l, hogy azanyaorszlg segiteni akarlaahatlron trili magyarokat, kezdem6nyez6seinket, int6zm6nyeinket, hisz -

a

bdr sokkal nehezebb konilm6nyek kozott,

tamogat6
tdrvCnyi h6tt6r n6lktil, kev6s felszerel6ssel, csek6ly sz6mt
magl,ai tankonywel €s szakirodalommal - m6gis, lekUzdve a neh€zs6geket, mfikodiink.

Fudella Magdolna

az aklibqgti 6uoda uezet1ie

-
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December szentiei
UnnePe: december 27-

Az lJr taniwdnYai kor6b6l Jdnos
kiemelked6 szem6lyis6g: P6ter ut6n
6 a legfontosabb az aPostolkolldgiumban.

evangElista kbzil az 5
szimb6luma a sas, melYnek szfunYal6sa, magas r6Pte 6s naPra figYel6
tekintete j6l krfeiezi Jdnos saidtossAgait. A negyedik evang6liumban csak
6gy szerepel, mint ,,a taniv1nY, akit
J6zus szeretett", s ez oIYan ielz6,
amelyet a tanivilnYok koziil senki
m6s nem visel.

A n6gy

szentir6smagYatiz6kat sokiig
foglalkoztatta a kifeiez€s: ,,a tanit-

A

vdny, akit J€zus szetetett". K6ts€gtelen, hogy J6nos P€terrel €s Jakabbal egyiitt kiemelked6 szerepet vitt
az apostolok kor6ben. 6k harman
att<otiat azt a legszfikebb kdrt az 0r
kortil, akik vele lehetnek kivdltslgos
oillanatokban: a szinev6ltozds hegy6n, Jairus hdzilban €s az Olaifdk
hegy6n a v€rrel verit6kez€skor. De
m6g e h6rom kdziil is J6nos ill a
legkozelebb az lJdv1zit6 sziv€hez,
mert az utols6 vacsordn nem P6ter,
nem is Jakab, hanem 6 haithatta a
fej€t J6zus kebl6re. Es h6sv6t vas6rnapjlnak reggel6n, amikor Mdria
Magdolna futva hozta a hirt, hogY
trres az lJr si4a, P6terrel egyUtt futdsnak eredt, l6tni a mondottakat, s 6, a
fiatalabb €rt oda.els6nek.

6s J6nos val6ban fiatal volt' ha
meggondoliuk, hogY az evanglliumot 90-100 kozott irja, Krisztus nyilv6nos m6k6d6se Pedig 28-30 koz€
esett. igy Jdnos volt az apostolkoll6giumban a Benjamin, akit az Ur a
legjobban szeretett.

Abb6l azonban, hogY 6 volt a
,,kicsi", s hogy azl)t annyira szerette,
nem szabad a kbnyeztetls feI€ szabadjdra engedni a k6Pzelettinket'
Mdr akkor kem6nY munkls6let 6llt
mdgotte, amikor J€zus hiv6 szava

hangzott fel6je, hiszen hallsz volt a

,(

akabbal egYUtt.
Unnep6t a nyugati egYhdzban a 6'
szlzad 6ta, december 27-6n rilik.

testv6r6vel,

J

Ebben azid6ben gyakran voltak l6to-

Ap16szentek

SzentJirnos aPostol 6s
evang€lista

UnnePr'ik: december 28.

Lzok a gyermekek viselik ezt

a

kedves nevet, akiketJ€zus, a pt6f€tai

ig6reteket beteljesit6 Messils kirdly
miatt oletett meg Her6des, azt gondolv6n, hogy igy megmentheti kir6ly'
s6g6t, 6s dinasztiilt alapithat a zsid6k
orsz6g6ban.
Lz Egyhdz v6rtan(rk6nt tiszteli ezeket az apr6szenteket, akik sz6val

m6g nem tudtak vallomdst tenni
Krisztusr6l, v6nik hull6s 6val azonban
tanirsitott6k, hogy 6 az, akir6l a pr6'

f6t6k j6vendoltek, a Kit6ly, aki vasvessz6vel fogja korm6nYozni

a

n€-

peket.

Unneptiket a keleti egYhtz december 29-€n, a r6mai egYh|z a 4. szdzad
6ta december 28-6n, kardcsonY kOzvetlen kozel6ben iili.

Labour€ Szent Katalin
UnnePe: december 3O'

Catherine Labour6 jimbor paraszt-

h6zasp6r tizenegy gyermeke koziil
kilencedikk€nt sztiletett a burgundiai
Fainles-Moutiersben 1805. mijus 26n.

Katalin kOrtilbeli.il 18 6ves korSb'an
azt 6lmodta, hogY egY marklns arcvon6s6, 6sz paP szentmis€t muat be'
Er6s k6sztet6st 6rzett, hogy odamenjen hozzi, m€gis iiedten a helY6n
maradt, amikor az a mir,e utin inte-

s6vel hivta. EgY

ail

misik dkalommal

Almodta hogy megl6togat egY
beteget, s a betegilgyMl ism6t al6lkozott egy PaPPal. Akkor egY hang
igy sz6lt hozztr: ,,Le6nYom, i6 dolog
6polni a betegeket. Most menektilsz
el6lem, egy naPon azonban boldog
leszel maid, ha hozzdm iohetsz' A i6
Istennek terve van veled' Ne feleitsd
ezt ell" Amikor n€hdnY €wel k€sdbb
az irgalmas n6v6rek egYik t4rsalg6j6ban meglittta alapit6juk, Pali
Szent Vince k6p6t, folki6ltott: ,pz az
a p^p, akit dlmomban l6ttam!"
V6gre 1830 dprilisdban novicia Iett
az .'rgalmas n6v6rekn6l Pdrizsban'

mlsai az EucharisztiaJ6zus6r6l, s folEbredt benne a szent vigY, hogY
ldthassa eryszer a Sz(rzanYtt is.
Y6gya els6k6nt 1830. jilius 19-6nek
6jjel6n teljeseden. ,,F' Szirzanya elmondta nekem, hogYan viselkedjem

a gy6otat6atYimmal, 6s sok mindent
rilm bizott, amirSl nem kell besz6lnem. A j6 Isten ki.ildet€ssel akar
megbizni t6ged

-

mondta."

1830. novembet 27-6n Katalin a
kozos elm6lked6s alkalmdval lltta a
Szfzanydt. Egy f6lgombon 6IIt, ll.}.a

alatt eltaposott kigy6

tekerg6zdtt.

Kez6ben gombot tartott, taita arany
kereszt 6llott, kez6nek uijait gydrdk
disziteftek, amelyekbe kr.ilonboz6
nagysdgit dr6gakovek voltak illesztve, 6s csodds f6ny sug5;rzott bel6ltik.
Ezutiln megvlltozott a l6tom6s. A
Boldogsdgos Sz(tz m6r nem tartotta a
foldgombot, hanem leeresztett f6nysugarakat 6raszva, kariai irgalommal
telve drultak a fold fel6. Alakja konil
ov6lis keretben arany berdkkel form6l6dtak ki ezek a szavak: O. brin
n6lkril fogantatott 3z6z Milria, konyo-

rogj erettrink, kik hozzild

menek-

sztink! Sziv6ben Pedig megkaPta a
megbizitst "Veress 6rm€t e minta
szerinC Aki hordja, nagY kegYelme-

ket nyer, kiilonosen, ha a nYakdn
vis€li. Ellirasnia a kegyelem azokat,
akik bizalommal hordi6k az Crmet."
1832. jrlnius 30-dn kibocsitottlk az
els6 2000 €rmet. 1'834. 6ptllis6ban
megjelent az eIs6 fu6s, cim€trcn a
6rem" n6wel- Az 6rem csak"csodis
hamar elterjedt eg6sz Eur6Plban.
Katalin 46 €ven at Clt itgalmas n5v6rk€nt Pdrizsban az Oregek otthon6ban. El6szor a konYhiban fog-

lalkoztatttrtk, maid

az oregek 6s

betegek 6Pol6s6ban, v€gUl Pedig a

kapun6l. Tok6letes p€Idlia lett az
irgalmass6gnak, amelY nem ismer
m6st, csak a betegek, oregek, gYermekek gondoz6s6t- Feladat6t eg€szen csondben, szer6nYen, al6zato'
san teljesitefte, mert sziv6ben az
istenszeretet em6szt6 ttize 6gett.

1876. december 31'-€n halt meg
Teste 6pen maradt, 6s az irgalma:
n6v6rek pirizsi temPlom6ban nyug
szik. 1.933-ban boldogg6 , L947 ' iiliu:
27-€n szentt€ avatt6k.
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A pisztorok aifind€ka
J6l ismerjrik az evang€lium sz?a kar6csonyi esem6nyekr6l.
Beszimol a kiriiyok h6dolatdr6l, s

vait

arr6l is, milyen ajdnd€kot" hoztak a
kis J6zusnak. A plsztorok ajdnd€kair 6I azo nban hallgat.
Felt6telezhetjtik, hogy a pisztorok r.ires klzzel keltek frtra? Aligha.
Lz angyal nem csak azt mondta:
Megvalt6", hanem
,,ma szijletett
^
azt is: ,,kisgyermeket tallltok p6lyiba takarva €s y6szolba fektetve". Eb-

b6l rogton tudtdk, hogy nagyon
szeg6ny csal6dr6l van sz6, akiknek

m6g bolcs5re sem telik. Az els6
meglepdd€s elmrhlt6val biztosan
osszeszedtCk, amijrik volt - s ez
nemigen lehetett m6s, mint sajt, tej,
keny6r - s 6gy indultak az tjsnllon

Talin sz6gyellt6k is,
hogy oly keveset visznek, pedig a
szent csal6dnak 6pp erre volt sztiks€ge. Az [tr6l 6rkezve ennival6juk
sem lehetett sok, s ugyancsak fdhetett a fejtik, hogyan jutnak majd 6lelemhez, lesz-e el6g tei a kis J€zusnak, ha Mlrilnak nem lesz mit
ennie. Elk6pzelhet6, milyen orom
€s megk6nnyebbtil6s volt nekik a
plsztorok ajilnd€ka. H6dolatuk pedig meger6sitette Sket abban, hogy
t6nyleg igaz az, ami veltik t6rtent.
A pisztorok szer€ny ajdnd€ka
Megv6lt6hoz.

