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,,Menjetek teh6t, tegy€tek tanitv6nyommi mind a n6peket. Kereszteli€tek '
meg Sket az Atya, a Fiir 6s a Szentlelek nev6re, Cs tanitsatok meg 6ket mindnrlrr--"k -"gt"rtAsira, amit parancsoltam nektek. S 6n veletek vagyok mindennap a vil6g v6g€i9." Mt 28,19-20
ez Ulszovetseg legvilagosabb emlit6se a Szenthdroms6g egy Istenr5l az id€zett r1sz szent Mtrt€ evang€hum6b6i. Tomoren kinyilatkoztatja, hogy J€zus
onm g6t a Szenthlromslg tag1lnak, Istennek jelenti ki. A szenthiromsdg itj,
egeszJn fij kapcsolatotkivin l6trehozni az emberis€g 6s Isten kozott; e feladat
siolglIattrra rendeli J6zus isteni megbizlssal az apostolokat €s mennybemenetel6nek szemtanitit. A tanitvdnnya t€tel mindennapos jelenl6tet jelent Istenben'
A Szentharomslgb6l az€rt a Fiil iott el koz6nk, emberekhez, mert Isten gyermekeit J6zus vissza aka\a vezetni az Atytrhoz. J6zus ebben minden ember sz|mtrra ,,italon,, p€ldak6p, visszavezet6 Messi6s, trldozat a kereszten brineink€rt,
me gdics6til5 testiink els6 val6sl g a f olttrmadtrsdb an'
igy rczus iilancl6an bol<log az Atyiban (In l7), 6s szeretete kozdss6gre hiv
beintinket a Szentl6lekben. Az isteni Szem€iyek €s a mi kapcsolatunk a Fiil altal a szenthilromsagos szeretetkozoss€g logikdja szefint val6sul meg, kap meg-

hivlst.
A teremt6sr6l lltja Isten, hogy j6. Ennek iek€pz5d€sek€nt minden 6desanya
szimhra kimondhatatlan orom a teremt6s fol'4at1s6ban r6szt venni. A ,,Senkinek sincs nagyobb szeretete ann6l, mint aki €let€t adla barltai€rt" a Fit szeretete, aki meghiv, hogy mi is a szeretet LldozataivS, iegyunk Benne. Az apostolokat betotto szentl€lekisten, aki folytatia mfiv€t a megkeresztelked6

tisztvisel6ben, Korn6liusz h/azan€p€ben, a megtef6 saulban 6s m€g sokakban,
egys6ges boldogslgot k€szit minden emberben. A szenthlromsag egyijtt munditoait, 6s az ember ennek a szeretetkozdss6gnek vllik r6szes6v€, ahogyan
6lete bontakozik.
,,Aty6m szr.intelentil munkllkoclik, €n

is munkllkodom" - ezzel a

szent-

haromsdgos bels5 tort6n€s, az Atya 6s Fi6 dial6gusa tarul fol el6ttrink. ;6zus
ezt akarla tuclatositani benntink: szeress6tek egym6st, ahogyao €n szeretlek
titeket. dgymds irAnti szeretettink alapja a mennyek orsziga,tavlata, kegyeimei'
vagyis a lzenthiromsig 6let€be bekapcsol6d6 6let, amir6l J€zts azt mondia:
embernek ez lehetetlen, de nem lehetetlen az Istennek'
M6s kozelit€sben: az apostolok cselekecleteiben szent Pll apostol masodik
aposroli irtjdn eljut Filippibe. Furcsa tort6net utan b6rtonbe zdti6'k Pllt 6s Bar'

*"grr.."i6riit ufan. Zsolt/arokat 6nekelnek, majd €if€ltiijon nagy foldreng6s 6;ad. A bort6n6r ongyilkos akar lenni, mefiazt hiszi, hogy az 6sszes
,rubart

rab"megszokott. Pal azonbai ritkillt 6s megmenti. Az 6t leborul el6tte, mald
h6za nlp€vel egyiitt megkeresztelkedik, es ettotti 6ket a Szentl6lek ilristen b6k€je.

