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Ezt a nrapot az Uristen adtaonrendiiink 6s vigadiunk

raita!

Zsolt 117, 24

A h6t elsS napjdn kora halnalban nagY mozgtrs volt a temet5ben. A sir
bejlrata el6tti nagy kovet egy angyal elhengeriti. A katon6k ijedten l|tjdk ezt
6.s az ires sirt s elkezdenek futni megbiz6ikhoz, jelenteni a ,;zomor6 hirt":
nem tudtdk meg6rizni a halottat, titokzatos er6 kiszabaditotta.
Ezutiln asszonyok jelennek meg, mfu pirkad, amikor oda6rnek a sirhoz. 6k
is megddbbennek az elhengeritett k6 lefian, ugyanakkor onilnek,.hisz bemehetnek a sirba, a meghalthoz. Mekkora a csodSlkoztrsuk, amikor l6ti6k az ites
sirt: mi tort6nhetett, ellopt6k volna?!... €s akkor megjelenik egy mennyei ktildott: ,,Mit keresitek az 6l6t a holtak kozt? Nincs itt, folEmadtl" (Lk 24,5)
,,Vigy6tek hirul taniwlnyaioakt" (Mt 28,7)
fis az asszonyok is futnak, de nagy 6r6mmel viszik a ,,j6 hirt": J€zus feIt6'
madt! Boldog, rem6nlteli izgalommal sietnek megosztani az apostolokkal
szivb€li Or6mtiket.

Mennyire mds az Crzulete avirosba fut6 katon6knak! F6lnek a zsid6kt6l, a
br.intet6st6l, de ktilonds retteges van bennUk, ha ana a llthatatlan er5re gondolnak a sirk5n61...
N6zztik a futdsok v6get! Mindk€t csapat valamilyen jutalmat kap. A katondk
sok p6nzt, hogy hallgassanak az igazs6gr6I €shazudianak, s igy f6lrevezess6k
a vilAgot.
A mlsik csapat nagy rem6nys6ggel siet a v6rosba, hogy min6l hamattrbb
adjik a j6 hirt (az evang€liumot!) a taniwlnyoknak. Az 6 jutalmuk is gyorsan
bekovetkezik: ,,Egyszer csak J6zus jott szembe velLik 6s koszontdtte Sket: Udv
neketek!" (Mt 28,9)

Tulajdonk6ppen mind a k6t fut6 csapat vdgya beteliesr-ilt: a katondk sok
p€nzt kaptak, de ez€rt a becstileniket adtdk el, s igy a hazugsig ordog6nek

halllos csapdljiba estek.
A tiszta rem6nys6ggel fut6k csapata nem az ai6nd€k rem6ny6ben szaladt,
sokkal inkdbb az Ai6nd€koz6 uttrnl S a Szeretet Istene megjelenik nekik rdgton, miutan az idvozit6 hit elsd l6p6seit tett6k a tanirsigteves oromittjdn:
,,Udv nektekl" Yal6ban, az TJdvozitd J6nts mdr az 5 or6k boldogs6guk j6 hi
r€vel ajdnd€kozza meg 6ket: ,,Ne f6ijetek... (Mt 28,10), 6n veietek vagyok mindennap a vlllg v6g6ig." (Mt 28,20)
A tort6nelem megism6tli 6nmag6t. i4a is futnak a sz€Ies i]jton az emberek,
kr a p€nz, ki a hatalom , ki az 6lvezetek ul6n. Ennek a csapatnak semmi sem
szent, ha onz6 &dekeik 6rv6nyesit6s6r5l van sz6. Feglwertarukban minden
megtal6lhat6 a hazudoz6st6l kezdve a r6.galmazS.son kereszttil a durva, nyilt
er6szakig. Ezek azonban se masokat nem boldogitanak, s6t, el6bb-ut6bb
r6jonnek: magukat sem.
A m6sik oldalon, a sztk fiton igyekeznek azok a megvetett hiv6k, akik

bitran mernek kidllni Mestertik mellett, akik viszik az igazstg f6ny6t a ho'
m6lyba, aklk a rombolds utdn mindig lya €pitkeznek, akik a sokf6le fesztilts6g, gy6lolkod6s, hdbor(rsdg idej6n a megb6k6l6st keresik 6s 6pitik, akik
hiszik 6s rem6lik, hogy a sok rossz folon diadalmaskodik majd a i6,.a sz€p,
az Igaz - 6s tudjdk, f,ogy 6, a Fe-ltAmadt J6zus, aki a Haliiban is trrd lett;
minfet megvdltoit, felszibaditonl6 folment a Mennybe 6s ott til az Atyaiottb'
j6n. Nem vagyunk azonbanh6trlnyosabb helyzetben az asszonyokn6l, akik
l6thatt6l1,6s leborulva im6dhatt6k. Ugyanis 6 mondja, hogy ,,boldogok, akik
nem litnak 6s m€gis hisznek"! Neked is, kedves tesfvet ddnteni kell: hol
akarsz futni, milyen csapatban, milyen c6lok6rt. J6zussal, a Messilssai kapcsolatban 6lldst kell fogl4lnod - ezt a dont6st senki el nem kenilheti! Boldog
ieszel, ha engedsz a szivedben megsz6Ial6 m6ly v6gynak, amely a Szeretet 6s

B6ke or6k birodalmiba hiv. Miutdn az Elet mellett dontdtt6l, megkapod
Uton a meggy6z6d€s 6rom6t: Krisztus val6ban fdliemadt! Alleluja!

az

Majnek Antal PtisPok
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Ui f6iskolai 6s egyetemi kollegium
megilddsa Ungvf,ron
Az Apaczai Kozalapivdny 6s a Nemzeti

Kulturd.lis

Oroks6g Miniszi6riuma ttrmogat6sAval 2003. mArcius 7-6n
Ungv6r-Radvlncon 6j f6iskolai 6s egyeremi koll6gium 1tadS"sira 6s megdldlsira kerr-ilt sor.

A vend6gek a Szent Gell6rt Katolikus Koll6gium eldcsarnokSban gyrilekeztek, ahol egy cs6sze tea vagy k6v€
elfogyasztS.sa mellett alkalmuk volt az unneps6g megnyit5,sa

el6tt besz6lgetni, ismerkedni egymdssal.

10.30-kor sajt6tdj€koztat6ra kenilt sor, melyen jelen volt
Majnek Antal megy6spr-ispok, Konig S6ndor, az Api.czai
Kozalapitviny elnoke, Csete Ors, az ApAczai KozatapitvAny tgazgat6ja 6s M6szdros J. Domonkos Op, ungvdri

pl6binos. Ennek befejezt€vel 11-kor kezdet6t vette az
rinneps6g. A Szakdcs Emil 6ltal vezetett ungvdri 6nekkar
nyitokoncertj€t M1szdros Domonkos afya koszdntd besz6de 6s rovid besz6mol6ja k6vette.
Hallhattunk arr61, hogy minregy 15.000 magyar 6l avi"rosban, 6s m6g szlmosan a j1.ris titlnyom6€szt rnaryar
falvaiban. Az ungviri feis5oktatdsi int6zm6nyek kiilonb6z5 tagozatain pedig mintegy 600 magyar anyanyelvii,
di6k tanr:I.
Jelenleg mtrr \Llak6javan a koll6giumnak, mely eredetileg 40 f6r5he1yes, de 60 szem6ly befogadlsAra is alkalmas. Majoros M. Armella OP vezet6s6vel hdrom clomonkos n6v6r r"igyel arra, hogy a diikok j6l lrezz€k itt
magukat.

I

A koil6gium nemcsak sz6116.st kivin nytjtani az itt lak6
didkok sztrmtrra, hanem alkalmazottai kulturi,lis, etikai,
lelki k6pz6ssel is szeretn6k a dilkok j\v1j€t megalapozni.
Gullcsy Lajos nyugalmazott reformdtus prispok szavai
szerint ez kell ahhoz, hogy becsriletes, kereszteny embernek tudjunk maradni.
A felsz6lal6k kozott volt dr. Orosz I1dik6, a Kfupilta\lai
Nlagvar Pedag6gusszovers6g (KMPSZ) elnoke, Szak1cs
ZoltAn. a Magyar KdztlrsasS,g Ungvdri fdkonzulja, popovics 861a. a K5rpitaljai Magyar Cserk6szszovets6g
(KdMCsSz) elnbke, Kulcsdr Szab6 Erndn€, az Apiczai

A Szent Gellert Katolikus Koll'gium epLilete

Kozalapiwlny ellen5rzd bizottsS,glnak

tag1a,

vaiaminr K6-

nig Sindor, az Apiczai Kozalapiwiny elnoke. Min<jannyian ordmtiket fejeztlk ki azzal kapcsolatban, hogy
imm6r' Ungvdron is adottak a felt6telek ahhoz, hogy a
diikok magyar kornyezetben 6ljenek; az alakul6 k6n1wt1.r €s szlmitdstechnikai terem r6v6n pedig a dii|ilszlit6
lak6i mindazzal a kel\lktSrral el lesznek ldwa, ami tudAsuk bdvit6s6hez sztiks6ges. 5z6 esett arr6l is, hogy K6rp6ta\jin egyre tobb 1ehet5s6g nyilik arra, hogy a fiatalok
itthon folytathasslk tanulmS.nyaikat, €s ehhez ne kelijen
kr,ilfoldre utazniuk. igy a kitrpitaljat magyar 6rtelmis6g
sajdt szilShely€n marad, s ennek kovetkezt6ben er-dsitheti a magyarsdg helyzet6t KlrpitaIjin.
A felsz6lal6k rovid beszimol6it kovetSen Csete Ors r-innep6lyesen atadta az ApS.czai Kdzalapitviny emlCktdbliLjit Mlszlros Domonkosnak, melyet k6s5bb a koll6gium
6pti I et6nek f alira hely e ztek.
Ezuttrn X4ajoros M. Armella domonkos ndv6r mondott
koszonetet mind,azoknak, akik valamilyen m6don hozzAjirultak azokhoz a munkdlarokhoz, melyek 2001. okt6be-

r6ben kezdSdtek, minek koverkezt6ben fel€pillt 6s
lakhat6vft v6lt a koll6gium. Majd a koll6giumi ,,1ak6k',
sz6sz6l6jak6nt k6t diAk felsz6laI5,sa 6s koszonetnyilvdnit6sa kovetkezett. Ezutan Majnek Antal megy6spUspok
vette at a sz6t, aki egyet6rtve az elhangzottakkal arr6l besz6lt, milyen nagy szerepe van a k6z6ss6gnek az ember
61et6ben. Or6m6t fejezte ki, hogy imm6r UngvAron is van
egy olyan hely, ahol a kereszt1ny maryar didkok nemcsak sz6.illsra, hanem kozoss6gre is lelhetnek.
Ezt kovet5en a pr-ispdk atya megtrldotta a koll6gium
6prilet6t. Az rinneps6g utdn a meghivott vend6gek, valamint a jelenl6v5 hivek is megtekinthettlk a hdzat.
KiLrpAta\jdn ez ideig egy katolikus f5iskolai koll6gium
m[ikddott, Beregszdszon, melyet szintdn domonkos n6v6rek vezetnek.

,i

Cserbanics Adrienn
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Miert. vanr habor{r?
Sokan 0gy k6pzelik a b6ker: 6n i6l
elvagyok a sajit dolgaimmal, Isten
rrLeg adja meg nekrink a b6k6t 6s

az6rt, mert nincs hadserege, hanem,
mert az 6 szive tiszla, ezt 6ruli6k eI
megnyilv6nuldsai is.

k6sz. Ha nincs b6ke, akkor meg
-hibdztatjik,
hogy nem szolgllta ki 5ket.
De mivel Isten nagyon szeret minket, ezdrt nem akaria, hogy a gyermekei ilyen eik6nyeztetett, 6nz6
gondolkoddsfrak legyenek. Szeretetkapcsolatban akar veitink lenni, 6s
aktiv kozr emfi kod6stinke t v 6rja.
Ahogy a p6pa mondta: a b6ke
Isten ajdnd6ka. De ha nem t6rtink
Istent

val6sithat6.

Isten soha nem n1z k6z6mbosen

rdnk, gyermekeire, 6s vehink 6rez
minden pillanatban, igy hAbor1 atatt

iS, de megvdrja, amig

meg €s nem vtltoztatjuk meg a
szivrinket figy, hogy Isten fel6 for-

elfogadni.
A hdborirk nem magukt6l lesznek,
hanem a mi szivUnkb5l indulnak ki,
ahol ott f€szkel a gyillolet €s a g5g.
Egy egyszert p€lda: a p6pdr6l nem

indit b6rmely orsz6g ellen. De nem

6nsz5.n-

tunkb6l fel6 fordulunk, hiszen szabad akaratot adott nektink.
Ez€rt imddkozzunk 6s bOitoliUnk
tovdbbra is kitart6an 6s b6tor hittel,
hogy az emberis6g v6gre Isten fel6
forduljon. Mert akkor t6nyleg el
tudjuk fogadni Isten aj6nd6kAt: a
eEfEf. Ez mindannyiunk fele-

dulunk, akkor 6 hi6ba akaria adnt
nekrink a bek6t. mi nem tudjuk azt

tudjuk elk6pzelni, hogy hdborfit

hdborit nem csak az orszdg-orsz6.g
elleni hdbonira vonatkozik, hanem
az egyes ember 6s kdrnyezete
kozotti viszonyra, kapcsolatokra is.
Hdboni a megsz6Ils, lendz6s, pletyka is, mert mind a szeretet ellen
van. Ez€rt kell a szivtinknek megvdltoznia, 6s ez nem elvont dolog,
hanem a gyakorlati 6letben meg-

Hlbortt az indit, akinek

l6ss6ge.
a

szivlben nincs el6g szeretet, de ez a

P. Kinga

BIG-PIG BROTHER
Ez a sz6jdt€k Angli4b6l ered, otr ugyanis m6r 2001-ben
elk6szitett6k a Big Brother (Nagy Tesrv6r) par6didjit pig

it
i

i

dumm-dumm-zene n6lktil - most Diszn6 Tesfv6r6rt eiviseli. Gyrllolte, ha sziilei tudni akartak valamit holl6Brotheq vagyis Diszn6 Tesrv6r cimmel. El€gg€ taldl6 t€r61, id6beoszt5.s6r6l most a ,,Nagy Testv6r,, minden
betricsere. ..
mozdulattrt kovetheti, minden perc6t kamera r}gzitheti.
A vilAg 19 orszitgAban menr 6s napiainkban is megy ez
UtAha, ha lelkiztek neki, a gy6n6s gondolatilt6l is roaz lllati sorozat. IJtj6"t vfuakozls, tiltakoz6s, tobb tonna hog5gorcsot kapott Diszn6 Testv6rnek bezzeg minden
fijsdgcikk, sok-sok milli6s rekllmbev6tel kis6ri. Ami a bfin6t megvallja a gumiszoblban. lmitdta az 6rjong€st,
legrosszabb, hogy a mfisor nemcsak a rdsztvevdkbdl, vereked€st
- itt bambin szelid, mert ha vadulni mer hanem a n€z5kb6l is a legro3szabbathozzaki.
Big Rrother btinteti, €s kizavala 6t a hLzb6l.
Mi a bosszant6 e mfisorban? A felszines, ostoba cseOtt kinn gyfilolte a parancsolgattrst, ha mdsok.mondveg6s, az altesti humor? A reggelt5l estig tart6.folyamatos
t6k meg neki, mit tegyen - most rabszolgakl.nt teljesir
nyammogls, az eszement, t6m6ny kinl6dis? Ez is.
minden feladatot, mert Big-Pig-Brother az €telt 6.s az
Ami igazLn drihitS - a jinlkszabdlyok: mire k6pes 15 llvezeti cikkeket a t€sztvev6 teljesitm6ny6hez m6rten
milli6 forint6rt a ,,homo sapiens"?!
adagolja.
L6m, a szat>adossighoz szoktatott, elpuhitott, kikim6lt
S m6g lehetne sorolni...
ifj0 most mindent kibir, mindeni elvisel, mindent eltffr 6s
Tess6k! Itt egy Lldozatra.klsz ifjtsdg! Diszn6 Testv6r6rr
mindent rem6l! Nem szerelm€€rt, nem sztilei6rt, nem mindenre k6pes! Eladja, foladja, kiszavazza, leszavazza
hivat6.si€rt, nem hazdji€rt 6s nem is Isten Orsz6gd6.rt.r,. apjit, anyjLt, baretiat, szerelmdt. A Diszn6fejfi Nagyirr6rt
Nem! Virtu6lis majomk6nt Pig Brother k6t ronda sze- fellidozza idej€t, eg€szs6g6t, test6t, lelk6r, haz6j6t mintn€€fi., arany agyari€rt teszlt. A kozons6g pedig drukkol,
den6t.
€.s biztatja az ifioncokat: add oda az 6letedet, mert
Kistestv6rek! Tudjitok-e, hogy a Nagy Diszn6 Tesrv6r
meg6ri! Az elklnyeztetett, eddig semmi6rt semmivel sem ellen ma nem v6d meg m6s, csak egy t€v€mentes igazi
Ielkesithet6, iskollit v6gigunatkoz6 ififi mosr krizd, bojt? Es a tdbb milli6 kereszt€ny imildsfuga, eW mds, egy
trldozatot hoz, szenved...

