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,,6nendietek azfirban
sziintelen!"

Nagyboitben is?
Mi a Nagybojt c€Ija? Hogy tobbet bojtoljtink, tobb onmegtagadist gyako-

roljunk (semmi sz6takozls, semmi vid6ms6g), csak a kereszfutat jlrjuk 6s

szomorkodjunk?! 6szint6 n vSlaszo\j: €rzel valami vonz6t ebben? Igen? Akkor

te mlr egy j6 farizeus vagy, illetve valilsos fakir, hacsak nem szeretteid6rt

6s a legimddand6bb Krisztus6rt gyakorlod ezeket!

Mire k6szr.ih,ink tehdt Nagybojtben? J€zus haltlira, az Isten temet€s€re *
vagy valami m1'sra?

A Nagybojr6l val6 felfogdsunk befolyisolja eg6sz kereszt€ny

koz6sunkat - s6t, keresztEny identitdsunkat is.

gondol-

Mennyire 61etet, sorsokat form6l6 a mi hitrink, gondolkozdsunkL

N€zztink csak n6hlny peldatl Klin mit forgatott a fei6ben? Nem birom ezt

az itbelt elviselni, n6zni sem birom. Abei pedig nem 6ftette, mi6rt haragszik

ri annyira a testv6re, 5 ab€k1t szerette, arra vigyott Kdin nem a val6sigot
nezte, az igazsigot, hanem inkdbb hitt a hazug kis6rt5nek, rosszhiszemii

gondolatainak. . .

J6kob fiai mi6rt haligattak oiy v€szj6s16an, amikorJ6zsef, a legkisebb test-

v6rk6iuk Isten adta ilmair6l besz6lt gyermeki, irtatl.an, naiv orommel - azzal

abiztos hittel, hogy ezek meg is fognak val6sulni? Folytathatnlnk a sort Saul

6s Ddvid osszehasonlitlslval eg6szen Her6des 6s Keresztel6 Jdnos furcsa

kapcsolatdig , megdobbent minket az embet be1s5 (lelki) 6let6nek a fontos-

siga, annak min5s6ge:
A MessidskirtrW ez€rt kezdi miikod6s€t a Hegyi Besz6ddel. Nemcsak akko-

riban volt ez fontos, ma ugyanrigy aktudlis: megirjitani gondolkozisunkat
(vo. metanojete!). 'A r6giek azt mondtldk.. 6n pedig ezt mondom nektek!"

,(Mt 5,27)

J€zus a tiltfsokat. parancsokat nem sztinteti meg. hanem tokeletesiti. 6s

ugyanakkor 6rtelmet ad a vallisoss'agnak, pozitiv htz6e6t a buzg6s6gnak.

Leereszkedett kdz6nk az Isten s vele lejott a Mennyek Otszdga, hogl' 2p11u

az €16 hit itltal hozz6 kapcsol6dnak - meg ne haljanak, hanem orokk6

eljenek!
Mire k6szriliink tehft Nagybojtben? Amire eg6sz 6letiinkben! Lehet ez a\<1'r

siralomvolgy is egyeseknek, al<fu filjdalom, vagy sz€gyenletes l<efesztirt,

vagy aktrr menekr.il6s a rabs.ag i'tlapot6b6l - mindenk6ppen eg6sz mis a

lelli tartalm a, ha hivdk€nt jiria azt, mert valamt sz6pnek az ig€tet€ben €ll

Mert rem6l!
Yajon a vilIasztott n6p elindult volna a menekul6s 6tiita, ha csak az' akadS'-

lyokat, neh6zs6geket n€zi: a voros-tengeft, a sivatagot, a szomjisagot, 6he-

z6st, sokf6le n6lkr.iioz6st, a m6rges kigy6kao Nem! Inkdbb ott maradt volna

a rabsilgban, a viszonylagos biztonsdgban. De hitet kapott IstentSl: hogy

M6zes vezet6s6vel kiszabadulnak, rem6nyt, hogy az (tton v6gig veltiLk 1esz,

gondoskodik r6luk 6s egy csodllatos sz€p orsz|gba vezett 6ket. Ez a vigy

iz igeret Foldje ut6n, ez hi:zta 6ket, ez a sz€p rem6ny, ez 6ltette 5ket, hogy

ez6rt €rdemes sok-sok neh6zs6get v6llalni, krizdeni, harcolni - mert ugy

dontottek, az6rt az orsz|g€rt meg6ri, az€rt €rdemes mindent elhagyni.

Mi tehlt a Nagybojt c€lja? Ahogy az 6let c6lja (rem6nye) nem lehet a halil,

hanem a v6gteienbe kit6gul6 elet - 6gy a mi 40 napos el6k6sziiletr-ink is a

H(rsv6tra irdnyui, Jdzusnak a halltlon afatott gy6zelm6te: Foltftmadlsitat.

Ez6rt tanitia oNCft mer j6 kordn:,,Mikor ti bojtoltok, ne legyetek komorak'

mint a k6pmutat6k... Te ne az embereknek mutasd boitol6sedet, hanem az

Atyinak.,,(Mt 6,16-18) Ezt folytatja az apostol: ,,Szeretteim, ne iep5djetek

meg azokon a pensel6 szofongatasokon, amelyek'megpr6biltatlsul 6rtek



Ui J{ajtds

benneteket, mintha valami hallatlan dolog esett volna
veletek. Inkdbb oriiljetek, hogy r6szetek lehet Krisztus
szenved6seiben, hogy amikor dicsSs6ge kinyilvdnul,
vigadozva orvendezzetek." (1P6ter 4,12-1.3) Lehet tehdt
Nagybojtben is vigadni? Az apostol villaszol' ,,Orvend-
jetek az Urban sztiLntelen! ...mefi az lJr kozel van." (Fil
4,4-, 6 jelen van, itt van, 6spedig nagyon k6zel! (A
gor6gkeleti liturgilban ez6rt iiyenkor sem hilnyzik az

Alleluja!) II. Jdnos P6l pipa R6mdban 15 stdci6s kereszt-
utat jtrr, melyben a 15. stlcio a F6ltAmad6s - jelezve,

hogy a keresztfit v6ge nem a haI6l, ez csak egy dtmenet
(: peszach, p6szka) az igazi eletbe a Folramadits ilItall

Nem kell tehlt bojtolniink? De igen! Csakhogy ,,a szi-
veteket szaggassiltok meg, ne a ruh6tokat!" $oel 2,I3) -
k€ri az Ur.

Nem kell akkor tobb 6nmegtagad6s sem? Dehogynem!
Ez az e1s6 felt6tele a kereszt€nys€gnek. Szeretetb6l, az

6 kedrre€rt menni fogl (vo. Mt 16,24)

3-

fis imildkozni? - 6vele a kapcsolatot megszakitani -
saiat 6rdekrinkben is - nem szabadl (vo. lTessz 5,17:

., s zti ntelenr.il imddko zzatokl" )
Egyet nagyon k6r J6zus szellem6ben m1g az Egyhdz

Nagybojtben: az tgalmassdg tegti 6s lelki cselekede-
teinek a gyakorltrsilt. Ehhez viszont be kell lftnunk,
k€ptelenek vagyunk ri, nincs mlr er6nk. Imddkozni
szinlelve - 6s bojtolni valamennyire - tud a k6pmutat6
is, de ha J6zus ngalmas sziv€t6l tlvol van, k6ptelen a

j6cselekedetekre, a megbocsltftsra, az ellens6gszeretet-
rel Erre csak J6zus lelke adhat neklhnk k6pess6get: a

hitb6l (tehlt nem 6rz6sekb6l) tdplllkoz6 szeretetre. Adla

lsten: azzal ^ szent rem6nys6ggel k6sziiljrink Hrisv6t
unnep6re, hogy a mi lljlsznlet6stink, ameiy a kereszt-
sEggel elkezd6dott, be is fog teljesedni az eg6sz ter-
mlszet megv Lltdsival egytitt J6zus Krisztusban!

Majnek Ant6l pLtspok

Emldkez€s Csiti J6zsef atyira
Tiz due ltunyt el a munkd.csi pldbdnos, uikd.rius

'l;cannrralr A,^tal ozolAt 1Oq<I rzlrlrlyvrL L/vJ

szeptember6ben talillkoztam el6szor
Csati J6zsef aLydval. Az 6v augusztu-
siban jelent meg a Kdrpitaljin mt-
kod5 papok n6vsora az tJ1 Ember c.

katoiikus hetilapban. Mint az egyik
Nyiregyhlzirr6l indul6 turistacsoport
aut6s tagja, hoztam magammal egY

csom6 Uj Embert, de azt a hattrron
elvett6k; az a szdm azonban ktllon
voit, igy kerestem valakit az itt m6-
kod5 atyik koziil.

A ,.turistacsoporl" a mdsodik naP

Munkdcsot latogatt^ meg. Szdnd6kom
volt megkeresni Cs6ti aryat, akinek
cim6t el6z5 nap tudtam meg Ka-
szonyban. Klrolyi Lajos aty6t6l mlr
tudott r6lam, 6s nagy szeretettel
fogadott. Ez az elsS tal6Ikoz6s €s a

k6s6bb megism6tl6d5 besz6lget6sek
felszinre hoztdk r6gi eml6keit. Hama'
rosan kiderdlt, hogy koz6s r6gi isme-
rSseink vannak. Mindketten a szat-

mirt egyhdzmegylhez tartoztunk.
Fiata\ papklnt a szil6falumban, Nyir-
csaholyban volt nydri kisegit5 k6pI6n,
6s humorosan elevenitette fel ottani
r6gi eml6keit. P6ld6u1 azt, hogy a

rn6lt6sdgos pl6bdnos plpLjitt a kdp-
llnnak kellett volna megtomni 6s

tisz(tani, de 6 ezt nem tette, mint
mondta: nem az€rt tanult a teol6gi6n.
AztAn pedtg m6g a pl6blnos dicse-
kedett vele, hogy milyen k|plAnja
van, aki nem ,,pipatisztogaI6". A k6r'
ryet is ott ismefte meg, de a ,,m€It6s6-
gos rhr" megneheztelt r1, amikor meg
nrefte kontrdzni a ietekot.

Felelevenitette eml6keit r6gi tan6-
rair6l, innsbrucki 6veir6l. Nagy meg-
becsril6ssel besz6lt tobbek kozott P.

Kerkai Jen5 jezsuittrr6l, aki abban az

id5ben szint€n Innsbruckban volt.
Ott volt kispap az a bafttia is, akivel
Ltgyanazt a magyatositott nevet va-
Iasztott'k: Cslti Vilmos

Elvezetes formdban eml6kezett
vissza arra az id6re, amikor tira egye'
stilt a szatmLri egyhlzmegye, €s a

hirom kril6nboz6 orsz6gb6l va|6
szatmtrri papok egymdsnak bemutat-
koztak. 6t huncut bardtai mds n6ven
mulattdk be, 6s mint fijonnan kine-
v ezett nagyb6ny ai pl€bdnosnak, sorra
gratul|ltak az ismeretlenek. ,,Es mikor
meg6rkezett a val6di p16bdnos, Mel-
lau Ferenc, egyszerre adtam 5t nekr
az addig osszegyiljtott gratullci6kat"

- mondta humorosan.
Mint j6 htzigazda, nem csak sz6val,

hanem finomsSgokkal is j6itartotta
vend6geit. Nemcsak a r6gi, hanem a

kozelmirlt esem€nyeit is nagy
bele6l6ssel elevenitette fel. Benne a

mrilt 6s a jelen eg).utt volt, de minden
erej6vel a jov6 egyhdzit akarta
6piteni. Ennek csak indulisatI th^na.

Sohasem merte volna gondolni, hogy
egyszer majd szeretett temPloma,
melynek diszitls€t fokr6l-fokra ter-

vezgette, erySzer m€g sz€kesegYhdz

lesz. Hisszrik, hogy odalt orvendezik
ennek.

I

CsAfi Jozsef 1992. nyard.n a munkdcsi templomban

P.z Boban Bela SJ
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Df.Batthy6ny-Sttattrntf|t|Liszt6,
a,)szeg6nYek onrosa"

_ Dr. Batthy'ny_S trattfr,unn L6szr6 er6zni. Suglrzott be161e, a der6' a 6s kriifoldtszakirodarom segits6g6vel'

1870. okt6be r 28_anszrilere* Dunaki ,r"r.*r."rrlzifen hiv6 :ry; ".r,,'rr.t 
Az. elm6reti szaktud6s6t azonnal al-

iirin, Batthy.ny rurrJi- iiiugT) e, t uta"Jret a szeg€nyek e, a u.t.g"L karmazta a gyakorratban is, pl' radio-

Batthyiny Luclovlka (t18S2) sziilSk- .szolgilat6banl6tta'. 
l6giar ismereteit saj6t rontgeng6pen

t6l. L6szl6 a csalid nyolc felnevelt u.i"r?g., cor-eth M5,ria Terezi'a hasznllta fel'

gyermeke koziii a hato<lik volt. grofn6 lhozra hasonl6an ardozatos A. szem€szet feil6d6s6t m6dszere-

tgl6_ban csal.c)iaKopcs6nybe k61- l6lek - nemcsak nagyszhm'it gl,erme- t:t't f1ry.tl'", kongresszusokon vett

t6zott, majd 1.g7g_1aai r.oron " ;"_ keinek .desanyia, hun"^..'u ien,teto- r6szt, ktilfordi lapokban isk6zoltir6-

'otit*k 
kalksburgi (B6cs merletti) b.",;6d;u^r, r.gu"n"6bb munka- sokat, gyakorrat'r6l beszimol6kat

int6zet6ben tanult. 1885-1890 kozott 
'a*^'-utittttense 

f,-volt' ielentetett meg' Szakorvosi kiv6l6sl-

a karocsai, majc) azungvdri gtmn6zi- ui""ii"r;.s szir,'ver rnagyarnak var- 
'g6t 

szdmos eur6pai szaktekint€ly is-

umban folytattatanu,ilnyait, 1890- tottu^uga't' 1'920-ban.(Trianon ut6n) merte el' A Magyar Tudominyos

ben 6retts6gizett. 1gg0_1g00 k6zott " t or*.rii birtokin ,"t.p"J"tt 
'e, 

s a Aka^.mia ,everez6, maid int6z5'

b6csi egyetem ha'gat6ia volt,. ahol rr"r."g,--r"rierv ..gyk,J;'inyavun bizottsigi tagiitvi vtrlasztott'k' Poli-

bolcs.szeti 6s orvosdoktori diplomi, -"g^i"pir*u 
'd:9]\ k6thlLz6t' tikai szerepet sohasem v6llalr' 

^ 
gy6'

szerzett. roitrtt' szemspecialista iett' s e k6r- gyltitst tartott^ iegf5bb siker6nek'

lggg november6ben megn6stilt. nazian f6leg szemb t"gfjx'"' gyogYr 
"'A 

cimeket 6s a kiilntet6seket nem

Krinikai seb6szetr gyakorlatatk.ver6- tott. r<o.-",ia i k6rh6zitt ;a;i;ri!* f:r.? 
de tdrsadalmi trIllLs2n6l togva

en modern k6rh'zatrendezeft be 6s sebben rendeztette be, mint a k6p- nemt6rhetettkibizonyos megtisztelS

miikodreren birrok6,n, Kopcs6nyben. .rc;;; o-.ft ,rup^rtnturu'€s 
hatir- cimek el6i A szer6nyen 615 herceg

F6 segit6ie 6s egyben assziszrense talan tilcloz":yut;:::::teremtette puritin szem6lyis6ge' emberi nagysi-

ifjir feles6ge volt. minrlazr' amir u ,t ^cr)J'-irlap^ 
galegencltrs volt, amit tort€netek so-

Betegeinek z6me ak6rny6k 6s bir- megkivint' 
-.,,^++ *i*, 

kas'trgabizonyit'

rokai szegenyeib6l kenilr ki. rngyen, lii"1r .11 *9*t lt:len 
beteg6- onmagtu6l irott m6iyebb vallomi-

emberszeretetb5l gy6gyitott. Orvosi nek lelkileg is u""yn nyititini' sa'i a nipl6tored6kekben'is -kereshe-

hivat6s6r6r nap.6jabin igy eim6l- "*;";;,;;r;t"ttrrol.r^,,.r.rr,Nvisa 
t5k,.<te ialnos eddig csak. egyrk' az

kedik: ,,v'to zatos azorvoJ'61"te, .,e r.i-u' "r.*.idet 
6s rarrr""J'r**.t',t i, 1'g26' €vinapl6ja kerult nyilvlnoss'g-

tartalommalterhesis,hiszenazem-fuzetetirt'hogyak6th1zittgy6gyui-ta'
ber sajtrtszenvecr6sein kiviil a mrso- ";""rh;# 