A borton5r a R6mai Birodalom embere. Egy katon6ir6l
semmi az
6s jogair6l hires 6llamb an l6tsz6lag minden megvan, nem hilnyzlk
A
bortonSr
6ppen
esete
P6l€k
Szent
bir
iogs6relem.
6llaipolgirroi< 6let€b5l k6ts€gbea
foldreng6s
egy
el6g
De
tanit6sa.
idegen
6let6ben"teljesen
J€zus
lllampoles6s€hez, 6s megkeresrt.ik..l6u. utdn 6lete eg€szen atal^kul..R6mai
a
Sze'th6Bekapcsol6dott
el.
ria, de ilaskent. Elete teiless€g6re iut
ga,
^
romsig kdzoss€g6be. Boldog.
Hot dot el ez az 6letkoz6is6g? A szivekben. sokszor olvassuk az evang€]liMi6rt
umokban, hogy J€zus beleldt hallgat6i titkos gondolataiba, ,sz6nd€kaiba:
nektek
Yagy:
vagyok.
6n
n€zz€tek,
Jai
ne
f6lietek
,
k6telkedtek siivetekben...
ir6stud6k €s farizeusok, feh6rre meszelt sirok, kivijlrSl sz6pek, beliiLlr5l tele

Itirol i, van itt

sz6?

vannak un<lokslggal

...

t€ved6s€t
J6zus azonnal kiigazitia bariltai 6s ellens6gei

vagyrosszszanaeuar',Mi6rt?MertezekbenabelsSdont6sekbend6lel,hogya
vagy pedig
szJnth6roms 69 kapcsolata 6lteti-e gonclolatainkat, d6nt6seinket,
elveszithetir-ik
miatt
amik
v6gyak"',
b'it'ot
f€lele-,
harag,
hitetlens€g, k&eh,
€rez6lettinket. Nem kell J6zulnak belelltnia ma szivunkbe ahhoz, hogy mi is
jov6nk.
a
millik
zr.ik, tudjuk: bels6 dont€seinken, 6szintesegi.inkon, hitgnkdn
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A kozossCgek kozoss€ge
Regiond.lis IIdlS tald,lkoz6 Ungu d.ron
-2003. mdius 8. 6s 11. kozdtt kenilt megrendez6sre Ungv6ron a harmadik regiondlis HALO taltrlkoz6, eztttal a
kdvetkezd t6.ntdval:,,Siesstink buzg6n az IstenszilShoz" .
A mintegy 110 r6szwev6 K6rp6talja ktilonbozd r1szeirSl
6rkezett ide, r6mai 6s gdrog katolikusok egyar6nt.
A Hel6 egyik nagy csod6ja, hogy hidakat Cpit'a kozdss6gek 6s a krilonb6zS korosztllyok kozott. Ezek a dolgok
nagyon fontosak a mostani rohan6 vil6gunkban, 6s igen

nagy 6rt6keket kEpviselnek az egymdssal 6s Istennel val6
kapcsolatteremt6s ter6n.

Az itt eltoltott n6h6ny nap alatt sz'mos lenyfigozS el6-

adlsnak lehetttink a ftiltanfii. Ezeket kovetSen kiscsoportos besz6lget6seken vetttink r6szt, ahol tov6bb Erleltrik
magunkban az elSadAsokon elhangzottakat, 6s azon e|m6lkedtrlnk, hogy nekrink milyen a kapcsolatunk az
IstensztilSvel. Igazdn 6rdekes volt szdmomra betekint6st
nyerni az id6sebb korosztAly M6ri6val val6 kapcsolatdba,
€s az 6 sTernszogtikb6l lltni Mirilt.
M6gis, ha a H6l6ra gondolok, szlmomra bardti arcok
jonnek el5. Mert a H6,16 er6ss6ge els5sorban az, hogy a
Kirpdt-medence kr,ilonboz6 pontjair6l 6rkezett emberek
barits|got kotnek 6s bemutatjdk egymS,snak kdz6ss6geiket. M6s szavakkal 6lve 6gy is mondhatndm, hogy a
H6l6 a kozoss6gek kozoss6gel
Pici

