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2 Ui Haitds

Betegek Vilignragia
A liturgikus naptilrban id6n is olvashat6 a felxulr 11-i d6rum mellett, hogy e

n^p uun"^ Oeteget< Yililgnapia' Erdemes emlCkeznunk atta' hogy febnlr ll-e a

Lourdes-i Szflzanya jelen6seinek els6 napja'_-lourdes-bana,figyelemrem€lt6lelkihaszonmelletttobbmintk6tezerolyan

Syiivtlla" tort6nt, Iielyeket orvosi vizsg4latok alapiSn csod6latosnak mondanak'

;l;L "r., zaritndok kozott rengeteg a sirlyos beteg' Ha a fon6s,n6l vagy az

olt6riszents6ggel val6 megilldits kozben vlratlan iavulits tortenik, akkQr szlmos

orvos kezdl \"'jsg6lni n {iOgylatt' Hogy kimondhass6k a csoda megtortentet'

szuks€ges, hogy a gy(rgr;ia" t"tr6s maradjon 6s ismCtelt orvosi vizsgdlatok kimu-

tass6k,"lrogy n-incs ia t6r-ert.t.t magyar6zat. Nem csak a megtortent gy6glulds

iig'.f.*.."-elt6, hanem a sz'mos beieg4pol6 onk.ntes szorgoskod'sa 6s a hi-

teiien klvancsiskod6k kozotti sok rgazi lelki gy6gl'ulis is. Sok beteg, akit a vonat

hozotr Lourdes-ba, nem gy6gy]tt -.g testileg, de m€ly lelki gy6gyrl6st tapasz-

tritrt, e, tanirskodtak ^r]ot,Iiogy 
beiegs6giiket ezentirl tobb er6vel 6s turelem-

mel rudfdk viselni. Lourdes lelentOsege annyka megn6tt' hogy az egyhdz februlr

if-e, f.iotr. ki az eg€sz vilitg szitmSta, min! a. Betegek Ytl6gnapi6t' 
,

Adjunk lehetds€get a betlegek kenet6nek k6rzoss6gi kiszolg6ltat6s6ra templo-

munkban! Ennek szellem€ben volt alkalmam r6szt venni egy pecsi szertartason'

a p"tpoti szlkesegyhlzegy kellemes.nydri napon zs0fol6sig megtelt hord6gyon

{.f,ia'u^gy botokri'tilmariuoao 6s nehezen mozg6 betegekkel. A szentmise ke-

ret6ben ,iOU" t.rutt a betegek kenet6nek szents6gi htat6sa. J6zus- Krisztus ren-

delteeSzentseget,€s-miutlnSszlmosbetegetmeggy6gyitott-elrendelteE-gy.
h6z6naka bete-gek kenet6t' Minden komoly betegsCgben vigy hosszas kr6nikus

iuli." szenved?nek alilriatos e7t.a 3,ryntliget 
felvenni' li "t-T."utols6 

kenet"'

amit a hal6l el6u k.rhel az, akr el6rel6that6lig nem fog soklig 6lni., igy.nem szol-

;;;;;^;;;;r";;;;;1i.aon'10.'t"'aina:kvagvahat'trait€ttnek'hinemcsak
i U.t.g.L.r.k. Nekik azonbat aiinlatos egyrlttmfkodve t€szt venni a szentscg

kiszol{iitatlLs6ban. Tudjuk, hogy gyengdn hiv6 emberek halogatj6k a papot hivni

i A"tJgn"t, mintha ez megtieJte"e Ot, nogy ion a halll ltt kell elmondani' hogy

mlndei ember alapver6 foga t"dutosan meg6lni 6lete egyik..legfontosabb sza-

kasz6t: a haland6sitgtrt €s'a\aIll pillaoat1t. Hiv6 ember a haltrllal egyidSben l6ttia

Isren szine el€ kertrl6s6nekval6sig6t. Err6l hallgatni embertelen, 6rtelmetlen.

;;#;J^ itlii"^plaimeg kell 
"ernt-ireniink 

a beteg iogdt, hogy 6letben marad-

hasson, amig lehets€ges _ aJ senkinek sincs joga az €letet eldobni mag6t61, hlis2

mi Isten akarata szerint kell, hogy 6ljiink. Ezt a kotelezettseget a tarsadalomnak is

risztelnie kell, hogy megaaia a"iegfelel6 kortrlmenyeket az €let m€lt6 befeiez1-

s6hez.
Nagy gond tna az orvoss4gok beszerz6se 6s a tisztess6ges, igaz orvosi ell6tds

biztositas^. Minden orszlgt>in megeskusznek az orvosok hivatlsuk gyakorl1sa

;;f", hogy az etetet tariogatldk."Ennek legfontosabb s71lselat1.a gyermekek

*Jgrrur.r;Jenek sor6n tcnii r.t. Ha az abortuszra gondolunk, l4tiuk az €Ietet

nem becsijl6 beteg tarsadalom elhajl6sait. Ma mfr az igynevezett ,,gazdag otszit=

g"[U""" is azt ftiiuk a tfusadalom aktudlis betegs6g€nek' hgry feltrin6en ore-

iedik. Ott a t>ai, hogy k6nyeimess€gi okok miatt nem szeretik 6s nem 6vilk az

6letet. Az egyenlogOigot trr'ttgttt" azt keresik egyesek' hogy a n6k is v6gez-

t'r.rref ^ttZ'^uniet, 
Imit a f1r+iai folytatnak V6gre meg kellene torn:i azt 

^z
elvakult szemlcletet, amikor nem tekintik az asszonyokat hivatisuknak meg-

felel6enels6sorbananytrknak.Ezaz6iegnemesebb6slegcsoddlatosabbhtvat6.
suk. Term6szetesen .ih., 

^ 
lelki nagyrabecsul6s mellett kell, hogy megadia az

6|Iamazanyagialapotis.Nemcsakagyermekeksziil6s6r6lvansz6,hanema
neveltet€siik is okvetleniil l€nyeges. Addig kell a nevel€ssel tor6dni, amig a gyer-

meksaj6tlllblnmegtud6llni.-AmigagyermekneksziiksCgesazisko|a:,,amig
iskolakbteles,,, addig az 6llamnak sirgoroan kovetelni kell ennek bet^ftasat. H^

ezek a kovetelmCnyek hi6nyoznak, akkor a tdrsadalom beteg'

A Betegek YIlftgoap.iitn,nem csak a te:11 betegekre kell gondolnunk' hanem

mindennek alapj6ul'i, U, Istenhez kot6d6 kapcsolarunk a. fontos. Az a tin-

sa<lalom az eg€szs€ges, ahol normilis, nog:l i'Zfiamporyarok szentirl kivlonak

6lni 6s megnJni. gbL6l kOvetkezik a testi eg€szs6g, a t1rsadalmi b6ke €s az anfa.

gi j6l€t' t Molnd'r MiklSs sJ
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Krisztus titkainak strfhra
Beiktattd.k b iu at aldb a Erdd Pdtert, M agy aror s z d.g tij prfrnds -6rs e kdt

2OOJ. janudr 11-€n d€lel6tt kezd6-
dcitt az tinnepi szentmbe az eszlergo-
mi bazilikaban, melynek kereteben
beiktatttik biua,talaba Dr. Erdd Pdter
pLispdkdt, akit a Szentatya 2002. de-
cember 7-6n neuezett ki esztergom-
budapesti 6rsekk€, Magltarorszd.g pri-
mdsdu6. A szertartd.son r€szt uettek az
eg,,bd.zi 6s a politikai elet megbatitrozd
szem2lyis€gei is: Josepb Rauber ma-
gyarorszdgi nuncius, Paskai LdszlS
biboros, Magtarorszdg most nyugdij-
ba uonulS prfm6.sa, ktilfrildi pdspdkok,
magyarorsz1.gi es hataron ttili magtctr
ptisprikdk. Kd?pAtuUAt Majnek Antal
munkd.csi nxeg)AspLkpdk kdpuiselte. z
politikai elet kepuiselSi koztil jelen
uoltak tobbek kcizott Md.dl Ferenc
koztd.rsasd.gi elnok, feles€ge, Md.d.l Dal-
ma ztsszony, Medgyessy Pdter mi-
niszterelncjk €s Magyarorszdg uolt
miniszterelncikei: Boross Pdter, Horn
Gyula €s Orbd.n Viktor, a politikai pAr-
tok 6s egydb szeraezetek k4puisel1i is.

Hullott a h6, amikor ErdS P6ter
piispok Paskai Lltszl6 biboros €s az
esztergomi seg€flpr-ispokok kis6ret€-
ben bel6pett az esztergomi l>azilika
kapujin, ahol mlr hivek sokaslga,
prispok- 6s paptestvCrei osszegyiilve
vArtak 16.. ErdS P6ter a szentmise el6tt
a bazilika kriptdjiban imddkozott €s
koszor(rt helyezett el Mindszenty J6-
zsef €s Ser€di Jusztiniin hercegprimft-
sok, valamint L6kai L6szl6 biboros sir-
lanAr.

Amikor Joseph Rauber pipai nun-
cius felolvasta a kinevez€sr5l sz6l6
pipai bull6t, a berktatls megtort6nt:
Magyarorsztrg irj prim6st kapott, aki -
emberi szLmit^s szerint - az elkovet-
kez6 negy ed szAzadban meghatdr ozza

^ 
m^gy^r egyhdz l6pteit. ,,Isten Eltesse

Magyarorszig tj primds-6rseketl' -
hangzott el a bulla utols6 mondata,
amit dromteli taps kdvetett a jelenl6-
v6k r€sz€r5\, jelezve, hogy 5k is 6gy
gondoli6k.

Els6k6nt Mddl Ferenc koztlrsas6gi
elnok koszontotte a frissen beiktatott
primdst. Tobbek kozott arra k€rte,
lrogy bolcsen 6s szereterteL szolgllja
az egyhlz €s az trlIam egyiittmfko-
d€s6t, 6s t1mogassa a hattrron ti)l erc
magyarok kozosseg6t is.

Paskai Ldszl6 biboros is szeretettel
koszontotte ,,a Szentatylt6l krildott fij
f6pisztort". Bocsinattrt k6rte minda-
zoknak, akiket megbantott, vagy akik

megbdntva 6rzik magukat, 6s kijelen-
tette: 6 sem ttrp\trl magdban haragot
senki irlnt.,,Imildkozzunk egym6s6rt!"

- koszont el beszEde v€g€n a biboros.
Sereg6ly Istvdn egri 6:sek. a Magyar

Katolikus Ptspoki Konferencia elnoke
rovid beszEde v6g6n ezt kivinta az tj
naagyar f6pS,sztornak: .,a Magyarok
Nagyasszonya segitse a kereszthor-
dozisban|:

Bolcskei Gusztlw reform6tus pr-is-

pok a protestens e.gyhtrzak kozoss6-
g6nek nevdben ezt mondta: Istefi az 6
mfiv6hez mindig is szolglkat hasznllt
fel. Az egyhitz szolg6ira 5k is irgy te-
kintenek, mint Krisztus titkainak s4-
fS,raira - ez ^ tiszts6g_ Istent5l val6,
nem ember talr61ta ki. Igy tekintettek
Paskai L|szl6ra, igy fogadjlk most Er-
d5 P€tert is. Rem6ny6t felezte ki, hogy
az okumenikus torekv6sek folvtat6dni
fognak, s az 6i primts is sziv6n viseli
majd ezt a k6nJ6st.

Erd5 P6ter homililiAl:lan vAlaszolt
mindarra, ami biztat6sk6nt, tan6csk6nt
€s elvLrisk€nt elhangzott fel€je. Ko-
szontotte a betegeket 6s mindazokat,
akik valamilyen okb61 csak televizi6n
keresztijl tudtak bekapcsol6dni az tin-
nepsdgbe. Elmondta: Paskai Ltrszl6 6s

Sereg€ly Istvln besz€d€b6l a m gyar
egyhiz kozoss6g€nek szeretet€t €rez-
te meg; egytittmfkod€ssel 6s bizalom-
mal igyekszik ezt meghdlllni.

Az fij 6rsek e15sz.6r a felolvasott
evang6liumr6l sz6lt". J€zus aj6nd€k-
k€nt adja a b€k6t, amelyet €lete /arin

szerezett meg nekrink. Ha J€zus aka-

3-

radt teliesitiijk, nincs semmi f€lniva-
16nk, semmi igazi veszedelem nem
€rhet akkor minket. Ez a kereszt€nv
ember bels5 b6k6je

Megemlitette el5deit, kdztrJk Mind-
szenty J6zsefet, akik tehets6gtikkel €s
helytdllisukkal egyszerre vitt6k e16re
az egyhlz, az emberi kultirra 6s az
emberi mllt6sag rigy6t. Megeml6-
kezett a hitr.ikert bortont szenvedett
papok €s villgi hivek helytlll|sir6l,
ktilon koszontve, mint mondta, ,,a r€gi
szenvedSk kozrii" azokat,,,akik jelen-
i6ttikkel megtisztelt6k az tinneps6get."
Ezek utdn a szavak utln nagy taps
hangzott fel a bazilik'ban.

A fSpisztor beszdlt a prispok fela-
datair6l, melyben (ttjit a pipai bulla
€s a II. Vatikdni Zsinat jeloli ki. A pri-
mis f eladattrt az eszter gom-brudapesti
Crseki sz6k tort6nelme fogja megadni,
s a magyarcSg irinti lelkipdsztori sze-
retet is meghatArozza. Kitlrt az oku-
menikus pirbeszl.d fontossdgdra is.

Az emberek keresik az 6let Ertelmet,
6l bennrik a bels5 lelki 6tet vigya.
Keresik, mit tehetndnek az elemberte-
lened6s ellen. Ez kihivis sztrmunkra;
felaiinlhatjuk a vtrlaszt: Krisztust, aki'
az (tt, az igazsig 6s az €let,

.,A kereszt6ny oroks6g n6lkul Eur6-
p6nak a szive hilnyozna" - mondta
rr'€g a prim/as. A Szentl6iek vezet6s6re
pedig mindig szdmithatttnk, amtnt azt
Krisztus megig€rte: az aktudlis kor ki-
hivlsaira. problemdira. kerddseire vil-
lantja feI mindig a krisztusi megoldist.

A szentmise a felajinltrssal folytat6-
dott. amikor n€gy vid€ki esperesi ke-
rulet, valamint Buda 6s Pest k6pvisel6i
helyezt€k eI adomlnyaikat az oltlrntrL
A Miatydnk elim/adkozisa uttrn a
f6egyhizmegy e papjai megtjitottltk a

tiszteletre 6s engedelmessdgre vonat-
koz6 ig€reteiket az iry primis el5tt.
Majd a s2entmise az innep€\yes 61dds-

sal €s a pipai, valamint a magyar him-
nusz e1€nekl€s6vel €rt v€get.