e

a

igaz6n nagy ajlnd€kkd v6lik valamit6l. A fdraszt6 nap ut6n, a hideg
€jszakdban fltra kelnek, hogy megkeressEk Megv6lt6jukat. Nemcsak
valamit visznek, hanem enn6l sokkal tobbet: onmagukat. Teljes val6jukat ajAnd€kozzLk a Gyermeknek.
Ett6l vdlik v€gtelen €rt1kfiv€ szerlny ajlnd€kuk is, mert - mint a
szeg€ny asszony a k6t fill€rbe eg1sz val6jukat helyezt€k bele.
Isten t6ltink is ezt az ajlnd€kot
vdrja az 6 sztilet6se napjin. Nem
nagy tetteket, hanem hEtkoznapi
6letrink apr6 helyt|llS.sait, torekv6seit - s ezekben eg6sz 6letr-inket.
Nem dolgokat vdr t6liink, hanem
sokkal tobbet: onmagunkat. S ezt is
miattunk, mert tudja, hogy csak igy
taldlhatjuk meg a boldogsdgot, melyet s6vdrogva kerestink annyi mds
m6don. 6 viszont tudja, hogy ha
neki odaadottan 6ljtik 6letilnket,
akkor nemcsak kardcsonyunkat,
hanem minden napunkat besug6rozza jelenl€t6vel az eg€sz €ven it.

,,T€ged szotniaz,

fad boful..."
Oly.an neh1z tud lenni a megtCres. Magamr6l tudom, legt6bb-

szor mennyire nincs kedvem gy6n-

ni menni, kiteregetni a szennyest,
szembesiilni onmagammal. Mindig

6gy kell rltbesz6lni magam. Utana
mtrr j6 tisztS.nak lenni, megkonnyebbtilni, de addig is el kell
iutni.
Mennyivel nehezebb lehet annak,
aki hossz0 6vek szennyesEt, esetlei;
s(rlyos bfinok terheit viszi a v6ll6n.

TaI6n szeretne is megszabadulni
tdle, menne is, de valahogy nincs
biltorsdga. Mit fog sz6lni a pap? Es
mit fog sz6lni az lJr J€zus?
Mit fog sz6Ini az IJr J€zus? Ezt:
,Jojjetek hozzim, akik megf5radtatok 6s terheket viseltek, 6s 6n
megkonnyitelek titeket." Ezt mond-

ja, nem mdst. Mindenkit vir. Az a
hang benmink pedig, ami ennek az
ellenkez6jdt suttogia, az ellens€g€,
a S6tdn€. fls 6 az is, aki azt bizonygatja, milyen neh€z elindulni, tal6n
nem is lehet... Pedig, ha m6gis elin-

dulunk, kOzben vessziik
mennyivel konnyebb

a

€szre,

val6s6$,
mint az elkdpzelt neh6zs6gek, ame-

lyekbe nem kalkuldltuk bele Isten
kegyelm6t, segits6g6t.
Ilyenkor, kardcsonykor tal6n a J€zushoz'i6r6s is konnyebb. Taldn sokan vannak, akik egy szigor(r, felel6ss6gre von6 Isten k6p6t kaptik
gyermekkorukban, nem a t€kozl6
fiirt fogad6 atya k€p6t, aki kitdrt
karral fut el6be filnak, a nyak{ba
borul, meg6leli, s nem is a bfinei
6rdeklik, hanem az, hogy v6gre
hazajott. Isten ilyen, csak ilyen.
Kardcsonykor pedig m6g kozelebb
kertil hozz6nk kisgyermek k6p€ben. Kit6rja karjdt a iitszolban, s
mint minden kisgyermek, ana v6r,
hogy felvegyiik, magunkhoz 6leljrik, ringassuk, s 6 akkor rdnk nevet. Tegyrik meg most. Menjiink el
a jdszolhoz, mint a pisztorok, ve-

gyiik karunkba 6s oleljtik m gunkhoz a Gyermeket, aki ,,t6ged
szorniaz, r6d borul". S akire - ha
bevalljuk, ha nem - mi is szomjazunk.

Pdpai Zsuzsanna

----
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A negyedik naPkeleti bolcs
Egy r6gi mese tudni v6li, hogy tulajdonkEppen nem
hdrIm, h"tt"- n6gy kirdly indult el napkeletr6l ^ gyer'
kimek J6zus l6togatis6ta. A legenda szerint a negyedik
lirba'
t
a
gs€
rti
j
me
k
6ne
I
tev6
ive
r iiy t Lrtabannat hivtak. M
,,.* l"h"t"tt ott idej6ben a Neva o6zis fort6sdn6l, ahol a
I

hdrom kirdllyal kellett talltlkoznia. Mikor oda6rt, t6rsai
mir tov6bbmentek. Egy nagy szikla alatt azonban tal6lt
egy fat6bl6t, melyen ezt olvasta: 6szaknyugati itlnyban
lJvagolunkl Artaban el is indult azzal a h6rom
dragik6vel, amelyet az ti kirllynak akart .ailnd€kozni'

€s firadslgos lovaglis ut6n meg6rkezett Betlehembe. Itt megdobbenve 6rtestilt a Her6des 6ltal elkovetett gyermekgyilkossdgr6l. Nem talllta meg a Szent
Csaladoi sem, akik m6g idej6ben elntenekr'iltek Egyiptomba. Eltavoztak kitillyt6rsai is, akik az angyal int6s6re
mis irton t6rtek vissza hazdiukba' Szeg€ny Artabant naHos=szf

gyon bdntotta, hogy nem kosz6ntheti az irjszUlon kirilyl
i\ is hutatozta, hogy nem megy vissza mindaddig' amig
meg nem tal6lia.
Hindult 6s fitkdzben talillkozon egy szeg€ny asszonynyal. Kisfi6t szoritotta mag6hoz, €s igy sz6lt a kiriiyhoz:
de azok minden
,,Elmenektiltem Her6des katonli el6l,
pdnzem' amivel
lenne
Ha
;ilhnatban utoldrhetnek.
kellene menem
tal6n
akkor
6ket,
megvesztegethetn€m
6s
asszonyt'
az
megsajnllta
kir6ly
,,.[tiko*.i A i6silit
k6ziil'
h6rom
a
dr6gakOvet
egyik
az
neki
odaailnd€kozta
Hossz0 utazds ut6n vegre meg6rkezett Artaban kirliy
Egyiptom foldi6re. Mindenfel6 kdrdez6sk6dott' de senki
sJ*',.raou az itiszilott kir6lyr6l' Hidba mondta: laffuk
6s bolondcslllagilt napkeleten. Az emberek kinevett6k
el 6s nem
keseredett
nem
azonban
kirdly
A
nak{artottirk
veszitette el rem6nY€t.

Tortent az egylk nagyviltosban, hogy egy b6lpoklos
sokat gonl6pett mell6 6s alamizsnlt kert' A kirdly nem
dolkozott, hanem neki ailnd€kozta a m6sodik dt1gahris6ges
kovet. Azut6n tovdbblovagolt, amere csak vitte
ism6tJeruzs6Iemvltostrmfrlva
6v
Ndhdny
fOpot tev6je.
ba €rkezetr. A vdros d6li kapuilban egy toprongyos aszgyerszonnyal tal6lkozott, aki egy csaknem mezitelen
meket tattott a karilban.
Artaban kir6ly'
- Mondd csak, i6 asszony' sz6lt hozzd
kt6ly6t6l?
0isztilott
zsid6k
a
sem
te
nem hallott6l
kirily titokNem uram villaszolta az asszony -' aztti

-

-

ban utazik.
ezzel mondati?
- De h6t mit ielentsen e* Mit akatsz
megboldogult aty6m mindig
de
tudom,
sem
-Magam
az'6i kir6ly titokban €s 6lruh6ban utazik'
u",
-De ^u:i'rdog^tta:
6s llsd, milyen szeglny vagyok! Adi
r6m
most n6zz

valamit, hogy ruh6t vehessek a gyermekem' sz6m6tal
n*or ArtaUan neki ai6nd6kozta a harmadik' teh6t az
ajdnd6kot
utols6 drdgakovet. Arra gondolt, ha nem is tud
neki
szeretet6t
sziv6nek
kir6lynak,
ilszrilott

iini

^ESzot4or0an ugyafl, de tov6bb j6rta Attab,an a
€s az
v6gteien pusztakat. Nemegyszer kenilt viharba'
adharirz..'