6eteg.i.r.t ".n'iet.t 
e, A szeg6nyek orvosa' a.szenved5k

k6t is hordo zza, €sr6bbnyire r.bber "s;b""1:ikt..r:ri:" "d,{' - . 
- 

?::o:iu' 
6s a szeretet hiwall6 dok-

horc1, mint ami val6ban bekdvet- iia)u'"aguU boldog-'volt ' 1'4 gyet- tora rovi<l 6letet 6lt' a hal1lt sok

kezik, hiszen az esetregbek.vetkez6 -.r.,rn ,ril.tett, ebb6r h6rom kisko- szenved6ssel jdr6 betegs6g utin 6rte

komplikici6kar is 6r k![ 6reznre. €s .ailr, .ir-r.rr.t. A robbi. iui;,b.; *" meg' Eletcnei< uto1s6 misf6l €v€r6l

m6gis _ olyan iires az owosnak az a ."oJrr"rrrJu ngve..szrir_Jsisorrend- rerkiatyia, e sges]1' gyermekei 6s

nap, amelyen nem segithet feleba- U",-,, 
'Cjaon, Lu<lovika, Ja'iO, ,,nn ' f6leg iegirlSsebb 16nya visszaeml6-

r6tjtrn.,, 
- I";;, ;;;" , 56zsef ' -ii'ria-Ter€z\a" 

kez6seibZl kaphatunk hfi k6pet'

Dr. Batthy6ny iaszl6 1915-ben, eoen., r'"t'ista e'-r<a''Jty ' 
1929 szeptember6ben wiratlanul

nagybityjahal,rautinorokorte a her- iil;r.*-iJ, oao" rtirsz.ves ko- reu rosszul, utolitua azor\ ev novem-

cegi cimer e, u s,ruii-ur-rr, ,r..r.t. a r,baln halt tn"g, "t"o{-ttiJnttt' 
ber hetedik6n oper'lt egym's ut2n

Banhyiny csar.d ,;;;";';i;6J ni"irr".,treg re iar6 torektzs.t napr6- kilenc szurke hdlvogot' R6mdba k€-

v6r6veltipl6|6peiik6n,a|attaazjaismeger6siti.szijltmlsnap,dek6tnapmirlva,iit-
oroszl.n, szitiitbankarddal. Az orok- ElJ"?ft mintegy 50 6v6t 61te le kdzben 

'gynak 
esett' B.csben meg-

ioft cimer jelmondatir: ,,Fidelitate et r<Jf.r!.ryu.n. tuli'-,tan KOrmendre vizsg'ltik a Low szanat6riumban'

forritudine,, _ Hrs6ggel €s b'torstrg- *;;;;;;: r.of.re^vi uoritit u1it" ahoi norva srtrkot diasn.osz't\z6rrak

gat - megvtrrtozt^tta,,Ficlelitate er ca- ";i";6;;. 
idta azzal a kikot6ssel' November 27-€n operaltik meg'

rirate,,-ta,amr anrryft jelenr: ,,Hfis6g- ;;;;,,';."k 2:)"Y::gy"" 
u bttt- , 

A mfitet nem hozott eredm6nvt' 14

gel 6s k6ny6niletess6ggel,,. g"ilir..'r"r* .ry;:ty ::lhfia 
k6s5bb h6nap milva B.csben 1931' ianuir

Nagy m6verts6gfi eriler vort, a go- eracrta ak6rhinat u rurro^'ny uez.ta- z2-6n este f€l tizkor elhunyt' N6met-

rog, latin mellett n6met' francra' s6g6nek' nivlrosban (ma Gijssing)' a csal6di

angol 6s olasz nyelveken is besz6it. 
"Evogv,,o 

tev6kerrys6ge meiiett aia- l:2!:o^ 
helyezt6k el orok nyuga-

Szlovlkur 6s horv'tur is tanult, hogy piwtanl'ovuul is tamogltt a a fnagyaf lomra a ferencesek templ0mlban'

betegeit anyanyelvi.ikdn meg6rtse. ;';;;:;s;sttt, ,t":a?i;- 
nugv ;;rv' 

^^B-"ldogga 
avatilsita 2003' mlrcius

puririn egy6niseg volt; akiket.ismert, f;k"d zz elm1leri- "uttiit'-'"t"t"i 
Z3-inkerul sor R6miban'

nehezentudtakk6sz6n6sselmeg-korrektb6vit6s6re,akorszerfrhazai.net
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,,...tifommel fogok segiteni neki"
A Vatikd.ni Rddi6 interjfija Majnek Antal megjtdspdispcikkel

-Milyen okb6l ki.togatott a.

szent udrosba?
- Sasik Milan lazarista atya prispok-

k6 szentel6s6re 6rkeztem R6miba.
K6t aut6busznyi hiv5, 6s papok is
6rkeztek klrpitallai egyhlzme-
gy6nkb6l, a r6mai 6s a gorog egy-
hdzb6l egyardnt, hogy r€szt vegye-
nek ezen a nagy esem6nyen. En
ugyanakkor egy kis jubileumot is
r.innepelek: h€t 6ve, hogy engem is a

Szentatya szentelt erre a szolgAlatra
ugyanin. Krilon nagy or6m nekem,
hogy egy olyan j6 tesfv6r lesz a

tesfv6regyh6z, a Munkdcsi Gorog
Katolikus Egyhlzmegye 616n, aki az
eI5z5 tiz 6vben mdr itt szolgtrlt
Ukrajndban.

- Milyen entber Sasik Milan
piispatk atya?

* Nagyon buzg6 6s nagyon im6d-
s6gos papnak ismertem meg, aki
igazLn J€zus Krisztus igy€t, az 5
evang6liumdt tartja legels5 feladatl-
nak. Ezt pElddul onnan is tudom,
hogy - bAr hat €vig szolglilt a nun-
cius mellett Kijevben - m6gsem ma-
radt ezen a diplomtrciai pdlyin. Nem
vonzotta 5t ez az 6t, vrsszavagyott a

lelkip6sztori munkdba. Visszament
SzlovtrkiAba, ott egy 6vig magisztere
voit a lazaristtrknak M6g inkdbb
vltgyott azonban arra, hogy teljesen a

szeg6nyeket szolgllhassa, ez€rt 2000-
ben ide k€rte magtrt KLrpataIjara, a

perecsenyi misszi6jukba, annak lett a
vezet6)e, k6t olyan fiatal pappal, akik
mlr KSrpitaljAr6l szLrmaznak. Na-
gyon meglepett mindenkit a Szent-
atya vAlasztAsa, hiszen az 6vek sorf,n
tobb ieloltrSl is hallottunk. Szemedi

Jdnos prispok atya m6r h6t 6r,rrel

ezel6u beadta a lemond6s6t. A Szent-
aLya nagyon tisztelte 6s szerette 6t,
aki krildnben ugyanfigy besz6l ruszi-
nul, ukrdnui, mint magyarul - 6s

minden nemzetis6ggel 6s a t6bbi
egyhtzzal is nagyon sz6pen tartotta a
kapcsolatot, kr-ilondsen veirink. En
nagyon j6l tudtam vele egyritt dol-
gozni. A kArp|taljai gorog katolikus
egyhltznak most k6t puspdke van: a

k6t 6ve kinevezett seg6dpUsp6k,
Djura Dzudzar, aki krildnben jugosz-
livrai ruszin sz6rmaz6s(t, most pedig

Mtl6n atya, aki a megy6sprispoke,
pontosabban m6g egyelSre admi-
nisztr|tora, tehtrt korm6nyz6ja lesz a
gorog katolikus egyhdzmegy6nek. 6
nagyon buzg6n fog nekivdgni az
el6ne '16v6 feladatoknak, biztos va-
gyok benne, hogy igyekszik min-
denkivel j6 kapcsolatra torekedni.

-Mik azok af6fel.adatok, ame-
lyek eldreldtbatdan adrnak majd.
rd?

- Lesznek feladatai kisebb-na-
gyobb feszrilts6gek megoldS.strban,
gondolok akfu a k6tf6le kalend6rium
miatti fesztilts6gekre, vary a h6rom-
n6gyf6le nyelvfi liturgia v€gz€s&e.

-KiegtensfiIyozd szerepet kell
udllalnia?

- Pontosan. Nagyon fontos feladata
lesz, hogy a sokf6le k6r6st, elv5,r6,st a

szemindriumban, a krilonboz5 nem-
zetis6gfieket, ktl6nbozS liturgi6t
akar6 embereket, krilonbjzS v€Ie-
m6nyekhez tartoz6kat osszefogja, 6s

a kdzos Ugy, a katolikus, kereszt6ny
egyhdz meger6sit6s6re forditsa. Ez

bizony nem lesz kdnnyfi feladat, de
azt hiszem, 5 erre nagyon alkalmas.
A Szentafya i6l vllasztott, fgy iltom,
hogy mindenki nagy elvirlssal n€z
az 5 szolgLlata fel6.

-A gdrdg €s a la.tin szertartdsrt
munkd.csi ptispdk nyiludn szoros
egltiittmiikdd.dsre aan utalua a
kds6:bbiekben is. Mik ennek a tda-
latai ruilyen gj,takoflata lesz en-
nek?

- Kicsit irigykedve szoktak n€zni
pr,ispokt6rsaim, milyen b6kess6gben
6ltink gorog 6s r6mai katolikusok itt,
Kdrp6tal)in. M6shol vannak probl6-
mik. P6lddul Lembergben a lengye-
lek 6s az ukr6nok kozott r6gi, tdbb
szaz eves fesztilts6g van, ami egy ki-
csit a r6mai es a gorog katolikus egy-
hAzhoz kot6dik, s 6ppen emiatt nem
csak a nemzetis6gek, hanem az egy-
hinak koz6tt is iannak fesztllts6gek.
Pl. a latinok nem kapjdk vissza
Lembergben 6s korny6k6n a templo-
matkaq hanem a gdrogdknek adja az
6llam, mondvdn, hogy nincsenek
mir lengyelek, csak ukr6nok. Ami
igaz is, nem is. N6lunk, h6la ls-
tennek, nincsen ilyen szempontb6l

feszrilts6g, mert 6ppen, hogy mi
adunk helyet a gorog katolikus egy-
htrznak:22 templomunkba jdrnak 6k,
6s igy felvLlfva mis6zrink; kisebb he-
lyeken egyik vas|rnap mi, mlsik va-
sArnap 5k, a nagyobb helyeken pe-
dig egym6s u6n. 6k egy templom-
ban fogadnak minket, bir az is a mi
nevr.inkre van regrsztrLlva. Sz6val, az

egyrittmf kod €sink igazAb6l az eg€sz
egyhdzmegy1ben ak6r az ukrinok-
ka| akir a magyarokkal nagyon j6,
m6.gis azt mondhatom, hogy nem
el6g.

-Mire gondol?
-Sokkal jobban 6ssze lehetne fog-

ni kozos feladatok megold6s6ban:
gondolok itt p6lddul az evangelizt-
ci6ra, ak6r a m€dilban - televizi6-
ban, ritdi6ban, irjslgokban - iehetne
egylittesen keresni a lehet5s6geket,
6s koz6sen fell6pni ilyen-olyan prob-
l€mdkkal, Isten-ellenes, kereszt6nyel-
lenes, f6leg most mdr nem is ke1etr51,

de inkdbb n)'ugatr6l jdv6 negativ ha-
tdsokkal szemben. Mert a liberaliz- 

"

mus kezdi mdr €reztetni ahattrstt, €s

bizony lnklbb nyugatr6l jon, mint
keletr5l. Teh6t kozos misszi6t lehet-
ne kezdeni akAr az ukrdn ifjirsdg fel6.
A magyar gorog 6s r6mai katolikus
iflts1g litallban egy0tt mozog, taltrl-
koz6inkat majdnem mindenhol
egyttt tartottuk eddig, pl. a Munkdcsi
Ifjtsigr Taldlkoz6t, vagy m/s jltritsi
kozpontban, pl. Ungvdron vagy
NagyszSl5son szerv ezett alkalmakat.
A hitoktat6k6.pz6 tanfolyamot mi
szerveztrik meg 10 6v.vel ezel5tt, de
termCszetesen ez is egyritt van. Na-
gyon fontos feladatnak ta161om azt az

ukrdn ifjirs6got megfogni, amely iga-
21b61 az 5 egyhlzukba tartozik, de
n6lunk is egyre tobben vannak olyan
helyeken, ahol elukrlnosodtak a n6-
metek, a szlovlkok, ill. a magyarok
is, f6leg a heglwid6ken, ahol sz6r-
vinyban 61nek. 6ket megfogni ko-
z6s feladat volna, de igazib6l az 6
feladatuk. Eg6szen biztos, hogy az (tj

pUspok nagyon komoly, els5rendfi
feladatlnak fogja ezt €rezm, s ebben
6n orommel fogok segiteni neki.

Pdtscb Ferenc SJ
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Nemazaanlstentfll"akiaztdthtia'ltogy6alegerdsebb'aleg-
nagjtobb; a l,egokosabb, aki batalom uagit dics6sdg utdn ud-

gjtddik,banemaz,a'kimegald'zzamagd't'kicsinnyd'emberildnn'ye
adl:ik, s6t, m€g mfltyebbri ereszked;i.k, szolgdad., kitaszitott szol-

gtioti' ud'kk.
,..Igen,Istentgjlcselekszik.Ald'szd'll"megald'zkod'ik,alebetd|'eg-

mdljtebbreereszked:ik,tisszegjtiiitialegszegdnyebbeket'akicsi'
mlteket,dsinneneknd'ulua,aeliikeg'tiittepfiirtiraazemberisdg
nagy csald'djtit. Senkit nem ltagjt el" nemfeteit el senkit nem taszit

el magdt6l
Jean Vanier

Rarn bizbatod magad.

Van iddm szdmodra.
Barmikor, barhol, barmilYen
gyakran.
Eiiet uag,,naPPal,
gyere bozzam. lilj le.

iem kett semmit elntortdanod

LATIAK,

Ha akarod, beszelhetsz'

Beszelj, kid'lts, atkozodi, imddkozz,

imadj. luss el, g,tere tijra'
orok szeretettel szeretlek'

MielStt a uilagra jottel uolna,

. irdntad ualo szeretetem mdl
mfikodott'
Szeretlek.
Azdrt maradsz fertt't, mert szeretlek'

tYem fogsz megbaltti
Nem sen'tmisith etlek meg,

mefl szeretlek.

B6,rmit teszel, ueled megjiek'

Amint az anYja akkor sem bagYja el

gyermekdt,
ha az ualami rosszctt tesz,

igy nem bagtlak el

semmilYen esetben sett't,

mefi szeretlek
Engedd magad szerettti!

Nyitj meg, engedd,

bogy szerethesselek!

Engedd', b ogY szeretb essenek

a dombole,
amelYeket latsz
Engedd', bogl szeretbessenek

a begyPk,

engedd, bogY szerethessen

a uiragzd rdt,

,!s engedd, hogY szerethessen

a forcasulz.
Engedd', b ogl szeretb essenek

az emberele,

akik rdd mosolYognak'
Engedd, bogY szerethessenek

az emberek,
akikkel egYiltt uctgY.

Enged.d' magad szeretni!
Engedd, bogY szeretbessen a Fold'

es engedd, hogY szerethessenek

a csillagok.
Orok szeretettel szerettelek t€ge d,

embernek fia. ismerem

a tofi1netedet.
semmi sincs reitue elSlem'

Vdrom, bogY igent ntondj ram'

Nem szeretnelek kdnYszerftent'

Id.5r6t id'5re dtbaladok az titon,

ahol iarsz,
nem fdlek, rem,/nnYel telue uarok

b itedre, irAntolm ualS bizalmadra'
Semmi rdszem nincs abban,

ha fdlsz tdlem,

de en, a te [stened

mindent megteszek azefi ,
b ogy elnYerjem bizaltnadat'
AunN.

\lartin Gutl

gonditvbajil magadra vetted' 
.

;;flrHTY::^:,,;,,,

6NOT SZERETETTEL SZERETLEK TECNO

igy szdl Isten:

At'tnyiszor akat"tam mar beszdlni

ueled'
de nem bagYtd.l iddt nekem'

Annyiszor akartam mar mondani

neked:

,,Itt uagyok szdmodral "

De teiih€|.
Annyiszor akartaln mdr mondani

neked:

,Ne f1tj, mert ueled uagYok!"

De nem hittel nekem,

banem tauolinak es balottnak
gondoltal.
Annyiszor akartam mdr beszelni

uelecl,

de nem bagYtal szoboz jutni,
b is zen s z ab a dsd'go db an all,

bogl etddntsd, megh allgatsz-e,

uagy, ha akarsz, kikaPcsolsz'

Ha kdsz ua'gY arra,
bogt megballgass,

akkor azt szeretndm mond'ani

neked:

,, Orok szeretettel szeretlek t1ged" "

Szeretetem orokke ugya'naz marad'

Akilr elfordulsz tdlem,

akar odafordulsz
bozzam:
Szeretlek teged!

Szeretlek, mert elsz,

Szeretlek, mert ember uagj't'

Szeretlek, mert feilSd'sz'
Szeretlek, mert bozzdtafiozol a

Foldhoz.
Szeretlek, mert belY es idd keretei

kozdtt,
Adott belYen 6s adott id6ben

Kell ruegualSsitanod ntagad"

Szeretlek, lnert nem 4lbetsz

Remeny 6s brt nelktil'
Ordk szeretettel szeretlek'
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Nagybojtre k€sziil6dve
Egyhizunk 5si gyakorlata szerint b6jti iddszakkal k6-

sztilrink a hirsv6ti szent rinnepekre. Az eg6sz egyh6zi €v
cs6cspontja a hrisvCti szenthlrom nap, s erre a nagy ese-
m6nyre bolttel kEszitirik fel lelktinket.

