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Aki J6zus Krisztushoz szeretne igazitani mirl6 61et6t, tagia a Szentl6lek 6ltette kdzoss6gnek, az egyhSznak. Ez annyrt jelent, hogy 61ni akaria J6zus
Krisztus 6ler6t, 6s folytatni az 5 kildetls€t a saj6t €s a nemzed€kr5I nemzedekr e megd jul6 e g6s z emberis 6 g r.i dvozit€s6nek s zoIgLIattrban.
J6zus Krisztus 6lete 6s mrive a kereszt6ny 6let 6s krildet6s alapia. Mit az
eis6 Krisztus-hiv5 id6k Isten dolgair6l helyes besz6dm6dot keres6 nemzedlket ts az id6kv€gezetlig tovdbb 616 Krisztusnak nevezik az egyhS,zat. Ma
mi vagy_rnk az egyhdz, nekUnk kell magunk6v6 tennr.ink Krisztus Cietfitjat, Cs
folytatnunk kuldet6s6t. Benntink 6l tov6bb avilig Udvozitdje.
Minclen 6vben ennek az 6letnek 6s ktildetesnek r6szleteit id6zi el€nk a
kereszt6ny 6let gondozlsdnak eszkoze, a nemzed6kek hosszri sordt nevelS
liturgikus 6v kereszt6ny r.innepl6se. Szeretn6nk, ha ebben az €vben megtalilnink, s ha eddig is ismertrik, most megerSsitenenk az Isten egyhlzlLt €ltet6,
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mfkod6sunket, Eletr.ink 6s ktildet6stink 6rdek6ben.
Elerkeztr,ink a Nagybdjt kr.isz6b6hez. Ez a Htsvlt tinnepet eI6k€szit6, legr6gebbi id6kt5l elsSdleges negyven nap k6t feladat el€ 6,Ilit benntinket. Megeml6kezijnk J6zus Krrsztus megvilt6 mfiv6r5l, €s megfijulunk megviltott
6letrinkben. igy mi magunk kozelebb jutunk az tidvoss6ghez, 6s mdsok ei5tt
hat6kony tanris6got teszrink rem6nyrinkrSl.
Mi a szerepe ebben a Szentl6leknek, akire id6n figyelmtink irlnyul, aki n6ikril nem maradunk meg az egyhlLz kozoss6g6ben? Lgyanaz, amr J€zus Ktisztus 6let6ben volt - Krisztus ,,az or6k L€lek iital onmagtrt adta szeplStelen dldozatul, hogy megtisztitsa lelkiismereninket a holt cselekedetekt6l, hogy az
616 Istennek szolgdljunk." (Zsid 9, 74)
Biztosan nincs hibdtlan, bffntelen €let avtl6gon. M6g inkabb nincs, ha szerencs6tlen id6kben a brin torv6nyesiteni akatja mag|t, 6s hamis lelkii.smerettel
babonLzza meg a lelkeket.
Ez€rth6t nincs tidvoss6g, csak Krisztus bfineinktSl megv6lt6 trldoz'ata r€v€n.
S ha mi vag1.r-rnk az egyh6z, a tovlbb 615 Krisztus, az trIdozat szelleme nem
hilnyozhat 6letlinkb6l, sem Krisztushoz val6 hasonl6sigunk, sem a mlsok
tidvdzit6s6n ek szolgllata 6rdek6ben.
Sai6tos ielent6se van az |ldozat szellem6nek az emberis€g tortfnetfben.
EI6g volt az €rtelem 6bred6se, hogy az ember folismerje 6lete minden jav6nak t5le friggetlen eredet6t. S ez€rthdl|lakifeiez€s€te sztiks6g6t €rezte, hogy
viszonozza az aj6nd€koz6 ismeretlen nagylelkfs6get. M€g inkdbb k6.sztetve
€rezte magtrt, amikor, a kapott ajlnd€kkaI visszaelve, ad6snak €tezte magtrt.
Ez a kett5s belsS tapasztalat gyfijtotta meg kezdettSl az lIdozati oltdrok tuz6t
ember teljes oda- irja prohlszka ptispok egyik elm6lked6s6ben -, hogy azjavatt'
tafiott
legtobbre
ad6sa jeleklnt elhamvassza mttnkdilnak
Az ember h6dolata, h616ia 6s engesztel6se azonban csak az emberr6 lett
Firiistenben, Krisztusban val6sult meg a maga teljess6g6ben, a Golgotln,
amikor az 6let Urak6nt sajdt lIetdt adta, hogy ki6t nyiljon minden nemzed6k
sz|,m ta az esend6 6s bukott €1etb51 rs az ij 6s maradand6 6letre'
A26A Jezus Krisztus megv6lt6 trldozata, melynek eml6k6t a legr6szletesebben 6rzik az evanglliumok lapjai 6s az apostoiok igehirdet€se, atta sarkallja
a Krisztust k6vet6 embert, hogy saj6t 6let6ben megStizze az trldozat szeilem6t, kapott javai,nak odaaclilsit Istennek az embereken keresztri.il, a jelen 6s
i6v6 iobbd t6tel66rt.
Itt Nagybojt, J6zus Krisztus megvdlt6 mfiv6nek eml6kezet6vel 6s a mi
^
Krisztust kovet6 illclozatos 6lettink megliitlLs6val. Szeretn6nk a szent neg)'ven
nap folyamdn, a benntink Krisztus 61et6t 6ltet6 Szentl6lek erej6ben, fidozatos
le*f 6s 6letfi, kr.ildet6s6t hitelesen teljesitS, jobb kereszt6nny6 lenni.
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N6hlny gondolat hozzlsegit ennek megval6sittrslhoz.
Az lldozat mindig onk6ntes lemonddssal jdr. Ismerjtik az
Evang6liumot. Csak azlehet Krisztus taniw6nya, aki le tud
nrondani onmag6r6l, azaz sajit egy€ni, mdsokat figyel^
men kivril hagy6 onz€s1r6l.
Nem kell agyaftrt, k6pmutat6 lemonddsokat kiotolni.
Tudomdsul J<ell venntink, hogy ig6nyeink v6geredm6nyben kiel6githetetlenek. A lemond6s szellem6t, mint az aldozatossig kezdet6t alakitja ki, ha a megel6gedeffsegre
nevelem magam. Ha az
€letet, eg6szs69et, tulajdont 6s minden aj6nd6kot szem el6tt tan6 hlr
16ra neveiem magam.

3-

€letUnk val6di feladata a r6nk bizottak tdhink telhet6
szolgllata, kiszolgtrllsa, kedv0k keres6se.
Egyedtll egymls 6let6nek megkonnyit6se a h6tkoznapokban, sajdt feladataink megbizhat6 teljesit6se lehet,
nemcsak eiemi kozdssCg, hanem az eg€sz orsz6.g felemelked6s6nek ztr\oga. Ha Krisztus Urunk annak is maradand6 gyrimolcsot ig€r, aki egy poh6r vizet ad a szomjaz6nak, a szolg6l6 lldozatklszs€g j6v5t teremt.
S v6gril is, ahol J6zus Krisztus nemcsak szolgilni jott
minden embert, hanem
6let6t is 6rtunk adta, az
Lldozat szellem6nek
n6lktilozhetetlen r6sze a
kereszt volt 6s marad.

Nem kell

Lim, semmibe veszsztik, hogy 6tven

nem

6ve

hdbor6skodunk,

l-rogy megszfnt gy armati
ki s z o\ gAltato tts 6 g u n k,

lassan 6pithetjr-ik
napot.

a hol-

Krisztus megv6it6 1l<Jozatlban engedelmes
lett a Lraliiig, m6gpedig
a kereszthal6lig. Krisztushoz hasonlit majd
rninden id6ben az, aki
rneg tudja hozni az engedelnress69 Aldozat6t.
I(inek? Mindig az llristennek, akit az emberek

jelenitenek meg sz6munkra, akik csak egymishoz alkalryazkodva
Srizhetik meg a sz6I6vesszdk 6s sz6lStd kozoss6g6t - Istennel 6s
egymdssal.
v

Ebben sem kell megal6sithatatlan lehet6s6-

geket elk6pzelnUnk. A
csalldok 6let6nek emberi boldogsigot termS
negSrzlse az egymtrs

irinti

engedelmes k€szs6gb5l fakad. Hiwesek,
nemzed6kek egym6st
kolcsonosen elfogadva
az trldozat megvflt6 ere-

jel

hordozzAk. Indivi-

dualista korunk nyomorfs6ga a mindig misban hib6t
keresS, csak sajit mag6t b6lvinyoz6 engedetlens6g 6s
elmaginyosod6s.
Senki sem vonja k6ts6gbe, hogy az emberhez m€1t6, az
Cletet elfogad6-tevd engedelmess€g az emberek szolg6latet jelenti. ,,Ez tesz naggyit" - mondta J€zus taniw6nyainak, amikor versengtek az els6s€g6rt. Lz6ta megtanr-rlt6k mir elSdeink is, hogy ehhez 6s csak ehhez a szolgii6 els6s6ghez ad er6t Isten Szentlelke az egyhlzban.
Hasonl6k leszr.ink Krisztushoz, ha meggy6z6dtink r6la:

keresni,

mindig jelen van. A lel-

kriletet kell keresni,
amely felfogja a kereszt
6rtelm6t,
melyb5l,
Krisztus 6ta, igazoltan
6let 6s Udvoss6g fakad.

Kempis TamAs irla
Krisztus kovetEse .cimii
mriv6ben, hogy 6letiink
keresztekkel van telitve.

A

keresztet,

a

szenve=

d6st bele kell h6t szimitanunk 6lettinkbe, mert
ha nem igy teszrink,

akkor is lesz, de kinos

teherk6nt

nehezedik

r6nk. A betegs€gek, si-

a balgasdgunk ritotte sebek
kertelensCgek,

vagy a minket l6sz6Iag
ok nElkril sfijt6 bajok hi
v6re 6s nem hiv6re

egyartnt

rdkoszonte-

nek. Csak J6zus Krisztus
keresztj6nek r.izenete, a
J6 Hir teszi minden brzonnyal keserves terhe-

inket ugyan nem k6nynyebb6, de 6let- 6s tidv6ss6gszerzSv6 a Gondvisel6s jelen rendj6ben.

Itt a krisztusi 6let

6s

kLjldet6s nagybojti ideie.
Templomainkban el6nk
allirlak Istennek Fi6t, aki
az 6r6k L6lek iltal lnmagtrt adta szeplStelen lldozatul,
"hogy az 616 Istennek szolglljunk. Ma mi vagyunk az eWhiz, a tovdbb 615 Krisztus, akik az trldozatossig szellemEben v6llaljuk a lemondds, az engedelmess6g, a szolg6lat €s a kereszthordozds lelktilet6t.
Ebben sz6mithatunk Isten egyhLzat 6ltet5 6s sokakat
irdvozitS Lelk6nek erej6re. igy nem v6sz kdrba nagy^
boiti id6, hanem meghozza term6s6t.
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GoR6G KATOLIKUS NAGYBOgI SZERTARTASAINK
,,Dics5s6ged temPlomiban l6v€n
azt gondoljuk, a mennYben va-

gyunk..." - €nekeljr.ik Kr6tai Szent
Andrls biinb6nati nagy k6noni6ban.
Aki igazAn igyekszik it€\ni a nagybojti szertafilsokat, v€gigirnidkozni
csod6latosan gazdag szovegeit, felismeri az idSbeli korlltok Atl6pesenek
lehetds6g6t, a menny foldon e16rhet5
iz€t.

Templomunkban igyekszr-ink rovi-

dit6s n6lktil v€gezni minden nagybojti szer-tarttrst. SzerclAn €s p€nteken
az el5szenteltek liturgiitiiLnak papi
zsoltlryersei segitenek az onmagunkra figyel€s kegyelmi sztiks69let6re: ,,T6gy, Uram, sz|mra 5rizetet,
6s koliilvevS ait6t aSkaimra. Ne
hagyd szivemet gonosz cselekedetre
hajlani, hogy mentegessem brineimet!"

Nagybojt elsS szombarjin tartiuk
Tyr6i Szent Tivadar naglw6rtan0 eml6k6t, s akol|yba6.Icl6st.Ezt a bolti
6dess6get - m€zbe kevert f5tt btza,

di6va1, mogyor6val, szAritott gYimdlcsokkel - megildva osztiuk szet

a szertartason jelen 16v6k kdzdtt.
Van, ahol halottas megeml6kez6-

sek alkalmdval is kCszitenek kollybAt.

,,Tebenned orvendez, malaszttal
teljes. minden teremtmCny. Dics5s6g
n6ked!" - Nagy Szent Bazil Iiturgi2ti6nak csoddlatos dallamvilS.ga €s fens6ge ugyancsak a mennyei hangokat

varizso\ja e16nk. Nem az otlik

eszr,inkbe. hogy kicsit tal6n hosszabb
ez a szertattds, hanem hogY menY-

nyire halad az id5: irjabb h€t telt e1, s
vajon jol fell-rasznfltuk-e azt abfnbiLnatra? Az embel foldi elete veges, az
6t halottak szombatlin elhunytjaink
n6v szerinti emlit6se ezt a felismer6st

segiti. ,,6, 6n lelkem, 6, 6n lelkem!
Ebredj fel, mi6rt szunnyadsz? K6zeledik a v€g6ra..."

Az €Ietad6 szent kereszt koz€Pen
i11. A Golgotdn is koz€Pen maga'
sodott, nagybojti utunk kozeP6n, a
harmadik vaslrnapon is el6ttiink
van. Irdnyt mutat, bitorit, a c6lt mu-

,,A sziveteket szaggassitok
nappal ism6t r6nk koszont az alkalmas) szent
id5, amely arra hivatott, hogy testlinket-lelktinket az €16
Isten szolgdlatAba fogja, az 6 akaratlnak megismer6s6re

A

n-rai

es teljesitesere hangolja.

A kereszt6ny i6t koncentratuma ez a negryen nap: a
megijulAsra val6 felhiv6st6l a Krisztussal egyUtt v6llalt"
szenved6sen At a feltamadlsig maglba s[iriti a Krisztuskovet6s valamennyi f6zis6t.
Egyszerre f6lelmetes 6s vtgasztal6 a szembestil6s por

mivoltunkkal. Ha komolyan vessztik, bizony, s[rlyosan
6rint, hogy terveinkr5l, llmainkr6l, mindarr6l, amiCrt
nap rnint nap f6radozunk, kimondatik, hogy veltink
egyUtt az eny6szet6 lesz, ugyanakkor szabadit6 erejti is
az tll6zi6kkal val6lesztrmolds, mert rijovtink, hogy nem
is kell mdsnak ienntink, mint polnak: Isten kez€ben, az
5 f€ny€n€l ez a pol aranyk6nt ragyog 6s 6lettel telik
meg

Nagybojti j6elhattrrozisaink arra irdnyuljanak, hogy
mindinklbb Isten f6ny6be helyezzt'tk €lettinket. Nem a
villgb6l 6rkez6, olykor eg6szen vakit6 reflektorf€nyeket
keressUk, hanem Isten tekintet6t, aki a reltekben is l6t
nppen ez6rt kicsiny, nem l6tv6nyos, de konkr6t 6s
magunkon mindennap szimonk6rhet6 vlllalAsokat
tegytink. Az im6ds5.g, bojt 6s irgalmass6g egym6sb6l
fakadjon, ne puszta ku1s5s6g, er5pt6ba, izzadsigszagO

tatv^. Az otodik h6ten k6t csodllatos
szertartasunk van. A cstitortoki utrenye - id6n Gyumdlcsolto Boldogasszony Unnepe miatt h6tfSre keriilt
it - a b(rnbinat egyik cs[rcsa. Kr'6tai
Szent Andrds kdnonjiban el€nk tdria
az 6- 6s Ujszdvets6g bfinbseit 6s

brinb6noit. Addmtol a t6kozlo fir,iig
sorolva 6rteti meg veltink: folytatiuk
az lsten ellen val6 szegul6st, ha nem
ismerjtik fel a brineinket 6s a binatot
szeretettel fogad6 Atya karjait. A 228
tropSr, ktil6n-ktil6n m61y meghajlissal, testileg segiti az dnmagunkra
talftlist. Az ot6dik szombat: az Istensztil6 dics6ret€t zengjuk az imafiz€r-

ben. Hathat6s segits6gtink, Pirt'
fog6nk 6, aki nem hagyia magAra a
hozz6 forclul6kat. Meghat6 hangula-

tot araszt ilyenkor a temPlomunk: a
h6romsz6lamir 6nek, a sok gYertYa
imbolyg6 f6nye ism6te\ten azt €tezteti: dics5s6ged temploma a foldre

szlllt mennyorsztrg.
Papp Anclras

fl€g, €s ne a rvlnratokat!"
er6lkod6s legyen. A kereszt6ny bojt nem testr-ink btintet6se, sanyargatasa, hanem szellemi-lelki Istenhez forduldsunk fizikar vettilete. Testr-ink a boitol6ssel vesz
rtszt az Istenfe figyel6sben, €s ez visszahat lelkr-inkre:

6rz6kenyebb€ tesz az Istent6| 6tkez6 apr6 jelekre,
inditdsokra.

