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A Teremt6skor h6tszer hangzott el egymds utdn:
cadik legyen-t Mdria mondta ki, 6s ezzel ij h€t
teremt6se.

ilgy tetszett az iJristennek, hogy ha Evit6l indult ki a ,,nem", akkor
egy misodik Ev6t6l induljon ki az ,,igen", tehat: Legyen a Te tok6letesen sz6p terved 6s bolcs akantod szerint bennem, aztdn iitalam. Isten
ellszdr bel6m akar koltdzni, hogy aztdn iitalam m6sokhoz is menjen.
Mint ahogy hrlsv6t €jszakdjin meggy(rjtunk egy gyertyat a hrisv6ti gyertyir6l, utdna pedig egymdsnak adjuk tovdbb a l6ngot, s (lgy kezd el
vildgitani a sok-sok gyertya.
Miria eg€sz 6let€t az Istenre val6 irintTultsdg 6s rflfigyel€s jellemezte.
Az Isten vonzdsdnak engedve Mfuia kezdett6l fogva az igazsig, sz€p'
s6g, j6sdg Istene mellett dontoft. ,,Legyen nekem a Te ig€d szetint" * ez
bizonyira eg€sz llet€re jellemz6 volt. Elete v6g6ig aszerint a boldogit6
igen szerint 6lt, amit Istennek kimondott.
Miria, bdr az angyal koszont6sEre zavarba jon, gondolkodik: hogyan
lehets6ges ez? Eva nem gondolkodott, ez€rt a ravasz kigy6 konnyen elcsitbithatta. Mint mostanltban is: amikor n€h6ny ember itZ,nyitia a kozv6lem6nyt, a legtObb ember sajnos birmit elhisz, ha sokat mondj6k
neki.
Evit a beteljestil6s vigya vezette. Bir ezt a vigyat Isten ultette bel6nk
is, mCgsem mindegy, a hazug 6s gonosz szellemre hallgatunk, vagy a
Teremt5 bolcs akaratlra €s eszerint keressuk turelemmel vigyaink
kiel6git6s6t a f6parancsolat meg6l6s6vel.
Ez a Mfuia-tipusri ember az igazi ember, akit Isten m6g keidetben
eltervezett. Ylllalni kell egy6nis6gi.inket, mernunk kell gondolkodni,
sajdt v€lem6nyrinket vlllalni, de allzatosan be kell ismerntink, hogy
Isten szeret6 6s hat6kony jelenl6te nClkul tevedtink 6s elesrink.
Az els6 v'agy a mdsodik Eva gyermeke vagyok? Ne essek k6ts6gbe, ha
lltom a helyemet. Az iran]]J:ultsig a fontos: mit akarok? Tekintsek
magamba, €s n€zzem megvdgyaimat, ezek ugyanis el1ru1i6k, merre tartok. Magam nem nagyon tudok vlltoztatni vilgyaimon, de Istent
k6rhetem, hogy tisztitsa meg vlgyaimat, 6s forditsa 6ket a helyes itinyba.
Miria a j6 dont6sre is tanit minket, 6s arca, hogy kitartsunk mellette.
A mdrils lelki.iletf ember dont valaki mellett - ez lehet a hizastArs, de
Isten mindenkEppen -, 6s kitart mellette.
Yigydzzunk, a kigy6 ma is a r6gi m6dszerrel dolgozik: tudia' hogyan
kell a csal6tket elhelyezni a ,,szemek kivAnsiga, a test kivdnsdga €s az
6let kev6lys6ge" el6tt.
Itt 6s most 6s mi dontitik el, az els5, vagy a masodik Evithoz tartozunk-e. Minden gondolati l6p6sunkkel dontunk, minden kimondott
sz6€rt felel6ss6ggel tartozunk. Mlria nem a vil6g szerint itelte meg mag6t, hanem mindig az tJristen €s az 6 Lelke szerint. Szorosan kell
nekrink is tartanunk vele a kapcsolatot. Mint a gyerek, aki, ha nem biztos valamiben, odafut tandcs€rt a sznl6i6hez, aki drommel segit neki. A
nevel6s-tanitds aztdn bel6m 6pril, 6s id6vel belulr6l i6n mfu az Isten
akarata.

Isten kieg6sziti m jd bennunk, ami a tok6letess6ghez hilnyzik,
sz6p menyasszonyk6nt lllhatunk az lJr J€zus, a v6leg6ny el6.

6s
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Kincset taltriltrtnk
Ild.zas lldtadge

- rtt egjtmds fel6

,Ifa ezt brtsz, tiz, 6t stb, iuuel
ezelfitt tud.tuk uohta...." - ez a.z

dltalfi.nos rea.kci6 a. bd.zaspd.rok
rdszdrdl a. Hd.zas lfdtudge utdtt
,,Most ismertelek m.eg igazd.n" mondta 4O iai bd.zassd.g utdn

felesiginek egJlffii
A magam rdszdrdl pedig afr
gondalom" hogjt ha minden keresztdny bdzaspdr rdsrt uenne
egJ/szer a lld.za.s ll€tu€gi4 a.kkor
nem csak a. bdzasstigok, banent.
az egdsz egjtlttiz is megrtjufua, dj
Lendiilctet kapna.. Megnyilndna.k
a.z emberi kapcsolatokban rejl.6
tdulatok. A kdtelezden sztnlelt
szeretet beQdbe a uakid.i elfogadds 6s az dszinte megdrteni ud.gjtris ldpne.
Nagyon neh€z arr6l irni, mit 6lt et
az a nyolchdzaspAr 6s egy pap (igen,
papok 6s szerzetesek is r6szt vehetnek), akik m6rcius utols6 h6w6g6j6t
Ungvlron, a nemr6giben folszentelt

katolikus koll6giumban toltott6k el a
Hdzas lJ€tv€ge keret6ben. Senkinek
nem volt konnyri kiszakitani k6t 6s
f6i napot a tavaszi munkdk kell6s kozep€n. Ki a pici gyerekeit, ki az L\la-

tokat hagyta mdua, hogy r6szt vegyen valamin, amir6l szinte semmit
sem tudott, csak azt, hogy akik korlbban r6szt vettek ilyenen, nagyon
lelkesednek 6rte. lJt6lag mindannyian figy it6ltrik meg, hogy a H1-

zas HCrvege b6ven meg6rle az oda-

sz6nt id6t. M6sokhoz hasonl6an
azzal indultunk neki, hogy j6 a h*zassdgunk, de mindig lehet jobb is

*

azt viszont nem is rem6lttik, hogy
ennyire.
M6r az is ritka €lm6ny volt sokunknak, hogy egy eg€sz h6tv6g6n kereszttil a szokdsos gondokt6l, feladatokt6l ryentesen csak egym6ssal fog-

lalkozhattunk. Olyannyira egymdssal,

hogy egy-egy pdr'nem is igen tudott
meg sokat a tobbi pdrr6l, hiszen csak
az 1tkez1sek alkalmlval besz6lgettek. Ez is mds volt, mint a lelkis6gi
tal6lkoz6k LltalSban

-

hiszen egy h6-

zaspir bens6s6ges kapcsolata nem
lehet kiscsoporlos megbesz6l6sek
tArgya.

Irdnyitltst persze az€rt kaptunk. A
k€t el6ad6 h6zasp6r: Csanddy Misi 6s
M6rti, Zichler Zoh 6,s Bea, valamint
P€ter atya, aki szint6n az el6ad6 csapat tagja volt, nem megfellebbezhetetlen utasit6sokkal lilttak el minket.
Saj6t 6lettikr6l, szem6lyes tapasztalataikr6l beszEltek, arr6l, milyen 6rzel-

mi neh6zs6geken, v6isdgokon

men-

tek keresztril, hogy hogyan irjult meg
az 6 h6zas- illewe papi 6letr.ik a

H6zas H6tv6ge hat*sira. Nagyonnagyon felszabadit6 6rz€s volt azt
hallani, hogy m6sokban is felmeniltek olyan probl6m6k, gondolatok,
mint benntink, 6s hogy a szlmur'kra
esetleg ijeszt6 jelens6gek, a magunk
elStt is titkolni akart rossz €rz€sek
m6g nem jelentik azt, hogy ,,itt a vil6gv€ge" - m6sok is meg6ltek hasonl6kat, 6s boldog kapcsolatban 6lnek.

Mindezekr6l ttgy beszlltek az e16ad6k, hogy felvlllaltdk annak egyoldalflsitgdt, hogy csak 6k sz6lnak
magukr6l, mi viszont nem kell hogy
bfrmit is megosszunk veltik.
AHdzas H6tvege egy oiyan fit, ami
sok krizdelemmel, fdjdalommal, €s
m6g t6bb orommel 6s felszabadultsiggal j6r - a v6g€n pedig el6rtink az
egys6gnek arra a magaslatdra, ahol
megl6thatjuk, milyen csoddiatos dolog a htrzassag szefisege, k6t ember
legm6lyebb kapcsolata ezen a f61don. Azt 6lnik meg - mds hdzaspitrokkal egyr.itt - hogy ijra itgy fordulunk egymds fel6, mintuaz esktiv6nk
idej6n, a tdrsunknak ugyanaz a va'
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rizsa van szdmunkta, mint akkor de mdr egy sokkal magasabb szinten, egymdst jobban megismerve 6s
igy, is elfogadva vlgunk neki megirjult szerelemmel 6s er6vel a koz6s
irtnak.

Annyira nytlvinval6 volt a Szentl6Iek jelenl6te a H6ru€g€n, kr.ildnosen
abban, amr a kaPcsolatunkban tort6nt, hogy eml6kszem, arra gondoltam: ,,Nem l6tezik, hogY valakik ne
imAdkoznAnak a hdnerben 6rttink, a
h6w6g66rt." K6s6bb val6ban elhang-

zoti, hogy a villg knl6nboz6 tliain
lijel-nappal folyamatosan imddkozik
egy-egy hinasPir 6rttnk az eg€sz
h6w6ge folyam6n,6s m6g sokan md-

sok

is.

L Hlzas HCtvCge nem jelenti azt,

hogy m6r soha nem lesznek kozottr.ink n6zetelt6r6sek, soha tobb6 nem

haragszunk egymtrsra. Jelenti viszont
azt, hogy sokkal jobban meg tudjuk
osztani egymdssal 6rz6seinket, megtanuljuk meg6rteni a mdslk 6rz€seIt,
megtanuljuk kiengedni a neheztel€'
sek ,,szelep6t" f,gy, hogY az kaPcso-

latunknak ne kAr6ra, hanem hasznlra vdljon. Megtanuljuk azt, hogY
konfl iktusaink v al6ii.ban lehet6s6gek

arra, hogy feloldva 6ket egYre k6zelebb keniljtink egYm6shoz.

A megrijult

a

kezdem6nyez6st, amely sok ezer
h6zass6g megirjul6sdt hozta szerte a
vrldgon.

Vegyes hLzassig vagy mAs vaIl6s
nem akad6ly, ha a nem katolikus felet nem zavaria, hogy katolikus a pap
6s mise van a programban (a hinas-

Lesz mlg H6zas H6N6ge K6rPitali6n, val6szinfileg 6sszel - felt6ve,
hogy van el6g jelentkez6. Akik sze'
retn6nek r6szt venni, pl6bdnosukn6l

s6g

vagy telefonon kozvetlenil az egyhlzmegy ei szewez6irod6ban jelentkezhetnek (tel: 8-231. -5467 0).
Felt6telek:
-Legalsrbb ot 6ve megk6tdtt, szents6,gi hdzassdgban 6ljenek a hdzasfelek. (Fels6 korhatdr nincs, sz6P

sz6mmal akadnak a r6sztvev6k
kozott olyanok, akik 20-30-40 6ve
hlzasodtak 6ssze. Az ,,als6 korhatdr"
azdrt sziks1ges, mert erre az id6re a
h6zaspirok mlr megtaPasztaltak

olyan probl€mlkat, amiket az

t6l, ha a csalldot biztons6gos f6szekrrek €rzi, mert az 6let€ben k€t
legfontosabb ember, APa 6s AnYa
szeretik egymdst. TalSn ismer6s lehet
a mond6s: ,,A legtobb, amit megte-

saj6t valltrs szeint rendezett

legyen!).

- A Hetv6g6n (p6ntek d6iut6nt6l
vaslrnap d6lut6nig) megszakitds n€lkiil r6szt tudjanak venni.
- Az iskolai vlgzetts€gnek nincs
jelent6s6ge: a n1gy elemit vEgzettek
6s az egyetemi tandtok egYatent
nagy szerfi dolgokat tap^sztaltak meg.

- L Hdzas Hetv6g6n az

el6adtrs

nyelve a magyar, de mivel a hangsirly
a hdzaspiron beltili kommunik6ci6n
van, nem fontos, hogY mindk6t f6l
besz6llen is magyarul, el6g, ha meg6rtik - de az is el6fordult m6r, hogY
a magyarul nem 6rt6 f6lnek h6zast6rsa tolm6csolta a fontosabb dolgokat.
PoPouicsnd P alortaY Mdrta

6vekben tal6n m6g nem.)

FEIIIIVAS A VI. NATT KT]LTT]RTABORBA
1) Az idei MAGyARSA6ISMERETI TABOR id6pontja j6lius 27. - augusztus 3. A tlbor kozponti t6m6ja aR6k6czi szabads'gharc. Helyszine: a R6mai
Katolikus Pl€bilnia, 89433. Rdt, Rdk6czi ttt 41'. Jelentkezni 1'4 €ves kort6l,
p6ly6zat ritjan lehet. Ehhez az al6bbi jelentkez6si lapot kell elktildeni kiiolw" a pt6b6nia cim6re, valamint egy max. 2 A/4-es oldal terjedelmfi
bemutatist a R6k6czi szabadsdgharc blrmely szerepl6j6r6l'

hAzassAg Pedig mag6-

val, vonja az eg€sz csaItrd megtijul6s6t, a gyerekek is mdshogY 6rzik
magukat: hiszen rlg6ta tudjuk, hogY
egy gyerek nem att6l 6rzi mag6t j61,
ha a szr.ilei egyenk6nt szeretik 6t 6s
mindent megtesznek 6rte, hanem at-

elsS

a

JETENTKEZESI IAP
(MAGYARSAGISMERETT TanOn,

nAr,louus

27. - AUGUSTfiJS

3')

NEV:

SZUL. (EV,

H6NAq NAP):

LAKCIM: ir6nyit6sz6m

, helYs€g

utca, hazsztm
TELEFONSZAU(I<OdAAI),

pArvAzer ciue,

hetsz a gyereked6rt az, hogY szereted az anyjitt." (Persze mindk6t f6lre

2) Az IDEGENNYELVI TABOR (aug. 7-17.) angol 6s n6met nyelvtanfolyamaira azok jelentkez6s6tvlrjuk, akik legallbb egy 6ve tanuljlk m6r az
adotr nyelvet. 35 angolos 6s 35 n6metes jelentkez6s6t tudjuk fogadni az

igaz.)

al6bbi ielentkez6si lap beki.ild6s6vel:

Nagy hlllval 'tarl.ozunk az eI6ad6knak, akik nem sain6lt1k az id6t
6s a flradsigot, hogY mi is r6szesei

lehessiink annak, aminek 5k annak
idej6n. Kti16n koszdnjr.ik a hdtteret
biztosit6 htrzaspSroknak 6s a koll6gium,,gazditinak", hogy zav artalanul
tolthettrik a h1tveg1t, €s azt, hogY
mindennel elliluak minket' Koszon-

pr.ispoks6gnek az anYagi
felt6telek biztositlsilt. Legf5k6ppen
pedig Istennek legYsn h6la, amilrt
Szentlelke segitsEg6vel elinditotta ezt

jrik a

JETENTKEZEST IAP
(Idegennyelvi Tiboq Rlt, augusztus 7-17')
NEV:
SZUL. (EV HONAP, NAP):

LAKCIM:

irdnyit6sz6m

, helYs6g

utca, hlzszlm

TELEFoNSZAM(k6ddal):
VALASZTOTT NYELV: ANGOL / NEMET
HANY NVN TENUTOD A NYELVET?