Eddig nem birt meglenni zajkelt6 masinlk, dtiborgd

m6sik vildg6rt.

ez 0i

t<aldsz alapjan: Eunda Szabolcs
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Nem etdg tna, egyszeriien csak biu6nek, d.itatosnak 6s

jd.mbornak l,enni. Apostol.ok kellenek, akiknek
gyrijt. Pdtdd.ja telkesit
l,eke

sza.aa.

is kiiuetasre indit. s minden

cse-

detiik u al6 s d'go s ltitu alld.sXI. Pius PaPa
Mennyei Atyankl Mi6rt uan az, hogt a jo szd.nd4kfi emberek
oly nebezen talalnak egitmd.sra, a Gonosznak ped'ig oly
konnyri rnegszeraezni bennr'inket egj,md.s ellen? Mi6rt, boglt
sajd.t sorainkbol kedlnek ki cild<jzdink, bird.ink €s rabtartdink?
Mindannyian testudrek uagltunk. A te gyermekeid.
Miert bissztik el egtmd'sr6l, boglt ellensegek uagjtunk?
Mi6rt sikertiil oly konnyen egymd's ellen fordr'tani benntin-

FdbiLn GyorgY

Olykor gyiinges€g
sokfdle szeretet 6l az emberekben,
neh 6z Sket egjtmastol megkt'ilonboztetni.

a keresztdny tudja, bogl,t
nem mindig kateg6riak szabidk az 6rt4ket.
olykor g,,ongesdg 6s biusd'g uegjtill
j otd kony ko dd ter m6s z etbe.

ket?

Es mi6rt 6pp nekuink kell egyrnas kezere tennaink

a

cseket?

A csapdat rni d;llttjuk fel magunknak..' Mi uagyunk sajd't
magunk kerft6i, bekts1rdi, bird.i 6s bdbdrai Mi i(uk meg afol-

az ertdktelen dolgokat legY6zni
seg{t a Mindenbato ereje.

jelent1st, mi bozzuk rneg az ftdletet, s artdn uAgrebaitiuk egymason. Valarnikor aprd adkodd.ssal kezdtilk. Talan m€g az

asznyira uag/unk egymastol,
s m1gsem mozdftjuk kisujjunkat.
ud.lasztjuk inkd.bb a
egt foh

c serbe

a bilin-

6uodd.ban. Aztdn u1rvinkkE ud.lt.
Es a Satd'n mosolYog.

nb aglt asos kdnY elmet !

Mi lenne, ha egjtszer megsaindtnank

egi,vnast?

Ha egyszer

nem. toudbbitand.nk a parancsot dnmagunk, ellen? Ha hol-

K6be v6sve
K€t bardt ment a slatagban' Kirindul6suk alkalm6val osszevesztek, €s az egyik bar6t k6pen torolte
a mlsikat, aki megs6rt6dott.
An6lkr-il, hogy sz6lt volna b6rmit is, beleirta

a

homokba:
,,Ma a legjobb batiltom lekevert egyet."

Mentek tovlbb

a

sivatagban, egy o6zishoz eftek,

ahol elhatdro zt6k, hogy megfiirodnek. Az abat6t' aki

kapott egy pofont, fuldokolni kezdett, de a mdsik
kimentette. Maglhoz t€w6n, kSbe v6ste:
,,Ma a legjobb bariltom megmentette az lletemetl"

Az abar6t, aki lekevert egyet, majd megmentette a
mdsikat, megk6rdezte:
,,Mikor megtitottelek, homokba irtad. Most meg
k5be v6sted. Mierfl"

A m6sik azt vdlaszolta: ,,Mikor valaki megb6nt,
csak homokba szabad irnunk, hogy a megbocsdtis
szele eltordlie a szavakat' De ha valaki i6t tesz velUnk, v6sstik k6be, hogy senki ne tordlhesse el'"
TANULD MEG SERELMEIDET HOMOKBA IRNI,
SZERENCSfDET PEDIG K6BE VESNI!

naptol megszfinndnk egtmas ellen tanilskodni?
Ha soha tobb1 nem krildendnk el azt afdljelentd leuelet; ba
duszdzadok utdn u6gre k'iegjtenesedne a gerinct'ink; ba kimondanank ualarni nagYon kis csabitdsra az els6 nemet; ba
kimond.andnk udgre az elsd igent, amikor eglt csopp irgalmat,
egjt pard.nyi kialldst udru'nk egymd.stol...
Es aztdn botdogok lehetndnk' Ennyibe ken'ilne,
Istenem, legyen bennem er5, boglt az erdszakra szelid'sdggel,

a

kdpmutatdsra Sszintesdggel 6s minden gytilolkddEsre

szeretettel udlaszolj ak.
Vajon sikerrilt-e ebbdt ualarni

glton keueske is?

a mai napon? Csak eglt na-
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Mieft vala}rabodr?
Sokan frgy k6pzelik a beket: 6n j6l
elvagyok a sajift dolgaimmal, Isten
meg adja meg nektink a b6k6t 6s

az€tt, mert nincs hadserege, hanem,
mert az 6 szive tiszta, ezt 6ruli6k eI
megnyilvdnuldsai is.

k€sz. Ha nincs b6ke, akkor meg
Istent' hib6.ztatj6k, hogy nem szolg6lta ki 6ket.
De mivel Isten nagyon szeret minket, ez€rt nem akarja, hogy a gyer-

mekei iiyen elk6nyeztetett, 6nz6
gondolkod6sriak legyenek. Szeretetkapcsolatban akat velunk lenni, 6s
aktiv k6zr emf kod6srinke t v 6rja.
Ahogy a pdpa mondta: a b6ke
Isten aj6nd6ka. De ha nem t6rUnk

meg 6s nem vtltoztatjuk meg

a

szivr,inket 6gy, hogy Isten fel6 for-

dulunk, akkor 6 hiitba akarja adni
nektink a b€k€t, mi nem tudjuk azt
elfogadni.
A hdborfik nem magukt6l lesznek,
hanem a mi szivtinkb6l induinak ki,
ahol ott f6szkei a gyflolet €s a 969.
Egy egyszerii p6lda: a pip6r6I nem

hdbort nem csak az

orszS.g-orszdg

elleni hdborOra vonatkozik, hanem
az egyes ember 6s k6rnyezete
kozOtti viszonyra, kapcsolatokra is.
Hibor(r a megsz6I6s, len6z6s, pletyka is, mert mind a szeretet ellen
van. Ez6rt kell a szivrinknek megvdltoznia, 6s ez nem elvont dolog,
hanem a gyakorlati 6letben megval6sithat6.
Isten soha nem n€z k6zombosen
rdnk, gyermekeire, 6s veltink 6rez
minden pillanatban, igy hlbort alatt
is, de megvS,rja, amig 6nsz6ntunkb6l fel6 fordulunk, hiszen szabad akaratot adott nekiink.
Ez€rt imddkozzunk 6s boitoliUnk
tovdbbra is kitart6an 6s bitor hittel,
hogy az emberis6g v6gre Isten fe16
forduljon. Mert akkor t6nyleg el
tudjuk fogadni Isten ajdnd6k6t: a
SEfEf. Ez mindannyiunk felel6ss6ge.

tudjuk elk6pzelni, hogy hdborrit

Hdborrit az indit, akinek

a

indit bdrmely orszdg ellen. De nem

sziv€ben nincs el6g szetetet, de ez

a

P.

Kinga

BIG-PIG BROTHER.
Ez a sz6jit€k Anglidb6l ered, ott ugyanis m6r 2001-ben
elk6szitett6k a Big Brother (Nagy Testv6r) par6di6j6t Pig

Brotheq vagyis Diszn6 Testv6r cimmel. EI6gg€ taltrLl6
betficsere...

tr'

dumm-dumm-zene n6lkril - most Diszn6 Testv6r6rt elviseli. Gydlolte, ha sziilei tudni akartak valamit holl6t6r6l, id6beoszt1sir6l - most a ,,Nagy Tesfv6r" minden
mozdrlatit kovetheti, minden perc6t kamen figzitheti.
Utdlta, ha lelkiztek neki, a gy6n6s gondolatilt6l is rohog5gorcsot kapott - Diszn6 Testv6rnek bezzeg minden
b6n6t megvallja a gumiszobdban. Imildta az 6rjdng6st,
vereked6st - itt bambin szelid, mert ha vadulni mer Big Brother br.inteti, 6s kizavarla 6t a h6zb6l.
Ott kinn gyfilolte a parancsolgatlst, ha mlsok.mondtdk meg neki, mit tegyen - most rabszolgak1nt teljesit
minden feladatot, mert Big-Pig-Brother az 6telt €s az
tlvezeti cikkeket a r€sztvev6 teljesitm6nylhez m6rten

A vil6g 79 orsztgdban rhent 6s napjainkban is megy ez
az llllati sorozat. lltjilt virakoztrs, tiltakozds, tobb tonna
irjsdgcikk, sok-sok milli6s reklSmbev6tel kis6ri. Ami a
iegrosszabb, hogy a miisor nemcsak a r6.sztvev6kb6l,
hanem a n€z5kb6l is a legrbsszabbat hozza ki.
Mi a bosszant6 e mrisorban? A felszines, ostoba cseveg6s, az altesti humor? A reggelt6l estig tart6.folyamatos
nyammogds, az eszement, tom€ny kinl6d6s? Ez is.
Ami igaz6n diihit6 - a jit€kszabllyok: mire k6pes 15
milli6 forint€fi a ,,homo sapiens"?!
adagolja.
L6m, a szabadoss1ghoz szoktatott, elpuhitott, kikim6lt
S m6g lehetne sorolni...
ifjf most mindent kibir, mindent elvisel,.mindent eltrir 6s
Tess6k! Itt egy ilIdozatrak€sz fjtsdgl Diszn6 Testv€r6rt
mindent rem6l! Nem szerelm€€rt, nem szrilei6rt, nem mindenre k6pes! Eladja, foladia, kiszavazza, leszavazza
hivat5.s6€rt, nem haz|jir€rt 6s nem is Isten Orszdg66tt...
apj6t, anyjit, bardtjit, szerelm€t. A Diszn6fejfi Nagytr6rt
Nem! Virtudlis majomk6nt Pig Brother k6t ronda sze- felLIdozza idej6t, eg6szs6g6t, test6t, lelk6t, haz6j6,.t- minm66rt, arany agyateCft rcsz1! A kozons6g pedig drukkol, den6t.
6s biztatja az ifjoncokat: add oda az 6letedet, mert
Kisiestv6rek! Tudjdtok-e, hogy a Nagy Diszn6 Tesfv6r
meg6ri! Az elk€nyeztetett, eddig semmi6ft semmivel sem ellen ma nem v6d meg mds, csak egy t6v6mentes igazi
lelkesithet6, iskollit vlgigunatkoz6 ifjri most ktizd, bdjt? Es a tobb milli6 kereszt€ny im5ds6ga, egy m6s, egy
lldozatot hoz, szenved...
m6sik villg6rt.
Eddig nem birt meglenni zajkeltS masindk, dtiborg6
Z,z 0i Xaldsz alapjd.n:Wunda Szabolcs
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Ki lesz a gq6ztes?
,,Vild.go

ss

d.gom

ds

iidad

ss

6gern az

Isten'
kitdlJ'6lndk?
"
Eletemnek az irr a'z okalma,
kitdl rettegndk?
Ha a gonoszok rdrn tiirnek,
b ogt felfa'lj dk te stemet'
a.kkor ellensdgeim 6s gitiitrdim
meginogna'k 6s semmiad lesznek'
Egdsz tdbort dllitbatnak ellenem,
nem'fdt a' sziuem'"
(26. zsoltdr)

goly is ezt kdrdezte a koztilk l'6u6
paptdl: ,,Hol uan nxost az Isten?!" A
pap pedig a Szentl1lek sugallatdra
igj,,felett: ,,Ott uan, abban a gJ/er'
n'tekbenl" Ma is ott uan 6bennrik, az
art atl anul s z enued'5kb en.
'Higgitem 6n h, €s mondiam: Istenem, ueled bfrni fogom, €s te birni
benneflt szenfogod.
"ridnt bennem; es ba
akkor u6'lmasokdrt,
akarsz

Ndlunk, h6la Istennek, nincs h6-

borfi, mint Irakban' Lz er6szak
azonban itt is ielen van, csak mds
formdban. S ez f6lelemmel tolt el
egyre tobbtinket.

NagYon megrlzott nemr€g egy

kegyetlen gyilkosslg, mely egy ked-

ves bar6tom kdzeli rokon6val tort6nt. Foitogat a f6lelem: mi lesz, ha
egYSZer

6n is igY v6gzem, vagY vala-

ki, akit szeretek? Mif6le vtl6g

ez,

ahol egYre jobban elhanP6zlk a kegyetlensCg? Mintha fekete felh6 teiit"ne be a vi!6got: h6borfi, er6szak,

gyilkoss6g, gyfilolet." Mintha mindent Cs mindenkit el akatna nYelni
a sot6ts6g - engem is. Vajon legy6zhetem-e? YagY 5 gY6z le engem?
Egy vasilrnapi szentbesz€d segitett

villiszt talllni f6lelmeimre, mely m6g nagybojt elej6n
z6sr6l sz6lt.

-

a sfrnevllto-

A td'bor-begjti jelenet utd'n; abol a
mennyek orszd'giltr tapasztalbattd'k
lneg, A tanitud'nYok maradni akar,ok. 16"ut azonban azt mondja:

,,menit)nk, nekem meg szenuednem
kelll" NektLnk is jo a templomb.an
bitilnk sz6ps6geit nxeStapasztal'nx'
megis ezt balliuk a szentmise uegdn:

\
i' ,/

,\
,,/

a
,,Minjetek!" Vissza kell mennilnk
uan!
u i lagba, kr'lld'etdsuink
ElSszor szenuedncink kell, bogY
abba a gYo:nYonis4ges, dicsds€ges'
bold'ogsdgos orszd'gba eljussunk' Ha
anatfanok szenued'eset lAtiuk, sokszor felmerill a k1rdds: ,,Hol uan
mosiaz Isten?" Amikor a IL uild'gbd'boniban, eglt koncentrd'ci5s td'bor'
ban eg1,t kisgitereket oltek meg a
t..frsryoi
,"u*n ldttd'ra, az egtik fo-

\ \.

\

lalolvl!

Vissza tud.om-e ad,ni Istennek Ab'
rabd.mboz basonl6an egyetlen gyer-

mekemet, f1riemet, felesegerrcet' a
sziuen+ u1'lasztottjdt? A sziubdli don-

tdst bozzuk meg. Ra kell tudnunk
bizni szeretteinket Istenre'
Konyorogiilnk Istenbez, hogt el
tudjukfogadni a mi 4lett'inkben is a

keieszi botrdnYdt, 6s

6 adni

fog
az
amilYet
is,
olyan 1tm1nYeket
szineud'ltozas
a
at
apostolok 6ttek
begten.

a

szentbeszld' Megertettem, hogY hinnem kell: bdrmi rossz
tort6nik velem, Isten segits€gemre

Eddig

lesz annak elviselEs6ben. Szenved6-

seimet - melY lehet kis gond 6s
nagy filidalom - felaj6nlom neki,
hogy forditsa a tnag^m €s misok
tidvoss6g6re' Szeretteimet pedig 16bizom'. ha rettegek €rtik, azzal nem
tudok segiteni raituk. Isten kezEben
j6
helYen vannak, 6 rdiuk is vigYin,
'€.s
6 fogtudni segits6get adni nekik,
ha szenved6s 6ri 6ket' Vissza kell
tudnom adni 6ket neki, m6g ha
minden Porcikdm fdi is a gondolatt6l, hogY elveszithetem 6ket'
Lehet, hogY egY 6let kell hozz6,

mire sikeriil ezt megval6sitanom'
De most mh lAtom: Isten itt van'
kozbtttink van, velUnk szenved,

ahogy megig€ne: ,,€n veletek vagyok mindennaP, a vlldg v€g€tg"
Eg€Ezen meg akala osztani az 6le'

ttinket, mint annak idei6n Galile6'

ban: veltink van oromeinkben, fijdalmainkban, gondjainkban, szenved6srinkben: eg€sz 6lettinkben'
Fdlelmeinkre Pedig nekrink is azt
mondia. amlt feltamadtrsa utAn az
apostoloknak' ,,En vagYokl Ne f6lietekl"

Mi6ta az

a

gYllkossag tortent, a

keresztutat is m6sk6pp i6tom. Mikor

minJ6zus szenved6s6r6l esik sz6,
nem
Tdbb6
dig 5t l6tom szenvedni.
ketegym6st6l
tudom elvllasztani
nem
ahogy
t6iiik szenved6s6t. Mint
is kell, mert J6zus val6ban ott
szenvedett 6benne. Es ott szenvedett egyes6vel minden Artatlanban'
S ha r6m is hasonl6 sors v6r, biztos

lehetek benne, hogY kozel lesz,
bennem lesz, 6 fog szenvedni bennem is. Nem leszek egYedtil'

A mdsik, ami

segitsEgemre volt:

egy hiteles emberrel val6 taltlkozSs,
akibeh Isten i6s6g6nak 6s szeretet6nek visszfdny€tl6ttam, s akir6l tudtam, hogY sok szenved6st viselt el
szeretettel, mig ilyenn6 tudott vilni'
Akkor megkonnYebbtiltetn: ez is
val6s6g, nem csak a sot6ts6g' Val6s6g egy kedvesen segit5 bolti elad6
is, a i6r6kel6, aki ttirelmesen elmagyar|zza az utat, az €desanYa, aki
megsimogatja gYermeke fei€t, vagY
a lyermek, aki loPva rendet rak,
hogy meglepet6st 6s 6r6m6t szerez-

zen sztileinek. Ez is val6sig, nem
csak az er6szak' Es a mennYek orszdgilban csak ez lesz a val6s6gr'
Most m6g szabadon tombol a Wfr'
lolet, a gonoszsig, a kegYetlens€g,
de Krisztus szeretete koviszklnt i6t'
ja 6t a vl!ilgot az 6t sug6rz6 embeiekben, minden szeretet-cselekedetben, 6s v€gnl gY1zni fog' Ezt nem
csak rem6litik, hanem hisszrik is,
hiszen 5 mondta: ,,Bizzatok,6n Iegy6ztem a vil5'gotl"
Enna Borbala
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Ujhhzy Antuils

(xKarlai

kitirva)

Keze, 16ba itsz(twa,
v6rcsepp alvad rajta.
Szeme lehunyva.
Mellkasa z1h6l.