Mialatt Erdd P6ter. MagyarorszAg
prim6.sa. paptArsalal egyiitt kivonult a

bazilik6b6l, diadalmasan €s brztat6an
zengett az €nek, mely az Isten Or-
szdg/a€rt v€gzett munka minden
orom6nek, fiL)dalmdnak 6s neh6zs6-
gdnek 6rte1m€t megmutatja:,,Christus
vincit, Christus regnat, Christus imper-
at! - Krisztus gy5z, Krisztus uralkodik,
Krisztus oarancsoll"

Papai Zsuzsanna
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RemdnYik Sdndot

Ne pr6bali!

Emgem gYengebbnek faragt1'l ki,

Hogysem Probd'idat
Allb atnam, []rtmisten,
Dics1rue Teged renduletlenul'

Azdrt igY konYorgdk Hozzad':

Ne prdbalj engemet!

Twdnm, h ogy uannak ualasztottjaid'

Akiket szent€ finomit a banat,

Akiket bdsse edz a szenued2s,

Akik AIdiAk es magasztalidk

Stluoltd ostorod',

Mert mind'en csapas nyeres€g nekik'

Nem 6n, nem en!

En igazabbd, emberebbe

Nem tisztwlok sotdt eged alatt'

Engem csak torzzd teszel 6s fonakka'
Engem csak osszetorsz,

De szobrot szenuedessel

M,4gsem faragsz bel6lem, Istenem'

Nekem kdk szemed' derult ege kell'

Oro k mo s o lY o d' aranYkuPo lai a,

6szi erddkben balk lelegzeted':

Hog? kinYiljdk sziuem,

Szepsegben s szeretetben - masokerl'

Hogy ne kerengiek, mint a kerge allat

Veszett irammal, ontudatlanul

Onzesem 6s nYomonisagom

6rwlt koreiben'

Ha azt akarod', hogit dics1(elek

Szarnyalo enekkel, en Istenem:

Ad} envbul1st, ne probd'lj engemetl

Azok aa'gyunk, akiknek Isten t'fi"' 6 ldtia minden

nyomonisd'gunkat6skold'usuoltunkcisszesotdaki't.Es
szeretminket...Kiad'nbatunk-eenndltdbbet?lYemaz6rt
szeret, mintba megdrd'emelndnk' Azdrt szeret' mert a

Legszegdnyebb tetkek szenued'1se kindn kdptelen aissza-

fojtani szeretetdt.
Journet biboros

VdgvdlgYi Eva

fn vagyok, ne feli

,,En vagYok, ne f61jetek"

El5bukkan sz a homtr1Yb61,

F6lelmeinkben 6s szotongtrsainkban'

Megmutatod magad

/mert nem lltunk, nem hiszunk/

fls azt mondod:

,,En vagyok, ne fdljetek"

En vagyok a k1ll'tlstalansig
Es a rem6nYvesztetts6g,

Ne f61j t5lel

En vagyok a testi szenvedCs,

Ne f€lj t6le!

En vagyok minden lelki gYotrelem,

Ne f6lj t5lel

En vagyok min<1en szenved6 ember,

Ne f6li t5lel

En vagyok minden szerencs6tlen biinos

Ne f6lj tSie!

is,

Az ember elsdsorban nem erdnyei es |rdemei

r.:'r'(:^l)":::^{i{
gyan tud Isten vigasztalni, 

paut clarudet
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Milan Sasik a Munkdcsi Gorog Katolikus
Eryhdznregy€ €l€n

Pci sp cik s z en t eld s Rdnnd,b q.n

,,Az Ur sziilet€sCnek litr-rrgikus id5-
szakAl'tan az egyhaz Jzt tinncpli,
hogy az emberr6 lett isteni ige meg-
jelent minden nep e15tt... A most
szentelt puspokok kr-ildet€se is az
eg6sz vilfgnak s261, hogy a Fold
velamennyi nep( t cgyetlen nagy
csaliddd alakitsdk."

,,A1161 isn-ierje meg minder-rki, hogy
t:rnifvinyairn vagl'tok. hogy szeretet-
tel vagytok egymfs irint." ,,Ragyog-
jon fel iltalatok az evang€lium, az
isteni szeretet foglalata, a gondjai-

tokra bizott nylj e15tt. A kereszt6ny
ncp elStt regyetek vildgos tan[rbi-
zonys|got az €].etszents6gr51. Legyd-
tek mindig Krisztus €s az 5 irgalmas
szeretet6nek megnyilvlnullsa 6s ne
ismerjetek akadiilt, abban, hogy ezt a
killdet6st beteljesitsetek. "

A szentafya lromilidja utan kerr,ilt
sor a puspdkszentel6s felemel5en
sztp szertartisira, melynek egyik
legfontosabb mozz^nata a k1zrafttel.
Ez az 5si gesztus, amely az 61d6s jele,
a hatalom atadasa a Szentl6lekben.

J6zus ls k€zrltltelleI gy6gyitotta a
betegeket, k6zr6t6telle| ildotta meg a

gyermekeket 6s kuldte tanitvanyafi,
hogy hirdess1k az evang€liumot a

Fold v6gs5 hatAritg. A prispoki jel-
v6nyek, az evanglliumos kOn1v, a

gyiir(t, a pdsztorsriveg €s pdsztorbot
/atadisa ut6n az rij prispokok tagjai
lettek a ptispdk6k testtllet6nek, 6s a
szentmise tovdbbi r6sz6ben mdr e
minds6gr.ikben koncelebrlitak a pA-

p6va\.

A Magyar Kurfr alapjan
o s s ze allit ott a : P apai Zsuzs ann a

A x6ppr< az uNcvAnr eerK'rmAsr

szrntan-l esoN KEszilL-fEK.

t-

2OO3. janudr 6-dn naglt iinnep-
sdgre keriilt sor a Vatikdnban. A
Szentatya 12 ptispdkdt szentelt a
Szent Pdter-ba.zilikdban, kcizttik
Sasik Milan atydt, aki eddig pe-
rec s enyi pleb d.no skdnt szolgd,lta a
gdrdg ds r6mai katolikus biueket.
Most mdr a kdrpd.taljai grirdg
katolikuso,k ptispdke. A szettar-
td.son rdszt uett Majnek Antal
pLispdk atya is, akit ugjtancsak a
p.ipa szentelt piispdkkd ugyan-
ezen a belyen, pontosan IJdt
esrtendduel ezel6tt, 1996. janudr
6-dn. A szenteldsre Rdmdba 6r-
keztek mdg luan Margitics 4s
Djura. Dzudzar gdrdg katolikus
piispcikdk, ualamint eglt aut6-
bu s znlti z ardndo k P ere c s enyb 5L

Az iinnepi szentmise Urunk megje-
len6se rinnep6n reggel 9 6rakor kez-
dSdott 6s kozel hirom 6rin it tafiott.
c- ^- i^^;,- l--^,..,,,.LL AL nrntar rrag,yomxnyosan pus-
p6kszentel5 szentmise az €v egyik
leghosszabb szettartasa. A Szent
P€ter-bazilikat zs]r.folasrg megtoltot-
t€k az irj pr-lspdkok hozzitartoz6i,
baritai, hivei, az 6rdekelt szerzetes-
rendek, egyh|zmegy6k k6pvisel5i 6s

az €v minden rd6szak:aban R6miba
nagy szimban €rkez5 zardndokok.
A szentatya igy besz€lt az rinnep

16nyeg6r5l:
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Hosszir 6vekkel ezel6tt, 1)40 augusztus6rban Ev6pAban

a*L"ft a II. vrlilghitboni. Az akkor 25 6ves Roger testv6r

"iOrt"t 
egyediil ielepedett Ie Taiz€ (Burgundia' Ftancia

; ;;;6 .#t r,. n.t e I n3 pte le ne d ett f alujltb an' E gy f 6rfiakb 61

iilo fStotteg l6tt ehoztrsd nak gondolata foglalko zt^tt^' L

t orosreg e{yszerf p€l<)6zatirt szerette volna megval6si-

i""i. e"i.f."" j.t""ti az akkori id6k neh€z koriilm6nyei

kozott kellett testet oltenie Roger testv6r' imddsigban

gytf."*rO 6lettel, h|zltban hlbor0s menektilteket' f6k6nt
'nircik 

e15I bu1k616 zsid6kat rejtegetett K€t6vi taiz€t ma-
'iZ"i 

.rta" csatlakoztak hozzl eLs5 tirsai' €s 1'949 h(ts-

iCtiLn vegew€nyesen elkdtelezt6k magukat a szerzetest

6ie'tre.Lz"€veksor6nk6zoss6gukirjtagokkalgyarapodott
u- i."rotit.r, 6s kr-ilonboz5 piotestins egyh1zakb6l' kii-

T,onUotA orszigokb6l. A kozdssCg nem^ fogad el sem-

*iiZi. uao-diyt, taket nem halmoz fb.,' Tagjai saizi

-""ria;"r.Uot tanl:at<. fonn magukat, 6s ebbSl tdmogatnak

misokat is.

no j.t tesfv6r kezdem6nye z€se,mtr1a,Lratalmas mozga'

tomi'a fejl5dott. Az 6&enes €vek v€g6t61 kezdve 6vr5l

6;;; ;gy.; tdbb fiatal 6s kev6sb6 fiatal lltogat Taiz€be'

""i^^tlt 
az 6i€v ril1trn megrendezett l::tp"t Tan€i Ta

l6ltkoz6k kril6nboz6 iilomishelyeire Mifel6nk taiin ke-

vesek szdmfua ismeretes, hogy a TaYCi ,.es 
az Eur6pai

tiitU.ozOt<on kivtil vannak ivzsiat' Ta16"1koz6k (India'

nt lop-szigetek) is' L tal6lkoz6k mindenki sz6m6ta lehe-

iOreg"t kinllnak a hit fortisainak folfedez1slte' hogy ke-

..rr5k a bels6 €let €s az embeti szolicJaritls egys6g6t- A

Bizeikozoss€garralsztonziaflatalokat,hogylak6he-
ly;ik"", saiin Egyhlzkozs6grikben, kornyezettikben 6lie-

nek elkbtelezett 6ietet.
Ezt el6mozditani volt hivatott a 2002-2003 fordul6j2n

meg.endezett piltizsi talztlkoz6 is, amely \mmfu a 25'

""-rZp"t 
6llomisa A Bizalom Zarlndoktttiitnak (egyben

PArizsban ez az otodik)' Pirizst 6s korny6k6t Ile de

i.""* "e".n 
ismeriuk' kle zarindokolt az 6v v6g6n tobb

tizezer fiatal Europa minden orsz6gtrb6l' 6s m6s fold-

riszekr6l is, hogy kozdsen imlclkozzanak' megismerj6k

" 
**a, ku ltirral 1i 6s keres zt€ n y hagy om6ny ait . K6tp italia

-ioiz€l 
ao r6mai katolikus fiatallal k6pviseltette mag6t ezen

-i'tnl 
lkozOn, t6bbs6gben az ukrln kozoss6gekb6l' de

;";;"t ftataiok is voltak kozdttuk' A zatindokcsoport

".iJrai. 
Szulincslk Slndor aty^ - csapi pl6biniai kor-

;;;y;a - vo1t, aki mdr a rendkivtil hosszir utazAs alatt

inu.k"r",, tudatositani a rtrbizottakban' hogy ez nem

tirn6, hanem zarAndoklat'--,tn""a 
december 28-in dllelStj 6rkeztr'ink' ott mlr h6-

napokkal korlbban elkezd6dtek az e\6k€sziletek arra a

nenany napra, amit ott toltottiink' M6r az €rkez€s napiit-

"^-[ 
J6f"ra" iirn eb€cl 6s kozos rma vitta a t€szvevSket a

euii, e"po termeiben' A fiatalok egy r€sze iskollkban'

-a, oi. piebaniako.t v agy csalildoknd 1 volta k elsztrlllsolv a

e^t .nOnni"i.nak alkalmuk nyilt eg€szen kozvetientil meg-

irl"tl.a"i a helyi lakosokkal, szoklsaikkal 6s 1ehet5-

rJg.if. - s5t sziiks6giik - volt a francra nyelv gyakorltrsita

L.T n"fyi csalldok"ven<l6gszeretet6nek megtapa sztal6s6n

t<irr.it nepittantdst nyerh"itt'ittk a helyi egyhlzkozslgek

Zi.rcn., is tlgult a ilt6korunk a - ki-rlonosk6ppen e p6r

nao alatt- sokf€1e nemzetis6gfi 6s egy6b vonatkozAsok-

ir^'" it iigy.femre m6lt6 v6rosial va16 ismerked€s 6lta1'

Mindei'egyes ott toltott napra kiilon pl'ogr-amot filitot-

,nt orrr" i'szswez6k Reggelente ki-ki a lak6l-rely6hez

k6zel es6 pl6blniatemplomban vett r1szt rmtrn vagy

szentmisdn, majd kiscsoportos besz6lget6sen' A csoportos

besz6lgetEse k t€mila p6ld1u1 az volt, hogy van-e rem6ny

A""{"ag a b€k6rei'. L,z rtt t€szt vev6 fiatalok megerSsit6st

ffi;;i ivttnn, hogy 6k is a b6ke hirnokei kell hogv

i#V.".f, ki-ki a *iat tumtty6n D6lben.6s este kozos

iiidru keriilt sor a Paris Expo-ban, ahol Rogeir testv6r

meditici6ival €s taiz\i 6nekek 6nekl6s6vel v6\t' m€g

Ulr,sOsegesebb€ az Istennei 6s testv6ribb€ az egymdssal

""ii L"r?tteg. A fiatalok naponta kiilonbbzS ternajt. el5-

uiL"U", hall"gathattak kii 16 nf€1e nyelveken' de le het5s 6 g

volt az elcsen-<lesed6sre is. December 31-€n a napi prog-

ramban helyet kapott a r6gi6nk6nti t^l lkoz6' valamini

este 11 6rakor kez&et1t vette a vitraszttrs a pl€blniatemp-

l,cmokban, taiz€i imdval 6s dalokkal' Eifel elStt a helyi

f',i r"t Ct a vencl€g fiatalok dwonultak a pl6bini6kta' ahol

.gyriu koszontotlCk az tiesztentlgti A hagyomtrnyhoz

n7rr.., so, kertiLlt a n6pek fesztivtrljlta, amelynek kere-

teU.n -i"a"n ielenl6vd nemzet k6pvisel6i ,elSadtakvala-
miiyen mfsorsz6mot, megismertetve. a.. tobbi r6szwev6t
'ruiatUutttraiukkal. 