A ielentkez6si lapot a r6ti pllbAnia cim€re k6rjrik elktildeni'
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Krisztus a szdzad.ok tduolsd.gd.bdl is kcizaetleniil sztil ltozzd.nk,
nekiink beszdl Fiildnk bajol ds fiiliinkbe sfig. Ilallgassuk, de ne
eldged.jiink meg a tdtl.en ballgatd.ssal" a s'zeretet ides, bensd
bizalmassd.gd.ban szdlal:junk meg mi is, 6s k€rdezziik csendes,
megbin aldzattak ,,Emlikezel" Uram? EmldkezeL.. az isteni
rdszudtre, ,nelU megjdrta a lelked,et, mikor mondtad: Jdjietek
ltozzd.m mind,nydjan, kikfd.radoztok 6s terbelue aagjttok,3 Ugye
anya gond.oltd.l, ltogy az Atyti.t6l adgtel.en erfiket boztd.l afiild.re,
s ltogjt batalmad 6s szereteted gyfized.elmeskedni jdtt tebetetlens €giink d s bidegs €gdink fdl<in..."
Ptohrtrszlra Ottokir

Reggeli dics€ret

Isteni UdvdzitS, l€gy .iutitarsam,

amint ahogy t6rsa voltil

S'lk Sdndot

az

Emmausz fel6 tart6 taniwinyok-

Az lge egb6l erkezett,
megtartua Atyja trdnusd.t,
mfiu,€t udgezni fitra kelt
mig dlet,lre este szdllt.
Mileor hald.lra adta 6t
a bfitlen tanitudny b6ne,

magat 6 adta d.t el6bb,
s lett tanftuanyok kenyere.
Lam kettds szin alatt ueszik

a testet ds a draga u€rt,
bog,t k6t l1nyeg jelentse igjt
az egesz ember 6letdt.
Tarsunk lett, mikor sztl.letett,
asztalboz tl,lue - 6teh,ink,
boltd.ban bfintink bere lett,
kird.lykent orok eletcink.

nak. Szomorfian 6s elhagyatottan
vdndoroltak az (tlon, amely keresztedtSl indult el. Ekkor taldlkoztak Veled an6lkUl, hogy felismertek volna. Szavad 1j 6letet
dntott bel6jrik, 6s csak akkor ismeftek R6d, amikor megszegted
nekik a baritsig kenyer6t.
Uram, eml6keztess maid erre
azokban az 6rdkban, amikor Ietort
vagyok 6s k6ptelen arra, hogy tovdbb menjek! Jusson eszembe,
hogy Te bennem 6lsz, s a k6zelemben vagy. Ekkor, ahelyett,
hogy onmagamba 6s fljdalmamba
burkol6zn6k, T6ged fogiak keres.a
ni. Es ut6na tira a Te barAtsfgodban akarom jlrni bitran 6s vid6-

A FESZEKROL
Te uagjt a feszek,

Puha uagjt, 6des, meleg,
S '6n oly keueset gondolok ueled,
Es oly sokszor masboud. n'lzek.
Es meguetem

a rdgifdszket,

A regi meleget
Es a rdgi egjtformasagot.
Szedr,il6 fejem uand.orolni k'6sztet,

Keresni mas uid.6ket,

Sziuaraanysztnfi uj uilagot
Es ismeretlen f'lszket.

man a koteless6g ritjdt.

Fernand Lelotte SI
O, uiduosseges Aldozat,
Te
ajtot tdrsz nekr,ink,
'4gen
mig uiuunk d.daz barcokat,
te oltalmazz, te l'4g1,t ueh'ink!

Haromsag, eglt Ur, sztintelen
dicsdret aldjon tdgedet:

bazd.nkban egtkor bad.d. legjten
nti1nk orokre eleted. Amen.
(Aquin6i Szt. Tam6s

-

Farkasfali,y

D6nes fordit6s6ban)

Es elmegjtek, orok ellgedetlen,

Uram, Istenem! Mennyire v6-

gyunk i6 eg€szs€gre,

ragyog6
6rtelemre, nagy mfivelts6gre, krilonb 6ll6sra, olyanra, mint n6mea
Iyek6... En is szAz lehetds6grdl dlmodtam, ami sohase adatott meg

Hazd.tlan bujdos5 gjtanant,
Es sose tudom, mdrt a keduem,
Es nem tudom,

mi bant.

szallok, szallok messze fold.eken
Sn intelent il es pib en,6ste len,

Es

szdmomra... Az6ta az 6lmok elsziiltak. Val6di 6letemmel €s val6-

Es egj,, sajgo ua.7J/ eg'6sz eletem:.

di onmagammal kell szemben€z-

A rdgifdszek

nem. Nyomor6sdgos

testemmel,
tor6keny eg6szs6gemmel. Hidnyos

melegere.

mfltammal, szrirke piiyafutlsommal. E.s hAtralev5 6veimmel. Tudom, csOppet sem akarod, hogy
azzal gyotorjem magam, ,,ami lehettem volna". Odakinilod nekem
a Te szemed, hogy azzal n1zzem
azt, ami elmtlt, 6s k6szriljek arra,

Mel't ott sir bennem, barhol jarok,

ami eliovend6.

Es mindenb
Papay K.

Es dn nyugalnxat nem tala.lok

Sebol a uAgelen uilagon.
Agg6d.6,

fajo

csipogasod

Hiuogato, siro zendje.

onnan uissgauagyom

Szerelmes sztued melegere.
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t€st azoflbarrnem a kicsapongiseft'vatr)
haneffr az(Jt€rt"""
VII. Gd,lacsi lfirtsd'gi Tald'lkozd

Ez volt a mott6ia az lPrilis 26-6n
megrendezett VII. Gdlocsi lfi6s6gi.
Tal6lkoz6nak, melYnek a ket f6 tCmdja a drog 6s az abortusz volt' Az
el6adtrsokat Dr. Seffer S6ndor n6gy6-

gyisz 6s Janig P6ter atya, magyar'
orsztrgi lelk6sz vezette. A doktor flr
el6sz6r ts felvdzolta a jelenl6v6k elStt
azt, hogy milyen kovetkezm6nyekkel

jirhat az, ha valaki abortuszra vtrllaikozik. Vannak esetek, mikot az
anyuka ennek kovetkezt6beo mdt
nem sztilhet tobb6 gyereket" vagy a
miit6t sor6n olyan kompliklci6k l6phetnek fei, melyek v|gzetes kimeneteliiek is lehetnek.
S a legszornYfibb, hogY egyes emberek m6g ebb6l is tizletet tudnak
csin1lni, m€ghozz5, tgy, hogY az
embri6b6l ki.ilonanyuk6t6l

"elvett"

f€1e kozmetikai szereket l.]rlitanak
el5, mivel ezek nagYon keresettek'
Lehet, hogY valaki nem is tud arr6l,
hogy a kr6mhez, amit haszn6l, egy
meg nem sztiletett kisgyerek szerveire volt sziiks6g'
visszat6rve az abortuszra, rengeteg
olyan ember keresi fe1 a klinik6'kat,
aki m€g szir$e gYerek, 6s teljesen a
szulei befoly6sa alatt 6Ll' Nincsen
tisztaban azzal, hogy amire k6szii1,
milyen kihatdssal lehet tov6bbi
6let6re. Ezert kellene sokkal tobb
figyelmet €s i<16t s.zenteini a felvilft'
gositlsra, mert ezzel meg tudndnk
erczni azt, hogY sokan olYan htbikat
kovessenek -el gyerekfefjel, melyek
meghatdrozl jellegfiek lehetnek egy

arra az alkalomra, amikor elkotelez-

zrik magunkat valaki mellett, 6s ez
nemcsak az egYik f6lre vonatkozik,
hanem mindkett6re' Nem kell att6l
f6lntink, hogY ha a h6zassig el6tt
nem pr6b6liuk ki egYmdst, akkor a
h6zass6gban nagY csal6d6s 6rhet
minket, €s akkor m6t k€sd lesz meghatrelnunk. Az Isten nem csaP be
minket, 6s nem ad el nektink ,,rossz

6rur"; ha eg6szs6ges emberek vagyunk 6s szeretitik egYm6st, akkor
biztosak lehetr.ink abban, hogy testileg is 6ssze fogunk illeni' Es ak6rmennyire szereti is egymist k6t ember 6s €l m6t szdmos 6ve 6lettdrsi vi-

a[ el6ttrink, aki ugyanolyan segits6gre szorul, mint egY r6kos vagY va'
Iamilyen m6s betegs6gben szenved6
embert6rsunk. S annak, hogY valaki

idiig jutott, vannak el6zm6nYei is:
nemcsak tgY egYszerfien lesz vala-

kib6l drogos egyik pillanatr6l a m1-

sikra, hanem ennek is vannak kiv6lt6
okai. A legtdbb fiatal az aPa korai
elveszt6se vagy a csal6dban tapasztalt szeretethi6ny, illewe veszeked6sek kovetkezt1ben nYfrl a drogokhoz, mert felszabadit6 drdmre
v6gyik. Ilyen felszabadit6 oromet

azonban csak egy term6szetfeletti,

bolclog 6rz6s tud neki adni, ami nem

m6s, mint az Isten jelenl6tEnek a
megtapasztal6sa; 6k is ezt keresik'
.tut epp rossz fiton indulnak el' Az
egym6s irdnt, mert mindig ott lesz
alkalmakkor szdrnyal6 6tz€s
benntik legbehil az €tz€s, hogy amit els6
keriti 6ket hatalmilba, amit csak fotesznek, bfin, 6s igy sohasem lesz teleg6sz 61et6t..
kozni lehet. Id6vel azonban rssszul-Ezutln
jes a boldogsdguk.
Janig P€tet atYa el6ad6sa
l6tek kezdik kinozni 6ket, a sz6tnyaA drogel6acldson belr.il hallhattunk
kovetkezett a drogokr6l, maid azt k616 6rz6snek nyoma sincs t6bb6;
arr6l, hogy hdny ember 6let€t tett6k
vet6en, a kiscsoportos besz6lget6s €s
drog
a kiiionb6z6'kbit6- ekkor azonban mlr nem tudnaktudilk
eb6d ut6n, az abottuszr6l' O az egY- m6r tonkre
szed6stikkel
mert
6lni,
n6lkril
h6z szemszog6bSl Pr6biita meg- szerek, €s hogy sok fiatai huszon6ves
csak e16rni, hogy visszakeriilienek
kor6ban belehal ezek szed6s6be'
v rllgitani a dolgokat. Kihangsirlyozta
abba a,,norm6lis" 6llapotba' amelybai, hogy elit6litk
azt, hogY milYen 6ri1si bfin az, na Sokszor az is nagy
a <lrog szed6se el6tt voltak, s
ben
6ket, 6s sz6ba sem
egy arrya mPgdli a gYetek6t,,€s ez vagy len€zztik
annYira' De
mert csak azt l tiuk' hogy ne szenvedienek
nemcsak az anYa bfine, hanem lllunk velirk,
m€g igY sem szabad feladni a rehogy ez egY drogos vagY egY alkougyanirgy az ap66 is, €s ezal6l csak a
ahol
azt gondoljuk: 5 menyt, mert vannak helYek,
prispok adhat feloldozlst vagy az a noiiita. Ilyenkor
s nem -azt kem6ny grunk6val 6s imdval bir-le
pa[, akit 6 erre felhatalmaz' 5z6 volt tehet r6la, hogY ilYen,
minemff olosi fehigyelet n6lkiil
egy beteg ember
arr6l is, hogy 6rdemes tisztAn v6rnt vessziik 6szre, hogy
szonyban egym6rssal, soha nem fogia
azt 6rezni, amit k6t hlzasfll €tez

Ui
lehet r6la szokni, de ehhez akarni
keli, 6s hogy valakinek legyen ehhez
el€g b6torsiga, ahlloz ott kell a[ni
valakinek mellette 6s segiteni.
Az elSadilsok 6s kiscsoportos besz6lget€sek ut6n f6rum kovetkezett,
ahol mindket el6ad6 vllaszolhatott a

hozzdjuk' intezett szlmos k6rd6sre.
Nem csak a f6rumon. de az eg€sz
nap folyamln is lehet6s€g volt arra.
hogy szem6lyes k6rd6sekkel fordultanak a doktor irrhoz, aki mindenki-
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nek k6szs6ggel vllaszolt,

valamint
a
fogadta
is
lelkesen
aLya
P6ter
Janig

hozzd fordul6kat. Schdnberger Ferenc alya is megtisztelt minket a
fe1enl6t6vel, €s ezzel gy6ndsi lehet6s6get is biztositott a gy6nni vdgy6k
szimira.
A tal6lkoz6 zen6s meditdci6val
zlrult, melyen mindenki elgondolkozhatott az aznap hallottakon, 6s
feltolt6dve indulhatott [rtnak. Biztos
vagyok abban, hogy a jelenl6v6k

nem b6nt6k meg, hogy eljottek, mert
meg6rte, s rem6lem, hogy legk6-

zelebb m6g tdbben j6tt6k el. Mert a
l6gY, mert
neked is sztiks6ged van arra, hogy

te 6rdeked is, hogy ott

me gtapasztald, milyen 6rz6s ordmmel

6s elhat6roztrsokkal a szivedben
ttvozni valahonnan, ahol €rezni
lehetett az Isten ielenl6t6t.

-

csa,nI,

-

A fV. Egyhlzmegyei Hittanverseny dont6ie
Ungvfir-Bladvirncon
Aprilis

1.2-Cn

tafiottlk meg Ungv6r-

Radv6ncon a fiatalabb korosztdlY

a lY. Egyhlrzmegyei Hittanverseny ddnt6jet. A t6ma a Ktitlyok
k6nyve volt. A ddntdbe bekerr.ilt tisztrm^ra

zenhlrom csoport megm6rettetese
p6ntek d6lut6n kezd6dott a csoportok bemutatkozils|val. Ezt kovet6en
kezd6d6tt a verseny feitor6 t6sze,
ahol minden csapatnak m6sf€l 6ra

lllt

a rendelkez6s6re, hogy kitOlts6k
a tesztlapokat. A kem6ny P0 Percet
vacsora 6s jlt€k k6vette, amit szemmel lathatoan mindenki nagyon
llvezett, mivel az activity folyamitn
mindenkinek lehet6s6ge nyilt arra,
hogy bemutassa kreativit6sdt.

Mdsnap villimk6rd6sek megv6la-

szollsival folytat6dott a verseny,
melyet m6g egy lev€Iirds is kovetett,

s eleve nem lehetett

term6szetesen a Kirdlyok kdnlv6b6l,

kihiv6sokat,

ami szint6n nagyon j6l sikertilt minden csoportnak, akik ezzel is bebi-

vesztes, csak gy6ztes.

zonyitottlk, hogy mennyire

fe1k6-

szUlten jottek el a ddnt6re.
Y6.gUl az eredmEnyhirdet6s kovetkezett, ami nem kis gondot okozott
a zsfiri szdmdra, mert minden csapat
nagyon j6l szerepelt. Az els6 helyet

a

beregsztrszi lgaz Isten csaPat
szerezte meg, mfsodik lett az
ungv6ri Ddvid h6za n€gyes, a harmadik dijat pedig a ftti Sziv tri6
vihette el. A tobbi tiz csapat rs nagyon j6l szerepelt, 6s csak kev6s
pontszammal maradt le az els6
h6rom helyez6st el€r6 mogott. Itt
senkir6l nem mondhattuk el, hogY
vesztesen tdvozott, mivel az, aki ide
bekenilt. miar killlta a d6nt6 el6tti

A

K6rpStalja legjobb hittanosa

2003-ban cimet Bfnydcski Katalin
kapta meg. Ezt a dijat a zs6ri nem a
pontsz6mok, hanem a szorgalom, a
segit6kEszs€g

€s az alLzat alapiln

it6lte oda.
A verseny nem is zdrulhatott volna
szebben, mint szentmisdvel, melyet
M€sziros Domonkos arya celebralt.

A

fiatal versenyz6k ifjr:rsigi enekeket

6nekeltek az ungviri ifjirslgi 6nekkar n6h6ny tagjlnak giterkiseretevel.
A szentmise befejezt€vel nagy meg-

lepet€srinkre meg€rkezett Mainek
Antal pr.ispdk atya, aki az eb6d v6geztlvel m6g egy p6r sz6t int1zett az
egybegyfiltekhez. Orom6t fejezte ki,
hogy ennyien dsszegyfiltek, €s a katolikus fiatalsSg kr6mj6nek nevezte a
verseny r€sztvevlit, azonban azt is
hozziltette: kev6s, ha szinte pontr6l
pontra ismerjtik a szentir6si r€szeket,
hisz a farizeusok 6s az ir6stud6k is
ismert6k. Ahhoz, hogy p6ldamutat6an dljrink 6s j6 kereszt6ny vdlj6k
bel6liink, meg is kell val6sitanunk
azokat, 6s ehhez elengedhetetlen az
alLzat.

Di6h€jban ennyi ennek a szerin'

tem nagyon sz6p k6t naPnak

az

Osszefoglal6sa. Ha kedvet kaptSl ahhoz, hogy jov6re te is bekertilj egy
csapatba, ahol nincs hi6ny j6kedvb6l

6s vid6msdgb6l, akkor bdtran jelent-

kezz

a hitoktat6dndl, €s az es€|Yt

neked is megadjuk, hogy ott lehess
K6rp6talja legjobb hitianosai kozott.
,
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A papi 6letet 6s hivatdst'

A pap

hogy m6g Ie kell 6retts6giznem. Neh€z id6k j6ttek. de ahhoz tagaszkod-

gettiink a jov6nkr6l. Feri j6l tudta,
hogy katonaiskoliba k6sziilok a negyedik gimn6zium ut6n. A r6szletekre m6r nem eml6kszem, de arta
igen, hogy a beszllgetls klzben az
uiiammal a homokba irtam e n€gY
betfit: A P A P. Ette az6ta naryon

talllkozzam J6zussal a szentaldozdsban. A gondviselS lsten megengedte,

csak az

EgyhLz 6let6nek teljess6g6ben ismer-

hetjUk meg.