Arca oreg, v6gtelen Ssdreg.
P6nteken halt meg.
H6rom 6ra tiilban.
Csak ot napot 6it kozottunk kicsi l6"nyunk.
Az inkub6torban ldttuk ilyennek, ott is keresztelte meg a feles6gem.
Nem v6letlen a Megfeszitetthez val6 hasonl6sdg.
Most m6r Ott van, Vele van.
Szenvedese v6get 6rt.
Onn6t konyorog dretttink:

""*,r#ffftl';I:'"'un
De ha llmodom,
tjb6l igy l6tom 6t:

v

Karjai kitdwa
Keze, I6ba
ttszttwa,

alvad

Szeme

v6rcsepp
rajta.
lehunywa.

Mellkasa zlh6l
Arca oreg,
v6gtelen 5soreg.
Most kezdem sejteni, milyen 6ra volt a megvlltlsunknak.
(Az Igen 20O0. aprilisi szdm6.b5l)
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gyakorolta, kdzbenjdr*sirra rendkiviili, visszafordithatatlan csoda, gy6gyulls tort6nt. A, szentaLya homiliSji"ban
figy fogalmazott: Boldog Batthydny-Strattmann LAszI6

foldi javakat az igazi, a mennyei kincsek
el6be. P6ldls csalldi 6lete 6s b5kez6 kereszt6ny szoli-

sose helyezte a

daritlsa bdtoritson mindenkit az Evangllium hfis6ges
- mondta a pipa.
Az esem6nv alkalmdb6l a kdztlrsasdgi eln6k fogaddst
adott a R6mai Magyar Akad6mia 6ptilet6ben, ezen jelen
volt a boldoggl avatlsra R6m6ba 6rkezett magyar katolikus prispoki kar, aYatlkln n€hitny tisztsegyisel6je, valamint a magyar koz6let n1hdny szerepl6je.
Mldl Ferenc ddlutdn a sajt6 k6pviselSi elStt kifejtene:
ez a mostani esem6ny korszerf rizenetet hordoz mai
rohan6 villgunkban. Hiszen p6ldak6nt 6llit el6nk egy
embert, aki eg€sz 61et6t, vagyondt, tudds6t, hiv^tasat lelki
kovet6s6re

indittat6sb6l, kereszt6nyi emberszeretetb6l a szeglny ek,
az elesettek, a hontalanok 6s a betegek megsegit6s6nek
szentelte. Ez r6ir6nyitja a mai lllami 6s szoci6lis
int6zm6nyek, az onkorm6nyzatok figyelm6t a szegfnyek,
r1szorul6k, htrtrdnyos helyzetriek probl6mlfta - mondta
az AllamfS.

megrryilatkoz1sok az lrak
elleni hiboruval kapcsolatban

Egylnrfilzi

Vatikan: A Szentsz6ket m6lys6ges aggodalommal tdlti

el az iraki h6,bor6 megkezd6d6se,

I
I

I

II. J6nos P6l pdpa mSrcius 20-i, csritortok reggeli szentmis6j6t az iraki n6p6rt ajdnlottz fel.
Pio Laghi biboros ,,tragikus 6s rettenetes esem6nynek"
min5sitette az amerikai-brit csapdsokat. Roger Etchegaray
biboros, aki nemrdg lrakban jlft a szentatya bdkekrildottek6nt, azt nyilatkozta, hogy m6lys6ges aggodalommal
kdveti az esem,lnyek alakul6s6t.
,,Nem a mi im6ink szenvedtek veres6get, hanem a j6zan
€sz €wei." - mondta Roberto Tucci jezsuita biboros, aki
6veken 6t. a pdpai utak szewezSje volt. A Vatik6ni R6-

s

9

Irak kereszt6ny egylnilzaii Szfz
lf;:€;riirnak szenteltdk az orszegolt
Keresrtinyek ds tnuzuhndnok a Bdke
Kirdfundj€nek szobra el6tt
Bagdad: Irak kereszt6ny egyhlzainak pitri6rk6i €s
prispokei a kdld szertartAst Szent J6zsef szdkesegyhdzban
Mfuia SzeplStelen Sziv6nek szentelt6k az orszlgot. Mint
minden neh6z tort6nelmi rd6szakban, az iraki kereszt6nyek most is a Sz(tzanylhoz fordulnak, hogy eszkozolje ki szdmukra Istenn6l a b6ke ajLnd€kdt. A bagdadi
hivek mdr n€h6ny napja kr-ilOnosen buzg6 im6bakezdtek
a v6ros tobb templomilban a Sz(tzanya szobra eI6tt, ameIyet mdr 1998-ban kormenetben v6gigvittek az eg6sz
orsztgban, 6s amelyet a,,B6ke KirSlyn6jek€nt" tisztelnek.
A kegyszobrot zar6ndoklata sorin mindenritt hivek sokasdga fo;gadta, kozotrik szimos muzulm6n. A bagdadi
latin szertartlsir ptispok kezdem6nyez6s€re mdrcius 201n kenilt sor az r.innep6lyes szertartdsra, a kdId, alatin, a
szir €s az 6rm€ny szertattastt katolikus ptispokok, valamint a szir ortodox €s az asszir egyh6z f6pisztorai €s a
hivek jelenl6t6ben. Az esem6nyt Bagdad minden templomdban kihirdett6k, 6s annak ellen6re is sok hiv5 - kercszt€ny 6s rnuzulm6n egyarlnt - megjelent, hogy a h6bor(r elkezdSdott. A szertartast kozvetitettCk az iraki
f5virosban je1en16v6 nemzetkozi tdmegtajCkoztatdsi
eszkozok. A kezdem6nyezdsrSl tdj€koztattLk II. J6nos Pdl
pdpdt is, aki mAr tobbszor imtrra 6.s bojtol6sre hiwa fel a
hiveket a b6ke mielSbbi kieszkozl6se c€1i/},6l. VR/MK

dl6ban elmondta: nem vonhat6 k6ts6gbe SzaddAm
Huszein s0lyos felel5ss6ge a jelenlegi helyzet kialakullts6€rt. Ugyanakkor meggySzSd€se, hogy nem tdrt6nt

meg minden sztiks6ges l6p6s a hdborf elker-tll6se 6rdek6ben. A biboros igazat a{ott a szentszlki sz6viv6nek,
aki kemEny szavakkal ugyan, de azt mondta, hogy sirlyos

felelSss6g terheli azokat Isten, a lelkiismeret 6s
t6rt6nelem el5tt, akik irgy 6rvelne!., hogy m6r kimenilt

a
a

v6ls6g b6k6s eszkozokkel val6 megoldlsdnak lehet5s6ge.

A fSpisztor bir6,lta az amerikai, irn. uraikod6 demokr6ci6t, amely a nemzetkozi k6zv€Iem6ny 6s jelentSs politikai I€nyez6k tSmogat6sa htj6n dont6tt az iraki k6rd6sben. Lz amerikaiaknak 6rdemes oclafigyelnir.ik az
Amerika-ellenes 6rzelmekre, amelyek r6.szben igazolhat6k, .r6szben nem. Tucci biboros egy[rttal figfel:

j
l

d'

meztetett arra is, hogy nem 6rdeke senkinek az Amerikaellenes lrzelmek eluralkoddsa. Nem drdeke Eur6r>6nak,
mert gyeng6bb6 teszi a demokratikus orsz6gokat, nem
drdeke a kozel-keleti n6peknek, 6s f6k6nt a palesztinok-

nak. "Ezzel a konfliktussal sebezhetdbbd v6llk az iszllm
m6rs6kelt 6ga, amely hajlamosabb a nyugati vlllggaIval6
pirbeszldre" - mondta a biboros. VR/MK

Mdg kapba.t6 a Kdrpdti Harangszd c. irna- 6s
€nekeskiinyu mdsod.ik, jaaitott kiad.d.sa, meljtet a.
pldbd.nos atydkndl Lebet meguenni. s
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Fnr.r+tvAs'em
szentmise lesz Rdton Vend6gel5egythtt
ad6flk: Rumszauer Mikl6s atya' aki h6rom t|rsAval
indullinditunk'
zokat
bus
j6n Kir pdtaljir a. Aszentmis6re
suk id8pontlfu6l az ifiiislgi referensekn6l lehet 6rdekutan
l6dni. A program du. 4 6t6t6l kezd6dik, a szentmise
vdrunk'
pedig mindenkit kozds agap€ta

Aprilis 6.

- $inslgi

Aprilis 11-12-6n lesz az Egyh1'zmegtei Hittanuerseny
dr;itAie a fiatalabb korosztaly szdmdra' A dotctd szfnb

elye, Ungu6'r-Radu anc, S zent

Ge

llert koll2gium'

Reggel 9 6rai kezdenel ifjirsigi taltrlkoz6ra
keru1 sor G6locson'

Aprilis 26.

-

:..

M6jus 10-6n, szombaton Sillye Jen6 6s barAtai Ungviron 6nekelnek az esti 5 6ris szentmis6n, utina pedig
konceftet tartanak.
11

vend6MS,rcius 5-€n azlJngvdri Szent Gyorgy templom

ge volt Donagh testv6q aki Franciaorszlgb6l' Taiz€b5l
Zrkezett vid6kiinkre. Amint besz6mol6i6ban emlitette'
ez
m6r kottrbban is jirl K6tpitali6n, Ungviron azonban
izben.
els6
volt
alkalommal
Donagh tesfv6r, a taiz1i koz6ss6g tagia l€v€n' a kiilonbdz6 helys6gekb6l osszegyfilt hiveknek beszdmolt
lelkis6 giik
kozoss6 gril me galakulisdnak kdnilm €ny eit 61,
szewezett
llraluk
az
valamint
c€li6t6l,
€s
l6nyeg6r5l
a ielenbiztatta
arta
Ezut|n
vrrz€-talAlkoz6kt6|.
tfjilseii
taiz6mdr
vettek
r6szt
amennyiben
hogy,
fiatalokat,
I6v6
6trmEnyeiket'
jeienlCv6kkel
a
meg
osszilk
tallikoz6n,
Lz €lmlnybeszAmo!6t hagyomlnyos taiz€-ima6ra k6vette, sok-sok medit6ci6s Cnekkel maryar 6s ukr2n'
j6
valamint latin nyelven. Lz elm6lytilCsre nagyon
tehetlehet5s6get kin6l6 ima6ra uten a hivek k6rd6seket
tek fel Oonagh testv6rnek. Nagybojt els6 napjAn' hamaz
vaz6szerd6n ez az ima6ta j6 lehet6s6get ayitjtott
Istennel val6 kapcsolatunk ipol|sAra'
Odri

1

Mdjus 1-2. - Az Egybdzmegtei Hitta'nuerseny dontdje
az idAsebb korosztd'ly szd'mdla A dontd szinbelye:
Munkacs, Pd'kh-bd'2, Szad'oua u' 25'

Majus

F{.1-rek

. Sittye Jendek Nagyszdl1son az.esti' szentmis€n

1nekelnek, utAna pedig koncettet mrtanak'

szimfua'
Roska P6ter atya lelkigyakorlatot tart feln6ttek

Id6pont: 2003. lfilius 1I-1'3' kozott a rnunk6csi Pikhhlzban.

Marcius 7-en, cletelStt 11 orakor Majnek Antal pilsp1k
megalctotta Unguar-Rad'uancon a Szent Gell1rt Katolikus
Kollegium 4PLiletet.
N46rcius 28-30. Hlzas ]HewCgCt' tarlottak az ungvir-tadr,6nci Szent Gell6rt Katolikus Ko1l6giumban, mintegy tiz

A
kirpittaliai 6s magyarorszlgi - hlzaspir r6szrr6tel6vel'
talitkozAt Csanldy Mihlly €s MArta vezettlk'

Mdrcius 29-6n €s 3a-d'n Kdtpataljara latogatott ct'
Kolozsud'ri Gregorian Scbolct' 29-An' szombaton
perces
Unguaron, az esti szentmise utAlx ttlTottak 50
a
9-es'
Beregszaszon
beiutato 6nekl6st, 30-d'n, uasdrnap
szolgaltak'
Mwtkdcson ped.ig a 11-es naglmisen

Ktltep,6es.r HFREx.
Flatt}rly dnY -Strattmann L6s z16

boldoggd avathsa
pipa
R6ma, 2a03. md'rcius 23. (n/ID - II' J6nos Pti
Ferenc
Midl
t6ren
P6ter
Szent
vasdrnap d6lel5tt a r6mai
osztr6k zar6nkoztdrsisS'gi elnok jelenl6t6ben, mary ar €s
szem6lymlsik
n6gy
avatta
boldoggd
dokok

"r.!i "l5tt
lyel egyiitt - Batthylny-strattmann Linzl6t' a "szeg€nyek
oryosdt'.
A, szertarttrson Paskai Llszl6 biboros, nyugalmazott
B6cs 6rseke
esztergomi 6rsek 6s Cristoph Schonborn'
L6szl6
Batthyiny-sttattmann
e16tt
ismert-ette a hiv6k
61etet.

A boldogg6 avatils szerrarlasi szabillyainak megfelel6en
a pipa rinnep6lyesen kimondta, hogy a boldog eml6h6siesen
kezetfi szemeiy 6iet6ben akereszt€ny er6nyeket
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gyakorolta, kozbenjlrdslra rendkivtili, visszafo rdithatatlan csoda, gy6gywlls tort6nt. A szentatya homililjilban
rigy fogalmazott: Boldog Batthy6ny-Strattmann L6szI6

Irak kereszt€ny egyhinai 5z6z
Mhtiilnak szentelt€k az orszdgot

foldi javakat az igazi, a mennyei kincsek

Keresrtdnyek 6s muzulmdnok a B€ke
Kird.ljtndj 6nek s zobra eldtt

sose helyezte a

el6be. P6ldds csalfdi 6lete 6s b6kez6 kereszr6ny szolidarittrsa bdtoritson mindenkit az Evangllium hfis6ges
- mondta a pirya.
A4 esem6ny alkalmtrb6l a kdztdrsaslgi elnok fogadAst
adott a R6mai Magyar Akad6mia 6ptilet6ben, ezen jelen
volt a boldoggtr avatS.sra R6mltba Erkezett magyar katolikus ptispoki kar, a Yatik|n n€h6ny tiszts6gvisel6je, valamint a magyar kdzllet n1hdny szerepl6je.
M6dl Ferenc d6lutdn a sajt6 k6pvisel6i eldtt kifejtette:
ez a mostani esem€ny korszerfi tizenetet hordoz mai
kovet6s6re

rohan6 vildgunkban. Hiszen p6ldak6nt dllir el6nk egy
embert, aki eg6.sz 6let6t, vagyonat, tudesat, hivatasat lelki
indittatdsb6l, kereszt6nyi emberszeretetb5l a szeg€nyek,
az elesettek, a hontalanok 6s a betegek megsegit6sEnek
szentelte. Ez riirdnyitja a mai 6llami, 6s szocidlis
int€zm6nyek, az 6nkormtrnyzatok figyelm6t a szeg€nyek,
rdszorul6k, hiltrinyos helyzetfiek probl6maira - mondta

az

611amf5.