A mai id6ben tal6n nem mond sokat a bojt az embe-
reknek. A legt6bben talln csak foldsleges dolognak, sdt
tehernek taftjak. De nekUnk, kereszt6nyeknek tudnunk
kell, hogy a nagyb6jti szent id6 kegyelmi idSszak. Apr6
onmegtagaddsokkal k6szithetjtk el6 lelkrinket a felt6-
madott l.Jrral val6 taldlkozS.sra. Hiszen az egyhiv ma mfu
csak k6t napon k6r szigorri bdjtot a hivektdl, m6gpedig
hamvaz6szerdin 6s nagyp6nteken. A nagybojti id6 tobbi
napjdn rlnk van bizva, milyen onmegtagadS,st, Lldozatot
villalunk az lJr6.rt. Kriszfus szenvedett 6s meghalt 6rtr.ink
a kereszten, ezt a nary szeretetet illik nekrink is viszo-
nozni valami apr6 iemondlssal vagy j6cselekedettel.
Ehhez ad segits6get nekUnk az egyhtrz a nagybojti szent
idSben.

7-

A nagybojthoz szorosan kapcsol6dik a hirsv6ti szent-
gy6nds is, melynek elv6gz6s6t szerencs6re sokan komo-
lyan veszik vid6ktinkon. Krisztus Urunk az€rt alapitotta a
bfinbocsdnat illewe a kiengesztel6d6s szents6g6t, hogy
megtapasztaljuk ir6ntunk val6 nagy szeretet6t, 6s meg- ;

szabaduljunk bfneinktSl, melyeket mint neh6z 6s ke1-

lemetlen terhet cipeltink a vfllunkon. A nagybojti id6ben,
amikor arra eml€keztink, hogyJ6zus a mt bfineink6rt halt
meg, pr6bdljunk megszabadulni bfineink terh6t6l. Ha mir ,

egyszer ilyen nagylelkfien felkindita Urunk a kiengesz- 
I

tel6d6st, ne hanyagoljuk el ezt a nagy a16nd6kot. Tekinr l

srink az 6rttink szenved6 rJra, 5szrnten bdnjuk meg
brineinket, 6s rakjuk le a minket nyom6 nagy terhet a
gy6ntat6sz6kben.

Koszonftik meg az IJr J€zusnak ezt az irdntunk val6
nary szeretetet, 6s mutassuk meg a ,mi szeretettinket is

ir6nta. Ha ezt megtesszrik, akkor biztos, hogy boldog 6s

Istennek tetsz6 hrisv6tunk lesz.

MolnarJanos d.iakonus

M€g egyszer a lelki adoptillfusrdl
A ptispok a\ta brztat6,sAra id6.n is

tobb helyen kertil sor fogadalom-
t6telre mdrcius 25-6n, GyUmolcsolt6
Boldogasszony napjin. A lelki adop-
t6l5,s azt jelenti, hogy kilenc h6napon
kereszttil imldkozunk egy gyermek
megszrilet6s6€rt, akinek 6let6t ve-
sz6ly fenyegeti. Az6rt im6dkozunk,
hogy ez a gyermek megsztilethessen,
6s szeretetben, rendezett csal6di ko-
rtilm6nyek kdzott neveikedhessen.

Ismerjrik a sz6l6st: ,,Olyan bizton-
sdgban van, mint a gyermek anyja
o16n", vagyis anyla m€hdben. Sajnos,
ez ma m1r nem igy van, mert az
anyam€h sokszor j6val vesz6lyesebb
he1y, mint a hadszint€r - ahogy egyes
felm6r6sek megdobbentS eredm6-
nyei mutatj6k. M6g mindig nem is-

merik el sokan, akik pedig tudjdk (pl.
orvosok), hogy a gyermek fogan-
tatls6t6l kezdve ember, mindegy,
hogy qgy perce, k6t napja, hiLrom,
hat vagy kiienc h6napja €1. A h6t-
nyolc hetes kis magzatoknak, akik
ieggyakrabban esnek Aldozatul az
aboftusznak, keztik-l1buk, mindentik
megvan, ugyanfigy, mint egy irjszti-
lottnek, mtrr vid6man kapli6znak,
dobog a szivik, melyet megfelel6
mfiszerrel hallani is lehet. F6ydalmat
is 6reznek, ugyanirgy, mint minden
ember, 6s kegyetlen fdjdalommal €s

r6mUlettel itrr szdmukra, amikor az

abortli6 eszklz darabokra t6pi 6ket.
Az anylkat sokszor cserbenhagyjdk,
aktrr csak figy, hogy nem segitenek
nekik a neh6z dont6sben, nem 611

mellettLik senki, m6g f6rjrik sem. Es,

b6r sokszor elhitetik veltik, hogy
,,joguk van a testiikhoz" 6s donther
nek a gyermek 6lete folott, behil min-
den anya pontosan tud1a, hogy mi az
igazsig. Ez sokszor csak 6vek mfilva
vdlik tudatossd benne, amikor sfrlyos
pszich6s zavarok kezdik gydtorni,
depresszi6 f ojtogatla, v agy elveszitett
gyermek6nek sirisit v6li hallani.
Nem egyszer orokre megfosztja ma-
gat att6l, hogy gyermeke lehessen -
az abortusz nagyon is kock6zatos
m6t6t, akin medddsCget is okozhat.
ErrSI azooban kev6s sz6 esik, s az

abortuszon etesett any6k szenved3-
seirSl is hallgatnak azok, akik nagy
hangon kovetelik az abortusz jogdt.

Gyrimolcsolt6 Boldogass zony nap-
j6n, amikor azt rinnepeljtik, hogy J6-
zus megfogant Mdria m6h6ben, igent
mondunk az 6letre, s nemet a halli
kulttr6j6ra, amdly egyre jobban ko-
nilvesz minket. J€zus maga az Elet, s

az igazi lletet hozta el mindannyi-
unknak. Amikor vdllaljuk a kilenc h6-
napig tart6 imdt, erre az elete mon-
dunk igent, s J6zus vigyit segitjr.ik
megval6sulni:,,hogy 6lettik legyen,
6s b6s6gben legyen". A kozdss6gben

tett fogadalom segit kitartani a kilenc
h6nap alatt, ugyanigy annak a tudata
is, hogy nem egyedtil imldkozom,
hanem sokakkal egyUtt.

Szokbk ajinl,ani ezt az imdt azok-
nak is, akik valaha abortuszon estek
at: most imtrdkozzanak egy mlsik
gyermek6rt, hogy az megsztilet-
hessen. Sajlfi gyermekUknek pedig
adjanak nevet, igy ut6lag befogadjiLk
a csall.dba, €s igy vLrhatjik vele a. :- -.talAlkozAst az Ur l€zusnAl.

Bir m€g messze van Sarl6s Bol-
dogasszony Unnepe (j6lius 2.), gon-
dotjunk a megrendit5en sz6p jelenet-
re: Maria 6s Erzs6bet, a k6t kismama
taltrlkozik, s Erzs6bet szive alatt meg-
mozdul a magzat KeresztelS J6.nos,
iw6ve €desanyja or6m6t, 5 is repes-

ni kezd. Ez a jelenet ttikrozi Istenunk
hozzAAllAsAt az etnberhez, akit vegte-

lenUl tisztel 6s szeret 6let6nek e1s5

pillanatlt6l kezdve. Biztos, hogy va-
lamilyen m6don meghallgatja kitart6
imlnkat, s azoknak a gyermekeknek,
akik igy kicsit a mi gyermekeink is
lesznek, segit megszriletni. S igaz.
hogy ez ,,csak" egy gyermek a sok
koztil - de ennek az egynek az ajAn-

dtkba kapott €Iet a mindent fogja
jelenteni.

Pagtai Zsuzsanna



2003. februlr 3-in T6cs5n
rendezt6k meg a k6rpitallai
karrt6sz-igazgat6k idei els5
tal6lkoz6jit. Vend6gel6ad6-
k€nt r€szt vett a rendezv€-
nyen G6g6ny B6la, a Deb-
recen-Nyire gyhdzi Egyhiz-
megyei Karittrsz rgazgat6ia is.

A rendezv6ny d6lel6tti prog-
ramjaklnt meghallgattuk
G€g6ny BCIII a karitdszmun-
ka lelki hdtter6r5l.

A tal6lkoz6n KLrPAtaIja
tertlet6r6l kilenc igazgat6
vett reszt, akik kitart6 mun-
kijukkal mir tobb 6ve segitik
a r6szorul6kat. A kozos eb6d
utdn kezd6dott az ig^zg t6k
megbesz6l6se, ahol a leg-

fontosabb 6s legaktudlisabb
k6rd6sekr5l tudtak besz6lni,
illetve kozdsen megold6st
taliini.

G€g6ny B6la el5addsa
nyomln az allbbiakon gon-

dolkozhattunk el:

Ha alaposan kdniln6zek a

vildgban. hamar 6szreve-
szem, hogy a n€lki16z6s, fdi'
dalom, nyomorfis6g 6s igaz'
sigtalansAg szinte felm6rhetetlen a

fOlddn. Iiyenkor felmer-til bennem
egy sor k6rd6s, amik, ha megvtrla-

szolatlanul maradnak, akkor a lelke-

Ui J{ajtds

Khrphtaliaikafitisz-igazgat6ktaliilkozoia
A karitdszmunkatirsak in6iia

Koszonorn, Uram, bogj/ ma is szerettel engem.

Leb et6ud tetted, b ogy uiszontszeresselek.

Ete m .b ozta d e m be fl estue re i m et. a kikben

felismerbettelek T1ged, es jot tebettem uelaik

K6szdnom, tJram, boglt a Te akaratodat

cselekedberrcm. Kdrlek, bocsdsd' meg nekem,

b a megbantottam embertarsaimat!

Kerlek, tJram, noueld bennem az ald'zatot

es a szolgalo szere!ete!!

Arassz el a Szentl€lek ereieuel,

bogjt feladataimat orommel udgezzem!

Add, [Iram, bog,' a bitben 
'5s 

a Te szeretetedben

m i nd.en kdrt it me nyek kozotl kitartsak!

A s zeretetemrdl ismeri 6 k meg embertestu€reim,

b ogy tanitu1nyod uagyok.

Add, (Iram, bogy minden nap balat tudjak adni

az 1letemefi 6s a rd'mbfzoffakefi!

Koszondnt, Uram, bogjt ennyire szeretsz minket

Amen!

sed6sem 6s a tenni vlgYlsomhamat
elillanhat.

Yal6szinfileg els5k6nt azon gon-

dolkodom el: ,,HogYan segitsek az

emberis6gen?" Mir tobb szent-

6letf pEldamutat6nk ifimld-
kozva meglrtette ezt a Prob-
\€mltt 6s rimutatolt a v6lasz-
ra: ,,Egyenk6nt". Egy konkr6t
adott pillanatban az eg€sz

emberis6g csak egy ember, 6s

az eg6.sz vil6g nyomorusiga
csak egy raszorul6.

Ut6na tal6n 
^z iut az eszem-

be: ,,Mit adjak, ha nincs sem-

mrm?" Ezt a k6rd6st jobban
dtgondolva rd kell jonnom.
hogy nekem van Krisztusom,
vagyok 6n, n6rni szabadid6m,
trirelmem, mosol;zom - bino-
komban van az adoml.nyok
legszebb r6sze!

Ha ezeket trszt6ztam ma-
gamban, 6s cselekedni sze-

retn6k, akkor az elsS €s leg-
fontosabb l6p6sk6nt el kell
kezdenem iml'dkozni azo-
kert, akiken segiteni szeret-

n6k. Ez az6rt fontos. mert a

karitiiszmunk6t igazAn j6l
csak olyan ember v6gezheti,

akinek mindennapi €\5 kaP-
csolata van Istennel. Ha nincs

imAdslg mdgdfte - nincs ls-

ten 6ld6sa ra1ta. Az emberek rigy6ben

firadozni - az fontos 6s j6 dolog, ez

egy neh6z munka, mely 6ltaltrban a
szocidlis dolgoz6 munkak6r6be tar-

tozik, de Krisztus tigy6ben fLradozni

6s Isten 'szeretet6t k1zvetitem - ez

Ienne az igazi feladata egq karit6-
szosnak. Hiszen nem a magunk ne-

v6ben kell j6t6konYkodni, hanem

Krisztus nev6ben. A Kattlsz val6-

i6ban az EgyhLz szocidlis evangelizft-

ci6ja, mert a segits6gnyfjtAs ugyan-

olyan feladata az EgYhdznak, mint a
Szentmise bemutatdsa 6s az evang€Ii'
um hirdet6se. AzEgYh6z 6s egY egY-

hdzk6zs6g akkor lesznek igazin,,ko-
zoss6g", ha az oda tartoz6 emberek

hailand6ak egymlssal sorskdzds-
s6gef is viilaln| (,,Eztistom, aranyom
nincs, de amim van, neked adom".)

Az egytitt toltoft nap ut6n lelkileg
feltolt5dve, karrtlszos hivatdsunkban

meger6sodve indultunk T6cs5r6i
hazafel€.

,GK

Ebdd a nagltszdlIsi Szt. Heduig napkozi ottbonban

$
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Figyeli 6s hallgass rarn!
Gordon-trdning a Munkd.csi Rdrnai. Katolikus liceurnban

Az ut6bbi f6l 6vben a Munkdcsi
R6mai Katolikus Liceum tanLri kara
specillis tov6bbk6pz6sen vett reszt.
Ezen megismerkedhettrink a Thomas
Gordon amerikai pszichol6gus.lltal
kidolgozott (TET) programmal,
amely a tanS,ri hat€konysdg fejlesz-
t6s6re irdnyul.

A tanfolyamot Babaly Andrds Gor-
don-tr6ner, k6taii il€benos 6s k6t
munkatdrsa - Gaga Zsuzsa 6s H6di
Mikl6s - vezette. Az 6tven6r6s tanfo-
lyam elsd k€t alkalmlt Munkdcson
tafiottuk, a befejezS intenziv h6w6ge
alatt pedig a mAriap6csi zarindokh6z
vend6gei voltunk.

A tr6ning elsS r6sz6ben Onismereti
6s : kooperdc i6s gyakorl,atokat v 6 gez-
tr.ink, rlrelyek sordn nemcsak ma-
gunk, hanem koll6glink ismeretlen
oldalait is felfedezhettLik. A mdsodik
tallikoz6skor azt vizsgtrltuk, mennyi-
re vagyunk stressztfrSk, tudunk-e
empatikusan viselkedni 6s konfliktu-
sokat kezelni. A tanfolyam legnehe-
zebb, im m6gis leghat6konyabb
alkalma az intenziv h6w6ge volt. Ok-
tat6ink itt a gordoni m6dszer legl6-
nyegesebb elemeire, az 6tt6 figye-
lemre 6s az fin-izenetre villgitottak
16. E k€t elem alkalmazisa az egy-
m6ssal va16 kommunikdci6 €s a

konfliktusok kezel6se sordn d6nt6
fontossdgir az eg6szs6ges emberi

kapcsolatok l€trehozlslhoz 6s fenn-
tartastrhoz. A m6dszer 61at hoz a

tandr'tan6.r, tandr-di.lik 6s a tantrr-szi-
16 kapcsolatba. Nem probl6mamen-
,tess6get ,ig6r, hangm' a probl6ma
megoldSsShoz ad kulcsot. Term6sze-
tesen nemcsak elm6leti oktat6st kap.
tunk, hanem gyakorlatban is ki-
pr6b6ltuk a hallottakat, sokszor nagy

:iqii'ic- u:'.",p:':' Kell6ktdrunk
ktilonboz6 j6t6kokkal b5vtilt, me-
lyekkel a tan6rdkat vid6mabbi 6s

oldottabbd tehetjUk.
Hllilsak vagyunk a ptlspoks6gi

szewezSirodLnak €s az' elSad6knak
ez€rt a tanfolyam(rt, amelyen a m5-
sik ember fel6 va16 feltEtlen odafor-
dullst gyakorolhattuk. Agnes Beguin
sorai ezt trikrozik:

Frcvnr; Es nencess RAM

Ha arra kdrlek, bogy ballgass raw 6s

Te tanacsot adsz,
Nem teljesitetted keresemet.
Ha arra k4rlek, bogy ballgasd meg
4rzeseimet, 6s Te elmagyarazod,
miert rossz, hogy tgy €rzek, akkor
ram liportal.

Ha arra kdrlek, bogy hallgass meg,

es Te figj,, erzed, bogY ualamit
tenned kell, bogy problelnam
megoldod.jon, bocsass meg, d.e 6n

ilgjt erzem, bog,, Te stiket uag1t. .

Nem kefiem md,st, csak bogyfisyelj
es ballgass ram.
Nem kertem, hogjt tand.csolj, sem

bogt teg,,il.
neim k1rtem mast, csak hogy
megballgass.

Nem uagl,tok tebetetlen, csak gyonge
es elesett.

Amikor teszel ualamit belyettem,
ami! nekem kellene tenni,
Csak alatamasztod f€lelmemet es

gltongesegemet.
De ba elfogadod, bogy ugy €rzek,

abogy erzek, meg ha ez az €rzds
'szkmodra erthetetlen is,

Lebet1ud teszed, bogt
meguizsgaljam, es enelmet adjak az
6rtbetetlennek.
Ha ez megtortenik, a ualasz
uildgossa ualik, 6s tand.csra nincs
szilksdg.