A

PaP mindig J€zus

Krisztus titokzatos test6ben 6s annak
szolgtrlatAra 61. Ha ez nem lenne igy,
akkor, mint a levdgott vir6g, egY id6
utln elsz6rad, elpusztul vagy elrothad. Nagyon j6l lehet l6tni a kapcsolatot az igaz kereszt6ny nepess€g 6s
az ebb6| kikeit papi hivatlsok tor-

t6net6ben. Magam

is - most mint

visszatekintek 6letemre, h6llt
aclok a j6 Istennek €s nevel6imnek,

pap

-

hogy kisgyerek korom 6ta, mint az
EgyhAz tagiitt, J€zus Krisztus tdrsilt
neveltek. Senki se mondta, hogY ezt
az€rt teszik, hogY PaP legYek, sdt
minclen arta vezetett, hogy egy

Krisztusban 616 j6 kereszt€ny, vlllgi
hivS legyen bel6lem' Mint 6desaplm
€s nagyb6tY6m, valamint 6des b6-

ff1m. 6n is katondnak

k€szr'iltem'

iizenncgy 6ves koromban el is beszElgettem a jov5nkr6l legiobb bar6tommal: Ferivel. Eg6sz napi fi.ird6z€s
kozben a Balaton homokjiban a ha-

sunkon fekve pihenttink 6s besz6l-

sokszor gondoltam. Mondtam Ferinek, hogy takatia le az els6 v^W az
utols6

betfl

marad a PAP vagY APA'

Akkor nem is lreztem nagY kiil6nbs6get. Minden i6zan kereszt6nynek
elnie kell, hogY 6 J6zus hive: a vil6g
s6ja 6s villgossdga. Ha ehhez nem
marad hfi, semmire se lesz j6, csak
arra, hogy kisz6ti6k 6s eltapossdk az

tam, hogy ha ieheteu' mindennaP

hogy megl6ssam: "Sok neh6zs6gen
keresznil kell bemenniink a MenYnyek Orszdgitba."

Ezzel egyid6ben tudatosult bennem, hogy az Isten arra hiv- hogY
jezsuita legYek

Ha ma sz6jjeln6ztnk 6s keresstk a
hivat6sok alapilt, l6n;'eg6ben v6ve
csak az a k6rd6s, k6sz vagYok-e J6-

zus kozoss6g6ben 6lni, 5t kovetni.
igy legyenek szent csa16dok, valllsos
kdzoss6gek 6s Istennek szentelt orszdg. A,tobbi szinte mell6kes. Tekintstink csak a most boldogg6 avatott
s

emberek.

Pdr h6naPPal a besz€lget6stink
utin 6n bevonultam a hadaPr6d is-

zemo rvos ra, D r. Batthy 6ny i L6szl6 ra'

J6

apa volt, 6s tizenery gYermeke

kol6ba.6vek m(rlva a feie tetej6re 6llt
bennem minden. Elvesztetttik a h6bor0t, 6s m6r sz6 se lehetett arr6l,
hogy az (tj, kommunista katonas6g

sztiletett. R6la se mondt6k volna
fiatal kordban, hogY a P6Pa a boldogok sor6ba iktatja' Ilyen f6rfiakta van
sztiks6gi.ink. Ha sok a szent6letri
,,nagycsal6d", akkor lesz PaP is.

soraiba 6lln€k. Kimentettem mag^m,

Mikl6s atYa

Mieft...?
oly
,,Mi€tt vllasztotta a szerzetesi 6s papi hivat6st?" szerzetes
pap
6s
minden
k€rd€s
a
sokszor ellrangzik ez
ott
fel€. Mi6rt?... Isten6rt. De az emberi v6laszt6s m6g6tt
az
ez
6s
villasztds,
van egy nagyobb 6s l6nyegesebb
v6lasz6n
hanem
engem,
trt..re].N.* ti villasztottatok
tottalak benneteket..'" (|n 15,16)' Igen! Isten az, aki els6a
k€nt vtrlaszt, 6s J6zus Krisztusban hivia meg az embert
t€nye
a
ez
szenetesi vagy papihivatSsra. Avllasztlsnak
€s szabadstrJa mindig is megfoghatatlan titok marad'
hogy voltak6ppen mi alapiiln donti el,Isten azt' hogy
polnt utt ut .ib.tt hivja meg, akit meghiv' Az is biztos
ieny, hogy mindenkit mdsk6ppen 6rint meg 6s m6sk6ppen'hiv Leg, de egyvalami akkor is mindegyikben kozos, 6spedig az: Isten az, aki meg€rinti azt az embert'
akit a szerzetesi vagy papi hivat6sra hiv'
Egy mesereg6nyben olvastam: a f6h6s egy nagyon
*ei/ t"tt l 6lm6nyt €l 6t, s ennek hat6s6ra azt mondia
ezt
mesterenek. ezt el szeretne mes6lni baritainak, mert
a
Erre
kell'
tapasztalnia
€s
mindenkinek tudnia, lltnia

nom, hogy nem tartozom azok koz6, akik mir kiskorukt6l fogva tudtdk, hogy szerzetesek vagy papok lesznek'
Valldsos kornyezetben nevelkedtem, amiErt a szr'ileimnek h6llval Iattozom. Egy mdsik fontos pont az 6letemben az a ptllanat, amikor - kb. tizenk6t 6ves lehettem egy pr6dil6ci6hat6s6ra, ott' a templomban megfogalma,Z'aittbennem a kdvetkez6: ha ilyen szornyf 6s f6idalmakkal teli ez a vrl6g, s minden f6jdalomnak a b(tn az
oka, akkor nagyon egyszerl a megoldis: 6gy kell 6lni'
ahogy J6zus mondja, 6s akkor minden mds lesz' Most

mar-iein6tt fejjel belitom, hogy nem il;'sn egyszerfi a
dolog, de nem lehetetlen"' Azt hiszem, hogy ez az a
6letemben, amikor Istennel frgy beszEigettem'
por{
^r
mint od6ig soha, 6s ahol nagyon m6lyen megerintett
szem6lye is'
J€zus tanitfusa €s igy maga J6zus
j6 p6r
Nagyon konkr6tan 6s 6lesen a hivatAs k6rd6se
akledretts6giztem'
evre-ia meri.ilt fel bennem. Amikor
azt
de
lenni'
kor m6g nem tudtam, hogy mi is szeretn6k
az'
nem
biztosan tudtam 6s 6reztem, hogy amit teszek,
,.r,.r".n kell - fest6k Cnt doigoztam egy c€gn6l' Es
^rri,,
1990-ben, amikor talillkoztam a ferencesekkel' akkor
kezdtem €rezni €s tapaszlalni Isten hiv6s6t 6s azt' hogy
ez az az (tt, melyen i6rnom kell' Itt van az a pont minmester csak annyit mond: nem tudja maid elmesElni'
pap 6s szerzetes 6let6ben, ami szavakba nem ontmert nincsenek 16 szavak' igy vagyunk mindny6jan den
netO. ni arra a k6rd6sre: mi6rt pont ezt az utat v6lasz'
mindazokkal az €lm€nyekkel 6s tapasztalilsokkal, ametottam. a villasz ez: meft igy vagyok az, akinek lennem
lyekben Istennel tal6lkoztunk' Lzta bels6 lelki 6lm€nyt'
kell, 6s aki Isten kegyelm6bdl vagyok' Mert igy vagyok
azt a megsz6litdst", isteni 6rint6st nem lehet szavakba
az, aminek Isten meg6lmodott'
onteni, mert a v€ges szavak el6gtelenek erre'
E v6ges szavakkal kiiszkodve megpr6bdlok konkr6tan'
sai6t iivatilsomr6l besz6lni. 6szint€n azt kell monda-

ry*"#:;;#::,ffi;:"ffi
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,,Nem tiviilasztottatok engem, hanem 6n
vhlasztottalak titeke tr. . . mon dia az tJ L"
Jn

15,16.

kedves Kitr plrtaliai Fiatalok!
K6rdezt6tek t6lem, mi6rt lettem szerzetesn6vQr. Tobbszdr talllkoztam mtrr ezzel a k6rd6ssel, meg is pr6blitam
Ssztnt€n vtrlaszolni ri, de minden vtrIaszom u6n ()W
€rezIem, nem el6g, amit mondtam, a szivemben tobb van:
maga az Ur van ott, s a feleletet csak 6 tudla.
Kiss M6ria Vikt6ria n6v6r vagyok. Kdrpitaljtr6l, Beregsztrszr6I 6rkeztem Budapestre. Az Isteni Megvdlt6r6l
Nevezett N6v6rek t^rtomanyhazAnak n5v€rkozoss6g6ben
6lek, mint mdsocl6ves novicia.
Rendr.inket Eppinger Erzs6bet M. Alfonza anya alapitotta 7849-ben Franciaorszlgban, a betegek €s a r6szorul6k
szoIgtrIatLra. Az volt a c6lkIt(tz€.se, hogy n6v6rei a Meg-

viit6

J6zus irgalmas szeretet6t sug6rozva vezesslk az
embereket Istenhez. Ktilonosen az otthon magukra hagyott szeg6ny betegeket karoltak fel.

Sokszor elgondolkodom Isten csoddlatos ailnd€kln,
szerzetesi hivatdsomon . Kdrpltaliai vagyok 6.s fiatal, ak6rcsak Ti, ugyanolyan, talln sokszor egy kicsit meggondolatlan, hirtelen term6szetem van, amilyen mdsnak is lehet.
Semmivel sem 6rzem magam jobbnak vagy t6bbnek mds
fiatalnftl. Nem fudom, mi6rt engem hivott meg az Ut sok
szdz k6zi1, hogy szeretet- €s 6letkozoss6gben 6ljek Vele.
Csoda 6s titok a hivatds. Az ember nem 6rti, nem tudja
meg6rteni. Valahonnan a l6lek m6ly6r6l egy hang jelent-

kezik, ellszor halkan, majd egyre erdsodik, egyre sUrget... H116s vagyok, hogy meghallhattam az 6ldott, hiv6
hangot, 6s kovethetem.
Nagy h6l6rval gondolok nagymamlmra 6s hitoktat6mra,
az 5 plldi\uknak nagyon sokat koszoirhetek, bizonyAra

Magyarorszlgra L853-ban a gydri prispdk meghivislra
j6ttek. Arva gyermekek gondozdsa volt az els6 feladatuk.
Sok fiatal le6ny kovette a p6lddj.ukat, igy a Rend gyorsan
fefl6ddtt. A h6zi betegdpolds mellett k6rhdzakban is v6llaltlk a betegek 6po16s6t; hamar megindult a tanit6s-nevel6s munklia is.

im6iknak is.
Nem ig6r senki kdnnyfi Cletet annak, aki Krisztus k6vet6s6nek irtidn indul el. Ami m6gis k6nnyfiv6 teszi, az az
Isten szeretet6nek eg6szen kiilonds m6don val6 megtapasztallsa. Az fijrakezdls 6ta Kongregdci6nk tizenegy fij

taggal gyarapodott. Tobb 6rdekl6d6nk is van, akikkel
kapcsolatban vagyunk, szivesen latjuk 6ket n6h6ny napos
ismerkeddsre, hogy jobban megismerj6k 6letform6nkat,
6s b6trabban tudjanak donteni.
Ha kdztletek valaki meghivdst €rez, hogy a Megv6it6
embe rt6r sai szolgllatdta le gyen, b*tran
J €zus szer etet66rt

kjon az alitbbi cimre. Nagy szeretettel v6riuk!
Imtrclkozom Ertetek, hogy mindegyik6tok megtaldlja a
j6 Isten sz6nd6ka szerinti 6letutat. Biztosak lehettek benne, hogy azvezet el a boldogs|ghoz.
J6zus kegyelmeit k6ri szlmotokra
K'iss

Leaelezdsl cim:
Balogh M. Rita ndv€q
tartom6nyf6nokn6
H-1085 Budapest
Hor6nszky u. 17.

M. Viktdria ndu4r
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meg a hlzasuland6 felek' ,,Amit Isten
egybekdtott, ember sz6t ne v6lassza"'

A &aivartils
lsten szav|ra a v6lasz a Krisztusban

val6 hit. De meghalljuk-e Isten szavi? El€gg€ 6berek 6s fog6konYak
vagyunk-e 16? Be kell vallanom: nem
mindig. Pedig az isteni hivis mindig
bels6 jellegfi 6s szem6lyhez sz6l6' A
kereszt6ny ember 6let6ben irenY6:t
ad, €s meghat\rozza eg€sz el,e't.6tiat'
De dontCseit fft^ga az ember hozza
meg. Neki kell eldontenie, mi lesz
bel5le. Egyhlzunknak nagy feladata,
hogy segitse fiataljalt, hogy eg6szs€ges 6s kereszt6nY 6leteszm6nYek
fejl6djenek ki bennuk. Ennek birtokitban tuclnak maf d olyan hiv attrst v6lasztani, amelyet nemcsak koteless6gb6l fognak gYakorolni, hanem
szeretetb6l 6s j6kedwel is. Isten szava, izenet9 lehelete a keteszt€nY
lelkiismeret. Csak olyan hivatlst szabad az embernek vlllalnia, csak
olyan tev6kenys6gben szabad r€szt
vennie €s csak olyan magatartAst f6lvennie, amelYet nem tilt a lelkiismerete. Akinek sikertil igy 61nie, az
megtal6lia a lelki b6kei6t 6s kereszt€ny €lethivatAsitt.
A hivatdsok nagyon sokf6l6k' Minden kereszt6nY ember 6letiltla az
Isten 6s az embertlts szeretet€re van
renclelve. Minden ember k6pess6gei
6s kegyelmi adottslgai ktilonbozSek'
1iki i hivatls6t keresi, annak min6l

koroliuk.
A leggyakoribrb hivatdst a htrzasstg-

ban 6lhetitik meg. Ha a kinyilatkoztat6s f€nylben szeml6liUk a h6zass6got, akkor Isten legm6lyebb titkaira
lelhettink. A h6zass6g a Szenthltom'
sag titkainak ielenl6te a teremt6sben'

Lelkiinkben mindannYian Isten
t/rvlsSt hordozzuk. Boldogok Iesz
nek, akik meg€rzik ezt, €s az O
akarata szerint kotik 6s 61ik meg
h6zass6gukat. Isten akatata az, hogy
az }rbkr.idv6ss6gre segitsrik h6zast6rsunkat, 6s egyiitt legytink boldogok'
Mindent meg kell tennem, hogY az,
akivel egy 6letre megkdtdttem a
szovets6get 6s gyermekeink okvetlentil Udv6zUljenek. Ez kell hogy Iegyen itt a foldon a legszentebb hivatdsom. A hSzassig szents6g6nek,
hivatdslnak feladata, hogY a benmink mfik6d5 Krisztus erej6vel 6s
kegyelm6vel a szerelmUnket ltalakitsuk v6gtelen szeretett6. Ett6i a pillanatt6l kezdve eg€sz Eletemben m6r
nem 6n vagYok a fontos, hanem 5' a
hlzastlrsam, mert mi ketten mlr ,,egY
embert" ielenttink.

,,Istent sohasem l6tta senki. Ha sze-

retirik egymdst, Isten benniink

61,

szeretete tok6letes lesz bennr.ink'"
api6t, anyi6t,
,,Ez€rt az ember elhagyia
feles6g6vel tart, 6s a keft6 egy ember

lesz. Nagy titok ez, 6n Krisztusra €s
az Egyh6zra vonatkoztatom'" (Ef'

A h6zas hivatlssal kapcsolatos tudnival6kat, lsten akatatlt a
sztil6ktSl, rokonokt6l, papokt6l, lelkivezet6kt6l 6s a Bibliib6l ismerhetik
5,3I-32)

Onregye1l"."
m3ghalt az €n

ianulr J-6n lzvegyen mamdtam,
nagyon i6
dra.ga, i6 f6rjem, aki i6 katolikus, lit f.:ti.6s
meg a
lldott
gyermekkel
egy
csak
€dJsapa volt. Salnos,
gondorim'
vi.gyiz
napig
mai
a
j6 Isten, <le ez az eCy f6,
'mat viseli. Mi irgy-6liunk a f6rjemmel, a csal6dommal'
akhogy egy vasltiapi eb6d ktilon szettartds volt' mefi
envigasztalt
l|nyom
a
ut6n
lehetttink. Hal6'la
t oi
Z,t 6t. Csak nagy hit €s az lste.n akatatdban val6
g..,"gi;ff
^
ir.gny,,g,rat vigasztahtenntinket' A t6l nagyon szomorf
hogy mikor
votl ae
iott a tavasz' jdttek a sziil6k'
"ftogy
az els6
el6.k6s.ziten\
kisfiukat
fogom kisllnyukat vagy
6t
6veken
6let6ben
flriem
mfu
szintiiclozilsra. lJgyanis
1980.