!'l
a'

6lete is vesz6lyben forgott'

hez, (lgy l4tom, meg

teil

6, Uram, fohiszkodott Istenhalnom, -miel6tt az 6i kit6lyt'

meglfuthatnitm. Ekkor mennyei f6ny ragyogta konil, 6s a
fen| kozepette megjelent el6tte Iftisztus kir6ly' Lehajolt
Artabanhoz €s magdhoz olelte.
nemegyszer talii- Keclves Artaban - mondotta -, tem1t
llttAl engem!
Te
sor6n'
utazdsaid
velem
koztll milr

voln'd

- T6ge<1, Uram? De hdt hol ldttalak
el6l mene- Artaban! Az az asszony, aki a gyilkosok
megmentett€l
6s
akit
fordult,
hozz6<1
ktjlt, 6s segits6g6rt

az €hhaliit6l, az is 6n voltam. S6t, az az asszony is' akivel Jeruzsdlemben talllkoztAl, akinek a harmadik dt6gakovlt aidnd6koztad, az is €n voltam' Ertsd meg Artaban,
amit egynek a legkisebbek koztil tettCl, ^zt nekem tetted'
a
- S ek-kor J6zus Artaban fel6 nyirjtotta kez€t, melyben
drdgakovet'
hdrom
a
kir6ly folismerte
igy 6s eddig a keclves legenda' Milyen kdr, gondoljltok'
holgy ez u trCp tbrt6net csak mese 6s nem igaz' Azonban
amire ez a mese tanitani akar minket, az igaz €s

megszivlelendS. A keresztel6sben el6ttetek is felragyogott

,-r.r.,"t

csillaga. mikor Isten meggy(ljtotta bennetek

"kegyelm6nek villgosslg at. Egy mdsik csillag ragyogott fel
el6lietek a szentilldozlsban, hogy vezet6tok legyen az

6s
Istenhez vezetS fiton. Igaz, hogy itt a f6ld6n titokban
minllruhitban utazik a nagy Kit6ly' Minden emberben'

j6t teden felebarltunkban 6 reitdzkodrk' Ez6rt birmi
tJr
J€zusnak
szink az emberekkel, ezt tulaidonk6ppen az
nyomitba'
kir6ly
negyedik
a
ti
is
tehet
L6pfetek
tesszr.ik.
egy€s az emberek szeretete 6ltal drdemelj6tek ki, hogy
szer bel6phessetek Krisztus

kitiiy

orszltgiba'

Gyorgt Attila
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Karicsony -tri€v
Advent v1ge, karScsony vigili6ja,
december 24-e, itddm €s Eva napja. Ez a nap r€gen szigor(r bojti nap
volt,.hirstilalommal. Ez magyarizza
a szenteste 6tkez6si szokdsait.
Ez az este minden csal6dban a
szeretet tinnepe.
Karicsonyfit a XIX. szLzadban a
v6rosokban 6llitottak el6szdr, de
ma m6r mindenritt szokds. A
feldiszitett feny6fa, az aI6 k€szitett
aj6nd€kok, a szikr6z6 csillagsz6r6k, a meleg, meghitt f6nyt su96rz6 gyerry5k kozelebb hozzlk
egyrn6shoz a sziveket. Ilyenkor
€rezz\k igaz6n, mennyire fontos
szlmunkra a m6sik. a csaldd tobbi

mennyire nem is az
,,aj6nd€k lelke" a fontos, nem a
mit, hanem a hogyan kenil el6tagja,

s

t6rbe. Szeretrink s viszontszeretnek
bennr.inket. Ez az a nagy €lm€ny,

ez teszi kiemelkedS, jeles

rrz-

punkk6 karlcsony est6i€t. Ez egyben felel6ss6g is a csrlZ.d szAmAra:
ne maradjon senki egyedtil, maglnyosan, elhagyatottan, gondol-

junk az id6sekre, az
6l5kre,

a

egyedr.il

betegekre. L6togassuk

meg, aj4nd€kozzuk meg, ha lehet,
hivjuk meg 6ket, €rezz€k 6k is a
gondoskod6s, a szeretet meleg€t.
A kardcsonykor szokdsos 6telek,

melyek a szlnadok folyamdn vtrltak hagyom6nny6, pl. a kovetkez6k lehetnek: m6kos guba, stilt
pulyka, hallsz\€, gombaleves, burgonyasallta. A kar6csonyi sritem6nyest6l jellegzetes kell6ke pedig

a m6kos 6s di6s bejgli, valamint

a

m6zeskal6cs.

Ezen az est6n a gyerekeknek
sem kell lefekridnir-ik, sokszor az
eg€sz csal1td r6szt vesz az €jf€Li
mis6n; ennek - mint az adventi
hajnali mis6nek - szintdn meghitt,
rinnepi hangulata van.
Az €jf6li rnise elStt - mdsutt m6g
a vigilia d€Iutlnjdn - betlehemi
jdt6kok teszik szinesebb€ az tinnepet. E betlehemes jlt€kok f6szerepl6i a p1sztorok. akiket angyalok
keltegetnek €s krildenek az 6jszilott J€zushoz Betlehembe. Elmaradhatatlan szerepl6 az 6reg €s
siiket plsztor, akinek tr6f6s f6lrehall6sai szolgdltatj4k a humort, a
viddms6got.

Gyakran kapcsol6dnak a i6t€khoz a vizkeresztkor tinnepelt H6romkirdlyok, a napkeleti b6lcsek,
de 6ket tgazln janudr 6-6n tinnepeljrik.
A magyar falvakban december
26-in 6s 27-6n koszontik az Istvdnokat 6s a J6nosokat. Mivel ez a
k6t f6rfin6v igen n6pszer6, ez€rt a
koszont6s is gyakori.
Szilveszterrel folytat6dik a karicsonyi tinnepkor.
Ez a pol,glni €v utols6 napja,
templomainkban ezen az est6n
tartjlk az €v v€gi h6laad6st, €s a
hivek ekkor kapnak betekintdst az
elmrilt esztend6 esemdnyeibe.
Szilveszter az 6€v bircs0ztat6 r-innepe, telve vidlmsSggal, tlnccal 6s
zen6vel. A kar6csony a csal6d rinnepe, Szilveszterkor viszont nagyobb k6zdss6gek, csalldok, baritok tinnepelnek egytitt.
Az 6j€v a polgdri 6v kezdete; 6Irnosan ugyan, de az r.innep tovdbb
folytat6dik. Ez a j6kiv6ns6gok napja, valami elmfilt, lez4rult, s kezd6dik egy Oj 6v - Isten 1lddsdval.
Cserbdnics Adrienn

mdval, mint amilyeHozz^vtrox: 25 dkg
neket itt a k6pen is
m€2, 70 dkg margarin,
l6tsz. A kiszaggatott
20 dkg cukor, 7 eg€sz
pogdcsdkat kend meg
tojds 6s egy sirg6ja, I
teiskanll 6rolt fahCj, egy tk. 6rolt szegf(tszeg, 1 tk. egy toj6ss6rg6ja €s egy ev6kanitl tej kever6k6vel (att6l
reszelt citromh6j, 1 tk. sz6dabikarb6na, f€l kg liszt. A sz6p f6nyes lesz a teteje). Tedd stit5papirra, siisd sz€p

A legfinomabb n€zeskalics

mdzhoz: egy tojesfeh6rje, 25dkg porcukor.

Megmelegited

a

m6zet (ltrbasban l6ngon vagy mikr6ban),

elolvasztod benne a
margarint. Majd
hozdadod az osszes
tobbi hozzdval6t, 6s
g6ppel alaposan oszszekevered, gy(rrod.
H6tSben pihentesdl
Misnap ny6jtsd ki,
szaggasd ki mindenf6le kar6csonyi for-

pirosra! Ha kihfilt,
toj6sfeh6rj6b6l 6s
porcukorb6l kevert

j6 srirfi, de nem csom6s(!) mLzzal diszitsd. Ha nincs erre
val6 spricnid, akkor

nagyobb

injekci6s

fecskend6vel vagy
kilyukasztott nejlonzacsk6val is lehet
csurgatni a m5zzt.
Term6szetesen nyom-

hatsz a mdzba mandul6t, di6t, ak6r szines cukrokat is.

ui
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T€mak a gyereknevel€s rnfiv6szeteb-61 5.
Az {inneplEsrdl
Az emberis6g tortdnet6ben kezdett5l fogva n^gy szerepet iittszottak az rinnepek. Szeg6nyek €s gaz-

dagok egyarint sziiks6g€t €reztlk,
i-iogy egy-egy alkalommal kil6P:
jenek a h6tkoznapokb6l. Az tinnep: megdllls. Ilyenkor inkdbb
odafigyeltink azokra, akiket szeretllnk, mint a munk6s h6tkoznapokon.
J6zr-rs

vasirnapra? Hlnyszor fordr,rl el5.
hogy e (i6 esetben megtort6n5)
szentmisehallgatison kivul a vasirnap semmiben nerl kiilonbozik a
tobbi napokt6l? Egtik legfontosctbb
.fele szeretetti.nknek r:alaki irant,

hogy iddt szanunk ra. Ha szeretjiik
Istent, ha szeretjiik a csalldtaglainkat, id5t szdnunk rljr-rk - erre pedig
ktrlonosen alkaln-ras a vasdrnap.
EcvntrsN

is unnepel. A zsid6 ltnnep-

napokat egyiitt tili meg el5bb a
csalitdjtrval, maid taniwinyaival szimos ilyen alkalomr6l tud6sit a
Biblia. S6t, a klnai menYegzSn J€'
zus arra is hailand6, hogY nagY
mennyis6gf vizet borrd vlltoztasson - ne legyen akadliYa az onfeledt mulatisnak. (Att6l tartok,
ezefi ma sok ,erkolcsos" kereszt6ny megbotrinkozna.)

Az r.innepet mindig vltakozis,
k6sztilet el6zi meg. Nerncsak a laktrst, a szivtinket is ,,diszbe kell ol'

toztetntink", ahogY a kis herceg
r6klja.mondta.,,Ha p6ld6ul d6lutdn
n6gykor €rkezel maid, 6n rnrrlt h/aromkor elkezdek oriilni. Min6l
el6r6bb halad az id5, ann6l boidogabb leszek, N6gykor mir tele Ieszek izgalommal 6s aggodalomrnal;

folfedezem, milyen dr6ga kincs a
boldogs6g. ... Szuks6g van bizonyos szertartdsokra is."
Igen, a szerWrtasokra sztiksdg
uan. T€nyleg egyszerfibb lenne a
vasirnapi eb6det a konyhai asztalt6l, terit6 n6lktil, egy t6ny6rb6l elfogyasztani, de akkor hol marad az

rinnepi eb6d ktil6nleges

jesitjr-ik? Hdnyszor hagyunk mr-rnklt

volta?

Sokat tanulhatunk a kisgyerekekt5l. akikn6l m6g nem szempont a
(kulonben hasznos) gyakorlatiassdg, 6s varLzsa van szdmukra az
iinnepnek. J6, ha ebben er6bitjrik
5ket, hogy felnovekedve se felejts6k el a vasirnap 6s a tobbi unneP
ert€ket.