Tovdbbl csak irgy van 6rtelme birmrt is megvonnunk
magunkt6l, ha azt i6 szivvel Istennek ad1uk. 6 pedig
sokszor felebarltunk k6p6ben jelentkezik. A t6v€n€z€s,
a tdrsaslgr €Iet korl6toz6,sa p61d6ul j6 alkalom, hogy az
igy felszabadul6 id5nket csaledunk vagy elhanyagolt
bar6,tatnk, ismer6seink meg\AtogatAsdra, megh allgatAsdr a, v igasztallsdr a fordits uk.
Testi-le lki adottsAgaink, kOrU im6 nyeink folytin mdsok
a lehet6s6geink, 6s persze teherbir6 k6pess6gr-ink sem
egyforma. Minden nemes sz6nd6kunkat 6s i6 cselekedettnket megm6rgezheti a teiiesitm6nykozpontilsdg s a
mdsok6val va16 6sszehasonlitgatfs

,,Ha ket napig bojtokz, ne kepzeld', bogy krilonb ucLg
anndl, aki nem b\rtoh. Te bojtokz, d'e baragszol, 6
ugyan eszik, de kedues. Te sziued kinjat es gyomrocl
korgasd.t ciuakodassal emdszted. rueg, 5 n'tertekletesert
eszik, es baldt ad Istennek."
Szent leromos
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Ndzzdtek q.z 69 madarait! ... a. mez6k lil:iomait ...Ne
a.gg6djatok tebd,t a bolnap miatt, a. bolnap majd
gondoskodik magd.rdl
A md,nak el6g a ma.ga baja.
Mt 6, 25-34
Babits MihLlv

Adj nekem, josagos J6zusom,
Tdged rnegdrtf ertelmet,
Teged Arcb 4rzelmet,
Hozzad siet6 lelket,

Zsoltir fCrfihalagra
Tudocl, bog,, 6fied tortennek ntindenek

-

Irantad. buzgo bensdseget,
Rad bukkano bolcsess4get,

mit busulsz?

A csillagok orok forgasa neked forog,
es bozzad szol, rad tartozik, erted uan minden clolog
a te bfinds lelked€rt.

Tege d fe lismerd uil ago ssagot,
Erted 6gd szeretetet,

-

Benned. el5 szfuet,
Teged dicsdrd tetteket,

O. bicld el nekem. benned a Cel 6s nalad a Kulcs.
,UIad.arka tolla se bull ki - eg se zeng. - fald se renxeg,
hogt az Isten rad ne gondolna. Az Isten sent. ertbeti meg,
oki tdged nteg nent ert

Mert kedueclert alkotott mennyet, 6s foldet, es tengereket,
bogt benned teljesedjenek; - s korok tortenetet
szerezte n'teseskonyuedtil - s napba md.rtotta ecset6t,
b og1,'

a
a
a

Te

szauaidra hallgatofr.ilet,

Te szepsegedet szemlel1 szemet,
Te

fobegedet magasztalo nyeluet,

Hozzad uagto bfi kitartast,
es adj, Jezusom, boldog
Jutahnazz je lenl,Steddel,

baldlt!

fenyes feltamadassal,
6s

az ordkke boldog 4letben
jutalmul Magadatl Amen.

add

kifesse lel kedet.

Szent Benedek
Kinele szinezte a hajnalt, az alkonyt, az emberek arcAt?

Mind teneked!

kinek keuert sorsokat es orontet es banatot.
bogt gazdag leglten a letkecl? Es kinek adott

Es

un

nyi bus szerel nteker,

szerelmek bfindt 6s gj,taszat? S bog,, bfin es gtasz egltsulyu legyen,
eleue elosztott szamodra szepen derfit es borut,
sorsot es udletlent, uilag nyomorat, inseget, baborut,
ntindent a lelleedre n'tert

zfigtak, tengerek szdradtak,
bogy a lelked. legten
csaszarok uetkeztek, seregek tortek, bogl,t megkapcl azt a bfit,
antit meg kellett kapnod, es uilagok uibarafutt
a te blinos lelkeddrt!
oLtony gyanant: wgt uan.r Eonok

Mert ne gondold, bogy annyi uagy, amennyi latszol ntagadnak,
Mert mint latasodbol kindtt szem.ed es bomlokod, ugjt nag,tobb
reszed enedbdl, s nenl. isnteredfol sorsod es
csillagocl
tr.ikoreben magadat,

Nem iehet neh€z hinnetek, hogy Isten
teremtette a mennyet 6s a foldet, 5 irlnyit
mindent, 6s 6 vezet el mindent a teljess6gig.
Nem lehet neh€z €reznetek, hogy olyan
kdzel vagyok hozztrtok, ,,mint aki arc6hoz
emeli a csecsem6t" (Oz 71,,4). Nem lehet
neh6.z meggy6z6dnotok arr6l, hogy 6lettort6netetek frgy keresztezSdik az eny€mmel, mint k6t szerelmi t6fi6net...
Ha ti adtok valamit 6letetekre, €letszent-

sEgetekre, ridvoss6getekre, ann6l inkibb
6n, Atyitokl Hagyatkozzatok r|m, gyermekeim: higgyetek bennem! Eg6sz napotok
irlnyuljon erre a meghitts6gre: ,,Ami: az
a tied" - mondta nekem J6zus.
eny6m,
^z
Erre 6n is kdnnyen adhattam v6laszt: ,,Amr
a tied, az az eny6m" (Jn 17,10)! S mintha ez

m6g nem lenne el€g, igy imddkozott: ..En
bennr.ik, te bennem, hogy teljesen egy
legytink" Qn 17, 23).
Pr6bdljdtok meg es megldtjdtokl

A foldon meg6lt bens6s6ges 6let, az
es nen't. sejted, bog1,t u,iletleneid belSled.

fakadnak,

tudod, bog1,t messze Napokban tennen erdd
rang es a planetakfelrehajlfuAk pdlyird el6n
az adamant rudakat.
es nem

orsz|g el6v6telez6se az igazi b€ke.
A szeretet teljessege.
Carlo Caretto: Isten ld,tta, bogy

ez

jo
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A betegek

- az egyhenkincseskatnrhia

A betegs6ggel, ami az €let szelves
r'6szet kepezi. korin megismerkeritem. Edesanyim kiskoromt6l fogva beteg volt, sokszor n6lkr.il6ztuk

keselesen, amikor k6rhtrzban volt,
vagy amikor erdtlentil fekudt otthon.
Nagymam1m harminc 6vig volt figYban fekv5 beteg. M6gis mindketten
tudtak a csalld szeretetet, erSt 6s
viddmsdgot sugtrrz6 kdzpontja lenni.
ahova feludtllni jirtunk, s meriteni
bel5le. Kozben persze pr6blltuk segiteni, kim6lni 6ket; lesttik, mi lenne
segitsCg, or6m nekik az adott PiIlanatban. Ez nagy egymS'sta figyel6st
erednr6nyezett a csalldban. Ha er6tiens6g6ben egyiktik hamarabb lett
ideges, igyekeztunk azt nem a szi'
vunkre venni: 5 a fontos, nem 6n!
Egy-k6t 6r.wel nagyszileim haltrIa
lehet6s6gem nYilt arra, hogY

utln

velem egykorir fiatalokkal elfekv5
korhAzban 615 id6seket ftirdessek.
Lelkesen fogadtam az 1tletet 6s egy
hajnalban 6n is 6tra keltem Budapest
belvd,rosa fe16. Lelkesed6sem igen-

csak lelohadt, amikor megllnam az
elfekv6 lepusztult 6ptilet6t. Amikor
beleptem, a szag riasztott meg nagyon. Feltem, hogy ingenilt leszek.

vagy undorl €rzek maid a koszos,
elhanyagolt betegek irdnt. Es aztln nem 6reztem setn undort, sem zavart, aklr f6rfi volt az ilIet5, aklt n5.
csak szeretetet 6s segiteni akar6st.
Az6ta is azt tartom, hogY a Gondvisel6s nagyon segit annak, aki az
elesettekkel foglalkozik. Amikor a
kozelukben vagyok, mindig felfokozottan tapasztalom meg Isten ielenl6tet, es szinte k€zzelfoghat6an az O
segits6g6t. rJgy 6rzem, a betegek, el-

6

,,kedvencei", akiket ktilon is eiiraszt kegyelm6vel €s szeretet6vel, hiszen tudja, rnekkora szr-iks6guk van 11. S ebbSl azoknak is jut-

esettek az

a

Gyakran hallom, hogy a szenved6snek megv6lt6 ereje van. ,,Kieg6-

dolog. Oiyan volt, mintha :6jta a
nagysziileim kozott lenn6k. Sokszor
mentem haza :.lgy, hogY €reztem:

szitem testemben, ami Krisztus szenved6s6b51 hrdnyzik" - mondja Szent
P1l is. A szenved6k,6ppen ez€rt,ha

voltam, kiilonos er6t €reztem ma'
gamban, 6s nem is esett nehezernre

felajlnljlk valami6rt vagy valaki€rt

tpbbet kaptam, mint adtam.
Nem egy szivszorir6 tortenetet hallgaffunk v€grg a gyerekekr6l, akik

mindenb6l kiforgatt6k, betett1k az
elfekvdbe, 6s nem is lltogatiik az
idSs embert. Sok, r6gebben sikeres,
jelent5s ember is volt a betegek kozott. Meghat6 ielenetekre kerult sor
az eg€szen sirlyos betegekkel, akik
mlr megsz6lalni sem tudtak. Akkor
lrittem el, hogy val6ban lehet szemme1 besz61ni. Nem egy tekintet m6g
most is el5ttem van; nem lehet elfelejteni 5ket. Ilyenkor 6rtettem meg,
mi az igazdn l6nyeges az 6letben. A
reklimszovegek nevets6gess6 6s
er5ltetett6 v6ltak. Lattam, hogy csak
egy sztrmit: a szeretetben, sz€pen le-

6lt 61et. Azok az id5sek, akik

igY

6ltek. emberek tudtak maradni az
emberhez m€ltatlan koriilm6nYek
kozott is. 6s sokszor 6k bdtoritottak
minket. fiatalokat.

A betegekkel, szenved6kkel val6
kapcsolatban sokszor jottem 16, hogy
nem 6n vagyok avil6g kozePe. NagY
6lm€ny pl. a fogyat€kos kisllny, akin6l szebb gyereket keveset ismerek;
lltszik raita, mennyire szeretik a

mes term6szet

-

€n sem. De amig ott

Orszdg6t. A hogyanr6l viszont sok-

szor teljesen mls elgondollsar van'
nak, mint nekem. Lehet, hogY valami
sz€p c€It hosszas firadozis 6r5'n sem
6rek el - azttrn ,,magAt6l megold6dik minden egy szenvedS rm6i6ra.
Ezt €rezte meg Lisieux-i Szent Ter€2.
aki misszionirius akart lenni, de betegs6ge miaft errSl sz6 sem lehetett.
Ezert mondta, amikor orvosi parancsra s€tAlnia kellett. ami neki eI€g nagy
fizikar gyotrelmet okozott: ,,most egy

missziondrius6rt s6t6lok, aki majdnem osszeeslk a flradtsitgt6l az Sserd6ben." Ezt lrezte meg az a misszi6s

pap is, aki katoiikus iskol6t akart
6pittetni. Mivel nem volt ra anyagi
iehet6s6ge, ahogy ezt iiyenkor szoktdk, ttrmogat6k ut6n n€zett. Elment
egy elfekv6be, megkeresett ket s[l-

lyos beteget. es mindkettSnek

szentmisCre. Csupa olYan 6lm€nY,
ami sokak el5tt reiwe marad, Pedig

a kezUnket kellene kinyfijtani
6rte. Napi alkalmak mindenkinek
csak

kiniikoznak: karon lehet fogni 6s hazakis€rni az id6s n6nit a templomb6l,

s kozben meghallgatni,

hogYan 6lt

Jokedvfi besz6lget6seket folytat-

voltak, hogy valaki tdr6dik veliik.
Vidimak 6s tilrelmesek voltunk, Pedig tobbtink nem volt 6ppen ttirel-

6

mondta: ,,Szeretn6k fel€piteni egy katolikus iskol6t. Sztiks6gem van a ma-

utcdn k6rdeztem meg egY elhanYagolt, acsorgo idds nenit, nincs-e valami baja. El5szOr gyanakoclva nezefi

tunk az id6sekkel, akik boldogok

annyit vir t6lem, hogY megtegYem,
amit tudok, de fel€pitenr 6 fogja az

nyire virja az kl6sek otthonlban a
vak n6ni, lrogy kivigytik a vasirnapr

szenved6-

tat, akik megpr6biinak

nak 6rni. amire mi, eg6szs6gesek,
emberi er6feszit6ssel k6ptelenek
vagy-rnk. 6k gyenges6gtik miatt mir
meg€rtett6k: aviligot nem 6n vdltom
meg - ez mAr megt6n6nt! -. az Isten
Orszitgitt nem 6n 6pitem fel 6n csak
r€szt veszek az €pitkez€sben. Isten

sztilei. Vagy amikor azt ltrtom, meny-

fiatal korlban. Vagy bekopogtatni
hozzA a szomsz6.dba. A mirltkor az

siik6n enyhiteni.

a

szenvedCseiket, sok mindent el tud-

rim, maid felderult az arca - lltszott,
hogy nem szokott gYaktan mosolyogni - €s hliitsan, szivb6l j6 eg€szs6get kiv6nt.

ga

el-

szenved€s6re: k6rem, ai6nlja fel

az€rt. hogy a telvem megval6sulhasson." Es az iskola fel6Ptilt.
Istennek is sztiks6ge van elfogadott
6s neki adott szenved6stinkre, hogy
folytathassa a megvtrltls mtiv6t. Van,
aki sfilyos betegs6gben szenved, de
valamennyir-inknek vannak apr6bbnagyobb fljdalmar. A lelki szenvedCs

sokszor nagyobb tud lenni, mint

a

testi, s ebb5l a kisgyereknek is, a feln6ttnek is kiiut, kinek tobb, kinek
kevesebb. Milyen 16 arra gondolni,

hogy Istennek adhatjuk szenvedeseinket, aki kez€be veszi 6s imSltoz-

tati^ azokat kegyelemm€ embeftlrsaink 6s a mi szdmunkra. TenYer6be
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vesz minket is, 6s ha senki nem is
lenne meiletttnk, 6 mindig mellet-

tunk ail 6s nem hagy el, fogja

a

kezunk, mert megig6rte.

Ha igy tudok - b6rcsak val6ban

- tekinteni a szenved6s k6rd6s6re, 6n is ,,szeretet leszek az egyhAz sziv€ben", ahogy Szent Ter€z a
tr-rdn6k!

m ga €lethivatdslt megfogalmazta.
Akkor Cpitem legjobban azt az Orszlgot, mely6rl naponta im6dkozom,
l-rogy jojjon el; akkor val6sitom meg
azt, amirSl J€zus igy besz6lt: ,,Senkinek nincs nagyobb szeretete anntrl,
rnint aki €\et6t adla barAtai€rt" vagyis a rtrbizottak€rt.
Pozs6

amik addig

6szint€nek lenni tanultam ezektdl
a gterekektdl, bogt nem kell takargatnom 6s sz€gyellnem semmit, ami
bennem uan. Azt tanultam tdluik,
boglt fogadjam el magamat olyannak, amilyen uagltok. S miutan elfogadtam maga.nx a bibdimmal egl,ttitt,
csak utana prSbalkozzak ualtoztatni
azokon.

Azota probalok masokat is arra
biztatni, boglt ldtogassanak meg idds,
beteg, uaglt elesefi embereket. Ha el is
mesdlem

Egri kispap koromban rendszerejartam egy intezetbe, abol balmo-

sen

z ott an

fog))atekos glterekeket neuelte k.

Mint minden embernek. nekem is sok
dolgom es gondom uolt, m6gis fontosnak tartoftanx, bogt id6t szakitsak
rajuk. Nekik is sztiksegt'ik uolt ram,
nagjt ordmmel fogadtak mind.ig. Nekem pedig taldn meg nagj,tobb szr'iks1gem uolt 6rajuk. Amikor kdztr'ik uoltam, eg! id6 wtan 6reztem, hogi,, nYonzaszto gondjaim kisebbednek, majd
a belytikre keruilnek. Nem multak el,

banem uiszonylagossa ualtak. S k6zben elkezdtern cin)lni olyanoknak is,

eszembe sen't jutottak:

hogy mozog a kezem s a sajat lAbamon mebetek majd baza, nem kocsiban tolnak, rnint nem eg)et a. gyerekek koztil.

az 6n

4lmEnyeimet, mas

csak ugt 4rtbeti meg, ba 5 maga
tapasztalja meg, mit is jelent egy
illten latogatas. Segiteni sokszor ugltsem tudunk a masikon: de ba megballgatjuk, mir az k megk6nnyebbulist okozhat neki. Nektink pedig
lelki gazdagodist.
Pogany Istuan

Egyetemi 6veim alatt keniltem kozelebbi kapcsolatba mozgiss6nilt 6s
szellemi fogyatdkos gyerekekkel. Ev-

folyamt6rsaim r6v€n tartottam a
kapcsolatot a klposztlsmegyeri kozoss6ggel. Ennek a pl€biniinak a

,.6szintdnek lenni tanultam ezektdl a glterekekt1l, bogy nern kell takargatnom ds sz6gtellnem semmit, ami bennern uan. Azt tanultam t5hik, boglt fogadjam el maSanxat
o

lyannak, amilyen uagyok. "

7fiataljai minden 6vben kardcsony 6s
hrisv6t elStt egy-egy teljes napot toltenek a szellemi fogyat6kosok v6rtesszSl6si int6zet6ben. Kortilbehil ot 6v-

vel ezelSt\ december 22-6n €n is
velUk tartottam, harmincegyn6hdny
hittanos fiatallal eg)trtt. Kicsit tartottam a tal6lkoz6st6l, 6s ez a feszrilts6g

mfsokon is 6rezhet6 volt, els6sorban
azokon, akik szintEn el6szor jottek.
Mindig is f6ltem att6l, hogy ha nekem egyszer ,,ilyen" gyerekem sztiletik, h6t €n akkor bele6nilok, 6s kudarcnak fogom €rezni az eg1sz €\etem. Szdmomra ennek a napnak az
volt a legmeglepdbb 6s legnagyszer6bb tanulsdga, hogy a nap v6g6.re
teljesen meg tudtam b6k6lni azzal a
gondolattal, hogy nekem is szr.ilethet
fogyatEkos gyermekem. Most m6r
6gy 6.rzem, tudom, hogy egy fogya'
t6kos gyerek is sok ordmet tud szerezni embertArsainak.
Ennek megtapaszt^llsiban 6s meg6rt6s€ben ez az egy nap megdob-

bentSen meghataroz6 voIt, hiszen
kev6s olyan nap volt az6ta az 6letemben, amikor olyan sokat 6s olyan
6szint€n tudtam egylitt orillni 6s
egyritt nevetni misokkal.
A mdsik nagy llm€nyem fogyat6kosokkal az elm0lt nydron volt,
amikor a falumbeli pl€b6ni6n feln5tt
6s if,6sdgi hittanosokkal 6t napra
vend6gUl llttunk kilenc halmozottan
h6tr6nyos helyzet(t gyermeket, akik a
vakok 6s gyeng6nllt6k int6zet6ben
laktak, mint lllami gondozottak. N6hinyuk nem,,csak" vak, hanem mozgdss6nilt is volt. fjszakdra hdrmann6gyen maradtunk vehik, mig napkozben az eg6.sz hittanos csoport
megfordult eW-eW programon. Az
6tkeztet6sbe a falu id6sebb tagjai is
bekapcsol6dtak; volt, aki a pl€blnrln
f6zott. 6s voltak. akikt6l otthonr6l
hozruk el az aznapi eb6det. Az alapanyagot a f6z6shez a falu lak6i adtlk
6ssze.