(Mt 5,31)

€s
fobban meg kell ismernie 6nmag6t
azt az €letkeretet (k6zoss€get, €Iett6r'
sat), amelYre vagy akthez el akarla
mag6t k6telezni. Minden hivatls nagy
6s gytimolcsoz6, ha azt kereszt€nY
lelktilettel 6s sok-sok szeretettel gya-

titokban els6 szeniil<l ozAsra k6szitettem el6 a gyerekeket
a ny6ri vak6ci6ban. A fErjem mindig k6rt' hogy ne tegy.-, rn.rt bdrtonbe kertilok, tdnkreteszem a csalldun-

de
ftat.fnmin<lig meg is ig6rtem, hogy ez az utols6 eset'
hogy
(rjra
szul6k'
a
megk6rtek
amikor iott a nyit, 6s
ke-

6ven
lehetett nemet mondani? Ez igy ment harminc
szobtrt'
egy
felaiinlott
aki
resztr.ll. Mindig akacJtegy sziil6,

-6s

0n

4,7-12)
em'
,,A. hlzastilrsak tehdt 6lland6an
l6keztetik az EgYhdzat arra, ami a

Kereszten v6gbement; egYm6s €s
gyermekeik szAm6ra az idvdss€g,tanfii lesznek, melYnek t€szes€v€ a
szents6g teszi 6ket."'(II. J6nos Pll a
csalidr6l).
BerczikJSzsef, CsaP

egy kamr6t, rakt6rt; volt, hogy egy-mosokonyh6ban i6t-

irint ottr".'A gyerekek pedig j6ttek, k6t csoport is volt

mert h6la
minden nydron. De nem volthi6baval6 munka'
kis tanitegykori
a j6 Istennek, litom, hallom, hogy
a hinigyakorolilk
is,
kozttik tandtok, orvosok
vtrnyaim,

ket. Van kozrili.ik k6t ,,pap fiam" is'
pl6b6'
Mikor 1982-ben a k6ntorunk megbetegedett' a
tizenegy
figyhogy
neki,
nos atya megk6rt, hogy segitsek
orgonista' de
evig voltam iantor' Igiz,vasitnapra jott egy
megalapitoti989-ben
enetelnl akkor is nekem kellett'
6s sok
CsaIildot'
tam varosunkban az els6 J6zus Szive
sz6p egyhLzi munkdt v6geztem'

igy telt az €n

6zueg-

yreg.t;'aZ. 6vemet betoltottem m6rciusban' sokat bete6s most itthon im6dkozom^ 6s. v6rom' hogy
g.rf"d"*,
"valaki
r6m n€zzen. De ma nagyon elfoglaltak azt ern'
h6napban
berek. Virom alelkiatyitis, hogy legal/bb egy
elhozza a drdga J€zusomat'
egyszer
'

"imadkozom papjaink6rt, Piisp6ktink6 rr' egyhlzam€tt'
.
hogy legyen szeretet 6s b6ke az eg6sz foldon'

e

Balogh Sdndorne,
Amnuska ndni
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Egyedtil
Egyedril maradtii.

Az €vek m:fltfval magilnyossigod egyre srilyosabbl
az olelkez6 hSzasttrrsakat. Llttod bar1taid
gyermekdit... 6s szenvedsz testesfr-i1-lelkesttil. Gyaktan
(rgy hiszed: kudarcot vallottii.
Igaz, a magtrnyos ember bizonyos 6rtelemben befejezetlen. ,,Nem j6 az embernek egyedtil lennie." Minden ember, minthogy Isten k6p6re van teremtve: a
kozoss6gre, m6ssal vagy m6sokkal val6 egysEgre hivatott; arra, hogy teremt5 legyen a szeretetben.
Minden embernek kozossdgbe kell l6pnie. Minden
embernek dletet kell adnta, de a kozoss€g €s az €Ietadds megval6sititsdnak tobbf6le m6dia van.
v6.Ilk. L6tod

Yan mdsfajta egyesr.il6s is, mint a f6rfi €s az asszony
fizikai egyesr.ildse a hdzassitgban.
Van lelki egyestil6s minden emberrel, 6s van term6szetfolOtti egyestl6s az emberis€ggel Krisztusban.
Yan mtsfajta term6kenys6g is, mint a fiztkai term6kenys6g: a szellemi term6kenys6g.
Yan mlsfajta termEkenys6g is, mint a szeilemi term6-

kenys6g:

a Krisztusban val6 term6szetfolotti

term6-

kenys6g.

Nem hibdztad el 6letedet, mert neked, aki nem ko-

t6tt6l hlzasslgot, egys6gedet €s

term6kenys6gedet
magasabb szinten kell megval6sitanod.

Medd5 az, aki szeretet n6lktil 61. A szeretet mindig
az €let hordozoja 6s megteremt5le.
Mit szdmit csal6di illapotod! Szeress, 6s Eletet fogsz
adni.

Iegszabadabb t6ved a legkev6sb€ a szoveg 6rtelmez€s€b en 6s alkalmazisltban.
Ell eg€szen a jelen pillanatnak, 6s l6gy k6sz mindenrel

Nem tett6l semmit sem teljes klbontakozlsod 6s 6leted term6kenys6ge 6rdek6ben, ha bezdrk6zol elef6ntcsonttornyodba; vagy,,j6l berendezed" a magad 6let€t,
avagy megtagadod testv6reid szolgliatdt a vil1ryban.
A n6tlens6g, a f€rjezetlen illapot nem sorvasztia el
^z
Erzelmi k6pess6geket. Ellenkez6leg, azt kivinia, hogy
a v6gtelenbe nSjenek 6s szivedet az eg€sz vil6g befogadAstua tegy €k k€pess6.
Fogadd el minden felebarfltodat, kezdve a legk6zelebbiekkel: idSs szomsz€dasszonyodat, a munkan6lkrili ozvegyet, a lak6s n6lktili jegyeseket, az onmag6t
keres6 ifj(rt...
Tird ki magad a vil6g probl6m6i sz6m6ra, ne f€li szeretetb6l konkr6t szolgllatokat vlllalni a szomsz5dsfgban, a lak6bizottsitgban, a szakszerv ezetben.
..

Ne szigeteld el magad, mert koteless€ged, hogy
6letedet eljegyezd tesrv6reid sors6val.
Ha lemondtll a csal6dalapit6sr6l,legyen a26fi, hogy

mindenkinek szolgdihass.
Mag1nos n5, az Ornak szr.iks6ge van rid, mert szabad vagy, hogy egy embertelen villgban a ,,emberi"nek anyilvtI€gy[zd.

Ne menekrilj a rosszul 6rtelmezett i6mbors6gba,
.,istenszereteted" akkor nem lenne m6s, mint szem6-

Semmilyen 6let sem bontakozhat ki tok6letesen, ha
nem fogadtad el teljesen.
Minden hivatlsvtrllalls tudatos €,s szabad vdlasz Isten

lyes kiel6gtil6sed keres6se.
Tird ki lelkedet ugyanazzal a h6r.rzel Istennek 6s az
embereknek. Ha majd eg€szen szabad, k6szs6ges 6s

hivlslra.
Nem magad v1lasztottad a"maglnos €letet, az ese-

BOLDOGSAG teljesen odaalilndlkozni magunkat.

m6nyek k6nyszeritettek rd.
Amig csak k€nyszeredetten viseled el, soha nem fogod 6t€lni azt.
Ha meg akarod ismerni a kiteljesril6s 6s a term6kenys6g orom€t, el kell fogadnod, szabadon kell v6llalnod maglnos lLetformddat.

Ami miatt sok6ig szenvedsz, az a hivatdsoddal kapcsoiatos bizonyalans6god: rem€lhetek-e m6g csal6dot "
magamnak? Magdnyosan kell-e le6lnem 6letemet?
Semmifdle 6let sem ,,teljesen k6sz": az egyes emberi
adotts6gok, az Isten 6ltal megengedett esem6nyek irl-

nyitjitk 6lettinket.
Az 6let sot6t 6raiban kell kibetfizni az,,0r szerelmes
leveleit". A Ieg6rtatlanabb olvas a leggyorsabban, a

megb6k6lt leszel, megismered, hogy milyen

A sz1tzillltsilg kozepette - amely minden

6let vele-

- engedd 6t magad a Szentl6lek vezet6s6nek.
Ha fel tudod ismerni gyenges6geidet, ha figyelmes
6s szeg€ny tudsz maradni, ha villaszolni tudsz az 6 hivisaira, akkor az esem€nyeken kereszttil majd 6 letoti
ki utadat.

jdr6ja

Hosszabb ttszakasz utan illlapodi meg! Tekints
vissza 6svizsglld meg a megtett utat! Akkor majd meg6rted, hogy milyen hivatdst sz6nt neked az Isten. Akkor majd minden h6ts6 gondolat n6lkiil mondhatod
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KaAprilis 5.Lezailottaka felv6teli vizsglk a Munk6csi
nyertek
28-an
tolikus Liceumban. A 65 jelentkez6b6l
felv6telt.

d6ntdje az
Majus L-2. Az egthd'zmegtei ry'Yy*'*"y
megrenuolt
idAsib| korosztdly szami1a Munhicson
dezue. 22 resztueuduel'

Mfius 3. Lezajlott a v' KdtpinJiai R6mai Katolikus
E

Apriti.s 11-12. Az Egybd'zmegyei,-Hittanuerseny

csapar
aaitOien, Ungud'ron, a fiat alabb koros zt d'lyb6l J
1

ban 44-en uettek r€szl.

Lz ukrainai prispoki kar szokdsos t^vaszl
Aprilis
Majnek Antal
konferencilj at tafiotta fembergben, melyen
munk6csi megy6spiispok is r6szt vett'

gyhdzzenei

Md'jus 8.

T alilkoz6'

A Sbalom neufi olaszotszigi hsnlikus ala-

Dolkuildc)ttsdge, akik olasz iskolht tatanakfent
pnriry"megtAtogaita
tett
'iAn,
litogatd'st
az int€zmEnlE' 6
Majnek Antal meg'tdspaispokndl is'

23-25.

Aprilis 26. Megtartottak

a WI'

Gd'locsi

lfjfisdgi

Ta-

ld.lkozot.

M6jus 1. Megtzrrlottak a II' Katolikus
latot Visken, 300 r6szwev6vel'

CigilnyzarSndok-

Mdius 9-10. Munk6cson me$lartottilk
lJkr6n ltits1gi T alllkoz6t'

rendeztdk
Md'jus 8-11. A HdlS karpd'tatjai talllbzojdt
10-6n
mi'ius
meg"(.Jngud'ron. Ennek keretdben Sitfue Jend
elm1lkedlssel
i"'gra*8", tr |-dn ped'ig Nagjtszdllson tartott

eglbekotott koncertet'

Ez az afrapt..-,.
N em mindenna'Pi e s emdtty s zelntanfii lebettek a' ltuszti hiuek brts'

-Mikepp

szdil'etett az iitlet, Itogjt

ltrtsaitkor riszesiilienek

&

szakd'jdn ttrunk fehri- keresztsdgben?
szokis' A
-Ez egY 6skereszt6nYvolt
ma.ddsdnak iinnePdn dt iskoldsa kateilyenkor
koni gYermek €s egY rtjszdilfitt kezdeti id6kben
keresztel6se'
tinnep6lyes
rAszesiilt a keresztsdg szents6- kumenek kiv6ntuk feleleveniteni'
szokilst
a
Ezt
kdzdtti)
da
gdben Az 6t (8-12
-gjtermek a Szent Ferenc GYenne!- A gyermekeknek pedig, akik fij €letet
otthonunkban, gYonYdrii
Ttttton lakdia. Ez a'Ikalomb6l te-zatet
keresznil'
a'n'yukd'j d'- eml6k matad egY 6leten
b e s zdlgetteim a'z onb on
aL
u al. Kaascsuk Korndlid'u
baza
-Militen irzdsekkel tffiek utd'n?
szertartds
a
a gler- a gjleimekek
-Hogjtan sziiletet't meg, hoglt ruf,gpgtethetf-e ad'Itozd's a' oiselmekekben a'z elbatdrozd's,
szent- ked.dsiikben?
fetuegitdk ct keresztsdg
- L szertartls ut6n szinte sztrrnyalsdgdt?
Amikor otthoI szabad akaratukb6l hatArozttrk eI' tak a boldogs1gt6l.akkor
6rezhett6k
a kereszts6g szents6g6ben ki- nunkba keriiitek,

udt szent

€j

hogy

uair;"U r6szestilni, El6szor csal6dunk-

ban ismerkedhettek meg a hittel, a
vallilssal, szeml6l6i voltak mindennapi imdcls6gunknak, rendszeres temp-

iomba idrisunknak. Egy bizonyos id6
eltelte ut6n felmenilt benntik, hogy

6k is Isten

gYermekei

€s

egYh1tz-

kdzs6gtink tagiai szetetn6nek lenni'

Gondolom, komolY felkd s ziil€ s
elflzte lneg a. naglt esemdnYt'
hit- Majdnem egy 6ven keresztr'il.
rendszeis
tan6r6kra jartak, Cs otthon

-

a

resen foglalkoztam veliik' *9hi:I
nappal hirsv6t el6tt pl6b6nosunk, Hidasi rerenc atya ellen6rizte hittudlsukat vizsga formAiltban, 6s megbizonyosodott tud6sukr6l 6s hittik
m€lys€g6r6l'

azY' Kitpiltaliai

el6szor, hogy tzttoznak valakihez, €s
valakinek sziiks6ge van rljuk' Most
pedig hasonl6 boldog €rzesek toltot-

ief.

6ket, hogY immlr

egYh6-

"t
zunkhoz tartoznak 6s Isten gyerme-

kei lettek. Megkeresztelked6siik

6ta

nagy v6ltoz6s figyelhet6 meg viselked6srikben: komolyabbak, figyelmesebbek egymilshoz' rendszeresen ie-

Ien vannak a i€tk6znapi. szentmis€ken, 6s a szemiikb6l krilonos 6romf6ny sugdtzik.
6s ki
-Koszonom abeszllget€st,
vinom, hogy min6l tobb felejthetetlen, oromteli napban r6szesiiljenek a
gyermekek. Te Pedig boldogs6got
hogy egytitt lehettek, 6s
l.liet
"bb^tt,
ez adion er6t a mindennapi neh€zs€gek lekrizd6s6hez.
Lanczfer Diana, Huszt
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A szentatya felhivisa Afrika bek€i€Crt
Az lqrilis 9-ei, szerdai 6ltal6nos kihallgat6s v6g6n II.

Fxr.ntv'A.sorc

J6nos P6l p6pa a kdvetkez6 felhivist intlzte a nemzetkozi
kozoss6ghez Afrika b6k6j66rt:

Papi 6s szelzetesi hivatis fuirnt
€rdekl6d6k ftgyekn6be!

')
F

,,Mikozben Bagdadban 6s Irak mds v6rosaiban tovebb

V6rjuk azon fiatalok jelentkezEs6t, akik papi, ill.
szerzetdsi hivatdst lreznek magukban. Bilftan fordulj
pl6binosodh oz v agy a kdzeledbe n 615 szerzetesekhez
eligazittrsdrt, vagy jelentkezz Munkdcson a prispOks6gen! A papi ill. szerzetesi 6letre jelentkez6 fiataloknak
lehet6s6giik van arra, hogy egy-k6t 6ven kereszttil kotelezetts6g n6lkril ismerkedjenek az adott rend 6let6vel,
mikozben a rendhdzban, illetve valamelyik p\6bdni6n
laknak.

A

ptisp6ks6g cime: 89600. Munk6cs, Mira

u.

15.

lesz Beregsziszban 18 6ra-

Jfnius 1. Ifjfsdgi szentmise lesz Ungvdron L8 6rakor

VIII. Munkdcsi Katolikus Ififtslgi
Taldlkoz6
2003. ifnius 7-6n, szombaton, 8 6rai kezdettel

Roska P6ter atya lelkigyakorlatot tart felnSttek sz6mdra.

Id6pont: 2003. jirlius 11-13. Helyszin: a mvnkdcsi P6khh6z. Jelentke zni az Egyhitzmegyei Szewez6irod6ban lehet

ill.

5

467 1.-es

telefonszdmon.

Ki;rronol
I(inevezt€ k az

'
I

tj

r{IREK

szatrnarip{ispokiit

II. J6nos P6l p6pa 2003. dprilis 30-6n ScbonbergerJen6
mlramarosszigeti pl6bdnost, m1ramarosszigeti. kertileti
esperest nevezte ki a m6r egy 6ve tires szatm6ri ptispdki
sz€kbe.