A Hel6 al6Ikoz6 helyszine ,az

ungrydr-radv6nci. Sze4-ti

Gell6rt Katolikus Koll6siurn volt.'Az els6 nap-esf6-j6n a
nyit6 szentmisCt Malnek antal pusperk atya la{otta" a ielenl6vO papoktal e$iun. ez glkovetkezO nrpofiUrn Szentesi
Csaba, ivteszeros-'iornonlibs, orosz.lsw'an 6s Bdn l6nits

|i,t!a?, v6gtil Majnek, ental; puspok tartottak
t€mtriilh:oz ka pcsol6d6 elSadeiokai;,

a

,talt;IlkozO

t'idt 6 szeriti{ris6re

a

2

ungv6ri, pl6bdniatemplomban kertilt sor, mel!'qg: fbgegy
*;

Istvdn ..munkdcsi pl6bdniai koiinanyz6.i"eeleb;elt,

p1€dik;ici6t peaig
Jend

lienil,tttita at"yi,rnott.. i^ia" sifG

lsr6rei:koicerlet

tu.ott

, ielenl6v6knek. :.,

,

Sillye Jen6 fiir a Kdirpflfialihn
Az lJngvlr-Radvincon

megrende-

zett Hal6 taLiLlkoz6 kereteben a tartalmas programok kdzott mdjus 10€n sor kenilt Sillye JenS 6s ba(ttai

koncertj6re is az ungv6ri Szent
Gyorgy pl6biniatemplomban. Az
ungviri tfyfisdgi k6rus, valamint Sillye
JenS 6s M6kli Attila atya kozos megegyez6s6vel a mdjusi ififis6gi mis6t is
e napra helyezt6k 6t a h6 elsS vasdr-

napjdr6l. igy m6g tinnep6lyesebb6
v6lt ez az alkalom. M6r az l\its6gi
gitdros szentmis6be is belekapcsol6dott Sillye Jen6 6s Attila atya, a kijlonboz6 helys6gekb6l €rkezett fiatalok 6s iddsebbek nagy ordm6re. A
szentmiset Pogdny lsvan atya celebr6lta, a pr6dik6ci6ban pedig M6kli
Atrila atya fejtette ki gondolatait. N6h6ny atya gy6ntat6ssal 61lt a hivek
szo\g6lat6ra. A l6lekemel6 kOzos Unnepl6s a koncerttel folytat6dott, amelyen Sillye JenS 6s M6kli Attila atydnk
r6gi 6s fij dalokkal ajdnd€kozott meg

minket. Sug6rzott r6luk, hogy

az

6nekek a szivr-ikb5l sz6lnak. A jelen16v6k koziil, aki csak tuclott, szivesen

kapcsol6dott be az
koncert utln sor kertilt a hagyom6nyos agap6ra is a templom udvardn,
ahol ki-ki kedv6re besz6lgethetett
ismerSseivel, hiszen r6gen lltott,
Enekl€sbe. A

kedves arcokat ldthattunk viszont
ezen az est€n.
Unnep6lyess6g6vel ez az alkalom

mindannyiunk szivdben m6ly, sz6p
nyomot hagyott, 6s rem6ljtik, gyakran lesz r6sztink hasonl6 6lm6nyekben a jovdl-ren

is.