Egylniizi megnyilatkozilsok az trak
elleni h6borirval kapcsol atban

I
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Vatikd.n: A Szentsz6ket m6lys6ges aggodalommal tolti
eI az iraki hdborl megkezdSd6se,
II. Jdnos P6l pdpa m6rcius 20-i, cstitorlok reggeli szentmis6j6t az iraki n6p6rt ajdnlotta fel.
Pio Laghi biboros ,,tragikus 6s rettenetes esem6nynek,,
min5siteft e az ametikai-brit csap6.sokat. Roger Etchegaray
biboros, aki nemr6g Irakban iart a szent^tya b6kekr-ildottek6nt, azt nyllatkozta, hogy m6lys6ges aggodalommal
koveti az esem€nyek alakulitsit.
,,Nem a mi imdink szenvedtek veres6get, hanem a j6zan
6.sz €wei." - mondta Roberto Tucci jezsuita biboros, aki
6veken 6t a p6pai utak szewez6je volt. A Vatikdni R6-

Bagdad: Irak kereszt€ny egyhtrrzainak piltridrkli €s
prispokei a k6ld szertart6st Szent J6zsef sz€kesegyhtrzban
Mfuia SzeplStelen Sziv6nek szentelt6k az orczilgot. Mint

minden neh€z tbrt€nelmi id6szakban, az taki keresztdnyek most is a Szfi,zanytrhoz fordulnak, hogy eszkozlIje ki sz6mukra Istenn6l a b6ke aj6nd6k6t. A bagdadi
n\vek mlr n€hdny napja ktildnosen buzg6 imiba kezdtek
a vdros tdbb templomlban a Szfizanya szobra eldtt, ameLyet m6r f999-ban kdrmenetben v6gigvittek az eg€sz
orcz6gban, 6s amelyet a,,B6ke Kirllyn6jek€nt,, tisztelnek.
A kegyszobrot zarlndoklata sor6n mindemitt hivek sokastrga fo;gadta, kozotnik szdmos muzulmdn. A bagdadi
latin szefiaftdsfi prispok kezdem6nyez€s6re mSrcius 206n keniLlt sor az rinnep6lyes szertartAsra, a k6ld, alatin, a
6.s az 6rm€ny szeftafiast katolikus pr-ispokok, valamint a szir ortodox 6.s az asszir egyhitz fSp|sztorai 6s a
hivek jelenl6t6ben. Az esem6nyt Bagdad minden templomtrban kihirdett6k, 6s annak ellenere is sok hiv5 - kereszt€ny 6s muzuimdn egyardnt - megjelent, hogy a hdborf elkezd6ddtt. A szertafiast kozvetitett6k az iraki
fSv|rosban jelenl6v5 nemzetkozi tlmegt|j€koztatb,si
eszkozdk. A kezdem6nyez6sr6l tdilkoztattdk II. T6nos p6l
p6p6t is, aki mdr tobbszor im6ra €s b6jtol6sre *wa fel a
hiveket a b€ke mielSbbi kieszkozl6se c6liab6l. VR/MK

szit

di6ban elmondta: nem vonhat6 k6tsegbe Szaddlm
Huszein srilyos felelSss6ge a jelenlegi helyzet kialakul6slL€tt. Ugyanakkor meggy5z5d6se, hogy nem t6rt6nt
meg minden szriks6ges l6p6s a hdborfi elkenil6se 6rdek6ben. A biboros igazat adott a szentszdki sz6viv6nek,
aki kem6ny szavakkal ugyan, d,e azt mondta, hogy sirlyos
felelSss6g terheli azokat Isten, a lelkiismeret 6s a
tofi6nelem el5n, akik irgy 6rwelnek, hogy mdr kimertilt a
viisig

b6k6s eszkdzokkel va16 megolddslnak lehet6s6ge.
f6pdsztor blrLlta az amerikai, rin. uralkod6 demokrici6t, amely a nemzetkozi k6zv6lem6ny 6s jelentds politlkai t€nyezSk ttrmogatasa hijitn dontort az iraki k6rd6s-

L

ben. A.z amerikaiaknak 6rdemes odafieyelnilik

f

az

Amerika-ellenes 6rzelmekre, amelyek r6sfben igazolhat6k, .r6szben nem. Tucci biboros egyittal figyelmeztetett arra is, hogy nem 6rdeke senkinek az Amerlkaellenes €rzelmek eluralkoddsa. Nem 6rdeke Eur6p6nak,
mert gyengebb6 teszi a demokratikus orszdgokat, nem
6rdeke a kozel-keleti n6peknek, 6s f6k6nt a palesztinoknak. "Ezzel a konfliktussal sebezhetdbbd velik az iszlilm
m6rs6kelt 6ga, amely hajlamosabb a nyugativil|.ggal val6
pdrbesz€dre" - mondta a biboros. VR/MK

Mdg kapbat6 a Kd.rpd.ti Harangszd c. ima- ds
dnekeskdnyu mdsodik, jaufion kiaddsa, melyet a
pldbdnos atydkndl lebet megaenni. I
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A nagyh€t litu rgiaifrrol
Az egdsz liturgikus
mdn ki.emelked'6 heljtet
a na.gtltdt.

6a folYa-

foglal el

^ Ha a liturgidr6l azt mond:iuk,
ltogt csrtcs ds forrds, qkkor ezt
mdg inkdbb elmondbatiuk na'git'
bdt kturgid'itirdl OSta'n tnozza.natok kapnak beljtet benne, me\tek csak ekkor fordulnak el6 a
I:iturgikus 6tt foli,tamdn, ds ez6rt
tq.ld.n magy ardzatr a s zorulnak.

A nagyhet virigvasilrnaPPal kezd6dik. A virigvasitnaPot" az Ur
szenueddsenek ud.sd'rnapjakdnt is
nevezik. Ezen a vasdrnaPon eml6-

kezr.ink meg J6zus ieruzstrlemi

bevonulls6r6i. A szentmise badeaszentel1ssel veszi kezdet6t, melyet
lehet6leg a temPlomon kivtil kell
v€gezni. Ebben a szertafiasban megielenik el5tttink az uiiong6 jetuzsllemi tomeg, melY Messidsk6nt koszontotte a bevonul6 Urat. Uijongtak, lgakat tordeltek 6s lengettek a
bevonul6 Or dsztelet6re. A gYermekek pedig ruhijukat tefitett€k az
itra, €s hozsannlt kiablitak Krisztusnak. YirLgvasdrnap mi is koszontjnk az Urat, €s l6lekben mi is vele
vonulunk Jeruzsllembe. F'z€rI" is van
a barkaszentelEs a templomon kiviil,
hogy a hivek kormenetben tudjanak
bemenni a temPlomba, melY a szent
v1rost jelk€pezi. Y itigvasir nap hallhatjuk passiSt is, azaz az Ut szen^
ved6s6nek tdrtenetet. K6t alkalommal szerepel a liturgilban passi6 az
€v folyamln, el6szof virdgvasLrnap,
m6sodszor pedig nagYP6nteken.
Yirilgvasilrnap. mivel az Ut szenve'
d6s6nek vasirnapja, nemcsak dics6s6ges bevonultrsdta gondolunk, hanem a villgot megvlit6 szenved6s6re is. Pl6r ktllyk€nt fogadta 6t a
n6p, mi m6gis tudjuk azt, hogY n€h6ny nap mirlva ez az uiiongo tomeg a kiv€gz€s€t fogja kovetelni
Pil6tust6l.
A nagyh6t tobbi naPjaib6l a szent
hilromnap egyedrillll6. Nagycstitortokon a legtobb sz€kesegYhlzban
olajszentel4si szentmisdt tartanak. A
mi egyhlzmegy6nkben ez nagYszerdin szokott tortCnni. Ebben a szent-

Az olajok megaldasa
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mis6ben szenteli meg a prispok atya
a keresztelend6k olajdq a betegek
olajdt 6s a szent krizm6t. Ezeket a

megszentelt olajokat hasznflljltk az
6v foLyamLn az egyhlzmegye papjai
a szertarttrsokhoz - a kercsztell.shez,
a betegek kenet6hez, a szent krtzmdt pedig b€tm6l6shoz. Kivinatos,
hogy ezen a szentmis6n r6szt vegyenapapsig, hiszen ezena napon
alapitotta az lJr a papsig szents6g6t,
6s ezen anaponitjltjlk meg a papok
az ig€reteiket is.
Nagycstitorlokon este van az utols6 uacsora szentmisdje. Ezen a szentmis6n eml6kezrink meg az Oltdri,,ime, a szent keresztfa/"
Hoclolat a szent kereszt elSn- battdrben az ,lkessdgeitdl megfosztott oltar

szents6g alapitdsdr6l: arr6l, hogy
J€zus megalapitotta szlmunkra az 6

test6nek 6s v6r6nek szents6g6t,
hogy ezdltal a vilig v€g€ig veltink
maradhasson. A liturgikus el6r6s
szerint a szentmise elej€n r-ires a
taberndkulum, hogy €rezhet6bb legyen, hogy ezen az est6n kapjuk
aiind€kba az IJrt6I az Oltdriszents6get.

A

nagycstitortoki szentmis6-

ben van a ldbmosd.s szertartasa is.
Ezzel is az Urra eml6kezlink, aki
megmosta t^nitvanyai l6bit €s ezzel
p6ld6t hagyott nekrink, hogy hogyan cselekedjrink. A szentmise v6g6n egy mellCkoltdrra visszik az
Olt6riszents6get, a f6olt6ron pedig
oltdrfosztas van. Arra eml6kezrink
ezzel, hogy J6.zust is megfosztottdk
ruhdit6l.

A busudti gltertya megaldasa

Nagyp6nteken nincs szentmise
(mivel nincs 6tv6ltoztatS.s), ezen
napon az Or szenued,Ssdnek szer-^
brtasat v6gezzik. J6zusnak r.idvoss6get hoz6 haI6l6ra eml6kezrink
ezen a napon. A szertart|s elejCn a
pap leborul az olt6r eI6tt; a legnagyobb tiszteletnek €s allzatnak a
jele ez a teljes leborulas. Nagyp6nteken is felhangzik a passio. Az
egyetemes konyorg6seket tinnep6-

lyes formlban v€gezzik,

melyek
egy bevezet6 ftszb6l 6s egy konyorg6sb,6l 6llnak. Imidkozunk ilyenkor

az egyhLz€rt, a pdp6€rt, a pr.ispok6rt, a keresztelend6k6rt 6s mls
szlnd1kokra is. A nagypEnteki szertartlsnak fontos mozzanata a kereszt
leleplezdse. Az egyhdz szemr.ink e16

Allitja a szent keresztet, melyen
Crtrink halt meg az IJt J€zus. A szertart6s kovetkez6 r€sze az Lldoztrs €s
a kereszt eivitele aiszent sfuhoz.
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a szeot sitt6| vagy az oItdrt6l is meghirdeti a PaP, mialatt
feltfumaddst

magasra emeli az Oltdriszents6get, a
f eltlmadt J6zus test€t.

H(rsv6t halnalin Pedig 6teleket

szoktunk megdldani, 6s a nagYbojt
utdn megdldott hriseteleket veszunk

magunkhoz, valamint itt, KfuPdtalj6n a meglldott Piszk6t. De nem
szabad elfeleltentnk, hogy ezzel

J€zusom, bizotn
benned!
Adjatok bdlat az Urnak, mert jo,
miuel irgalma \rokke megmarad.
Valabd.nyszor ballom a 117. zsoltar eme szaua'it, mindig on'il a
lelkem, met"t ualoban balaual tano'
zorn Istennek, amiefi ennyire szeret
enSenx.

Nincs nagYobb kincs az ember

szd.mdla Isten irgalmanal. Ez a titok

oly fdtfoghatatlan, bogY Szent Pal
a.postol sem tudta ktfejezni szauakkal. Csak ennyit mond'ott: Amit szem
nem ldtott, ftll nem ballott, ami az
ember sziu1be fol nem batolt, azt

A hLsueil dtelek megaldasa

Nagyszombaton nem tartunk semmi istentiszteletet, hiszen ezen a napon az Ur J6zus a sirban fekridt' A

bfisueti uigilia a kovetkezd szertart6s, amlt nagYszombaton este v€gzilnk. E szertartas ttizszentelessel
veszi kezdetCt, rnaid a meglldott
tfizr6l gylitjuk meg a hiisv6ti gyerty6t, mely magitt" J6zust ielk1pezi'
Bent a temPlomban felhangzlk a
gyonyor(i oromEnek, melY mintegY
meghirdeti a nagy esem€nyt: azt,
hogy J6zus feltlmadt, nem lett 6r
rajta

folcton teljes egeszdben folt1'rnam
el6tted.." (Naplo 718.) Az en't'ber ualoszfnflleg belehalna a boldogsd'gba,

A htisudti gtertya

6s a

feltantadt Krisztus

ha ualaba felfognd', mennyire szereti
Isten. Ezt en sem tudtam, amig nem
tald.lkoztam Fausztina ndu1mel' De
kezd.jilk az elei€rdl

k6vet-

nem teljes a h6sv6ti tinnepl6s' Nem

kezdue uallasosan neuelt, de ez a ual-

a

gunkhoz venni, sziiks6ges r6szt ven-

kezik.

Helyet kap a vigilta szertarttrsin

kereszluizszentel6s is. Hiszen a kez-

deti id5kben ilyenkor volt a kateku-

menek ilnnep6lyes keresztel6se is'
Ma is sz€P €s krfeiez6, ha.ilYenkor
keresztel6s van az egYhAzkozstgben. Magyar tertiieten m€g a hrisvCti
tinnepClyes kormenet is hozz\tattozrk a nagyszombati 1'iszakai szer'
tartlshoz. Szatm|ri szokds szetint a
A feltamqdds megbirdet4se

5t (lKor 2,9)..J€zus ped.ig ezt mondta Szent Fausztina n1uernek: ,,Szeretetem nagtsagd.t, anzit ird'ntad erzek, nem birnad eluiselni, ha itt a

szobra az oltd'ron

ahalll. Maid h6t 6szovets6gi 6s

k6t irjszovets€gi olvasm6ny

keszitette Isten azoknak, akik szeretik

e16g a meglldott 6teleket ma-

ni a hirsv6ti szentmis6n

is, 6s a

szentlldoz6sban magunkhoz venni
az rJr test€t. Adja az Ur. hogy 6szint€n 6s tiszta 161ekke1 tudiunk r€szt
venni a nagyhEt litutgilj/},an, hogy
igy igazi 6s Istennek tetsz6 hisv€-

tunk legyen.
Motnar Janos diakonus

Ed,esanYd'm gYermekkoromtol
ld.sossd'g szamornra

telesseget

mind'ig csak ko'

ielentett, bizonyos kuls6

nxagatart1sformat. Csak azert jar'
tam szentlnisdre, mefi f1ltem, hogi"
ha megszeIsten megbaragszik
16m,

Az Ur tAuolinak hTnt
nekem, torzkdP alakult ki bennem
rola. Soha nem gondoltarn arra,

gem parancsAt.

hogy szemdlyes kapcsolatba lebet l6pni uele, bogY 5 irgalmas az emberhez, 6s ez a legfdbb tulaidonsd'ga'
Az Irgalmas Szeretet lebajolt bozzd.m. Anelkul, bogY 6n kerestem

uolna. Gimnazista koromban

egY

kaptuk

osztdlytd'rsam
akkor m'eg Boldog
aiand.1kba az^d.esanyjatdl
iorrtyno Kowalska ndu€r NaPlojat,
az Isteni lrgalmassag ilzenetet' Ti'
zenot 6ues uoltam, Kamasz ktuancsisagbdl kezembe uettenx es elkezd-

tem oluasni. tltdna nern birtam

leLenni. Fausztina nduer eglt teliesen
mds tsten-kepet tAft Iel elSttem, mint

ami addig 6ll bennem, az irgalma:
Isten kepet, aki keresi az entbert, ak'
mindent n'teglesz, boglt megmenlse

e:

rnegszentelje 5t, es aki'uel el6 szeretet'
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kapcsolatba lebet keruilni, Hihetetlen
felfedez1s uolt. Gyokeresen megualtozott az eleleln, Jdzus udgtelen szerete-

tere basonl6 nagylelkfi szeretettel
akartan't ud.laszolni. Feluettem a kapcsolatot az Irgalmassag Anyja

N6udreine k KongregdciSj dual, amelyben eltps szenttd lett Fausztina ndu4r.

Ezutd.n eljartam a ndudrek altal rendezett lelkinapokra, 6s egyre jobban

elmerr,iltem

az Isteni

Irgalmassag

miszteriumaban.
E

)

Kds6bb a Gonduisel1s itgy rendelte,
bogjt uissza6l'tern Magyarorszd.gra.
De az Isteni lrgalmassd.g r,izenetet
magarnmal boztarn, 6s kdsdbb - mdr
egyetemista.k1nt - tagia lettem a
Faustinum Isteni Irgalmassdg Apostolai Td.rsulatd.nak, melynek szekbelye Krakko-Lagiewnikiben uan. Az
Irgalmas Jezus leU a mindenem, ele-

tem jelmondatdt pedig

tottanx: ..Cdlom: szeretet altal szoro-

t

d

0i nmber,

junius 2J.

2OO2.

Az isteni ftgalmassig kilencedet
nagyp6nteken kell elkezdeni, €s
hfsv6t mdsodik vas6.rnapj6n, az
Isteni Irgalmassig vasdrnapjln fejez6dik be.

A husveti Krisztus
A szenzS,ci6tlan bel6p6s az emberek vtltgiba eg6szen
plasztikus k6pet mutat a mi Urunk feltdmadS.sa ut6n. A
bezLrt 6s lepecs6telt sirb6l a szlkl5.n kereszttil jon ki, teljesen 6szrev6tlenr.il. A kdvet elhengerit6 angyal mdr mint
felttrmadotLr6l besz6l. (Mt 28,6) Egy ideig tehtrt az Srok is
azt hittek, hogy m6g benn van a sirban holtan, pedig m6r
feltltmadt. Feitimadt test6nek dicsSs6g6t nem mutatja
meg sem az 6r6knek, sem Pil6tusnak, sem a fStanlcsnak.

{

Szent

FausTtina n6uer naplSjabol ualasz-

s an egltest i.lni Istennel; rendeltet4sem:
Isten irgalmd.t dicsditeni, birdetni."
(Naplo 729,)
H. D.