Tald,n azdrt hasznal sok embernek
az imadsd.g, mert Isten nem ad
tand.csot, sem megold.ast,

Fig,tel es megballgaL es a bbbil rAnk
bizza.
TehAt Te is, kerlek, figJ/eli 6s ballgass
ram..

Ha szolni akarsz, uarj egy ideig, 6s

akkor en is tudok Rad'figyelni.

Zsupdn Szllvia
TOSdk M. Orsolya

9-
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FnrHivAs

A Munkicsi RofnaiKatolikus Liceum
felv€telt hirdet

a 2OO3/2OO4-es tan€vre

Minden olyan, iital6nos iskolat v€gzentanul6 ielentkez€s€t vdrjuk, aki a 3 6ves tanulmfnyr id6

alatt komo ry tanthrgyi felkeszit€sben, magas fok(r mrivelts€gben €s katolikus szellemii oktatisban-

nevel6sben szeretne rdszesi.ilni'

rnt€.zm€nyunkben emelt 6rasz6mban tanitjuk az informatik6t 6s az idegen nyelvet (angol, n€-

met). Fakulta{wan tanulhat6 a vall1stortenet, mfiv€szettort€net, egyhlzi zene' A ielentkez5knek

irdsberi felv6teri vizsgftt kell tenniuk magyar nyelvbdr (tollbamondds) €s irodalomb6l, matemati-

k^b6|€shitisme,"tnot.(Feladatokaztr|ta|ilnosiskolatanaoyag^b61.)A.sikeresenfelv6telizett,
Kinpitaljam6s vid€k eirSl €rkezett diakok katolikus l6ny-, illetve fifikoll€giumban kapnak elhelye-

z*st, melynek kolts6 geihez az egyhitz is hozzilidtul, ktilonosen a rdszorul6k szAm6ta'

A jelentke z€s hattrtideie: 2OO3' mircius 3O'

A felv6teli vizsgtrk id6pontia:2oo3.6prilis 5-cfr9 6ra (kOz€p-eur6pai id5)

A jelentke z€shez szukseges a helyi pl€blnos borit€kolt aitrnl6levele'

Cimunk: 89600 Munkics

Nedeczey u.13.

Tel: (8-231) 23378

(keriiik nyomtatott bet(ikkel kitiilteni!)

N€v:

Szijlet6si helY, id5:

Lakcim (Postacim, irdnYit6szdm) :

Telefon:

Melyik iskoldban tanulsz?

Tanulminyi iltlagod a 2001'/2002-es tan6v v6g€n:

Tanulminyi iltlagod a 2002/2003-as tan6v els6 f6l6v6ben:

Milyen nyelve(ke)t tanultll?

Hdny 6vig tanult6l hittant? Ig6nyelsz-e koll6giumot?
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Elisabeth llauski, az 1996-ban elbunyt MacejkoJanos
kirdlyrnez1i (Uszty-Csorna) pl1bd.nos uolt bd.zueze-
tdn6je 2003. februar B-an koltozott el ebbdl a uild.gbol
91 eues koraban. A sud.b szarmazd.su, magyarul is tudo
Lizi nenire az alabbi sorokban Josef Trunk eddigi
kinilymezdi ltl1bdnos emlekezik.

Mindannyian tudjuk, hogy Isten Orsz6g6nak, melyet
szolgdlunk, s melyet hirdetntink kell, mennyire sztik-
s6ge van olyan emberekre, akik teljes szivrikkel, 1e1-

krikkel szeretik Istent, s akik eg6sz 6lettikkel arr6l
tanfrskodnak, hogy Isten, akiben hisztink, a szeretet
Istene. K6ts6gtelenr-il ezek koz6, az emberek koz€ tar-
tozott Elisabeth llavski, vagy ,,Lizi n6ni" is, ahogy 6t
gy akran sz6litottitk nagy szer etettel Kt 6lymez6n.

Szivesen eml6kszem vissza az 5 90. sziletlsnapjdra,
me lyn e k alkalmdb 6l me glltto gattam, 6 s pti sp o kri nk n e k,
Majnek Antalnak j6kivinslgait is ltadtam neki, 90 eves
len tehit - ez 90 €v kegyelem.

Mdr kisgyermekk6nt elveszjtette szrileit. Teljesen 6r-
vdn teltek gyermek6vei nagyndnje in6l, nagybittyjaindl,

MacejkoJanos atya 6s bir.zuezetdndje, Lizi n'4ni

T alfiilkoz6ls orn Lrzi n€nivel
Elis a.b etb ll.aa s ki emldkezete

11 -

akikn6l gyakrao kem6nyen kellett doIgoznia.14 6vesen
sirlyos csonttuberkul6zis tdmadta meg, melynek ko-
vetkezm6nyeit 6lete v€g€ig viselnie kellett. Yajon ez az
6lethosszig tart6 szenved6s Isten titokzatos terv6nek
r€sze volt? Minden emellett sz6l. Mert Lizi n€ni btrtran
6s Isten akarata irlnti k€szslggel viselte szenved6seit.
Amikor tallikoztam vele, soha nem tapasztaltam a
ztgol6dds vagy az el6gedetlens6g legkisebb nyomdt
sem n6la. Epp ellenkez6leg: szenved6sei nem tarto$ek
vissza att6l, hogy Istent szeresse. Aki 6t" megl6togatta 6s

talllkozott vele, megragadta az a j6sdg 6s melegs6g,
amely be161e suglrzott. Arca ttikork6pe 6s ablaka volt
sziv6nek. Ha pedig m6g arra is gondolunk, hogy annak
e11en6re, hogy jArdsdban komoiyan korliltozva volt, 45
6vig gondoskodott a kirtrlymez6i tempiomr6l, akkor
onk6ntelenril is M6ria szavai jutnak esz0nkbe: ,,ime, az
IJr szolg1l6Ie6nya...r." Igen, Lizi n6ni is szolgli6Ilny
volt. glet6nek 6rtelme a folytonos szoIglIat volt, mint
az Isten hdzLnak sekresty6se, 6s v6gril a hetvenes 6vek-
t6l kezdve mint Macejk6 Jdnos atya hazvezet6n6je.
Szent Pil azt mondta: ,,Ugy tegyetek mindent, mintha
az lJrnak tenn6tekl" Szent Benedek pedig ezeket a

szavakat hirdetie: ,,Ora et labon - imddkozzdl 6s do1-
gozzlil" Lizi n6ni irgy 6lte meg ezeket a szavakat, min\
saiat lelkiseg1t, s ez az imldsig szeretete n6lkLil lehe-
tetlen lett volna szl.mfua. Az imddsig a templomban 6s

otthon olyan volt szdmdra, mint a horgony, melyhez
6let6nek haj6jet kototte. Macejk6 Jinos atyival pl. min-
den nap elimddkoztak egy r6zsafiz6rt.

Hit - szeretet - j6s5.g - szolgLlat - imdds6g: ezekkel
a szavakkal lehetne Lizi n6ni 6let6t osszefoglalni. Vagy
frgy is lehetne mondani: Elisabeth Ilavski p6ldamutat6,
szenthez m61t6 €letet Clt. HaIeIa ez€rt hazamenetelt je-
lentett az Atyithoz, hallldnak napja pedig megv6lt6
mennyei sztilet6snap lett sz6mlra.

A gy6szmis6t, melyet Peter Kreniczky atylval tartot-
tunk - s melyen sok kir6lymez6i hiv6 vett rCszt - egy-
r6.szt a Lizi n1ni haldla miatti szomorits6g jellemezte;
ugyanakkor a liturgia olyan volt, mint egy gySzelmi
rinnep, 4 gyaszmenet a temet6be pedig mint egy 6letet
Iezdr6 diadalmenet. A rEsztvev6k.nagy sztrma - n6met
szArmazS.stak6 6s ukr6nok6 - mind azt bizonyitotta,
milyen sokan szerettEk Lizi n€nit. Mindenki kedvelte,
ami a zdr6 agap€n, meiyet Peter Kreniczky atya szer-
vezett, kifejez6sre is jutott.

Es most Lizi n€ni bizonydra".megtapasztalhatja azt,

amir6l J6zus igy besz6lt: ,,Szem nem l6tta, fr-il nem hal-
lotta, emheri sziv feI nem foghatja, amit Isten azoknak
k€szitett' akik szeretik 5t'" 

Josef rrunk
PSsabaza

I
Forditotta: PdDai Zsuzsanna
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Febru6r 20-6n gltltros ifj6s6gi szentmis6re kenilt sor

Munkicson, melyen a Munkdcsi Katolikus Liceum dilklai
6nekeltek.

" Febntdr 21. 6s 23. kozott bitoktat6i lelkigjtakorlatot ren-

deztek, a munkd'csi Pd'kh-bdzban, mely az oktdberben

etkezd.en lelkigjtakorlatnak a folytatd'sa uolt. A lelkigjtakor-

latot M1szd.ros Domonkos atya aezette.'

Febru6r 22-€n KiltpStalja tdbb egyh6zkozs€g6ben
(Munklcs, Csap, Rdt) farsangi bdlra keriilt sor, maid mdr-

cius 1-i6n az ungviri, pllbinia ifittsdga is megrendezi

farsangi mulatsdglt.

[Jgytanezen a na.pon a munkacsi Szent ErzsEbet ld6sek

Otthona 6s Meleged1 munkatd'rsai szdnnd'ra tattott lelki-

napot Majnek Antal P?'isqok atYa.

Mdrcius 2-6n ifjtsdgr szentmis6t tartanak Konch6z6n,

Snep Romdn rah6i pl€bdnos vezet6s6v€1.

Md.rcius 7-6n ddlelStt 11 Srakor (k.e.i') Majnek Antal
ptisp1k fetszenteli az ungud'r-radud'nci Szent Geileft Kato-

likus Koll4gium 1Pilletdt'

M6rcius 28. 6s 30. kozdtt kertjl sor a H6zas H6tv6g6re

a radvinci koll6giumban' Minden olyan hAzaspit ielent-
kez€s€t v6riltk, akik szents6gi h6zassigban 6lnek, €s m6r

betoltott6k otodik hinassigi 6vfordul6jukat. Jelentkezni
az ungv6ri pl€bini6n leher: (8226)-12369, (8222)-37652,

Rlton a Bir6 csal6dnlLl: (8222)-75893 illewe a pl€biniln:
(8222) -7 5862, valamint Munk6cson a pl6bdnosn6l

orszlgi gorog katolikus egyhlzat Keresztes Szillrd ptis-

pOk kEpviselte. A gdrog katolikus hiveken kivLil r6mai

katolikusok is sz6p sz6mmaljottek el, hiszen Milan S6sik

biritusfi r6mai katolikus papk6nt szolglit eddig a Mun-

k6csi R6mai Katolikus Egyhdzmegy6ben. A szertzttAs uk-

rdn nyelven folyt, k6zben egy maryar nyelvfi 6nek is

elhangzon.
A h6rom €s f6l 6rds szertartas kezdet6n felolvastdk 6s

felmutattdk a kinevezlsr6l sz6l6 piryaibull6t. Majd Miian

Sisik ptisp6k fogadta papjai koszont6s6t, akik ezzel en-

gedelmess6gtiket is kinyilvdnitottilk tti f6pesztoruknak'

Ezutln a prispdk magtrra oltdtte a liturgikus ruh6kat, s a

szent liturgia kdvetkezett, mely egyben Milan Slsik e1s5

prispoki szentmisCje volt a sz6kesegyhlzban.
A besz6dben az 1i ptispok meghatottan, de lelkesen

sz6lt hiveihez 6.s papiaihoz. Elmondta, lnory kicsinek 6s

mlltatlannak €rzi mag6t, amit ktilonosen az el6bb €rzett,

amikor a papok megcs6kolt6k a ffimi&. A papat6l

kapta ezt a g5{tr6t, mellyel ellegyezte 5t az egyhlzme-

gy6ve1. Elmondta, hogy igyekszik papjaival6s a hivekkel

kapcsolatot tartarri, s dolgozni 6rtrik, hogy a sokat szen-

vedett gorbg katolikus egyh6z tov6bb 6prllhessen K6r-

pinallltn. A sokf6les6g 16l sz6Iva komolyan figyelmeztetett:

-K.itrtrt soha nem vtrlaszthat el minket - 6 mindig csak

osszekothet".
Az r.innepi szertartas v6g€n kdszont6 besz6det mondott

tobbek kozdtt Nikola Eterovic pdpai nuncius, valamint

Szemedi Ivin nyugdijba vonul6 munkdcsi gorog katoli-

kus ptispok 6s mds prispokok. Keresztes Szllfud piispdk

is nagy brommel koszontotte Milan Slsikot. Utalt arra,

hogy ; maryarorszlgi 6s a kilrpfutaljai gorog katolikusok

minalg is kotOdtek egymlshoz. Osszekoti Sket Boidog

Romzsa T6dor piispok v6re 6s a m6riap6csi Szfrzanya

konnyei, aklhez kozosen szoktak eTzarindokolni' A j6
kapcsolat meglatAslnak rem6ny6ben koszontotte most

az ti kSrpiltaljai gorog katolikus piispokot'
A szertarrAs a pipat himnusz e16nek16s6vel €rt v6get,

maid Milan Snsik piispok iLldl:r osz:ffa vonult ki a sz€ke-

segyhAzb6l.

Pd'Pai Zsuzsanna
,,Krisztus soha nem vhLa;zt el,

6 mindig csak osszekirt minket"
Mitan Sdsik pnispcik beiktatd'sa' az ungadri gdrcig

k at ol:iku s s z dk e s egit lt dzb an

2003. yanuir 25-6n, szombaton, d6lelStt 10 6rakor kez-

dddott Milan S6sik piispok beiktat6si szertartAsa az

ungv6ri gordg katolikus sz6kdsegyhlzlnn' Az itj ptis-

polpt a szentatya 2002. november 12-6n nevezte ki a

ivlunkdcsi Gor6g Katolikus Egyh6zmegye apostoli kor-

m6nyz6j6v6, €s 2003. janudr 5-6n szentelte ptispOkk6

R6m6ban. A beiktat6si szertartAson r6szt vettek Ukrajna

gordg 6s r6mai katolikus pt-ispokei, kozttik Marian Ja-

worski biboros, lembergi 6rsek, Nikola Eterc\ic piryai

nuncius, Majnek AntaI, a Munk6csi R6mai Katolikus Egy-

hlzmegye piispoke, Szemedi lvln eddigi munkdcsi gdrog

katolikus megy6sptispok 6s seg6dptispoke, Margitics

Ivin, akik mindketten most vonulnak nyugdiiba, valamint

Dlura Dzudzar munkicsi gorog katolikus seg6dpUspok'

lelen voltak m6g gorog katolikus ptispokok Szlovi.ki6b6l,

valamint R6mib6l, a Keleti Kongreg6ci6b6l' A magyar

Jan Olszanski PiisPok
(a919:2003)

Elet6nek 84., papsltginak 5I.6s prispokkt szen-

tel6s6nek 12. €v€ben elhunl't Jan Olszanski nyugdijas

Kameniec-Podolski PtisPdk.
19f9-ben szr.iletett, 1942-ben

szentelt6k paPPa Lembergben,

majd ugyanott ptisPokk6 1991-

ben. 2002-ig - n1'ugdijba me-

netel6ig - a Kameniec-Podols-
ki egyhlzmegye megy6sPtis-

pdke volt. 2003. februlrt 23-an

huhyt el Kameniec-Podols-
kiban, ugyanott temett6k 2003.

februlr ZS-€n.
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A szentatya szot galnrazza az ukrai nai
gtir<ig katolikus egylrin irij iszii[et€s€t

Vatik6n: II. Jdnos P6i pdpa bitoritotta az ukrajnai
keleti ritus(r katolikusokat, hogy folytassdk meg-
fijhod6si igyekezetriket 6s m6lyits6k el a pdrbesz€det
kereszt6ny tesw6reikkel. Hetf6n a szentaqta kihallgatir
son fogadta az ukrajnai gorog katolikus egyhLz itl-
land6 szin6dusdnak k6pvisel6it 6s rizenetet int€zett
hozzliuk.

K*nr,CaeE rffREK

Ehseg Eszak-Koreiban
Phenjan:'Eszak-Korca lakossdglna k egyharma dat, 7

milli6 embert fenyeget az 6hhaIl'J r€me, m1.r februdr
elej€t6l kezdve, ha nem kapnak srirg5sen 6lelmiszer-
seg6lyeket. Mindez m6g tovebb sirlyosbitja a Phenjan
6s Washington kozotti nukle1ris vtrlsigot, mivel az
Egyestilt Alamok segitette eddig a legnagyobb m6r-
tdkben fiszak-Koreit.

D6l- afrikai b€kefelhivds
Pretoria: A kereszt6ny egyhdzak vlllgszerte tiltakoz-

nak Irak megtdmaditsa ellen. Legut6bb Pretorilban a

D€l-afrikai Piispoki Konferencia is hat6rozottan elit6lte
az igynevezett megel5z6 hltborlt, amelyet erkolcste-
Iennek 6s torv6nytelennek tart.