Odri
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Katolikus cig6nyok talilko zoia Visken
Mijus els5 napjln buszok indultak KLrpdtalja ktilonbozS vid1keir6l, hogy utasaik r6szt vehessenek a II.
Ktuplftaljai Katolikus Ctgdnytallikoz6n. melynek ez €v"ben a viski tdbor adott otthont. Napf6nyes id6ben
6rkeztek meg a r1sztvevdk Beregszdszb6l, Beregirjfaiub6l, P 6sah6zir61, KonchtrzLt6l, Munkdcsr6l, Minajb61. A konchtrziak szines zdszl6ja. me,lyre a ciglny boldog, El Pe16 arck6p6t festett6k, viddman lobogott az
egymdst koszont5 ciginyok 6s nem ciginyok folott.
A talltlkoz6 szentmis6vel kezdSdott, rnelynek f5celebrAnsa Majnek Antal prispok atya volt. Vele mis6ztek m6g
a'crgS.nypasztorici6ban r€szt vevd atydk kdznl HidAsz
Ferenc 6s Boh6n B€la, valamint Roska P6ter, aki Esztergomb6l jott el a taltrlkoz6ra volt konch1zihiveihez 6s
a tobbiekhez. A padokban pedig ott ultek JolLnta 6s
Filom6na bercgszdszi domonkos n5v6rek is, akik szit.rti'r'r
foglalkoznak a beregszlsziakkal 6s a beregfijfalusiakkal.
Szentmise utdn a viski pl6binia hivei agap€n Li,ttfk
vend6gtil a r6sztvev6ket. A buszok ezutan kivittek minket
av6ros melletti ttrborba, ahol hatalmas,,Isten hozott!" felirat fogadott minket. A kozoss6gi h6z mellett ponyvlval
fedett helyet alakitottak ki, igy a szabadban voltunk.
Htromsztrz r€sztvev6 gyiilt ossze, kozttik ott nylizsgott
vagy sz6z gyerek, akik megadttrk az alapzajt 6s a hangulatot is.
Amig mindenki megtalllta a hely€q nagy 6nekl6s kez'
d6dott, melynek vezet1s€b5l Andrds pdsztot 6s Filom6na
n5v6r is kivett6k a r6sztiket. Aztdn kdlcsonos bemutatkozlssal folytat6dott a program. Az egyes tdborok
k6pviselSi elmondt6k, mi tort6nt ntrfttk az elmflt 6vi
taliAkoz6 6ta, majd r6vid mfisort mutattak be. Voltak, akik
6nekeltek, a konchlzi hittanosok Beres Agnes hitoktat6
vezetesevei n6pdalokat mutattak be, a viski tdbor gyerekei koztil n€hlnyan pedig el6adtak egy-egy tort6netet a
Szentir6sb6l 6s Szent Ferenc 6let6b61. Az el6ad6st komolyan vett6k mind az e16ad6k, mind a n6.z6k, Am a meghatottseg mellett j6l megf6rt az id5r5I idSre felhan9z6 vidltm

iskola is miikodik szlmukra; az lpilet mdsik r6sz6ben
hittan 6s kozdss6gi programok szoktak zajlan| A besz6d
a ciginyok tinneplCsi szok6sair6l sz6lt, melyet a puspdk
aLya egy francia, cigdny sztrmazistr papt6l hallott elSadds

alapjln tartott meg. Hallhattunk ar6l, hogy a mai ember
elfelejtett tinnepelni hajszolt 6let6ben, mig a ctgfnyok ezt
olyan fontosnak tartj6k, hogy utols6 p6nzr-iket is hajIand6k rdkdlteni. Ez6rt mdsok hajlamosak 6ket pazarl6-

nak nevezni. Pedig ink6bb arr6l van sz6, hogy 6k
mennyire fontosnak tartjAk kozoss6gi dsszejoveteleiket,
mennyire tudnak dnilni egymtrsnak. M6g sok €rdekess€gr5l sz6 esett, s k6zben eg6szen mds 6letszeml6letet
ismerhetttlnk meg, mint ami a tlrsadalomban mostanlban 6ltal6noss6 vLlt, s kozelebbrSl kezdhettiik megCrteni
a ciginy ember gondolkoddsm6djdt. A cigdnyok helyeslS
b6Iogat6sa 6s kozbe-kozbesz6ldsa bizonyitotta, hogy a
ptispok atya val6ban ,,szivtikb6l besz€lt", s az el6adAs is
egyre inklbb pirbesz€dd€ alakult.

nevet€s is.

pi.ispok atya el6ad6sdra bevonultunk a kozoss€gi
h6zba, mely a viski t6bor tagjai szdmitra 6ptilt, s ahol

A

Finom eb6ddel zdrult a tal6lkoz6, melyre a viski pl€bA-

nia hivei hivtak meg minket. Altal6nos j6 hangulat fs
besz6lget6s kozben arr6l is sz6 kertilt, jovdre melyik
tibor fogadja a taldlkoz6 r6sztvev5it m6jus elej6n, El Pel6
boldoggi av atlsdnak 6vfordul6ja 4<6nil.