Erdekes volt megtapasztalnunk,
hogy ezek a gyerekek mennyire 6rz6kenyek a szeretetre, 6s hogy egYegy apr6 odafigyel6sre milyen orommel 6s mekkora viszontszeretettel v1laszoltak.

A zir6napr mis6n k6t teljesen vak
gyerek orgon6lt, 6s a mise utdn rovid
,,koncertet" is adtak. Meghat6 volt.
ZZ
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TUDASON INNEN _ ES TUL
Gondola,tok
Nietzsche szerint az, amrt egYmisnak hazudunk semmi ahhoz k6pest,
amit onmagunknak hazudunk. Ogy
v61em, legtobbszor tudattrban vagyunk ennek, m6gsem vettink ezzel

szimot, 6s nem vonjuk ie a megfelel5 kovetkeztet6seket. Ez rogton
kidenil, mihelyt blrmilyen t€mtrhoz
hozzS.sz6lunk. Nem vtrIaszaink tar'
talmtrt illet6en t€vedtink - ez m€g
talin megbocsdthat6 lenne - ink6bb
vAlaszaink hdtter6ben lehet valami
nagyon sfilyos probl6ma. Arra gondolok, ami rdgton jelzi gondolkodlsunk korruptsigitt, mihelyt szarrlnk,
llldsfoglallsunk ellenv6lem6nyeket
viit ki, mihelyt bdrki kritikdt gyakorol vehink szemben. Az ilyen helyzetekben gondolataink osszekuszil6<l1sa, hangnemtink v6dekezS-tltmad6pozici6t jelz6 lthangol6dAsa
mutatj^, hogy gondolataink kimond6s6nak h6tter6ben eleve axi6mak6nt kezeljiik onmagunk t6vedhetet1ens6g6t, s irgy sz6lunk, mintha
elevenen 6lne benntink a l€tez5kr5l
€s a l6tr6l s2616 ismeret, az ,,Aranykori Tudls". A bajnak csak kisebbik
r6sze, hogy m5.r r€g nincs bennr.ink
ez az ismeret fta\tn mdr a tortdnelmi
id5k kezdet6n elveszitette ezt az emberis6g), a nagyobb baj az, hogy tigy
tesziink, mintha bennunk lenne.
A felszinen 615 ember 6lete ez€rt
arr6\ sz6l, hogy - mikozben e tud1s
elveszt6s6t onmaglnak letagadja pr6bilja 6lland6an meg6szni a szem'
bestil€st az alaphelyzet€vel, tev€kenys6gbe, programokba, vagY amr
m6g sirlyosabb, emberi kapcsolatokba menektil, csak az€rt, hogy bujkdlhasson onmaga e151. S ekozben mindent 6gy tesz, mintha alaPvet6en
rendben volna minden, csak a felszi-

nen lenn6nek probl6mdk. Pedig a
kegyetlen val6sig sokkal inkitbb az,
hogy a nehezen el6rt provincillis
sikereink semmit sem vdltoztatnak
meg a szem6lytink_ m61y6n megbfrv6
ellentmonddsb6l. Ugy tesztink, mint-

ha valamit tudnink, 6rzelmeink elhitetik velr.ink, hogy elkertilhetltik a
fil6 felismer6st: fogalmunk sincs a
Val6sigr6l. Ez6.rt igaz, hogy a mlsok

a.

na.gybditi idd kezdetdn

fel6 kimondott hazugs|gaink arinyban. srilyban eleny6sz5ek ahhoz k€pest. amit onmagunknak hazudunk.
Mi lenne, ha v6gre aYal6sigr6l s2616
eredend5 tuddsunk elveszt6s6t nemcsak idSnk€nt ismern6nk be, hanem
eleve ennek komolyan vetel6vel,
minden konklfizi6jdt ievonva 6s minden kovetke zm€ny 6t v LIlalv a ny ilv i-

nulndnk meg? Jezusrol azt iriAk az
€vkdzi id6 els6 evang6liumai (Mk 1.
fejezet1t rd€zve), hogy ,,ftgy tanitott,
mint akinek hatalma van, nem 6gY,
mint az iristud6k". Ez a ..hatalma
van" kifejez€s jelzi, 6rezteti, hogy
J€zusbao 30 6ves korira be€rett a
Val6slgr6l sz6l6 ismeret. Birtokdban
van valaminek, ami gondolatat, szavai, cselekedetei mogott a h6tt6rben
hriz6dik, ami igazS.n er5t ad megnyilvdnullsainak; ami biztositia, ho gy
ne csak mondjon vagy tegyen valamit, hanem 6gy tudjon mondani
vagy tenni, hogy annak nyoma maradjon, hogy az - szinte kil6pve id6b5l 6s terb6I - orok €s mindens6get
betoltS legyen. (Ehhez az€rt kell va16ban kil6pnr az rd5b51-t6rb61, mert
ezen kateg6ri6k a paradicsomon kivlili tort6nelem jellemz6i, s erre a
korra mlr elveszett az aranYkott-paradicsomi tudds.)
Az evangElium - a gyermeksdgtdrtenetet beszamlwa - nem mds, mint
egy ilyen, az aranykori tud6ssal rendelkez6 szem6lynek megnyilv6null-

sai. Ezek utdn csak r6szletk6rd6s,
hogy mir6l mit tanit J6zus, s hogy
bizonyos helyzetekben hogyan viselkedett.

Lz

evang€lium

talln legfontosabb

mondata azt kozli J6zusr6l, hogy a
Tud6s birtokdban van. Aki pedig ennek a Tuddsnak birtokosa - vagYis
akinek ,,hatalma van" -, annak Persze, hogy'minden megmozdul6sa vil11mk6nt hasit a mi megrontoff letrendtink sot€ts6g6be.
Elettink taldn egyetlen igazi k6rd6-

se, hogy hogyan tudunk ennek

a

TuclSrsnak birtokdba jutni. Es itt v6gig
nem elm6leti tuddsr6l van sz6, hanem egzisztencillis tuddsr6l, vagyis

olvasmirSl. ami nemcsak szellemi

horizontunkat, hanem eg6sz 6lettinket, vagyis gondolataink^t, szavainkat, cseiekedeteinket \s |talakitja.
Az evang€lium tud6sitdsaiban talin
nem J€zus foldi pdlyafut6s6nak kime-

netele

a

legszomorfrbb. hiszen

ez

egyenes kovetkezm6nye elet6nek - a
farkasok kozoni bdrany - 6s evidens

tragikuma. Sokkal jobban

sajndll-rat-

juk azt, hogy semmi ismeretr-ink
nincs arlol a 30 6vr5l. amit Jezus a
nyilvdnos mfik6d6se el6n le6lt. A
szentmis€k bibliai oivasm6nyai is
kCnytelenek Yizkereszt ut6n olyan
esem6nyeket emlegetni, amelyeket
30 €v szakad€k vLlaszt el a karicsonyi tort6netekt5l. Az evang6listik
hallgatnak errSl a 30 6vr61. Teol6giatlag tal6n az6rt, mert nincsenek
kozvetien osszeftiggCsben az igazs6gr6l sz6lo j€zusi tanitlssal, ill. a
megv6lt6s mfv6vel. De ahogy egyre
inkdbb kezdi az ember €rteni, hogy
bizonyos szitulci6kban mi6rt 6ppen
irgy viselkedikr ahogy kitrinik nyilvdnos mfikod6s€nek tok€letes kohe-

renciAja, ezzel egyitt vdlik egyre
nyugtalanit6bbi a k6rd6s: hogyan
kenilt egyiltalAn al>ba a helyzetbe.
hogy fellep6s€nek els6 percetol
fogva ilyen kristtrIytiszta egy6n, hogy
ilyen hatalommal tanitson? Innent5l
mdr nem tanitAsfnak tartalma lenne
igaztrn 6rdekes, hanem mindaz, ami
mogotte van.
Erdekes lehetne olvasni az evang€liumban p6lddul arr61, hogy 30 6ves
korira n-iilyen bev6s5ddtt €1m6nyek
6ltek J6zusban, melyek foldi fejl5d6s6t, gondolkod6sm6dj 1n ak alakultrslt
befolyisoltdk. Hogy dol.gozta fol kudarcatt. mig pl. szobatiszta lett, sz€gyenlrzet€t, mikor kicsrifoltdk a
n5,z6reti gyerekek, vagy mit kezdett
azokkal a plllanataival, mikor kezdS
lcsk6nt nem csak af6raitott, hanem
az ttjjira is? Olvasni-irni tanulva hogyan tanulta meg a logikai kovetkezetess6get, vagy milyen volt kedvenc bogr6je, melyb6l M6ria kevesebb noszogat\stra is hajlando volt
meginni a kecsketeiet? Mit sz6lt els6

izben, majd k6s6bb, mikor a megbesz6ltek szerint elk6szitette a munka-
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darabot 6s a megrendel5 nem fizetett? Milyen arckifejez€st kolcsonzott
tantrcstalanslga, mikor egy iitala k€szitett tetd a legnagyobb igyekezete
ellen6re is bedzott, vagy hogyan

ortilt. rnikor valamely munkAja sokkal jobban siker-tilt, mint virta?
Megannyi megvllaszolatlan k6rd6s,
melyekre ha tudndnk a vtrlaszt, k6zelebb ker-tilhetn6nk J6zushoz, megerffe, hogy kordbbi tapasztalatait hogyan dpitette egys6ges rendszerbe,
r.nignem el6rkezett a pillanat, melyre
felCbredrosszedllt benne az,Aranykori Tudds", mely aranyfedezet volt
nyilvlnos mfikod6se mogott.
Ha l6tezik egy6ltal6n karakSn ha-

t6rvonal, mely elvdlasztja az ilyen
Tuddst a mi tudatlansigunkt6l, minden bizonnyal 30 6ves korira J€zus
ltl6pte azt. Mar a Tuddson tirlr6l sz6l
hozzS.rk az evang€lium lapjain. Es
mivel az 1tl6p6s prllanatAt nem €ri
tetten az evang6lium, marad szAmunkra a k6vetkeztet6s, pr6b6lunk
tudatlanul is abba az irLnyba tartani
megismerve-megszivlelve a k6ziih-ink kiemelked5 emberek feil5d6s6t.
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melyek tal n tt)elz5k szdmunkra, s a
Tudison tirli villg fel6 taftanak.

es 6vek v6g6n, besz6lgetni, vagy
csak szavakon tiili kapcsolatba l6pni

Neh6z v6IlalkozS,s ez. Mefi mig J€zus Elet€bdl a Tudfson tth szakaszl

vele. Akkorra m6r gyakran beteges-

ismerjrik, az emberis6 g nagyjai inkibb a Tuddson inneni szakaszban
alkotnak

-

meg ha idSnk6nt egy-egy

majdnem tok6letes sz6kapcsolat,
mondat, n€hlny r.item vagy ecsetvonls kikeriil is keztik al6l.
En siivem szerint szivesen lenn6k
tantja mdsok 6let6ben az 5tl6p€s plllanattrrak, mely kecsegtet a Titok
leleplezSd6s6vel, Tuddson inneni 6s
azon tfli egyesUl6s6vel. Tal6n a legnagyobbak egy-egy halfluk miatt be
nem fejezett konyve sokat ig6rne...
hogy Dosztojevszkij eszten"Tudjuk,
ddkon it tervezte, s 6lete f6 m(tv6nek szAntz az ,,Egy bfinos vallom6-

sai'-t. AZ hiszem, a villgirodalom
egyik legnagyobb vesztes€ge, hogy
ez a napl6 nem sziiletett meg. Hiszen

mdr reg€nyei is vallomdsok voltak."

(Pilinszky Jinos: Tanulmdnyok,
Essz6k, Cikkek II., 240. old.)

Szivesen megltrtogattam volna Pilinszkyt a Kftvolgyi k6rh1zban a 70-

kedett, szorongds 6s depresszi6 gyo-

tofte. ,,Pizsamdban van, a harisny|ja
lyukas, kin6z bel6le a nagyujia kdrme. Sokat f6zik. (Hangjdban dngitny
van.) Ideglllapota nem javui. Keveset 6s rosszul alszik. Gyakran hajnalban is r.ii5 helyzetben tal6lj6k, ujjai
kozt a csonkig 6gett, kihfilt ctgarettLval... Sokat n€z maga e16." (Trisk6s
Tibor: Pilinszky Jdnos, 285. old.)

Tal6n lett volna egy ijedt tekintete,
mely sokat ellrult volna az 6t16p€s161...

Tudva, hogy Sillye Jen6: A f6ny
gyermekei c, dala (mely e vitathat6
m(tfaj vitathatatlanul egyik iegjobb
darubja) majd k6t6vi iszonyir gyotrelmes betegs6g ut6n szriletett; konceft-

miliSben szivesen 6nekeln6m torkomszakadtdb6l azt a daIt, amit
mondjuk 150 6vnyi ugyanilyen szenved6s utdn ir, s rem6nyem szerint a
dobok liiktet6se, a tobb ezer wattos
m€lyalap diiborg6se, a sz6l6gitAr torzitott - m6r-mlr gyonyorkddtet6 sikitlsa ugyanennek a hattrw onalnak
kdzel€be segitene.

Szomoni, hogy itt, a Tuddson innen 61ve e p6ld6k megmaradnak a
te6ria sztntj€n.
Marad a keserri k6rd6s: hol 6r v6-

get a fold, 6s hol kezd6dik az €g?
Milyen az atmenet az immanens es a
transzcendens kozott?

Pllddkat ldtunk magas szintre fej16d6, de Tuddson inneni emberekn6l, s sz6l hozz6nk szikriz6 szavakkal Jdzus, mintha mindezeket az els6
30 6v6ben m6r r€g maga mogott
hagyta volna, a Tud6son tfrlr6l, ,,mint
akinek hatalma van". .Lz ltmenet pedig kegyetlenril hallgat magln6L
S ami sz6munkra marad: megErteni
a nagyok fejl6d6s6t - m6g ha av€gs6
kulcs nincs is a kezr.inkben - s az

evang6lium szakadatlan olvasdsa,

hogy szellemileg k6t oldalr6l kozelit-

stik meg a hatlwonalat, al6zatosan
tudva, hogy mi m6g erSsen az innens6 parton vagyrnk, Tuddson innen, 6s m6r-mdr vakmerSen rem€lve,

hogy egyszer mi is atkelhetunk

a

v6gtelenen, s majd valamikor ott leszrink ..Tud6son t6l"...
Ebben a feszrilts6gben taI6I motorra a torel<v5 elme 6vkozi id6 elei6n.

-kliat-
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Tan€

- Budapest

Veget 6rt a budapesti taiz1i tal11koz6, ami sokunk szLmSra nagy
lelki 61m6nyt jelentett. Tobben koztiliink el6szor tal6lkoztak a taiz1i lelkis6gge1 igy 6l6ben, sokan talln csak
most hallottak r6la el5szor. Most sajdt

b5runkdn tapasztaluk, hogy mit is
jelent a tallikoz6. Sok orsz6g fiataljai
vettek r€szt rajta. Elgondolkoztat6
t6ny, hogy az adatok szerinti 70 000

fiatal egy.uttlCte m6gis olyan b6k6sen, imddslgos l6gk6rben zajlott.
Nem volt visz6Iy, vereked6s, veszeked6s. Mi ennek a titka? Igen, j6l
nrondjdtok - az im6ds6g. Az rmAd-

sdg, arnelyen mindennap reszt vettunk, s az imtrdsig, amely megelSzte
a taIllkoz6t. A tatzli testv6rek kitart6

rmldsiga, az elStallikoz6k imiLdsiLgos l6gkore. Ezt a szewezlst b6rki
megirigyelhetn6. Isten szewezlse.

Abizalom zararrdokffiia folytatodik
Elmenyek a buda.pesti ta.izdi

tald,lkoz6rdl
Vajon elgondolkoztatok-e

azon,

hogy mi6rt 6pp nektek jutott osztilyrdszUl r6szt venni egy ilyen tal6lkoz6n? Mit akart az Isten mondani ezzel
az 6letednek? A t5letek kapott vissza-

jelz6sek szerint

a

legnagyobb e|m6nyt szdmotokra az esti imddsdgok

jelentett6k. Nem Budapest l6rvdnyoss6gai, nem a kr.il6nbdz6 el6addsok,
lranem az est€nklnti 6nekl6sek.
K6rpitaIj6r6l kb. 200 fiatal vett
r6szt, veled egyiitt, a ,,bizalom zar6n-

dokftjdn". Ne hidd, hogy ennek a
zarindokitnak v6ge. Folytasd tov6bbl Az ott megtapasztalt lelkUletet
add tov6bb, 6nekeld a tanult 6nekeket, szervezz ima6r6kat az egrhlzkozslgedben, pl6blnitrdon, buzditsd a barltaidat, hogy veled egyttt
vegyenek r€szt rajta!
Biztatask€nt n€h6ny €lm€nybeszlmol6 - tdletek - szamotokra.