A Karit6sz rrlrilg rem€nykedik a b€k€ben,
mikozben kdsziil az elkilpzelhetetlbnre

Az Eur6pai Karttlsz csatlakozik a Nemzetkozi Kari-
tdsz felhivislhoz, szorgalmazza az kaki krizis b6k6s
megold6s6t. A Karititsz k€ri a vtltrg vezet6it 6s don-
t6shoz6it, hogy tegyenek meg minden lehets6ges
l€p6st, amely politikai megoldSst eredm6nyez.

Ausztria: Az eg€szvarost 6rtfog6 misszi6ra
k€sziid az osfrrak f6v6ros

B6cs: 2003. mdjus 23. 6s jirnius 1. kozott lesz B6cs-
ben a nagy vdrosi misszi6, melyen 9O pl€blnia vesz
r€szt. ,,Nyiss6tok ki a kapukat Krisztus el5tt" cimmel
rendeznek koz6piiletek, parkok, 6ruh6zak, metr66llo-
m6sok el6tt besz€iget6seket, meghirva minden j6r6-
kel6t. A c6l, hogy megismerte ss€k az evang€liumot az

6rdekl6dSkkel. A munkik teljes g6zzel folynak, a ren-
&rvbny gazdAja az Emmanuel Kozoss6g, egytittmfi-.
kbdve a Katolikus Akci6val.

A szentatya fogadtaTarik Aziz iraki-
miniszterelnok-helyettest

Vatik6n: Febru6r 14-€n p€nteken d61el6tt rendkivtili
biztonsigi int6zked6sek kozepette II. Jdnos Pli pipa
mag6nkihallgatdson fogadta Tarlk Azizt, Irak miniszter-
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elnok-helyettes6t. Az iraki politikus k€s6bb tLrgyallL-
sokat folytatott m6g Angelo Sodano biboros-Sllamtit-
k6rral, valamint Jean-Louis Tauran 6rsekkel, az il-
lamkozi kapcsolatok felel6s6vel is. A besz6lget6sek f6
t?mdja a fenyegetS hi.borfi vesz€Iye volt, ami a Szent-
sz€k szerint csak tovlbbi szenved6st okozna az errL-

barg6 iital amigy is nagy megpr6b6ltat6snak kitett
iraki n6pnek.

Szaddtrrn Huszein vtrlaszlevele a p6ry6nak
Bagdad: Az MTI jelent6se szerint Szaddlm Huszein

iraki elnok atadta Roger Etchegaray biborosnak II. Jd-
nos Pdl pltpithoz intdzett" level€t, amelyben arrak6fie a
katolikus egyhlzf6t, hasson oda, hogy a kereszt6ny
tobbs6g6 orszdgok, els5sorban az Eur6paiUni6 orsz6-
gai ,,tartsdk tiszteletben Irak ftiggetlens6g6t 6s n6p6nek
jog6t ana, hogy b€k6ben, 'Washington inv6zi6s fenye-
get6seit6l mentesen 6ljen".

Apdpa ism€telten b€k€re sz6litfel
Roger Etchegaray biboros, aki a pdpa krilonleges

me gbizottjak6 nt 6 rkez e tt B agdadb a, me gbe s z6 I 6 s t foly-
tatott Szaddam Husszein iraki elnokkel. A megbesz6l6s
utdn ezeket nyilatkozta az ujsAgir6knak: ,,Bagdadb6l
M o s zu I i g me gtap as ztalhattam, milye n nagyon v igy nak
egy igazst.gos 6s tart6s b6k6re, annyi szenvedEs utdn,
amellyel a p6pa €s az egyetemes egyhLz rhindig is
egyritt €rzett. A pdpa nev6ben felhivdst int3zek mind-
azok lelkiismeretlhez, akik ezekben a d6nt6 fontos-
sigir napokban, tehetnek valamit a b6k66rt. Mivel v6-
gril is a lelkiismeret1. lesz az ut6bbi sz6, amely erSsebb
minden strat6.gi6n6l, minden ideol6gusnil 6s minden
vall6sn5l... a b6ke m6g lehets6ges Irakban is Irak szl-
mlra. Ezt kidltom sokkal er6sebben, mint b6rmikor,
most, mielStt visszaindulok R6m6ba" II. Jlnos Pil p6pa
fel>ruLr 2J-An, az lJrangyala im6dsig alkalmiLval ism6-
telten er5teljes szavakkal sz6litott fel a b6k6re, 6s azl
k6rte, im6dkozzunk is ez€rt, krilonosen a r6zsafiz6rt.

Feloldottdk a Szefltsz€k 6s N6metorsz6g
192?-1939 k<iztltti kapcsolat dra vonatkoz6

lev€ltiri anyagok titkositisit
Yatlkdn: Februdr 15-Ct6I a Yatlklni Titkos Levlltlx

dokumentumainak egy r€sz€t feloldott6k a titkosit6s
al6I: nevezetesen a Szentsz€k 6s N6metorsz6g
7922-7939 kozotti, a nS.cizmus id6szakdra vonatkoz6
lev€ltdri iratokr6l van sz6. Ahogyan azt pontosan egy
6vveI ezel6tt bejelentett6k, a kutat6k sz|mfua mostan-
t6l kezdve hozzdf€rhet6 az emlitett korszak dokumen-
t6ci6ja. 600 ezer oldalt kitev6, 800 aktdr6I van sz6,

amelyek a II. vll4"ghitbortt megel6z6 6vekre, K. Pius
pipasdgdra. vonatkoznak. A hozzitf6rhetS anyagban
szerepel a lL vlllghiboru hadifoglyaira vonatkoz6
dosszid is az 6 6rdekrikben a Yatrkln humanit6rius
tevEkenys6g et v €gzett.

MK
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,,lJram, i6 nekiink itt lenniink"
A megszentelt 6l.et napja Munkd.cson

Egyh6zunk id6n hetedik alkalom-
mal tinnepelte a megszentelt Clet

napj6t, mely minden 6vben Gyertya-
szentel6 Boldogasszony rinnep6hez
kapcsol6dik . Mindazok, akik v alami-
lyen m6don Istennek szentelt6k
magukat - paps6gban, szerzetesk€nt
vagy vrllgban €16 harmadrendik6nt

-, ezen a napon megtjitjdk fogadal-
maikat, 6s h5,l6t" adnak Istennek
hivatdsuk nagy ajiLnd€k\€rt. Kdrp6t-
a1j6.n februAr 3-6n kertilt sor erre az

tinneps6gre Munkdcson, a sz6kes-
egyhtrzban, a d6lel6tt 10 6rakor kez-
d5d6 szentmis6n, melyen termesze-
tesen sok vil|gi hiv6 is egyritt rinne-
pelt az Istennek szentelt Eletet
6l5kke1.

A szentmise a szerzetesn6vlrek, a

papok 6s Majnek Antal ptispok
Unnep6lyes bevonullslval kezdS-
dott. Kint h6 6s fagy volt, a temp-
lomban azonban bensSs6ges 6s

oromteli hangulat uralkodott. ,,Ezen a

napon azokra irdnyul a figyelem,
akik hdzassSg n6lkul 6lnek a meny-
nyek orszlgalrl" - mondta a prispok
aty^ a szentmise elej6n. ,,Az€rt )ot-
tr.ink ossze, hogy fijra igent, ament
mondjunk Istennek, 6s m6g odaadot-
tabban folytassuk Istennek atadott
6letrinket. Miria is kovette Isten tor-

v6ny6t, nekiink pedig kovetniink
kell ebben 6t, s kimondanunk: le-
gyen nekem Isten Ig6je szerint!"

A homilidt ukrln nyelven Tovkan
Anatolij perecsenyi lazarista aLya,

magyar nyelven pedig lJidltsz Ferenc
ferences aLya Artota.

,,Csak az fogja fel, akinek megada-
tott" - utalt Ferenc alya az evang6li-
umra, mely az Istenltr v1ilalt, h6-
zass|g n6lkilli €letrSl sz61t. -A,ki vdl-
lalia ezt az 6letet, sztiks€ges. hogy
mindig, eg6sz 6let6ben meg$apja az
ehhez szr.iks6ges kegyelmet. S ezt
mindig meg is fogja kapru.

Aki az Istennek szentelt 6letre ka-
pott meghivdst, kell, hogy r-alamilyen
fokon 6t6lje a szinevlltoTlst. s azt
mondja P6terrel: ,,IJram, j6 nektink itt
lennrink!" - hogy aftlje: i6 egltitt len-
nl, az LlrraI. Csak ennek a tapas^alat-
nak a birtokdban adhatia oda az

6let6t Istennek.
A Szinevlltozlshegye ut6n a mlsik

hegyre is fel kell menniink: a Gol-
gottrra. E k6t hegy kozott folyk az

6letr.ink. Az 6letemnek csak aldoza-
tosnak szabad iennie. ktil6nben ma-
gamnak 6lek, nem Istennek. Az al-
dozathozatal fitjdn rudom Isten ke-
gyelm6t itya 6s (rjra elrrl'emi - igy
tudok igazdn 6lni."

A pr6dik6ci6k ut6n kenilt sor a

fogadalmak megijitasara. A szerze-
tesndverek. szerzel-esek 6s papok
696 gyertytval a kezikben, egyritt
mondtdk a f ogadalom megtjitiLsinak
szoveg€t. M6lyen 6t€1ve, csak Istenre
figyelve mondtSk az im6l ,,Minden
l6legzew6telemben, 6letem minden
prllanat6ban..." - hangzottak a sza-
vak. Ezek a bensSs6ges pillanatok le-
irhalatlan 6lm6nyt felentenek annak
szdmtrra is, aki csak hallgat6k€ntvan
jelen: 6k, akiket Isten kozrih.ink
vtrIasztott ki, hogy kozelebb segit-
senek minket Hozz6, ilyenkor tan[r-
sagot tesznek arr6I, ki is Isten val6-
jftban. Mert annyira biztak benne, 6s

annyira megszerett6k, hogy bizalom-
mal 6s drommel mindent neki tudtak
aiind€kozni: onmagukat, eg€sz €Ie-
ttiket. Elhitt6k neki, 6s €iettikkel
tanfrsdgot tesznek 16la, hogy Isten
teljesen betoltheti 6s boldoggi teheti
az ember 6let6t, ha az minden I€-
legzetv6tel6vei, vagyis minden sejt-

f6vel 6t lllegzi magdba. Mi, akik mds

lletdllapotban 6hink, ugyanezt kell,
hogy megval6sitsuk: az Istennek va16

teljes ondtaddst, mindenki mlskEpp
a maga 61et6ben. Erre mutatnak 5k
p€ldit nekrink, s ara is: 6rdemes.

A szentmise v6g€n a pr-ispok atya

erre is figyelmeztetett minket: ez a

nap mindazok6, akik komoiyan ve-
szik keresztsEgtiket, s akik Isten aka-
ratat akariak teliesiteni 6lenikben.
Istennek sokkal tetsz6bb az engedel-
mess6g, mint az fidozat. A kegyelem
segiti az embert a hivatlslban, de a

i6 hftzassighoz is Isien kegvelme,
adomlnya szriks6ges. Aki nem tel-

iesiti azt, amit Isten elvir t6le. ?z 
^ernteljesiti be hivatAsdt, ak6r papi vagy

szerzetesi, akdr csaLldos 6letet 61.

Az rinnepl6s a szentmise ut6n ko-
zds elm6lked6ssel folytat6dott, me-
lyet a prispok atya vezetetl. Az azt

kovet6 j6kedvri besz€Igetls ts azt

mutatta, hogy nem csal6dtak abban,
akit ..hdzastdrsuknak" vtrIasztottak.
Imildkozzunk 6ftuk, hogy a neh€z
pillanatokban is ki tudjanak tartanL,

hfiek tudjanak maradni!
q PAoai zsuzsanna

a
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Uzenet
Ndzteiek ma reggel, ahogy fel-

kelt6l, rem6lve, hogy besz6lgetsz
majd velem, m€g ha csak n€hdny
sz6t is, megk6rdezed a v€lem6.-
nyemet, vagy megk6szonod azokat a
j6 dolgokat, amik tegnap tort6ntek az
6letedben. Aztdn €szrevettem, hogy
most trilsdgosan elfoglal, hogy mit
vegy6l ma fel munkdba. Megint vdr-
tam. Amikor szaladg6lt6.I a hdzban €s
k6szril6dt6l. Tudtam, hogy lenne pdr
perced, hogy megdllj 6s csak ko-
szonj, de tfrl elfoglalt volt6l. Egyszer
15 percig v6rtd1, amig nem kellett
m6st csinllnod, mint rilni egy sz6ken.
Azt6n l6ttam, hogy talpra ugrasz. Azt
hittem, velem akarsz beszllni, de
csak a telefonhoz rohantl| hogy
m6g pletykdlj gyorsan egy bardtod-
dal. N6ztelek, ahogy munkdba men-
t6l, 6s eg6sz nap viftam ttirelmesen.
Azt hiszem, sok elfoglaltsigod miatt
nem 6rt6l 16, hogy b6rmit is elmondj
nekem.

Eszrevettem, hogy eb6dn61 konil-
n€zt€L, taItrn sz€gyellt6l besz6lni ve-
Iem, ez€tt nem hajtott6l fejet. Meg-
I6ttad, hogy hdrom-n€gy asztallal
arr6bb n€hdny baritod besz6lt kicsit
hozzim, mielStt ettek, de te m6gsem.
Nem baj. M6g mindig maradt id5, 6s
rem6ltem, hogy majd besz€lsz velem.
M6r hazament6l, 6s [rgy tfnt, sok
dolgod van. Miutdn plrat megcsindl-
t61, bekapcsoltad aTY-t. Nem tudom,
hogy te szereted-e a TV{ vagy nem,
mert nem sok minden tort6nik ott, 6s
sok id6t eltdltesz el5tte nap mint
nap, nem gondolva semmire, csak
€lvezve a show-t. Ttirelmesen vLrIam
megint, ahogy n6zted a TY-t €s meg-
etted a vacsorad, de megint nem
sz6ItAI hozz6m. Lefekv6skor, azt hi-
szem. mtrr wl firadt volt6l. J6 €jsza-
kAt kivSntAl a csalldodnak, beugrot-
t6l az igyba,6s pillanatok alatt 6lom-
ba merUlt6l. Nem baj, mert tal6n m€g
nem vetted 6szre, hogy 6n mindig ott
vagyok veled. TObb trirelmem van,
mint gondolnld, 6s t€ged is arra
akarlak tanitani, hogyan legy6l tri-
relmes mdsokkal. Annyira szeretlek,
hogy mindennap vdrok egy biccen-
t6sre vagy im6ra, gondolatra vagy
akdr egy hdlAs lrz€sre a sizived m6-
ly6n. Neh6z egy egyoldalfr kapcsolat.
De hoinap majd (tjra felkelsz, 6s 6n
vlrni fogok, nem m6shogy, mint sze-
retettel, rem6lve, hogy ma majd
szdnsz r6m egy kis id6t. Legyen egy
nagyszerfr napod!

Bardtod: Isten

Lelkinap a munkicsi Szent
Erzs€bet Otthonban

Meleged6... Szlmomta ennek a sz6nak tdbb Lrnyalata van, 6s nem
els6sorban fizikai. Bdr az sem utols6. Egy olyan hely, ahovi be tudok
menni, ha f1"zom,6s meg tudom melegiteni f6z6s tagjaimat. Egy hely, ahol
meleg teat, eW tdny& meleg levest kapok. Ahol tisztalkodni tudok - meleg
vizben.

De egyiitalLn nem kev6sb6 fontos a meleged6 mdsik dimenzi6ja: alelki.
Sokan nem a fizikai €hez€st6l vagy a t6l hideg6t6l boldogtalanok vagy
csi-iggedtek, hanem az emberekbSl irad6 fagyt6l Mert az ember tud a

legkegyetlenebbtil hideg lenni.
A meleged6 ez€rt olyan hely is, ahol senkinek nem kel1 att6l rettegnie,

hogy hideg tekintetek fogadjik, ha bemegy. Nem kell att6l f6lnie, hogy a
bent l6v5knek nem jut idejUk rd.

Mlsk6pp van itt... Ha bemegyek, hellyel kinlinak, meleg levest adnak.
Meleg van. Kezdek felengedni. Yalaki hozzdm 16p, mosolyog. K&dez.

Im6dkozunk is itt. Azten efindulok.
Mindez bdrkivei, Veled is ugyanigy megtort6nher. 