PaPai Zsuzsanna
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Ifa oal.akinek fijra meg fiJra azt mondjd.k, ltogjt a szenaeddst
Krisztusltoz basonldan, tiirelmesen el kell aiselni, erre a kdzaetlen elsd ad,Iasz az: ,,Nem, egjtd.ltald.n nern fgjl oan!" Csak ba
oalaki el6n rsild.gossd. ad.lt, ltogjt a szenoed.ds mdgiitt az isteni
,,kello reflik, ba tebd.t a. szent)ed.is nem sziintetbetd meg, nem
csind.lbatd oissza, akkor kell megadnunk magunkat: ,,Igen,
Atyd.m!' Jdzussal ugjtanigjt tdrtifi. Ellensdgeinek dild.dzdse
elb'l ismdtelten elmenektilt, Csa.k amikor tud.ta, bogy a kelj,tbet
ki kell innia, akkor ad.ta meg magd.t,
Johannes Riede
Aki a Fdlsdgesnek oltaln'taban lakik,

Bartalis tdnos

IsmN KEZfBEN
Jdtt uilldmcsapd.s, jott fegyuer.

6s erdssdgem, Istenem,

Jdtt fergeteg.

akiben bizakodorn."

Jott emberek bdld.tlansdga.
Jdtt kegyetlensdg, jdtt bfin.
J6tt 6hsdg 6s szomonisdg.

Mert d nTegment engenx

Jott megaldzd.s.
Jott illdozes 6s rnegprSbaltatds.
J 6tt buj do s as

16 le

a uadaszok t6nltdl,

k-pus zt d. b a n

6s nem uolt hoid lebajtanifejet.
Jdtt kinszenued€s, Krisztus b,€t szenue diise.
Jdtt korbdcstbes tusten 6s lelken.
Jdtt bo/'tdn...
Nag,, bajomban mindig csak q.zt mondtam:

,,Isten kezdben uagyunk
es

ofi ua.gJlunk a legiobb belyen."

Miko r fe I lege k fe lt o rny osu lta k
6s a bullan't ok dsszecsaptak fejr.ik felett.

Mikor a templomok leomlottak
es

megbasadolt a beg1t.

Mikor

sdt,1tseg

a Mindenbato drnydkdban nyugszik,

azt mondja az 1rnak,
,,Te uag1,t az en oltalmazdm

a srtQos ueszdlyt6l.
Szdrnyaual arny'1kot borft rd.d,
6s tollai alatt menedekre taldkz:
Pajzs 6s panc,ll az 5 bfisdge,
nem kell fdlned az,6jszaka remeit1l,
a nappal repill6 nyiltSl,
a scitdtben ld.togatd jd.rudnytol,

a ddlben puszt{to ragl.lyt5l.
Ezren essenek el bdr oldalad rnellSl
6s t{zezren jobbod fel6l,
bozzd.d. semrni sern kcizeledik.
Sdt sajd.t szemed.delfogod ndzni,

borult a uildgra,

u4gtelen sotets€g
6s az 6gre nemjdnekfel a csillagok,

megldtod a gonoszok bflnhdddsdt.

mikor a Halal drudnydndl d.lltunk...
Mikor az utohd kidltd.s is elbangzott

Mert te uagy, Uram, mened,6kem!
Ha a Fdkdgest ud.lasztottad
oltalmadnak,

Krisztus ajakdrdl -fti.ggue a keresztfan,
utolsdt lebelue lelke:

csapas nem

-

,,Ell, Eht lama Sabaktani!"
O, ndpem, draga ndpem!
E szdrnyfi itdletben,
az elueszejt6 nebdz iddben

mindig brtted:
ott uagyunk a legbirtosabb belyen."