,,Az LJr napjltt szenteld meg!" hangztk a parancs, de hogYan tel-

vAGY A szAlaoltne.'.

Hasonl6 a helyzet a szttlet6snapokkal. Bir a csalhcl kozoss€g. nagyon fontos, I'rogy :r gyerekek meg-

6ij6k. hogy 6k egyenkent is
mennizit szlmitanak nekiink. Az
egy6nre szabott figyelem segit az
onelfogadirs kialakullslban, 6s arra
kdszteti a g,vereket, hogY 5 is figyeljen ocla mfsokra. Kel1, hogY
legyen olyan id6, amikor csak arra
az egy gyerekre figyelLink. A sziilet6snap kinilja az alkalnat Vannak csalldok, zihol a sztilet6snapos
gyerek v:alasztbatia n-reg, rni legyen
az eb1cl. Az is i6, ha meg
^znap hivni a barltait, hogy egf iitt
tucllr-rk
iinnepelj6k 5t. (Talln vannak. akik
att6l tar.tanak. hogy a gverek ra-

szokik arra. i-rogr'5legr-en 3
koz6ppontban. \em hiszem. irogv
ett61 kellene f€lni: altalabart azok
a g)'erekek akarttak rnirtdetuirotr a

kozeppottbart lertrti. efuik ottbon
ttettt kapttah eleg egl'Ettre szabotl
fig;elmet, es ig1- nem alakul ki
benntlk saj6.t €rt€kess€gtik tudata.
Mis t6ma az elk€nyeztet6s - itt
nem err5l van sz6, hiszen az alkal'
mank6nti koz€ppontba kertil6s
nem jelenti azt, hogY mindig minden kivlns'igit teljesitftik.) Fontosis, I'rogy a gYerek
nak tartom
"zt
Ilssa: a felnSttek sziilet6snapjit htrzaitfus, nagysztil6k - is sz6Pen
megrinnepeijtik.
MEcrrrn xenAcsolY? Je;, Nr...

Kozeledik a karacsony . TaIl,n ez
az az innep, amire legjobban k6szrilllnk, r-rgyanakkor konnyen el-

felejtjuk, mit is iinnepltink aznap.
Sok csalddn6l az €v legkin-rerit6bb
hetevd vilik ennek a sz1p r-innepnek az idSszaka. Nagytakaritds,
6rilsi stit6s-fdz6s, az ajind6kok
beszerzEse. rol'ram a fen',r5fi€rt, diszit€s - 6s rnire el6rkezik az tinnepl6s 6rdja, tobbn.vire holtflradt, a
kimertilts6g miatt talin ingertilt
csalldtagok veszik konil az iinnepi
asztxlt. Minden iinnePre vonal-

kozik. hogy az unnep van

az

emberert. nem pedig az embet az
iinnep€rt. Neln 6r'dcmes annl it
hajszolni rnagtrnkat, hogy elveszitsiik az alkalom orom6t! A stitesf6z,6s ne fajuljon a szomsz6dsfg,
rokonsirg kozti versenlrz6ss6: ki,
hlnyf6le, n-rilyen, rnennyi 6telkfilonlegess6get tud az asztalra pakolni. A nagytakarftast sem kotelez6 kozuetlentil az ilnnepek el6
iddzfteni; ilyenkor megteszi eg]'
"normdl" h6tv6gi takaritds, (tgyis
annyi a tennival6l Nem €ri meg
eirontani az tinnep b.angulatat az
idegesked6.ssel. i-rogv nem lesztink
rninclennc] ke.zenl
Az ai:rnciekokrol annyit, hogy
korintsem f-eltdtlentil a dr6ga doI
goknak onilnek legjobban a gy.erekek. Tobbnyire gyorsan meglln11k a csak egy c6lra haszn|lhat6
fit6kfigurdkat. Jobb - 6s sokszor
m6g olcs6bb is - valami kreativ iit6kot beszerezni, pl. 6.Pit6- vagY
szerelSk6szleteket, amiket 61ra 6s
6jra mds formdban rakhatnak
ossze. Amellett, hogy i6'i6t€k, feileszti is a gyereket, irgy tanul bel5le, hogy 6szre sem veszt.
V6gtil pedig: el ne felejtsuk a
nagy herce-hurca, ev6s-ivls. aiind€kozis kozepette, mit is unnePhinkl A karicsony J6zus sztilet6s6nek tinnepe. Az egYhdz elegendS
id6i ad ,,diszbe oltoztetni a szivtinket": az advent n€gY hete alatt Pr6b6l felk1sziteni minket arra, hogY
k€pesek legytink szivr,inkbe fogadni a gyermek J6zust 6s az 6 b€kess6g6t.. Lehet-e valarni enn6l
fontosabb?

,
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Bibliai versek - ahogy taldn m6g nem is
gondolkozttrnk r6luk
Szdrnos oljtan kijelentdst tartahnaz a Biblla, ami a
kdzdssdgekben kialakul6 emberi. kapcsol.atokra
ndzae ad tandcsot, s6t, alkalmankdnt paroncsot. A
bdzassd.g tald.n a legalapuet6'bb €s legszorosabb
emberi kdzdss€g -mdgis, ritkdn uonatkoztatjuk rd a
kapcsolatokr6l sz6l6 bibliai aerseket. Ezekbflt
a dlasztottunk most h drmat.

,,Anol ismei meg mindenki, bogjt az 6n tanituanyaim
uagjttok, ba szeretettel uagttok egltmas irant.,, On 13,35)
Korunkban a templomba jAr6k arlnya nagyon kicsi,
Eur6pa legtobb orszdgtban nem igen haladja meg

a 10

csalddunkba, legyen az €lettink r6sze. Im6dkozzunk az6rt,
hogy jobban megismerjtik 6t es igy egyre inkfbb hasonlrrtossd v6ljunk Hozz6. Mivel Isten sokkal jobban tudja,
hogy mi a j6 nektink, mint mi magunk, nem biztos, hogy

minclen k6r6srinket teljesiti - de ezek biztos, hogy ,,j6
6 teljesiteni is fogja azokat, mivel megig6rret
,,Az €,n nevemben" feltCtelezi azt, hory nem a magunk
nev6ben imZdkozunk, az^z nem a saj6t elklpzel6seink
megval6sullsdt akarjuk behajtani Istenen, hanem val6ban
az 6 akaratilt 6s orsz6g6t keresstik. Ha nyitottd v6lik a
sziWnk Isten 6s egym6s fel6, meg is taldljuk.
k6r6sek", 6s

szS.zal€kot. Ez azt jelenti, hogy az emberek dontd tobb-

a

Popouicsn4 Palojtay Marta

a magukat keresa6nynek
rnond6 ernberek megnyilatkozdsaib6l alkot magdnak
s€ge nem

paps6g, hanem

Alexius

v€lem6nyt az egyhtrzr6l. sdt. Krisztus szeretet6r6l is. Taldn

soha nem volt ennyire jel-szerepe a kereszt€ny hi,zass6goknak, mint most. amikor mind a
"kereszt6ny", mind a
,,h6zassig" fogalom megkErddjelez6dott. A vildgnak botr6,ny a templomba i6r6, ugyanakkor otthon folyton civakod6, rosszindulatri hlzastlrsak llwdnya. Milsr€sztviszont
elgondolkodtat6 lehet a nern valldsosok sz6m6ra, ha a
neh6zs6gek €s egym6s hibdi ellenEre is egymdst gyong6den szeret6, egym6s mellett hris6gesen kitart6 hlzastlr-

sakkal talllkoznak - honnan veszik hozz6 az er6t? Az
el6bbiek rnegsz6gyenitik, az ut6bbiak dics6itik Istenr a

villg el5tt.

,,Es bizony, mondom nektek: ba ketten egjtetertenek
afold\n barmely dologban, mindent, amit csak
kernek, megkapnak Atyamtol, aki a mennyben uan. Mert
abol ketten uagy barman osszegtfilnek az en neuemben,
kozr,iletek

(Mt 18,19-2o)

Egy id6s pap mondta erySze4 hogy ez a bibliai vers

senkire sem vonatkozik annyira mint

Ez6rt

nem szeret, aki keueset szeret.

Aki azt mondja neked, bogy szeret,
6s mds

ualakit gJ)fr\()l,

-

bazudik...

A szeretet nem tud batdrokat,
mindenkit, mindent magdboz

,,Hordozzatok egjtmds terbEt, s igjt teljesiteni foglatok
Krisztus tdruAnyet." (Gal 6,2)
Bfineink, hibdink, rossz rulajdonsdgaink, lelki s6nil6seink rniatt mindannyian valamikEppen teher vagyunk a
rndsik sz5.m6ra. (Ugyanakkor sok ororn forrlsa is.) Legink6bt: hlzastdrsunkra nehezedik rd rnindezeknek a srilya.
Nern lehet nem tudomdsul venni pdrunk ,,neh€z dolgait,',
ahogyan 6 is szenved a mieinkt6l. M€gis,
szeretet az
elfogadott szenved€sen keresztril novekszik.^ Ha lizadozunk, hlborgunk plrunk gyarl6s1gai €s az ezek okozta
szenved6seink miatt, ha nem vessztik fel 6s nem hordozzuk ez(" a keresztet-terhet, mindkettSnk szenved6s6t fokozzuk. Ha elfogadjuk 5t igy, ahogy van, 6s ilyennek is
szeretjtik 6t, el6k€szitjtik benne a talajt Isten gy6gyit6
tev€kenys6gEre. A mindannyiunkban megl€vd gorcsok sinogatAsra old6dnak - ostorozesra csak tov6bb kem6nyednek. Az el nem utasitott, hanem elfogadott fi.idalomb6l Isten valami nagyon sz6pet tud kihozni.

ott uagjtok kdz6ttr,ik."

Nem szeret, aki csak egyet szeret,

is fontos, hogy imidkozzunk

a

,6s

kifosztani uagtik onmagdt.

Es

odaadni mindent 6s magdt
Ienni mindene.