*"o

A munkdcsi Szent Erzsebet
szolgal, mdg nagyon fiatal,
munkban mdr irtunk rola,
szoban, mi tdrt€nt azota:

Id1sek Otthona, amely telen meleged.Sk4nt is
pAr honapos mindossze. Eglik elSzd szd-
Vezetdje Szuirida Jdnos meseli el n4bd.ny

A munkdcsi Szent Erzs6bet Otthon 2002. november 19-€n nyitotta meg
kapuit a l6togat6k sz6mdra. Az eltelt rdvld id6szak esem6nyei szimos
gyakorlati, iliefve mordlis k6rd6st vetettek fel. Ezeknek egyike igy fogal-
mazhat6 meg: milyen indittat6sb6l jelentkeztek onk6ntes munkatdrsaink az

Otthonban vaI6 szolgtrlatra? A provokativnak tfin5 k6rd6s megvitatlslra, az

ezen va16 elmdlked6sre egy lelkinap alkalmlval, 1anu6r 18-6n kenilhetett
sor a Szent Erzs6bet Otthonban. A lelkinap vezetSjenek Megyesi L6sz16

bar\tomat k6rtem fel, aki R6mtrban 6s Budapesten folyatott teol6giai ta-
nulmdnyokat . BAr els6 iiyen rendezv6nytinkre nem jott ei minden munka-
tdrsunk, azt m€gis eredm6nyesnek, j6l sikeniltnek tartom. A vez€rfonalat a
Szent M6t6 evang6liumlb6l vett id6zet adta: ,,Amit a legkisebb testv6reim
koztil eggyel is tettetek, velem tett6tek."(Mt 25;40)

A hozzdsz6ldsokkal tarkitott el6adds alkalmat adott arra, hogy hitrinkben
meger5sddjrink, miszerint: minden embefidrsunkban J6zus lakozik, s ha jot
teszek, azt Yele teszem. Az eI6adAs v6g6re megfogalmaz6dott egy igen
fontos meglllapitils: n6lkrilozd tesfv6reink kor6ben nemcsak egyszerI szo-
cillis munkdsk6nt kell viselkednr.ink, hanem Krisztus Urunk cselekv5
szeretetenek tanriik6nt. Vegezetr-il egyritt imddkoztuk el az angyali r-idvoz-

letet.

Hogy tev6kenys6grink hiteles maradjon, elhatdroztuk, hogy havi rend-
szeress6ggel fbgunk lelkinapot tartani. A kovetkez6 alkalomra s2616

felk6r5 meghivdsra Majnek Antal pr-ispok atya or6mmel mondott igent. Az
elm6lked6sre, invlzsgllatra indit6 t6ma,,riz6snak" ig1rkezik:,,Mennyire
6szinte, igaz szamaritdnusi 

'lelkrilettel viszonyulunk a hozzS,nk bet6r5
szeg€nyekhez?"

Qzf
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Szent Jozsef
a Bold,ogsd'gos Szfiz Md.ria

iegltese

UNNEpe' uAncrus 19.

J6zsef nem jtrtszott szerepet J€zus
hyiiv6nos mfikdd6s6ben, ebb6l atra

kovetkeztethetr.ink, hogy m6g miel6tt

J€zus tanitani kezdett volna, J6zsef
mdr meghalt.

NAzlretben lakott, de ,,D6vid h6-

zAb6l €s nemzets6geb 6l szArmazott'' .

Ez a ktfeiez6s azt lelentheti, hogy a

d6vid\ csalld ielent6sebb tgfthoz tat'
tozott. Jegyess6gre l€pett a fiatal, dtr'

vi<li sz|rmazAsf M6ri6val, az akkori
szokisok szerint 18-24 6ves kon
k6z6tt. Atyai szerepe abban nyrVft'
nult,meg, hogY a J6zus nevet 6 adta

a gyermeknek. Jogilag J6zsef MSria

f6rje volt, de Jlzushoz va16 kapcsola-

ta nem ilyen egyszeni. Nem volt apa

a biol6giai 6rtelemben, de M6tia a

nyilvdnossdg elStt nem tudott mds

aptrt megnevezni gYermeke szdmlra,

mert egyszerfien nem volt megfelel5

kifeiez6s arra a kapcsolalta, ami J6'
zsef 6,s J6zus k6zott volt.

Isten az, aki J6zsef fiava tette JC-

zust, amikor MAria m€h€ben fogant,

abban a Mtrrltrban, akire egyedr'il J6-
zsefnek volt joga az eliegyzls cim6n'

J6zsef helyzet€t J6zussal szemben

Isten hat6rozta meg. S bdr helyzete

hasonl6 volt az adoPtiv aPi€hoz,

m6gis tdbb volt enn61. Az adoPci6

r6gen is, most is az orokbefogad6

akarattrt6l f.igg, 6s nem v6rs6gi'

hanem iogr aPa-fi:.ll, vagY aPa-gYer-

mek viszonYt hoz l€tre. J6zsef €s

J1zus kapcsolata viszont egyedtil

Istent6l szarmazott: Mikor J6zsef
meghalt, J€zusta sz6llt itt az trbtahtrmt

6s d6vidi or6ks6g. Az 6 kdzvetit1se'

vel l6pett kapcsolatba tidvtort6neti-

leg J6zus az Oszovets6ggel, mivel

ennek zz 6sz}vets€gi tidvrendnek a

l6nyege az ilbrahtrmi ordks6g volt'

J€zus az 6szoves6g ijdvt6rt6net6nek

abszol0t z6r6ponti6t, beteljesedes6t

ielenti. M6s beteljesed6s nem lesz,

m6s Messils-Megv6lt6t nem v6tha-

tunk.
A nyugati EgYhiz legtobb naPtlrA'

nak tanirsdga szerrnl a 10. szLzad 6ta

mdrcius 1!-6n tinnepelt6k Szent Jo-
zsefet. R6ma is ezt a napot vette at.

6s elSszor 1479-ben, mald 1'621-ben

vett6k f6l az Altal6nos naPterba.

Szent PerPetua €s Szent
Felicitas

udrtanfi asszonlok

UNwepUr< uAnctus 7.

Perpetua, aKath6g6 kornY€k6n 615

fratal patriciusfeles6g Felicitasszal' a

rabszolgan6vel egyiitt hitjeldlt volt a

kereszt6nyek kozoss6g6ben. melyet

trltalinos megvetCs ovezefr. Saturus

hitoktat6 v6llalta, hogy a kereszts6g

felv6tele el6tt a sztiks6ges oldatisban
r€szesiti 5ket 6s m€g n€h6nv fiatalt'

Lz rfjt csapat azonbanhamar iidoza-

ta lett Septimius Severus csisztrr ten'
delet6nek, melY sirlYos brintet6s

terhe alatt megtiltotta, hogv- valaki

zstd6v6 vagy kereszt6nnl'€ legyen'

Perpetu6t 6s Felicitast hamarosan

letart6ziatttrk ttrrsaikkal eg\1itt' Per-

petua ekkor m1g szoptattz els6 gyer-

mek6t, Feiicitas pedig k6n-etlenr'ii

sztiles el6tt dllt.
Perpetua mint t6rsaslgbeli holgY

kivil6 nevel6sben r6szestilt 6s jafias

volt az ir6sban. Napl6szerfi foljegy-

z6seket k€szitett koz6s 6lm€nyeikr6l,

melyek a szenved€stort6netr5l k6-

szijlt jegyz6kdnyvvel eg-nitt sz6

szerint r6nk matadtak' ltiurin leirta,

apja hogyan kis6relte meg - ered-

m6nyteleniil - rSvenni Kriszfusba

vetett hit6nek megtagadisata' wd6sit
a kereszts6gr6l, melyet a foglyok a
bdrtonben az els6 l<tntrlkoz6 alka-

lommal megkaPtak' €s e szavakat

ftzi hozz6: ,,Az Isten Lelke arra indi-
tott, hogy a ketesztvin6l ne k6rjek

semmi m6st, mint a test nirelm6t"'

Nem szabaduldst, hanem minden

rAjuk vAr6 veszedelemben nirelmet

6s lllhatatosslgot k€rt a ltatal rrreg'

keresztelt n6 maglnak 6s t6rsainak'

Rovidebb ideig tart6 szeli'debb b6-

n1sm6d ttdn a foglYokat egy sotet,

fold alatti zLrkdba helYezt6k el'

Az ott eltdlt6tt, hosszir ideig tart6

fogsig utin kihallgatAsra hurcollAk
5ket, ahol viratlanul ism6t feltrint
Perpetua aPia. Maglval hozta Pet-

petua gyermek6t is, 6s megPr6blita
lerlncig6lni PerPetudt az emel-

v6nyr6l e szavakkal: ,,Szind meg a

fiadatt" A helytart6, aki a klhallgatist
vezette, szint6n igy besz1lt ,,L€gy te-

kintettel aryAd 5sz fej6rel Kim6ld

kisfiadat! jvldozz a csAszfu ridv6re!"-
Perpetua azonban kurt6n vtrlaszolt:

,,Neml" - Amikor a helY:afi6 l6tta

Perpetua hatLrozottsigat, meg foltet-
te a szoklsos k6rd6st: ,,Kereszt6ny
vagy?" ,.Igen - vllaszolta -, keresz-
t1ny vagyok." Ezuttrn rogton el is

hangzott az it€let. Yadfilatok e16 ve-

tett6k, majd tSrrel ttsz(trtAk 5ket.

Osszea I lftotta: Cserb,anics Adrien n

Rem€nyik Sindor 
]

I

J6zsef, az dlcs lstennel
besz€l

Magassagos,

Te tud,od.: nebez ez az aPasAg,

Amit az en szeg€nY uallamra tettdl.

Apj6I uofuAk, - 6s mdgsem

az uaglok.
Ez a gyermek... ha szentebe

tekinlek.
Benne ragitognak naP, bold,

csitlagok.
Anyja szemei s a Te szemeid,

Istenem, a Te szemeid azok,

Gyonyorfrs€ges 6s sz6rnYfi szemek,

Oly ismerdsek, s olY idegenek .'

Ez az acs-mfibelY .

ezek a lorgacsok...
Mit tehetlem Afie?... mit tebetek?

En tanitottamfogni a szerszantot.

Mdgis rafogitik majd a kalaPacsot.

Ugyfdlek: mi lesz?

Most is ki tudja, mene koborog,

Tekintetdtdl tLlzet fog a mfibelY.

Tclzet fog a uilag, s eg))szer ellobog.

O, jo uolt u1le EgYiPtombafutni
S azutdn is Suni lePteit,

Fel a temPlomig, Jeruzsalemig,
Mfg egyszer elmaradt,"
6, i6 uolt, mig Paranl1i rSzsaujja

B o rzo lt a s zr'irkul6 s z akallamat,

Eztist nyomot hagYon

mar akkor is,

Komoly nYomot ParAnl rozsaujia.

S most olyan mas az utja...

Vezetndm,!s 6 uezet engemet'

Csak azt tudom, a Te utadon jar,

Magassagos.

De ki tudja a Te osuenYedet?

Te uagy az atYja, - 6n senlei

uagjtok,

Az EuangEliumban b allgatok,

S hattgat rolam az Euangelium.



,,Uram, kibez menndnk? Az drok
6let igei nd.lad uannak." (n 6,68)

J6zus Isten Orsz6gdr6l besz€It az
Osszegydlt tdmegnek.' Egyszer(t sza-
vakkal, a hltkdznapi 6letb51 meritett
pEldabesz6dekkel sz6lt hozzl1uk,
szavatnak m6gis ktilonleges vonzere-
je volt. Az embereket meg6rintette
tanitdsa, mert ilgy tanitofr.a 5ket, mint
akinek hatalma van, 6s nem irgy,
mint az ir6stud6k.' M€g a katon6k is,

amikor a f6papok 6s a farizeusok
k6rdSre vontlk 6ket, hogy mi6rt nem
hajtottSk vdgre a J€zus elfogatAstt el-
rendel5 parancsot, igy v|laszoltak:
,,Ember igy m6.g nem besz6lt!"'

Jlnos evang6liuma beszdmol n6-
hfny f€nnyel teli besz6lget6sr5l is,
mint pl. amit J€zus Nikod6mussal
vary a szamariai asszonnyal folyta-
tott. Apostolaival m€g enn6l is to-
vtrbb megy: nyiltan, hasonlatok n6l-
kr.ila besz6l nekik az Atyir6l, a Menny
dolgair6l. Mindez teljesen magdval
ragadja 6ket, annyira, hogy m6g ak-
kor sem hltrlilnak meg, amikor nem
6rtik meg teljesen szavait, vagy
amikor 6gy trlnik, azok t6I nagy k6-
vetelm6 nye k et ttrmas ztanak.

,,Kem6ny besz1d ezl"5 - mondtdk
neki n€hinyan a tanivanyok koztil,
annak hallat6ra, hogy test6t adja
majd nekik 6telUl 6s v6ret italul.

Amikor J6zus llnta, hogy taniwA-
nyai elfordulnak tdle 6s nem tartanak
tobb6 veie, a 12 apostolhoz fordult:
,,Csak nem akartok ti is elmenni?"6

Petefi teljesen lenyfigdzte mindaz,
amit e1s6 talllkozlsuk 6ta J€zust6l
hallott, igy ordkre elkdtelezte mag6t
mellette. Mindannyiuk nev6ben teh6t
igy vtrIaszolt:

,,[Jram, kibez menndnk? Az orok
6let ig'i ndtad aannak."

P6ter meg6rtette, hogy Mester6nek
szavai mtrsok, mint a tobbi mester6.
Azok a'szavak, amelyek a foldr6l
indulnak, a fcldhdz sz6lnak, a fdld-
hoz tartoznak, 6s sorsuk a f6ld6vel
azonos. J€zus szava l6lek 6s 6let,
meft azEgbsl szArmazik: f6ny, amely
a Magasb6l sz6ll ali,6s magassdgbe-
li hatalma van. Ig6i itfog6bbak 6.s

m6lyrehat6bbak b6rmilyen m6s sz6-
nAI, m€g a filoz6fusok, politikusok
vagy koltSk szavainLl is. ,,Orok Eletet
ad6 ig€k"', mert magukban foglaljlk,
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Eletige, 2OO3. febnr6.r
kifeiezik 6.s 6tadi6k az Isteni glet tel-
jess6g6t, amelynek soha nem lesz
v6ge.

J6,zus feltitmadt 6s €1. tz 6 ig6ie,
bdr a mtltban hangzott el, m6gsem
egyszert eml6k csupdn. Olyan sza-
vak ezek, amelyekkel ma hozzLnk
fordul., de sz6l dltaluk minden kor
minden ember6hez is, mert ezek
egyetemes 6s orok ig6k.

J€zus ig6il Minden bizonnyal - ta-
lln mondhatjuk igy -, ezekvoltak az
6 legmffv6szibb alkotdsai. Az Ige,
aki emberi sz6val besz6l: milyen tar-
talom, micsoda er5, milyen hangsfly,
micsoda t6nusl

,,Egy napon - irja pl. Nagy Szent
Yazulu -.mintha hosszri dlomb6l 6b-
redtem volna, az Evang€\ium igaz-
slgSnak csoddlatos f€ny€t szeml6i-
tem, 6s felfedeztem, hogy mennyire
hi6baval6 a vil6g fejedelmeinek bol-
csess6ge."'

Lisieux-i Ter€z 1.897. mSjus 9-6n
kelt level6ben igy ir:,,E16fordul, hogy
amikor bizonyos lelki t6mejf 6rte-
kez6seket olvasok... szeg€ny, kis
lelkem gyorsan elf6rad. Becsukom
hdt a bolcselked6k konyv6t, melytSl
sz6trobban a fejem 6.s kiszlrad a szi-
vem, €s kezembe veszerlt a Szent-
ir6,st. Hirtelen minden ragyog6vit
lesz: egyetlen ig6je is v6gtelen tdvla-
tokat nyit meg lelkem el5tt, 6s a
tdk6letess6g el6r€se egyszerfnek
t6nik.""'

Igen, az isteni szavak j6llakatilk a

vEgtelenre teremtett lelket; 6s mivel
ez a sz6 f6ny, szeretet €s 6let, ez€.rI

belr.ilr6l vilAgitja meg nemcsak az el-
m6t, hanem az eg6sz l6tet. B6kCt ad,
azt a b€k6t, amelyet J6zus sajdtjlnak
nevez: ,pz €n b6k6met" - m6g a za-
varos, szoronglssal teli pillanatokban
is. Teljes oromot ad m6g a lelket
marcangol6 fdjdalom kozepette is,

er6t ad krilondsen akkor, amikor el-
csr.iggedn6nk vagy elbitortalanod-
ndnk. Szabaddd tesz, mert megnyitja
az Igazsirg ittjdt.

,,Ilram, kibez. mennenk? Az ordk
6let igdi nd.lad uannak."

Az e havi nletige arra eml€keztet
minket, hogy az egyetlen Mesfer, akit
kovetni akarunk: J€.zus - m6g akkor
is, ha 6gy ttrnik, szavai kem6nyek 6s

tfl nagy kovetelm6nyeket t6masz-
tanak: hogy legytink becsiiletesek a

munkinkban, hogy bocs6ssunk meg,
mdsokat szolgdljunk ahelyett, hogy
onz6 m6don magunkra gondoln6nk,
maradjunk hfis6gesek a csalddi €Iet-
ben, 6poijunk egy €lete v6g€n j6r6
beteget an6lktil, hogy teret enged-
n€nk az eutanlzia gondolatdnak...

Sok olyan mester van, aki, konnyi
megolddsokat, kompromisszumokat
javasol. Mi az egyetlen Mestert akar-
juk hallgatni 6s kovetni, mert csak 6
sz6l. igazat, 6s csak neki vannak
,,orok 6letet ad6 ig6i". igy mi is elis-
m6telhetjrik P 6ter szavait.

Most, a nagybojtben, amikor a Fel-
ttrmadtrs nagy tinnep6re k6sziiltink,
val6ban az egyetlen Mester iskoliql-
ba kell jdrnunk, az 6 tanitvinyiwi
kell lenntink. Bennr.ink is szenved6-
lyes szeretetnek kell megsztiletnie
Isten Ig6je irdnt: figyelemmel be kell
fogadnunk, amikor a templomokban
hirdetik, olvasnunk, tanulmtrnyoz-
nunk, elm6lkednr.ink kell azt...