Az irj prispok 1.959. jfrnius 18-6n sztiletett Tftrterebesen.
Teol6giai tanulm6nyait a Gyulafeh 6rv6ri Szemindriumban
v1gezte. 1985. jfrnius 23-6n Jakab Antal gyulafehlwdri
prisp6k szentelte pappa a szatmdi egyhlzmegye szitmtrra. Seg6dlelk6sz volt 1.985-87 kozott Nagykdroly I-es pl6b 6ni5j6n, 19 87 -9 0 kd zott S zatmLr n€meti I I-es pl6b 6ni1j6n,
1990-91 kozott Nagyb6nya l-es pl€bdni6j6n, 1991-94
k6zott Nagybinya II-es pl6b6ni6j6n. Pl€b6nos: 1994-ben
Mez5petribe n, 1994-97 Szatm1rnlmeti IV-es pl6b6ni6j1n.
1997-2001. kozott a gyulafehlwlri teol6gi6n spiritudlis 6s
a liturgika tan6ra. 2000. mdjus 1.-j€n Szatmlrn6metiben
tiszteletbeli f6esperesi cimet kapott, decemberben pedig

a Gyulafeh6wlri

F6egyhlzmegye szentsz6ki tandcsosi
jutalmazta.
2001-t6l pl6b6nos Dardn €s egyh6zcimmel
gyei f6tanfelti gyel5, a 2004-es egyhlzmegyei j ubileumi
tinneps€gek Szatmdr megyei felel6se. 2002-t6l Mlramarosszigeti pl6blnos 6s kenileti esperes. MK
me

szenvedett t6rs6ge, kiilonosen

a Kong6i

Demokratikus

K6ztdrsasdg tertilete. Mikozben buzg6n imddkozom
Istenhez az lldozatok lelki ridv66rt, agg6d6 felhivlssal
fordulok a politikai felelSsdkhoz 6s minden j6akarattt
emberhez: kotelezzlk el magukat az er6szak 6s a vissza6l6sek besztintet6s66rt, f6lret6ve a szem6lyes onz6st 6s a

kozi kozdss6 ggel. Ez€rt bdtoritani kell minden olyan er6feszit6st, amely a kong6i, az ugandai 6s a ruandai lakossdg kiengesztel6d6s6re irltnyul. Hasonl6 er6feszit6sekr6l
6rkeznek hirek Burundib6l 6s Szud6nb6l is, azta rem6nyt
keltve, hogy nyomukban hamarosan bekoszont a v6wa
v6rtb6ke." VR/MK

A tort€nelem {rz leghosszabb pdryashga
a

Munkicsi Szent Mirton Sz6kesegyhdzban katolikus
ifi(rs6gi talitlkoz6ra keriil sor. Minden fiatalt (14 €ves
kort6l) 6s minden lElekben {ratalt szeretenel vlrunk!

a 8-2-31, -54570,

folytat6dnak az lsszecsapdsok, pusztitdst 6s haltrlt okozva, nem kev6sb6 aggaszt6 hirek 6rkeznek az afrlkai f6ldr6szr6l, ahonnan az elmtlt napokban oldokl6sekr6l 6s
stat6ri6lis kiv6gz6sekr6l adott hirt a m6dia. Ezeknek a
bfincselekm6nyeknek a szinhelye a Nagy-tavak sokat

csoport6rdekeket, t6nylegesen egytittmfikddve a fiemzet-

Telefonszdma: 8-2-3I-5467 0, 5457 1..

. M6jus 17. lfjfislgi szentmise
KOr
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Yatik6n: II. Jdnos P6l, a rekordok pipl1a Aprilis 24-€n
irjabb csfrcsot dontott meg. Ett6l a napt6l a negyedik
helyet foglalja el a tort6nelem leghosszabban uralkod6
p6p6i kozott, 6s ezzel megdontotte a VI. Pius p6pa 6,ltal
tartoff rekordot, aki. 1.775 6s 1799 kozott tilt P6ter
sz6k6ben. Karol \7ojtyla, Krakk6 6rseke 1978, okt6ber 16lnlett p6pa, ez azt jelenti, hogy 24 6vet, 5 h6napot 6s 8
napot szolgelta az egyhdzat.
AP6pai Evkonyv adatai szerint a kovetkez6 h6rom p5pa el6zte 5t meg: Az els6 Szent P6ter, az Apostol fejedelem, aki J€zus Krisztust6l kapta a p6pai hatalmat. A
hagyomdny szerint pipaslgdnak 6vei 34 6s 37 6v kdz6tt
mozognak. El6bb Anti6chilban sz6kelt, majd 25 €ven 6r
R6mdban, ahol a hagyomlny szerint 54 6s 67 kozott
szenvedett v6rtanirsdgot. A masodik legtovdbb uralkod6
p6pa lX. Pius volt, akinek p|pasiLga 1846 €s 1878 kdz6tt

kozel 37 6vig - tartoit. A harmadik helyet XIII. Le6
foglalja el 25 €vvel 6s 5 h6nappaI, pdpasiga l878-ban

-

kezd6d0tt €s 1902-ig tartott. VR/MK

IL

J6nos

pApa mdjus

18-6n,

Szentatydnk,

Pil

vasdrnap tolti be 83.
6let6v6t. ImlLdkozzunk
Crte, hogy m6g sokdig
legyen ereje korminyoz-

ni

egyhlzunkat, 6s Isten
adja meg neki mindig a

kellS

bolcsessdget 6s
tiszt6n\6t6st a neh€z

dont6sekben.
,,Tartsd meg, Isten,
Szentatyankat,
Krisztusnak, bely-

tuft'j^il"

Ui J{njtds
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Miius szentiei
Szent Pongrdc

r6gi ellens6g 6lte meg bosszfib6l). Majd egy €vre 16
meghalt Rita k6t kicsi fia, akik6rt tgy imildkozott, hogy az
Ur vegye 6ket mag6hoz. miel6tt m6g az aLyluk hallia
miatti bosszir beszennyezn6 lelkriket.

VERTANO

Unnepe, md'jus 12,

Pongrlc hamar eivesztette a sziileit, s a tizenn6gy 6ves
fifi nagybinyival, D6nessel frigiai hazdiltb6l R6miba kolt6zott. Abban az utc6ban, ahol megszdiltak, lakott Korn6l
pilpa €s vele sztrmos kereszt6ny, akik nagYon hamar
megszerett6k a fiirt, 6s f6pitsztoruk el6 vezett6k. Korn6l
pdpa felismerte a fifi tiszta lelktilet6t 6s megkeresztelte'
D6nes halilla utdn a fi:6 r€szt vett a kozoss6g im6in 6s
iidozati r.innepein, amig egy napon a katondk el nem

a csilsztrr el6 vezett6k. Diocletianus bat6tsS'
gos sz6val k6rte, hogy hagyjon fol ,,babonasAg6val"'
Pongrdc f6lelem n6lktil a szeme koz6 n€zen, €s ezt.
fogt6k, aktk

mondta: ,,Eveim szerint ugyan gyermek vagyok, m6'gis az
eny6m az €n lJramnak, J6zus Kriszfusnak az igazsdga €s
ereje. Ez6rt a te intelmecl nekem annyi, mintha az a fes'
tett kep besz6lne ott a falon. Az istenek. akiknek imdd6s6t nekem parancsolod, csal6k voltak. N6v6reiket meggyal6zt6k,6s szr.ileiket sem kim6lt€k' Ha ma egy hivatalnokod ilyen tetteket kovetne el, azon nyomban megoletn6d. Es te nem rostelled, hogy ilyen isteneket im6dsz?"
Diocletianus eln6muit. Intettaz 5rs6gnek. A katon4k elvitt6k a fi6t, 6s a Via Aureli6n lefejeztlk
Symmachus p6pa (498-514) bazihkilt emeltetett Pongrdc Yia Aureliln l€v6 sitia fol6' R6mdban fehlwas6tnap
az ljonnan megkereszteltek tinnepi kormenetben az 5
bazihkiljithoz vonultak, ott levetett6k keresztel6si ruh6jukat, 6s megfijitottlk hiwalldsukat. A peres felek Pongrlc
hogy lgaz a vallomdsuk' A
sirlilnlrl esktidtek meg
^rra,
a tizennlgy segit6szent
Pongricot
k6.s5 koz€pkoi 6ta
kOz6 soroli1k.

Casciai Szent Rita
Ozl'ecv, szenzntesN6
OnnePe' md'jus 22'
Rit6t id6s sztilei hossztvArakozls, rem6nyked6s 6s sok

imirdslg utiln kaptitk IstentSl ailnctdkba. Gyermek- 6s
ifjirkor6l a szr.,ilei irlnti teljes engedelmess€g, akantlnak
ailand6 foliidozdsa €s a flradsigos napi munka jellemezte. Kozben azonban sziv€ben folgyulladt az isten'
szeretet, €s apica akart lenni, hogy teljesen eggy6 vll'
hasson isteni Megvilt6lAval, aki jelenl6te 6dess6g6nek
meg6reztet6s6vel mindannyiszor megaitrncl6kozta 6t,
valahfunyszor szrilei enged6ly6vel visszavonulhatott a
hilzukban kialakitott kicsiny imahelyre. Sztilei - val6szinfrleg k6nyszerhelyzetben - odaig6rt6k a'kez€t egy
helybeli ifjirnak, aki a kortlrsak szerint vad 6s erdszakos
ember volt. Ritinak nagyon fiatalon f1tihez kellett tehdt
mennie.
Szelids6g6vel €s i6sigdval v6gtil is legy6zte f6rje rossz
termlszetdt, 6s lelk6t Istenhez vezette. Megt6r6s6nek
egyUtt ortilt Rit6val az eg€sz falu.

Miut6n sok fdiclalom 6rin elold6dtali e loldi kotel6kek,
Rita kolostorba l6pett. Cascilban aNI6na )'lagdoLna igos-

tonos kolostorba jelentkezett, ahonnar:i e5-mis utin
hfromszor visszautasitottdk 6zveg1-s6ge rrrian' V6gtil

azonban 1,407-ben csoddlatos m6don beiuion: Keresztel6
Szent J6nos, Szent Agoston 6s Toletinoi Szent \Iikl6s vit-

t6k be 6jnek idej6n a kolostorba.

A

n6v6rek koztjl ttirelm6vel, engedelrness6g6vei 6s
jltmbors6g|val trint ki, mindenkinek 6pri16s6re r-olt'
Egy napon, amikor a fesztilet el6tt t6rdeit' €rezte' hogy
a toviskorona egy tovise homlok6ba firr6dik' I16l,v sebet
kapott, amely k6s5bb elm6rgesedett, s a belSle irad6
szag miatt Ritdt elktilonitett6k a n6v6rekt6l' Csak egy 16mai zarilnctoklat alkalmdval mehetett emberek koz6,
amikor az IJr Rita konyorgds6re elttintette a zatlndoklat
iclej6re a sebet, de frgy, hogy f6jdalmai megmaradtak'
Betegs6gei, a bojt6l6sek 6s a munka folemesztett6k erei6t, utols6 6veit dgyhoz kototten toltotte' 1447 ' mittcius
22-€n hivta 1t Isten az orok boldogsdgba, az Z;tkoltdzCs1t
egy emberi klzzel nem 6rintett harang szava hirdette
meg. Kiil6nleges kivllts6gk6nt Rita test6t soha nem temett6k el, mert csod6latos m6don nem lltott romllst'
Test6t Cascifuban, az !937-47 kdzott epult Szent Ritatemplomban 6rzik. A hagyomdny szerint Szent Rita az
eg6szen kilatastalannak trin6 esetekben is k6pes segiteni,
ez€rI a lehetetlens6gek szentj6nek tart16k.

:td6s

szr.ilei halilla utdn fiiabb gyAsz 6rte Rit6t: el6bb
meghalt a f1rie, aki most m6r tisztelte 6s szerette 6t (egy

Osszedllitotta: Cserbd.nics Adrienn

u1 J{ajtd
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Mennybemenetel
Gyitryy Attiln Or<i,mhir a Wer'
mekeknek cimfr kdnyadbdl -nem
csa.k gjtermekeknek
JE

ZUS'A4ENNYBEMENETELE

(Lk 24, 46-53)
,,Kivezette Sket Betdnia kozel6be,

6s kez€t felemelve megildotta
6ket.
Aldas kozben megvdlt t6hik, 6s f6lemelkeden az €gbe..."

indu\t haza, ahol v6res verejt6k€vel
Ontozte a foldet. Ez voit a repiil6t6r,

nek a mennyorszdg kir6lyn6ie, Mlria

amelyet v€r6n vAs6rolt meg nemcsak
a sajlt, hanem mindnyijunk szimlta.

Olyan sz€p volt ez, hogy emberi szavakkal nem lehet elmondani. Ezeknek a liltomdsoknak kdszonhette

J6zusnak termdszetesen nem volt
szriks6ge reptil6g6pre, hogy kil6pjen
a f6ld vonz6kor6b6l. Amikor a b6tor
ffrhaj6sok lesz6lltak a holdra, (trhaj6juk a hold konil keringetr, mert az
tartotta a vonz6kdr€ben. J6zus megdics6rilt test6t pedig nem a fold, hanem a Szenthtrroms2g vonzotta
magLhoz.

Bizanyira t6bben jdrtak mdr k1zU'
letek a Ferihegyi reptil6t6ren. Tal6n
utaztatok is m6r l6gl6k6ses repr.il6n.

Mindig 6rdekes l6vdny, mid6n a
glpmaddr elszakad a f6ldt6l 6s a
magasba emelkedik. Telies er6vel
dolgoznak a motorok, hogY legY6zz6k a f6ld vonz6erei€t. Ez€rt a felsz6Ll6s 6s lesz6llds a legbonyolultabb
mffvelet.
Ez jut eszembe a mai tinnePen, mid6n J6zus mennybemenetel6re eml6keztink. Negyven nappal dics6s6ges
feltftmaddsa ut6n kivezette apostolait

az Olalfdk hegy6re. Arr6l a helyr6l

Milyen k6r, gondolj6k tobben,
hogy akkor m6g nem volt f6nYk6pez6g6p vagy vide6, amivel ezt a
ktilon6s esem6nyt megorokitsrik.
Ez€rt be kell 6rnlink azzal a htrad6ssal, amit a mennybemenetel szem-

tan6i hagyomlnyoztzk rink a Szent-

jelent meg n€h6ny lltomlsban.

Bernadette, hogy egyre n6tt sziv6ben
a vigyakozds Isten orszdgtba. Boldoganhalt meg, mert hitte, hogy ahal6l
kapujlban a Boldogsdgos Sztzanya
vArja.

az Olajflk hegy6r6l indult
az Atya orsztgdba. Arr6l a

J€zus

vissza

helyr6l, ahol az emberek r.idvoss6ge
6rdek6ben igent mondotr a rA vdr6
szenved6sekre. Ha

v

alaki azt k€t dezr:

mi, J6zus k6vet6i, hogyan juthatunk
a mennybe, azt kell vllaszolnunk:
ugyanigy, mint J6zus. Az trldozat, a

viilalt szenved6s, a i6tettek hegy6r5l. Nem a rak€tltk rdPiszeretetb6l

irlsban. Ebben olvassuk azt is, hogY
az apostolok hosszasan kovett6k tekintetUkkel a t6voz6 J€zust. Bizo-

tenek a mennvbe, hanem a szeretet.

ny6ra szivesen vele mentek volna.
F6it az elvtrlls, de megvigasztalta

Aki a mennybe f<ilment

Sket J6zus ig6rete, amely szerint min-

den kovetSj6nek Isten otszdgdban
van a helye. Ahol a fei van, ott kell
lennie a tagoknak is. A fold nekiink
sem a v6gleges otthonunk, igazi ha'

zlnk a mennyben van. Ott, ahol
Isten 6l angyalai 6s szentjei t6rsas6gAban.

Mindnydjunk el6tt ismeretes, hogY
a mdgnes magShozvonzz avasat L
cukrot, a filt vagy a mrianYagot nem
magdhoz. Ez a magYartzata
p6ld6ul annak is, hogy a g6Pkocsik
mfiszerfalln m6gnesvassal r6gzitjtik
az 6r6t vagy a hdm6r6t. Valami eh-

rintia

hez hasonl6 tort6nik keresztel6sunk
alkalmlwal is. Isten kegyelme m6gnesezi lelkrinket, hogy fel6je vonz6djunk eg6sz foldi 6leriinkben. Arra keli

torekedniink, hogy ez a vonzalom
er6sodi6k benmink. Ebben segit az
im6dsig, a szentlldozSs, az Isten
j6nek hallgatlsa. N6hdny kiv6teles
esetben az is megtort6nik, hogy valai

96

ki

megllsson rialamit ennek az ot-

sz6gnak sz6ps6g6b5l.

Aki megkapta

ezt a kegyelmet, abban m6g er6sebb
a mennyei haza honvdgya. igY P€lddul P61 apostol is el6rulja, hogY
bepillantdst rryert a mennYotszdg
sz6ps6g6be. Ez€rt v|gyakozott meghalni 6s Krisztussal lenni. Bernadette-

BeTon

Gellert

Az Atya jobbjara :i,lftI,
s eltfint6l az apostolok szeme el6l,
- noha mindentik volt6l nekik 6s
nekrink is.
Vdgy6dunk szemed biztat6
pillantlsa ut6n,
keze<l gy6gyit6 ereje ut6n,

arcod lelkesit6 fons6ge utdn,
szavad viharokat csendesit6
hatalma ut6n.