Mikor elindultam ottbonrol, mar
uolt bennem ualamif4le izgalom -

gondolorn, mint mindenkiben

-

uala-

mifele uagyakozas egy ktilonleges,
egt uarazslatos dolog utan.
Hosszu 6sfd.radsagos utunk uolt, de
meg€fte. Az erkezest a regisztracio,
majd a uacsora kouette, amelynek. elfogyasztasi modja igen ktilonleges
uolt. Tobb ezer ember allua, illetue
foldon uilue k6lt6ne el a uacsorajat.

Mi kimenttink az utcdra, rnegdlltunk
egt epillet mellett, €s mint a hajlektalanok, a szabad eg alatt fogtasztottuk el az 6teh. En €lueztem.
Erdre, egy iskolaba kellett mennilnk, mert olt kaptunk szd.ll6,st. Tdbben csaladokboz kerailtek, en, es rneg
mjtam kfuill ndgjten uiszont ott alwdtunk az iskold.ban.
Naponta bdromszor uolt imaorank.
Reggel Erden, ddlben ,!s este pedig cr
Hungexpo eg,tik pauilonjaban uolt az

ima. Nekem legjobban az esti imd.k
tetszettek. Vard,zslatos dolog tortent.
bennem uolt az a kr,ilonleges 6rz€s,
amire ud.gytam.
Hogy milyen uolt az imaterem? Milyen uolt az oltdr? Szerintem gyonyon7.

1gy erzem, bogy mindenkire nagy
batassal uoltak a sarga alapra festett
bibliai jelenetek, ameljtek egyszentrek
6s tisztan 4rtbetdek uoltak, a plafontol
a foldig 6rd udrds ftiggonyok 6s az
aranyloan egd gyertyak, mdcsesek.
En legiobban a.z esti imdkat szerettem. A teretnbsn uralkodo felho-

maly, a taizei *nekek barm5niajanak osszess4ge olyanna uatltoztnttjct
az embert, hoglt az kepes lesz befogadni azokat a szauakat a bdkerdl, a
bizalomrol 6s az osszetartdsrol, amiket Roger testaer mond.ott nektink,
Roger testu4r egyik este ezt rnondta.

,,Ma sokkal inkabb, mint ualaha,
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szilksege uan a uilagnak a bekere es a
bizalomra, es nekaink, keresztenyele-

nek ezt apolnunk kell." Hiszem, hogy
az elmelked1sek, melyeket ballonunk,
formaltak bennuinket. Hoglt mindenki, aki eljott erce a talalkozora, a beke
es cr bizalom szolgajaua ualt-e, azt
nent tttdorn, de bizom benne, es naglton remelem'

Arpa

No6n-ri

rarznn6r
Amikor elSszor hallottunk Taiz6.r5l, val6jAban nem tudtuk, mit takar
ez a fogalom, mi ennek a l6nyege.
Nenr is hittik igaz6,n, hogy egyszer
eljqthatunk egy ilyen taI6lkoz6ra, s
csak akkor eszmEltilnk fel, amikor
mir a buszban utaztunk Budapest
fel6. Hosszadalmas €s firadalmas.
m€gis kalandokkal teli utazis r.olt.
Decen-iber 28-in este 6rkeztiink meg

a

talllkoz6 szinhelyEre.

Tan€i
uig1.1!

talfuldr:dzo

a

-

Hungexp6ra. Amikor kiszdlltunk

r€sm€teli adatok

o,g sz e;e4r'y-iinte gy' h etv eiezer, f iatalia v ett
?\
r€szt a Taizli Kozoss6g ianudr 1-j6n v€get 6rt otnapos buclapesti
talirlkozoi1tn - kozolt6k a szervez1k az MTI-vel.
Az okumenikus szerzeteskozoss6g A bizalom zardndokfrtia cimmel megre d zett$r6p-ffGegi tAlalkoz6jAn 75-20 ezer magyarorszlagi fiatal volt ielen. A nemzetek koztil a legtobb, szdm
szerint 26 ezer 500 rdsztvevd Lengyelorszigbol erkezett.
Olaszorszl.gb6l 6s Romdnidbol 4-4 ezer. Ukrajndbol 3 ezer.
Nemetorszdgbol. 2500, Horvdtorszdgb6l pedig 2340 fiatak ldtott
u.ndegr.il a magyar fSvdros. Franciaorszdgbol k6tezren, Jugoszllviab6l ezsiherczazan, lifvaniabOl ezerotszAzan, Szlov €nll'b 6I ez er oC gy s zizan, S z)cx akiab 6I e zr e n, Le t t ors z 6 g b o I nyolc szAzan 6rkeztek Budapestre. Bosznia 6s SpanyolorszAg 400-400.
EsztorszAg JZT, Pdnagllia €s Csehorszdg 300-300, Ausztria 272,
Oroszarsz|g 215, Belorusszia 274, Bulgltria L93, Sv6dorszdg 6s
Svdjc 750-150, Nagy-Britannia 100' r6sztvevSvel k6pviseltette
nag|.r a talAlkoz6n. Maced6nieb6l 74, Belgiumb6I 7 2. Albanidb6l
58,fiollan 61 54, Lu4gmbrrrgb6l 15, FinnorszAgbol €s irorszS.gb61.,10r101 Nory6gidb6l:'pedig 9 fiatal €rkezen Budapestre. Az
ossZefogt@'kulon szerepelteti D6l-Tirol B0 r6sztvevSj€t, €s nem
ieloli meg'.pontosan a dAn vendegek sz6m6t. A szervez6k tLj€kozratas szerint Taliz;€be valo hazat€r6suk el6tt a kozdss6g k6pvisel6i
halaad6 istentiszteleten vettek r€szt janudr 20-An Budapesten, a

H

.

a

buszb6l. nem mindennapi k€p t6rult
el6nk: rengeteg fiault littunk. Oi1'an

-:i4

JozsefvArosr Szent J6zsef-pl6biniatemplomban.

.Roger testv6r 7940.6en,'25: :6vesen'telepedett le Taiz6ben, egy
faluban, hogijt, l;2:eizeteskozdss'€ger hozzin letre , e
f!1;ia
5s
Taiz€i Kozoss6g napjainkban 25 orszAg mintegy 100 szerzeteseb6l
atl

volt ez, mintl-ra egy nyrizsg6 hangvavirat figyeln€nk. Alig ocs0dtunk
fel az 5.mu1atb6l, egy 6ridsi 6priletbe

irln;'f1s62p bennrinket, ahol nyilintartS,sba vettek, majd elhelyeztek
mindenkit. A mi csoportunkat nem
messze Pesttdl, a Csomori Altallnos
Iskollban szillisohdk el. Igaz, B-9
v

fiatal csalldokhoz keriilt. A

ta-

lAlkoz6 elej€n neh6z voh, hozzAszokni a metr6zishoz, de a v6g6re
belejottunk. Ktilon 6lm6ny volt,
amikor moccanni sem lehetett a
metr6ban, olyan sokan voltunk. A
legnagyobb ajind€k 6s csoda m6gis
az, hogy Isten segits6g€ve1 - ha
megprobaltatisok kozepet[e is - eljutottunk erre a taiz'i talalkoz6ra.
Meg6rtettuk a 16nyeg6t...
Hiszen a l6nyeg: Isten. Isten, aki a
hit €s a szeretet lltai osszekapcsol
bennunket, s r1€bredtink arra, hogy
barmilyen valldsu is a ,.mdsik". egy
Isten van, s mi egyek vagyunk benne.

Most, amikor visszaeml6kszrink a
bltran mondhatjuk: 6rdemes volt ott lenni, Erdemes volt
egptt imitdkozni a sok ezer fiatallal,
taltrIkoz6ra,

mert tudjuk, hogy imdink meghallgat|sra taliitak Istenn6l. Koszonjrik,
Urunk, hogy ott lehetttink!
Kiss Judrt, Olah Viktoria,
Nagt Krisztina, Ruszin Regina es

Ponitz Tamas
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hogy kUldjdn b6k6t orszlgukba. A konfliktus ideje alatt
t6bb izben is goly6zipor 6.rte a vdrost' A goly6k nem
ken-ilt6k el a Szr.ilet6s -baztllk6t sem. Az el5tte 1ev5 t6ren
egy palesztin 6let6t vesztette. A bazrhka belsejEben uresen maradt egy tisztelethely. Arafat palesztin elnoknek
Ramallahban kellett rnaradnia, mivel az izraeli katonaslg
nem engedte be Betlehembe. A mrilt 6vben Betlehem
m6g tele volt zarindokokkal 6s turistdkkal. Az utcdk ki
voltak disziwe; a vend6gl5k €s az izletek hainalig nyista
6lttak. Az id6n hiinyzott az utc6kr6l a disz; csak palesztin
z6szl6kat lengetett asz€\. AszAllodik 6s a vend6gl5k tiresek voltak, az izleteket nem nyitottik ki.

I(ura:,,bibliakeresked€sert" Cs
,,veszelyes kultuszok ted e szt€s€6rt"
hal6lbiintetGs i6tr
Januir 10. Majnek Antal pr,ispok felszentelte Munkdcson a Szent Erzs6bet nev6t visel6 virosi katitlsz
6piilet6t.
Okumenikus imabet uolt janudr 2o-28-ig.

Munkacson negy alkalommal kertilt sor cikunlenikus
egytittletre az imab'it folyaman: januar 21-en, bdtf6n a
gorog katolikus, ked'den a reformatus, szerddn a r6mai
katolikus templomban. Ezek alkalmaual az emlftett barom felekezet papiai 6s hfuei uettek reszt a kozos imakon'
Az imdk legnagj,tobb r€szen jelen uolt Majnek Antal r1nxai
katolikus 6s Gulacsy Lajos nyugdijas reformdtus ptispdk.
Horkay Laszto reformdtus poispok is megielent a reform'd''
tus templombltn Mrtofi imaallealmon- A negyedik osszejouetelre a uaros szel€n fekud reformatus ronxa templonxban kertilt sor Majnek Antal es Gulacsy Lajos ptispokdk
uezetesAuel.

Februdr 4. Amegszentelt 6let napiln Munkdcson, a sz€kesegyhAzb an rinnep6lyes szentmis6re kertilt sor, melyen
aKlrpitaljin m6kod6 papok, ndi 6s f€rfi szerzetesek vet-

tek r6szt. A szentmise alatti szer1tartAs keret6ben megfji
toftak papi ill. szerzetesi fogadalmukat.

Marcius 14-17-igferfiaknak, junius 6-9-ig ndknek tartunk cursillot Munkd.cson. B1uebb informacio a cursillorol a 19. oldalon. Varjuk a jelentkeziket!

Kti;r"r6Enr

Hfi.n-crc

Betlehem: sZomor0 ortodox karicsony
Az ortodox kardcsony tinnep€n Betlehemet vastag h6takar6 fedte be. De m6g ez sem tudta a vdrosra ereszked6 szomorfisigot feloldani. A J6zus szr-ilet6si helye fol€

6pitett Szrilet6s-bazilikdnak csupin fele telt meg emberekkel. A ieleni6v6k tobbs6ge helybeli lakos volt. Tu-

- a

meger6sitett kontroll miatt nem 6rkezhettek a helyszinre. A fegyveres konfliktus mdr
15 h6napia tart. Nagyon kevesen voltak ielen az I. Irenaios gorog-ortodox pitrilrka iiltal celebrllt tradiciondlis
6jf€1i szentmis6n is. A b6kess6g Isten6hez lmldkoztak,

ristdk 6s zarS.ndokok

A kinai kormdny pt6b6\a visszaszofitani azokat a vall6si kultuszokat, amelyek nem hajland6ak engedelmeskedni az illami kontrollint6zked6seknek. Hubei provincilban egy protestdns lelk6szt valllsos tev6kenys6g66rt
hallira iteltek. Fujianban egy tizletemberre halilos itelet
v6r, mivel 33.000 Szentirdst vin be illegdlis irton Kiniba.
Lai Kwong-Keung 38 6ves tizletember janudr 12-€n lllt
Fujian provincia torv6nysz6ke el6. A vid: ,,Yesz€Iyes kultusz a jogl\lam ellen." A valllsi intolerancifra m6r George
'W. Bush amerikai elnok figyelm6t is felhivtlk. A kinai
toru6nyek szerint vallisi eszkozoket csak egy€ni haszntrlatra lehet tartani. Mivel ez nagyobb sztrllitmtrny eset6n
nehezen val6sithat6 meg, m6g a hivatalosan elfogadott
protestens egyhdz sem tafija be en a torvCnyt. A kinai
kormdny k€nyszeriteni akarja a kereszt€ny egyhlzakat,
hogy llljanak be az lltala ellen6rz6tr n€pi egyhinakba'
Iiyen n6pi egyh|z a Kinai Patri6ta Katolikus Tdtsasig,
amely nem tartozik a p|pithoz,6s semmif6le kapcsolatot
nem tart fenn a Yattklnnal. A hongkongi emberjogv€d5
szewezetek 6s a polglri alakulatok erdsen kritrzaljak a
pekingi kormdny valldspolitikaiat. Az dltaluk beinditott
kamplny c6lja, hogy lehetetlenn6 tegYe a halllbuntetdst
kinai lllampolgltok sztrmLta'
Azt is ki szeretn6k vivni, hogy a hongkongi polgirok
bortonbrintet6stiket Hongkong tenilet6n toltsek le. A
kampAnyhoz az Amnesty International is csatlakozott.
a Hongkongban tart6zkod6

Putyin a rnoszkva i pipai Liftogatlisrol

nyilatkozik
A lengyelorszlgi

Gazeta Wyborcza f6szerkeszt6l6nek,
Adam Michniknek adott interjirt h6tf6n, januAr 14-€n
Vlagyimir Puryin orosz elndk. Az interifit az 6jsig tobb
r6szben fogja kozdlni. A janudr 15-i szdmban a legfontosabb r€szekb6l adtak izeIitSt. Ennek cime: ,,B6rrmikor

meghivhatom a pipit Oroszorsz6gba" '
,,Oroszorszlg €s a Yatikln kapcsolatai probl6mamentesek" - jelentene ki tobbek kozott Putyin. ,,B6rmelyik pillanatban k6sz vagyok meghivni Oroszorsztgba a pipiit.
De 5 maga, ha mdr Moszkvdba k6sztil6dne, azt szeretne,
hogy a litogatls teljes 6rt6kfi legyen. Ez pedig az Orosz
Pravoszl|v EgyhLzzal val6 teljes 6rt6kri kapcsolatok l6treiottet ielenti. Ez sainos nem t6lem fiigg. En csak segit-
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hetek, osztdndzhetem a teljes jogrl kapcsolatok kialaku11s6t az egyhtrzak kozott. Biztosithatom Ondket, hogy
ezen fLradozom. Ez az az eset, amikor kevesebbet kell

rszlLm 6s a kereszt6nys6g kozdtti p|rbesz€d-f6rumot. A
tavalyit Teherdnban tartottdk, a mostani tal6lkoz6 szinhelye pedig R6ma lesz. Irin, amelynek lakossdga 99

beszClni, 6s tobbet dolgozni. Taktikusnak 6s ttirelmesnek

szS,zaI€kban muzulmdn, diplomdciai kapcsoiatokat tart
fenn a Vatiklnnal. AzlszIlmKozt6rsas6g 40 milli6 lakosa
k6zil a kereszt6nyek szama mindossze 200 ezer.

kell lenni."

Matti+ Pei-sangde, R6miho z hii kinai
katolikus piispok temet6se
-Janudr 2-6n, szerdLn d€lel5tt helyezt6k

Az els6 fekete f6pitsztor az USA
piispoki karf.rnak €l€n

orok nyugalom-

ra Peking kozel€ben, sznl6falujiban Mattia

Az Amerikai Egyesrilt Allamok pUspokei elsS alkalommaI vtrIasztottak afroamerikai fSpisztort ptspdki karuk
elnok6v6. Az 0j einok $/ilton Gregory, az Illinois trllambeli Belleville prispoke, 53 €v€vel egyben a legfiata\abb
f6pisztor is, akit e tiszts6gre eddig jeldltek.

Pbi-sangde

kinai prisp6kdt. Peking R6m6hoz hri prispoke, Mattia Pei
83 6vesen, kar6csony vigililjdn hunyt el veseb1ntalmakban, k6rh1zban, rendSri 5rizet mellett, miutdn, mint nem
hivatalos ptispokot, iprilis 6ta h5,zi Srizet alatt tartott'k.
Egyedtil, szeg6nyen halt meg, ahogyan mindig is 6lt. Temetesen, a rend5rs6ggel dacolva, tobb ezer hiv6 vett
r6szt, nem pedig 200-300, amint azt hlatalosan kozolt6k

A belorusz egyhAz fjilsziiletCse
Az ut6bbi 6vekben a belorusz helyi egyhtznak sikenilt
begy6gyitania azokat a sebeket, amelyeket a szoviet
rendszert6l kapott. Kivivta maglnak nemcsak a hivek
tisztelet6t, hanem azok€t is, akik megakartdk semmisiteni
- mon<lotta Kazimierz Swiatek biboros, minszk-mohilevi

-

irja a FIDES nemzetkozi misszi6s hinigynoks6g. Temet6si rnis6j6n n6gy kormdnyhii, irn. hazafias pap €s akinai
kormlny llta1 iildozott egyhLz k€t papja koncelebrllt. A
hazafias egyhLz egy papja homililjfban ler6tta tisztelet6t
Pei ptispok munk5ss1ga elStt 6s a k€t egyhLz - a hivatalos 6s a foldalani - megb6k6l6s6re sz6litott fel. A szertartds cs6ndben zajlott le. b6r a rendSrs6g az eLm(ilt napokban mindent megtett az6n, hogy feltart6ztassa a

€rsek, az Osservatore Roman6nak adott interiirjdban.
,,Nagy fejlSd6snek lehettink tanfri, hiszen a papok sz5.ma 1991 6ta 60-161 283-ra emelkedett, 6s ugyancsak
megn5tt a templomok szAma. A n6gy egyhdzmegy€ben

temet6sre igyekv6 embereket.