Ezt kovette a r6vid <1iszk6' amely ut6Ln

-eg -i"a."kinek sikertilt kialudnia magtrt az iti€vi szent'

;#tg, mely d6lel5tt 11 6rakor kezddddtt' A szentmiset

r.t ".6"" 
minden fiatal meghivdst kapott egy-egy csalfd-

hozebe<tre.Ahelyiekfranciakulonlegess€gekkeligye-
keztek kedveske<lni a vencl6geknek, igy az eb€dva!6ban

.-tJt"r"r., matadt. Janudt elsej6n dClutln mindenki

Zi*e"y"f.f"n b6velkei5 szir"vel 6s l6lekke1 indult haza

pirii"6d, de mint Sinclor atya felhivta ri a figyelmunket:

a l€nyeg nem most Cft veget, hanem.csak ezutin ko-

,r.tt 
"rit1 

Otthonainkb^, tgyftazUozs6geinkbe el kell vin-

niink minda zt, amlel a tilalkozon feltolt6dtiink ' Hozz6-

,^r"rA"U, otihoni baritaink valami tdbbletet kell hogy

^.itip 
it"l j a nak b e nmi nk haza€ rkez6sti nk utin : at' ke1 I

nd,i.tnt, sug6roznunk kell azt a b€k€t 6s szeretetet' am1-

vel ott talilkoztunk, felt6ltSdttink 
Od.ri
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,,VirrA,s szatok 6 s imd,dkozza,tok sziintelen!"
Lukdcs 27,35

Ifflsngi lelkinap az wngvdrri Szent Gelldrt Katolikus Koll€giumban

2002. .l....rrber 28-29-€n leikina-
pot rendeztek az ungvdri katolikus
koll6gium 6pr.ilet6ben Ung megyei
fiatalok sztrmlra. A lelkinap otlete
nem rij, mdr ny6r 6ta ott volt a gon-
dolat a fejrinkben, 6s szeretttik volna
megszervezni, de mindig kozbejott
valami.

Az Ung megyei ifjtsigi referens-
csapattal hosszasan megbesz€ltrik, lt-
elm6lkedtiik az :.iryet, €s igy fogant
meg az 6v v6gi kozos htrIaad\s, egy
eg€sz €jszakai virraszttrs gondolata.
SzUks6g€t 6reztr-ik a vtraszttrsnak, a

tallikoz6 v ez€rfonaltuI, ftmajaul pe-
dig az imddsigot vllasztottuk. Ma-
gunkon €reztik, hogy nem tudunk,
6s nem szeretr.ink el€gg€ imldkozni.
Tapasztalataink szerint igy van ezzel
a legtobb fiatal. Pedig ez az alap, ezt
kell megtanulni. Ez6rt vtrIasztottuk a

tal6lkoz6 mott6jeul a ,,Yirrasszatok €s

imidkozzatok szrinteient" szentirisi
id€zetet. A lelkinap elSad6i M6sz6ros
Domonkos OP ungvLri pl6b1nos,
Roska P6ter atya, es Majoros Armella
Domonkos-rendi n5v6r voltak. A ta-
lfilkoz6n kb. 50 szem6ly vett rCszt.

Az im6"<Js1g gondolata v€gightz6-
dott a lelkinapon, az el6addsokt6l
kezdve a kozos 6tkez6seken keresz-
tUl, a csoportbesz6lget6seken it eg6-

szen az egy6ni besz€lgetEsekig. Mivel
a k€t atya €jszaka is a koll6giumban
maradt, igy sokaknak nyilt alkalma
lelki besz6lget6sre, gy6n6sra. Ha csak
ezt a r€sz€t n6zem a taltrIkoz6nak,
mdris gyiimolcsozdnek mondhatom.
Engem szern6ly szerint a kozos
szents6gim6d6s, €s az aztkovetS cso-
portvirraszt6sok €rintettek meg.
Nyolc csoport vo1t, 6s mindegyik cso-
port vdllalt egy 6rinyi ljszakai vir-
raszttrst, amit taiz€i 6nekek 6nek-

l6s6vel, szentirlsi r6szletek, versek,
elm6lked6sek olvasdsdval, csenddel
toltottek el, az oltlriszents6g e16tt.

Reggel kicsit fdradtan, de i6lekben
m6gis valahogy frissebben 6bred-
ttink. A kozos ima s a k6zos reggeli
utdn Armella n5v€r el5ad6,s6t haltgat-
tuk a r6zsafi.iz€r imSdkozdsival kap-
csolatban. Ennek nemcsak tort6nelmi
kialakullsir6l besz6lt, hanem imld-
kozS,sdnak m6diir6l is. Bevallom, ez
az el5adtrs nekem is sok 0jat mon-
dott, 6s kedvet 

^dott 
a r6zsafiz6r

im6dkoz|strhoz.
A lelkinapot zir6 szentmis6t Roska

P6ter atya celebrdlta. Peter afya egy-
szer(r szavakkal elmondott pr6dike-
ci6jdb6l lelkesed6s 6s viddmslg k6l-
tozotr bel6nk.

A kozos ebld, a rovid bircsdzkodds
utdn a r6szfvev6k hazaindultak, 6s -
6rdekes m6don - mintha kev6s lett
volna ez az egy|rtt toltofi mesf6l nap.
Nekem legaldbbis az voIt, 6s ahogy
5ket ein€ztem, illetve, ahogy a veh.ik

val6 besz6lget6sb51 kidenilt, nekik is.

Biztos vagyok benne, hogy megErte

itt lenni.
De ezt majd a gytimolcsok fogjlk

megmutatni. Vagy e16bb, vagy ut6bb.

Neo



Ui J{aitds8

He-zex nlnnx

2002.
December 17. Kiiev. Leonyid Kucsma ein6k fogadta

Ukrajna r6mai katolikus pr'ispokeit, 45 percig besz€lget-

,.k ;, egyhirz ugyeir6l, 6rbmeir6l €s baian6l' Mainek

a.rt"l p.ts-"pok k6tlevelet acJott it az 6llamf6nek' melyek-

ben a kirpitaljai egyhitz oromeit 6s gondjait foglalta

ossze. A Joui.l idSk 6ta ez volt' az e\s6 eset' hogy az

lilamfS foga<[ta az orsz|g r6mai katolikus piispokeit'

Decetnber 19. MAdt Ferenc, Magltarorszag kdnarsasagi

elnoke fogaclta a hataron tuli magjtar prispokoket a

P arlament Mun k 6'csY-term6 ben'

December 20. Ungviron Ivan Rizak kormdnyz6 szokl-

sos a<lventi talfikoz6n fogaclta a kitpitaljai tort6nelmi

egyhlrzak k6pvisel5it a megyei admt.nlszttici6 diszter-

m6ben. A kor m6'ny zo decemb e rben valamen ny i klt p6ta\'

1ui .gynaznuk egy-egy aut6t ai/tncl€kozott' amelyeket a

puspokok atvettek.

n a nl(tpolx kezd1dott a taize-i ta-
December 28' Eze 

rto tulalkozontatkozo Parizsban. A 2003' januar 1-j€ig ta

iUi. io fiatal uett rdszt Kdtpataljarol, magyar es ukrd'n

anitanYebrtek egltarant'

2003.

Janudr 6. R6miban II. Jinos P.itl pipa 71 tLtsival egyutt

puspokke szentelte Sasik Milaii lazatista szeftetes alyat'

uf.i .aalg p erecs e nyi p l6binos k6n t szolgAIta a k6r pAtaljai

katolikus hiveket' A izentel6sre R6m6ba utazott Majnek

Antal piispok, valamint Ivan Margitics 6s Djura Dzudzar,

gOrog kaiolikus ptispokdk KArp2ta\jfLr6l', Perecsenyb5l

Egf i"tOn"t znyi hiv(i zarindokolr el R6rn6ba' a puspok-

szentel6sre. Az unnep6lyes beiktatfsra ianuAr 25-€n' d€I-

e16tt 10 6rakor (k.e.i. szerint) kerult sor azungv|ri gorog

katol ikus sz€kes e gYh|zban'

Januar 19-26. kozott okumenikus imahetet taftottuk a

phtAnlrAza felekezetek templomaiban Mindazok' akik

megszerueitek az tmatalalkozokat, uagy reszt uettek

ezeken, a Szenta'tya keresdt teljesitettek, aki azt kdrte' bogy

mindalnnyianimad'kozzunkakeresn1nyekegysageerx
ezen a beten. Az imabet mottoja uolt: "Ez 

a kincsr'i'nk cse-

repedenyben uan "

Felhivisok

Mindenkihe z, aki ftatalnak" €rzi
tnlagatt!

Nem szakitunk a hagyomdnyokkall Mfrcius e1s6 vasir-

napjin ism6t ifjirsdgi szentmis6re kerr-ii sor 
^z 

ungvari

r6mai katolikus pl6bdniatemplomban'
A buszok induldsi id6pontjival kapcsolatban a refe-

renseitektSi kaphattok majd b6vebb felvillgositlst'

Kedves hittanosok!
M€g egyszer felhivom figyelmeteket a -III EgyhiLz-

megyei Hittanversenyre. Elk6sziiltek az elsS fordul6 teszt-

lapiai, melyeket elktilclunk a p\€binosaitoknak' illetve

hiiokiat6itoknak. Hlrom-n6gy f5s csapatok munktritrra

szdmitok, lehet6leg min6i tobbre' A kitoltoft tesztlapok

bekrildCs6nek hatlrideje febtulr 7 ' Pontozzltk az ered-

..,e"y.f."t, €s a tovitbbjut6 csapatoknak eiktildjrik maid a

mdsodik fordul6 k6rd€seit is' Ne szalasszatok el az alka]-

matl vegyetek r€szt a versenyen' 
*. gyesi Ltrszlo.

sze|ezo

Hinas H€tv€ge

M6rcius 28-30 kdzott Hlzas H6w6g6re kenil sor Kir-

pita116n. A pontos helyszinr5f iddpontr6l €s a jelentkez6-q
'^t aiatitt mlrcius e1ej6n megjelend szAmunkban adunk

frirt.'eaaig is 6r<1ek16dni lehet a kovetkez6 telefon-

szimokon:
az ungvAti pl€biniitn: (8226)-1n95, (8222)-37 652'

RdtoJa Bii6 csalddnltl: (8222)-15893 €s a p\€b5ni6n:

G222)-75862.

Ktl x.n''or.D'-r r*fr.Rx K

L szolglJr6 szeretet v €rtan/ui 2O OZ-ben

Vatikin: Az elmirlt 6vben a Fides vatiktrni misszi6s

hirtigynoksCg birtokdban 1€v5 adatok szerint 25 puspok'

p^pl rt rt"res 6s szerzetesnS szenvedett et6szakos halilt

szignaa teljesit6se sorin Az egyhdz erne irj vlrtani\ a

vilii minden folclr6sz6t k6pviselik' Kr-ilondsen tragikus

volt- a mirlt esztendS Kolumbitrban, ahol gyilkossig

6ldozatalett egy piispok, h6t pap, egy szerzetesno es egy

szeminarista. Olyan szem6lyekrSI vao sz6' aktk trsztAban

voltak azzaI, ho,gy Eletriket kock|ztariitk' ennek ellen€re

nem akarttrkelhagyni a gondjaikra bizott hiveket' A papa

a szolgtrl6 szeretet mSrtirjainak nevezte 6ket' MK

Egy}riin-filrraflsz1tozfus az Alkotminybir6sag
el6tt

Budapest: Az Alkotmdnybir6sdghoz fordult Semj€n

Zsolt, i Ficlesz orszilggyl\€si k6pvisel5je' k€n-e a kor-

mtrny javas\atita tavalf clecemberben elfogadon egyh6z-

f tnanszit ozissal kap cs olatos m6dosit6s me gs emmisitCs€t'

Semj6n szerint a renclelkez€s diszkriminati\' mi\-el csak a

szem€ly i j ovede lemad6val rendelk ezSket ves zi figyelem-

irl', igy' uugyoni helyzete alapjltn a tltsadal.om tobbs6g6t

kizaila a iOzp€nzek eloszt6s6b6\, €s ezzel alkotm6nyos

jo ga' gy akorlisab 6L A polltiku s a v atlklni me gAllap o d2ts-

' 
r a" € s"innak kie g€ s zit€ s €re uta iva ki j e I e ntette : a m6 do sitls

nemzetkoziszerz6cl€sbeutkozik,mertaszovegetamisik
f611el va16 egyeztetes, illecve a m6sik f61 hozztri|nilsa

n6lkiil m6dositottik. Mint ismeretes' N4idl Ferenc koztAr-

sasigi elnok is visszakuldte a parLamentnek megfontol6s-

ra a tdw€nYcsomagot' MU/MK
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Huszonot €ve kapta vissza Magyarorszdga
Szent l(oronit - Paskai LAszl6 biboros

h6ilaad6 szentmis€ie
Budapest: A Szent Korona visszaadtrslnak 25. €vfo*

dul6ja alkaImltb6l h61aad6 szentmis6t mutatott be Paskai

Ldszlo biboros 2003. januir 6-ina Maryes-templomban' A
szertarllson r6szt vett M6d1 Ferenc koztltsaslgi elnok 6s

feles6ge is. A koronizisi f6templom 6nek- 6s zenekara

Liszt Ferenc Korondztrsi mis6j6t sz6Ialtatta meg.
A Szent Korona Testtilet tegnapi til6s6t kovetSen azt

javasolta: az Orsz6"ggyiil6s februlri elsS til6s6n rinnep6-
lyes keretek kozott eml€kezzen meg a korona vissza-

adtrsAnak 6vf or duI6i6r 61. MN/MK

Szomorfr 6vkezdet a Sziilet€s -baziT:.kitban
Betlehem: Januir elsej6n, aB€ke-vrlltgnapon a betlehe-

mi SzriLlet6s-bazilika kongott az iress6gt6l. A templomot
gondoz6 ferencesek a Fides misszi6s hirugynoks6gnek
elmondtik: ,,Szomorirsiggal tolt el benntiLnket, hogy a

zarilndokok elmaradlsa miatt a templom tires. Am a mi
feladatunk az, hogy Krisztus f€ny€t 6s rem6nys6g6t sug6-

rozzuk a lakossdg fel6. Betlehem n6pess6ge szenved a

sirlyos gazdas|gi vtrlsltg miatt, nincs mit ennie, hilnyoz'
nak a gy6gyszerek 6s nincs munkalehetSs6g. Ha nem

pr6biln6nk lelket onteni a lakosslgba, m€g csak sfrlyos-

bodna a keresztlnyek eivdndorllsa. "

A bazilika pl6blnosa, P. Amjad Sabbara, Betlehem 39

napig tan6 megsztrlllslnak szornyfi napjaira eml6kezve

kijelentette: ,,Nem szabad elveszitentink a tem€nyt. Az llr
nem hagy el minket, most is jelen van kozottUnk." WMK

A, pipa ni6vi szentmis6i6ben b6k€re
sz6litott fel

Yatik6n: Az 6i esztend5 els6 napilnak d6lel6ttjen II.