De Te mondtad: ,Jobb nektek, ha
elmegyek." Qn 16,7)
Trsntad val6 szeretettink pr6bakov6v6 tetted az lrdmet azon, hogY
elm6gy (Jn 14,28)

6s Veled val6 €letkozdssCg alaPj6vA tetted ,,az igazsdgot, hogY az
Ltylhoz megyek, 6s mLr nem I6ttok engem." Qn 16,10)
€rtesd meg velem, Uram,
azt, amit a mennybemeneteleddel
lelezt€|, hogy ,,meg vagYunk
ugyan v6lwa,
de m6g rem6nysEgben 6h.ink."
(R6m 8,24)
Nem a teljessEgek idej6t 6ljuk,
de a rem6nyked6 vdrakoz*st
- gy6zz meg minket err6l -,
6s tanits nirelemre megnyilatkozd'
sod napj6ig,
e'
az it€Ietigl
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Piinkosd
A Szentl6lek J€zus st'w€nek legnagyobb ajilnd€ka, akit hrhsv6t utdn
h6tszer h6t nap eltelt6vel, az olsre-

nedik napon kiildott apostolainak
6s minden hiv6j6nek.
Ekkor tapasztaltitk meg igazln

hfi-

s6ges tanitv6nyai, mekkora kegyelmet szeftett 6 nekik nagYP6nteken.

Isten az emberis6g v€szkilitAsira
ezt a k€t v1laszt adta: a Golgotdn
bocs6natot szerzett a brinb6n6knak,
6s pr.inkosdkor aJ6sdg Lelk6t ktildte, aki eg6szen a szivtikbe io_tt.
)OCII. J6nos P6Pa szerint 016 van

is legink6bb ennek a
vililgnak, hisz csak 6 k6Pes ,,meg(riitani a f6ld szinCt"l Assisi Szent
Ferenc is arra buzdit, hogY mindennapi im6inkban a Szentlelket 6s annak ai6nd6kait k6rjiik mindenekf6lott! Tudiuk a Biblilb6l, azEgyhtz

szr.iks6ge ma

Nlzdretben eg€szen ktilonleges
m6don tolti be MAtiilt Szentlelke 1ltaI, a ,,kegyelemmel teljes" tokEletes

igent tud mondani Isten

vllAg-

megv6lt6 terv6re. Erre a hitvalldsra:
,,legyen nekem a te IgCd szerint" -

megfogan m6h6ben az Isten Fia,
J€ztts, aklt a villgra sz:.j,l Betlehemben, bemutat a TemPlomban, 6s
megvdlt6 kuldet6s6re engedi feln6ttkordban. 6 a JotdLn folY6ban
megkeresztelkedik 6s mindenki
el6n llthat6 m6don (galamb sziil
ri) eltelik Szentl6lekkel. 6t ig€ti
apostolainak Cs tanitvanyainak is
(v6.: Jn 14,1.6), hiszen N€lkiile sem-

bolcsess6get; utainkon vezet, neki

nem lehet hazudni, de m6g 6t is
meg tudjuk szomoritani. Mivel
azonban 6 a Szenthdroms6g Szive'
Lelke, J6zus 6t nem engedi blntani
(vo.: Mt 12,31-32). '',1:
A Szentl€lek akezdetekt6l itt van a
vildgunkban. 6 az, Aki - mint a galamb a f1szke fOlott - ,,lebegett a vizek folott" (Ter 1,2), €s a Ilthat6 vi-

llgba segitette a Teremtd sz€p tetv6t.
Isten lltta, hogY minden, ami lett,
sz€p 6s j6. Az f& Ldamba is az 6
6ltet6 lelk6t lehelte, hogy a k€pmd-

- Minden egyes hiv6ben akar
tehit lakozni (1Kor 6,t9), hogy a
vesz€lyes 6nz6sb61 a mdsik ember
szolgLlatAra vezessen a szeretetben
(vo.: lKor 9,27). Ez nem megy md-

16l holnapra, de 5 ttirelmesen a
viselked6stink gyOkereit, a gondol-

12. €s 1.3.).

s6ra alaKftsa, nevelje az embert. Tud-

v6n az emberekt6l, hogY az 6 UCPCre 6s hasonl atossilgdra alakulianak.

6ltzl ttgy vlllgitani a keresdknek,

hogy liw6n sz6p 6letr.iket, megt6rienek, 6s a biint6l, a hal6lt6l megszabaduljanak (vo.: Mt 5,13-1.6)l

- Mdsik fontos munkdikoddsa,
hogy az egyes hiv6ket az egYhS'zban akaria egyesiteni, hiszen az
nem csup6n int€zm€nY, de egy
titokzatos Cl6 szervezet' (1Kor
12,13), amelynek hasznos tagiaivi
lehettink. Az a boldogit6 tudatvezet
minket a hivek kozosseg6be, hogy
itt a fei maga Krisztus, 6s 5 Vw6n
minket szent testv6ris6gbe hozni
szivelelke altal. B6kezfien 6s bolcsen osztogatja aiand€kait (Ef 4,72),
hogy ezekkel egYm6st szolg6iiuk,
tdk6letesitsrik a szeretetben (1Kor

6

juk, az ember vissza6lt a szabads6gtrval, 6s a gonosz l€lek kis€rt6s6nek
engedve elbukott, Istent6l, a szeretet
vi16g6t6l elt6volodott, 6s bukott a
pusztulls viz€be' Amikor a vizozon
ut6n Isten az 6i €let lehet6s6g6t kin6lia a kis, szent marad6knak, No6
egy galambot lat, aki zdld olaifalgat
hoz: az irgalmas Isten ad tehlt 6ira
rem6nys6get az embetnek a L6lek
iital. Lz6ta is megtoltott L6lekkel
pr6f€titkat, kir6lyokat, hogy bizonyits6k: az Isten llland6 megfiullst ki-

lamint a hivek kolcs6nos szeretete

koz6sm6du nkat akarla megtisztitani
s az Isten idvozit6 bolcsess€g6vei
gazdagltani (v6.: Ef 4,23).

6n6lI6 szem6lY,
aki sugalmaz, besz€L, segit, er6sit,
vigasztal, tanacsot ad, ismeretet,
tanit6sdb6l, hogy

igazs6gr6t, hogy J6zus az Ur, €s az
it€letr6l a Sitdn 6s az istentagad6k
felett (Jn 16,8).
6 az, aki a krisztushivdkon kereszttil akarja - mint a s6 -'uesiteni
a vildgot, ill. g6tolni a romlls1t, va-

mire sem menn6nek' Fctlt1madlsa
utdn is ez az e\s6 cselekedete: rljuk
lehel €s kozli veliik a Szentlelket
(v6.: Jn 20,22), aki irj Adlmokal
krisztusi embereket fog bel5ltik
nevelni. Ezzel kezdddik a Szentl6lek

korszaka, amir1I J6.zus olY nagY
rem6nys€ggel jovendolt: iobb nektek, ha 6n elmegYek, mert elktildom

hozzlrtok a Y igasztal6 Szentlelket. 6
majd megdics6it engem... 6s elvezet
titeket a telles igazsdgra (vo.: Jn
75,7-13). Lz6ta is meggY6zi a vtl6-

got a brinr6l, amtt6l szenved,

az

Gyonges6geink oka, hogY elmulasztf uk felfedezni, mfivelni, formllni a Szentldlekt6l kaPon talentumainkat! LegYen ez a Piink6sd a mi
fjjdsztilet6srink unnepe is! Ne szomoritsuk meg J6zust €s az 6 Lelk6t

egocentrikus gondolkozlsunkkal,
,,onz6 v\gyaink keres6s6vel, kiel6git6s6vel". Engedjtik az 6 telk1r
mfikodni bennr.ink, hallgassunk R6,
s6t kitart6an 6s altrzatoszn k6rlelitk:
,Jojj el, Szentldlek Oristen, 6s teremts fiija, vigasztali, erSsits, elevenits meg, hogY tehessem azl, amlr
szeretn6k: a J6t, amlt szivemre helyeztlll Amen!"
Majnek Antal

Ui J{ajtris

Eletge,
a

,,En uagyok az igazi szdl5t6, Atyam
szdlSmfiues. Minden szdlSuesszdt,

mely nem boz gjlti.molcsot bennern,

r6lam, a gjtilmolcsboz6t pe'
dig nxegtisztitja., bogy m€g t1bbet
teremjen." (/n 15, 1-2)
lenxetsz
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A gyakorlatban hogyan is lehettink
a sz6l6t6be? J€zus elmagyardzza: Benne maradni azt jelenti,
hogy megmaradunk a Szeretetdbenl;

pr6batEteleken megy 6t. Isten sze-

tartjuk'parancsait3, minde nekel6tt azt
a parancsot, amelyet ,,saj6tj6nak" ne'

lelki

vez: a kolcsonos szeretetet4. Az utols6 vacsorin test€t 6s veret is nektink
adta. 6 teh6t - benntink 6s k6z6ttr.ink - tovabbra is gytim6lcs6t terem
majd, 6s beteljesiti mfiv6t. Ha azonban visszautasitiuk ezt a szeretettelies kapcsolatot, akkor lemetsz minket a szolotorol.

minket: a legkril6nf6l6bb helyzetek,
amelyek nem annyira az €letr6l, mtnt
inkibb a haI6Ir6l sz6lnak.
Mi6rt? Isten talln a halllt akaria?
Nem, s6t, 6 az lletet szereti. A teljes
es term6keny 6letet, amelYet mi minden j6ra, pozitivumra 6s b6k6re
val6 tdrekv6stink ellen6re - el sem
tudunk k6pzeini. 6 pontosan ez€rt

,,Minden szdl6uesszdt, mely nem
boz gjtti.mdlcsot bennem, (Atyam)
lemetsz rolam..,"

metsz meg bennUnket.

beoltva

hogy hagyjuk, hogy az 6 szavai
6ilenek benniink'; 6s hogy meg-

retet6nek kifeiez6d6se ez, melY
megtisztitja cselekedeteinket, hogy

meg tobb gyrimolcsdt hozzunk:
ugyanfigy, mint a sz6l6 a metszCs
utdn. Ez6rt 6r bennUnket fizrkai 6s
szenved6s, betegs6g, kis6rt6s,

k6tely, az 6rz6s, hogy Isten elhagyott

a
Lehetetlen, hogy az A'l"'-anak ez a
kim6letlen viselked€se ne 6bresszen
istenf6lelmet benniink. Nem 6lhetr.ink ugyanis vissza az 6 szetetet€vel. Isten, pontosan azeft, mert SzereIet, Igazsdg is. Az6rt metsz, mert
I6tja, hogy a sz6l6vessz6 m6r halott,
6nma gdt it€lte ha\6k a: v iss zauta sitotta az 6ltet6 nedveket, €s ez6rt nem
hoz t6bb gytimolcsot.
.Lbba a hiblba esherrink, hogY azt
hisszr.ik: gytimdlcsdt aktivizmussal

lehet teremni, vagyis ha esem6nyeket szeleztink, ha hat6konYak

sz6kkenve termEst hoz. J6zus v6gbeviszi mriv6t: a kereszten telles m6r-

vagyunk... ElfelejthetjUk azt, arninek
igazdn 6rt6ke van: hogy egyesr.iljtink
J6zussal, az 6 kegyelm6ben 6ljunk,
vagy legal6bb hallgassunk a lelkiismeretlinkre. Az Atya tehet lemetszi
ezt a sz6l6vessz6t, mert a llrtszat ellenEre nincs benne tobb€ 6let.
Nincs h6t semmi rem6nY? lz tJr

t6kben odaajdndlkozza

sz6l6skertje titokzatos.

J€zus arra k6sztil, hogy visszatlt az

Atydhoz. Kozelgd halllZ}lan 6s feltd-

madlsiban val6ra vllik a btza'
szemr6l sz6l6 p6ldabesz6d, ame|Y a

fdldbe huilva elhal, 6s kallszba
6nmag6t

(mint a bttzamag; amely elhal), a felt6mad6ssal pedig egy irj emberis6gnek ad 6letet (mint a sok szemb5i
ell6, tomott kal6sz). lJgyanakkor azt
is akarja, hogy tanitvinyai folytass6k
mfiv6t: nekik is eg€szen 6letrik fel6ldozilslig kell szeretnitik, hogy ezil-

tal megsztilethessen a kozossEg. Az
utols6 vacsorfn ez6rt hasonlitia 6ket
a sz6l6vessz6hbz, amely ara hiva'
tott, hogy gyrimblcsot teremjen.

6 k6pes (rjra

beoltani a lev/agott sz6l6vesszSt:
mindig megterhetiink, mindig itjra-

uagyok az igazi szdl6t5, Atyam.
sz6l5mfiues, Minden szdlduesszdt,

,fin

mely nem hoz glttimdlcsdt bennem,
lemetsz r6lam, a gj,tti.molcsbozot pedig megtisztitja, bogy mdg tobbet te-

remjen."

Ez az 6letige biztosit benntinket'
arr6l, hogy a pr6bat€te\ek 6s neh6zs6gek sohasem onc6lirak, Az€rt
6rkeznek, hogy ,,m69 t6bbet" terem-

jrink. 6s nem csak az szdmit gYim6lcsnek, ha term6keny az aqostolkoddsunk, ha hitre 6bresztr.ink
mdsokat 6s 6pitjtik a kereszt6ny kozoss6get. J6zus mdsfajta gYumdlcs6kr6l is besz6lt. Megig6rte nektink,
hogy ha megmaradunk az 6 szeteteteben €s az 6 Ig6i bennr.ink maradnak, k6rhetUnk bdrmlt, amit akarunk, 6s megkapjuk5. igy megdics6it-

ink az Arye{, 6s az ordm teljess6ge
lesz benniink'.

Ltya hozz6€rt5 kez€re
Meg6ri
^z
bizni magunkat. 6s hagYni, hogY 6
munk6ljon meg benniinket.
Cbiara Lubicb

kezdhettink.
,,...a gjtt'imolcsbozot pedig [Atyd'm]
nxegtisztitja, hogt mdg tobbet terenx-

jen."

Mib6l tudhatom meg, hogY termek-e gytimolcsot?

Bdrki, aki i6t tesz, torv€nYszerfien

' Vo.: Jn

15,9
'V6: Jn 15,7
3 V6.:Jn 15,10
't vo.';n 1.5, L2.17
Jn 15,7.16
u
v6.:;n 15,8
?
Vo.: Jn 15,11
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T€mak a {yereknevel€s mffv6szet€b6l 8.
I(istestv6r sztiletik
Q gyerek 6rkezik a csalldba - ez ^ feln1ttek szitmlra tdbbnyire orommel vlrt esem6ny, 6s el is szokttrk virni, hogy a ,,nagy testv6r" is hasonl6 drommel
fogadja az tj j6vev€nyt. A szul6k sokszor nem is gondolnak arra, mit is jelent ez a nagyobb gyerek szempontjlb6l.
Sz6pen €ldeg6lt eddig a csaldd ,,kozep€n", Anya 6s
Apa kizir6lag az ov6 volt, mindenki t6 figyelt, torSdott vele, sikereket 6rhetett el. Most pedig egyszerre
csak itt termett valahonnan egy idegen, kittlrta 6t
err6l a kdzponti hely6r6l, 6s ,,elvette" Anytrt t6le'
Anya most folyton csak szoptat, pelenkdz, alig marad
ideje ri. Rladisul m€g azt is elv6ti6k, hogy mindezeknek oruljon is.
igy van ez mdg akkor is, ha a gyereket i6l el5keszircnet arra, hogy testvere szuletik' 6 eg€szen
mtrst virt, talln inkirbb iilt€kbabit, taltrn i6tsz6t1tsat'
Mindenki azt k€tdezgette t61e: ugye orulsz, hogy
kistestv6red sztiletik? Aztdn, amikor mlr itthon van a
kisbaba, mindenki csak 6t akaria ltrtni, 16, nagyn
^
senki sem kiv6ncsi,
Osszess6g6ben a gyereknek minden oka megvan
16., hogy haragot €rezzen kistestv6re irint' Ugyan'
akkor ezt nem mutathatia ki. Hermann Alice a k6vetkez6ket iria erre: ,,Az a feln6tt, aki ezt nem 6rzi it,
gondolja el, mi menne v6gbe 6benne, ha egyik napi6l a milsikra hirtelen vet€lltdrsa tlmadna a legjobban szeretett l6nyn6l, a vet€lyttrrs iiland6an ott 6lne
kozotttik, 6s 6 m6g meg se mtJtath^trA val6di 6rzelmeit, hanem szeretni volna k6ny[elen ellenfel6t?"
A felndneknek az az elvirdsa, hogy a nagy testv6r
szeresse a kisbabdt, a gyerekben felgytileml6
agresszivitltshoz vezethet, m6g akkor is, ha ezt nem
mutatja ki,l,6tsz6Iag szereti 5 a kistestv6rk6t, gondos-

kodik r6la stb.
Mit tehet teh6t a sz;jl6? Hiszen

i

i,

{
ii

b4rmekkora trauma is egy testvdr szulet6se, m6gis nagyon szuks6ges
a gyerek eg6szs6ges lelki fejl6d€s6hez' Az el6k€szit6snek, b6r onmagltban nem el6g, lehet szerepe'
igy nem olyan hirtelen tort6nik minden. Az azonban
fontos, hogy ne egy csupa pozitiv k6pet alakitsunk ki
a gyerekben (a i6 dolgok mellett el lehet mondani,
hogy a kisbaba sokat akar maid enni, pelenk6zni
kell, 6s sir is majd), 6s ne alakitsunk ki olyan eIvittst,
hogy a kistestv6rnek orulni kell majd.
Az is fontos, hogy a kistestv6r haza€rkezdse utin
kiilon is sz6njunk id6t a nagyobb gyerekre, amit csak
vele tolttink, hogy ne €tezze teljesen mell6zottnek
magilt. Ktil6ndsen kell 6reznie ilyenkor a gyeng€ds6grinket, a szeretettinket, hogy biztos lehessen

-

benne: hozz1. val6 €rzlseink semmit nem vdltoztak.
A babalittogat6ba €rkez5 vendCgek figyelm6t is itinyitsuk finoman a nagyobb testv6rre is, az is j6, ha 5
is kap ajlnd€kot ilyenkoq nem mindig csak a kisbaba.