300 pl€bfnia mrikddik, a prispdkok hatan vannak. A
kommunista rendszer nem tudta kitEpni a hit gyokereit,
de az ateista propagandtrval lelki legrires teret teremtett."
Az okumenikus pdrbesz6det illet6en Swiatek biboros
hangsrilyozta: a katolikusok nyitottak a szeretetben 6s
igazsi gban lef olytatand6 di al6gus ra, bd r nem hi5.ny o znak

Moszkvai ortodox k6nrs hangvefsenye a papa tiszteleGre
IJj€v napjln este

a

moszkvai Jubileum lelnyk6rus

hangversenyt adott a pipa tisztelet6re az Apostoli Palota
Redemptoris Mater kdpolnlLj6,ban. A mfisoron ortodox liturgikus 6nekek €s orosz n6p6nekek szerepeltek.
Ugyanez a 35 tagb6l 6116 n6i k5rus a d€lel6tti plpai
szentmis6n is 6nekelt a Szent P€ter-bazlkkaban.
A szentatya orosz nyelven mondott kdszonetet a k6rusnak 6s Alekszandr Nyevzorov kawezet6nek. A pApa azt
is rnegemlitette: tud r6la, hogy II. Alekszij ortodox pitri2rka 1ld6s2ryal jottek Moszkvdb6l, 6s ez€rt megragadta az
alkalrnat, hogy Altaluk eljuttassa hozz5, tesw€ri kdszont6s6t 6s karlcsonyi j6kivinslgait. ,,Orommel fogadtalak
benneteket, 6s rem6lem, hogy ezt a h6zat mindig magarok€nak tekintitek. Szivb6l adom r6tok 6s hozzAtartoz6itokra apostoli dlddsomat" - mondotta v6gUl Szentztya.

a neh6zs€gek.

Hazaketrdrlnek Szent Gell6rt erekly6i
Velence: Janudr I4-6n, hdtf6n d6lben alag1nAkvirosa
melletti Murano-szigeten Sz(tz M6.ria 6s Szent Dondt

templomSban tinnep6lyes szertartas keret6ben adt6k 6t

^

Piryai kinevez€sek

Iri;n k€pviseltette rnagit az assisi

Vatik6n: II. Jdnos P6l pdnteken, janulr !7-6nhozzdjtrult
azukrin gorog katolikus egyhdz szin6dusdnak dont6s6hez

irnatalalkoz6n^

az Oj donyeck-harkovi exarchdtus felallitasar6l. A szin6dus

Amint azt IRNA, a hivatalos irdni hinigyndksEg korlbban kozolte, az Iszllm K6zt6rsasig k6pvisel5je jeleh volt
az assisi imataltrlkoz6n. A hirt kordbban Mustafa
Bortrjerdi, lrin szentsz€ki nagykovete kozolte Francis
Arinze biborossal, a Yalliskozr Pirbesz1.d P6pai TanS.csa

elnok6vel, kozelmfltbeli tallIkoz6jukon. Az ir1.ni
nagykovet elmondta, hogy hazAja minden olyan
kezdem6nyez6sben r€szt kivdn venni, amely a valllsok

kdzotti pirbesz€det segiti el6. Irin 6s a

a

magyar ktildotts6gnek Szent Gell6rt egy erekly6j6t,
melyet abban a budapesti Belv6rosi F6pl6blnia-templomban helyeznek el, melynek egykori el6dj6ben, a volt
pesti Boldogasszony-templomban temett6k el az 1.046ban v6rtanfiha]tr|t szenvedett velenc ei szdr maz|str csantrdi ptispokot.

Yattk6.n

szewezl.s€ben id6n immdr negyedszer rendezik meg az

.

Altal az exarchdtus 6l6re kinevezett Sztyepan Menjok
aqtil pedig meger6sitette tisztsegCben.
Az exarch|tus a gorog katolikus egyhlzban az egyhlnmegy1n€l kisebb rangit, ondll6 kormdnyzatt egyhdzken-ilet. Egyidejfileg megerSsitette a pipa a szin6dus
k6t mdsik kinevez6s6t, mely szerint a lembergi ukrdn
gorog katolikus egyhdzmegye k6t irj seg6dprispoke Igor
Yozniak redemptorista 6s Hilb Lonchyn studita szerzetes
redemptorista

atya.
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pAryAzATI FELHivAs t<ilZfiPrSKoIASoKNAr(
budapesti iutalomkirinduliss al
-tz Ui IJajtas szerkesztSs6ge p\lyizatot hirdet 9-11'
osztdlyos

diikok

rlsz€re a kovetkez6 t€mtrban:

H ogy an gt akorolt tik

hitiiket a kiirny

e zete

db en

6l6k a kommuniztnus idejdn?
Keress valakit (1 szemdly elegend6), aki el tudia
mondani neked azokat a tort6neteket, neh6zs6geket,
oromoket stb., amelyek az elmfilt rendszer alatt tort6ntek rzele amiatt, hogy valllsilt gyakorolta; a nev6t
nem kotelez5 megadnod.
Felt6telek:

. Pillyizni lehet esszdvel vagy riporttal minimum 5
(vonalas) fuzetoldalon, olvashat6 k€zirlssal (vagy g€-

A Ptispoki Hivatal pLlyizatir6i tanulmlnyi napot szervez egyhink1zs€gi
munkatirsaknak. Elm6leti 6s gyakor-

Iati

ismeretsze

tz€sre egyatint lesz

lehet6s€g, az oktattrst a t6m6t j6l ismer6 munkattrrsak Yezetik maid'
Egyhlzklzsegenk6nt max. 2 f6 jelentkezhet.
RCszvercIi

dil 2 Hr.

Id6pont: 2002. lryrilis 13, 8.30.
Jelentkez€s a puspoks6gen, levClben
vagy telefonon: 89600 Munk6cs, Mira

u. 15., 231-54570
Ielentkez€si hat6rid6: 2002. iryrilis 3.
Helyszin: Munklcs, Szadova u. 25.

* Amely plly6z6 nem tartja meg a kiiris

kovetelel.
birdljuk
nem
munkdjdt
annak
m6nyeit,
* A munk6kat szakemberek (magyartandrok, filol6-

gusok) ellenSrzik €s pontozzlk maid. A pontozasi
szempontok koz€ tartozlk a helyesirls, szabatos fogalmaz6.sm6d, a t6mav\lasztds eredetis6ge, a szem6ly bemutattrsinak m6lys6ge, hogy mennyire kerek a mondanival6, az elbesz€l6i keret, ill. megjegyz6sek minSs6ge.

*A

'' Csak tollal vagy g6ppel irt munkikat fogadunk el'
* A munkitok fedSlapjAta (€s csak arra) irjltok 16' a
neveteket, a cimeteket, a telefonszlmotokat (ahol a
leggyorsabban utol6rhetr-ink), a szulet6si ddtumotokat
€s az iskol|tok nev6t.
* Azt is trintess6tek fel, van-e ittleveletek, 6s hogy az
sem akadliy'
meddig €rw6nyes. Ha nincs,
^z
Bekiild6si hat6rid5: 2002. m1'rcius 20'
Cim: 89600 Munk6cs, Munkicsy M' u 19'

TANFOLYAM

m6nyr6l.

Diiaz|s:

pelve).
* A versenY egYeni.

pAr;Azrrin6t

Az elbiri.]fls m6dia:
* A h6rom legjobb pirlyamunklt iutalmazzuk, a gy6zteseket pedig 2002. 6prilis 10-ig 6rtesitjtik az ered-

hlrom legjobb munka elk€szitSj€t 2 napos budapesti kirlndulisra visszlik, ahol szinhitzba, mozlba,
killlitdsra (pl. Vil6gra sz6l6 Magyarok!), vit osn€z6 sr e
mehetnek, 6s megismerkedhetnek egy budapesti csal6d 6let6vel is.
* Amelyik oszttrlyb6l a legtobb pilyamunka 6rkezik
(akir nyertes, ak5'r nem), az az oszttrly aj6nd6kot kap'
. A legjobb piiyamunktrk megjelennek az Ui naitisban.

16 uuNrArl

Mediugory ei izenet
2OO2.

ianwhr 25-

,,Draga Gyermekek! Ma, anxikor meg uisszatekintetek az elmult 6ure, arra biulak benneteket,
bogy nezzetek melyen a, sziuetekbe es hatarozzatok el, bogy kdzelebb szeretnerck lenni Istenbez es
az imahoz. Kicsinyeim, ti rn1g mindig jobban

ragaszkodtok

a foldi dolgokboz, nxint az

egiekhez. Hiuasommal batoritani szeretnelek ben-

neteket, hogy d'ontsetek Isten 6s a mindennapi
megteres mellett. Nem tudtok megt'1rni kicsinyeim,
bog,,ha nem bagtjatok el bfineiteket, es nem dontotdk az Isten es embertarsaitok szeretete mellett'
Koszonom, bogy kouettetek bittd'som. "
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A TESSZALONIKI TEST\IERPAR
Szent
Cirill €s Metod neue mindannyiunk
el6tt ismerdsen bangzik. Mint a szlau
nep nagy bittertt1i allanak emlekezetLink el5tt. Sokan meg azt is tudjuk,
ltctglt a cirill betfik, a cirill abec6, az
iras. a nyelu - nagtreszt tdlLik ere6l.
De ntegis, kik is uoltak 6k?
Az IFJU ANGELO RONCALLI. a k€-

s5irbi )O(II. Jinos pipa, m6g mint
romai teol6gusnovend€k talllkozott
- 5 naga emliti - Szent Cirill 6s Metocl hatahnas alakjlval a San Clernente-bazilika fold alatti altempio-

rnlban. ahovl Kvrilloszt (Ciriilt)

ierrettek. Majd. mint apostoli vizitAtor.nak a Balkdnon. Konstantindpolr'ban kellett arra gondolnia. hog'962-

ben inn€t indultak

-Uon-afoldre

K1a'illosz 6s Methodiosz. s magukkal

titt€k az

el,s6 szl6v 1b€c6t meg a
zsoltdrok 6s evang6liumok meg ma is

't
I ,i

meglep5en tok6letes fordit5.s6t.
VIi, r'r'ragyarok sem feledkezhettink

rreg arr6l, hogy kozrink van hozzijuk R6m6ban a pann6niai kereszt6tr1r5fo sz6winyainak mozg6t6ritd
6rsek€r,6 szentelt Methodiosz, aki
Szilr.r-riutlban tartotta sz6khe1y6t.
egvik r-izitici6s i)qan, valamelyik
Drrr-r1hoz kozeh szllv telepill6sfolton
icl5zr-e. eppen beleesett mir a leenc15 hontbglalls lehetSsegeir felcieritS magr-al csapatok egyik6nek fig1'ehn6be. Akkoriban a Fekete-tenger es a K6rpltok kozt. Ler'6didban
tany Az6 el5-n-ragr-ar torzsszovets€get

nrir csibitottak a
Iehet6s€gei.

Kdrpdt-medence

A jelenet nagvon eg\l

Cirill

€s Met6d (1869 €s 885)

Nemhogl' vadak lenn6nek 6s r.ildoz6k. de vez6reik egyenesen udvariasak hozztrjuk. Es feltlrul az is, mtl1'en fons6ges nyiltsig 6s szeretet
nt'ih.lnulhatott meg Met6dban. A

kin

..megszerette 6s megcs6kolta,,. A

honfoglalisra klsz:;'lS magyarsdg po-

liiikai \-ezerdi nyilv6n szimitottak
arra. hogr- ol1-an tertiletet szdllnak
meg. ameh'en kereszt6ny prispokok
is lesznek. 6s sem lem6szirolni nem
akarrik 6ket. sem elkergetni!
Kr-rilloszt eredeti nev6n Konstantinnak hir-tlk: szerzetesi nev6t csak
ror-id iddlel hallla eldtt vetre fol R6miban. Kert6itik koztiLl 6. a minregy
tiz €rr-el i-iatalabb. a kezdem€ntiezd.
a rudomenvos kir-itelez6. 926-927
tAj5.n maga-: rangf hilaralnokcsalldban sziileten az aklior mir szlAv falvakkal konih-eft Tesszalonikdban.
B6tyj6val egnitt gt'ermek}ioruk ota
besz€lt6k azt a sz\lv koznveh-et is.
amelyre kesSbb az egyhS,zi szovegeket forditottik, 6s melyet a n_v-elr'tudomdny ma ,,egyhizi 6sz16v'' n€vvel illet.
Bizinc ekkol mar egeszen ,.modern" hivatalnok-lllam volt; a hivatalnok-rencl tartotta fonn a ktils5 6s
belsd politika folyronossagat. IJtanp6tllsukat BizS,ncban lllami fdiskola
biztositotta. Itt tanult Konstantin is. A
csS.sziri udvar - Tlieodora csiszArnd
6s a vele eglaltt n6vleg uralkod6, fia-

tal III. Mil-i1ly felfigyeltek Konstan-

tinra az udvar elStt rendezett vitdkon.
Rokona, 'Ieofilosz kancelldr - aff6le
miniszterelnok - politikai karriert ki-

szerfi 6s nagyon szines lehetett. -\
sz6ban forgo vid6ker efesUl6-irrapogat6 magyar iovasok jelentik a

n6lt neki. De 5 a tudominyosat v1-

csrpat kinjinak liogy egy helvritr
egy ott td.5z5 kereszt6ny ptispokot is
taliltak. Az tuclja mat, hogy eg)prispok nem aklrki. Erte kr-ildet a
k6r€ssel, lltogassa meg. Hivei, a leteIepr-ilt ibldrnfives szllvok f6ltik 5t a
b5rrr-ihls. pogdny, keleti lovasokt6l.

visszat€rt. most

A bizinci

szerzetes-€letrajzir6 fel-

tetleniil hiteles 6s tdrgyilagos k6pet
kaport Merod 6let6nek tan[it6l vagy a ri vonatkoz6 foljegyzEsekbdl
- a m gyarokr6l. Mdr ismerik a kereszt€nys6get, fSpapjaik rangjftt.

lasztotta.

Diak6nussd szenteltette magdt,

6s

m6r tanArnak,

az

egl'etemre. Tobbe-kev6sb6 kotelezve

is volt dllami szolgalatra, hiszen az
lllam kolts6g6n kapta neveltet6s6t,
kikepz6s6t. K6s5bb €lerttlltn az 6lla-

mt

megbizatisok adt6k 6lete nagy
inditlsait. El5szdr eljuroft a Tigris 6s
Eufrdtesz foly6ig, a mohamedanizmus hivatalos irAnyaval akkor mdr
skizmdban aI16 itteni uralkod6ig,
akinek tenilet6n m6g erintetler-rtil 6f
tek az 5skereszt6nys6g 6s az Antiochiai Pdtrilrkd.tus t6rit6sei, 6s akit

6rdekelt, mi lenne, ha kereszt6ny lehetne. A Szenthdromsdgot nem tudta
eifogadni. EzutAn, ugyancsak birodalmi megbizisb6l, indult irtnak
Cirill f6nyes kuldottseg 6l6n a bithyniai kolostorb6l kiemelt bltyj v^l
Met6ddal egyritt a kazdr uralkod6,
hoz, a Krimre, kapcsoiatot teremteni
a Kaszpi-tengertSl a K6rpdtokig ter-

jed6 s a Don-foly6 mindk6t oldalln
letelepedett, a kaz1.r torzsszovetseg
uralma alatt 6.116, m6r-m5.r megszilS,rdul6nak ldtsz6 Kazlr Nagybirodalommal. Ennek 5ket fogad6 elSkeldi
kozt ott lehettek a magyar torzsfdk is,

akkor meg a kazAr

birodalom

alatval6r. Ez volt az elsS tal.6lkoz1.s

a

k6sdbbi magyarsig €s a k6s5bb villgtort6nelmi jelent5s6gre emelkedett testv6rp6.r kdzdtt. Eszrevett6k-e
egym6st, nem tudharjuk.

Kuldet6silknek a Krim csak a kapuja volt. Az itteni f5emberek megtudtdk t5ltik. mit akarnak, tovdbbjelentett6k. s 5k elmehettek a Kaszpitengerig. a f5kltn sz€khely€ig. Otr
megtortent a b6k6s kapcsolatok felv6te1e.

Yissza€rkezve meg sem tudtak pihenni, mert ekkor, 862-ben Erkezett
III. Mihllyhoz a Szud€tdkt6l a Garamig rerjed5 s a Balaronig h6dit6
Nagymorua Birodalom urdnak, Rasztrszlivnak klildotts6ge. Az eddigi n€-

met papok lrelyett BizAncb6lr k€rt
hitt6rit5ket - ,,akik rud6s f6rfiak
legyenek" - szl6v n€pe sz6m6ra,

,,hogy eg6szen megt6rjenek". A morvdk 6rtestrlve volrak, hogy a BaIk6non leginkdbb szllw nyelven halad a
t6rit6s. Bizincnak tehar nyilven 16teztek szliv nyelven j6l €rt5 papjai is.
Nem lehet tudni, hogy III. Mihllynak ki 6s mi6rt adta a gondoiatot, hogy Konstantint 6s Met6dot
ktildje ritra. Mindenesetre IIL Mihdly
5ket bizta meg a hivatdssal, a tobbi
m5.r a testvdrek dolga volt. S 5k
azonnal megtett6k azt a roppant I€p€st, amely a liturgikus nyelvek sorlba emelte a szltvot ezerszS,z 6vvel
ezelStt. Egyszer csak hangsfrlyt 6s
jelentds6get kapott az, hory gyerekkorukt6l kezdve 6rrettek 6s besz6lr6k
a Tesszalonika k6rny6k6n tanult koz-
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nyelvet. Es lelent5s volt Konstan-

foly6tol a Cseh-medenc6ig, nagyji-

vlrosa 6s R6ma k6zt az elhidegtil6s

osztone,
arnely tudomdnyos szinvonahi, Iogi-

akkori teruletEn.