Jilnos Pll p6pa a Szent P6ter-bazihklban rinnep6lyes

szentmise keret6ben felolvasta B6ke-vil6gnapi tizenet6t.

,,Alalon meg t€ged az (Jr, €s oItalmazzon... Forditsa

fel€d arc6t az Llr 6s szerezzer\ neked dics6s6get" (Szirm

6,24. 26) - kezdte besz€d€t a szentaqta, az 6roni 6ld6s

szavaitid€zveM6zes IV. konyv6bSl. Az ez 6vi tizenet fiira
fehd€zi )O(III. Jdnos pipaPacem in Terris (B6kCt az eg€sz

foldon) kezdetfr enciklikij6t, megielen6s6nek 40. 6vfor-
dul6ja a1ka\m6b61. A szentalya eml6keztetett ra: amikot a

Pacem in Terris megsztiletett, fenyeget6 viharfelh5k
gytiLlekeztek a villgto*€nelem lit6hatltin €s az emberi-
sCget az atomh6borfr r6m6lma nyomasztotta. ,,Nagyra-
becsr.ilt elSdom, akivel kapcsolatban engem €rt az az

orom, hogy a boldogok sor6ba rktathattam, nem engedett

az elbltortalanodls kis6rt6s6nek. Ellenkez5leg: a btzal-
mat hattrrozottan Istenbe vetette, valamint az emberi sziv

k6pess6g6be , ramvtaLva az igazstg, az igazsdgossS'g, '2
szeretet 6s a szabadsig erej€re, mint arra a n6gy tart6-
oszlopra, amelyre a tafi6s b6ke r66prilhet. Az 5 tanit1sa

mindmdig id6szer6 marudt. Ma 6ppen figy, mint akkor,

sirlyos 6s ism6tl6d5, a n6pek boidog 6s szolid6ris egytitt-
6i6se ellen elkovetett mer6nyletek e11en6re, a b6ke iehet-

s6ges 6s sztiks6ges aj6nd€k. S5t: a b6ke a leg6rl6kesebb

i6, amit k6rhettink Istent5l, 6s amit minden er6nkkel 16tre
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kell hoznunk; konkr6t gesztusokkal kell kifejeznie azt

minden j6akarau f6rfinak 6s n6nek."
A pApa az €ppen felolvasott evang6liumi szakaszt ele-

mezve hangsdlyoztat a szdveg Betlehembe vezet ben-

nr.inket, ahol a pisztorok dsszegyfiltek, hogy karicsony
6jje16n imldjik a Kisdedet (Lk 2,1'6). ,,Hogyan is ne vet-

n6nk most egy aggodalommal 6s f6jdalommal teli pillan-
tast arn a szent helyre, ahol J6zus sztletett! Betlehem!

Szent fdld! A drimar 6s mindegyre elhirz6d6 fesztilts6g,

amely ezt a kozel-keleti t6rs6get sfjtja, mind stirget5bb6
teszi, hogy pozr(w megold6st taliiianak atra a tesffer-
gyilkos 6s esztelen konfliktusra, amely mdt tfils6gosan

hosszf ideje v6rre1 szennyezi be ezt a foldet. Ehhez

mindazoknak az egyittmrikod6s6re szr.iks6g van, akik
hisznek Istenben, akik meg vannak gySz6dve arr6l, hogy
a hiteles valilsosslg semmik6ppen sem egyeztethet6

6ssze az egy6nek 6s n6pek kdzotti ellens6gesked6ssei,

sokkal ink6bb arra osztonzi 5ket, hogy kozosen 6pitse-

nek egy b6k6s vil6got." MK

Jean-Louis Tauran €rsek fiyilatkozata a
vilag mai helyzet6r6l

Yatikdn: Jean-Louis Tauran €.rsek, az lilamkbzi kapcso-

latok titkarsagdnak vezet6je az olasz La Reppublica cimfi
lapnak december 23-6n adott interjttilban megism6telte a

Yatikdn tobbszor hangoztatott llllisp ontiit: mindent me g

kell tenni annak 6rdek6ben, hogy az USA Irak elleni
ttrmadlsira ne keniljon sor. ,,A feglverek haszntrlata nem
elkerrilhetetlen €s az ENSZ alapokmdnya nem tartalmaz-

za a megel6z6 hltbort fogalm|t. Fontos, hogy Irak felelSs

helyzetben \€v 6 v ezet6l k6pesek legyenek azok szerint az

alapszabdly ok szerint alakitani politikai l6p6seiket, ame-

iyeket az ENSZ-hez val6 tartozas szab meg mindenki
sz6m6ra. Hiszen semmit sem szabad eldonteni an6lkr.il,

hogy figyelembe ne vennenk a nemzetek osszess6g6nek

€s a nemzetk6zi szewezeteknek a v6lem€ny6t. Ebben 6ll
az ENSZ szerepe, amely semmi mdssal nem helyette-

sithet6." MK

Az els6 kinai piispok
az Egyesiilt Allamokban

San Francisco: Az Amerikai Egyestilt Allamok egyhitzl-
nak most el6szor |zsiai szirmaztstt pr.ispoke van,

Ignatius Wang szem6ly6ben, akit II. J6nos Pii pipa San

Francisco seg6dpuspok6v6 nevezett ki. Nem v6letlen ez

a kinevez6s, mivel San Francisco ad otthont a legn6pe-

sebb kinai koz6ss6gnek. Wang ptispok Pekingben

szr.iletett, 68 6rwel ezel6tt. Az utols6 kinai csiszfutal
rokoni kapcsoiatban 6.116 Wang csalld 12 nemzed€kte
visszamen5en katolikus. Ignatius Wang Hongkongban
l6pett szemindriumba. 1959-ben szenteltEk papp6, ezt

kovet6en a r6mai Plpai Gergely Egyetemen egyhLziogi

doktoritust szerzett. Mivel nem t6rhetett vissza haz'itrba,
a n€pi Kinlba, az Anttlllkon telepedett meg, ahonnan

k6s5bb az Egyesillt Allamokba vdndorolt. 1974 6ta abban

a San Francisc6-i egyhdzmegy6ben tev6kenykedett, mely-
ben mostant6l seg6dprispokk6nt szolgdL 

VR/MK
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Ami fl,Z etdzd szd'mbdl
kimaradt...

Beoltoz€s az F;gn PaPneveld
Int€zetben

2002. novembet 23-An azEgri Hittudom6nyi F6iskola k6-

polnitjdban kertilt sor a f6iskola m6sod€ves szeminaristli-

nak beoltoz6s6re, melye n az odal6togat6 szUl6k' rokonok

6s bar[tok is t€szlvehettek' A k6polna erk6ly6n tatt6zkod6

csalldtagoknak szemet konnyeztet6, csod1latos 6lm6nyben

volt r6szuk, amikor egyhetes lelkigyakorlat 6s szilencium

uttrnabeolt6z5szeminatistilkazlltalukvtrlasztott"kereszt-
ap6k" (otod6ves szemin atistitk) segits6g6vel magukra 6ltdt-

,6k u ,".r"r" nclilt. Kltrpltaljir6l ez alkalommal B6res Istv6n'

Bir6 Lrp6d, Buncla Szabolcs 6s Luk6n IspAd kaptlk meg a

h6rom aiilnd€kot- ahogy a rektor atya fogalmazott --a zso-

lozsmiskonyvet, a reverendln 6s a r6zsafiz€rt' M6snap'

Krisztus Kitilly vas6tnapl6n az egri bazihkilban tinnep6lyes

szentmise keret6ben Kurzakov Eleket 6s Mikuly6k Ldszl6t

lektorri, N6meth SSndort akolitussd avatttrk'

eldla meg azlsten atan6t aq'trkat 6s kispapjainkat' hogy

itllhatatosaik6szUljenek majdani papi szolgiiatukra! 
K.S.

,,Evezz a rn€lYre!"

Ez a szentir6si id6zet volt a IV' Nemzeti Kateketikai Kong-

resszus mott6ia, melyet 2002' novembet 21'-24 kozott ren-

deztek meg Budapesten' Hirman kaptunk 16 meghivlst a

Mu nkics i E gYh|zme gY €b 6l'

e fongresszusnak f6 gondolata Jlzus parancsa volt: mi -
katek6t6k - evezzink a m€IYre'

Mit is ielenthet szdmunkra, hitoktat6k szlmfua a m6lys€g'

amire J6.zus hiv minket?

A ,,m6ly" - krildet6dtink 6s szolg6latunk'

B6tran merjtik elhagyni azt a partot-, ami' eddig :6gy €tez-

trik, hogY biztons6got ielent'
A pai elhagydsa csakakkor lehets6ges, ha elhagyjuk r6gi

6ntinket, ha jEzussal utazunk, ha az 5 t'g€je formll €s..kit-

nyit, 6s akkot a b6rka atra lart, amerre az Ur parancsol'a'
'Csak 

a m€ly vizben lehets6ges a csoddlatos halfogds'

Mi€rt a m€lyre? Mert ott van Isten Orsztrga'

Merjiink biltran igent mondani J€zus .Wwis6ra' 
Nagy

munka v6t a ,,m€lyte" evez6kre' de meg6ri!

Ezfittal szeretn6nk koszonetet mondani a Kongresszus

szewez6inek, minden munkat6rsnak, akik mindent megtet-

tek az€rt, hogy j6l €rezzik magunkat'

Isten kegyelm6t 6s b6 6ld6sdt k6rjuk mindny6jukra 6s

munk6iukra.

Scheffler Jinos
boldogga avatasi tigYe
A szatm^ri Egyhinmegye 1990' december 10-6n

k€rte a bukaresti 6rseks6g enged6ly6t a boldoggi

ava:As elkezd6s6he z. 1993. okt6ber 5-6n a Rom6niai

Prispokok Konferenciija egyontetfi en enged€iyezte a

boldoggd avattrsi folyamatot' Ekkor k6rt6k fel Sz6-ke

Jinos szal€zi szerzelest az ugy posztulitorAvS"

i6trejon a tort6nelmi 6s teol6giai bizottslg',maid az

egyhlunegy'6ben megtbrtentek a tanirvallomdsok'

Hlrszonot Lnirt6l gyfijtott6k ossze a v€rtanfi ptisp6k

6let€re €s tev6kenysCg€re vonatkoz6 adatokat' me-

Iyek alaplin elk6sziilt a sztiks6ges dokument6ci6'

.*"i1'n"L-olasz nyelv6 forditislt 1996' december 5-

€n adtirk at ^ Szentt1 Avatisi Kongregilci6nak' A

kongreg6ci6 1999-ben elismefie a dokumentumok

hiteLsseg€t €s eredetis6g€t, €s a Summarium alapl5'n

elfogadi a v€rtanfisig t6ny6t' amelyet a puspok ru-

datolan vtrIlalt, s amelyre lelkileg felk6sziiLlt A kong-

regtrci6 referensei a 2000' €v folyamtrn elk6szitenek a

v6is6 dokumentici6t (Positio), amely szint€n eiis-

meri a v€rtanisdg t6nY€t.

A'V6rtanfiink-Hiwall5ink cimfi foly6ir at a t>oldogg1t

avatlsi eliiltis kezdet6t6l kozoi hireket a vErtanf piis-

fon .t kapcsolatban, valamint tobb imameghallga-

tast is.

Szitmos tanulminy jelent meg ktilonf6le katolikus

foly6iratokban Scheffler J6nos szem6lyis6g€rdl 6s te-

v€ kenys 6 96 r 61. A S zatmdt i E gy h6zme gy e k6zp ontiA-

ba €s a 
"poszruldtorhoz is rendszeresen Erkeznek

levelek, amelyekb6i az deri.l'ki, hogy a hivek sok

esetben k6rik a v6rtanir prisp6k kozbenilrlsAt' s a

k6r6sekmeghallgatlstataltrlnak,eredm6nnyeli6rnak'
Megiel4nt az U1 Ember c' laPban

Bdres Agnes bitoktat6
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Az Egy-H6n 6pit6kovei
Okumeniku s imalt 6t Kcf,rp d.t alj d.n

2OO3. janudr 19 ds 26 kdzdtt
iikumenikus imabetet tartofiak a
kdil.dnbtizd egyltdzak a kereszti-
nyek egjtsdg46rt. A Szenta.tya kri-
liindsen a sziudn uiseli Jdzus
kiudnsdgtit:,ltogl egjtek legjte-
nek!", 4s minden biu6t a.rra kdr,
bogjt ezen a bdten kiildndsen is
imddkozzon az egjtsdgdrt. Ennek
jegjtdben turtofid.k meg Munkd'-
cson az ima6rdkat eldsziir a 16-
mai ko.tolikus szdkesegjtltd.zba4
majd sorban a reformd.tus, g6rdg
katol:ikus ds a praaoszlrta temp-
lamokban" A janudr 2o-tiu lt€tfdn
megtartofi els6 imddsdgra a
Szent Md.rton Szdkesegjtltd.zban
keriilt sor Majnek Antal pnispdk
aezetds€uel melyen r6szt aettek
mdg a kiildnbdzdfelekezetek pap-
jai ds btuei.

N6hdny perccel az ima6ra el6n €r-
tem a templomhoz, s kozben ossze-
talllkoztam a reformltus hivekkel,
akik szint6n oda igyekeztek. Ez volt
az e1s6 6lm6nyem az imah€tr6l: j6
6rz6ssel toltott el, hogy ugyanabba a

templomba megytink imddkozni 6s

Isten akarattrt keresni.
A. tal6lkoz6t Majnek Antal pilspok

a\a nyltotta meg, aki nagy orommel

Guld.csy Lajos reformd.tus prispok igebirdetdse a munkd'csi Szent Md'rton
Szdkesegyhazban
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tidvozdlte a jeienlev5ket, akik meg-
tdltdttek a sz6kesegyhLz padjait. ,,86r
szenvedjr.ik m€g a megosztoftsagot,
6vente egyszer j6les6en megtapasz-
taljuk az egys6get" - mondta beveze-
t6sril,.majd az olt6ron €gd gyertyAra
mutatott: ,,Ez a gyerlya jelklpezze
Krisztust, aki mindannyiunkat ossze
akar ltozni egy olyan egys6gben, amit
Szentlelke 6ltal mdr 6pit. 6 l6tia,
hogy ez az igyekezet mAr dl a szi-
vrinkben, amikor 6vente egyszer f6lre
tudjuk tenni a krilonbs6geket' Min-
den azon miilik, mennyire tudunk
516 figyelni, aki egyedr.il tud ossze-
hozni minket."