6s mindeneknek,

Szeressdtek

a

kis gjtermekeket,

nlert bolcsebbek
6s mert
Es

c)lel,

6s

jobbak ndlatok

az 0r nagyon szerette 1ket.

tanuliatok t6ttik. Szeressdtek

az eg madarait 6s tanuljatok

konnyfinek lenni
Szeressdtek

6s

dalolni t6ldk.

a dalt. Ahessetek

uiragokat a bdzatok kdnil.
SzeressEtek a

fakat

6s meleg

uackot uessetek az 6rzd kutyanak.
Simogassatok meg az arua bdrdnyt
s

a kis'csikonak cukrot adiatok.

hd,zastilrsakra.

hizast6rsunkkal
egyr'itt, egymds6rt. K6rjtik egyfirt az tJrat, hogy jojjon el a

,Sik Sindor
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A betlehemi €iszaka a'miiv€szek szem€vel
J6zus 6let6nek k6t mozzanata gyakorolta a legnagyobb hatdst az ern-

beri k6pzeletre - 6s igY a mfiv6szetekre, az irodalomra, is -, a k€t
legemberibb mozzanat, a kezd6 6s
a v6gs6 pont: sztiletEse 6s hal6la.
R6miban a 4. sz. kozeP6t5l szenteltek kulon Linnepet J€zus sziilet6s€nek, m6gpedig december 25-€t,
ami a legy6zhetetlen nap PogAnY
r.innepe volt. A keleti egyh6z csak a
4. sz. v€g€nvette 6t ezt az tinnepet.
Ennek megfelel6en a 4. sz6'zadban
gyakoribb a hiromkitltlyok imdd6s6nak jelenete az 6brizciAsokban,
mint a szUlet6s. Az efezusi zsinaton
437-ben Milriilt Theotokosznak, istenszUl6nek nyllvinitottlk, igy az 5.
sz6zadt6l a J€zus szillet6se jelenetben is megkaPta iiland6 helY6t.
NAzdreti Szent J6zsef csak a 6. sztzadt6l szerepel az dbrdzolisokonAz evang6liumok eg6szen roviden
irj6k le J6zus szUlet6s6t BetlehemAngelo Bronzino: A pdsztorok b6doldsa

ben. Maft

egYetlen

mondattal emliti (Mt
t,Z5). L t€ma ftbr6-

zollsi szermpontjdb6l
Lukdcs szdvege a
ddnt6, b6r J€zus szilet6s6nek 6 is mind6ssze k6t mondatot
szentel (Lk 2,6),
A sziilet6s szin'
hely6t a'nyugati keresztCnY egYhtz igen
hamar egy istdll6ba
helyezte, 6s enn6l a
felfogdsndl ki is tar-

tott, a keleti

egy-

hLzmfvtszet mtrr

apostoli korban

az
a

,,sztilet6s barlangiitt""

|brAzolta,

apokrif

amelY16-

evang6lir:-

mok irnak. A szikla-

barlang

Agapito Pietro Paolo: Jezus sztiletdse

motivLlma

keleti hatisra

az eg€sz koz€Pkor folyamSn. A
biz|ncr k6Pti-

pus abban is
krilonbozik a
nyugatit6l, hogy

MLrilt a szUl€s-

t6l

kimertilten

egy matracszer(r

fekhelyen nlrrgodva i,br7,zoliz.

A

nyugati

egyhiz

elutasi-

apokrif
tofia
^z
evang6liumokat, de n6hdny
motivumdt he-

lyenk€nt

az€rt

irbrlzolta. Bir a
mfiv6szet term€szetesen koronk6nt v6lto-

zott
i

stilus6ban,

az alapk€plet 6s
alkalmazott
^z
jelk6pek rend-

szere
b.

szillrd

maradt. J6zsef

h6tt6rbe hfiz6dik. A f6szerepl6k
az anya 6s a GYermek. M6ria atcS'n
sokszor sejtelmes-fdidalmas mosoly
bujkdl: mintha el6re €rezn6 gYermeke sorslt. A kis J€zus n€hdnY
kend6n vagy szalmln fekszik a fold6n r-ag.v a ilszolban' Ha ilszolban
van. egy 6kor 6s egY szam6r lehel
meleget 16. Ezekr6l az 2ilatokr6l
sem sz6l a Szentirls egY szot sem, a
mfiv6szek - helYesebben a mriv6szek munk6iat ftanyit6 egyhirz - va-

a

ltliii}lan is tovdbb 6lt

-

rendszerint kiss6 mogorv6n -

l6szinfileg lzails pr6f€cilia alapidn

vontik be 6ket a ielenetbe:

,,Az

ok6r megismeri gazdtjln, €s a szam6r winaki6szol6t, csak Izrael nem

ismer meg, n€Pem nem tud semmit

megErteni" (lzai6s konyve 7). Eze-

ket a sorokat mlr Origen1sz (254
korijl), az alexandtiai neves kereszt6ny teol6gus osszekaPcsolta a
betlehemi ilszollal. Nisszai Szent
Gergely ( 394) fgY drtelmezte ezt a
k6pet, hogY az okrot megkOti a tdrv6ny (mint a zsid6 n6Pet), a szamLr
viszont a b6lv6nyimdd6s terh6t viseli (mint a PogAnYsig).
A szent csalddot befogad6 roskatag kalyibinak rendszerint van egy
saj6tos vonisa: egYik sarka PomPds

oszlopra t6maszkodik. HogYan ke-

rtil ez dz

oszloP

a

kalYibdhoz?
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Tdbbf6le magyardzatot is ismeriink.

Az egyik Szent Bonaventura vizi6ja,
a Meditationes Vitae Christi (Elm6lked6sek Krisztus 6let6r5l), amely
szerint Mdria nem szenvedett rigy,
mint a foldi asszonyok, egy oszlopnak tlmaszkodva sztilte meg gyermek6q majd tdrdre borulva imldta.
Egy mdsik magyardzat, hogy a J6zus
6let6t bemutat6 k1z1pkori misztEriumj6t6kokat a v6ros f6ter€n
egy6ttal piacln - tartottak, s ott a
szr.ilet6s, valamint a p6sztorok 6s
kirdlyok imlddsdt bemutat6 lelenet
istill6diszlet6t kozvetlentil a templom kapuja mell6, annak egyik oszlop6.hoz 6pitett6k - ennek eml6k6t
5rizn6 a festm6nyeken ldthat6 oszlop. V6gril egy tovabbi lehetds6g,
hogy az oszlop utalis arra az oszlopra, amelyhez J€ntst tra'llka it€l6se 6s megostorozisa alkalmAval
k6toztek.
A 74. szizadban a misztrka hat6sdra a k6sei romdn 6s g6tikus 6br1-

zollsokon i6l felismerhetS az a t6-

Matteo di Giouanni: Madonna k€t angyallal

rekv6s, hogy kifejezz€k az lstenanya €s a Gyermek kapcsolatinak
bens6s6gess6get. E sz6zadb6l szArnazlk Sv6dorsz6gi Szent Brigitta 11tomdsa:,,...hirtelen, egyetlen pillanat
alatt hozta vlllgta fidt, akib6l elmondl'ratatlan f€-

Fra Filippo Lippi: Gyermekdt imd.cl6 Maclonna

nyess6g 6radt,
ami a Naphoz
sem hasonlithat6,

nemhogy gyer-

tyAhoz,

amivel

J6zsef villgitott.
Az isteni f6ny teljessdggel elnyomta a gyertyavil|got... Azonnal
megldttam a dics6 gyermeket,

aki ruhdtlanul 6s
f6nyl6en ott fe-

klidt a

foldon.

Teste teljesen ma-

kul6tlan volt. Hal-

lottam az angyalok bdios 6nek6t
is. Amikor a Sz(rz
€rezte, hogy m6r

me€lszriletett a
gyermek, lehaitotta fei€t, imtrra
kulcsolta kez€t €s
nagy 1hitattal
imddta fidt. Ekkor
az addig t6vol l€-

v6 J6zsef is bel6-

pett, 6s

t6rdre
borulva imAdta a

gyermeket." Az ilyen lltomdsok 6s a
mriv6szi lbrizol{sok kolcson6sen
befoly6soltdk egymdst. T6ny, hogy
a 74-75. szdzadban kialakult egy irj
k6ptipus, amelyben M6ria t€rden
Allv a imddia gyermek6t.
A gyermek J6zust im1d6 v^gy zen6l6 angyalok kordbban is hozz6-

tartozt^k a J6zus szr.ilet6se-lbrizollsokhoz. Az Atyaisten dld6an tekint
le a jelenetre. A k6s6 koz6pkori J6zus szUlet6se-k6peken sokfdle vird-

got figyelhetrink meg; ezek

nem
csup6n diszit6 elemek, hanem szim-

bolikusan Krisztusra vagy Mirifua
utalnak, pl. a passi6ra, Mtrria 6romeire vagy fAidalmaira.
A k6s6bbi korokban a hangsfly
egy6rtelmrien J6zus sztilet6s6r6l a
pdsztorok imddds1ra tev6dik at. Ha
a betlehemi lyszakdban pisztorok
h6dolnak a Kisded el5tt, akkor a
festS ezt arra haszndlia fel, hogy
cserzett, darabos, durvdbb arcukat
ellent6tbe iilitsa M6ria dtszellemr.ilt
vondsaival, €s igy m6g iobban kiemelje sz€ps€g€t. Ha a napkeleti
kir6lyok 6rkeznek ajlnd€kaikkal,
akkor egyikUket, Boldizsdrt, sokszor
sot6t b6rfi m6rnak mutatiak, ielezve, hogy Krisztus hite a fold minden
n6p6nek valllsa lesz, 6s sztiletdse
mindenki szLmdra egyformdn jelent6s esem6ny.
A t6ma napjainkig nyomon kovethet6 tovdbb6l6se a kardcsonyi bet-

lehemek illit6s6,nak szok6sa.
RiskS

Mariann
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Szeg€nyke
Angol mese
A tengerparton egy v6rkast6lyban €lt egy gazdag,
oreg gr6f. Naphosszat egyedul uldog€lt a szobii6ban az ablaknii, s komoran egyre a tengert n€zte.
Nem volt egyetlen bardtla az eg6sz villgon. Meghaltak vagy messzi orszigokba v6ndoroltak a rokonai, csak egy unokdja €lt. Az oreg gr6f nem szerette
az unokdilt Megeskridott, hogy soha-soha egyetlen
pillantdst sem vet ri, mert a gyermek sztilet6sekor
meghalt az anya, a gr6f egyetlen le5,nya. A boldogtalan oregember m6g a virkast€ly n6p6nek is megtiltotta, hogy gondjit viseljdk az trvdnak Nem is
torSdott vele senki, csak oreg dajkdja, aki valamikor
az €desanyjdt is'ringatta. M€g nevet is az oreg daika
adott a kisllnynak:
- Szeg6nyke - igy hivta mindig, rajta is maradt ez
a n€v, mindenki igy emlegette.
Mirltak az €vek, de az oreg gr6f binata, haragia
nem enyhult az id6vel. Nem tor6dott semmivei,
nem szeretett senkit. A virkastely n6pe szabadon
garlzdllkodott a kast6ly termeiben, gyom verte fel
a hajdan csupa vir6g kertet , de bdnta is az oreg gr6fl
6 csak n€zte, n€zte a tengert, hosszft, feh6r szak6l'