Belon Geilefi

J
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Hiveit nem rendeli egy helyre, hanem figy tereli ossze
szinte egyenk6nt. Es mindig az ismeretlens6gb5l l6p el5.
Magdoina kert6sznek I6tja, az emmausziak vlndornak, a
Tib6rils tavi halS,szok idegennek.
Nem meglepS, hogy a feltdmadt Krisztus, aki tele van a
halllon aratott gy6zelm6nek szent €rz€seivel 6s a megvtrIILs v 6l es munkdjinak elv € gz€s€n €rzett boldo gs6gga|
olyan egyszert formdban 16p be 6jra emberek 6let6be,
mintha eg6szen kozdns6ges ember volna? Ezt kell imddkozva figyelembe vennrink az oltlriszents6gben val6
jelenl6t6n6l is: hogy egyszerii form1tv6laszt. A megvilltS.s
kereszttrldozattrnak beteljesit6se utln, mid5n - a zsolttrr
szerint - a mennyei Lrya igy sz6It hozzA: ,,Uli lobbomra,
6s minden eliens6gedet llbad all teszem zs6molyuI."
(Zsolt 110,1) - ,,Istennel va16 egyenl6s6g6t nem tarlja
olyan dolognak, amelyhez folt6tlemil ragaszkodnia kell,
hanem szolgaialakot 6lt, kiriresiti 6nmag6t." (FiI 2,6-7) A
keny6r formdjit veszi fel, hogy anndl jobban megkozelitsen benntinket. Es ha most osszefo glal6an megnl.zzik J6zus kozeled€s€t hozzAnk, nem vesszr-ik-e 6szre, hogy
egyenes vonalban jutunk eI oltS.riszents6gi 6rkez6s6ig 6s
jelenl6t6ig? Itt sem ad tobb jelet magitr6l, mint Szfiz Anyja

u6ni id6kben. Itt sem nyilatkozik meg jobban, mint rejtett gyermeks6g6ben. Itt
sincs m6s t6ru6nyek alatt jelenl€te, mint a megl€v6 anyag
torv6nyeinek kiszolglitawa. Itt is vehink halad 6ietrink
emmauszi 6tjdn, mint ismeretlen (fiittrrs, 6s rhgy figyeli
sokszor eg6sz €jszakai hilbaval6 munk6inkat, amint
m6h6ben az angyali tldvozlet

apostolaink halitszit sit a T tb6ri6s tenger partjanak ismeretlene.

De mert nincs iele, nincs is vehink? Mert nem borit el
szeretet6nek ldngsugaraival 6.rezhet"6 m6don, nem is sze-

ret minket? Mert nem ragyog

dicsSs6g6nek f6nye a
konil, nem dics6s6ges Istenrink-e? Yal6ban
visszafojtott I€legzet(r 6s llbujjhegyen j6r6 szeretet ez.
szents€ghl,z

Nesztelenebb, mint a tolvaj nesztelens6g e az

6

titokzatos

hallgatlsa.

De mindez csak az€rt, hogy mi boldog

r6tal6l5.ssaI

felfedezzrik 6t. Sokan hallottdk Kereszrel6 Jlnos ki6,ltAsdt:

ime, a*Isten BArlnyal Sn 1,,35) De nem lutott eI

hozz6.

senki, csak akikut6na mentek: Andrls 6sJlnos. Es feltlmadtrsa utdn is csak azok l|tjAk meg, akik felfedezik

jelenl6t6nek titkos jeieirSl. Legyrink mi is felfedez5t
koztr.ink l6v6 Titoknak, akit nem ismenink.

e

.
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Az isteni irgalmassig kilencede
-

Az

rcrnm mentue'ssAe n6zst'riizEnn

: Miaty ink, Udvozlegy, Hiszekegy'
szemekre:
,,Or6k Atyat' Felallnlom Neked szeNag3t
retetiFiadnak, a mi Umnk, J6zus Krisztusnak test6t €s
Bea ezetd s

v6r6t, 1elk6t 6s istens6g6t engesztel6stii
"
egesz v ilAg bli neiert.

"Kis

szirnekre: ,J€zus filidalmas

bfneinkttt

€s az

bzenved6s66rl" irgal-

mazz nekink €s az eg6sz vil6'gnakl"
Befejezdsre (bd'romszor) ,,Szent Isten, szent' er6s Isten, slent, halhatatlan Isten, irgalmazz nekink €s az
vildgnak!
egesz
",,Azt

'

akarom, hogy ismerd meg m6lyebben szeretete-

met, mellyel szivem a lelkek6rt l1ngol, s mindezt akkor

6ned mald meg, amikor szenved6semen elm6ikedsz'
az 5
K6rd irgalmasslgomat a bfnosok szAmAra; vigyom

6s hittel
ridvdssEgtkre. Ha egy biinos6rt megtofi szivvel
kegyelelmondod ezt az rmAt, megadom neki a megt6r6s

igy sz6l ez az ima: 6 , Ver €s viz, mely J6zus Sziv€b6l
tort€l e15, mint irgalmunk fotrlsa - bizom benned"'

a
irgalmassigomban, bevezetem 6ket Atylm h6z6ba' Ez
kovetkezSben'"
a
6s
€letben
az
te"felaclatod ebben
"Az

,isteni irgalmassig kilencede, amelynek leitdsita J€zus
adott netem utasitdst, nagyp6nteken kezd6dik, az irgal(Ezt a kilencedet
massilg tinnep6nek el6k6szit€sek€rt'"
eludgezbetjulk')
is
mdskor
azonbant barmikor
Elsd nap: Imildkozzunk Isten irgalmassigtrlrt az egesz
€ztts'
emberisEglz 6mlr a, de f6le g a biindsdk6rt' Ir galmas J
megbocs66s
irdntunk
vagY
irgalmas
akinek tiiatiu, hogy
tasz nekrJnk, ne tekintsd bfneinket, hanem a bizalmat'
mindamelyet r'6gtelen j6s6go<1ba helyeztink' Fogadi be
senkit
onnan
engedj
ne
6s
Szivedbe,
nyitjunkat lrgalmas

Arta a szetesem elt6vozni az eg€sz orokk6val6s6gon 6t'
t€ged az
egyesit
amely
t5led,
ezt
k€tiik
tetre hivatko zva

Ltyaval 6s a Szentl6lekkel,

felfoghatatlan Szenthfrom-

s6g egys6g6ben.
-tuIiatyAnk. Odu6zl6gj,'. Dicsds1g'

emberis6gre'

Orot atya, tekints le kegyesen az eg6sz

m6t.

(Naplo 186-187.)

a

rem€nye
6s fdleg a szeglny bfinosdkre, akiknek egyetlen
legirKrisztusnak
Urunknak,
mi
a
Zs
J6zus
a te F;dnak
galmasabb Szive. Lz

6

feidalmas szenved€se

lltal mutasd

ireg nektink irgalmadat, hogy az 6r6kk€val6sigon
dics6ithessiik mindenhat6sdgodat' Amen'

it

a papok€rt €s szerzete'
\eszlIl az eg€sz emirgalma
Isten
keresznil
sek6rt, akiken
j6 szAtmazrk' nominden
akit6l
beris6gre. Irgalmas J€zus,
leik6ben' hogy
szerzetesek
6s
papok
a
veld k*egyelmeidet
be feladatukat
tdltsEk
gytimOlcsozden
6s
6k m6it6k6ppen
megfelel5
mindenkit
p6lclljukkal
6s
sz5l6dben, iiavukkal
otok'
eg€sz
az
ir6nt
irgalmassAga
Isten
trlftatra serkenfve
Md.sod'ik nap: Imldkozzunk

k6val6sdgban.

,tLiatyAnk. Uduazl4glt. Dics6s€g'
Oroi erya, tekints ie kegyesen a sz6l6dben dolgoz6k
lelk6re' akik
sokasilgtrra - a papok, testv6rek 6s n6v6rek
klilonos
Fiad 6s a mi Urr:nk, J6zus Krisztus szeretet6nek
6s
kegyelm6t
llddsod
hatalmas
rijuk
Add
t6tgyittk6pezik.
vezet.dI'm.g nekik a vildgossigot, hogy kel16k6ppen

hess€kahiveketazr.idvoss6girtjSn,levonvar6jukirgal.
madat. Amen.

hivek€rt'
Ha.rtnad:ik na'p: Imil<lkozzunk a ketesztlny
Ir galmas J 6zrrr, uki

Is

ten irgalma ss6glnak

k

i

ncst6rib 6l

b5-

fogadj be min,ig.r..,
-i.td"nkinek kegyelmeidet'
"dod
engedd'
d.]n kereszt6ny hivet irgalmas Szivedbe' 6s ne
kereszttil'
orokklval6sdgon
az
hogy onnan eltavozzanik
amely egyer<eiitit< t5led ezt afra a szeretetre hivatkozva,
felfoghatatlan
a
6s
Szentl6lekkel
a
i6ged az Lty6val,

sit

Szenthdromsiggal.
n5v€r:
1937. augusztus 10-6n irja napl6l6ban Fausztina
kilenc
a
alatt
ez
IJr -, hogy
,,Lzt kivlnom - moncJta az

'nap

alatt vezesd a lelkeket irgalmassdgom fotr6s6hoz'
ehhez
nogy ott er6t, bdtorsilgot 6s kegyelmet taliiianak
lelkeka
azlethez,6s fSleg na]atut 6rAjira' Mindennap
6ket
nek mds csoportjit vezesd hozzam' En elmeritem

.

MiatYAnk. Uduozleg. Dics6s6g'
Orok Atya, tekints le kegyesen

a hivek lelk6re' mint

szenved6s66rt
Fiad szereiett 6roks6g6re, €s az 6 fdidalmas
gonszakadatlan
6ket
kort'il
ve<ld
add il1<l6sodat r6juk 6s
szehit
a
szent
el
veszits6-k
sose
dossdgoddal. Add, hogy

hatlttalan
retet6; €s gazdagsdgAi, hanerii megdics6its6k

Ui J{ajtds
trgalmadat az angyalok 6s szentek sokasAglval erylitt az
orokk6val6s6gon it. Amen.
Negjted.ik nap: Imadkozzunka pogdnyokdrt 6s hitetlenek6rt, akik m6g nem ismerik Isten irgalmasslg6t. hgalmas J6zus, a vildg villgossdga, fogadd be irgalmas Szi-

vedbe a pogdnyok 6s hitetlenek lelk6t, akik m6g nem
ismernek t6ged. Kegyelmed f6nye villgitsa meg 5ket,
hogy vgliink egyiitt dics6rj6k irgalmad csodiit az orokk6'

s

nosk6ppen Isten irgalmass6ga tisztelet6nek szenteiik magukat. Dics6rve az 5 nagys6g6t, ezek a lelkek, akiknek
igazi €s hatalmas ereje magdt6l Istent6l szLrmazik, az
eg6sz emberis6g szenved6s6nek terh6t meg akarllk osztani 6s vdllukon Vv6nj6k hordozni veled egytitt, a kinokon 6s viszontagsdgokon kereszttil. Takard be 6ket 6llan'

Miatydnk, Ududzl1gy. Dicsdsdg.
Orok Atya, tekints le kegyesen a pogdnyok 6s hitetlenek lelk6re, akik m6g nem ismerik Fiadnak 6s a mi
Urunknak, J6zus Krisztusnak legirgalmasabb Sziv6.t.
Vondd 6ket az evang6lium vlllgossirytrnak kozellbe,
hogy megismerhess6k, mlly nagy boldogs6g t€ged szeretni 6s irgalmadat dicsSiteni az orokk€val6sigon 6t.

d6an n6vekv6 irgalmaddal 6s er5sitsd 6ket mindig az
er6ss6g, ttirelem 6s kitart6s kegyelm6vel.
MiatyAnk. Uduozl1gy. Dicsds'1g.
Orok Atya, tekints kegyesen azokra a lelkekre, akik kiilon6s gyeng6ds6ggel dics6rik 6s tisztelik irgalmadat, akik
aikdr6l dicshimnuszok lradnak 6s akiknek keze tele van
az irgalmass6g cselekedeteivel. K6rr-ink t6ged, mutasd
meg nekik liland6an novekv6 irgalmadat a rem€ny m€rt6k6ben, amelyet bel6d helyeznek, 6s az ig1ret szerint,
hogy mindig, de f6leg haldluk 6r6jdn megv6ded 6ket,

Amen.

mint sajtrt dics6s6gedet. Amen.

6tAam nap: Imadkozzunk a t6vhitriek6rt. Irgalmas J6zus, aki magad vagy a j6sAg €s nem utasitod vissza a vil6'
goss6got azoknak, akrk alLzatosan keresnek, fogadd be
legirgalmasabb Szivedbe a t6vhitfi leikeket. Villgossdgoddal vondd be Sket azEgyhlzzal val6 egys6gbe, hogy veliink egytitt dics6rhess6k irgalmad nagylelkttslglt az

Nyolca.dik nap: Imadkozzunk a tisztit6ttzben levS
lelkek6rt, akik eleget tesznek Isten igazsdgoss|gdnak,
hogy Krisztus v6r6nek irgalmas iradata csdkkentse 6s

val6s6gon 6t.

\

15-

ordkk6val6s6gon 6t.

Miatyhnk. Oduozl1glt. Dics6s6g.
Or6k Atya, tekints le kegyesen a t6vhitriek lelk6re, 6s
amikor vissza6lve kegyelmeddel makacsul kitartanak t€ved6seikben, s elt6kozolj6k ezt a kincset, ne n€zz gonoszsdgakra, hanem

-

megeml6kezveFiad szeretet6rdl 6s

keserves szenved6s6r6l,

s arr6I, hogy szenved6se el6tt

oly buzg6n k6rt t6ged: ,,hogy mindnydian egyek legyenek" - add, hogy ezek a lelkek, amily gyorsan csak lehet,
visszat6rjenek ehhez az lidott egys6ghez, 6s vehink
egyr.itt dics6rj6k mindor6kk6 ir galmadat, Amen.

Ilatodik nap: Imadkozzunk a

kisgyerekek6rt 6s a
gyermekded lelkek6rt. Irgalmas J€zus, aki azt mondtad:
,,Tanuliatok t6lem, mert szelid vagyok 6s altrzatos sziv(r",
fogadd be legirgalmasabb Szivedbe a kisgyermekek lelk6t

€s azokat, akik hozzitjuk hasonl6an szelidekk6 6s al6zatosakkl v6ltak, €s eztltal elbrivolik az eget, mint valami illatos koszorfi 6gi Any6d tr6nja el6tt. Add, hogy 6k
liland6an Szent Szivedben tart6zkodianak, 6s ott dlland6an dics6rj6k Isten irgalmit.

Miatydnk. Ududzl1gt. Dicsdsdg.
Orok Arya, tekints le kegyesen a kisgyermekekre 6s a
szelid 6s alLzatos lelkekre, akik leginkdbb hasonl6vd vdltak szeretett Fiadhoz, 6s akik er6nyeinek illata felsziil
tr6nusod zslmoIytrhoz. kgalmassig Atyja, k6nink t6ged
ezek rint a lelkek ir6nt €rzett szeretetedre 6s a gyonyorfs6gre, amelyet benmik Ielsz, ildj meg minket 6s az
eg6sz vil6got, hogy mi mindnydjan sztintelentil dics6rjr.ik
irgalmassdgodat. Amen.

Ifetudik nap: Imadkozzunk mindazok6rt, akik tisztelik
Isten irgalmassAgdt €s tdpl6lj6k a bellje vetett bizalmaq
ezlital mintegy 616 k€pdv€ v|Inak J6zus legirgalmasabb
Sziv6nek. Irgalmas J6zus, akinek irgalmas Szive maga a
szeretet, fogadd be Szivedbe azokat a lelkeket, akik ktilo-

megroviditse szenved6sr.iket. Irgalmas J€zus, aki azt mondottad: ,,Legyetek irgalmasok, amint mennyei Atyitok is
irgalmas", k6nink, fogadd be legirgalmasabb Szivedbe a
tisztit6t1zben szenvedS lelkeket, akik ott tdrlesztik ad6ssdgukat lsten igazstgossLga t6nt. A v6r 6s viz 6radata,
ami isteni SzivedbSl tort e15, oltsa ki a tisztit6tiiz llLngjait,
hogy ott is megdics6iiljon irgalmad v6gtelen hatalma.

MiatyAnk. Uduozlegy Dicsdseg.
Orok Arya, tekints le kegyesen a tisz(tt6tfrzben szenved5 lelkekre, €s a mi Urunk, J6zus Krisztus fA:jdalmas
szenved6se 6ltal, Cs a keser6s6g6rr, ami kicsordult Szenis6ges Sziv6b6l abban az 6rdban, szdnd meg azokat, akik
most rgazstgod al6 vannak vetve. K6rt.ink t6ged, tekints
r6juk leginkdbb szeretett Fiad 6s a mi Urunk sebein keresztr.il, akinek ngal,ma feltilmrilja igazsdgoss|godat.
Amen.

Kilenced.ik nap: lmadkozzunk a lanyha lelkek6rt, akik
a Gerszemlni kertben rettenetes szenved6seket okoztak a
mi Urunknak. Irgalmas J€zus, aki maga a j6sig vagy,
vezess Legirgalmasabb Szivedbe minden lanyha lelket,
akik rothad6 hulllk m6diAra undorral 6s utllattal tdltottek
el t6ged az Olajfdk kertj6ben. Vesd be 6ket legtisztdbb
szereteted tiz€be 6s olvaszd fel jeges hidegs6guket, hogy
ezentirl a buzg6sig mindink6bb ndvekv6 tr.ize lingoljon
benniik 6s orokk6 dics6ri6k hatlrtalan irgalmadat.
Miatyd.nk. Ududzlegy. Dics6seg.
Orok Atya, tekints kegyesen alanyha lelkekre, akikvalaha az OIajfAk kertj6ben kicsikartdk Szivedb6l a fdidalmas panaszt: ,,Ttvozz6kt6Iem ez a poh6r." K6nink t6ged
ugyanannak a legink6bb szeretett Fiadnak 6s a mi Urunknak, J6zus Krisztusnak keserves szenved6s6re 6s h6rom6rAs haliitusdjdra a kereszten, gy6jts l6ngra ezekben a
lelkekben tibuzg6sigot dics6s6ged6rt, 6s toltsd meg szi
vr-lket igazi szeretettel, hogy igy fel6ledve v6ghezvihess6k
a foldon az irgalmassdg cselekedeteit 6s dicsSithess6k
Isten irgalmassdgdt az 6r6kk€val6sdgon 1t. Amen.