Ezutdn a bfinblnati liturgia kovet-
kezett, amelynek keret6ben Isten bo-
cs6nat6t k6rttik az egys€g ellen
elkovetett b6ndk6rt:,,Bocs6sd meg
egys6gtink hilnydt, amit btiszkes6-
gr.ink okoz, bocsdsd meg brineinket,
melyekkel testv6reink ellen v6tkez-
trink... Nem szerettiink T6ged eg6sz
szivr.inkkel, 6s nem szeretttik fele-
barltainkat irgy, mint onmagunkat. "

Gullcsy Lajos nyugalmazott refor-
metus prispok, munkdcsi lelk6sz
besz6d6ben ezL mondta: J€zus azt
mondta, keskeny 6s gorongyos az (tt,
de c6iba 6r. Ez€tt egyiitt kell men-
nilnk ezen az trton, egytitt kell v1n-

dorolnunk a c6I fel6. Lz elmflt
6vtizedekben is tudtunk tesw6rek
lenni, mert tudtuk, hogy segitentink
kell egymdst a nyomorfisigban,
egyritt kell v6ndorolnunk.,,Ydndo-
roljunk egy0tt b6k6ben, s ezt a van-
dorutat a szeretet irdnyilsa; tudjuk
egym6s terh6t hordozni, 6s tudjunk
egymdsnak megbocsdtani" - mondta
befeiez6stil.

Yrtalll atya, a pravoszltrv egyhAz
k6pvisel6je arr6l besz6lt: mi vagyunk
a vIl6g vil6goss6ga, s csak akkor te-
hetrink ennek a feladatunknak ele-
get, ha testv6ri egys6gre tdreksztink.

Majnek Antal ptispok atya igy foly-
tatta az egys6gr6l val6 elm6lked6st:

,,Nem az-e a vdgya Istennek, aki a mi
Atydnk, 6s. a Fifrnak, aki a mi test-

v6rrink, hogy ne egymils ellen har-
coljunk, hanem karoltve az igazi
ellens6g ellen vegytik fel a ktizdel-
met? Mert sosem az ember az ellen-
s6g, hanem a Gonosz. Ha nem egy-
m6st segifve fogunk kUzdeni ellene,
akkor ki fog kacagni minket, 6sJ6zug
tovltbbra is v6rt fog verejt6kezni -
miattunk."

A prispok aLya cromet fejezte ki,
hogy t6bb telepril6sen alakultak - he-
lyi kezdem6nyez6sk6nt - okumeni-
kus imacsoportok, akik eg€sz 6vben
osszejirnak imddkozni a kereszt€-
nyek egys6g66rt. ,,Boldogok, akik se-
gitenek az tr Jlzusnak, a mi Meg-
v6lt6nknak tew6t a Ilthatatlan vll6g-
b6l a l6.that6ba hozni, s ezzel az Egy-
H6zba, a mennyei Jeruzsdlembe egy-
egy 6pit6kovet tesznek" - fejezte be
besz€dlt a ptispok atya.

Az egys€g€rt val6 kozOs kony6rg€s,
majd az 6ld6s kovetkezett. Felemel6-
en sz6p volt a reformdtus 6s a gor6g
katolikus dnekkar el6adtrsa is. Koz-
ben az jutott eszembe: mi mindentSl
fosztjuk meg magunkat, hogy az 6v
tobbi 51 het6ben ktilOn pr6b6ljuk

J6zust im6dni 6s kovetni. Az okume-
n6 1t kell, hogy j6rja az 6letiinket,
hogy egyszer elmondhassuk, amit
Gul6csy Lajos ptispdk igy feiezett ki
,,Testv6rek voltunk, tudtunk vigyizni
egymtrsra, 6s ez6rt meglId minket az

Isten. "

Yaoai Zsuzsanna
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A Munkd,csi Katol;ikus Lfceumrdl
Tanuliunk! De hol?

mrikodik ilyen isko-
Liceum nevet viseii,
nevel6s-oktatis. Hi-

Hol az a koz€piskola - k1rdezhetn6 egy mai tizen€ves -,
ahol 61m6ny a tanul6s, j6 a tdrsaslg, fergeteges hangulat

ugalkodik, kereszt6ny emberek vesznek kori.il, 6s mindig

tort6nik valar:r:i? Van ilyen egytrltal6n?

J6 hirem van, kedves dilkl K€t €ve

la K6rpitalj6.n, 6s a Munk6csi Katolikus
melyben katolikus szellemben folyik a

hetetlennek tfnhet, de di6'-

kok 6s tanSrok nagYon 161

€rzik magukat itt, bitran
aj1nlj1k minden 6rdek15d6
kilencedikesnek. Persze,
most azt mondhatndd, ez t:6l

tok€letesnek hangzik, a val6-
s6g brzonyira eg€szen mtrs.

T6nyleg, igazad van, Yal6i6-
ban sokkal tobb minden van
itt, mint amit az el6bb fel-
soroltam. Hadd emlitsek n€-
hdny konkr€tumot:

- intelligens kereszt6nY em-

berek nevel6se; egYik tani-

Leghitelesebb, ha maguk a diitkok mondjdk el v€lem€-

nyrrket a liceumr6l:

,,fin az€rt jottem ide tanulni, hogy tdbb tudtrst szerezzek'

Most, hogy m6r rtt vagyok, €tzem, hogy fontos vag)'ok' A

tan6rok nem csak tud6st, de szeretetet €s tor5d€st is nl{lj-
tanak. A tanui6k kdzotti kapcsolat is bafttsigos, csalddias'

J61 €rzem itt magam. ez€rt
szeretek ide i6rm."

,,Sokat kirdndulunk. 6s

kezdem megismerni Kdr-
p6tal11t. Otthon nem volt
lehet6s6gem ilyen kir6n-
dulisokra."

,,Csalldias kornyezetre.
tgazi baritokra tallltam. Es

amiben legkellemesebben
csal6dtam: a tanlrok. Y1.g-

rc emberszlmba vesznek,

itt meg a gyeng6bb tanu-
l6kat is lelkesitik: mindenki

runk ezt igy fogalmazta ffrc9:
..i.n.,,atiit^ 6ta az iskolalzon igyekszik, hogy a hlrom- kapott azlstent6l talentumot, itt ezt pr6l>tr1iuk gYataPitanil"

6ves tanulmltnyi id6 alatt rnag s fok0 mrivelts€get sze-

rezzenek az itt tanul6 dilkok. A c€i nem csupin a tanter-

vek teifesit€se, sokkal fontosabb szlamunkra, hogy olyan

gondollod6 emberek nevelkedjenek az rnt€zm€ny falai

f,orott, akik taientumaikat Istenbe vetett hittel embert6rsaik

javdra kamatoztatni akar16"k,6s tudjdk is."

- komoiy felk€szitts a tovdbbtanulista, on6l16 gondolko-

ddsra nevel6s:

,,Igyekszrink mindent megtenni annak €rdek€ben, hogy

tu.tJOfrt tovdbb folytathassik tanulmlnyaikat f6iskol6n,

egyetemen. Azt szeretn€nk, hogy nagy tuddsir, \elkileg gaz-

cla'g fiatalok nevelkedjenek itt, akik onlll6an is k€pesek

t"nnl.ri. Ezt c€lozza meg minden oktatisi 6s szabadtdSs

program: ez€tt itrrunk kozosen kirdndulni, ez€rt szetvezik

^"g ^ 
diikok a kiilonboz5 rendezv6nyeket, 6s e7€tyv.esz-

nek r6szt lelkigyakorlatokon, tanttrrgyi vet6lked5kon,

eg)'utt k€sziilnek a kbzds ifi:,;s6gi szentmis€kre, egytitt

b6ncolgatjdk a l€lek m€1ys6geit a filmklub keret6n beliil "

- tanulminyi versenyeken va16 t€szv1tel, ahol a dilkok
tapaszt^Iatokat szereznek, 6s a ,,szakma" felfedezheti tehet-

s6gilket (van p6lcldul matematikdb6l tenileti helyezetttlnk,

an-yanyelvi 6s ukrdn nyelvben ielesked6 dilkunk, szaval6'

versenvek nvertesei stb.)

-informatikar szakrinyt oktatds az iskoia szltmit6g€p-

parklAban^ 
- idegennyelv-oktatds n6met €s angol nyelvb6l magas

6raszAmban

-hitoktatis, lelkigyakodatok, alkalom lelki besz6lget6-

sekre

- szabadid6s programok: kirindullsok, tencos estek, ve-

t6lked5k, szakmai hetek, filmkiub, elSadds p6rkapcsolat-

16l, irodalmi 6s tdrt€nelmi esem€nyekt6l, g6lyabirl, nyiti
tdborok stb.

-akik nem munkdcsiak, azoknak koll6giumi elhelyez6st

tudunk biztositani.

,,Sok i6ban van rdsztink, n€ha csal6dunk is, de meg€ri!"

,,tJgy €nem, hogy egy igaziketeszt6ny koz6ss€gre taItrI-

tam."

A cli6kok v6lem€nye mellett a tandtok€ is fontos az isko-

la megit6l€s6ben:

,,A liceum er6sebb, mint egy trtlag iskola' A gyerekek

az€rtionnek, hogy tanuljanak, 6s ezlltsztk is. Mds ahozzS'-

6l16suk atanullshoz. Azt gondolom, hogy ebben a liceum-

ban meg tudjdk alapozni a jov5juket'"

,,Tandrk6nt szeml€lve a mi kis ,,alma mater"-tinket azt

tudndm megiegyeznt, hogy nagYon otthonos, bens6s6ges,

szeretettelies a l€gkor. Mind a tanfu, mind a di6k csaLddtag,

aki birmikor is 6rkezik, HAZA' €rkezlk, ahol tdrsakat tal6I'

Ez a l€gkdr l6that6ao osszekovicsolia a dilkokat' s lehet6-

s6get teremt egy egys6ges, bens6s€ges tan6r-ditrk viszony

Uiilakitasanoz €s fenntattlslhoz. Az ilyen tipusir kapcsolat,

irgy gonctolom. hosszir tlvon el5segiti a tanulfs elSrehala-

dZsii, t er et biztosit a tanul6 e gy6 nis6 g€nek alakulds6hoz' A

szeretet a kulcsa mindennek."

Nos, kedves dilk, ha kedvet kaptfi ahhoz, hogy itt ta-

nulj, ezek utan nincs m6shtrva, mint hogy figyeld a liceum

felv6teli felhivisitt a 2003/2004-es tandvre az tli ttaitltsban,

valamint a tdbbi kltpdtaliai. lapban' 6s id5ben jelentkezz'

A<ldig is tanulj 6s k€sztili, hogy szeptemberben taltrIkoz-

hassu nk.

Szeretettel vdrnak a Munkdcsi Katolikus Liceum drdkiai

6s tandri kara! 
r
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Szent Baldrzs
plispok, ueftanfi

Tobbf6le vlhozaLban tud6sit a

legendds Szent BaIAzs szenve-
d6stort6nete an6l, hogy szenttink
orm6nr,. sztiletEsf volt, 6s olyan p6l-
damutat6 kereszt6ny 61etet 6lt,
hogy Szebaszte hiv6 n6pe Ptis-
pokk6 utrIasztorta. Ballns erre a

Szentl6lek inditAsit kovetve vissza-

vonult egy magS.nyos hegyi bar-
langba, j6llehet tette nem 6ppen

egy ezetl a kor prispokeszm6ny6vel.
Innen Yezette imldkozva, tanacso-
kat osztva €s gy6gyitva a rdbizott
kozoss6get. Yad1"llatok Srizt€k, ht-
ziSllatok m6 djira engedelmeskedve
neki.

316 t6j1'n m6g folyt Szebaszt€ban
az akereszt6nyuldoz6s, melyet m6g
Licinius csiszlr rendeit el, 6s 5t is
elfogtitk. Mivel nem birtlk hitta-
gadtrsta k6nyszeriteni, a szokdsos

megkorb6csol6s ut6n siralomhlzba
keriilt. Mint eiSbb barlangjdban, a

bortonben is sok segits6get k6r5
ember kereste fol. Rabsig1ban sok-
sok csoddt tett, amelyekr6l'a legen-
d6ja besz€L. Yizbefoltds iltali hallka
itCItCk, de v6gul is lefejezt6k.

Annak aIapj6n, hogy egy kinz6
torol<fiLjis kapcsin segitett, a k€s5
koz1pkorban a tizenn€gy segit6
szent kOz6 soroltdk. Ezek isme-
ret6ben meglepS, hogy a' Ballzs-
ildds mindmdig 616 liturgikus szo-
kisa csak a 76. sztrzadban kelet-
kezetr €s a 77. szAzadban nyomtat-
tak ki a Rituale Romanum (R6mai

Szertartdskonyv) fdggel6k6ben.
Tisztelete a \atin egyhLzban a 72.

szinadt6l leu iltallnos, m6gpedig

Ui J{ajtds

Febnrfrr szentiei

egy g1gedaganat elleni im1dsiggal
kapcsolatban. K6s5bb v6rz6sek,
h6lyagbetegs6gek, tovtrbbi kel6-
sek, k6lika, pestis 6s fogfdjits eset6n
fordultak hozz6. R6szben €rthetS
kapcsolat r€v€n azttrn v€dSszentje
lett az orvosoknak, a takicsoknak,
valamint a sz6lmolnS.roknak 6s a

f(rv6s muzsikusoknak. Vinc6hez ha-
sonl6an id61elz6 szentk6nt is tisz-
telik.

Unnep6t R6m6ban a 12. szdzad

6ta tilik'februitr 3-io.

Szent Agota
szt1z, udrtan*

Unnepe, februAr 5.

A sziciliai Katdniirban sztiletett
e15kel6 szril6k gyermekek6nt. A
fiatal, Krisztus szeretet6re v6gy6
leioy t6Is6gosan hamar a k6jvdgy6
helytart6, Quintianus mesterked6-
seinek c6lpontja Iett. Letart6ztatta a

sz6ps6ges Agotftt, 6s az,egyrk hir-
hedt oromtanydra vitette; az llyesmi
az antik korban nem ment ritka-
sLgsztrmba. Ott az irt€zm€ny ta-
pasztalt vezet6nSjenek kellett volna
a le6ny itnevel€s6t61 gondoskod-
nia, de az $yorsan felismerte, hogY
itgota eset6ben a kiv6nt 6rziletv6l-
tozast nem lehet el6rni. Ez€rt a

helytart6 Agotilt bir6sig el€ illittat-
t?, kihallgattdk, megkinoztlk 6s

bortonbe vetett6k. N6h6ny naP le-
forgtrsa alatt a kinzdsok eg6sz sordt
kellett killlnia. Amikor a foldriho-
dott bir6 semmire sem ment, Po-
roszl6ival szinte halLba verette,
coajd levAgafia a leiny mell€t.
Mindezek utin a bortonben olYan

meger5sit6sben r6szestilt, amilyen
m€g a legend6kban sem gyakran
fordul el6: a gaztett ut6nt €jszakLn
megjelent el6tte Szent P6ter 6s

meggy6gyitotth. R nyilvdnval6 cso-

d6t semmibe v6ve Quintianus to-
v6hb folyatta a gyaltzatos eIiLrist.
V6gti1 is Agota az (tjabb' bintal-
mazlsok kovetkezt6ben meghalt a
bortonben.