Ia m6r a r€rd€t verte, szemdb6l nem fogyott ki a
konny, sziv€b6l nem szdllt el a gonosz harag, amit
Szeg6nyke irint €rzett.
Kozben folcseperedett a kisllny. MezitI6.bas rongyosk6nak csfrfolta a vdrkast6ly n6pe, csak egy valaki nem csfrfolta soha: a hbapdsztor. 6 szerette Szeg6nyk6t, s hogy j6kedvre deritse, furulydzott neki.
Sz6It a furulyasz6, Szeg6nyke t6ncra perdtllt, a hbik
meg figy suhogtattdk a sz/arnyukat, mintha oniln6nek a tdncnak, furulyasz6nak.

hercegekkel tlncolnak, de talin m€g a kir6lyfival is.
6reg dajkirja konnyezve k6rte a nagyapj|t, hogy
csak egyszer, egyetlene gy szer sz6ljon Szeg6nyk6hez
egy-k6t j6 sz6t, engedje meg, hogy sz€p ruhlba
oltozzon, s nagyapjdval egyutt elmehessen a bdIba.
Az oreg gr6f kem6ny szir.'e nem hajlott a sz6ra.
Rdrivallt a dajk6ra, hogy tobb6 emliteni se merje
elStte Szeg€nyk6t. A szolgahad meg kinevette, csfrfolta az 6wdt. Menien csak a libaplsztorhoz, az az 5
baritiar. Mit keresne a f6nyes urasigok kozott? Szeg6nyke meg is kereste a pajtlsit. s neki sirta el
binattrt. A libap6.sztorfi{r fogta a furuIyaiilt s hogy
megvigasztalia, el)trtszotta rajta a legeslegszebb, legvidimabb dallt. Folsziradtak Szeg6nyke konnyei,
megfogta a pajttrsa kez6t, s t6ncos l€ptekkel nekivigtak a szomsz€dos v6rkast6ly fel6 vezet6 rltnak. A
furulya tovibb zengett, 6k meg mentek, mentek,
mint akiket vdrnak valahol, mogotttik feltarton fejjel
ballagtak a libdk.
Al'rogy igy furulyasz6ra mendeg6ltek, egyszer csak
osszetaldlkoztak egy ifjft lovaggal. A lovag megk€rdezte t5lt'rk, hogy merre van a vlrkast€ly, ahol a
kirltly vend€geskedik. A pisztorfii azt mondta, hogy
6k is oda tartanak, s ha a lovag nem veti meg a tarsasdgukat, tartson veltik.
Most mdr h6rmasban ballagtak tor'lbb, a furulya
meg mintha m€g vid6mabban zengett volna, de taI6n
m€g a nap is melegebben stitoft, mi6ta 5k osszetallikoztak. Az idegen lovag csak nlzte, n€zte Szeg€nyk6t. s annvira megtetszett neki, hogy azon nyomban
feles€gtil k6rte. De Szeg6nyke csak nevetett.
- Ejnl-e. kedves lovag. kicsrifolna az eg€sz vil6g,
ha a mezitllbas. rongyos Szeg6nyk6t venn6d fele-

Egy napon hire jirt, hogy az orszig kttrlva a
szomsz6dos v6rkast6ly urtrhoz 6rkezik vend6g- s€gril!
De a lovag toi-6bb k6rlelte. Mitbani^ 6, ha nevets6gbe, vele tartanak az udvarholgyek, a lovagok.
rajta, ne tor6dj6k azzal Szeg€nyke sel SzOp sz6'
nek
hercegek mind, de m6g a kirllyfi is. A kirllyfi feles6get keres , igy besz€lt€k, s ez igaz lehetett, mert a val k€rte, legyen a mltklia, s 6if6lkor, mikor a Ieg'
kirliy fogadtrsdra a vit€z lovagokon, gr6fokon kivul szebben sz6l a zene a bllteremben, jojjon oda, ftgy,
egybehivt6k az orszdg minden elad6 llnyit. F6nyes ahogy van, mezitl6b, rongyos ruh6j6ban, a llbdkkal
meg a paittrsival egyLitt, mert 5 csak vele, Szebdlra k6sztilSdtek a szomsz€dos vdrkast6lyban.
Futdr lrkezett az oreg gr6fhoz is a kirdly meg- g6nyk6vel akar tlncolni a kir/aly el6tt.
Szeg6nyke hallgatott a lovagk€r6 szav6ra, s mikoi
hivisival. Az oreg gr6f levlgatta t6rdig 616 h6feh6r
szaktrllit, kinyittatta a r6gi, lezLtt vasveretes lid6kat, ejfAlt ritott az 6ra, benyitott a t6ncterembe. Mogotte
el6v6tette 6kes-f6nyes oltoz6k6t, legszebb patiptri6t szdrnysuhogtatva a tizenkdt feh6r liba, s a menet v6g€n a furulydz6 pdsztor l6pdelt. Amult-bdmult az
f olszersztrmoztatta drdgakovekkel kirakott arany os
udvari n€p, a kirliy is felemelkedett tr6nusir6l, s a
kanttrrral, nyereggel, irgy indult a kirlly e16be.
'tr6nus
l€pcs6i€r6l Szeg6nyke el6 sietett az ismetetSzeg€nyke is hallott a f6nyes biir6l, s a konyhaajaki nem volt m6s, mint a kirily egyetlen
lovag,
len
t6b6l figyelte a szolgahad k6szul6d6s6t. Keserfien
fia. K€zen fogta Szeg€nyk6t, apia eI€ vezette, s igy
sirdogdlt, hogy 5 nem mehet oda, nem n€zheti v€t
gig, mikor az orszlg elad6 llnyai a lovagokkal, szolthozzl:

U1 J{ajttis
itt van az €n

vtrlasztottam, 6 a mtrtktrm, 6 a legjobb, legszebb l6ny az orszt,godbanl
Ebben a pillanatban megsz6lalt a pisztorfiri furuIy6ja, varlzslatos, 6des dal zengett, s a furulyasz6ra
Szeg6nyke rongyos ruhilja arannyal, ezristtel himzett
selyemm6 vtrltozott, arany os- gy6mantos korona csilIogott a fej€n, a l6b6n atlaszcip6cske; a feh€r liblk
meg - l6ss csodlt!- h6feh6r selyembe oltozott apr6dokk6 vlltoztak, s felsorakoztakszeg€nyke mog6. A
kirdly a sz€p mennyasszony el6 l6pett, s 6des ldnyinak sz6litotta. Ekkor folharsantak a harsonik, s
az udvari dimAk, a lovagok, a gr6fok irmuldozva
srigtak ossze:

-

Edesap6m,

A csillagnrha
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- A kirdlyfi a legjobb, a legszebb linyt

vdlasztottal

Alibapdsztor azonban eltrint. Soha tobb6 nem hallottak se fel6le, se varizsszavri furulydjdr6l. Az 6reg
gr6f meg, mit tehetett volna egyebet, behunyta a
szem€t, nehogy l6tni kelljen az unokdjit, hiszen
megesktidott, hogy soha, egyetlen pillantist sem vet
rd. Visszament a virkast€lyba, letilt az ablak el6 a
v6n karosszlkbe, s sziv6ben haraggal, szem6ben
konnyel ism6t a tenger fel6 fordult, s lzltrn m6g mdig
is azt n€zi.
Ban6cz llona dtdolgozdsa