JEzusoM, BizoM
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Aprilis szentiei
Galgari Szent Gemma
sffiz
(1878. marcir.rs 12. - 1903' Aprilis 11')
UnnePe: APrilis 11.

Gemma 1lmbor 6s j6m6dir szijl6k

negyedik gyermeke, neve drdgakovet
jelJnt. Er6nyei folytdn val6ban csaltrdja 6kess6ge €s az EgYhAz dr6gakove
Iett.

Edesanyla irgy tekintett lAnya adotts6gaira, hogy ,,aki sokat kapott, att6l
sokat is kovetelnek vissza" ' Mint llnya
els6 lelkivezet6ie, egy 6letre megha-

tAtozta Gemma lelki 6let6t A kisliny
t6le tanult istenismeretet", €desanyla
szerettette meg vele az els6 er€nygya'

korlatokat 6s a gyakori szentgy6n6st,
egy'r-itt imidkoztak s fogalmaztak meg
kisebb-nagyobb i6felt6teleket' Annil
ftridalmasabb volt Gemma sz|mfua
anyja korai hal6la (1886)'
i b€r mirlisilt 6s anyja halllilt kovet6

6vben kezdett fol6bredni benne a
v5.gy a szentlldozils ut6n' Gyaktan
k6ite konnyes szemekkel gy6ntat6iitt,
tanit6it: ,,Adjitok nekem J6zust!" Kilenc6ves volt, amikor - a kor szok6sait6l elt€r6en

-

1887. jirnius 17-6n, J6-

zus Szents€ges Sziv€nek riinnepCn els6
sze ntaldo zasirho z jA rulhat ott'

1886-t6l

a

Szent Zitar6l elnevezett

apAcitk int6zer6be i6rt'

Szinte eg€sz €let€t v6gigkis6rt6k a
betegs6gek. El6szor occse, Luigino
halilla totte meg eg€szs6g6t' Luigino
papnak k6szult, s m6ly lelki rokonsdg
f6zte ossze a k6t testv6rt ' Gemma az
utols6 pillanatig kilartott a tiid6beteg
6pol6strban, maidhfuomh6napra rt 6

Krisztus fogadta 6t letrny6v6, €s a FAjdalmas Szizet adta ldesanYitruI'

Ezek ut6n csaknem megszakitils
n€tkijl kapcsolata volt a mennyorszSggal, l6tta 6rangyaltrt, s t6le tanulta a
iok6letesseg 0tjdn oly fontos ,,apr6s6gokat": kev6s besz€d, tUrelem, a sa16t'

ielemeny keriil€se, Sszinte bfinvallls,
tok€letes engeclelmess69, a szemek
flkez€se.
1899. i(rnius 8-in, a Szent Sziv ijn-

nep€nek vigilii\dn az (Jr megaj6nd6kizta 6t szent sebeinek stigmiival'
EttSl kezdve minden csiitortok este
nyolc 6rdt6l mlsnap hdrom 6rAig l6t'

hat6k voltak testCn az Ur Krisztus
v€rz5 sebei. Nagy kint jelentett Gemma szdmdra e rendkivijli kegyelmek

eltitkollsa.
Napjai munkdval €s tm6ds6ggal tel-

tek. Reggel k6t szentmis6t hallgatott,
naponta trldozott, este egy6ras szents€gim6d6st tartott.

Nagy lelki szfuazsigai 6s kis6rt6sei

voltak. Egyik sirlyos tisztas6gellenes
kis6rt6sekor j6ghideg vizbe vetette

mag6t. A s6t6n tobbszdr megkornyCkezte a k6ts6gbees6ssel is'
Az ltr val6ban szinatartnyS €gette a
1elk6t. Vigyai egy pontra zsugorodtak
ossze: ,J6zusom - k6rte -' t€gY magadhoz hasonl6v6l Te vagy a fitidal-mak
f6rfia, add, hogY €n a fdidalmak
lefunya legYekl" Az Br Pedig a misz-

eliegyz€s kegvelm6vel felelt
imilfua. Ahogy kozelgett 6lete v€ge,
irgy lettek illdozatai mindinkdbb misztikus jellegfiek: istenk6roml6 besz€d

tikus

hallatira v6r boritotta el testet €s sokszor sirt v6res konnYeket a bdnoserk€rt.

maga is s0lyosan megbetegedett Ami-

'Jallla el6tt m6lY elragadtatlsba
esett. kariai ki voltak feszi|ve, mintha

elaltatni

a kereszten haldokolna' Utols6 szavai
ezek voltak: ,,Most mir val6 igaz,hogY

koicsonttuberkul6zisa miatt meg kel-

lett operllni, nern engedte
magdt. Szenved6sei kozben

a Megte'

szitett k€p€re tekintett: ilyenkor meg-

nyugodott €s bocsdnatot k6rt tijrelmetlens6g€€rt

Betegs6ge s6lYosbodott, s mivel az

€let&61, csalldia
csodi6rt esedezett. Gemma kilencedet
kezdett Alacoque Szent Margit tisztelet€re. Az utols6 napon - mlrcius els6
p6ntekje volt - gy6nt 6s dldozott, k6t
6ra m'6lva pedig gy6gyultan felkelt

o*orok lemondtak

t>eteg6gyitb6l. Otvendez6 csalldja
nem is sejtette. hogy azon a reggelen

a

szentillcJozilsban maga az

Ut J€zus

tobbet nem birok el' J6zusl Neked

ajtrnlom szeg€nY lelkemet! J€zusl"
Amikor a temet6s utdn k6t h€ttel
exhumlltdk, szive teljesen 6p voit, telve friss v6rre1, mint 6let€ben'
19 33

-ban boldoggl, 1938-ban szent-

t€ avatt6k'

Soubirous Szent Bernadett
Sz(tu

(1S44.februdr 17.- 1579' Aprilis 16)
AnnePe: aPrilis 16'

Bernadett volt a legld6sebb hat testv6re kozirl. Sztrlei molnlrok voltak 6s
a legnagyobb szeg6nysEgben €ltek'
Bernadett beteges gyermek vo\t. L854ben. a koleraitrwinY idej€n is meg-

betegeden.

€s sokdig tartott,

an{rg

ism€t erSre kaPott.
1858. februir 11. 6s jiriius 16' kozdltt
a Lourdes melieni Nlassabielie-batlangban tizennr-olc litomdsa volt. Elra-

s egy ismeretlen
mondta a tizenn€gY

gadtatdsba esen.

,,Holgy" ezekeL

6ves kislinynak: -lmidkozz a biino'
sok6rtl" - ,,Btinblnai. biinb6nat, bfn,,Mondd meg a PaPoknak, azt
akarom, hogY itt kiPrhit ePitsenek
b6natl"

-

nekem."

-

,,Kormenetben iojietek ide

,Meni, igYitl a forrisb6l'

-

"

€s mosdj

meg a viz€ben!" Ez ut6bbi folsz6YttAsra

a kis ldtnok kez€vel kaparni kezdett a

barlang alitrn, 6s folfakadt eg1' forris'
amely ma is ontja magitl>61 a vizet'
A barlangnAl tort6nt ielen6sek €s a
forrisntrl egymlst kovet6 gy6gl'r:11sok

a hivS 6s a hitetlen vildgot egyarant
rnegtnozga$Ak. Az 1858' irllius 16-i
ielen€s utin Bernadett nem litta tobb6
'a

Sz(tzanyit, ak\ megigltte neki, hogy
boldoggi teszi, de nem itt a foldon'
A jelen6sek utdni €vekben sokat

kellett szenvednie. K€rdezt€k, vddol'
ritk, csapdftkat- allitott^k el6ie, Bernadett pedig mindig ttgyaoazzal a nyilt
egysierls€ggel €s 5szinte s€ggel vtrIa'

szolt.

1868-ban folv6telt nyert

a nevers-i

iskola- 6s szeretetndv€rek koze A kolostorban a mesternS 6s a f5nokn5

egyarant att6l felt. hogy BernadetLet
kev6llye €s bek6pzeltt€ teszik a lelen6sek. Ez€rt irgy gondoltSk' minden

alkalmat meg kell ragadniuk' hogY
megallzzAk - mintha Isten nem gon-

doskodott voloa vllasztottla aI6zat6nak gyatapitlsAr6l a bels5 megvillgositds r6v€n.
E be1s6, isteni villgossdgnll ismerte

fol Bernadett az igazs6got' meiy teliesen Athatotta: az emt>et semmi, semmire nem k6Pes, semmije nincs, am1
ne Isten aiAnd€ka voina 6s ne a kegyelem miive lenne az emberben'
iz6rt k€szs€ggel fogadott minden
megallzAsl, s mindenben 6s rninden
mog6tt Isten akarattrt \6tta'
1879. ilprilis 15-in lnalt meg Neversben. Utois6 szavai ezek voitak: ,,Szents€ges 3z6z M5ria, Isten Anyja, im1clkozz €rtem, szeg|ny biinos6rt!" A teste
nem lltott romllst, ma is 6pen 5rzik
1925-ben boldoggl, 7933 -ban szenttC
avatttrk.
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Eletige, 2oO3. hprilis
,,Ne az legyen, amit en akarok,
banem alnit te!" (Mk 14,36)

,,Ir{e

az

legylen,

amit

,6n akarok,

hanenl. anxit te!"

nilunk az adott pillanatba, 6s teljesitjrik az 6 akaradt a jelenben,
ezt ismetelgetve:

Jdzus az Olajfik hegy6n volt, a
Getszemeni kertben. EI€rkezett a
vAwa v6rt 6ra, eg6sz 6let6nek

kulcspillanata. Foldre borult, €s
bens6s6ges bizalommal,Atyj6nak"
nevezte Istent, hozz6 fohlszkodott,
hogy ne keiljen ,,kiinnia a kelyhet"l, vagyis szenvednie 6s meghalnia. Aztk€rte T6le, hogy mirljon
el ez az 6ra, azl6n m6gis teljesen
az

6

akaratlra hagyatkozott:

Az 6 akarata nem olyan, mint
amilyennek sokszor gondoljuk:
nem oiyan elrendeltetds, amelybe
beie kell n1'ugodnunk, ktilonosen,
ha fdidalmas; 6s nem is monoton
cselekedetek sz6rvlnyos ism6tl5-

d6se 6lettinkben. Az 6 akarata az,
hogy 6ljtink, hogy orommel adjunk
halar Neki az €ler ajdnd1kai€rt.
Isten akarata az a hang, amely
folyton megsz6lit 6s hiv; az a m6d,

ahogyan Isten kifejezi szeretetet.,
,,Ne az legyen, amit 6n akarok,

banem amit te/"

mint a Napot, amelynek sugarai

J€zus tudta, hogy szenvedCse
nem a v6letlen mfve, €s nem is
egyszerfen emberi dont6sek eredm6nye, hanem Isten terve. Emberek itClik el €s :utasitilk 5t vissza, de
a,,kehely" Isten kez6b51 szirmazik.
J€zus azt tanitja nekr-ink, hogy az
Atya szem€lyes szeretettel szeret
minket, 6s mindannyiunkr6l van

egy szeretet-terve. Ha hiszunk

ebben a szeretetben 6s vdlaszolunk
ri - ez ugyanis feit6tel -, akkor 6
mindent a javunkra fordit.

J6zus €let€ben semmi sem tort6nt v6letlenul, m6g a szenved6s 6s

a hralll sem, Ezt a FeltSrnadis kovette, amit ebben a h6napban unnephink.
A Felt6madt J€zus p€lddja f€ny
keli hogy legyen €letunkben. Mindent, ami bekovetkezik, ami tort6nik, vagy ami konilvesz bennunket, azt is, ami fiLjdalommal tolt el,
tudnunk kell frgy 16tni, hogy az
minket szeretd Isten akarata

hogy nektink adja Elete teljess6g6t.
Ugy lehetne legjobban itbrdzolni,

-

a

YaW

pedig megengedte, mert ezzel is
szeret benminket. igy minden 6rtelmet nyer. Felfedezzuk, hogy
minden v6gtelenr.il hasznos: az is,
ami 6rthetetlennek 6s abszurdnak
tfinlk az adott pillanatb^n, s5t az is,
ami olyan hal6los gyotrSd6ssel tolt
el, mint amltJ€zus is 1t6lt. El€g,ha

az Atya szeretet€be vetett

olyanok, mint az 6 akarata r61unk,
mindannyiunkr6l. Mindenki a sai6t
sugarAnhalad, amely ktilonbozik a
mellette l€v5 sugdrt6l, de mindegyik a Nap sugara, Isten akarata.
Mindannyian egyetlen akaratot teszr.ink, Isten6t, de ez mindenki sz6'
m6ra kuldnbozS. A sugarak pedig
min6l kozelebb kenilnek a Naphoz, ann6l kozelebb kertilnek
egymishoz is. Mi is, min6l kozelebb jutunk Istenhez az6ltal, hogy
egyre tok6letesebben tessztik isteni
akarat\t, annSl kozelebb jutunk
egymlshoz, amig v6gul mindnyljan egyek leszrink.
Ha igy 6hink, akkor 6lettinkben
minden megv6ltozhat. Ahelyett,
hogy csak azok fel6 fordulnink
szeretettel, akik szimpatikusak, k6pesek leszr.ink odal6pni mindenkihez, akit Isten akarata mell6nk 6llit.
Ahelyett, hogy a sz6munkra kedves dolgokat keresn6nk, tudni
fogjuk azt vLlasztani, amit Isten
sugall neklink. Ha ri pr6b6lunk
feszr.ilni az adott pillanatra vonat-

,,Ne Az leglten,
banem amit te!"

amil An akarok,

Az elmirlt pillanat nem i€tezik
tobb6, az eljdvend5 pedig nincs
m6g birtokunkban. Olyan ez, mint

az utazts a vonaton: az6rt, hogy
c6lba 6rjtink, nem jdrk6lunk fel 6s
ali, hanem nyugodtan tiltink a
helyLinkon. lJgyanigy kell a jelen
pillanatba helyezkednink: az id6
vonatahalad mag6t61. Istent csak

6

akaratdra.

Szeresstik tehitt azt a mosollt,
amelyet adnunk kell, azt a munk6t,

amelyet el kell v6geznunk,
aut6t, amelyet vezetrink, azt

melletttink!

A pr6bat6telek 6s f6jdairnak sem
tolthetnek el f6lelemmel bennunket, ha J6zussal fel tudjuk fedezni
bennrik lsten akaratAt, irlntunk va16 szeretet6t. S6t, igy imS.dkozhatunk:
,,IJram,

add meg nekem, hogy
semmitSl se f6ljek, mert mindaz,
ami tort6nik, nem m6s, mint a Te
akaratodt. Uram, add meg, hogy ne
vdgyjak semmire, mert nincs kivdnatosabb, mint a Te akaratod!
Mi az, ami szdmit az €Ietben? A
Te akaratod.

Add, hogy semmi ne csuggesszen el, mert minden mogott a
Te akaratod van! Add, hogy semmi
miatt ne helyezzem
magam, mert
szerint van!"

telies

hanem egyedul Istent; oromr.ink

bizalommal Vele egyutt ism6teljuk:

pedig teljes lesz. E16g, ha beleme-

a

tev6kenys6get, amelyet szervezink, azt az embert, aki szenved

akarsz"), el tudunk majd szakadni

hogy nem az elszakaddst keresstik,

az
az

6telt, amelyet ei kell kCszitentink,

koz6 isteni akaratra (,,amit te
mindent6l, m6g onmagunkt6l is
(,,ne az legyen, amit 6n akarok").
igy teszunk majd, annak ellen6re,

a

nekrink megadatott jelenben tudjuk szeretni i,gy, hogy kimondjuk
er6s, teljes 6s aktiv ,,igentinket" az

dicsf6nybe

mindenate akaratod
Cbiara Lubicb

'vo.: Mk 14,36
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T€m4k a gyerekneveles miiv€szetebdl 8.
I(orsr.nss6c, szaneoroo
Hogyan ueg)lenx rd' a gi/erekemet,
hogy ndba oluasson is ualamit? A
"ldnyomfolyton a teu€ el6tt 1'll, nx1st
nem is akar csinalni... Hidba k6ren';, nem. seg[t a bd'ztartdsban.,.
Alland6an noszogatni kell, bogY
megcsinalja a leckdjet... I'{ekem' kell
rendbe tennem a szobajat...
gyakran bangzanak el basonlo

kolt-e a tlskLyiba. Ezzel egyr€szt
azt ,,izen7" neki, hogy nem bizik
meg benne, m6sr€szt Ieveszi r6Ia
annak a felel5ss6g6t, hogy mindezt

mdr beszdltt ink a kouetkezetessdgrdl

sajlt maga gondolja at. Kell, hogY a
kotelessdgtelj esffts belsd sztikdglett'1
ud.ljon, ne krils1 kdnyszerr,6. (FelnSttkor1ban ki fogja noszogatni?)
A hdzimunkln pedig j6 tgY megszewezni, hogy mindenkinek meg
legyen a maga itlland6 feTadata,
amit idSnk6nt vlltogatni lehet,
hogy ne viijon unalmassi. Kev6sb€
lesz k€nyszer jellege a dolognak,
ha a gyerekeket is bevonjuk a

6s a felelSssegre neuelesr6l, ezeknek

munkamego sztes megtervezds6be.

temd,ban is.