Tisztelet6t az inditorta el, hogY

13-

szil6v6rosa, Katdnia a szent v1r-
tan:6sl;gilnak els6 6vfordul6j6n cso-

ddsan megmenektilt az Etna kito-
r€s!t6I. A lakossig av€rtan(t sirj6r6l
elhozott fiLtyollal segits6get k6rve
vonult a megsemmisit6 llvafolyam
el6, 6s azfebruir 5-€nmindenvlra'
kozis ellen6re megdllt. Szent Agota
hire 6s tisztelete gyorsan elterjedt
SziciliLo kivr.il is, az eg6sz egyhiLz-

ban.
Ttzv1sz 6s foldreng6s ellen hiv-

jak oltalmul. A koz6pkorban a
tizenn€gy segitS szent kozott ta-

l6ljuk. F6leg a mellbetegek fordul-
nak hozzi.

Unnep6t R6miban a 6. szLzad 6ta

iilik.

Szent D/:arye.s apostol

Unnepe, februir 24.

A jeruzslIemi kicsiny kozoss6g

J€zus feltlmadtrsa ut6n, m6g ptin-
kosd e15tt Jirdis helyett egy mlsik
apostolt akart vLlasztani egyfajta is-
tenit6lettel. Lukdcs r6nk hagyomiL-
nyozta P€ter besz6d6t, melyben igy
6rvelt: ,,Kell teh6t, hogy azok kozril,
akik mindig veltink tarlottak, ami'
kor a mi Urunk, J6zus kozotttink
jiLrt-kelt, kezdve J6nos keres zts€g6-

t6l eglszen mennybev6tele napjiLig,

valaki veltink eg)'Litt taniskodj6k
feltitmad1sit6l." K6t'ieloltet 6llitot-
tak, akik megfeleltek ennek a felt6-
telnek: Barnabdst €s Mitydst. A sors

Mlttyisra esett, 6s 6t sorolttrk az

apostolok koz6.
MaLyas tovSbbi sorsa ismeretlen

ei6ttr.ink. Az apokrlf Andrd.s es Ma'
tyas cselekedetei itllitLs^ szerint a

misszi6s tertiletek elosztlsa alkal-
mlval ,,az emberevSk orszitga" iu-
tott neki. Ott MaLyast megvakitottak
6s bortonbe vetett6k, de Isten visz-

szaadta liltdsAt 6s Andrds csod6latos
m6don kiszabaditotta. A v€rtanfha-
lllt 6llit6lag lefejez€s fititro szen-

vedte el. Emiatt bfuddal szoktitk
lbrLzolni, 6s a kereszt€ny m6sziro-
sok 6s lcsok 6t v\Iasztottirk v€d6-

szentjtikr.il. ?



,,Hallgassatok ma az 6 szaud.t!"
(Zsolt 95(94),8)

A zsok6r, amelYben ez az ige taltrl-

haf6, arra eml6keztet minket, hogY

Isten n6pe vagYunk; 6 Pedig vezetni

akar benntinket, mint a nYi4lt le-

geltet6 pdsztor, hogY eljussunk az

igEret foldj6re. 6, aki orokt5l fogva

gondolt r6nk, tudja, hogYan keil

el6remenniink ahhoz, hogY teljes-

s6gben €ljtink, 6s eljussunk az igazi

l6tre. Mivel szeret minket, megsfigja,

hogy mit tegylink 6s mit ne; meg-

mutatia az vtat, amelYen haladnunk
kell.

lsten 6gy sz6l hozzAnk, mint barl-
talhoz, mert be akar vonni bennlin-
ket a Vele val6 kozoss€gbe. A zsoltdt

zir6gondolata szetint, ha valaki hall-

gat az 6 szavAra, bel6P Isten nYu-

galmlnak orszdg|ba, vagyis az ig€tet

foldj6re, a Mennyors z69 boldogsiglt'
ba.'

J6zus is plsztothoz hasonlitja ma-

gat, aki mindannyiunkat- elvezet az

6let teljess6g6te. 3z6l hozz6nk, 6s

tanivinyai, akik ismerik 6t, hallgat-

nakhangjfura, 6s kovetik 6t.6 Pedig
megig6ri nekik az orok 6letet''

Isten mindenkihez sz6l. Erre eml6-

keztet minket a Il. Yatiklni Zsinat is:

..Lelkiismerete m6lY6n az ember

olyan torv6nlt fedez fel, amelYet

nem 6 szab mag6nak, de amelYnek

engedelmeskednie kell' Ennek a tor-

v6nynek a hangja, melY mindig arra

sz6litja, hogy szeressen, hogy i6t te-

gyen €s kertilje a ros^szat' sztiks6g

eset6n azt stgia: ,,T€gY igYt'" YagY

..Ezt ne teddl" Az ember val6i6ban

Isten torv6nY6t hotdozza szivA'

ben..."'
Mit kell tenntink, amikor Isten a

sziviinkh6z sz6l? Egy szerfi en hallgat-

nunk kell erce a Sz6ta, tudva, hogY

biblikus 6rtelemben,,hallgatnt" azt

jelenti, hogy teljes m6rt6kben csat-

lakozunk 6s alkalmazkodunk ahhoz'

amit hallunk, 6s engedelmeskedtink
neki. Ez azt ielentr, hogy engedjtik,

hogy Isten k€zen fogjon 6s vezessen

minket.o Ribizhatluk magunkat, mint

a gyermek, aki hagYia, hogY 6des-

anyya kariilba tafisa 6s vigye' A ke-

reszt6nyt a Szentl6lek vezetr.

Ui J{ajtds

Eletige, 2OO3. febnrdr
,,Hallgassatok ma az 6 szaudt"

E szavak utln a zsoltlt igY folYta'
t6dik: ,,Ne kemdnYits6tek meg a szi-

veteket!" J6zus is sokszor beszllt a

sziv kern6nys€g€t61. Ellendllhatunk

Istennek, bezlrk6zhatunk el6tte 6s

visszautasithatiuk, hogy hallgassunk

szavira. A megk6rgesedett sziv nem

hagyja formllni mag6t.
N€ha nem is rosszakaratr6l van

sz6. Inkdbb arr6l, hogY ,,azt a han-
got" neh6z megktilonbo ztetni a ben-
nrink visszhangz6 sok m6s hangt6l.

Szivunket gyakran megfert6zi a sok

frilsiketit6 zai: a bfnre vezet6 ren-

detlen hailamok, az lsten tery6nek

ellenill6, viidgi gondolkod6sm6d, a

divat, a rekl6mszovegek.'. Tudjuk,
hogy milyen konnyen osszeteveszt-

jnk saj6t vClem6nyiinket 6s vigyain-
kat a benntink 616 L€lek hangjdval,

6s hogy ez6rt milYen konnYen 6n-

k6nyess6 6s szubjektiwE v6lhatunk'
Sohasem feieitkezhetem meg arr6l,

hogy a Yal6sig bennem van. Min-

dent el kell hallgattatnom magam'

ban, hogy felfedezhessem Isten

hangjitt. Felszinre kell hozni ezt a

hangot, mint gyemantot a s6rb6l:

megtisztitani, Iithat6vi tenni, €s

hagyni, hogY vezessen' Akkor majd

m6sok vezet6ie is iehetek, mert Isten

halk hangja osztonoz €s megvill-
gosit. Ez a l6lek m6ly6r6l felsz6'll6

sugallat: bolcsessEg Cs szeretet' a

szeretetet pedig tovdbb kell adni'

,,Hallgassatok ma az 6 szauat!"

Hogyan finomitsuk term6szetfelet-

tire val6 €tz€kenys€gtinket az evan-

g6lium logikdiilra, hogY k6Pesek

legytink befogadni azt, amfi ez a

hang tanlcsol?
Mindenekel6tt folYtonosan Sjra

kell evangel izilInunk magunkat, {igy,

hogy forgatjuk 6s olvassuk Isten

ig6it, elm6lkedrink raituk 6s €ljnk az

Evang6liumot, hogY igY egYre in-

klbb evang6liumi gondolkod6sm6d-

ra tegyrink szert. Minel inkibb meg-

ismerjrik azokat az ig€ket, amelyek

J6zus aikdr6l fakadtak, aki Isten

megtestestilt lg6,e, ann6l inklbb
megtanuljuk felismerni Isten ben-

ntink sz6l6 hangi6t. Es ezt im6ds6g'

ban is k6rhetirik.
Azttrn hagynunk kell, hogY a Fel-

tlmadott 6ljen benntink, az6Ital,

hogy megtagadjuk onmagunkat, 6s

hadat rjLzentink mindig lesben d1l6

onz6stinknek 6s,,r6gi emberiink"-
nek. Ehhez k6sznek kell lenniink
arra, hogy nemet rnondjunk mindar-

ra, ami ellent6tben 6ll Isten akatattr-

val, 6s igent arra, amit 6 k6r; hogY

nemet mondiunk onmagunknak a

kis6rt6s pillanataiban, elvdgva annak

osztonz6seit, 6s igent azokta a fel-
adatokra, amelYeket Isten r6nk bi-

zott; igent a minden felebatftt irlnti
szeretetre, igent a pr6bat6telekre €s

neh6zs€gekre, amelyekkel ta16lko-

zunk.
V6gnl konnyebben be tudiuk fo-

gadni Isten hangitrt, ha a Felt6madott

kozottr.ink van, vagYis akkor, ha

annyira szeretjrik egYm6st, hogy
eljutunk a k6lcsonossEgre, a kozos-

s6g 6s a testv6riseg oizistt teremtve

meg ez|ItaI mindeniitt. A koztiink
l6v6 J€zus olyan, mint a hangsz6r6:

mindannyiunkban feler5siti' Isten

hangjitt, amely igy 6rthet6bb6 vliik.
P6l apostol is azt tanit)a, hogY a

kbzoss6gben meg€lt kereszt6ny sze-

retet egyre gazdagitia ismereteinket

6s javitja itEl5k6pess€giinket' ez.trltal

segit minket abban, hogY mindig a

jobbat tudj uk v6lasztani.'

Eletrinket akkot a benntink 6s a
koztr.ink 1€v6 Isten kett6s tr-iz6ben

6ljrik. Ebben az isteni koh6ban fo-

gunk alakulni, 6s gYakotlata te-

sztink szefi abban, hogy J6zust hall-

gassuk 6s kovessiik
Csod6latos az az €\et, amelyet -

amennyire csak lehets6ges - a Szent-

l6lek irinyit I gazdag, erdvel 6s len-

dtilettel teli, hiteles 6s ragvogo'

Chiara Lubicb

1. Vo.: Zsid 3,7-4,1,1'

2. Jn 1.0,28

3. Gaudium et SPes 16

4. yo.: Zsolt j3QZ),23-24

5. Vo.: Fi 1,9
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T€mik a gyereknevel€s mffv€szetebfil 6.
FelelSss€gre nevelCs

Ha vegiggoncloljuk, mik a gyerekne-
vel6s c€ljai, az egyik legfontosabb ko-
zrrlrrk az, hogy fokozatosan on6l16,
felel5ss6gteljes, dont6sk6pes feln6n6
vlljon a csemete. Ez a folyamat gyakor-
Iatilag a csecsem6korban kezd6dik el,
6s ide6lis esetben Lezailik legk6sSbb a

htrzasocllts idSpontjiLrg. Sajnos, ennek
e11en€re sokan vannak, akik papiron 6s
testben nagykorirak, de nem alakult ki
bennuk a szem€lyes felel5ss6gtudat 6s

az ondll6 dont6s k6pess6ge. Mit tehe-
tijnk, hogy ezt eikeriiljuk sajdt gyer-
mekeinkkel kapcsolatban? Roviden igy
Iehetne osszefoglalni: bag[uk 6ket hi-
bd.zn\ 6sfokozatosan engedjtik el 6ketl

HocveN sncir0Nr rcezAr?
A gyermek Isten ajdnd6ka, de nem a

mi tulajdonunk! Minket, szirlSket Isten
megbizon, hogy gondoskodjunk r6luk,
neveljiik fel 5ket, v€gul pedig engedjuk
el 5ket arra a helyre (hivatitsra), ahov6
Isten rendelte 5ket, pdlddul az tj csa-
l6diukba. Ez az elenged6s nyilv6nval6-
an nem csak testi, hanem leiki 6rtelem-
ben is tort6nik - azt jelenti, hogy a szti.
15 elfogadja, hogy m/ar nem 5 tlnyitla
gyermeke 6let6t (6s nem is pr6bfikoztk
ezzel).

Term6szetesefl ez a folyamat nem
hirtelen t6rt6nik. Valahol ott kezdSclik
el, amikor az €ppen csak kfiszni tud6
csecsem5 megpr6b6lja el6rni a kiss6
ttrvolabb lev6 jlfi€kot K6tf6lekeppen
reagllnak a szul6k. Az egyik ,,segit"
neki, el6rhet5 kozels6gbe tolja a jLt€-
kot. A m6sik hagyja, hadd ,,kinl6djon".
Meiyik segitett neki igaztrn? Az, aki
hagyta kriszkodni, mert ezzel megen-
gedte, hogy tanulja a k(tszls technik6-
jAt, €s azt, hogy valamit saj6t erej6b6i
6rjen el (a sz6 szoros 6s dtvitt 6rtelm6-
ben) a gyereke. Tulajonk6ppen ez is-
m6tl5dik - kiilonboz5 szinteken - a

feln5ttkorig.

Megpr6bdlunk mindent nxegtenni,
bogt a fdjdalomt6l, a kudarcoktdl 6s a
csalSd.d.stdl megkimdljtik a gyerekunket,
de ezzel nem felt€tlentil teszr'ink jdt.
Nem leszrink mindig meilettuk, hogy
kozbel6phessunk, ha hiblznak, vagy
hogy megv6djuk 6ket. Ha nem alakul
ki (mert nem hagyjuk) ilyen esetekre a

,,probl€mamegolddsi technikdjuk", tel-
jesen v6dtelenul 611nak majd az rlyen
helyzetekben, 6s ez nagyon komoly
gondokhoz vezethet feln6ttkorukban.
Kem6nyen hangzik, de igaz, hogy a
j6szdnd€ki segiteni akarlssal (ami, ha
m6iyebben rnegnlzzik, ink6bb 

^ 
gye-

rek magunkhoz kot6s6t c€lozza) tonkre
lehet tenni, vagy legallbb is nagyon
megneheziteni a gyerekunk k6s6bbi
6let6t, adott esetben m€g az 5 csalAd'
jeA is.