Mikor Eg-Fdld megszakadt,
Fo lyo k-Tengere k ki ont dtte k,
udgignyargaludn sds bulld.maikkal

d

ueszett uilagon,

mikor megpecsateltetett minden
tererntett d.llatoknak sorst -

,6r t6ged'

jut a sdtrad kdzel1be.

Mert angltalainak parancsol felSled,
hoglt minden utadon 1rizzenek.
Kezeikon bordoznak tdged'
bogt kdbe ne tissed a ldbadat.

,,Isten kezdben uagltunk
6s

balszerencse nem

-

6, uram!

mi: arua n6ped
drva magyar n4ped
,,Tebenned biztunk, eleitdl fogua. "

Aspisk{gydn '!s uiperd.n fogsz jdrni,
eltiprod az oroszldnt 6s a sdrkanyt.

Miuel bennem bfzik, megszabaditom,
oltalma leszek, mert ismeri neuemet.

Ha kialt bozzd.m, rrtegballgatom,
a szorongatds idejdn uele leszek,
rnegmentem,6s megdicsditem.
Betdltdffi 6t bosszti 6leael,
6s ntegmutatom neki ildudss,1geruet.
3
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,,Megrelentek a virigok a foldon,

itt az €nekl€s ideie."

Egy b dzzenei t ald,lkoz6 Munk
A tavasz a termdszet 6bred6s6nek,
a virdgok megjelen6s6nek, kinyil6s6nak ideje - ezt mlr a gyermekek is
tudj6k. S egyre tobben vannak K6rp^taljin, aklk sz6m6r^ a tavasz azt rs
jelenti, hogy ,,eljott az €nekl€s ideje".
Hagyomlnyosan ekkor kenil ugyanis
sor egyh6zmegy6nkben az egyhLzi
k6rusok talLlkoz6jira. Id6n mdjus 3-

6n, szombaton gyfiltLink ossze

a

munkdcsi sz€kesegyhlzban, hogy
imm|r 5. alkalommal r6szt vegyr-ink a
Kdr pitaljai R6mai Katolikus Egyh6zzenei Tal6lkoz6n. Ez alkalommal 10

k6rus jott el

gyermek-, ifj6s6gi 6s
-, akik Munkicst6l
Aknaszlattntrig 6s Aklihegyig k6pviseltdk az egyhAzmegy6t. A taldlkoz6t
Majnek Antal prispdk atya nyitotta
meg koszont5 besz€devel. ,,Legf6k6ppen az lJristennek szerezzink

-

feln6ttk6rusok

oromet 6nekrinkkel, 6s termEszetesen testv6reinknek, Isten gyermekeinek!" - adta meg az irS.nyvonalat
mindnydjunknak. A 150. zsoltLr szavait id€zte: ,,Dics€rj€tek az Urat szent6ly6ben!"; ,,Minden l€lek dics6rje az
Uratl" Majd ezzel folTtatta: ,,Ti most

erre biztattok minket, biztatjltok az
egdsz egyh6zmegy€t." Yal6ban, v6gighallgawa a k6rusok bemutatko-

akik a szentmis6k egy-egy gregoriin
t6tel6t, illerve tobbsz6lamf darabokat adtak el5. A viski szk6llt Fedorcstrk M6ria, a nevetlenfalui ,,Angyalkdk" k6rus6t Bodn6r Csilla, ugyan-

csak Nevetlenfalub6l az ifjitsigi
k6rust Kovdcs Katalin, az aklihegyi
gyermekk6rust Bodndr Csilla,