A szabadid6 eltolt6se sok csal6dban nagyr€szt a tCvChez kot6dik.

Akir a koteless6gr6l, aklt a szabadidSr6l besz6ltink, 6rv6nYes a
kozmondls: rend a lelke mindennek. M6r az eg€szen kicsi gYerek
ig6nyel bizonyos rendszeress6get,
6s k6s6bb is biztonslgot ad neki,
ha tudia, mire sztrrn^=tthat. Erdemes
kezdett6l fogva torekedni arra,

(Err51 b6vebben sz6ltunk egy ko-

panaszok

a

hid'baual6 kt'i'zd'elmepbe belefaradt szt'il6k szdjab1l.
Sorozatunk korabbi rdszeiben
dont6 jelentlsdge uan ebben a

hogy rutinnd viiljanak egyes feladatok: az esti rendcsindlds, fogmos6s

stb. Ha teljesen term6szetes 32,
hogy d6lut6nonk6nt a megszokott
idSben leck6t kell irni, akkor n6h6ny, kib6v6t keres5 probAlkozls
ut6n (melyet a szi\6 kell6 hatdrozottsdggal kezel) a gyerek szdmdra
is magln6l €rtet6d6v€ vdllk a feladat, kUl6nosen, ha

lrzi,hogY asz:J-

l6k nem ingathat6k

- Anya, at

"meg.

szeretn6k menni

Krisztiitnhozl

-Rendben,'P6ter, ahogY k6szen
vary a leck6ddel, mehetsz!

- De most szeretn6k!
- Tudod, hogy ez a lecke ideje,

de ahogy k6szen vagy, mehetsz!
- De maid utdna megcsinilom!

-Mondom, ahogy k€szen vagY,

mehetsz.

Fontos viszont, hogy

a

szil6

amellett, hogy megteremti az id6t a
tanulS.sra, ne ellendrizgesse itlland6an a gyereklt, hogy minden

tdrgyb6l k6sztilt-e, mindent bepa-

r6bbi sz6munkban.) Itt is fontos a
rend, hogy legyenek konkr6t szabllyok, Mpo{fa mennYi id5ben
milyen miisorokat n6zhetnek a
gyerekek. Mint minden szabtrlyt,
ezt is megpr6bitljlk id5nk6nt kikenilni, de megint csak a sztil5
kovetkezetess6g6n mirlik a dolog 6s persze a p€ldamutatAsln. Hilba
mondja a gyereknek, hogy ne n3,zzerr annyi t€v6t, ha 5 maga 6tAkat
elStte ril. Ha pedig eg€sz nap be
van kapcsolva a k€szil€k, csak
megszok6sb6l, akkor ne csod6l-

kozzunk, ha meghatAroz6 szerepet
kap. Pedig nagy j6t tesznek gyerekeikkel azok a szulSk, akik nem
hagyjik, hogy a t6v6 6letelemtikk6,
f 6 sz6rakozilsukkl, s6t, ig6nyrikk6
viijon. Sok feln6ttet LlalTorram mtrr
arr6I panaszkodni, hogyan vAlt mdr
gyerekkor6ban t6v6friggdv6, 6s,
b6r nem akarnS. erre pazarolri az
idej6t, valahogy m6gis ott kot ki...
A p6lda mellett sokat sz4mit. milyen alternativ sz6rakozdst kin6lunk fel. A gyerekek tobbnyire
sokkal 6rdekesebbnek tartiitk, ha
valamit kozosen k6szitrink, bark6csolunk, vagy egyszer6en csak ilttszunk velrik. Sztil5k beszlmoltak
arr6i, hogy nyaralls kozben, amikor eg6sz n^p a gyerekekkel voltak
6s programokat csin6ltak nekik, a
gyerekeknek eszt-ik tgtrban sem
volt t6v6t n€zni, pedig lett volna ri
lehet6s€g.

Tudjuk, hogy a televizi6 passziv-

v6 tesz 6s elnyomja a

fant6zr6t,

mert k6sz k6pet kozvetit, nem hagy
helyet a kreativitlsoak. Az'olvasott
tort6netet a gyerek fantinil4trnak
kell megeleveniteni, 6 ,,k6szitt" a
k6peket. Viszont konnyen ellustulhat a k1pzelet, ez€rt m6r kis kort6i
6rdemes elSnyben r€szesiteni az

olvas6st a tlv€vel szemben. Sok
szr.il6 probl€mirjfua, hogy hogYan

az olvastrsra a gyerehogY olvasson
lehet,
ket, v\lasz
neki esti mes6t, az innePi alkal'
makra ajdnd€kozzon neki sz6P 6s
szoktassa r5.

izgalmas konyveket.

T6ny, hogy a sztilSnek mindez
firaszt6 dolog, hiszen sokkal k6nyelmesebb est6nkent benyomni a
gombot 6s leheveredni a t6v6 el6,
mint mes6lni, besz6lgetni. Napkoz-

ben is egyszerfibb

a

gyercket a

t6v6vel lekotni, mint bonyolult foglal atoss6gok at kitaliini a szdm6ta.

De most d6l el, hogy csalildaPak6nt 6s -anyak€nt kivel foglalkozik
majd este, a csalildjlxal vagY a tfwir1nyit6val.
Adjuk meg nekik az es€lYrl
P opoui c sn 6 P aloj t aY

M dlt a

Ui J-tnjtds

19-

SzabadsKerelem
,,.

".hogy Istem. gyerraeekeimek szabadsig dban 6lj etek... "

6szint€n sz6lva, a cim kicsit megtlvesztS. lnkAbb azt
kellett volna irnom: szabad szerelem, s5t, szabad szeretet.
Ez pedig 6ppen ellenkezSj€t jelenti annak, mint amire a
cimben szerepl6 sz6 hallatdn 6ltaI6ban gondoiunk.
Els6sorban a hlzass6gr6l besz6h.ink, min[ a szerelem
kiteljesed6s6nek ,,szinhely€r61". Mit6l lesz ez a kapcsolat
,,szabad"? Roviden tal6n azt lehetne mondani, bogj,, szeretettink szabadsdga az eluarasoktSl €s a f€lelmekt6l ualS
szabadsagot jelenti. Olyan kapcsolatot, amelyben mindket f6l felszabadul arra, hogy teljesen odaadia onmag6t.
Szabadon szolgllni, onk6ntes dont6ssel allrendelni magunkat a mdsiknak - ez a szeretetnek az a szabadsSga,
melyre Krisztus adta a legtdk6letesebb p61ddt. Mi mindannyian csak pr6bdlkozunk meg6lni ezt a fajta szeretetet,
6letresz6l6 feladatunk a mestanullsa.
Felszabadulni a szeretetre jelenti egyr1szt azt

a folya-

matot, amikor a minket megkotS elvdrdsok koteleit elvag-

dossuk. Amikor kimondva vagy csak magamban 6lland6an elvdrom a tarsamt6l. hogy hogyan kellene viselkednie, milyennek kellene lennie, akkor nem engedek ma-

gamnak awtyi szabads6got, hogy annak e1len6re is szeressem 5t, ha nem felel meg ezeknek az elvArlsoknak. 6t
pedig szint6n megkotozom az elv|rlsatmmal: ugy 6rezheti, hogy iiland6an meg keli felelnie valaminek.

Misfel6l, a szeretetre val6 szabadsdg nem lehets6ges,
ha tele vagyunk f6lelmekkel. Ha llIand6an er5feszit6seket ,,kell" tennr.ink, hogy fenntartsuk a magunkr6l kialakitott k6pet, hogy 6rt6kesnek 6s fontosnak tartsanak minket az emberek, hogy csak nehogy rosszat gondoljanak
vagy mondjanak r6lunk - akkor folltonos v6dekez6sre

vaglrrnk it€lve. Tald.n 6szre sem uesszcik, hogy gond'olatainkat, szauainkat 6s cselekedeteinket az mozgatja, bogt
,,seneilenal,l" kenitjtink ki minden betyzetb1l. igy falakat
6pittink magunk kdr6, 6s lehetetlenn6 tessztik az 6szinte
kommuniklci6t, azt, hogy valaki kozel keniljon hozz6nk.
Ha a h6zast6rsi kapcsolatot is a f6lelmek irinyitjlk, az
nagyon megneheziti ah6,zass6g mfikod6s6t, hiszen annak
fontos pill6rei a bizalom €s az 6szinte beszElget6sek.
Itt el kell mondani, hogy nagyon sok miiiik a hLzastdrsak gyerekkordn. Sajnos,havalakiben kicsi korlban nem
alakult ki az €rt6kess6g 6s elfogadottslg €rz6.se, konnyen
lehet, hogy eg6sz feln6ttkorlban k6nyszeritve €rzi mag6t,
hogy viselked6s6vel aztbizonygassa magdnak 6s mdsnak,
hogy 6 6r-t6kes ember. Sokszor sajdt gyerekeire is ltoroki
ti a bizonytalansdgot, rossz on6rt6kel6st.
Ez nagyon komoly probl6ma, 6s nem kdnnyfi raita segiteni. De 6ppen itt 6rv6nyesrJl csoddlatosan Krisztus ig6rete, aki azert jdtt, hogy meggy6gyitsa a megtdrt
szivfieket,6s megmentse, ami elveszett! Az elveszett on6rt6kel6st hozta vissza Krisztus azzal, hogy annyira €rt€kesnek taltrltaaz embeft, hogy eljott avil6gba,6s meghalt
6rte. A teol6gia azt mondja, hogy, ha csak egyetlen em-

bernek lett volna szUks6ge a megviitlsra, Krisztus akkor
is meghalt volna 6rte. Mennyire 4rtdkes uagltok tebat, ha
Isten a Fiat adtct oda 6r'tem! Ha ezt sikertil valakinek a
szive m6ly€n elhinnie, ez meggy6gyitja s6nilt 6n6rt6kel6s6t, 6s k6pess6 v6lIk arra, hogy bizonyitdsi k€nyszerek, f6lelmek n6lkril szeresse a mdsikat.
Hrisv6t tinnep6n oniijtink Krisztus felszabadit6 mffv6nek, aki mindent odaadott, hogy nekr.ink ,,6lettink legyen,
6s bds6ggel legyen!"

PPM

jti.
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J€zrrs €lete a rniiv€szetben
J€zus llet€nek esem6nYeivel kozel k6t 6vezred k€Pz5m1v€szete 6s
annak minden m(rfaia foglalkozott'

A vtrlogatls eztttal, az egYhlz :Jlnepi rendj6hez igazodva, az AngYa-

li ridvozlet t€miti6b6l merit, hiszen
az idvtort€net szemPontitrb6| ez
kriionosen fontos. Az lge megtestestil6s6nek idSp ontilt ieIz6 esem€ny
kezdett5l fogva' szerepel a ketesz'

t6ny mfiv6szet tCmai kozott, s5t
J6zus szr.llet6se helyett jelentheti
magtrt a megtestestil6st. J6zus 6let6-

nek ciklusai ezzel a ielenettel kezd5dnek, amelY liland6 r€sze a
Miria-ciklusoknak is. A templomok
kiemelt hely6n szerepel, trItaltban
a f6oltitr kozel6ben; a keleti egYhlzban az lkonosztdz kir6'Iyi aitaiLn
kap helyet.
A jelenet |brizol6sinak r1szei
ugyan az €vsz1'zadok sordn vtrItoz'

tak. alapvet6 ekendez6stik

azon-

ban szinte vahozatlan maradt. Egy
angyal €s Mlria mindig a Lukics
evang6lium6b61 (7,26-38) ismert
esem6nyt orokiti meg. Az angYal a
mes.sz6litds mozdulatdra emelve
Fra Angelico: Angtali uduozlet

kez6t kiwulr6I sz6l Mdriithoz, aki
mindig be1s5 - NdzLret virostt
vagy Mlria otthon6t ielk€Pez5 t6rben van elhelYezve. A' zArt €s
nyitott ter egytittes alkalmazS'sinak
az is c€Iia, hogY 6reztesse: itt egy
t0lvil5gi, foldon tirii ktildott 6rkezett a foldre, egy foldi testbe 6s egy
keretek koz! z6tt nd sorsa talllkozik a vlgteien ielentSsdgfvel 6s
mennyeivel . Az lvszizadok mitltAn
a hlttlr persze vlltozlk, b6\rtil MiLria p€Iditul jelk6pes dptilet helyett egy, a mindennaPi hasznllat

polgiri szo'
el5tt t6rdel
olvas6pult
kenil,
biba
emI€keztetS
temPlomra
vagy egY
6prilet el5tt tr6noi -, de a l6nYeg
nem vdltozik: a tordkenY testii
leiny a megillet6d6s €s aILzat mozttrrgyaival berendezett

duIatiwa| veszi tudomZsui az isteni
rendel6st.

A XIL szizadt6l kezdve Mitia €s
az angyal is mondatszalagokat tatt,
ameiyen az .j'dvozlel iilewe Mlria
beleegyez6 vtrlasza olvashat6. Luklcs evang€liumdban G6briel meg-

emliri

a Szentlelket, aki az trbrir

- I.

zolisokon az €gen gaTamb alaki6ban jeienik meg. A \I\-- szlzadban
mdr nemegtszer el5rcrdul, hogY
Isten kez6b6i kiiriui5 sugarakon
egy apro m€rerfi e"'-:rmek-J6zus
szltll le M|rrithoz. -:{-lt kereszttel.
A Megvilt6 fogat'-e-asi:tak ezt a
-. ferences
f ajta meglelenites€:
Szent
;€';esen
misztika ihlette. A
Bonavent(trdnak ru1a'i::::tott, de
mindenk6ppen egy ferer-res szerz5t5l sztrrmaz6 Meditationes Vitae
Christi (Elm6lked6sek Krisztus 61et6r6l) hatlsira iott l€tte az a k€ptipus, amelyen mindk6t szetePl5
t6rdel: az aogYal a kiv'Tasztott
Istenanya irinti tiszteletbSl, Miria
pedig, mint az IJr allzatos szolgll6lednya. UgYanebben az €rtelemben tlrdel Mfuia gYermek6vel a
foldon vagy r-il egy gyepPadon az
Allzatossig Madonndia k6PtiPuson, amely ugYancsak a XIY. szizadban alakult kt ltfliAban.
A korai ltbrlzol6sokon' M6ria tilve
jelenik meg, esetleg ors6val 6s egY
kosir gyapjlval vagY egY kitn6l,
amint kannlval vizet merit' A XI'
szdzadt6l Mdria gYakran ors6 helyen konl'vet tart a kez€ben, amt
bolcsess6gre utal. A koz6Pkorban
Miritrban littitk megtestestilni S aiamon bolcsess6g6t. De a konYv az
isteni lge alapos ismeret6re is utal'
A Meditationes szerrnt M6ria az
angyal megjelen6sekor lzaiS's pr6'
f€ta kbnyv€ben a messiasi jovendo16st oivasta.

legismertebb remekmfv6n, Simone Martini AngYali udvozlet6n (Annuntiatio) a f6nyi6

A siennai dom

hltttlr e15tt, a k6P feis5 16sz€n, koz€Pen, a n€gYszirnYit

arany

kerubok koszorti|ban a Szentl6lek
galamb k6p6ben sztrlI NIlria fel€
Balr6l az angYal, az istem hirnok
tolmdcsolja az €gi uzenetet. Jobbjdval felfele mutat, mikozben m6lyen megrendrilve mondja a koszontEst. Szavait aranyszinii betfkkel ldttatja a m(w€sz, amint azok
kiyonnek a szAi6n. s az aranY hatt€ren ezt t'lvashatjuk: ,,Ave gratla
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plena dominus tecum." Bal kez6ben olaiLgat tart, a b6ke jelk6p6t.
Mdria a jelen6stSl osszerezzenve
oldalr a htz6dlk a falntar zrds, diszes
tr6nuson, amelynek t6rbeli elhelyez6se 6ppen figy, mint a baliihan
lev6 6ppen osszehajtott konyv, Mtria emberi alakiinak val6sdgdt
hangstlyozza. Mtrria alakja az izenet hallatdra l6giess6, 6tszeiiemtiltt6
vdlik, f6leiemmel 6s tisztelettel n6.z
az €gr hirnokre. A m6lyk6k kopeny

€s az al6la kivillan6 k6rminvoros
ruha szinfoltja ellent6tben aII a
jelen6s kLprdzatos f6nyess6g€vel.
Az angyal feh6r btokitruhds alaklit
az arany hfttt€r eIStt a pivatollas
sztrrnyak 6s a sdrga kopeny dekorativan kigy6z6 j6t6kos fodroz6d6sa emeii ki.
Ha M6ridr. beztut ajt6 elStt I tjuk,
akkor az 6brizol6s Ez€kiel pr6f6ta
szavaira utal (44,2); ezek szerint
annak a kapunak, amelyen az (tr
lwonult, zirva kell maradnia. A
nyitott kapu viszont azt jelenti,
hogy M6ria kozvetit6sEvel 6ira
megnyilt a mennyek kapuja. Az
El Greco: Angjtali ilduozlet

Simone Martini: Angltali t'iduozlet

Enekek 6nek6b61 sztrrmaznak

a

MfuiLra vonatkoztarott 6s m6v6szeii alkodsokon szerepl5 jegyess6g-

szimb6lumok: az elzdrt kert, a iepecs6telt forrds, az 6let vizEnek
elef6ntkttja,
^z
csonttorony 6s Divid kir6.ly tornya. Az
elzdrt kert, mint a
szrizess6g jelk6pe,
egy6bk6nt is gyakran szerepel az Angyali tidvozlet 6br6zolisain.