Alapvet6 feladat: engedjuk hib6zni a
gyereket! Tdbb ezer figyelmeztetEs sem
helyettesiti a szem6lyes tapasztalatot,
s6t, ink6bb el1endll6st v6lt ki. Egy ezzel
foglaikoz6 konyw irjra meg rijra megis-
m1tli bag,tjuk meg a kouetkezmdnyek-
nek a tanitdsl Osszehasonlithatatlanul
tobbet tanul a gyerek a sajin maga fital
Iesz1rt tanuls'agokb61, mint a kivulr6l
rder6ltetett figyelmeztet6sekb5l €s tand'
csokb6l.

Ecv uptrus pEron

,,Edes kislinyom, oltozz fel melegen,
mert megfdzol" - mondja e1 minden
alkalommal az agg6d6 anyuka, amikor
nagyobbacska linya elmegy otthonr6l.
Mi tort6nik ilyenkor? A liny fel€ azt az
iizenetet kuldi 6desanyja (j6 szAnd€ka
teljes tudatdban), hogy 6 (rgysem k6pes
egyedril eldonteni, mennyire kell fel-
oltoznie, felt6tleniil szuksEge van anY-
j6ra ahhoz, hogy ebben j6 dont6st hoz-
hasson.

Itt megjegyzend6, hogy az olosok
szerint a gyakori megflzdsnak 6ppen a

tfrloltoztet6s az egyik oka, mert nem
lesz e16g edzett az immunrendszer. Te-
gyuk fel azonban, hogy az anyukinak
teljesen igaza van, t6nyleg nem oltozott
fel e16gg€ al6ny. Mi van akkor, ha sen-
ki nem figyelmezteti, €s gyeng6n fe1-

oltozve megy el? A legval6szinfibb eset,
hogy f6zni fog, 6s levonja a kovetkez-
tet6st, hogy miskor jobban fel kell
oltozni - ezent[ri magdt6l is megteszi.
Ritkabb esetben"osszeszed egy fiath t -
6s igy megint csak tanult valamit. A fent
emlitett konyv szerz6i hangsi\yozzLk,
hogy - ha csak nincs kozvetlen 6let-
vagy sflyos s6r'u16svesz61y -'semmit
nem j6 er6ltetni, mert sokkal jobb, ha a

gyerek- 6s kamaszkori kisebb k6rokb6l
tanul az ember, mint ha feln6tt kor6ban
keil (sokszor mdr komoly kovetkezm6-

nyeken keresztijl) megtanulnia ugyan-
ezt. Ert6kes tapasztalatok ezek, ame-
lyekt6l nincs jogunk megfosztani a

gyerekunket.

NrNcs MrNDrc sztiKSEcE A

v6rnm6twuNrnr!
A fenti p€lda sokaknak tal6n tilz6s-

nak tiinik - €s brzonyira az is, olyan
szempontb6l, hogy egy-egy j6szdnd€ki
figyelmeztet6s m6g igazAn nem fe-
nyegeti a felel5ss6gvlllalAs kialaku-
l6s6t. Igazdb6l akkor van abaj, ha ezek
a f igy elmeztet6sek, tandcs ok irllznd6 an
ism6tl6dnek, 6.s az €Iet minden apr6
terulet6t befogjdk. Ilyenkor a szil5 egy-
szerrien ritelepszik gyereke 61et6re, aki
ez al.att a sirly alatt k6ptelen feln5ni.
EzzeI pedig borzaszloan rosszal tesz
nekil Ha nem hagyjuk, hogy gyerekiink
megtanuljon - kockdzatok 6s kudarcok
Itr6n - felel6ss6get vftllalnt 6s don-
tdseket hozni, akkor feln5tt korltban
minden olyan he\yzetben, amikor nem
6l1unk mellette (mdrpedig b6ven lesz
ilyen) szorongls €s brzonytalanslg
fogja betolteni. Orddgi kor alakul ki -
iiland6 tanicsaink azt izenik: .,Te erre
egyedul irgysem vagy k€pes!", 6s egy
id5 ut6n val6ban nem lesz k6.pes 16, ez
pedig v6g1eg feljogosit minket, hogy
k6zbe vegyuk gyerekr-ink 61et6nek ir6;
nyitits/at, aki igy v6gk6pp onill6tlan,
dont€sk6ptelen szem6lyis6gg6 vdlik.
R5,ad6sul 6lland6 kisebbrendiis€gt €r-
z6se alakul ki. Az on6rt6kel6s hidnya
pedig nagl'on nagY hatdssal lesz eg€sz
6let6re €s emberi kapcsolatatra. Vegttik
eszre: a nelkuilozbetetlen tana.csainkkal
nem gyerektink lrdekdt szolgaljuk, ua-
lojd.ban sajd.t fontossagunk tudatAt
aka rju k fen nta nan i!

VEciiL EGY-KET SZEMPoNT:
. Tonkreteheti a tanulsagot a ,,Na la-

tod, 6n megmondtaml" tipusti megjegy-
z€s.

. Engedjiik meg, hogy kdr €r)e gye-
rekunket sat6t hib6ji,b6l - de nem mu-
szdj eltiirnunk, hogy nekunk is kdrt
okozzon.

. Az 6 probl€mljit ne tegyuk rogton
a sai6t probl€mlnkkiL; ha azt ldt1a, hogy
mi idegeskedunk, akkor 5 mir minek
idegesitse magdt ezzel a dologgal - ez-
zel it is vettuk a felei6ss6get.

. Ha segits6get k6r a gyerek, azt vi'
szont vegyiik komolyanl

. N6lkulozhetetlen, hogy mindez a

,|nrb6zni enged€s" szeretetteljes 6s elfo-
gad6 l6gkorben tort€nien, ahol a

gyereknek nem kell szorongania, f6lnie
att6l, hogy mit sz6inak, ha valamit
elront.

Fopouicstfu Palojtay Miutct

15-
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Az isenheimi okdt rcitelyes szerzGie
Shakespeare-hez hasonl6an Grdne-

wald is orok reyt6ly marad. A XVI sz'

egyetlen n6met fest6j6t, a k€s6 g6tika
kiemelked6 egy6nis€g6t, akinek nagy-

siga, mfv€szi ereje DtiLrerhez m6r-

het5, olyannyira e ifelejtett6k, hogy

m1g a nevCben sem lehetiink bizo-
nyosak. Az igazt neve val6sziniileg
Mathis Gothardt Nithart volt 6s az

M.G.N. sztgn6t hasznllta, de mert egy
XVII. szizadi ir6 t€vesen Griine-
waldnak nevezte, v€gtil ezen a n6ven

v61t ismertt€. Sztilet6se €s elhaltrlozisr
helye, €ve bizonytalan. Elet€r6l €s

szem€ly€r5\ is csak keveset tudunk.
Elet€ben megbecsr.ilt€k, de hallla utin
rdvidesen feled€sbe mertiLlt.

Els5 rink maradt mfve, a Krisztus

kigirnyollsa val6szlntileg egy Passi6-

olt6r tdred€ke. 1510 kdrill k€szitette
f6mfrv€t: a hatalmas isenheimi szdr-

nyas fSolttrrt a betegdpol6 antonita

rend temploma r€sz€re. Ebben az id6'
ben eg€sz Eur6pdt pusztit6 pestis-

j|winy tartotta r6muletben. Az 1500-

as 6vekben a betegiryol6 rendek dol-
g^ m6rhetetlentil megsokasodott
Ozonlottek a betegek, akiket szigoru-

an el kellett kiiLloniteni a kiilviligt6l'

Grr,ineutald : Az isenb eimi szdrnjtas fSoltar'

Az isenheimi k6rhtrzl>an f5k€nt b6l-
poklosokat lpoltak (a b€lpoklossig
egyik korabeli neve: Szent Antal ttize).

A b5vt115 k6rhS.zhoz j6val nagyobb

templom kellett. A temPlomhaj6t
megosztva, a l-rits6 rCszben t/acsot /alli-

tottak fel. A fert6z€s €s a ttsztatalan
grint€s elkenil€se c€liitb6l a szeren-

cs€tlenek e z61 6f a1 mogott szor-ongtak,

de az€rt m€gis iigY, hogY a szents6g

lldisitt ne vonjdk meg t5luk.
Az oltlrt a templom v€g6ben iilitot-

tlk fel, j6 magasan, hogY a rdccsal

elzirt betegek is j6l iltf iass6k. A szob-

rokkal diszitett oltlrhoz k6t-k6t moz-
gathat6 6s egy merev szlarny csaila-

kozik, igy hirorn kiilonboz5 n€zete

van. Alapgondolata a megvlltds, mely

J€zus szlilet€s6nek, haliilnak 6s felt6-

macL6s6nak /abrizolis/aban jut kifeje-
z€sre. Mathis mester sz/amLta a mfiv€-
szet nem a sz€ps€g rejtett torv€nyei
nek kutatlsat ielentette , mint rtAliai

ko1l6gli szimtrra, hanern- az volt a

c61ja, hogy k€peivel pr€dikdljon. igy

hirdetve az Egyhiz tanitotta szent

igazsigokat.
Az o\tlr €rtelme, rendeltet6se: a

Megfeszitett Krisztus kereszthaltrllt,

A kozdPsd tdbla

A f1oltar bal tabldja

v€gsSkig fbkozott szenved6s6t, az

anya €s a t^nitvany fdidalm6't, Mlria
Magdolna k€ts6gbees6s6t Mathis mes-

tern6l szemlEletesebben senki sem

tudta megjeleniteni. Krisztus haldokl6
testCt eltorzitjdk a kereszt kinjai. min-

den porcikijdt ostor l-rasitotta gennyes'

v6res sebek boritllLk. Tehlt a fest5

nemcsak az ismert stigmlkat jeleniti

meg, lranem egY ember eg€sz meg'
gyotort testet. Grunewald Krisztusa

b6lpokiosl A meggyot6rt, eikinzott

betegeknek szana egyitt€tz6 viga-

szul: Embertirsul!
A mfv6szettort€netben tal6n ez az

.egyetlen olyan Krisztus, amelyik nem

magasodik a szerePl6k - €s a n€z6k -
fol€ a magasba, hanem ttgYsz6lvin a

foldon /a11. Kornyezet€hez €s ember-

ttrrsaihoz, a lnal/alta it6lt bClpoklosok-

hoz hasonl6an itt szenved veltink. Ez

a I(risztus nincs gyolcsba burkolva,

irgy€kkotSj€t nem lebegteti dekorati-

van a sz€I: a mi Krisztusunkat rongy-

cafatok fedik. le kereszt misik oldaltrra



I

a m(ivesz odae[iria az akkor mer h^-
lott Keresztel5 Szent J6nost, aki ki-
nyfjtott kez€vel hangsirlyozottan
Krisztusra mutat, mig folCje irva olvas-
hatjuk szavait: ,,Neki novekednie kell,
nekem pedig kisebbednem."

A mfrv€sz szind€ka nem k6ts€ges:

^zt 
aka;rta, hogy az olt6r szeml€l6i

elgondolkozzanak e szavakon. Az le'
hetett a c€lya, hogy l6ssik, hogYan

novekszik ezLttan Krisztus, €s hogy-an

kell nekiink megfogyatkoznunk. Erre

utal az egy6bk6nt konyortelen realiz-
mussal megfestett k6p egyetlen fan-
tasztikus eleme: zz alakok m6reteiben
mutatkoz6 szembe6tl5 kiil6nbs6g.
El6g, ha a kercszt alatt t€rdeplS Mltia
Magdolna kez€t 6sszehasonlitjuk a J6-
zus€val, hogy meglissuk a feltfn6
mCretktilonbs€get. Jdnos karia, aho-

gyan MlnSt ttrmogatia, szint6n i6 mis-
f6lszer hosszabb az anat6miai kove-
telm€nyn6l.

A jelenet sot6t haftere a Krisztus ha-

lllAnak orAjAban bekovet kezet t napfo-
gyatkozlsra, ml.sr€szt a kozmosz gyi-
szara ]utal,

A szenved6s 6s a nYomor egYitt€rz6

1eleit' Mathis mester mds miivein is

felfedezhetjtik. Az lsenheimi oltir J€-
zus szrilet€se tdblliAn Miria rongyos

pelenk6ban t^fiia az irjszrilottet. Erre

sincs p6lda a m1vlszettolt6netben! Es

Grrinewald valamennyi szentie mezit-

A fSoltar jobb tdbtaia

Ui Hajtris

Iol latszanak Kriszttr.s testdn az ostor bas{totta gennyes sebek
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sugdrkoszorOjdt. Eles ellent€t uralko-
dik a szio felett lebeg5 Krisztus meg-

dics5ijlt alakia €s a foldon fetreng6

katonlk k€ts€gbeesett mozdul,at^i

kozott, akiket r6mult ktptdzatba e1t e

hirtelen tamadt ragyogLs Eltorzitott
formiik m€g iobban kiemelik J6zus
megdics5rilt test6nek tiszta, fensCges

nyugalmdt.
Mathis mester kivCtelesen €rz€keny,

embertirsaival szenved6lyesen €s

m6lys6gesen egyitt€tz5 mfiv6sz volt'
Nagy mriveit osszehasonlitva kort6r-

sainak csodilatosan megraizolt, mfv€-
szileg nagyszer1 - 1m j6cskin ideali-

zAIt - k€peivel, ioggal 6rezhetiiik,
hogy a mi Gninewaldunk egYtiLtt

szenvedett kotival, €s gydtrelmeit

minden mds mfiv6szn€1 fdidalmasab-

ban 6ntotte formtrba.
c Risko Mariann

I

I

I

l1bas, €s nincs gl6riljuk, ami jelentheti

emberi vonisaik hangsilyoztrset is'

Kiv€tel az irjsztilottet tatt6 Mitria €s a

feltlmadis Kriszlusa.
A megjelenitCs ereje, megr6z6 dr|-

maisiga Grtinewald zsenialitisa. Fel-

fokozott szinei pdrosulnak az utol-

€rhetetlentil kifeiezS erejf f6nnyel' Az

izz6 szinek e1€r6s€hez speciilis alapo-

zist €s alifest€st hasznllt, kCpein a
f6ny n€ha val6siggal sz6tpotlasztia a

formikat. Ecsetj6t nemcsak a halott
Krisztus agyonkinzott test6nek ibr6-
zolisira haszr':aIta; az oltAr egy mdsik

k€ptlblliln a FeItlamadtrs dics6s6g6-

ben mennyei f€nny6 l€nyegtilt test fol-
dontfili Iltom/asit festette meg. YarS-

zsa elsSsorban szineiben rejlik. J6zus,
sug6rz6 dicsfEnYtdl ovezve, most

emelkedik fel sirlib6l; a lepel, melybe

csavafiAk, visszaveri gl6titriinak szines
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A teiskanrra
Voit egyszer, valahol, egy dtarti telskanna. Majd

felvetette a buszkes6g, mert finom porcelinb6l
6gett6k, mert hosszfi csSre 6s sz6les fule volt,
m,€ghozzd elol a cs6re 6s hdtul a ftile. Ez eg€sz ritka
dolog, emlegette is a te6skanna, ha'csak tehette.