6s a fesztilts€g.Ezekr5l a m6lyen saj-

Nagy, mondhatni forradalmi ered-

tinnak l|ngesz(t nYelvi

b61 a morva n6pnek

kus grammatikai kik6pz6st kapol ifjfkordban vegzelt ta^z
nulmdnyokban. Csak ez magYat6zza. hogy a gor6g irdsjelekbSl

5ket. Azonkivr.il sejtettCk, hogy
a p6pai hivataloknak el6bb t|-

olyan db6cet tudott teremfeni.
anrely tok6letesen visszaadta

szliv nyelv

dsszes magtrn-

massalhangzojit. MagAt

a

a

jekoz5dniuk kell roluk. Nem
k6mek-e? Nem az€fi krildtek-e
Sket Morvafoldre, hogy ott a
szl6v nyelvri kereszt€nys6gre
cs6bitva a hivdket, megakadiIyozzdk a nyugati kereszt6nys6gnek a Cseh-medenc6ben 6s

€s

nYel-

vet olyan magaslatra emelte,
amit az utana kovetkezS hany^tlas utdn csak szizadok
mirlva 6rt utol a fejl5d6s. M€g az
el5k6szr-iletek ideye alatt elkezd-

a Ktrrpit-medenc6ben va16 terjed6s6t? Tovdbb mehettek, de
Velenc6ben megint meg kellett

tek lorditani a liturgikus sz6vegeket, zsoltdrokat, az evangEliu-

rnot. Ne feledjuk el, hogY

az

lllniuk. A dont6s fel5hik, irgy

r-rt6bbiban n€pnyelven, 6s m6g-

latszik, m6g nem sziiletett meg.

is teologiai pontosseggal kellett

De aztAn megis meglett. es l.
Mik16s pipa ,,6gy v6rta 5ket,

kifejezni olyan dolgokat, mint
pl.: ,,Kezdetben volt az|ge."
Azt sem szabad feledntink,

akar Istennek angyalait'. ami
nyl|vinval6an hittiknek 6s si-

hogy az akkori keleti 6s nYugati
kereszt6nys6g kozdtt m€g nem
volt mas elt6res. mint nyelvi es
egYszertartdsbeli. 6k tehat
^z
kereszegyetemes
s6ges, az

kereiknek egyformdn sz6lt. Mire R6mdba 6rtek. a pdpa meghalt. -\Iir csak ut6da. II. Hadriinus (867-872) el6tt tudtak

t€nys69 nev6ben 6s c€Ijival
indultak ktildetCstikre, noha €ppen az 5 tfvoll6tuk alatt iAtsz6dott Ie
a k€tsziz €v mirlva bek6vetkezett

vCgleges szakadtrs e15zm6nYe, Pho-

tiusz6, aki kortirsuk volt, s akit

ndlatos esemenyek16l a teswerpar
nem tudhatott. Pldne a tort6ntekkel egy id6ben. Aquiledban
az€rt mlr hallottak egyet-mdst,
amt aggodalommal toltotte el

is-

mertek.

A helyzet, ha nem is szorongatta,
de mindenk6pPen siettette 6ket.
Nenr akartik, hogy RasztiszlSvot vaIarni rnegviltozott koriilm€ny elhatlroz|sa megvl\toztats'sira biria. Azzal
is tisztlban voltak, hogy a r6mai pi-

panak, mint Nyugat pitridrk^lAnak
terulet6r'e utaznak. De hisz 6k maguk

is fClig-meddig nyugatiaknak szimitottak. mert a r6mai ptispdks6g balklni vikariitusa tort6nelmi sz6khelyen. Tesszalonikdban szUlettek. At16pt6k a Dr6vdt, amelyen elSszdr az

elsd sz|zadban Szent Andronikosz
I6pett 1t a kereszt6nys6get hozva, s
ett5l kezdve a 11I. szLzadig gorog,

mayd iatin lett Pann6nia kereszt€nys6ge. Utkdzben kereszt6ny-szldv
es kereszteny-avar torzsekkel aielkoztak. De a morvlkhoz hiva csak
6ppen titj€koz6dni tudtak kereszt€ny
hit€letuk fel6l.
Kovetkezett Rasztiszllv birodalm6ban v6.gzett t6rit6stik, a mat' Gatam

m6nnyel. HatAr menti n6met ptispoks6gek t6ritettek itt. De az. hogy a nep

most anyanyelv6n kaPta meg a liturgilt, rendkiviili hatls..lnak bizonyult. A foloslegess€ vdl6 n6met
misszi6s papok visszat6rye jelentett6k a helyzetet ptlspokeiknek, akiknek k6pzelet6ben most rigY ielent
meg a t6rit5 tesw6rpir, mint kuldottei annak aBizlncnak, amely ellenf6l
a tev6kenys6gr.ik el6n. S ez igy ellenUk heves egyh1zkormAnYzati €s
politikai beav atkozS.sok sorlt vdltotta
ki. Sirlyos kellemetlens6geket, m6g
bebdrtdnz6st 6s megveret6st is kellett
szenvednir.ik, feljelentett6k 6ket R6mtrban. mint illet6ktelen behatol6kat
6s R6mdtol elterS anitas[rakat. I.
Mikl6s pipinlL Az erre R6mlba hivta 6ket. De nem jutottak tovdbb
Aquileihdl. ott meg kellett lllniuk.
Ugytik, tudtukon kirtil. sokkal stilyosabb es bonyolultabb 6sszeftigg6sek koz6 esett. mint ahogY azt 5k
maguk r6szleteiben tudtlk volna.
Hisz oly r6gen elszakadva Bizianct6l,
alkalmi, csonka 6rtesUl6sekre szotulva, nem tudhattik, milY m6rt6kben

folytat6dik a gorog csiszltstg sz€k-

igazolnt kereszt6nys€gr,iket. Az,
hogl' magukkal vitt6k egy
6til6d6ban Szent Kelemen pipS'nak
lltaluk a Krimben follelt ereklyCit,
m6ly megilletSd6st vdltott ki.
III. Mihelyt meggyilkoldsa nagyon
kedvez6tlentil hatott Konstantin.ra.

867 karicsony6.nak ti\6n bel€pett

a

r6mai-gorog szerzetesek kolostordba,
s a Kyrillosz nevet kapta. Ezen a n€ven halt meg 867. februlr 1'4-€n. Ezzel a nlvvel vonult be Szent Kelemen p6pa bazilikdiiJ;a €s a szentek
sorAba.

Met6dot, aki mogott osszeomlott
Rasztiszllv birodalma, 876-ban 6rsekk6 szentelte a PiPa. Re6. m€g roPpanr kuzdelmek vdrtak, 885-ig, halitllig. Szirmiumban alapitott 6rseki
sz€k6t nem sikertilt megszilfu ditania.
De 6ppen a l6tsz6lagos sikertelensCg
vitte sz6t 6letmrivtiket, akfu a parazsat a sz€\. Az 6 betfiikb6l szl6v ir6s
lett, s az 6 egyhtzi 6sz16v nYelvilk

vilt alapjivt

majdnem az

6sszes

szl6v n6p irodalmi fej16d6s6nek.
Alakjukat 6s 6letmfivtiket egyar6nt
szentk6nt 6s nagynak tiszteli a keleti
6s ny.rgati egyhftz.
Ijjas Antal ,,Szentek elete" c'
muue nyolnan

il
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Mire varr ideje egy csalados embernek?
A cimben szereplS k€rd€st tai6n
;^1.;t-I;^,. l.^ll^-^
rrrnauu
fOltenni: Mire
r5-Y
nLrlLr rL
kellene. hogv id5t ralli)on egy csal6dos ember? Mindegyiktink id6hilnnl'al kUzd. A h6tkoznapok milli6 apr6 teend5je kozepette k6nyni'en elsikkad a dolgok fontossdgi
sorrendje. Erre c6lzott az a pap is.
aki az eskur,Snkle val6 felkEszi
ttrikor azt tanAcsoha nekr-ink. hogr'
rit=-;\^1,
L;
Nr l-A;.i1,^r..
UUJaAaL
..LUaZUrrA

l.^^,,
rrUSy

^-;1,^alrrlNul

az €l.et hulllmver6sEben elmosodnak a part vonalai, akkor se veszit-

siik szem el5l az irinr-t.

Ih-en
,,b6yik" lehetnek a napi kozos imid-

sdg a hetente felt6tleniil a tdrsamnrai kettesben eltolton id5 stb.
\agr on sokszor az ember ugr €rzi. hogr eg€sz nap egt pillanatra

ill rneg. m6gis kEptelen m€g az
alapvet6 munkdkat is tisztess6gesen
eh,egezni. Ket dolgot azonban mindenk€ppen tartsunk szem el5tt! A
fblytonos munklhoz enelgia kell.
Nemcsak testi, lelki is. Ezt ez eneF
gilt pedig legfSkdppen istenkapsern

csolatunkb6l 6s a csalidtagjainkkal
rral6 szeretetkapcsolatb6l nyerjtik. A
rrrasik idevlgo dolog. hogy mielott
rtgondoljtrk. rni mindenre nem jut
iA;^1. -^^A^l:.,1. aL
.ir ^zl
luwrl^.
a/ is _ cjszintenl
SwrluurJuA

ni

mindenre jut. Becsriletesen

szamoljuk ossze a tev€n6zessel. a
iolo:lege: es 5ekel\-es ..beszelgetes-

sel", traccsollssal eltdltott td5t.
az. L^^..
rrvS-\ a szornsz6d_

lu^^..
t tlv6y
\ 4rt

asszonnyal minden tor-ibbi n€lkul
beszElgetek 20 percet. de nincs 10
percem arra, hogl' a f€rjemre oszrat-

lanul odafigyeljek?)

Hogy va\6j|ban ki a fontos nekem, j6l mlrtatja, hogy mennr-i idSt
szhnok ri. (Itt nyilvin nem lel'iei
egyenes arAnyban n€znt a dolgokat'
ha napi 8 6ret toltok a munkahelyerrren, 6s csak egy 6rit a hizastir-

sarnmal kettesben - de azt teljes
odaadissal - ez term6szetesen nem
jelenti azt, l-rogy fontosabb sz6momra a munkdm.) A csaldddal foglalkoz6 keleszt€ny irisokban sok helyen

tdsuk nyilvin j6val tobb id6t ig6nyel..

Isten
L6nr.tink legm6ly6n
Istennel
val6 kapcsolatra vdgyunk^z
leginklbb.
6 a ..belsd k6r' . Ha ez a kapcsolatuttk szoros es rendezett, lelktink
bekes-;eget kz rtertt feltetlentil egyenlc)
a rt_1'ttgalotnntal) senki es semmi nem
Lebeti el. -\lint minden kapcsolat, ez
is akkor t-eil6dik. akkor nem hal el,
ha folva;rratosan dpoljuk ha iddt szAnunk ri. \Ieg kell teremtentink
lelkun-liben a csendet. hogy meghalliuk a hozzink sz6l6 Isten szavit..
Oiia:ru;rk kell az 6 tgelet. hogv el
ne t€r'esszuk a helves utat. -\lir-el a

Gcr.c:z rrp:61-napra
ti-^'et

+l:5ri:eni

megpr6bdl

nrn-Al-nanra

iziiL'-

s€gunk van e Szer.tiris vezete-<ere. es
hogr- rl.ira Hozzi ko-csuk az 6lerunket.

megerdsitsuk €lenink odaszAn1sAt.
\Iint a tobbi kapcsolatunkra szint
id6n61, itt is fontos, hogy az val6ban
teljesen odaadott id5 legyen, ,,teljes

szivunkkel, teljes 6rtelmiinkkel 6s
minden er5nkkel" figyeljtink oda a
velrink kapcsolatba l€pni akaro Urra.

IJ6rzasttrrs
Gyokossy Endre (teol6gus-pszichol6gus-ir6, gyakorlatilag egdsz
6let6t a csalAdpasztorici6nak szentelte) ir1a, hogy gyakran a hlzasfelek
azzal csapjtrk be onmagr-rkat, hogy a
gyerekekre forditott munkdjuk miatt
nincs idejr,ik egymlsra. Mds ir6k is
figyelmeztetnek
hogy hilba
^rra,
szeretik a sziilSk kr-ilon-kiilon
gye^ van
rekeket. nekik elsdsorban arra
rzUkseguk. hogy szuleik egymdssal
r rlo kapcsolatinak melegeben hizton: jgb3n erezhessek magu kat.
I3enis iontos az. hogv a ferj €s a
tele-eg rendszeresen elnienjen lalahoi'i kettesben. hogr'legr-en idejuk a
besz€lget€sre. hog]' kapcsolatuk
tolt6dion 6-s fira meg ljra megfijullon
az egr-r-itt lt6lt programokban. Kozos
szellenti 6s lelki 6lmen_yekre ug1.t5711ugy sztikseg L'an a bazassag eletben

taftasahoz

es fejlesztesebez.

nint

cr

testi eg/tittletekre! (Nem sz|mit egyszint id6nek a kozos ftvezes.)

olvasl-iatunk a helyes fontossdgi sor-

m5,sra

rendr5l. Ebben a sorrendbenn€zzik
v6gig a kapcsolatainkra szint td5tl

hdzastdrsntrI, m6g akkor sem. ha

A gyerekek nem el5bbre val6k

a

elll-

A r'sek r orrereke[1q'koncentralo
6lefvitelnek az a vesz€Iye is megvan
- irja Gyokossy - hogy amikor majd
kireptilnek, a szUl5k hirtelen ott allnak magukban, 6s nem nagyon tudnak mit kezdeni egymdssal. A gyerekeknek 6ltek, de azok elmentek. Sokan csak ekkor dobbennek rd, hogy
egymdssal va16 kapcsolatuk kozben
elsivdrosodott, kiszLradt
nem 6ntozt€k.

-

hiszen

A gyerekek
Bdr gyermekeinkre mindannyian
sz6nunk id5t, nem mindegy, hogy
milyen formiban tessziik ezt. Term6szctesen e leotnh$ idot a lizikai
elllt6suk koti le. Azonban mlr ah1.ztartesi teendSk v€gz€se kozben is
oda lehet figyelni arra. amit mondanak, 6s ha meg6rzik figyelmUnket,
ez m€lyitt a kapcsolatunkat. Emellett
persze fontos, bogy iddnk1nt osztatlanul az cju6, ouek lebesvl,nk. Egy

bardtndm meselte el. hogy nagyon
elfoglalt, az egyhS,zl>an is sokat dol9oz6 ldesapja minden szombat d61-

ut6n n€hdny

6rit

teljes eg€sz6ben

valamelyik gyerek6re sz6nt. Be volt
oszt.\/a, hogy a negy testv€r kozul

mikor ki megy el az Apukival

cukriszdlba, valamit sportolni vagy
csak irgy s6tilni. Feln5ttk6nt irgy
emlekszik vjssza ezekre az orAkra,
mint nagyon €rt€kes kincsekre, amelyeknek dontS szerepr.ik volt abban,
hogy bens5s6ges kapcsolat alakuijon
a gyerekek 6s 6desapjuk kozott.
Lehet. hogy neha megeri kicsit

ki

elmaradni a h5,ztantrsban, 6s gyere-

kUnk valamilyen jelent6ktelennek
n5 probl6m ljiv al f o glalkozni, hogy
6rezze szeretetLinket es azt, hogy
fontosnak tartjuk 5t. igy nyitott rnarad fel6nk, €s talin k6s5bb is felketfi

res minket a probl6m6ival.

Onmagunk
Nem feltEtlentil tekinthetS onz6.snek a magunkra sztrnt id5 sem, s6t!
Eppen hlzastS.rsunk 6s gyerekeink
szempontjib6l fontos. hogy legyen
mrbSl aliLnd6koznunk nekik. Nem
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biztos, hogy f6rjtinknek arra van
szr.iks6ge, hogy idSig6nyes 6telktilonlegess6geket kCszistink neki

-

le-

het, hogy sokkal jobban vigyik arra,
hogy kipihenten ldsson minket, vagy
besz6lgethessen velUnk egy konyw.r51. Yal6szinfileg egy felesEg sem at-

t6l boldog, ha mindig megveheti

maginak a divatos ruhf.kat, de a f€rj6nek a kimenilts6gtSl m6r rlmosolyogni sincs ereje.
A feles6g adjon mag6ra, hogy kivia f€rj€nekl (Persze ez
megfordftva is igazl) A gyerekekkel is

natos legyen

konnyebb tr"irelmesnek lenni, ha

legal|bb a minim6lisan

tesen beosztani az idej6t, rigy, hogy

ideig alszunk

mindenkire 6s mindenre el6g ideje
jusson. Sok napunk megy el frgy,
hogy a v6g6n megint megillapitjuk,
hogy elrontottuk. De Isten minden-

sztiks6ges
m6g
akkor
is,
ha nem
csillog-villog a Lak5.s, vagy csak egyszerd eb6det kapnak.