Fra Angelico da
Fiesole (Angelico
testvdq Domonkosrendi szerzetes) Angyali tldvozlet6n
meghat6 a szent jelenet egyszert sz6ps6ge, meghitts6ge.
A kerit6ssei elztrrt
kert 6s a nyitott ajt6
a hint€rben Mitria
tisztasagAt 6s az
ri dvoss6gtort6net-

ben kiemelt

szere-

pet hivatott jelk€pezn| Az dhitattal
'kat, a
osszevont

tisztelettel meghajl6
isteni kr.ildott 6s a
meglepett, de azlge

el6tt meghajl6 Mdria kolcsonos
allnatirt hangsily ozzdk. A v isszaf o gott,lagy szinek is a jelenet b6k6s
har m6niitjitt" szolglljdk.
El Greco Angyali tidvozlet6nek'
szdmos ismert vtrltozata kozil a
budapesti festm6ny leny(tgoz5 ha'
t6sir. A Grec6t6l megszokott, I6ngnyelvk6nt megny(rjtott alakok,
lobog6 szinek I6tomlsszerfiv€
varAzsoljAk a jelenetet. M6ria
visszafordul az olvas6pttitt6l 6s feltekint a feih5n €rkez6, sz€Itfut szfunyt, €g fe16 mutat6 angyalra. Az
olvas6 Mdria lLbinli varr6kos6t 6ll
oll6val, az angyalt tart6 felh6 alatt
finom vonal6 velencei ivegvA,za
vir6gokkal. Az angyal baljdban Iilioml,gat tart. S6rga kontos6nek
visszf6nye meg-megcsillan az €g
k6kj6ben. mikozben f€nypAsztAkat

bocsit Mfuia lil6s ruhAifua 6s
halv6nyk6k v6llkend5j6re.

ilvszlzadokon 6t a nagy mesterek
kez€t61 sz6rmaz6 €s az egyszer(i,

n6pies alkotdsok egYatdnt meg6nekelt6k 6s dics5itett6k, hirdettdk
6s szdmunkra is l6.w6nyoss6 tett6k
azt, hogy Miria a hit engedelmess6g6vel 6s teljes szir,'vel magt€vit
tette az r.idvoss6g isteni akarattrt,
biztos 16v6n: ..Istennek semmi sem
lehetetlen."
Osszed.llitottas Risk6 Mariann
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Kovdcs AndrAs

Lhttarn azUrat: el!
Mikor Jezus test6t nagyplnteken levett6k a keresztr6I, egy szklLba vAjt barlangsirba temettek.
A fStandcs 6rs€get rendelt a sirhoz, att6l tar6ra,
hogy az apostolok ellopjdk az tJr testet, s igy azt a
liltszatot keltik, mintha val6ra v6lt volna a J€zus feIttrmad6s6r6l s2616 jovendol6s. A szombati 6rs€gvtrItis ut6n n6gy katonin iilitottak a sir mell6. A sir mellett iildogitl6 katontrk J6zusr6l kezdtek besz6lgetni.
-Yajon ki lehetett ez az ember, hogy ennyire f6lnek t5le? Meghalt 6s m6gis 6riztetik? - tette fel ak€rd6st az els5 katona.

- Egy kozonsEges l6zad6 6s csal6. Nagyon is
meg6rdemli a sorsdt -vdlaszolta a mS.sodik 6r.
- En figy hallottam, v6ndortanit6 volt, 6s itllit6lag
nagyon sz€pen tudott besz€Lni, de azttrn megbolondult szeg6ny 6s ez lett a
veszte. Isten filnak tartotta
rnagtrt. Furcsa ember volt, az
igaz, klr 6rte. De hit ilyen
az €let: sorsit egyikrink sem
kenilheti el - eml6kezett rd a
harmadik.
A negyedik katona csak
sz6tlanul illt 6s n€zett maga
el€. Ltrtszott, gondolatar m6sutt j6rnak. TLrsai faggatni
kezdt1k.
- Nohdt, te mit sz6lsz? Neked mi a v€Iem€nyed r61a?
Olyan fljdalmas arcot vigsz,
mintha atyid sirjdt 6rrzn€d.
- Tudjltok -kezdte halkan -, 6n is igy v6lekedtem
r6la, ahogyan ti, eg€szen tegnap d6lutinig. Nem hittem, amit tanitvanyai mondtak r6la.Egy kozons6ges
csal6nak tartottam, aki kihasznllja n€pnnk €vezredesvirakozdsit, €s hamisan Messidsnak mondja magtrt. De, tudjltok, tegnap 6n is ott voltam a Golgotdn, kozel a keresztj€hez. Llttam, ahogy szenvedett.
Llttam, hogyan vigasztalt mdsokat, mikozben haldoklott. MielStt meghalt, Istent Atyjinak sz6Iitotta.
Amikor kilehelte lelk6t, sot6ts6g boritott be mindent. Akkor f6lelem iart^ at. a szivem: mi Van, ha
m6gis neki volt igaza, s mi rdfogtuk, hogy csal6? Mi
van, ha t€nyleg Isten Fia volt, 6s mi megolttik?
Belegondolni is szornyfi: Isten Messi6sk6nt a Fiitt
krildte, 6s mi megfeszitetttik!
-Ne bink6dj, paititsl Felesleges az aggodalmad!
Haval6ban azlett volna, kinek rnagdt mondta, gon-

dolod, hogy Isten sz6tlanul v€gign€zi, hogyan olik
meg fi6t az emberek? - vigasztalta egyik t6rsa.
- Igen. TaI6n igazad van, de 6n m6gsem tudtam
elfelejteni az arctrt. Azt a v6res, tovises arcot. Ktilonosen tiszta f€ny volt a szem6ben. Igen, a tekintete
szomorfi volt 6s konnyes, de nem oIyan, mintha
testi fdjda\om gyotorn6. Agg6dott, de nem mag6.€rt.
Az6ta is egyre csak 5t ldiom, az arcat.
A katon6k tobbet nem nagyon besz6ltek. Lassan
bekoszontott az €1szaka, csendben trlltak mind a
n6gyen. Krilonos gondolatok itrrtak mindegyiktik
fej6ben. Fiz6san htztdk ossze magukat, s virtdk a
hajnalt, hogy v6gre elf,elejthess6k ezt az eg€sz ktlionos

dolgot.

Hajnal fel€ langyos,

l5.gy

6gb5l
sz6l tlmadt, 6s
^zf6nyesvirallanul mennyei
s€g iradt a szrkltrkra. A sir
ztrr6kov e magit6l elhengeredett. A katontrk ddbbenten trIltak. A vakit6
flnytdl semmit sem llthat-

tak. Mikor magukhoz t6rtek

az 5.mu1atb61, feg;,wereiket
eidobva menektilni kezdtek. Csak a negyedik katona nem tudott mozdulni,
ngy trllt, mintha odaszogezt€k volna.
J€zus dics5s6ges f6nybe
oltozve, angyaTok kis6ret6ben megjelent a sir bej6ratinii. A katona t6rdre rogyott. Szftjitt nem birta kinyitni, pedig szeretett volna
sz6lni. Szerette volna elmondani mindazt, amin gondolkodott... Szeretett volna bocsdnatot k€rni. J€zus
mosolyogva megdrintette:
- Ne f6lj, 6n meghaltam 6rted is. A te brineid6rt is
szenvedtem! J€zus f6nyess6ge kiLradt a sirb6i 6s
mindent betoltott. A katona csak imult. A szikllk
kozott gyonyorfi virS,gok nyiltak, a madarak pedig
csoddlatos dalba' kezdtek. S hogy nem alom volt,
arr6l tanirskodott az elhengeritett k5 6s az ires sir.
A hitetlensdg sot6t f6tyla lehullott a szem€r6L
firezte: abb6l a nagy f6nyess6gb6I valamt kis 16ngocska mdr pisl6kol az 5 sziv€ben is. Orom6t
belekiabdlt a a le gr agyo g6bb, legs zebb halnalba
-L6ttam az Urat! Megbocsltott nekem is, aki
ellens6ge voltam. Feltimadtl elt ellelulat
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A feladudnyban egjt bdlcs k{nai
mon ddst rejtett Link el. Bekillde ndd

lyoztsa. 33. Keny6rre kenhet6
anyag. 34. Vminek a f6 vonS.sait

a uizszintes 1 6s afr'iggdleges 14. A
megfejtdseket KERESZTREJTWNY
felirattal 2003. aprilis 2J-ig a
szerkesztdsdg cfmdre kdrjrik be'

feltrintetS, vS.zIatos rajz. 36. Fnrd6sre haszniit ed€ny. 37. 6rnagy
v6g n6lkul! 39. Ac6lszLirke, kem6ny, rideg f6m. 47. FaIu a szlovirk hatdr mellett. 43. 6rl6nzem.
45. SOr misk6nt, .n6ve|6vel. 46.

ktildeni!
VizszrNtes:

Az id€zet els5 r6sze. Z1.rt bet6k:
A, A, N, E, M, E. 15. P6nzbeli,
evil6gi. 76. Gy6nds el5tti ima. 77.
A t|volbal 19. Nem enged€Iyez.
27. DSlt betfii kevervel 21. Vmin
kereszttil. 23. Tagad6sz6. 25. Kieltett massalhangz6. 26. Fiam kezdet n6lkul! 28. Rovid ,egynemiiii
29.FCl csempel 30. Forditva: ijed.
32. Mesters€ges akadAtry, melynek
c€\ia az elSrenyomultrs megakadA-

Dupla O. 47. Tyrik sz6lell

49.

P6nzt becser6l. 50. Odazdr pdrosai! 51. Gonosz mesebeli l€ny. 52.
K6miai elem legkisebb r€sze. 54.
A vizozon flszerepl6je 6kh. 55.
D6l sz€Ieil 56.'AtllI vzlami m6lra.
58. Hegycsitcs. 60. Igds egynemiii!
61. Forditva: rugyei. 53.vetek.65.
Valakivel kozoskodik.
FUccdlecEs:

2. E napon. 3. Kezzel jeIez. 4.

Hosszri farkt, pikkelyes testfi,
gyorc mozg6s(t rovarev6 hn1l6. 5.
Mesters6gesen csirdztatott gabonamag Fontos szerepe van a sorgyirtlsban. 6. Tag bretfi kevervel
7. Forditva: igazgat6 rovidit6se. 8.

Dob sz6leil 9. Yizszintes 36. 10.
Hfsv6tkor locsolkod6 fin. 11.
Aut6verseny. 12.A dob is ilyen
hangszer! 73. Lili fele! 14. Az
id€zet befeiezd r€sze. Zdrt betfik:
R, E, B, E. 18. Keleti n5i n€v. 20.

Otletes. 22. itslt vCg nelknll

24.

Angol megsz6litS.s urakndl. 26.
Fuzet. 27. M, A, D, L. 2). CsipSs
fdjdalmat okoz6 gyomnov6ny. 31.
Fordifva: kitelik az idej€b6l 33.
Forditva: a mlgnes tulajdonslga.

35. Mond piratlanail 38. R6ma
egynemfii! 40. Mohamed 61ta1
alapitott vaIl6s. 41,. Mondat v6g6n
hasznl,.lt ir6"sjel. 42. Forditva: f€rfin€v. 44. Az tiplatonikus kereszt€ny filoz6fi6ban: a villg istenben
l€tez6 gondolata, n€vel5veI. 46.
Dacoi betrii kevervel 48. fig€sterm6k. 51. Vminek az utlnzata. 53.
E percDen. )O. JOKeOVU. )/. Ilyen
diszn6 is van! 59. M, Z, U. 66.
Ut6d egynemiii!
1
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Az e1626 szlm keresztrejtv6ny6nek megfejt6se:
Ha ualami nyilud.nualo a szd'n'tonl,ra, mdg nem jelenti azt, hogY
igaz is.

Bibliai vetGlkedd
fiatalok!
Folytatjuk bibliai xetdlkeddnket.
Mindenkit buzditunk. hogit kaPcsolodjon be a id.t4kba. A nYertesek kozott ert1kes konlveket
Kedues

sorsolunk ki.

Lukics evang€liuma szeriilt
1. Folytasdt

a. J€zus

taniVlnydnak vallotta

mag6t.

c. Bfinosnek vallja magifi.

b. Sirni kezdett.
c. Bocs6nat6rt esdeklett.

3. Mit mondott Jdzus a tanitod.nyainak az Olajfii.k hegjtdn?
a. Hagyjatok,magamral

b. Ulretek mellem!
c. Imldkozzatok, hogy kis6rt6sbe
ne essetek!

Mert ahol a kincsetek, ott lesz a ....

2. Miutdn megszdlalt a. kakaq
rnit telt Pdter?

b. Meggy6gyitla.

Mit remdh llenides Jdzust6l?
a. A szeme lattera valami csodft

5. Rakd iddrend:i sorrendbe!
1. Feszitsd meg, feszitsd meg 6t!
2. Yeszitsd el ezt, 6s bocsdsd el

nektink Barablstl

J. Megfenyitem tehdt, 6s elbocs6tom.

A

megfejtdseket 2003. Aprilis 23-i8
kaildjetek be a szerkesztdsdg cimere!

4.

tesz.

.fo szorakozastl
:

- Semmi baj, nagy feh€r atYdkt L
tdrsam 16 egyet a leveg6be, hdtha

HUMOR

meghallja valakil

Megtort6nik. Haladnak tovlbb, kis

Ecv erenerox

A rabbi b6kiteni
k6s

pr6b6Ija az o1661land6an

sz6lal:

-TaIln j6 lenne m6g egyet l6ni...
- Sajnos, nem lehet - feleli az in-

vitatkoztok!

Pr6b6ljatok meg egy v€lem6nYen
lenni! Megy az vita n6lkril is! Meglatiatok, milyen sz€p lesz igy az €Iet.

- De Rabbi! - sz6l meglePetten

-

RO\,'IDLA1-As

Na, tess6k!

Mlr

diin. - Egy nyilvessz5nk sem maradt.

a

f€rj. - Hiszen nllunk pont az a ba|
hogy egy akaraton vagY.rnk: a nejem
is fir akar lenni a htrzban, meg 6n is.

Ecv ris

csak ez hrtrnYzottl

Most meg beleejtettem a szemttvegemet az Lmazonasba! - bosszankodik az id6s missziondrius.
- Na de Amadeus testver! Most
itthon vagyunk! Ez itt a Duna!
- Na ugye, hogy milYen rosszul
ldtok szemtiveg n6lktil?!

LStl

K6t misszion6rius, annak ellen6re,
hogy veltik van k1t indtdn kis6r5jtik
is, elt6ved az 6serd6ben. Az egYik
indiln igy sz61:

TnaeANr

.Egy magyar trabantos

N6metorsz6gban avt6zrk. Miutdn lefullad a

kocsija, figy dont, hogy meglllit
valakit. €s beviteti magtrt a legkozelebbi vdrosba. Leint egy ferrarist,
aki. viilalja, hogy bevontatla a Tnbantot a legkozelebbi szervizbe. A kis
aut6t az er5s sportkocsi utin kotik. A

trabantos 6Wezi a helyzetet, meg
soha sem repesztett ilyen sebess6gge1. Kis id6 mflva elmegy mellettiik egy Porsche, 6s a sof5rje beint a
ferrarisnak. Nosza, a fercaris begerjed, maximilis sebess6gre kapcsol. A
trabantos ijedt6ben dudllni kezd,
hogy lassitsanak, de azok 15' sem
hederitenek. Elszdguldanak egy benzinktt mellett: a benzinkutas r6mrilten beszalad a h6zba, €s ittelefontrI a
kovetkez6 kutasnak: ,,Te, ezt l6tnod
keil! Hdrman versenyeznekl Egymis

Jdzus mondta a bina meggjt6gjtitrisakor:

Ugyan mi konnyebb, azt mondani: ,,Bocsdnatot nyertek biineid". vagy

azt mondani: ,,Keli fo| €s ilril"

2. Miutdn Jdzus meggjttigltitotta a kdt aakot, ezt parancsolta
nekik:
b.) ,,YigyAzzatok, senki meg ne tudja!"
3,

3::i-Tiil:itr',1:.':'.3
Ia €Vi
Eva (Qeregszlsz)
B;teila
,

Helyes valaszok az el6z6 szerrn Bibliai
Vet€lked6j €nek k€rd€seire
1.

el6znir."

id6 mfilva az indiln 6ira 16, majd
megint 6s megint. Mlr k6s6re j6r,
amikor az egyik misszionlrius meg-

en ves zekedS htrzasp 6rt:

- Az a bajotok, hogy

mellett egy Porsche 6s egy Ferrari,
szorosan mogottrik pedig egy Trabant dud6l, mert nem hagyj|k

cr"*"aa!V

ffiF'ffi:.::i,i;"-'..'
Erdei Bedta

,U"t

uu^.12r^_,,

6'zv. KeiAy Sindom6 (Borzsova)
K6kes Valeria (Nevetlenfalu)

ffi:';Hf?;l?.,
fXt*r.rl-

,

^rir- ^tO"ij"

#:#,,"':::'"(Feke'leol encsak .'i':aru fu ns?,:;itt)

3,:[hfri*iij:fu,,
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