MindenekelStt azonban ara kap-
tunk meghivdst, hogy meg6ljiik,
ahogyan azt a Szentirls maga is tanit-
ja ,,A tanitS,st vaitsatok tettekre, ne
csak hallgass6tok, mert ktilonben
magatokat csaljdtok meg!"" Ez€rt
szentellink kr.ildnleges figyelmet egy
ig6nek minden h6napban, 6s hagy-
juk, hogy bel6nk hatoljon, |talakit-
son, hogy 6lett6 vlljon benntink.
J€zus egy-egy szavdt meg6lve 6ijtik
az eg€sz Evang6liumot, mefi 6 min-
den szav6ban teljesen nektink ajdn-
d€kozza mag6t, 6 maga jdn hoz-
zAnk, hogy benntink €ljen. Olyan,
mint a Feltdmadott isteni bolcses-
s€g6nek egy cseppje, mely aprAn-
k6nt lelkrink m6ly6re hatol, 6s kordb-
bi gondolkoddsm6dunk, akaratunk
6s viselkedlsi szoklsaink hely6be
l€p az 61et minden terr-ilet6n.

Cbiara Lubich

' Vo.: Lk 9,11
" Vo.: Mt 7,29
3 Jn 7,46
" Vo., 1n 16,25-29; 3,12
'Jn 6,60
6 Jn 6,67
'Jn 6,68

' Vazul (330-379, a nagy egthdzatyak
egyike, Cezd.rea pilspoke

'Ep. CCXXTI, 2.

"' 202. sz. leudl

" Iak 1.22
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Tem6k a {yerekneveles mfiv6szeteb'61 7 .

A xrscvnnnr Es e nfN,
vATAMINT e ni-rNrrrEs

" Mindannyiunknak okozhatnak

fejtorest az alAbbi kerd.,Ssek: Mikor
bfin egy kisgyerek,,rosszasaga"? Mi-
kor erdemel brlntetest? HogYan
bai.ntessaink? Mit6l ,,rosszak" a g,,e'
rekek? Noha nem lehet nxindegYik
kerd.1sre egy1rtelmf es megnyugtato
ualaszt adni, probdljuk meg roui-
den attekinteni a temat!

Elterjedt, de teljesen hamrs az a
humanista elk6pzel6s, hogy az em-
ber alapjdban v6ve i6, csak a kor-
nyezeti hat6sok elrontjik. A Biblia
mdst tanit: az ember l-rajlik a

rosszra. igy van ez a gyerekekkel is,

de hozzia kell tenni, hogY - kii-
lonosen kisgyerekek eset6ben - a

sziil5k,,idegeire men6" viselked6-
suk nem mindig rosszasig, hanem
lehet 6letkori saltrtossig, illetve a
szilS magatartdsinak kovetkez-
m€nye is.

Amikor a tipeg6 korir gYerek fel-
fedezi a vilitgot 6s megtanulja,
milyen hangja van a Padl6n sz€t-

tor6 uvegnek, a kioml6 folYad6k-
nak, a szakad6 papirnak, akkor
nem rosszasigb6l teszi, hanem
tapasztalatokat gyiiit. Ilyenkor btin-
tetni felesleges 6s kdros. Sokszor

teljesen el6.g a gyereket megdob-

bent6 hat6s is, pl. a sz€ttott tiveg. A
szil6 k6t dolgot tehet: el6rhetetlen
magasslgba teszi /at mindazokat a

tftrgyakat, amiket nem szeretne
f el6.ldozni csemet6ie felfedez5 ked-

v€nek, illetve viligosan elmag-
,,qr4zzn mihez n.m Szabad hoz-y araLLa,

zAny(rlni. (A tilalom megszegCse

term6szetesen m1r vonhat maga

utin btiLntet6st!)

Eg€szen mis dolog, amikor tuda-

tos ellenszegrilesrol van sz6. Ilyen

az, amlkor az egy-k6t 6ves kisgYe-

rek irjra 6s (rjra, ,,csakaz€fiis" ledob-
ja a kenyer6t, bekapcsolla a t€v€t

stb. Azzal egytitt, hogy ez egy telje-
sen term6szetes jelens6g - a gyerek

ilyenkor 6bred tudatlra, hogy 6nii-
16 egy6nis6g, €s ezt igY Pr6b611a
onmaga 6s kornyezete el5tt kinyil-
vSnitani - nem mehettink el mel-
lette sz6 n6lkril, ha j6t akannk neki
6s magunknak is. A tudatos en-
gedetlens6g I6.nyeg€t tekintve
ugyaoaz, mirtt az 5sb(in, 6s sziik-
s6ges, hogy a gyerek megtanulia
elismerni a szil5t tekint€I1'nek,
mert k6s6bb ennek a mkttlnak az

alaplln viszonyr-r1 majd mindenfEle
vii6gi tekint€lyhez, s5t, ami m65;

fontosabb, Istenhez, mint leg-
feis6bb hatalomhoz is. Ez€rt fontos,
hogy a szil6 kttartltsival €s kovet-
kezetess6g6vel (ami nag]'on fa-

raszt6 tud lenni) ..megn.verje"

ezeket a helyzeteket. 6s f€lre6rt-
hetetientll 6rt6s6re adia az ember-
pal5.nt6.nak, hogy 5 a f5nok. Az is
el6fordulhat, hogy ehhez el kel]
fenekelni a p;yereket (csak ritkin, 6s

lehet6leg hlrom 6ves kor alatt aI-

kalmazand6 btlntet€s). €rdekes
megfigyelni, hogy sokszor szemmel
I6that6Iag megnyugodnak i11'enkor,

mert megbizonyosodtak a szi\6
me gbizhat6sig6r 6l: betartotta. amit

ig6rt. Nagyon gyakori, hogf iiyen
c611al ,,provokiiilk" a kicsi gvere-

kek a sztileiket: ki akaritrk pr6bdlni,
hogy sz|mithatnak-e rijuk. A i6lsl-
gosan enged6keny csal6di l6gkor-

ben, ahol gyakran a gyerek ,,nyeri"
az ilyen m€rk6z6seket, vaI6jAban

bizonytalanslgban €rzi mag*t a ki-
csi, nincs meg a biztos alap, amire
tdmaszkodhat^a, azaz a szil5i te'
kint6ly.

Azonban csak akkor m6kod5-
k6pes ez a gyakorlat, ha a szigort,
a fegyelmet (6sszerri m6rt6kig)
megkovetelo sztilo ugyanakkor azt

is gyakran krfejezi, mennyire szereti

a gyerek6t. J6. ha a biintet6s utin
oibe vesszr-lk, 6reztetjtik vele, hogy
nem 5t mag/at utasitjuk el, csak amit
tett . Szint6n nem lehet elegge
hangs[lyozni a dicseret szelepet.

Ez sokszor er5sebb motiv6ci6t
jelent a fenyeget6sekn6l, bun-
tet6seknel. es alapvet6 Fontossdgir a

gyerek szem6lyis6gfejlSdes6ben.
M6g n6hdny szempont cim-

szavakban:
o d legbefolydsosabb nevel6si

t1nyez6 a szil5 p€ldamutat/asa.
. Mindenk6ppen meg6ri odafi-

gyelni a feli'llitott szabtlyo\ kovet-
kezetes betartasara.

. Sokszor hat6kony m6dszer a

kisgyerekeknel a figyeiem eltele-
16se.

r A ,,rosszul viselked5" g1'erekn61

6rdemes megvizsg6lni egyr€szt azt,

hogy nem a mi viselked6stinket
tr-ikrozi-e vissza. (,,Er5szakos. nirel-
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metlen 6s hangos vagrt" - kiabitl
erSszakosan, ttirelmetlenr,il 6s han-
gosan kisfiira a rendszeresen igy
viselkedS anyuka.) Mlsrlszt arra is
drdemes odafigyelni, nem segits€g-

k6r6s, figyelemfelhivls-e a gyerek
rossz viselked6se. Ha mdshogy
nem m"egy, igy akarja el6rni, hogY
tobbet tor6djenek vele.

A biint6l besz€lgetiink a
gtyerekekkel

-Mi az, bogj,t biin?
Az emberek akkor kovetnek el brint, amikot a sai6t' fejtik ut6n mennek,

pedig €rzik, hogy nem ez a helyes 6t, hogy Isten mist kiv6n t6lik Ezt a

leikiismeretr,ik mondla meg nekik. Mindenkinek van leikiismerete, vi-

szont, ha valakr nem figyel 16, egyre kev6sb6 fogja meghallani a hangi6t.

-Mi6rt baj a biin?
Nagyon sok baj szlrmazik abb6l, hogy egyedtil pr6bdljuk itdnyitani az

6letrinket, 6s nem fogadunk sz6t Istennek. Sokszor megb6njuk, hogy

nem 6ftt hallgattunk, mert csak balt okoztunk magunknak 6s m6soknak

is. Olyan is van, hogy nem is vessztik 6szre, pedrg mdsok sokat szenved-

nek a bflneink miatt. A villgon sok baj van, 6s ezek nagy r6sz€t az

emberek b:6nei okozzdk,

Az is bai a b6nne1, hogy amikor rigy dontunk, hogy nem fogadunk sz6t

Istennek (ilyenkor kovetunk el bfint), akkor a Gonosznak fogadunk sz6t.

Ezzel tilvolabb kertihink Istent6l 6s kozelebb kertihink a Siltdnhoz, pedig

Isten i6t akar nekunk, a S6t5.n pedig rosszat.

Az is gyakran el6fordul, hogy becsapjuk magunkat, 6s megmagyarAz-

zuk magunknak, hogy tgazih6l nem is kovetttink el bfnt, vagy hogy

nem is olyan nagy baj az. Pedig csak 6gy kertilhetrink kdzelebb Istenhez.

ha beldtjuk, hogy szriks6gtink van a segits6g€re, mert brinosok vagyunk.

Lz lJr J6zus is 6gy rudta meggy6gyitani a betegeket, 6s megszabaditanr

a bfnosoket, ha azok bellttitk, hogy egyedril nem tudnak segiteni ma-

gukon. A Szentgy6ndsban megszabadulhatunk a bfineinkt6l.

-Megbiintet az Isten a biineinkdrt?
Lz az igazsilgos, ha a bfint megbrintetik. J6zus azonban 6nk€nt el-

szenvedte helyettr.ink a btintet6st, amikor meghalt 6rtLink a kereszten.

Erre mondjuk, hogy ,,elvette a vllitg bfineit". Ezefi iuth^tunk a Menny-

orszlgba. Ugyanakkor a brneink kovetkezm6nyei megmaradnak, mint

ahogy a t6kozl6 fidnak is megbocsltott az 1desapia, de az 6t6ks6g€t

elvesztette.

-A gl,terekek is tud'nak b{int elkdaetni?

Igen, de ez csak annyka szAmit nekik bfinnek, amennyire tudtik, hogy

ezzel rosszat tesznek. Ha p€lditul egy eg€sz kicsi gyerek ledobja a v|,zat-,

mert ki akarja prob1tlni, mi tort6nik, ha leesik a padl6ta, az rlem brin. Ha

viszont egy nagyobbacska gyerek az€rt dobia le a v6z6L, hogy hatagidban

fdjdalmat okozzon a szr.ileinek, az mfu komoly brin.

Hasonl6 ahelyzeta feln6ttekkel is. Aki fgy n6tt fel, hogy llttta a csalAd-

16ban, hogyan kell j6nak lenni, templomba i6tt, hallotta Isten szavat,

annak egy viszonylag kicsi rossz cselekedet is nagy brln lehet, hiszen

tudta, hogy ezzel megbitntja Istent 6s a tobbi embert. Aki viszont sosem

liltott j6t maga k6rtil, nem hallott Istenr6l, az sokszor nem is tudja, nem

is €rzi, hogy rosszat tett, ez'rt nem is szAmit neki olyan nagy brinnek.

Egyedril Isten kepes megit6lni, kinek mekkora a brine.

Popouicsn1 PaloitaY Marta
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A Yladimiri Istenalnya
A kereszt6nys6g k6t 6vezrecle so-

rin Miria szeretete €s a Miria irin-
ti szeretet hasonlithatatlan sz€p-
s6gri. mriv6szi alkotdsokat ered-
m6nyezett. 3z6z MAria a gyermek

J6zussal a Keresztrefeszit6s mellett
a kereszt€ny m6v6szet leggyakrab-
ban |brdzolt 't6n6ja. Az 6ke-
reszt6ny miiv6szetben a 3. sz6zad-
ban jelenik meg az Istenanya. Az
efezusi zsinat (437-ben) adta meg
Mfuilnak a Theotokosz (gor. Isten-

A Wad.imiri Istensztil5-ikon (XIL sz.)
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sztil6) cimet, ezzel kezd6don kul-
tikus tisztelete, 6s ett5l vdlt Krisztus
mellett a keresztl.ny m6v6szet f5
rlmtjiv6.

A k6prornbolas kora utdn a bi-
zinci mfiv€.szetben szLzadokon 6t
szinte vdlto zatlanul 6ltek a Miria-
k6pek hagyomtrnyos tipusai. Ezek
koziil a legeiterjedtebb a'bizLoci
6llam vddelmezSje, a megtestesr.ilt
Ig6t ol6ben tart6, frontliis tartlst
Nikopoia (gor. a gy6zelem sznlSie).

A korai ikonokon siirfin szerepi5
tipus volt. Egy m6sik tipuson Miria
imldkozva jelenik meg im6ra emelt
karokkal, vagy gyermek n6lkril,
vagy a melle el5tt egy korongban
lebeg az 6ld5st oszt6 gyermek

J€zus. Ez a kompozici6 Izajds
Imm6nuel-lovendol6s6t jeleniti
meg (Iz 7,L4 ). M6s tipusokon a

gyermeket a karjin tart6 ,Mdrrltt

6llva, tr6nolva 6s f€lalakban ihri-
zoljStk, a gyermek J6zus fidtst oszt
jobbjtrval, a baljdban irattekercset
tart. Ezt a tipust Hodegetrilnak ne-
vezik a Szt. Luk6.cst6l szirmaztatolt
eredeti kon 6rz6si he1v6r5l. a Ton
Hodegon kolostor nev6r5l, ameiyet
a torokok pusztitottak el. Az elne-
vez€s arra is utal, hogy Mitria
mutatia az igaz utat. A szoptat6
Mitriitt 6brdzoI6 kEptipus Egyip-
tomb6l szlrrrlazlk, 6s MLrilt mint
az tidvoss6g , az 6let forrAsit jeleniti
meg.

S megint egy m6sik tipuson a

gyermek szeretettel anylLhoz Simul,
megcs6kolja vagy megsimogatja.
Az ngy nevezett- ,,meghat6dott
Istenanya" ikontipus Btzincban
alakult ki, s legk6sSbb a XII.
sztrzadban mir elterj edt ItAIia, F r an-
ciaorszLg, Anglia, N6metorsz6g,
Grfzia 6s a Rusz tenilet6n. A leg-
kivdl6bb mfi, amely MLrilt az ar-

ctrhoz simul6 kisded J€zussal 6btir
zolja, a Vladimiri Istenanya n6ven
v6lt ismertt6.

A hires ikon a Xl: sztrzad v€g€n
vagy a )(J.I. szlzad elej6n keletke-
zett, Kiievbe hoztlk, s a vladimiri
jelz6t azutAn kapja, .hogy 1 155-ben

\tsztrllitottitk Vladimirbe. A XIV.
sztrzadban mdr a Moszkvai Kreml
M6ria mennybev6tele elnevez6sfi
templom6ban helyeztdk el. Jelen-
leg a moszkvai Trgtyakov K6pt6r-
ban f€ltett' kincsk6nt 6rzik. A KI.
szLzadi eredeti fest6s csak az ar-

cokon maradt meg, 6s azok mdig
megrAz6 erejriek.

Mdria fel6nk fordul6, nagy szeme

azonnal megigez, tekintete szivtin-
kig hatol, s m%ly6re ltrt ama ten-



gernyi szenvedesnek, amelyet em-
beri tort6nelmrink hordoz. Ismeri a

teremtm6ny minden s6haj6t" 6s

panasztrt:,,a term€szet s6hajtozitsit
€s vajttd6s6t". Mdria nem forditla el
arcdt tSiiink, hanem szeretettel el-
viseli a l\tvAnyt, melyt5l az emberi
tekintdt visszaretten. Semmi nem
borzasztja el, semmi sem kelt ben-
ne viszolygtst vagy kozonyt. Sze-

me ott virraszt l6tez6srink feiett.
F iatjdnak, legyenj6nek szepl5telen-
s6ge 6s szabadsiga felm6rhetetlen
er5vel €s j6siggal tolti el. Szembe-
n€z minden gyenges6ggel es

bfnnel, mindazzal, amire mi, em-
berek sz1gyenkezve gondolunk.
Tekintete nem it6lkez6 6s nem ftr-
k6sz5; Iltttrra tiszta toredelem jdrja
At a szemlllo sziv6t.