A gyereknek mindezek mellett is lehetnek a fent
emlitett okok miatt negativ €rz€sei a kistestv6rrel

szemben. Ezt a sz:ol6knek nem ellens6gesen vagy
6rtetlenul, hanem egytitt6rz6ssel kellene fogadm. Az,
hogy tudomlsul veszszrik a gyerek 6rz6seit, m6g
nem jelenti azt, hogy viselked6s6ben is blrmit elfogadnlnk. Nem bdnthatia a kicsit, kim6l"ettel kell
lennie irdnta. De kapjon lehetSs6get, hogy elmondhassa, vagy valahogy kifeiezhesse 6rz6seit an6lkul,
hogy emiatt megnehezteln6nk 16. A megparancsolt
szeretet nemigazi szeretet, cbakhazug viselked6st 6s
reitett, egyre gydl6 agresszi6t sztil, m6g akkor is, ha
a gyerekre nehezed6 nyomls, hogy szeresse a kisbabdt, nem kozvetlen parancs, csak elvlttts.
Persze az is hibis megoldds lenne, ha az anya - a
nagyobb gyerek f6lt6kenys6g€t6ltartva - nem mern6
kimutatni €rz€seit a kisbaba irint. Az a 16, ha azt
tapasztalja a nagy testv6r, hogy szrilei szeretet6t veltozatlan melegsdggel €rezheti, ugyanakkor ez a szeretet a kistestv6r6re is kidrad, de att6l m6g nem
szeretik 5t, a nagyobbat kev6sb6, ha 5 nem €rez
ugyanolyan melegen a kicsi irdnt, mint szrilei'
A testv6r k6s6bb nagy kincse lesz minden gyereknek, 6s - b6r sok veszeked6s, sfrl6dis dtin - eI5'
k€sziti a talait'a normdlis feln6tt emberi kapcsolatokra, 6ppen aztrltal, hogy megtanit alkalmazkodni
(kulonosen, ha a szul5k is helyesen binnak a testv6rekkel). Ne fosszuk meg ett6l a kincstSl gyerekiinket, ugyanakkor legyunk meg6rt6ek, ha nem fogadia rogton teljes odaadlssal vet6l1t6'rs6tl
c sn| P aloi t aY M art a
Felbaszndltirodalom:
,
Dr. Herminn Alice: Emberrd neuells

PoPoui
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lyozni, mekkora jelent6s€ge van a
kommunikdci6nak az embeti kaP'
csolatokban . Ltrtsz6lag j6l mrlkodd
kapcsolatok mehetnek tonkre abban, hogy az apr6signak fdnS rossz
6rz6sek, f6lre6rt6sek, megbdnt6d6'
sok felgyflnek, 6s el6bb-ut6bb vagy
felszinre tornek pusztit6 m6don,
vagy pedig fai 6pul bel6hik k6t ember kozon.
Sajnos, sok t6ves n6zet uralkodik
keresztEnyek kozott is azzal kapcsolatban, hogyan viszonyuljunk €t26.seinkhez 6s azok k1zl€s€hez. Az
egyik ilyen (idmbor 6s kereszt6nY
magatar tlsk6 nt f elttintet ett) hozz6l!l6s, hogy egy vall6sos embernek
nem lehetnek negativ 6rz6sei, nem
6.rezhet haragot, csal6d6st senki
irlnt. Ha ilyen 6rz6sek fel is mertiln€nek benne, lehet6leg el kell fojtania azokat, mdsok, s6t saiin maga
el6tt is titkolnia kell 6ket. Egy mdsik
t6ves n6zet szerint elvdrhat6, hogy
mdsok (hlzastlrsunk, rokonaink,
koll6glink),,meg€rezz6k", mi bdnt
minket, milyen viselked6st vdrtunk
volna el az adott helYzetben stb.,
ez6rt teliesen folosleges r6la besz6lni, ezt,,6rezni" kell.
A fenti k6t t6ved6ssel kaPcsolatban h6rom dolgot szeretn6nk kihangsrilyozni:

1. Az €rzlsek sPont2n

dolgok'
Nem tehettink r6luk. Nem lehet vehik vitatkozni. Ha szomoni vagyok
vagy dUh6s, nem bizonYgathaiom,

hogy de hAt val615ban most ortilnom kellene. EgYik €rz6sr6l sem
mondhatjuk el onmagdban,hogY az
rossz vagy i6, a negativ 6rz€sek sem

helytelenek erkOlcsi szempontb6l,
mint ahogy nem vagyunk i6k att6i,
ha pozlriv 6rz6seink vannak.
2. Ktilonbs€get kell tenni 6rz6s €s
6rzelem k6z6tt. Att,-4g az €tz6s egy
akaratunkt6l fr-iggetien reakci6, amit
egy helyzet, egy eml€k vagY egY
szem€ly v61t ki bel6lunk, addig az
6rzelem egy hosszabb lelki folYamat, amiben m6t akatatunk is szerepet ie$zik. Nem brln P6ld6ul, ha

drihos leszek valakire (6rz6.s), de az
mdr brin, ha nem bocsdtok meg neki, d€delgetem magamban az emI€'

ami gondolkod6sra, egYutt6rz6sre
indithatla a misikat. ,,Te mindig
olyan k6s6n jossz haza, nem t6-

ket 6s ,,gyrijtogetem" a s6relmeket,
amig azok tart6s neheztel6ss6 v6l-

r6dsz azza\, hogy 6n itt egyedlil va-

nak (6rzelem).

Ai lrz€seim szem6lyesen

gyokl" Ez a mondat keseriis6gr5l
1rulkodik, v6daskodlsnak hangzik

r6m
lellemz6k. Alkatunkt6l, mfiltbeli 6lm6nyeinkt6l frigg6en teljesen elt6r6
6rz6sekkel reagdlunk azonos helyzetekre. eppen ez€fi. nem v6rhat6
el, hogy mdsok kitallljdk, mit 6rzek,
vagy hogy hogyan keilene viseiked-

6s v6dekez6sre, ellentdmaddsra indrthatja a mlsikat. Az e\s6 mondat
egy egym6shoz kdzelebb viv6 besz6lget€s alapia lehet, a misodik
egy kiad6s veszeked6s6.
-lj.a 6rz6seimet kozldm, ezzel ,,se'
bezhet6v6" teszem magam a m6sik

nirik velem, az lrz€seimmel szem-

el5tt, ami azt ielenti

3.

ben.

N6zztik meg J6zus, a iokeietes
ember p€ldljltl Az evangllium b5ven sorolja a i>llddkat 6rz6sei megnyilv6nulSsaira: csal6dottsAglnak ad
hangot, amikor tanitvlnYai nem €rtik krildet6s6t, m6skor bosszis vagy
ingerr.ilt velUk (,,ti hitetlen 6s eifaj-

zott nemzed6k, meddig tiirielek
m6g..."); haragos, amikor kikergeti

a

kuf6rokat a templomb6l; sir L6z6r
hallla miatt; id6nk6nt szomor{t 6s
magdnyos; az olajfdk hegY6n elfogia a f6lelem 6s a nyugtalansdg. Levert, ami6rt foldiiei nem hisznek
neki, mdskor ujjong6 orom t6lti ei,
leikesed6, szdrnyal6 6rz6sek nyilv6nulnak meg benne.
J6zus tehilt nem titkolia el 6.t26.seit. kimutatia 6ket 6s alkalomadtln
beszEl is r6luk a hozzS' kozel 6ll6knak. (,;Hal6losan szomott az €nlelkem... Y6gyva vlgytam 16...) Negativ €rz€sei ugyanakkor. sohasem
csapnak 6t vddaskoddssl, rosszindulatt6: akaratlagos cselekedetei,
viselked6se mindig nagy szeretetr6l
tesz tantsdgot (ami term6szetesen
nem jelenti azt, hogy mindig csak
sz€peket mond m6soknak).

Mi6rt fontos .tehet, hogY besz6ljiink 6rz6seinkr6l?
- Ha egy konfliktushelYzetben az

6n 6rz6seimr6l besz6lek, ezze) elke-

rtilhet5 a vddaskodds. ,,NagYon magdnyosnak €rzem magam est6nk6nt, mikor nem vagy otthon." Ez
egy szeretettel kimondott mondat,

a mlsik

sz6-

m6ra, hogy bizalommal vagyok itinta.'Er z6,seim f eltdr 6siv al Onmagamat

adom oda a misiknak ajdndlkba,
kiszolgiitatom magam neki. Nem
bfijok el ,,v6lem6nyeim trIarca" mog€. Ez attori a koztUnk l€v6 falakal
Bitorslg kell hozz6, de meg6ri.
- Ha elfojtiuk az €rz€seinket, az
m€g nem jelenti azt, hogY nincsenek is! S6t, ha megpr6bdljuk letagadni 6ket, alattomosan elkezdenek
,,dolgozni" a m61yben, 6s olYan

megnyilvdnuldsokat hozhatnak ki
bei6lr.ink, amrk azt6n llnsz6lag megmagyar|zhatatlanok, indokolatla-

nok-

"

azaz m6s helyzetekre, s6t m5s

szem6lyekre vetititik ki a be nem
vallott negativ 6rz6seinket..

- Mindenk6ppen jobban meg€rtjtik egymdst, ha megismerjuk a m1sik cselekedetei, kimondott szavai
bels6 mozgat6rug6it, az €rz€seit'
Rlad6sul sok f6lre6rt6s is tiszttrzhat6
igy.

Ne f6ijUnk 6rzeseink megosztdsilt6l, de igyekezzunk szeretettel
sz6ini r6luk! Figyeliunk arra is, hogy

ne korlltoz6dlon ez csuP1n az
egyik f6lre, ne 611and6sulion a ,,besz€15" 6s a ,,halIgat6" szerePe! Besz6ljunk pozitiv 6rz6seinkr51 is! A
megosztott €tzlseket pedig fogadiuk nyitottan, azzal a vdggYal, hogY
lobban megismerjtik a szdmunkra
fontos mdsik embert.
igy 6prilhet fel kozdtttink az egys6g, amire J€zus Krisztus olyan nagyon v6gyott.

2
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J€zus €lete a rniivilszetben A jelen

egyhLzi 6v iinnepi rendj€hez igazodva a k€pz6mtv€szeti

ezittal a feltdmadtrs t€m6jilb6l mefit, mint hitunk rem6ny6nek
€s ridvt6rt6netrink legfontosabb esem€ny6b5l. Krisztus felttrmadtrsinak
nem volt szemtantja. Azok a katon6k
serm ltrtttrk, hogyan taYozott a lepecsetelt sirb6l, akik a sirt 6rizt€k, €s
vtrlogattrs

akiket az evang6lium szovegdvel vol-

takdpp ellent6tesen, lltalSban r6mai-

aknak trbr|zolnak (Mt. 27,

65-66).

Ezefi az evang6liumok sem mag6't a
felttrmadlst irjdk le, hanem a mlsnap,
hirsv€t hajnalln bekovetkezett esem6nyeket.

A mfv6szek klpzelet€t tal6n €ppen
ez6rt rnozgatta meg minden idSkben
a felttrmadls t€mdia, mert emberi
^z
van
rici6t meghalad6 miszt€riumr6l
sz6. ArS.ci6taz emberi 6sz nem k6pes

ff.

megfogni, de sejt6seiben, k€pzeletlben s v6gril hit6ben tud csak kil6pni
az €sz koitrtai kozril, s ily m6don befogadni az i.gazsigot A L€lek inditits6ra a mfiv€szek €vszLzadok sor6n
k6pzeletilk gazdag otleteivel iartek
korill e t6mit.
Caspar David Friedrich Kereszt a
hegyekben cimfi mfv6ben m6g l6tsz6lag a szenved€s tor't€net€hez tar
toz6 jelenetet 6br5.zolia, megfogalmaz6s6ban m6r m6gis m6s dimenzi6ta

mutat.

A m(i a

romantika kor6ban,

1808-ban keletkezett, a cseh Decin
v6r6ban l€v 5 magtrnktrpoloa oltSrk€pek€nt. A k6p megszr.ilet6s6t6I kezdve vitlkat v1lt ki, €s szinte szents€g-

tor€ssel v|dolilk. Friedrich miive
v€delm€ben a kovetkez6 saitrt magyar6zat6t adta el5: ,,A keresztre sz6gezett J€zus Krisztus a lemen6 naP

Tiziano: Noli me tangere

El Greco: Krisztus feltamaditsa

fel6 fordul, amely a mindennek €letet
ad6 orok Atya k6pe. J€zus tanit6s6nak
megjelen6sdvel meghalt a r€gi vi\1tg,
az az id6, amikor az AtYaisten maga
jdfi" a foldon A nap lement. a fold

pedig nem tudta meg5rizni a t6vo'
lod6 f€nyt. Itt a Megvdlt6 a legnemesebb f6m f6ny6vel ragyog a kereszten
az esti 69 arany sugaraiban. €s ez a
f6ny finoman visszaver6dik a f61d fe16.

A sziklln mozdulatlanul 6s erSsen

all a

kereszt, mint hitrink Jezus

Krisztusban. Orokzold fenydk 1llnak

kereszt k6rtil, mint az emberek
Megfeszitettbe vetett rem€nYe." A
m6v€sz a lelkis6get keresve ossze-

a

kapcsolta a fest6szetet €s a szobtS,sza-

tot. A kep keret6t is a mtv6sz fitmutatlsa alapjAn k€szitett6k el. Alul
bizakalilszok 6s egy sz6156g: a keny6r 6s a bor jelk6Pe. Koz€Pen a
gondviselEs szeme - a Szenthfuomsig
szimb6lumd'. A keret g6tikus hegyessz6g szeg6Iy€t k6t osszehail6 pdIma6'g
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alkotja, ami a v€rtanfs6got, de a hali.J
feletti gy6zelmet, a bek6t 6s igazsit-

gossigot is jelenti. Pllmaleveiekkel a

hitt€rben angyalok emelkednek folfel€.

Mate

k,iras szerint az

angYal m6r

az irtes sirbolt el6l mozditia el a kovet, ez€rtla feltdmadAst itgy is el lehet
k6pzelni, hogy Krisztus a pecset megs6rt€se n6lktil tevozott zarL sitb61. A

^

fel6a zArr sirb6l a fest€szet pArhuzamba illitottz J€zus sztilet6sCvel:
szrilet€sekor s€rtetlen matadt M6ria
szrizess6ge, feltAmaddsakor pedig sirjinak pecs6tje. A feltdmadt Krisztus a

XIIL

szAzadt6l kezdve K-risztus

madtrsfut

festm6nyeken n€ha sugdrkoszorfban
lebeg a sir folott, 6s ez nem t€veszthet6 ossze a KriSztus mennYbemenetel6vel, ahol a tanitvinyok is ielen
vannak. Legnagyszerfibb P€ld*ia
Grrinewald isenheirni oIt|ra, ahol
Krisztus lebeg6 alakja teljesen felol-

21

d6dik a bel5le sugdrz6 f6ldontftli
f€nyben. Nern tartja a kez€ben a gy6zeibm jelek€nt' a keresztes zaszl6t,
kinyfjtott kez6nek 6s llbinak sebei a
sug6rz6 gySzelmi jelek. A sirt" 6tzd
katontrkat a foldre sfijtotta a jelen6s
ereje.

Az El Greco k6s6i korszak6b6l val6
Krisztus feltfumaddsin egy rA iellemz6
misztikus teret alkot, mely tele van
megnyrljtott alakokkal, hogy a mfiv€sz az emelked€s 1rzet€t keltse, 6s

kdzelebb vigye alakjait az €ghez.