adta. Mezitllb ment tov6bb. De

m6r igy, cip6 n6lkril, ruha n6lkiil,
nem
akart tovibb az 6ton menni,
Grimm testadrek
let€rt hdt, be egy erddbe.
Volt egyszer egy llnyka; apja is, hdm nincs, amivel a testemet beKozben beesteledett, leszilllt a
anyja is meghalt, s 6 maga olyan fedhetn6m.
sot6ts6g. Megy a llnyka az erd6n gy szegdnys6gbe iurott, hogy
A llnyka megszdnta az any6t, Ie- ben, egyszer csak hallja, hogy valam6r nem volt egyebe, mint az eW vetette a ruh6\6t, r1adta az any6- ki siq sir6nkozik a fdkk6zt:
sz6l rajta lev6 ruhdja meg a kez€- k6ra, s ment tov6bb.
- Jaj, nekem, boldogtalannak,
ben egy darabka keny6r.
egy irwa ing nem sok, de anyGondolta szeg€ny l6nyka, ha
nyim sincsen, amivel f6z6 tesm5r nincs senkije, semmije, mit
temet fedezhetn6m!
id6zz€k a faluban? Elindult h6t,
A llnyka nem is n€zte, ki az,
neki a viIlgnak,
egy sz6l ray
mi
az; gyorsan lehfizta magdr6I
ta val6 ruh6ban s^z
kez6ben a daaz egy szdl inget, amije volt, s
rabka keny6rrel.
odaadta annak a szeg€ny sir6nAhogy megy, mendeg6l az orkoz6nak.,,Ogyis sot€t van, nem
szag(tton, szembejon egy oregl6t senki, ellehetek ing n6lktil
ember. Megliltja a Idnyka kez€is" - gondolta.
ben a kenyeret, 6s azt nlondjai
Azzal fllpillanrotr a magasba.
- Jaj, 6des lelkem, h6rom
Lltta, hogy egyik csillag a mAsik
napja nem ettem, rcttent6en
ut6n gyullad ki az €gen. Azt6n
6hes vagyokl K6rlek, szdnj meg
mintha az €g megmozdult volegy darabka keny6rrel!
na, mintha egy kicsit megr6zta
A ldnykdnak megesett a szive
volna mag6t;6s a kovetkez6 pilaz €hes oregemberen, s odaadlanatban elkezdtek zizegve hulta neki a kenyer6t.
lani a csillagok, Ahogy hullonak,
Ment tov6bb, egyszer csak l6t
mindj6t ossze is fon6dtak, s a
egy diderg6 kisfiit az (rt menllnyka, aki mindendt elosztogatren.
ta, eryszerre csak oft 6llt tet6t6l
Azt mondja a kisfi(r:
talpig f€nyesen, zizeg6, csillog6
- Jaj, k€rlek, szlnj meg encsillagruh6ban. A derekdn pedig
gem, l6tod, majd megfagyok itt a
Ahogy ffi€gy, mendeg6l, tal6l az csillagkot€ny volt, 6s a csillagkohidegben, legkivdlt a fejem fdzik.
ritf6len egy oreg koldust. Mut^tja t6ny zseb1ben egy halomnyi csillaA llnyka odaadta a sapkdilt a az 6reg koldus a I6bdt:
gokb6l val6 drilgak5. A kisliny sokisfifrnak, s ment tovdbb. Ahogy
6des
l6nyom,
l6tod,
hogy
ha tobb6 nem litott ins6get, s holta
-Jaj,
megy, mendeg€I, szembetal/alkozik
foltorte a talpamat a k6ves fit, napjdig gondtalanul 6lt a csillagegy any6k6val.
menni se birok tov6bb, csak rllok p€nzb61.
6des
l6nyorn
-Jaj,
- mondia az itt az itf€len a fagyban!
any6ka -, Iatod, milyen keserves
A Ilnyka megszS,nta a koldust,
R6nay Gyorgjt dtdolgozdsa
sorsra jutottam, m6r egy oltS ru- levetette gyorsan a cip5j6t 6s neki

Ui J{ajtris
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0r szolgalolednya uagyok:
tdrtenj4k uelem szauaid szerint."

(Lk 1,38)
Ezeket a szavakat mondta Miria
isteni kalandj inak kezdet6n, amikor
az angyal felfedte el6tte Istennek azt
a terv6t, hogy 5 lesz a Messi6s 6des-

anyja. Miel6tt azonban beleegyezett

volna, meg akart gy6z6dni arr6l,
hogy Isten val6ban ezt akaria-e.
Amint azonban megbizonyosodott
err6l, egy pillanatig sem habozott,
szivb6l azonosult vele. Ettdl kezdve
mindig, teljes m6rt6kt>en az 6 akaratLra hagyatkozott, m€g a legfSY
dalmasabb, legtragikusabb helyzetekben is.
Mivel nem a sai6t akaratlt tette,
hanem Isten6t, mivel teljes m6rt6kben bizott abban, amit Isten kert t6-

le, boldognak mondja 6t

minden

nemzed6k (vo.: Lk 7, 48). Szem6lyis6ge pedig oly m6rt6kben kiteljesedett, hogy 6 lett a N5, a sz6 igazi
6rtelm6ben.

Ha teh6t Isten akaratAt

tessztik,
gyimolcse, hogY meg-

annak az a
val6sitjuk szem6lyis6gtinket, eljutunk a teljes szabadsdgra, lCttink el€ri igazi kiteljesed6s6t. 6 ugyanis
orokt6l fogva elgondolt benntinket
6s szeretett minket, mindig ott voltunk a sziveben. Isten el6tttink is fel
iifl<arja fedni, hogy mit tervezett el
r6lunk; meg akatia ismertetni veh.ink

igazi l€nyinket - ahogY MittiAvaI
tette. Mintha igy sz6Ina hozzdnk:
,,Akarod, hogy bel5led €s eg€sz €le-

tedb6l remekmfivet alkossak? K6vesd azt az utat, amelyet mutatok
neked, €s azzd v6lsz, aki mindig is
voltll a szivemben. Mert €n orokt6l
fogva elgondoltalak 6s szerettelek,
kimondtam a nevedet. Azzal, hogY
elmondom neked akaratomat, kinYilatkoztatom igazi €nedet."

ti

Isten akarata tehAt nem k6nYszer,
amely korlitoz benntinket, hanem
irdntunk val6 szeretet6nek, r6lunk
alkotott terv6nek kinyilvinit6sa. Ma'
gasztos, mint 6; vonz6 €s magdval
ragad6, mint az 6 arca, maga Isten
az. aki nektink aidnd€kozza onmagdt. Akaratz olyan, mint egY ara.ny-

2OO2. december

vez6rfon6l, amely 6tmeg itszovi foldi 6s mdsviligi 6le-

s2tr1, egy isteni

tr.inket. Az orokk6val6s6gt6l az
orokk6val6sigig ivel Isten elm6j6b6l indul, vlgigvezet a foldi 6leten,
6s a Mennyorszdgban folytat6dik.
Isten azonban terve teljes megval6sullsdhoz k€ri az 6n 6s a te be-

leegyez6sedet, ahogyan Meriet6l is
k6rte. Csak igy val6sulhat meg az az
ige, amelyet r6lam €s r6lad kimondott. Ez€rt mi is, mint Miria, meghivist kaptunk arra, hogy ezt v6laszoljuk:
,,Az

6r

szolg6I6le6oya vagyok: tor-

hogy mit tegyen 6s mit ne. De ha
hiszek abban, hogy Isten a szeretet,
6s bizom Benne, akkor tudom, hogy
a javamat 6s m6sok iav6t szolgllja
mindaz, amit szlmomra 6s a kortlbttem l€v6k szAmlua k6szitett. Tehlt itadom magam akarat6nak, te!jes bizalommal rei hagyatkozom,
eg€sz val6mmal azt teszem, mig
eggy6 nem vdlok vele. Mert tudom,
hogy ha befogadom az 6 akarat/t,
magtrt fogadom be. 6t olelem magamhoz. BelSle tApIllkozom.
El kell hinniink, hogy semmi sem

ezzel6t

tdrt6nik v€letlentil. Nem hilbaval6
semmilyen oromteli, semleges vagy

t6nj6k velem szavaid szerint."

fdjdalmas esem6ny, semmilyen tal6ikoz6s, csaltrdt, munkahelyi vagy is-

Term6szetesen nem mindig vil6gos, hogy mi az akarata. AhogY M6-

kolai helyzet, fizikai vdgy erkolcsi

ria tette, nektink is k6rntink kell a
f6nyt, hogy meg€rtsLik, mit ker t6hink. J6l, teljesen nyitottan kell hall-

helyzetek vagy emberek Isten tize-

lllapol A ktilonbozS

esem6nyek,

netei sz6munkra. Mindezek hozzdjlrulnak Isten terv6nek megval6-

gatnunk Isten bennr.ink sz6l6 hangi6ra.Ha sztiks6ges, tan6csot kell k6rmink valakit6l, aki segiteni tud nektink. Ha viszont egyszer meg6rtettrik, hogy mit akar, mondjunk azon-

sr-rldslhoz. Ezt a tervet lassan-lassan,

nal igent. Ha ugyanis felismerjtik,

,,Az Or szolgil6lednva vagyok: tort6ni6k velem szavaid szerint."

6

akarata a lehetsEges leglegjobb dolog az 6le6s
nagyobb

hogy az

t\inkben. akkor maid nem beletorSd6ssel fogadjuk, hogy Isten akaratAt
,,kell" tenniink, hanem onilni fogunk annak, hogy megtehetitik. amit
kivin. a tervei szerint €lhetiink.
hogy megval6suljon mindaz. amit
elgondolt r6lunk. Ez a legiobb 6s a
legbolcsebb. amit tehetiink.
,Az tr szolgdl6leinva vagYok" Minlinak ez a mondatz egYben a mi
szeretettel teli vilaszunk is Isten szeretetere. Ezek a szavak megtartanak
benniinket abban, hogY mindig Isten fel6 forduliunk, hallgassuk Ot,
engedelmeskedjtink Neki; azzal az
egyetlen vitggyal, hogy teliesitstik
akaratAt, 6s igy olyannd vdljunk,
amilyennek 6 szeretn6.
Ennek ellen6re n1ha el6fordul,
hogy abszurdnak l6'tszlk, amit t6Itink k6r. Ugy trinik,-szeretn6nk
iobb lenne m6ssajdt
k6nt cselekedni,
keziinkbe venni 6lettinket, egyenesen tan6csot szeretn€nk adni Istennek, s6t meg akarjuk mondani neki,

napr6l napra fogjuk felfedezni, ha

irgy tessziik az 6 akaramt, mint
MAna.

Hogv'an 6ljtik tehlt ezr az ig€t?
Igent mondani Isten ig€i€re konkr6tan azt ielenti. hogy minden pillanatban marad€lnalanul 6s i6l teszszr.ik meg azt. amit k€r t6ltink. Eg6szen bele kell ,meri.ilntink az adott
tev6kenys6gbe. elfelejwe minden
m6st, elvesziwe azokat a gondolata-

inkat, vigyainkat, eml€keinket 6s
tennivaloinkat, amelyek mtrsra irinyulnak.