s

ret6ben kisebb kirAndulisra mehet-

tek, mig a templomban a feln6ttk6rusok bemutatkozls6val folytat6dott a program. Kozrihik ahusztilfjfisdgi k6rus hangszerekkel is kis6rt
6nekl6se nyitotta rnega sort, Ugrozsdi Zita vezetesevel. 6ket kbvette a
huszti feln6ttk6rus Jevcsdk JSnos
vez€nylet€vel, majd a beregszdszi
k6rus kawezet6jik Krajnikn6
Hegyi Ir6n -, a munklcsi sz6kesegyh6,z ifjfislgi k6rusa - vezet6jrik Szviri-

utdn ism6t osszegyfilttink a sz6kesegyh6zban, mert hangszeres mrivek
eIfadAs|val folytat6dott a talSIkoz6.
El6szdr Erd6lyi Karolina orgon6n, vaIamint Dobos Szergej hegedrln Bachmriveket yatszott, majd ismeretlen
szerzdk mfiveib6l
e15 vaie^dtak
ci6kat. V6gril egy fangszeres
kompozici6 hangzott el, szint6n ismeretlen szerz6k mfiveib6l, amelyet Erd6Iyi Karolina iilitott ossze, dolgozott

fel 6s hangszerelt annak a

kis
egyr.iitesnek a r€sz6re, amely ez alka-

lomra 6llt ossze (Zsup6n Szilvia €s
Ivancso X6nia furulydn, Ovcsinnyi-

lln

s6vel rovid megbesz6l6st, ki6rt6kel6st tartottak, ahol megosztott1k

-,

s a sort az Aknaszlatinfu6l

tatkozAsa z6rta, altket Feh6r M6nika
ez6ny elt. Mindannyian tdbbsz6lamfi
egyhLzi k6rusmfiveket adtak el6. Ta-

v6letlenszeri volt, de sz6p keretet adott ennek a hfisv6ti id6szakban
tartott tal6lkoz6nak, hogy a bemu-

tatkozlst nyit6 viski gyermekk6rus,
illetve a sorban utols6k6nt 6nekl6
aknaszlatinai k6rus egyarLnt el6ne-

a gyermekk6rusokat hallgattuk meg,

Az 6nekes bemutatkozdsokat

korus

eb6d kovette, aminek a magyar iskola adott helyet. Rovid sziinet, pihen6s

v

daJdnos

€rkezett ..Bel Canto" k6rus bemu-

kelte a hitsv6ti tinnepi szekvencilt.

a sok kciztil: a beregszaszi

r6ny, de annSl nagyobb oromben,
testveri egytittl6tben elfogyasztotr

kova Erzs€bet 6s Sztankovics Attila
gitdron, Greba Cvitana, Nobilis Kinga
6s,Dobos Szergej hegedfin, Kiss Judit
triangulumon 6s Erd6lyi Karolina orgondn jltszottak).
Az ezt kdvet6 szlinet idelen a karvezet6k Hidlsz Ferenc atya vezet€-

zis|t, lsten dics6ret6re nyilrta szivem,
aki ennyi szlpet 6s j6t alkotott!
A tal6lkoz6 pr ogramjlrban elsSk6nt
Eglt

a

huszti kisk6rust Maszlei Judit vezette.
A gyermekek ezutdn fiatalok kis6-

d.c s on

sze-

egym6ssal oromeiket, neh6zs6geiket,

fij lendtiletet meritve a tovdbbi mun;
k6hoz, szolgllathoz. A du. 3 6rakor
kezd6d6 kdzos 6nekpr6b6ra m5.r a
gyerekek is vissza6rke ztek a kir6ndul1sr6l. A ta161koz6 a 4 6rakor kezd5d5 szentmise kozos tinnepl6s6vel 6rt
v€get.