Hanem a fodel€r5|nem besz6lt soha. Tudta, m6rt
nem: a fodele torott volt, s ha megragasztotttrk rs,

csorba maradt. Minek besz6ljen lndt az ember a

hrb6ir6l, mikor azt :i;.gyis megteszik helyette mdsok?

A cs6sz6k, a teiszines kancs6 meg a cukortart6 - a

tedsk€sziet tobbi tagja -
irgyis tobbet gondolnak
csorba fodeldre, tobbet
is beszdlnek r6la, mint
sz€pen iveI6 fnI€r5l €s

pompls cs5rdr6l. Ezt a

telskanna nagyon j61

tudta.

- Ismerem 5ketl - s6-
hajtotta. - Ismerem a hi-
btrimat is, be is l1tom, s

6ppen ez€rtvagyok sze-

r6ny 6s alizatos. De h6t
nemcsak hibai - er6nyer
is vannak az embernek.
A cs6sz6knek fr.ihik van,
a cukortart6nak fodele,
de nekem ez ts, az ts, s

r5.ad5.sul mCg valamt,
ami nekik nincs: cs5-

rom. Ez€rt vagyok €n a
teisasztal kiriiyn6ie. A
cukortart6 6s a tejszines
kancs6 inkibb csak a j6
izl€st szolgLlla, de 

^z
adakoz6, az uralkod6 €n
vagyok. Aldes lehetek a

szomjaz6 emberisCgret. Az izetlen fotr6 viz bennem

dolgozza feI zamatos italltr a kinai leveleket.

Gondtalan, viddm ifi(sl,gf.ban igy elm6lkedett
magdban a teS.skanna. Ott diszelgett a teritett asz-

taion, s a legszebb k6z emelgette; de alegszebb k€z

tigyetlen volt, s elejtette a rdtatti kanndt.
Ott hevert a teiskanna diultan a foldon, a forr6 viz

sz€tfoLyt belSle, letorott a cs5te, letorott a file - a

fodel6rSl ne is beszCljunk, arr6l mdr eI6g sz6 esett,

Rettenetes csap6s volt ez neki, s ami a legszor-

nyiibb: mindenki rajta nevetetl, faita, s nem az

ugyetlen k6zen.

- Sohasem feleitem el azt a pillanatot! - s6hajtotia

a tedskanna, amikor k6sdbb elbesz6lte 6lete tor-
t€net€t. - Azt mondtdk r6lam, hogy rokkant vagyok,

f€lretrllitottak egy sarokba, mlsnap aztdn odaaj6n-

d€koztak egy szeg€ny asszonynak, akr zsirt kunye-
rtrlt a konyhln. Koldusbotra jutottam, nem volt tar-

talma az 6letemnek, nagYon elkeseredtem' Es m6gis

- akkor kezd6don az €n igazi 6letem. Mert a viltr-
gon mindenki mdshovi 6r el, mint ahovS elindult.

Bel6m foldet tomtek, s ez egy is1skanndnak annyi,
mintha eltemetn6k. De
a foldbe aztdn virig-
nagymat ougnK, nogy
kicsoda, nem tudom,
ajind€kba kaptam, a

kinai levelek6rt meg a

forr6 viz€rt k6rp6tl6sul,
meg hogy elfelejlsem
ietort cs5romet, letort
fiilemet. A foldem be-
fogadtaahagym6t,saz
az eny6m lett, a

szivemm€ vilt, eleven
szivemm6 addig,
tudjitok, nem volt szi-
vem. De akkor 6let
tdmadt bennem, 6let 6s

er5. Nedvek keringtek
a bens6mbeni a hagy-
ma csirdba szokkent,
aztdn virigot bontott, s

6n hordoztam, 6n
voltam a bolcsdje.
N€ztem, nem tudtam
betelni a sz!.ps€g€vel -
boldog voltam, mert
boldog, aki mdsnak

tudja trldozni ^z 6let6tl A vir5.g nem mondott

koszonetet nekem,'hem is gondolt velem. Mindenki
megcsodllta, mindenki megdics6rte. En meg orul-

tem - bizony, meg6rdemli a dics6retet a szeps€ges

vtr69l
Egy nap aztan 

^zt 
mondta valaki: ,Jobb cserepet

6rdemelne!"
Akkor kett€tortek, ami nagyon fdit, de a vtr6.g

sokkai szebb cser6pbe kertilt, s ez megvigasztalt.

Most itt heverek a szem€tdombon, torott cser6p

vagyok. De az eml6keimet nem veheti el t6lem

senki.
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A feladv6nyban egy kozmond6st
rejrerrunk el. BekrildendS a viz-
szintes i. es a fugg5leges 74. A
megfejt6sek et KERESZTREJTVENY

felirattal a szerkesztSsdg cim6re
k€rjrik bekrildeni 2003. februS.r 17-

19.

VizszrNTss:

7. Az id€zet els6 r€sze. ZArt be-
tfik: M, T, Z, fr.,1,.4. 15. valakinek
a munk6j5.n k6nnyit5. 16. Ilyen
kabdt is van! 77, Sz6kre telepedve
pihen. 79. €tlap. 27. Szulinapi
bul| 22. -re p6rja. 23. Forditva: tiz
angolul. 25. KettSs mlssalhangz6.
25. Kamion fele! 28. Dupla Z. 29.

Vas[rti vdgdny a]kot6r€sze. 30. N6i
n€v. 32, Egymdst srirfin kovet5.
33. .........-(ttf61en. 34. Ylkony fo'
nalra ftiggesztett, pontszerfi, kis
tomegfi test. 36. Diszn6 himje. 37.

Ldnydnak a f€rje. 39. Negativ fe-
szults6gii elektr6d. 41. Forditva:

' valaminek a rregszabott nagysaga.
43. Ledont, Ieigtrz. 45. Told bet(ti

'keverve! 45: Teke piratlanjall 47.

Dupla sl 49. Tel nikkell 50. 6ON.
51. Illat. J2. Papirra vet. 54. Kacat.

55. BM. 55. ltt vlgezt€k ki a tizen-
h6rom magyar't6bornokot 1849.

okt. 6-in. 58. Csavar v6g n6lkLiil

60. Fodros, fodrozott, 62.llyen tag
is van! 64. Szlnd€k.
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FUcc5rnces:
2. Szint€n. 3. Tagad6.s.4. Foldon

ellent6te. 5. Nyilas betrii keverve!
6. Stit betiii kevervet.7, Szov6 egy-
nemiii! B. Fel 6ber! 9. Atlasz p6ro-
sai! 10. Elszaval v6g n€1kull 11.

N6i ruhanemti, 12. Alkoholos ital.
73, Anna pitratlanjail 74. Az id€zet
folytatAsa. ZArt betfi|r; T, O, E, L.

O. 20. Yakar6. 22. ... de Janeiro.
24. F€lig emberi, f€lig haI alakban
ilbrizolt 6kori gorog tengeri isten.
26. Makk betrii kevervel 27. Egy
valamib5I alI6, il|r. egyetlen sze-

m6llyel kapcsolatos el5tag. 29.

FertSzS anyagokt6l mentes. 37.
Egyen6ram'6 eszkoz pozitiv sarka.

33. Ili iilapotban. 35. Gida egy-
nemiji! 38. Forditva: szem6lyes
n6vm1s. 40. Klmiai elemek ieg-
kisebb r€szei. 47. Megesik. 42.

Csen betrii keverve! 44. Yalamely
ok kovetkezm6nye. 46. Szitabetfii
keverve! 48. Fejv€d5. 51. Forditva:
vtgzet. 53. Tesz. 56. llyen k6p is

vanl 57. Ilona bec€zve. 59, Fe a

vegyjele. 61. Forditva: juttat. 52.

Tova. 53. G5g kezdet n6lkril! 65.

ir.

Az: elSzd' sz6.m keresztreitue-
ny,6nek megfejtdse:

Az az em.ber az igazi bard'tod',

aki ismer tdged. es m€gis szeret,

ui Hajtds

Kedues fiatalok!
Folytatjuk bibliai uetdlkeddnket.

Mindenkit bu2ditunk, bogy kaP-
csolSdjon be a jd.tdkba. A nyer-
tesek kozott erLekes konyudkgt
sorsolunk ki.

Az Apostolok
cselekedeteib6l

1. Kit udla.sztotta.k az apos'
toktk az drubJrtdds hely<ire?

a. J6zsefet
b. Jusztuszt
c. Maryast

Bibliai vet€lked6
2. A ta.nitadnyok hdnY dia-

kfinust udlasztottak ki maguk
kdziil?

a.7
b12
c. 10

3. Ifoud tartott Saul, mikor
rttkdzben megjel.ent neki az Or?

a. Jeruzsilembe
b.Damaszkuszba
c. Ndzdretbe

4, Folytasd a.z iddzetet!
,J6nos csak vizzel keresztelt, ti

azonban n6hiny nap mrilva

5. Rakd id.drendi sorrendbe a
monda.tokat!

1. A f6rfiak, akik kis6rt6k, cso-
diikozva 611tak.

2. Saul. Saul. mi6rt r.ildozol en-
gem?

3. Keli fol 6s menl be a virosba! .

A megfejteseket 2O03. februar 17-
ig ktildjdtek'be a szerkeszt1seg ci-
m'lre!

J6 sz6rakozd.st!

e



HUMOR
RuAr-rs lnrrrou
A hitoktat6 Adamr6l 6s fvir6l

besz6l az ovisoknak:

- Azuttrn volt egy fa a paradicsom-
ban. €s pompis almiakat termett. A j6
Isten'azonban megtiltotta Adlmnak
6s Evinak, hogy egyenek be16le. Ki
tudnf megmondani, mi6rt?

Tonri kistiti a vtrlaszt:

- A j6 Isten biztos komp6tot akart
k6szfteni az egdszb6l.

Jrlzds urzoNYi'fvANY

A hittantanir megk€rdi Pistdt6l:

- No, 6csi, milyen a bizonyiwi-
nyod?

- Szin otos!

- Nocsak! Gratulllok!
-Igaztrb6l ezt tlgy tess€k 6rteni,

hogy az otdsnek szin6t sem ldttam
benne...

Tu tto,ttA I yr.rs MliuL)KOLAs

Biol69ia6rln:
T..i::*^r. ---^.. .r- :k, az osiclSk_- r LruJdLU[, Sycl cKc

ben fengeteg illatfaj pusztult ki.
P6lddul a clinoszauruszok. A mai na-
pig nem tudtlk megfejteni a tud6sok.
Ilogy mi6r't t[intek el a foldr'5l.

- Pedig egyszer[i! - kielt k6zbe Ro-
bi. - Egy sem f6r't fel k6ztiluk No6
b1'.rkdjtual

Egyhlztlrt€nelemb6l a tanul6k az
anglikdn valilst Cletre hiv6 VIIL Hen-
rikr'61 tanultakat ism6tlik 1t:

- A kirily sorra lefejeztette a fele-
s6geit.

- Nos, Karcsi - sz6litja fel a tanul6t
a tanir -, besz6lj err6l b6vebben!

-TanAr irr' - feleli a k€rdezett -, €n
ezen frgy fel vagyok hiborodva.
hogy egy szavam si.ncs hozz1....

A vAsARNAI,T runt;ytr,ttsu tI|Arrl

-Ldttad az el5tttink iii6 n6 eleglns
kosztrimj6t? - k€rdezi a feles6g. - Es

a mdsik padsorban balra mellettlink
annak az asszonynak a kalapjit? IWeg

a jobbra melletted Ui6nek a fodros
bltzat?

- Nem, drigas/agom - vtrlaszolja a
f€r1. - Tudod, egy kiss6 elb6biskol-
tam.

Mite az asszony felhiboloclottan:
- Hit ez€rt jarrsz te ternplomba?I...

Sztituimu, szlirtulEM...

- Te a sz6peket, vagy az okosakat
szereted?

- Egyiket sem, drdgim, 6n t6ged
szeretlek!

'

Butella,Eva (Bereg!,las2)

Demk6 Eva (Bene)

Ferenc BeAra (Rer)...

naiiiat< Pel (V'aai

Kiss Melin.c.la (Sztirte)

lung"r. eg""s ffd;61
P6nzelik Iswdn (Munkics)

Simon Anna (Mr-rnlidcs)

Simon Gyorgy (Munklcs)
.

Butella Eva 
" 

{Veielgszasz)
Csakn1di Marietta (Munkdcs)

Koisza, rtrirziia" (xin.i.r I
Oltvai Kiroly (Ungv6r)

ozv. Kertay Sindorn€ (Borzsova)

Pdnzelik Istvin (Munkdcsj

Si*o.r Anna (Mr-rnkdcs.t

T6th Mdla (Feketeard6)

K<inlwjutalomban r6szesiilt:
Butella Eva teeregsidszj

Gratulilunk!
Helyes villaszok az el6z5 szatln bibliai

vet€lked6j€ben feltett k€rd€sekre

1. Lloglt biatdk Keresztel6Jdnos apjdt?
b. Zakariis

2. Folytasd az iddzetet!

,,Boldogok vagytok, ti szeg6nyek, mert ti6tek az lsten orszAga."

3. Ki kente meg alfarizeus btizdbanJ<izus kibdt kenettel?
c. Egy bfinos asszony.

4. Folytasd a ruondatokat!
a. K6rjetek, 6s adni fognak nektek.

b. Keressetek 6s tal6ltok.

c. Zorgessetek, 6s ajt6t nyitnak.

5. Rakd idfirendi sorcendbe a k6uetkez6 esemdnveket!
b. Rr,rhi.ira sorsot vetettek.

a I6zlqt ecetrel kinlltik.

c. Azt mondtdk neki, hogy ha 5 a zsid6k kirStlya, akkor szabaditsa meg

magtrt.

cIt

Csnr szrnEnyriv
A kis Evike elirjsigolja a nag\ ma-

mtrjinak

- Ma volt az els6 hittanordnkl
A ,-t

- Es mir6l tantrltatok?

- Addmr6l meg r6lan-i.

Trsz'r'tr.lt' A t'[]sP()KNDK

Egy pap felkeresi a rnisszi6s ptis-
pokot, aki egy kis bennsztilott falu-
ban €1. Az atya senkit nem talil a

misszi6slriizban, a garAzsb6l viszont
kopicsolis hallatszik. Benyit. es egy
id6sebb f€rfit talll a kocsi alatt fekve.
mellette egy csom6 olajos szerszan-r

meg alkatrEsz.

- Meg tudn6 mondani, hoi talilom
a f6tisztelendS prispok urat-i - k€r-
dezi a pap.

A kocsi alatt fekv6 f6rfi kisz6l:

- A piispok €n vagyok. 6s ha ko-
szdnt6sk6ppen meg akarja cs6koini a

gyfirrimet, ott taliija az ablakdesz-
kfLn.