A Czestocbouai Sz{izanya

Mdria nem n€z a gyermekre. A
gyermek viszont anyi6ra szegezi
prllantlsit, odasimul hozz6, hogy
dtolelje 6s megcs6kolja. J€zus sze-
me anyi5.€t fi.irk6szi, hiszen benne
embersorsunk osszes fltjdalmdt pil-
lanthatja meg, T isztasiga, F iatjlnak
feltetlen rlhagyatkozlsa folytln
Mdria tekintete isteni irgalommal
telve - Jdzus eg6sz 6let6ben ezt az

irgalmat sugArozza, s micsoda er5-
vel. ,,Ahogy v1.gign€zett az embe-
reken, megesett a szive rajtuk, mert
olyanok voltak, mint plsztor n6l-
krili juhok: elcsigtrzottak 6s kime-
rtiltek". (tUt. 9,36)

Az ikon J6zus egyetlen tidvozitS
tettet, a kiildet6s6t osszefoglal6
nagy gesztust fejezi ki. Szemtinkbe
otllk az ellent6t az anvitrhoz siet5,
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odabdj6, 6lette1i gyermek 6s a

tiin5d6, m6lt6sdgteljes, v6gtelen
szenved6sei kozepette is er5s ielk[i
anya kozott. Bal keze a konyorg6s
6s a kozbenilrds hagyomlnyos
mozdulatdra nyilik, dm alakja enn€l
is tobbet izen: az ember megalA.
zott helyzet6re oly fog6kony tisz.-

tasdgtrt 6s isten irgalmlt, ameiy
kimondott Igenje r6v6n sziv6be
koltozott. ,,A nyomor m6lys6ge a

konyoruilet m6lys6g6t sz6litja"
mondja majd Szent Agoston. A
vladimiri ikonon Mdri1.ban egymds-

ba €r 6s iriirja egymdst a k6tf61e

m6lys6g. A Gyermek €s az Anya
taltrlkozisa a k6pen 6pphogy 6r-

z6kelhet6 cs6kban teljestll, s igy ftj
jelent6st ad az Enekek 6neke ver-
s6nek: .,Cs6kolfon meg szAja cs6k-
j1.val."

A mirzlkotils ragyog6 sz€Pslg€t
az adja, hogy osszekapcsol6dik
benne a szabaditdsra siet5 gyermek
6letereie €s az anya m€rtlktelen
szeretetenek kifrirkEszhetetlen
m6iys6ge. Az ikon szeml€I6i€t
elsSsorban a teremtett. J6siggal
kommunikdl6 tekintet 6rinti meg.

Boldog, aki az 6 plllant6sit 6rzi
sziv6ben, s igy ismeri az Istennel

va16 megb6k€l€s ttjAr. - aki teh6't

meggy6zSdott r6la, hogy Isten ki-
engesztel6dve n€z a vlldg szem€be.

Ui J{ajtds

I

c Risko Mariann
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Van frj a Nap alattl

,,Nincs irj a Nap alatt" - tartj^ a

mond6s, 6s ezt tobbnyire igaznak

tarlottam, f5k6pp a Szentirdsra
vonatkoztava. Ami ott le van irva,

az igaz. Most azonban, ahogy a

IY. Egyhlzmegyei Hittanverseny
els5 fordul6j1ra be6rkezett
dolgozatokat Iapozgattam, az a

benyom6som t6madt, hogy vagy
elkenilte valami eleddig a figyel-
memet, vagy a Szen6rds-fordit6-
sok rosszak, amelyeket eddig
olvastam. A hittanverseny .,spor-

to16i" meglep6en rij dolgokkal 111-

nak e16 minden 6vben. Most sem

volt mlsk6nt. Az elmirlt 6vben rltj

bibliai tekercsek felfedez€s6re
gyanakodtam, esetleg apokrif ira-

tok jelenl6t6re, most azonban az

€rz6sem az, hogy mAs lappanghat
a hltt€rben. Rosszak a forditdsok!

De tCrjr.ink a ttrrgyra. A kovet-
kez6 mondatok nem kil.aleltak,
hanem a val6sdg sztilottei. Illewe
a verseny r€szwev6i€. L6ssunk

n6mi izelitSt:

- Mi to?tent lllessel a Horeben?

- Talalkozott egy ozuegYasz-

szonnyal.

-Hogyan biintette meg az IJr

Jerobo6mot?
- Kiirtotta a Jerobodmokat.

- Hogyan szegte meg Salamon
az 1rral kotott szouets1Set?

- Bddulatba esett a szerelemtdl.

Ki mondta kinek?

,,- Hadd cs6koljam meg, k6rlek,
apdmat €s any6mat, s aztan ko-
vetlek."

Yiiasz:

- Ill6s Pil pr6f€t6nak.

- Hogjtan toftent Salamon ki'
rdllya kendse?

- Titokban a paPok megkentek.

Hit ilyenek akadnak. Es ekkor
jottem ri, hogy van ij a NaP alatt!

Bors6szem-hercegkis as szony

Volt egyszer egy ktdlyfi, akt hercegkisasszonyt akart feles6giil venni,

de nem 6m holmi iottment herceglednyt, hanem olyat, aki igazin tr6n-
ra termett, Bejirta az eg€sz vil6got, hogy meglelie a hozzi i1i5t, de

minden v trIasztottlltban tal6k v alami kivetnival6t. Hercegkis ass zony

akadt ugyan e16g, de a ktr6'lyfi k6telkedett benne, hogr- r'6rbe1i

hercegkisasszonyok, mert mindegyik tett valami oIyat, zmi nem illett
hozz6. Hazat€fi h6t a kklltfi a birodalmtrba, €s igen elbfisult, hogy
nem lel mag|hoz val6 feles6get.

Egy este szornyii vihar kerekedett, dorgott-vill6mlott, az es5 meg itgy
zuhogott, mintha d€zsltb6l ontott6k volna. A nagy 6gzeng6sben egy-

szer csak megverte valaki a palota kapujitt. Az oreg kirlly maga ment
kaput nyitni.

Egy hercegkisasszonl- AIII a kiszobon. De uram teremt5m, hogy
megtCpazta a zuhog6 es5. meg a vad sz€It A hai5.t6I, ruhAjitr6l pa-

takokban szakadt a

viz, a cip6je onin
befolyt az es5, a

sarkln meg kifoh-t.
S megis azt mefie
mondani, hog)- 6
v6rbeii hercegkis-
asszony!

- No, majd elvllik.
hogy igazat mon-
dott-e gondolia
magtrban az oreg
kt6lyn€, de nem
sz6lt senkinekr be-
ment a hdl6kamr6.-
ba, kiemelt az igt'-
b6l minden dunn6t.
pLrntrt, derdkaijat. s

egy szem bors6t ten
az S.gydeszklra. Aztln rdrakott a bors6szemre h[isz der€kaliat, azokta

meg hirsz vastag peheh-dunndt, s oda vezette €jieIi hlidsra a herceg-

kisasszonyt.
Reggel azten megk€rdezte t5le, hogy esett az a|vds.

- Egy szemhunvist sem aludtam - panaszolta a hetcegkisasszony. -
Isten tudja, mi volt abban az Sgybanl Egesz 6jjel nyomolt valami.

akdrmelyik oldalamra fordultam. Csupa k€k-zold folt a testem. Res-

tellem megmondani. de sosem volt m6g ilyen k6nyelmetlen 1'g.s'aml

Most mir aztenlarhattlk. hogy v€rbeli hercegkisasszony a vendCguk,

mert hisz der6kaljon 6s hirsz pehelydunnin kereszttil is meg€tezte azt

a kicsi'bors6szemet. Csak egy lavitb6I val6, rgazi herceekisasszony

lehet ilyen k6nyes.
A kirdiyfi nyomban felesdgul vette, itgy megorult, hogf igazi her-

cegkisasszonyra aktdt A bors6szem meg a kitliyi kincseskamriba
kerult, ott mutogatj6k mind a mai napig, ha ugyan zz6ta el nem lopta
valaki.

Aki nem hiszi, 1fuion :utina,
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A felad.uanyban Antbony de
Mellotol id'lztuink. Bekaildendd a
uizszitztes 1. es a ftiggdleges 14, A
m egfej teseket KERESZTREJTVENY

felirattal 2003. marcius 20-ig a
szerkesztdseg cim€re kerjtik be-

killdeni.

VizszrNrEs:

l. Az idlzet elso r€sze. ZArt
betiik: H, I, N, A, L, Z, A. 75. Ba-
bon4s hit szerint szerencs6t hoz6
titrgy. 16. Harcias n6. 17. 12 h6-
napb6l aII. 19. Sisf6le vizinov€ny.
27. Az egyik sztilS tobbes szim-
ban. 22. itll6viz. 23. irorszigban
kedvelt piLlinkafajta. 25. Lak6 pit-
12tlanail 25. HaIk kezdet n6lkril!
28. Boa magLnhangz6il 29. K. L

A. 30. Mesterk6letlen, drtatlan. 32.

A gordg reg6k dalnoka, aki lant-
jAval csoddkat mfivelt. 33.
Forditva: anyagot ruha elS6ili-
tS.sdhoz el6k€szit. 34. Mozt betfii
kevervel 36. Elemek m6ssal-
hangz6rl 37. Sznrk€s szin6, )ltgy,
neh6zf6m.39. Keleti mes6kben a
vezet6, torv6nytud6 ember. 41. A
kellet6n6l bSvebben, nem taka-
r6kosan hasznii valamit. 43.

FordiLva: jelmezbiil n6lktiloz-
hetetien kell6ke. 45. Forditva:
szelereljl 46. s1,r. 47..K€zdet nal-
ktili J6b! 49. Szem betfii keverve!
)u. ,E,t'Kel veq nelKull )1.. vaoat tel-
hajto vadAslkrty^. 52. Szolga. 54.

Aliatkert angolul. 55. Pat6s 6.IIat,

lkezet n61ku1: 56. OszkLr bec€z-
ve. 58. Egyezked6s. 60. Nem
sz€lell 61. Erkolcstani. 62. Meele-

23-

pet6sben vanl 65. Forditva: vers-
ben vissza-visszat6rd sor.

FUcc5rrcns:
2. Baka sz6lek n6lkLill J. Yil6gra-

lan. 4. Szalonn6t f5z. 5. F6nyes,
vizhatlan bevonatot visz fel vala-

, / -r' 1mire. 6. Vestelen alakl 7. Ezen a

napon. A. ilV.A. 9. Foh6sz. 10.

Kdnyvet forgat6. 71. Yiza bet(ti
keverve! 72. Arok r n6lkril! 73.
Dupla nl 14. Az id€zet folytatdsa.
Zfutbetfik: M, E, N, H, G. 18. Vio-
Ia bec€zve. 20. Yalamit vizsg6l6.
22.Kerek szdm.24. A gdrdg mito-
l6giltban a hegyek, fak, vizek,
tengerek tund6rei. 26. Forditva: a

gorog Ab€c€ elsd betrije . 27. Sze-
metes. 29. Serdul6korir. 31. V. O.
T. v. 33' Szaginal v6dekez5 6llat.

35. Dupla Il 38. L6ca mdssaihang.
z6il 40. Rugalmas mozg6ssal a le-
vegSbe felp^ttanl 4I. 3,I4 k€t-
szerl 42. Siks6g, alfold. 44.Idegen
f€rfin€v. 46. Rozlilitt bec€zve. 48.

6rids eml5s6llat, €kezet n6lkril.
51. Szak betrii kevervel 53. Sz6k
betfii kevewe! 56. Yalaminek az

indit€ka. 57. Kedvtel6sbdl meg-
mdssz6k.59. Iiyen muri is vanl 62.

Dupla I! 63. Lop v6g n€lkul! 54.

Pipa'fele!'66. F6sfi pitratlanall

Az elSzd szam keresztrejtu4nye-
nek megfejtdse:

Minel sotdtebb az ej, annal tiln-
doklSbbek a csillagok.

ui J{ a jtri s

Kedues fiataLok/
Fo lytatj uk bib liai u ete lke d.5n ke t.

Mindenkit buzditunk, boglt kap-
csolodjon be a jatekba. A nyerte-
sek kozott 1rtdkes konyueket sorso-
lunk ki.

Mlete e-vangeHuma
szefint

1. Ki mondta ds tlikor?
Ugyan mi konnyebb, azt monclani:

,,Bocsdnatot nyertek b6neid", vagy
azt mondani: 'Kelj fol €s jArj"?

Bibliai vet6lked6
2. M iut dn J 6 z u s m eggy 6gjt it ott a.

a kdt aakoL ert para.ncsolta ne-
kik:

a.),,Adj6tok hirtil mindenkinek!"
b.) ,,Yigydzzatok, senki meg ne

tudja!"
c.) ,,Tdbbe ne v€tkezzetekt"

3. Ki uolt Strnonnak a testudre?
a.) Jakab
b.) Jdnos
c.) Andrds

4. Mir6l lehet megismerni afdt?
a.) nagys6gdr6l

b.) g1'r;m6lcs6r5l
c.) vir6g6r6I

,t'

5. Folytasd q.z id.dzetet!

,,Mert mindaz, aki megteszi Aq/em

akaratlt, aki a mennyekben van, az

az 6n

A meglfejtdseket 2003. md.rcius 20-
ig 

-kti..ldj6tek 
be a szerkesztdsdg ci-

nlere!



HUMOR
A JEGEN

Egy ember kimegy a j€gre horg6sz-

ni. Neki6ll l6ket v6gni a cs6klnnyal.
Egyszer csak valahonnan fentr5l
megsz6lal egy hang:

- A jCS alatt nincs hal!
Az ember igencsak meglep6dik, de

6)ra belevSgja a csitkdnyt a i1gbe.
- Mdr mondtam, hogy a i€g alatt

nincs hall

-Te sz6Isz hozztrm, Istenem? - k6r-
di a f6rfi r6mtilten.

- Nem, €n a mttl€gpllya hangosbe-

mond6ja vagyok.

ELcs pAa,aeszEo

- Ha tdged ld,tlak - mondja az ifiti
-, ail kell imadkoznom: ,,Ne uigY

minket a kisertesbe!"

- En pedig, ba rd.d ndzek- ualaszol
a led.ny -, folytatom a Miatyankot"

,,De szabadits nxeg a gonosztSl!"

FratanAc, on!
Keresztel6s el6tt a lelk6sz meg-

k&dezi a gyermek anyia mellett ILII-

dogll6 f6rfit6l:
- Bocsdnat, 6n nem ttl fiatal ahho4

hogy keresztapa lehessen?

Mire a fiatalember:

- Nem tudom. hogY hlnY 6ves

kort6l lehet valaki keresztaqa, de Cn

a gyerek apja vagYok...

NrvprsEcrs

- Ha ualami neuets4geset lAtok,

nem tudom megallni neuetes n'6lkr'i'l -
rnondja afiu a lanynak. Mire a ldryt:

- Akkor hogy tudsz megborot-
udlkozni?

Fdxelreser A vizozoNBEN

-fin a Torokthdttomdssy csaldd le-

szirmazotrja vagyok! - dicsekszik egy

fiatal(:r.

- Na ne mondja! Gondolom, ezek

utdn az kdvetkezik, hogY az On 5sei

mlr No6 b6rk6jlban is ott voltak.

- No nem. Az €n 6seimnek term6-

szetesen sa16t b6rk6juk volt!

Sz,quAn-HALAt

A plebAnos felbiuja a falu d'llator-
uosd.t, es bejelenti:

- A patak melletti rdten egy doglott
szamarfekszik.

A doktor, aki jo baratja a PaPnak,
4uddue ualaszol:

- Azt bittem, bogy a balottak
tigjtdben te uagy az illet2kes...

A pl1bdnos nem marad ados a ua-

lasszal:

- igy igaz, de ellszar a rokonokkal
lepek kapcsolatba.

Ambrus cabrielii .(U ngydr)
Barna Milria (Csap)l 

. 
,

;#Jfilil-T'tr:ii
Butella 6#-it.t#"
Demk6 Eva (Bene)

Hafii'k Pdl (vdc) 
lenfalu)K€kes Viicrii CNevet,

fi;#'il#,'i;lJ;?,

n??:+,?ffij1;;;i'1, iF,

;:rx'llxffi:T::ff;"
:il::il:iJ-,ilffi:,,
Szop6 M. Siefdnia (Esztergom)

Szabb Zsolt (Snirte)

;;*Jfflll'5""::,:*:I,
\:6csey *"ttt a6ttt 

,, -KnnnszrnnJtuENv
Barrra Miria (Csap)

Bod6k Ailnaika (T€csd)

iTHi*?.T':ffi1.,,
Cseisut Maria (8,;i egszasz)

oemj6n Izabella (Rdt)

nemk6 Eva (Bene)

Helves viilaszok az eL6z6 szarlr bibliai
vet€lked6j 6ben feltett k€rd€sekre

(Az Apostolok cselekedeteibdl)

1.) Kit udlasztottak az apostolak az drul'tSJtidris befi'tdre?

c.) M6rydst

2.) A tanitadnyok bdny d:ia'k6nust ad.lasztottak ki maguk

kiiztil?
a.) /

3.) Houti tartofi Saul, mikor rttktizben megiel'ent neki az tlr?

b.) Damaszkuszba

4.) Folytasd' az id'6zetet!

,J6nos csak vizzel keresztelt, ti azonban n€hlny nap m6lva szent-

l6lekkel fogtok megkeresztelkedni."

5.) Rakd. iddrend'i somend.be a mond'atokat!

3) A f€rfiak, akik kis6rt6k, csodllkozva 6lltak'

1.) Saul, Saul, mi6rt tildozol engem?

2) Kelj fol €s menj be a v6rosba.