Az is hamis ,,onfellidoz6s", ha

az

apuka vagy anyuka valamilyen
eg€szsegUgyi probl6m6ban szenved,

de nem megy orvoshoz, mert ,,nincs
ideje rd". Egy hosszfr vagy kr6nikus

betegs6g, netallntdn a sztiks6gtelenr.il korai temetes a csalldtagoknak
sem 6ri megl
Ez sztp igy elm6letben, mondhatjuk, de csak 24 6r6ja van a napnak.
Nyilvln egyikrink sem tudja tok6le-

nap megadja, hogy rijrakezdjrik, min-

den egyes nap tj lehet6s6g, hogy a
Tdle kapott id6vel j6l sdfdrkodjunk.
lmSdkozzunk az€rt, hogy Szentlelke
vezessen minket ebben is, 6s napjaink min6l kozelebb jussanak ahhoz,
ahogyan

6

k€pzell eI azokat.

Marta

Szem€lyrsegftipusok
Tudjuk, hogy nem vagyunk egyformtrk. Nagyon egyhangir lenne a vll6g €s az 6letUnk, ha nem lenn6nek a

konilottiink l6vd emberek ktiionboz6 alkatfiak jellemiiek. M6gis rengeteg konfliktust okoz a csal6don beltil
€s azon kivril is, hogy mindannyian mdsk6nt reagtrlunk az

esemdnyekre, mlshogy gondolkozunk, mishogy besz6.Irink, mlshogy Allunk hozz5. a kornyezettinkhoz. Hogy
milyen a szem6lyis6gr.ink, ez szdmtalan dologt6l frigg.
Nagy szerepet jatszik a jellem kialakul6siban a neveltet6stink, a kornyezetr,ink, az onneveles stb. Megfigyelhetjtik
azonban, hogy uannak uelesztileten tulajdonsagok, ezek
osszess€ge az fig1/neuezett lelkialkat; amit ugyanugy
Istentdl kaptunk, mint a szemtink sz[net uagy orz orntnk
formajdt. N6h6ny 6vtizede kezdtek komolyabban foglalkoznr a iClektan kutat6i a szemllyis€gripusokkal. Rdj6ttek, hogy bizonyos tulajdonsdgok gyakran egyttt jtrrnak,
6s az emberek - bdr mindenki egy6nis6g - a n€gy alapti-

pus egyik6be besorolhat6k, 6s ezek a tulajdonsdgok m6r
eg6s zen kicsi korban meghatlrozzlk viselked6sr,inket.

Megk6rdezhetjtik, hogy mire j6 ez a ,,skatulyizAs".
Mindenki olyan, amilyen. Mire j6 ezt boncoigatni? Sok
szempontb6l hasznos tudni, hogy melyik lelkialkathoz
tartozunk mi magunk, melyikhez a tlrsunk, a gyerekeink
stb. Ha tudjuk, mire szdmithatunk egy adott alkatd embern€I, nem vdrunk el t6le olyat, ami ellenkezik a szem€lyis6g6vel. Sokkal konnyebben meg6rtjUk a viselked6s6t.
Pl. egy melankolikus feles6g minden neki mondott sz6t
megjegyez 6s kielemez, a szangvinikus f6rj ugyan zt a
megjegyz6st taItrn meg sem hallja, vagy f€l percen beltil
elfelejti. Ha nem ismerik egymds tipuslt, a f6rj nem fogja
6rteni, hogy hogy lehet rigy ,,odalenni" egy megiegyz€sen, amit taltrn nem is gondolt komolyan, a feles6g

pedig azt nem 6rti meg, hogy lehet frgy megjegyz6st
tenni, hogy 6t sem gondolja el6tte az ember.
Rengeteg ilyen ktilonbsCg menil fel a csalldokban az
id6beosztdst6l kezdve a renden 1t a kommunik6ci6 stilusdig. Ha ismerik egymds szem6lyis6gtipus6t, a fenti p€lda melankolikus asszonykltja nem fogja minden6ron
rendre szoktatni szangvinikus f6rj6t, mert tudja, hogy
vagy nem sikertil, vagy tirl nagy az 6ra; a f6rj pedig meg

sem kis6rli rlbesz€Ini feles6g6t, hogy vegye konnyed6n a
dolgokat, mert tudja, hogy egyszerfien nem olyan alkat.
Nem azt akarom ezzel mondani, hogy a n6gy tipus
ismerete nElktil nem 6lhetnek meg6rt6sben 6s harm6nrtrban a csalildok. El5bb-ut6bb megismerik 6s rem6lhetSleg elfogadjdk egymdst a csalildtagok. Sok sebet es

,,tanulopdnzt " megsp6rolb atunk azonban, ba eleue tisztd.ban uagtunk azzal, mire szamftbatunk eglt adott le]kialkatu ember reszErdl. Ez csokkenti benmink az lrrcilens6get 6s a fesztilts6get, valamint az ,,6tnevel€si k6nyszert"
is.

Miel6tt tovdbbmenn 6nk az egyes tipusok b emutztS.sira,
megjegyzendS, hogy tiszta tipusok nincsenek, Eleve k6t
tipushoz tartozunk tobbnyire: mindenkinek l-an egy uralkod6 6s egy mdsodlagos lelkialkata. Yannak, akiket taI6n m6r gyerekkorukban - sikeresen ,ltneveltek", ezek
az emberek tobbnyire sokat szenvednek an6l, hogy ellent6tben trll egymS,ssal a term€szetes szem6lyis€grik 6s a
r6juk klnyszeritett viselked6sformaEmellett - 6ppen a kdrnyezet. a neveltetEs stb. hatS.sira
- egy-egy tulajdonsdgunk .,kil6g- az adott csoportb6l.
M6g szerencse - kr.ilonben trilslgosan egyformdk lenn6nk.

Ldssuk akkor az elsS szem6lyis6gtipustl

A szangvinikus
,,Ing, mint e uias."
Alapvetden -kifele" 61. Konnyen befolylsolhat6 a j6ra
6s a rosszra egyarlnt - de elhattrrozdsaiban nem kitart6.
6 a, tetrsasag koz6ppontja. N6pszer6, mindenki szereti,
mert sohasem unalmas, jelenl6te fehidit. Kdnnyen lelkesedik, 6s mdsokat is lelkesit. (Sajnos, gyakran nem jur
tovibb a lelkesed6sn6l.) Rendithetetlemil oprimisra, kicsir
naiv. Sokat viccel, 6s m6g tobbet besz6l - 6ppen ez6rt
mdsokra nem mindig figyel oda. LendUletes, szivesen
kezdem6nyez dolgokat - v6ghezviteliket azttrn tobbnyire
milsra hagyja. Elete spontdn, dtletszerfien folyik, a tervszerfis6get nehezen viseli. Emiatt viszont birmtkor szivesen rendelkez6sre 6ll. Bdr konnyen felm6rgesedik, ha-

1
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nrar megbocsdt, nem haragtarto. Gyorsan elfelejti, ha
n-regblntottdk (6s mdst is elfelejt). Val6szinfileg nem lesz
a rnunka h5se, de j6 ttrrsastg,6s lendr.iletess6g6vel el6bbre viszi m6sok munkdjit. Negativ tulajdonslgai k6z€. tartozlk m€g, hogy sz€tsz6rt, felUletes, hebehurgya. kovetkezetlen 6s rendetlen, t6bbnyire nincs id6€rz6ke ugyanakkor ezt mindenki megbocsdtja neki. mert egyszer[ien szeretnival6. M1r kisgyerekkordben elbfivol minclenkit. szinpad neki az eg6sz vi16g. Feln6ttk6nt is sokszor
ol1,att. *t,t, egy gyerek, annak minden j6 6s rossz o|dalival egyutt. Nagy sztiks6ge van az elismer€sre. ez energiat
ad neki. Folosleges megpr6bllni (bizonvos szinten tirl)
kovetkezetess6gre 6s rendszeretetre ner-eini - ezzel aktrr
letorhetjuk benne azt a maglval ragad6 ragr-ogist 6s lendliletesseget, amit5l olyan szeretetrem6lt6.
MindazontrItal fontos, hogy a szangvinikus 6nfegr-elemre nevelje magdt, mert hosszfr t1r,u kapcoiatokban sok
plob 6mf t okozhat me gbizhatatlansAga.
I

A rnelankolikus
.,M€ly, nzint a tenger "

Sok tekintetben a szangvinikus ellent€te. -\lapr-et6en
\lindent megtiglel. komolsan r-esz 6s kielemez. Eppen ez6rt meglehetSsen kritiku-< €s s€rt6d€keny. nehezen bocsdt meg. Senkinek nincsenek olvan
nagassagai 6s m6lys6gei, mint neki, 6s ezek nem valtoznak egyik pillanatr6l a mlsikra, mint a szangvinikus alkatndl. Talin ez az oka annak is, hogy a tobbi tipusndl
bef'el€ fordulo.

ct

btek sz6m6ra is. Alland6an tok6letess6gre tdrekszik, emi-

att gyakran merev.

A nagy mfiv6szek tobbnyire ebbSl a csopofib6l keruinek ki. A melankolikus ember €rz€keny, ugyanakkor
egyittlrzd 6s tapintatos, 6nfelAldoz6. Kitart6, kapcsolataiban is hiis6ges. Neh6z ugyanakkor kedv6re tenni,
visszahtz6d6 6s bdtortalan. Bir €rz€sei m6lyek, nehezen
mutatja ki azokat. On6rt6kel6se alacsony, sokszor hamis
alLzatossig fellemzi. Nem tudja 6rv6nyesiteni sajSt €rdekeit, de meghallgatja misok gondjait, 6s megold6st keres
r6juk. Alapuetden pesszimista. Szkeptikusan n6zi a dolgokat. Mindent el6re megtervez a legapr6bb r6szletekig (6s
ebbdl nehezen kizokkenthet6), feladatait pontosan
v€grehaltja. Figyelmes, szereti a szepeL Nehezen ,,beszeli
ki magtrt", inkdbb csondben r6g6dik az esem6nyeken,
sokdig neheztel olyan dolgok6rt, amiket m6sok mAr r€gen el is felejtettek. Rendkivtil osszeszedett, kuls6leg-bels6leg egyarint. Latja a problCmdkat, €s kreativ megoldlsokat keres azokra. Nincs annyi kapcsolata, mint a szangvinikusnak. de azok m61yek.

-\ kdr-etkezd szAmban a kolerikus 6s a flegmatikus tipusokr6l lesz szo.
Marta

portos osszejoveteleknek a cursillo alatt

szo, kis

vagy rovid tanfolyamot ,elent. Csutortok est6t5l vasirnap estig tart6 rovicl
egrzuttlet bentlakissal, ahol papok 6s
vil6giak a katolikus hit l€nyeges igazs6-

gait 6s 6letformdit mutatjik be, nemcsak el6addssal, hanem besz€lget6sekkel, 6letp6lddkkal.
A hdrom napban J€zus szem6ly6re 6s
tanit6s6ra osszpontositjuk erSinket. Ez

a r6sztvev5knek a keresneny
gok 1t€1t isrneret6t nyfrjtja 6s v6gyat 6bfeszt benntik az Egyhdz szolgtlatdra. A
cr-rrsillo nem csupdn ismeretet, tuddst
:rkar ltaclni, hanem a hit 6hn6ny€t kir-r:il1a. Ehhez szr-rks€g van a r€sztvev5k
e.esz l6nvFre szivere lelk6re.
Lgazse-

A cursillo i6nyeg6hez t^ttozik

a

szentmise, a kdzos tmAds6g, a dial6gus,
a munkat6rsak szem6lyes tantslgt6tele,

az orom. A cursillo nem lelkigyakorlat,
hanem els6sorban eglaittlet, melyben
legfontosabb a kozos im/adsdg 6s a
besz€lget6sek.

Szeretn6nk, ha az oromteli eglutti6t

elsaj6titott m6dszere van, ami hozz6segiti a r6sztvev5ket hitLik elm6lyit6-

s€hez, kereszt6ny €letik gazdagitits/ahoz 6s az apostoh mr-rnk6hoz. Ilyen
m6don Cliuk et a keresztdny l6t orom€t.

igy

vdir-rnk alkalmass6 arra, hogy a
tdrsadalommal megismertessuk a kereszt6nyseget, hogy annak osszetarl6-

jivi, mozgat6ji:it viijuok 6s hogy a
cursillo v6gs5 c€lja szerint a Szentl6lek
lltal az eg€sz tlrsadalom kereszt6nny6
vdlion.

Kiket adr a cursillo?
Nlindazokat, akik felel6ssCge(" €reznek az 6letuk ir6nt. Akik fiatalosan nyi-

a

is folytat6dna. A r6szr

Vdlemdnyek:
..Soha nem tudtam, hogy Isten eny-

n]-ire szeretl ltt megtapasztaltam."
..Istenben mindig hittem, de
raliltqm

itt meg-

16zrrct ''

,,Eletemben el6szor megizleihettem
kozoss69 szeretetet."

a

Taldlkoz ri s Kri s ztu s s aI:
Ez a cursillo i6nyege. Egyszerrlen
hangzrk, de nem az. Gondolkodj el

ezen! Lehet6s6ged van a val6di, €lm6nyszerfi, tapasztalatt tal1tlkoz6sra
Krisztussal. Ha ezt megertiuk, akkor a
cursillo ereje, orome, boldogsdga, gy6nyore is 6rthet6 lesz szdmunkn. Yegy€l
r€szt rajtal

2OO2. dui

cursilldk Kdrpdtaljdn

tottak rudnak lenni. A valllsukat kev6s-

bC ismerdket vagy nem rendszeresen

teflraKnaK: lUUl. marc]rts 14-I/.

gyakorl6kat is hivjuk.
A h€tv€ge t6m6inak fel€pitCse megkiv6nja, hogy a jelentkez5 mindhdrom
napra felt6tlenul tegye szabaddd mag6tl
Telefonhiv6st se ig6rj.
Idedlis 6letkor: 25 €s 60 Cv kozott. A

NOf..t.f.,

n5i €s f6rfi cursi116t kulon tartjuk. Iskolai v6gzetts6g szerint nem csopor-

Mi a cdE"a a cursilkinak?
hCtv€ge ut6n

depresszi6ra. Nagyon megbizhat6. Ko-

l6dva egyhdzkozs€guk €let6be. A cso-

cursillo?

A cursillo spanyol eredetii

a

moly 6s megfontolt. Rendszeret6 €s rendszerez6 alkat
(n6ha trils6gosan is), €s ezt m6sokt6l is elv6rja. M6s tekintetben is magasra teszi a m6rc6t sajtrt maga, de a tob-

vev6k kis csoportokat alakitanak. majd
rendszeresen taldlkoznak, bekapcso-

CURSILLO
Mi

hajlamosabb
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tositunk, szeretjtrk
s6get.

a

sokszinfi kozos-

ZOO2. jiunius 6-9.

Hellrszin: Munk6cs

A helyszinen befizetend6 J

hrivnya

r€szv€teli dij.

L

sz6ll6st €s az eIIltist biztositjuk.

Jelentkezni a puspoks6g cim€n lehet:
89600 Munk6cs, Mira u. 15.
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Janvarr Eyck I.
Az Eszaki-tenger partlin eltertil6
vid6ket - a mai Belgiumot 6s Hollancliitt - annak idej6n N6metalfdldnek
nevezt6k. Ennek

a vid6knek

iak6i

ugyan nem dicsekedhettek olYan
fenyes mirlttal, mtnt az olaszok, nem
ismert6k a D€l lldisait sem, hazljuk
szelid, tlgas alfdldie sem volt olyan

fest5i, mint az it/1iai tdi, de ezen a
n6metalfoldi sikslgon - a termeszet-

tel vivott illand6 kr.izdelem ellenEre
- a XV. szdzadban olYan mriv6szet
sziiletett, amelyre m6ltin biszke ez
az orszig, s amelYet az eg€sz vilig
csod11.

Jan van Eyck ...e2 a n€v ragYog ki
legf6nyesebben a korai n€metalfoldi
festSk sordb6l. A mriv6szet eg€sz tor-

t6net6ben is kev6s olYan mester
akacl, aki m6ltin mell6 helYezhetS
lenne. Nem sokat tudunk r6la: Polglri csalldban szUletett, mrivelt irumanista volt, nagyra becsr.ilt6k a n6rnetalf6ldi 6s francia hercegi udvarokban, al-iol dolgozott. A burgundi
herceg udvari fest6je volt, €s, a mai
fogalmak szerint, a katnarls cimet viselte. De nemcsak k6Pfest6ssel'
hanem diplomdciai feladatokkal is
negbiztAk a k€Pzett, €rtelmes es jo
kinyitott genti oltd'r legfeb6 rdsze

Van Eyck: A genti oltdr kozdpsd rdsze

moclor6 fest5t: J6 Frilop, uralkod6ja
utasitasara p6ldiul P ortugllitrba utazott lllamiigyben, a herceg hizass6gitt el6k6szit6 kulddttseg taglak€nt.
Van Eyck szLmtrra a Politika azoo'
ban csak amoll'an mell6kes id6tolt€s
volt. F6 hir-at6sdnak a fest€szetet tar-

totta. amelvben sokat segiten neki
korin elhalt fir-€re. Hubert- O vett
r€szt Jan ran Erck f5mfir-€nek. a

genti oltarnak a munkllataiban is. E
nagyszer(t alkotls Gent virosir6l

kapta nev6t, ugyanis ott lllitottlk fe1
I432-ben az olttrrt. Szent Bravo temp-

lomiban. -\Ia is ott lfthato. \hn Eyck
olt1ra olvan. mint egy- szekr€nY,
amelvnek a belseie €s ajt6i festm6n1-ekliel vannak boriwa. A mindk6t
oldalon festen a;t6k (szdrnYaknak
nevezztik Sket) fedik el vagy t6ri6k
fel a k6z€psd r6szt, att6l ftigg6en,
hogy nyiwa vagY csukva vannak-e. A
kozdpsd r€sz 6.s a sztrrnyak is 6sszeillesztett deszkalapokb6l 6l1nak. Az
igy l€trejott titbllkon orokitette meg
Van Eyck a k6s5 koz6Pkori m6v6szet
e

gyik

le gna g y

szerlbb alkotitsil

Az oItAr mtrt Yao EYck korlban
hires volt. A XVI. szizadban, a hit6jit6s korlban kr.il6n e c€ka rendelt
6rdk vigydztak 16, maid pedig el kellett rejteni a k6prombol6k el61' akik
helytelenitett6k a templomok k6pekkel va16 diszit€slt,6s ktilonos szen-

ved6l1'tikt6l haiwa el is pusztitottak,
amit csak tali,]tak.