Minden alkalommal, amikor Isten
akanta fdidalmas, oromteli vagy kozombos szdmunkra, ezt ismetelhetftik: ,,tort6nj6k velem szavaid szerint", vagy azt, amitJ6zus tanitott nektink a Miaryfnkban: ,,legYen meg a
te akaratod". Mondjuk ezt minden
cselekedetiink el6tt:,,tort6n16k",,,legyen meg". igy pillanatr6l pillanatra

kovenk€nt 6llitiuk ossze 6letr'ink
csodllatos, egyedtildll6 6s megism€telhetetlen mozaikifut, melyet az 6r
o roktd I fo gva e gon o"t)
I
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t€rni. 62. Ilyen csiga is van.

54.

Szini.iltig befed6.
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A feladvlnyban egy kozmonddst
rejrerrrink el. Bekrildend6 a vizszintes 1. 6s a ftigg6leges 74. A
megfejt6seket KERESZTREJTVENY
felirattal a szerkesztds6g cim6re
k6jtik bektildeni 2003. janulr 5-ig.
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FUcc6recrs:
2, Kett6s mdssalhangz6. 3. For-

ditva lzabella beclzve. 4. Kiskabit,5. Elcs6r, 5. Forditva: R6gen
elpusztult 6pftm6ny maradvdnya.
7. Bont piratlanail8. Rak sz€leil9,
A. A. M. 10. Fenyeget6s€vel p6nzt
kovetel. 11. Szent Isran kirlly fia.
72. G.I. A. 13. Arc v6g n6lkril! 18.
Nap betrii keverve. 20. Foly6 vagy

kisebb vizfolyis lekapcsol6dott
6ga, amelyben a viz iil. 22. Katonasig, hadsereg: 24, Ed€nyben
valamit kdrbe-korbe forgat6. 26.
B. 6. E. 2.27. El6nk, ttindokl6en
vil6gosk€k.' 29. Gy6gyftird6. 31..
Rakott sz6lei! 33. Kapa betfii keverve (6k. h.), 35. L6t sz6lei! 38.
Enyv vCg n6lkril! 40. Fordifva:
Ellopja. 41. Szem6sz mdssalhangz6il 42. Antenna v€g n€lknll 44.
Etel elk6szit6si m6dj6n ak a leirisa.
46. Bozam betfii keverve! 48.

6llit valamlt. 36. Forditva: focicsapat (Ujpesti Torna Egylet). 37.
Shakespeare kiriiyal 39. Yalami
v6gett. 47. Forditva: n€pi hosszm6rt6kegys6g, a hiivelykujj 6s a
kisujj hegye k6zti tfvolsdg. 43.
Forditva: egyes dllatoknak az orr
6s a felsdajak megnyfrllslval keletkezett hosszri, hajl6kony testr6Nyilvessz6k tdrolls6ra k6sztilt horsze. 45. Fordirva: fa angolul 46.
dozhat6 tok. 51. Kellemes llwinyt
Haza egynem(t|l 47. Nyert sz6lei!
nyujt6 6| 53. Az 6 szem6ly6vel
49. Forditva: di6k r6giesen. 50. R.
egyritt. 56. VCd betrii keverve! 57.
M. O. 51. Jirmfiveknek, emberekilyen 51d6s is'van! 59; R. L. R. 52.
nek egyik partr6l a mdsikra sz6l- Ldngol 63, Szint€n.55. Dupla E!
litdsilt v€gz6 jfumfi.52. Teve betfii
CSA
keverve. 54. L6ca mdssalhangz6i.
55. Szem€lyes n6vm6s. 56. GyerAz el6zd szd.m keresztrejtadnydnek
tya alapanyaga. 58. A viros, ahol a megfejtdse:
legtobb kispapunk tanul. 60. MuOlyan az ember, mint a lehelet,
tat6 n€vmls. 61. Kezd magdhoz napjai eleny6sznek, mint az 6rny6k.

Bibliai vet€lkedd
fiatalok!
Folytatjuk bibliai uetdlkeddnket.
Mindenkit buzdftunk, bogt kapcsolSdjon be a jat6kba. A nyertesek kozott 6rtdkes konyueket

2.) Fofutasd az id.dzetet!
,,Boldogok vagytok, ti szeg6nyek,

Kedues

sorsolunk ki.

Lukics evang6liumab6l
1.) Ifogy ltiutdk Kereszteld
Jdnos apjdt?
a) Zakeus.
tt) Zakarits.
c) Zebedeus.

lt

3.) Ki kente rueg

a.

dzdb an Jizu s

kenettel?

ld.b d.t

farizeus

a) A farizeus.
b) A farizeus szolg6i.

5.) Rakd iddrend.i sonend.be a
e s eminjt e ket!
a) J1zust ecettel kinilltlix.
b) Ruh6ira sorsot vetettek.
c) Azt mondt6k neki, hogy ha 6 a

kdu et kez6

zsid6k'kir6lya, akkor szabaditsa meg
mag6t.

c) Egy bfinos asszony.
megfejtdseket 2OO3. januar 6-ig
krildjdtek be a szerkesztds4g cimdre!

A

4.) Folytasd

a.

mondatokat!

a) K€rjetek 6s
b) Keressetek €s

c) Zorgessetek

6s

Jo szorakozast!

HUMOR
Bernegy egy csontvdz a kocsmtrba.
- K6rek egy nagy sdrt 6s egy fel-

mos6rongYot'

-

.**

Katona, boldog maga

6t

seregnel?

- Jplentem, igen, Srmester fir.

-

Es mi uolt ciuilben2

-

Meg ennel is boldogabb.

-

Mit6l lila a Milka-teh6n?
Szoritja a kolomp a nyak/at.
***

Ket

parna

Helves meefeit6st kUlcirek be:

ecetet k6rni!
Ez igy megy 6t napon kereszttil, az
elad6 egyre idegesebb. A hatodik napon duhdsen azt mondja:
- Ertse meg, nem tartunk ecetet!
- Akkor legalilbb azt mondja meg,
hogy pamacot tartanak-e?

Brcu,qt vETH-w6
Iftss Melinda (Sztirte)
Sirnon 6ya{gy (Munlidcs,,
Simon Anna (Munkdcsr
Ferenc Re6ta (Rdt)
V6csei Nelli,:(T6csO
'Yarga D6ra (Sisl6c)
Iranger Agnes (T6csd)

**i

- Doktor u4 ba itt nyomo?n, faj, ba
ott nyonxont az is faj, ba amott nyo-

Hafiilk PAI (v6tc)
Butella Eva (Beregszdsz)
nemii6-rva (Bene)
Boddk Hajnalka (T6csO
lurdnyi Ttnya (Oroszi)

mom, akleor isfaj. Mi lebet a bajom?
- El uan tdrue az ujja.
**t

***

- Melyik az az allat, amelyik
baldla utan mdg ezretfordul?

Izgaton apa .iarkal a sztil1szet folyosojan.

Kinyllik az ajto

-

€s kil6p Az otros.

I{nnnszrnnyuErv

Doktor ur, kisfiaru sztiletett?
Nem, urAm - mondia crz olaos.

Kiss Melincla (Szi,irte)
Csoknddi,Marietta (Munkas
Kalitics Erika (Munklcs r
Simon Anna (Munkdcs.'
ryleszaros Gyorgyl ( rec-{c
Molndr Csaba (Uneval

Hanem???

Grillcsirke.

- Mi az, ami a sz|dban van

*++

- Melyik az hdzilllaq amelynek

nyomdsa, ellendll6sa

€s

f6zissz6ge

van?

-

bolt. Szemben van az ABC, ott tess6k

oeszetSeI:

- Nagyonfdj a hatam.
- Csak nenx nxegenxelted magad?
- Deboglt, csak buzatot kaptanx.

-

MEGFEJTOK

- Itt nincs ecet, k6rem, ez fest€k-

Beteg az oruosboz'

***

-

Bemegy egy ember a fest6kboltba.
- Ecetet k€rek!

6s

indexel?

-

Orbit rig6. fpp most el6zi meg

a

fogszuvasoddst.

6zv. Kertay,sZnclorn€
Olrvai, KSroly (Ung

A Bar-Ohm-Fi.

"-n

i

(B:i-z-. ova)

r)

K6tyuk Erika (G6loc-s)

Helyes vfllaszok az el6z6 szatln bibliai
vet€lkeddiGben feltett k€rdEsekre

V€csei Nelli (T6cs6)

Yaiga E9,ra (Sisl6c)
'Butelf a Eva. (Beregszdsz,

Denk6 6va'(Bene)

1.) Houti kiildteJizus a leprd.st, miutdn ruegsydgJ/itotta?
b) a paphoz

K-alsza Kiisztien (Kinc.es,

Bodek Hainalka (T6csdr

2.) Folytasd az iddzetet!

:

,,A szombat lett az ember6rt, 6s nem az ember a szombat6rt."

rrinlryj utatolnb an r€s zesfilt
Demk6 Eva (Bene-t

3.) Kinek udtettefejit lfer6des?

Gratulilunk!

a) Jdnosnak

4) Mfi

kciaetett el Barabds?
b) gyilkossdgot

Egy
ct'

5.) Tedd iddrendi sorrendbe a mondatokat!
1.) b) Megparancsolta a tanlwdnyainak, hogy szillljanakbflk/ba
a) J6zus felment a hegyre imddkozni.
c) Kis6rtetnek n6zt1k, amint a tengeren j6rt.

2.)

fiatal lany izgatottar rerqel be

gl,,ontat6szekbe

- Atya, nagll biirtt kdLefteni e: ntg

a ttikori;e. es azt
lattam, bogjt nagvon szep tag,6p.
Ug1te, nagjt bfin uolt.2
- Nem, lanyotn. nenl bi'[t'r tolt,
reggel. Beleneztern

banem
c) Kisgyermekeket vittek hozz6..
b) Engedj6tekhozzAm jonni a kisgyermekeketl
a) Aki nem fogadja Isten orszdgetitgy, mint egy kisgyermek, nem

megy be oda.

-

-

teuedes...

Jean, mi voit ez a nagv csaftanis?
Hasad a hajnal. uram.