Alakjai annyira spirituelisak, hogy m6r
szinte kis6rtetiesek. A magasba emelt
fejek 6s tekintetek m€g jobban hang-

sttlyozzLk a felfell ir6nyul6 mozge*.
A meglep6en (rj motivum: a sirnll 6rt
6116

katonlk kardiukkal megpt 6b6li6k

megakaddlyozni Krisztus mennybemenetel6t. A lehet6 legnagyobb intenzitlssal ragyognak fel itt Greco
szinei'. a barna, a sArga, a Piros.

Grtinewald: Isenb eimi oltd.r (rdszlet)
Szt.

Jinos evang6liumd nak tantsiga

szerint a Feltimadott el6szor az Ures
sirndl magtrra maradt sir6 Mtrtia
Magdolnlnak jelenik meg. M6ria csak
akkor ismeri fel a mestert, amlkor az

nev6n sz6litja. J6zus nem engedi,
hogy Magdolna meg€rintse 6t. E
jelenetet meg6rokit6 k€pz6m6v €szeti
mrivek clmtikben is ra ,,Noli me tan-'
gerel" (,,Engedj! M6g nern mentem f6l

az Lty6hoz.") latin nyelvri

szentfuesi

J6zus-mond atot hor dozzltk.

Tiziano Krisztusa hatltozottan, de

gYeng6ds6ggel hfz6dik el, hogy kitdrjen a t6r-

egyben kimondhatatlan

del6 6s raiong6 tekintetfi M6tia €riot6se el6l. A szinek mester6n6l Krisztus

6s M6ria alakia kiv6lik a t6j batna €s
z6ld h6tter€b61, hasonl6an a muszlinlepel feh6rs6g€hez, amely J€zus mez-

telen testet takaria 6s visszakdszon
MAna Magdolna ing6r6l . Az €g sem
egyszerrien k€k: a zafir 6s k6k itadia
hely€t a halvlnyz1ld, t6zsaszin €s
Iililsarany csillogisdnak.
Hosszfr €vszlzadok 6ta a mfiv€szek
igyekeznek visszaadni azt az 6romot,
ami a feltilmadist kis6ri. Ugyanakkor
lenyfigdzi 6ket Krisztus hal6l felett
aratott gylzelm€nek felfoghatatlan
titka.

H6l6sak vagyunk

a

k€Pz6mfrv€-

szeknek, ami€rt szinesen fejezik ki az

ember sziv6be riltetett istenkeres6si
vigyat 6s az Isten szeretete utAn Cnett
heves s6vdrg 6st, dt.itatot.
Osszeal lit ot ta'a Riskd M ariann

ui
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A csodatev6 legyez6
JaPdn mese
Valamikor, igen r6gen, 6lt egy
fiatal pdsztor. Sz€p sz6l leg6nyember volt, de szeg€ny, mint a.
templom egere. Egy nap meglittta az 6reg haldsz villgszdp le6ny6t, s att6l fogva €jiel-nappal 6
i6rt az esz6ben. Megszerette a
llny is a pdsztort, m€g drmitban
is 6tllttta. Elhatilroztitk, hogy hamarosan megtartjitk a k€:zfog6t.
Csakhogy hi6ba. A halilsz lednydt n€hdny nap m.iulva egy v€ns6ges, gazdag kalmlr k6rte
feles6gtil. A szeg€ny hallsz 6rult
a szerencsCnek, odaigdrte neki.
Rlparancsolt a le6ny ra:
-Mat6l fogva szin€t se l6thatod annak az igr6lszakadtnakt
Mfte a hold elfogy, a gazdagkalmdr felesCge leszel!
Sirt, kesergett a ltrny, de nem
tehetett apia ellen. A fiatal pisztor meg nekivlgott a villgnak,
nem akarta a kedves6t a csfif
v€nember oldalln ldtni.
Ment, v6ndorolt, estEre sfir6
rengetegbe ert. T^lalt egY odvas,
oreg fdt, beml.szott az odfba,
hogy abban h(tzza meg magltt

EitettaiAan nagy zirg6sra-morgdsra riadt A szornyeteg erdei

€iszakdra.

ledny

sirkdny roppent a fa alt zsdkmdnyival, egy feh6r szak6ll6
oregemberrel. J6 er6sen odak6tlzte a fithoz, €s rilrivalk:
- Reggel felfallak! Addig alszom egyetl
- Es el is hevert a csfif szornyeteg, mdr horkolt is, hogy
zengettbel€ az erd6.
A p6sztor nem sokat gondolkodott, kimdszott az odtb6l, €s
gyorsan eloldozta az oregemmegszabadult,
bert. Amikor
^z
igy sz6lt:
- Megmentetted az eletemet,
leg6ny! Fogd ezt a legyez6tt. Aki
ezzel hdromszor meglegyinti
magdt, egy csapdsra megfiatalodik!
Megdnilt a leglny a ritka ai6nd6knak. Sietett vele vissza a faluba. A falu sz€l€n el6be siettek
a hirrel
-Ma taftia a lakodalmdt a hal6sz leinya a v€n kalmdnall
Jott is a n6szn€p, t6dult a sok
ember. Ott l6pdelt a sz6ps6ges

a csfif v6ns6g oldalfn.

Szomor6 volt az arca, feh6r, mint

a vdszon.
Megsajndlta a pdsztor, gondolta, ha m6r nem lehet az ov6, segit raita. Odal6pett a v 6n kaknis hoz, el6vette bfivds legyezSj€t,
€s azt mondta:
- Fiatalodf meg! - azzalhLromszor meglegyintette.
Kisimultak a rdtcok a v6nember arcdn, feh€r haia visszafeketedett, termete kiegyenesedett.
Ellmult, aki ftn€zett
Hanem a moh6 kalmlr nem
6rte be ennyivel. Kikapta a legyez5t a pdsztor kez€b61, 6s
tov itbb legy ezte magtrt.
-M€g fiatalabb akarck lenni!
MCg fiatalabbl
Szempillant6s sem telt bel€ egy csecsszop6 gyerek rug6dzott a v6n v61eg6ny helY6n a
porban.
- Nem menyasszony kell en-

nek, hanem dajkat'- hahotlzott
a ndszn6p, de nem sz€ledt sz€t,

hanem megtilte nyomban

a

rfjfi pdsztor
halilszlednya meg
^z
lakodalmitt.
(Rab Zsuzsaford{tasa)

Bibliailrnr'lr:
Ot h6napon kereszttil iiltszhatod ezt a i6t1kot, €s
minden alkalommal maximum tiz pontot Crhetsz
el, ha j6l vllaszolsz a k&d6sekre. Ahhoz, hogy
nyerj, nem kell m6st tenned, mint el6rned 35 pontot
50-b6l 6t h6nap alatt. Pontszdmaidr6I €s a
^z
helyes viiaszokr6l mindig az 6isig kovetkez6
szim6b6l6rtestilhetsz. Sok sikert! Es most llssuk
az eIs6 tiz k€rd6st!
6szor,crsEc

1. Ki telepitette az Edent?
2. Hogy hivtdk lzsdk feles€g1t?

3. Mi volt a iele annak a sz6vets6gnek, amelyet
Isten No6val €s fiaival kotott?
4. Minek a fei€ben adta el Ezsau elsSsztilotts6gi
jogdt?

!. Melyik torzsb6l szArmazott M6zes?
6. lrtinek a jelk€pe a haj kibontlsa €s a

ruha

megszaggatdsa?

' 7. Melyik vdros a Piimlk

vdrosa?

8. Hogy hivtilk a filiszteusok bajnokdt, 6s milyen

magas volt?

9. Ki volt Abel testv6re?
10. Mi okozta Absalom haI6ilt?

Ui J{ajtds
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A feladud.nyban egJl kubai koz.
monddst rejtettil.nk el. Bektildendi
a uizszintes 1 6s afr,iggdleges L4. A
megfejtdseket KERESZTREJTVENY
felirattal 2O03. md.jus 29-ig a szerkesx1sdg cfm'6re k4rlLik bekr,ildeni!
VizsaNres:

Az id€zet elsd r6sze. Zdrt bettrk:
A, C, R I, L, A. 15. M6sokat valamilyen c6l 6rdek6ben meggydz 76.
Feil6d6ben 16v6, fiatal, 17. Mutat6
n6vmds, 79. Baltr nyelvri n€p. 21.
Kol6nia plratlanail 22. Sil sz6lei!
23. Ma sem sz6lek n6lkril! 25. Liha
egynemfii! 26. Yalaki kergeti! 28.
Szem6lyes n6vmls. 29. Izabella
bec6zve. 30. Nulla. 32. Arinytalanul nagy 6s form6tlan. 33.llyen
viz is vant. 34. Fordiwa eW orszAg
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2. Ebben a 24 6r6ban 3. Foggal
pdrosail 4. TeIi sportot fi2. 5. R6szorultaknak a csalitdi kornyezetet

6s
ellltdst p6t16 int€zm€ny.
irr
ru. *rrtrKn. Kegl lnoogefman

hangz6i. 37. Ut6sre tompa, m6ly
hangot ad. 39. Mis6t betfii keverve!
41,. Bicikli alkatr€sze. 43. Foldet
mfivel. 45. Rab mozglsdnak akad6lyozLsra hasznlit eszkoz. 46. Szem6lyes n6vm6s. 47. et<tr. F6lkor

alakt vagy tdbb6-kev6sb€ szabilyos gorbe vonal. 49.6, G, Y, i. 50.
Valakinek az egylnis€ge, mivolta.
51. FrirdSszoba kell6ke, n6vel6vel.
52. LAma betrii, keverve. 54. A, E,
G.55. Piszmog, vacakol. 58. Beszorul valamibe. 60. Fordifva: a v6rkering6st vezetS cs6rendszer egy
szakasza.61. Semmi egynemfrir. 52.
Eltemetett holttest maradvlnya. 63.

Vakondra jellemz6. 65. Y6slnl6s,
n6vel6vel.

nep-

torzsek, melyek Galliltban, Britanni1tban 6s Spanyolo r szdgban voltak
elterjedve. 11. Inni ellent6te. 72.
Forditva: nagyon oreg. 13. Gyep
kozepe! 14. Az id€zet befejez6
r€sze. Zdrt betrik: D, E, O, O, M, A.
18. Fordiwa: 6rtelmi k6pess6g. 20.
Alkohol kimutatdsdra hasznllt eszkoz. 22. Szovet, v1g n€lknll 24. A
vallds hitt6teleit6l elt6r5 n6zeteket
valI. 26. Sdrgilsszirke, mezei rdg-

cs1i6 6llat. 27.

nemzete! 35. Fordiwa: leng m6ssal-

6.

Eszlel. 7. Fordiwa: kett6s betfi. 8.
3z6 v€g n6lktil! 9. K€rdez, angolul.

I, M, L, A. 29.

Akad6koskod6, kotekedS, nyugtalan term€szet(t. 37. Forditva: mesdkben hasznllt kis keny6r. 33.
Csak a maga €rdekeit tekintS. 35.
Dupla Et 38. r'orditva: 6kh. izesit6.
40. Fordiwa' iil6viz jeg6nek nagy
robajial tort6n6 megreped6se. 41.
Alkoholt iszik. 42. A kek 6s voros
kevered6s6b6l kapott szin. 44. L6szerczam. 46. Mor1k betrii kevervel
48. Ujiaival dorzsol. 51. Fordiwa:
n6st6ny diszn6. 53. Ma van, v€g
n6lktil! 56. Lepke kozepel 57. Mo-

rajlik. 59. Ilyen apa is van!

63.

Szem6lyes n6vmds. 64. R6ma egy-

nemfii!

Az el6z6 szdm keresztrejtueny4nek megfejtdse: ,,Amtg magad korzil
nem teremtesz rendet, addig magadban sem tudsz."

Bibliai vet€lked6
Kedues

fiatalokl

hogy a Lelk6b6l adott nektink.

mert.............

2,) Ilyen ember a.z, aki szereti
Folytatjuk bibltat uetdlkeddnket.
Istent
6s testuCr€t gjt{iliili.
Mindenkit buzditunk, bogjt kapa.)
Igaz.
csolSdjon be a jd.t1kba. A nyerb.) Hazug.
tesek kozott 6rt,6kes konyueket
c.) lgazs6gtala4.
sorsolunk ki.

3,) Rakd. sorrendbe a

monda.-

Jinos elsd level€b6l

tokat!
a.) Aki nem szeret, nem iimeri

1.) Folytasd az iddzetet!
,,A szeretetben nincs f6lelem. A

meg Istent, mert Isten a szeretet.
b.) Abb6l ismerjrik meg, hogy
benne maradunk, 6s 6 mibennUnk,

tdk6letes szeretet kizLrta a f6lelmet.

c.)

Mindaz,

aki szeret, Istent6l

szriletett 6s ismeri Istent.

4.) Ki mond.batja. azt, Itogjt
ismeri Istent?
a.) Aki sokat imddkozik.
b.) Aki hisz benne.
c.) Aki megtartia parancsait.
A

megfejtdseket 2003. mdjus 29-ig

kr,ildjdtek be a szerkesztdsdg cfmdre!

t6 szdrakozfi,stl

,l:
'('

Csar cvonsax!

-Nem.

Egy alacsony, szemr.iveges f6rfi

-

Igen.

-

Hallom, fij radi6d z'an.

-Szem€ly?

HUMOR

bebocsiltlsra

vir a mennyotszlgba.

- Mondj egy j6cselekedetet, amit
foldi 6letedb en v6ghezvitt6l! - mond-

Csar< Hpri'nsex!

Kopogtatnak a mennyorszlg kaPujltn. Szent P6ter kisz6l.

-Mi az?
- Nem mr. az, hanem ki azl -

hallat-

s2ft egy kim6rt hang.

ja Szent P6ter.
-IJ:ltt, p€Id6ul, amikor l6ttam, hogY
a bSrfejriek banddia egy id6s n6nit
t>AntaImaz, lekevertem egy pofont a
vez€rnek.
Nagyszer[il Es mikor t6fi6nt ez?
-M6g nincs egy perce...

Szent P6ter fels6hajt:
- Mdr megint egy tan6rn6l

-

A Necv lror<

Lalru nexlA,v

Az

id.5scjd.6

pl4bdnos megkerdezi

A jo bumoru lelkigondozo ezt

egyik hiu6t6l:
- Hogyan lehet az, bogy a te bajad

tabld.t rakta ki a par6kia ajtajara:

gjtunk?
- 6, 6n ifjfikorom 1ta rendszeresen

csindlod!"

a

,,Ha gondod uan, gyere be 6s
en mdr teljesen mondd el! Ha semmi gondod nincs,
6sz uagyok, pedig egykortiak ua- gyere be 6s mes1ld' el, bogYan
bollSfekete, amikor

sportolok, minden reggel iegbideg
ufzzel zubanyozom, csakis uegetdrianus koszton 6lek, '4s este tobb kilomdtefi futok a kozeli parkban. Ezenkiur,il festetem a b ajam.

BenKocnee

-

F6mb6l van?
Igen.

-Tirgy?

Helyes villaszok az el6z6 szetrr bibliai
vet€lkeddj 6ben feltett kdrd€sekre
Vd.Inszok a

bibliai uetdlked6 kird'dseire

1.) Mert abol a kincsetek, ott lesz a sziuetek is.

2.) Miutdn megsz6l.alt a kakas, mit tett Pdter?
b.) Sirni kezdet.t.
3.) Mit mond.onJdzus e tanitadnyainak az Ol'aifii'k ltegitdn?
c.) Imd.dkozzatok, ltogjt kis6rt6sbe ne essetek!
4.) Mit remdlt ller6des Jdzust6l?
a.) A szeme ldttdra aalami csodd't tesz.

5.) Rakd iddrendi sorrend'be!
2.) Veszitsd el ezt, ds bocsdsd el nekiink Barabdst!
1.) Feszitsd meg, feszitsd' meg 6t!
i.) Meglfeqyitem tebdt, 6s elbocsdtorn
y€get €rt a Bibliai vet6lked6 els6 fordul6ja, 4mit tiz h6napon keresztrjl
jdtszottunk. A helyes megfejtSk kozr.il nyerem6nyben r6szesitjrik azokat,
akik a legtobb megfejt€st ktildt6k be szerkeszt6s6gr-ink cim6re.
Az e1s6 helyez6st Butella Eva beregsz6szi olvas6nk 6rte el, aki mind a tiz
alkalommal helyes vdlaszokat kuldott. A m6sodik helyen hatan osztozhat(Beregsz6sz), Bod6k
Hajnalka (T6cs6), Ferenc Bedta (R6t), Simon Anna (Munkics), Simon

nakT-7 helyes vllasszal:

Haftjikpll (Ydc), Boda Attila

Gyorgy (Munk6cs). Minden nyertestinknek gratul6lunk!

-

Pl6hblnos.

Igen.

Milyen t[pusti?
Vasfiti,

- Az meg mit jelent?
- Minden dllomdsnal futjtll