Az oltlrt kinyitva legfeltll a Szfz- Krisztus Kitlly - Keresztel5

anya

Szent J6nos fens6ges on6ll6 k6Pegyr,ittese l6that6. Alatta pazar, zold
mezd t6rul a szemr.ink el6. Krisztus
m6r

v€

gr ehaitotta me gv 6It6 aldozatA\

most Isten Bdr6nyak€nt 611 az o\ttron, 6s az 6 imadasAra gYulekeznek
a jilmbor lelkek a Fold n€gY sarka
fel5i.. Az oltdr ei6tt az Elet kttja, fe-
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nem otthonos f6kat.) A. hatt1r fantasztikus palrotdi az €gi Jeruzsllem
foldre sz6ll6 6pr.iletei. Nagyszerf sziluettet ralzolnak az €gre, €s jelent5sen hozz6jLrulnak, hogy val6s6ggal a

mennyorszlgot ldssuk magunk el5tt.
A nyugodt, szimmetrikus kompozi
ci6nak koszonhetden a sok k6p sok
alakja nem kezd 6n6ll6 6letet 6lni,

nem drzunk nyrizsgest. Am a

nyr-r-

godt elrendez6s nem v6lik unalmassi, s5t ha 6jra szeml6ljr-ik az apr6l€kos hfis€ggel visszaadott, r6szletekben hihetetlenil gazdag ttrbltrkat, is-

m6t €s ism6t nyfjtanak addig m6g
6szre sem vett 6rdekess6geket. Ezek
k6zUl is elsSk a fejedelmi 6s f5papi
m6lt6sdgot kifeiezS diszes ruhdk. A
mriv6sz nem iakardkoskodott a brokittal 6s biborszin szovettel, az
aranyb6l val6, gyongybs, dr6gak6ves

ruhadiszekkel. Krilon szenved6lye

volt az otvostirgyak 5br6,zolisa.
Ugyanigy sok sz6pet lAtni a zen€15
angyalokon is, akiknek arckifejez6se
krilonosen figyelemre mClto. Talan
ttlzLs azt lllitan| hogy ajkukr6l leolvashat6 az €ppen 6nekelt hang magass6ga, de t6ny, hogy remekril lAtszik rajtuk a hangk€pz€sre osszpontosit6 enekes figyelme.
Van Eyck ktilonos 6tIete az, hogy a
csukott oltdr als6 r6sz6nek n6gy fril-

k6j6ben

a

szent apostolok alaklat

mellett az adomS,nyoz6 hizaspdr
alakja s a viros gazdag polg6rs6ginak k6pvisel6i is helyet kaptak. Az
asszony von6sai szigorirbbak, a f€rj
arca kifejez6steljesebb: Lhitatot 6s
komolysdgot sugall, szinte aggodalA genti obAr cslrkott allapotabatt

lette

a Szentl6lek-galarnb

lebeg. A
dombocskdn 111.
angyalok veszik korbe, n6melyikiik a

Biriny oltdra kis

Passi6 szerczama\t emeli magasba.
Az im6.d6sra 6rkez6 sokasdg Szent
Agoston nagyszabisir tort6nelem-

filoz6fiai n-rriv€nek, a Civitas Deinek
polgAraibol 1ll, vagyis mindazokb6l,
akik Isten orsz5,g1,nak elj6vetel6t e15mozditjAk. Hetuh6l, a bokrok koziil a
1-rirvali6 prispok6k 6s a v6r'tan[r szi-izek csoportja, az elSt€rben balr6l az

6szovers6gi pitriirklk (koztrlk n6hdny ,]6 pogAny", igy feh6r kopenyben Vergilius) a prof€tlk vezetesevel,

jobbra a v6rtan[rk. 6ltkon az apostolokkal. Mindket menet folytat6dik
n€g a szfrnyk6peken is. A rn(w6.sz a

Civitas Deit min6l n6pesebbnek akarta mutatni. ez€rt lakoit sokf6l6re festette. Talilunk koztrik - ktilonosen
ha a sztrrnyk6peket is n€zztrk ^szketikusan sovanyat €s derrisen kov6rk6st. szigorrit 6s abrdndost, sze-

r€ny zarindokk6nt gyaloglot

6s

hercegi pompdval lovagl6t. Remek
r6szleteket llthatunk az 5ket konilvev5 term€szetben is. A botanikr"rsok
32 ndv€nyfajtdt tudtak megszdmolni,
€s azt m€g a laikusok is 6szreveszik,

hogy a h6tt6r bokrai kozt pinetrk,
plim6,k, s6t narancsfdk is rejt6znek.
(A portugdliai krildotts6g tagjak6nt
Van Eyck hosszfr id6t toltott az Ib6.riai-f6lszigeten, 6s alaposan tanulm6nyozhatta ezeket a szil6haz6i6ban

mas osszeszedetts6get. Kiss6 kancsal
n6z6st szeme, borostds 6lla, szemolcsei a val6s6s rendkivtl alapos megfi gyel6s 6nek bizonyitlkai.
A feletttik 1ev5 Angyali tidvdzlet
nem v6letlentil kertilt a ktllsS sztrrnyfelr.iLletekre, hisz ezen esem6ny tinnepe mdrcius 25-re, azaz csaknem minden 6vben nagybojtre esik, amikor a
szarnyas oltdrnak amigy is z6wa keII
Iennie.

Van Eyck genti olt6ra,
mindegyik6n

a

a

k6pek

szinek zomdncszert

a gondosan megmunkdlt
apr6l6kos r6szletek pazar b6s6ge
mindmdig elragadtatdssal tolti el a
mfiv6szet ir6nt €rz€keny lelkeket, 6s
m6ly lelki szeml6l6d6st vdlt ki a ma
is hitben 615kben.
ragyogS,sa,

RIUI,

Nagtszdl6s
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Harkovi kork€P
Ez €v janudrilhan lAtogatast tettem

Flarkovban, a Iegtivolabbi nagy ukran' varosban, ami kozel fekszik
Oroszorszdghoz Az ott 615 magya-

rokhoz indultam, aklk

mlr

r€g6ta

hiwak, hogy menjek elhozzdittk' Sai
nos

-

munkanaP l€v€n

-

csak n6-

hlnyan iottek ossze' Elmes6lt6k'
hogy a gYerekeik mir tobbnYire
asszin'iilll6dtak, nincs, aki tanitant
5ket rnagYarul.
Meglltogattam a Harkov hatAtdban
615 k6rmelitdkat is: tiz n5v6r lakik
oft; lengYel, ukr5rn €s orosz nemzetisegfiek. A kijevi kolostor ut6n' ahol

15 o6v1r €1, ez a mlsodik alaPitls'

Isten szolgilattrta €lnek ott imadsegban. szernl6l6d€sben 6s munkiban'
Sz6p rnisszi6t folytatnak a ferences
n5v€rek is. A Vakok Int6zet€ben foglalkoznak a gYerekekkel, s nagYban

hozztrjirulnak ahhoz, hogY €rt6kes
feln5ttek vftljanak be161iik, akik a tAtsadalonnak is hasznos lagiai, kotIltaik ellen6re. A viddmsdgon €s a szereteten kiviil a tanulisban is segitik a
gyerekeket, s persze hittant is oktatnak nekik. Specidlis ir6g6ppel leirilk

szimukra a tankbnlweket a vakok
irisival, az ttn. Braille-irissal' s azok
igy l1t6 tlrsaikkal egyritt v6gezhetik
az iskol6t, a gimntrziumot. tobben az
egyetemet is. A tobbi gyereket k6zrnfves foglalkozisok keret6ben megtanitjlk trllatfigutzk, bab6k k6szir€-

s6re. A textililb6l k6sztilt figurik
kiilonosk6ppen megragaditrk az embert: a szemiik, az orruk, mindentik a
hely€n van, s ez harmonikus, kedves
kinEzetet ad nekik. Mtg az int€zetr
karicsonyfdt is ezekkel a bdbukkal
cliszitettlk fel. A f6nyk6p tanirskodik
arrol a hanguiatr6l, amely a nSv6rek
6s a gyerekek kdz6tt kialakult' A
n5v6rek okos szet'etettikkel visszaad-

i6k a gYerekek emberi ontudatat,

meg6rtetik veluk, hogy sok mindenre
k€pesek: ldtistrk hianYa nem fel-

t6tienr,il akadtrlyozza meg 6ket abban. hogy teljes 6letet 6ljenek, kibontakoztassik k6Pess6geiket.

Harkov kozPontlfiban taltrlhat6

a

NagyboldogasszonY temPlom me-

Iyet az elmirlt 60 €v alatt teljesen

- hdromszintes iroda\5'z
lett bel6le. N6hinY 6ve. miut6n

be6pitettek

visszaadrtrk a templomot. sz6szedt6k
az 6sszes beEpiten szobit' €s a templomot 64 6v urin riira eredeti for-

mljlban alllriak helyre. Az

egyl't2tz-

kozs€g feltlmasztasa viszont m6r korAbban elkezd6don. Az elmirlt 6vekben Isten kegl'elm6bdl hatalmas 6ta-

lakulis indult el a helYi 6s a Lengyelorsztrgb6l 6rkezett papok ili' n5v6rek szen-ez€s€ben. Az els6 h6napokban a temPlom el5ft az utcin(!)
lolyt a tanitds. a keresztel6si €s jegyesoktatds. s5t a keresztel€s €s az
eskriv6 isi \Iiudn a templom koriili
udvart felszabaditottik valamennyire,

ideiglenes laklsokat
picinl'ke szobdkkal (2x2 €s 2x3 m) a
ndr erek sz\mtrta, ill. kont6nereket
hoztak a pllbinra r€sz€te. A p\€binos a sekresrye folOtt lakik. Nemr6g
€rkeztek itjabb n6v6rek (honorlt6k),
6k pedig a temPlomtoronYban kaPtak ideiglenes ,,1ak6st". A neh6z koriilm6nyek ellen6re nagy orommel'
buzg6nv6gzi mindenki a munkdilt aktrr a sok hajl6ktalan szolgtrlat|ban,
aktrr a vakok int6zet6ben, aktrr a
hitoktatisban 6s a pl€binra szervez6s6nek sokf6le munkijiban'

ott 6pitettek

Majnek Antal
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ANDERSEN

KET GYERTYA
Volt egyszer egy sz€p sz6l viaszgyertya, aki nagyon
is j61 tudta magdr6l, hogy rnir 6r.
- Viaszb6l teremtettek, formlba ontottek! - kev6hkedett. - Szebb a l6ngom, mint mds kozonsEges gyertyanak, s tov6bb is 6gek: krist6lyuveg csilldrban volna
a helyen vagy legaltrbb ezust WerLyatart6ban.

- Gydnyorii €lete lehetl - s6hajtott fel rnelletre a
faggyirgyertya. - Engem bizony csak faggy0b6l teremtettek, de az€rt 6n is 6rek valamit, mindenesetre tobbet, mint n6rnelyik faggyOgyert:ya, akit csak hfromszor rndrtanak. Engern nyolcszor rnfrtottak, hogy e16g
vastag legyek. Nem is panaszlom a sorsomai. Tudom,
hogy elSkelSbb dolog viaszb6l szulerni, mint faggyirb61, de hdt nem rajtunk m(rlik, hogy minek szr_iletunk.
Kegyed majd a szobitba keruil, a kristilycsilldrba, €n
meg a konyhlba, s az serr utols6 hely, hiszen az tartja eI az eg6sz h6zat.
- Ol - httzta el a sz\jitt a viaszgyertya. - yan a vili,gon fontosabb dolog is az er'6sn6l! Sokkal tdbbet 6r a
tirsasigi 6let. Ha az ember eg),' ragl'og6 tS.rsasigban
r-naga lehet a \egragyog6bb! Ma este b6l lesz a hd.zban,
nindjirt jonnek 6rtem meg a csal6dom6rt.
Ahogy kinondta, mdr jottek is 6rte. de nemcsak dt
vitt6k el, hanem a faggyigyertl.it is. \Iaga a htrz aszszonya vette a kez€be, s a konl.hdba vitte: egy kisfiir
vlrt ott kosdrral a kez€ben, Krumplival rakttrk meg a
kosarat, almdt is tettek mell€ je: a j6szitfi hlziasszony
ajind€kozta meg vele a kisfi(rt.
Ezt a faggyirgyertylt is vidd haza. kisfiam! - mondta
vegiii. - Edesanyltd vil6gos virradatig dolgozik, elk6i a
gyertya ndlatok.
A kisllnya off allt mellette, s amikor azthallotta,viligos virradatig, felragyogott az arca.
- En is fennmaradok ma vil6gos virradatigl - ki6ltor

Megorrilt az 1zvegyasszooy, amikor a gyertyat megI6tta.

- De sz6p szitl gyertyal -

git,mqd nekrink.

kiiitotta.

-

Eg€sz €ijel

vili-

Es meggyirjtotta.

- Juj! - udlkozott a gyertya, - Kozons6ges k6nes
gy-ufital gytjtanak me$ Bezzeg a viaszgyertyilt jobban megbecsulik odalt!
Ott is akkor gy'urjtottdk meg a gyertyakatt felragyogtak a termek. Kocsik robogtak ahi.z eI€, el6keld oltozet6 blli vend6gek szSlltak ki bel5irik, zenesz6 A,radt
ki az utcara.
,,Most kezd6dik a ball" - gondolta s6virogva a
faggyirgyerry-a. s esz6be jutott a gazdag kisllny oromt5I sugArz6 arca. ,,Ilyet se ldtok robb6l,,
De az 6zveg1.2557ony legkisebb leSnyklja egyszerre
csak odasomforddlt tesfv6reihez, megolelte dket, €s
nagy-nagy titkor sfgort a fulukbe:
- Mit gondoltok, mi lesz ma vacsorira? Srilt krumpli,
ugy 6ml - 6s csak tgy sugirzott a boldogs6gt6l; a
Wefiya villga 6ppen az arcAba hullott, s a gyerrya
olyan igazi ordmet ldtott az arcin, mint nemr6 g az 6ri
hdzban a gazdag kisldny6n, amikor igy dicsekedett:
,,Ma €jszaka b6l lesz nilunk, s a legszebb ruhimat
veszem fol, a piros szalagosatt"
,,L6m, a sr,ilt krurnpli €r annyit, mint a fEnyes ball* gondolta a faggyt gyertya.

,,Hiszen egyforrnln orul ez a k6t kisldny, a gazdag
meg
a szeg€nyl" M6g ri is tusszentett az igazs*gra,
helyesebben sz6lva sercent egyet, mert egy fuggWgyerty6t6l csak ennyi telik.
Asztalt teritettek, 6s nekillttak a srilt krumplinak. 6,
de pompls ize voltl Val6sd"gos r.innepi lakomdt csaptak belSle. M6g egy-egy almdt is kapott mindenki
ta boldogan. - Ma 6.jszaka bll lesz ndlunk. s a leg- vacsora ut6n, csemeg6nek. Azt1,n lefekridtek a gyeszebb ruhdmat veszem fol, a piros szalagosatr.
rekek, az €desanyjuk megcs6kolta dket, s nyomban el
Csak irgy sugl.rzott 6rom6ben.
is aludtak. De az anyjuk fonn virrasztotti egesz ejszaj6lesik
ilyet
l6tni!
mondra
nagtrban
a
faggyu,,De
ka varrt, hogy megkeresse hi.rom gyermek6nek a kegyertya. - Sohasem felejtem el, rnilyen boldog volt ez nyeret. A szemkozti hdzb6l itragyogtak a feh6r viasza kislfny! Ilyet figyse lltok tobbet."
gyertydk, ithallatszott a b6li zene. Fonn a magasban
A kisfiir beletette a kosdrba, rtrhajtotta a fodelet, s pedig trindokoltek a csillagok, egyformln szitiitlrk
vttte haza.
halviny f€nyriket a gazdag h1.zra meg a rozzant h6,,Ugyan hovd kerul6k?" - torre a fej€t a faggyu- z1k6ra.
gyeftya. - ,,Biztosan szeglny emberekhez, akik taI6n
,,M6giscsak sz6p volt ez az estet" - mondta magftban
rr€g r€ztartot se tudnak adni alim, a viaszgyerty\t a fagglrugyertya. ,,vajon boldogabb vohe a kristitlyrneg krist6lycsilllrba helyezik, 6s f6nypontjaiiesz a tfrcsill6rban a viaszgyerty^? Ezt meg kellene rudnom,
sasdgnak. El5ke15 urasd.gokra sz6rja a f€ny€t - 6, de
miel6n csonkig 6gek."
nagyszer1, is az! Nekem alighanern m6sk6pp alakul a
Es a k6t kisl6nyra gondolt; az egylkre a viaszgyertya,
sorson-r, hiszen csak faggyirb6l 6ntonek."
a mSsikra a faggytgyefiya vetetr f6nyt, m6gis egyforCsakugyan szeg€ny emberekhez kenilt, egy ozvegymin sugdrzott az arcuk.
asszonyhoz 6s hdrorrr gyermek€hez, abba a rozzant
kis h5.zba, amely 6ppen szemklzt volt az eldkeld riri
Eddig a tort6net, az okosnak ennyi is e16g.
htrzzal.