Koszonet illeti a tal6lkoz6 szervez6it, elsdsorban Szvirida J6nost, aki
€vek 6ta sziv6.n viseli 6s el6k6sziti
ezt az egyhilzzenei programot! Koszonet mindazoknak, akik munk6jukkal, szakmai v6lem6nyiikkel,

anyagi hozzljinulisukkal

segitik

annak megval6sul6s6t! Es kosz6net
mindenkinek, aki k6rustagk6nt, kar-

vezet6kent v1llalja 6s v€gzi vdros6ban, falujlban az egyhdzi 6nekl6s
szolgliatflt, Isten dics6ret6re 6s dics6s6g6re, valamint testv6rei o16m6re! Ne felejtsrik a monddst: ,,Aki
6nekel, k6tszeres en imldkozikl"
Nobilis Kinga
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Szerefmes vagyok!
Ligyb. j6l hangzik. s r'laclisr,rl isruer5sen is cseng? Es ion
m6g
isr-nerdsebl: k€rd6s: Most n-rit tegyek? Leggyakolibb
a
rnegoldis a barit/n6 tanlcsa. iobl> esetbcn nleg egy-k€t
Ilizalmas feln5tt segits6ge, es rlir csak a leleni6nyess6gedben bizhatsz... A gondok peciig szakaclnak: hogyan

meg a nagy 6T, mlr megint nenl vett 6s7-re,

sz6litsam
nrost me€l mi€fi rrfizza a szltjit. 6s egylltalin kinevetett
vagy csak mosolygott?
'Mint kidenilt, ezekr5l es sok urds fontos dologr6l

besz6lni lehet 6s kell is, al-rog-van erre sor is kertilt a
Vlunkiicsi R6mai Katolikr-rs Licer-rm diikjaival. Vencl6g
elSad6nk a ZAszl6nk c. katolikus cliiklap {5szerkeszt5ie,
Varga P6ter, azaz Santu bicsi volt, akit sokan felisrnerhettek kordlrbi el6aclAsaib6l vagy a (nem csak) fiataloknak
s2616 irisaibol. Vele sikertilt felf'ecleznr,ink a 169 ismert
dolgokat, talin azdt. mefi nem titkol6zva-pirulva. ,,jaj cle
ciki" cinuz6val beszelt, hanetn nyiitan, villgosan, s nem
utols6sorban: vidiuran, mert satet magunkon bizony van
mit muiatnunk!
Tetszik a Spiell-r6zni (igy nevezik ezt az elSacllst, s ilyen
n6ven jelent meg Varga P6ter konlwe is) mott6ja: jobll
6ssze1. mint 6sz n6lkiil. A rninket kortilvevd eszeveszett
villgban valahogy netn divat elgondolkodni dolgokon,
azon sem, ami a szerelmet illeti: csak fogd, oszt vigyed, s

n6h:r elborzaclva vessziik
6szre. hog1, a sz6p csor-nagc>li.sl>:ln 6rt6ktelen
tirgyat ajdnlanak. Ugyan

telu6szetes-e az, hogy
rt'rir a tizen6ves kamasz
c'.sal<

anrryit tucl mondani

a mlsik nernr6l. hogy
.,nrinclen n6/f€rfi egyforrrra". \rxgy falin nem tr-rcl-

hatta meg, hogy

n5-

v€/f€rfiv€ vf lni kell'? Sern

hogy az egymfsra
^zt,
figyelEst tanulni kell? A
misikban rejl6 sz6ps6geket 6s neh6zs6geket

Vargcr

Piter (Sonnt ltacsi)

feltirliatjuk jitszva, betarrva a jdtlkszabitlyokat, felt6ve,
lrogy isrnerjli.k azokat. Szerencs6nk volt, mert n6hdny
elfel ejtett szabtrWt s iken ilt ir jra felfedeznii nk.
A dilkok nevdben szeretn6m megkoszonni. P6ter, 6rt6kes gondolataiclat, derfidet, ittletedet. Fontos az, an'it
teszel! Figyeld csak a clilkok v6lem6ny6t:
r Bdrmennyire is hihetetlen, k6t nap alatt tobbet hallottam a szerelem tisza errekerSl, csoddlatos 6s felemelS
voltirr6l, egyrnfs rnegbecsr.il6s6r6l 6s tisztelet6r6i, mint
edclig blrmikor. Szdmomra fontos volt hallani, hogyan
lel-ret binni a pirunkkal, mit tehettink, ha szerelmtink viszonzatlan. s mit, ha szlmttnkra v/ahk valaki kellemetlenn6. S fontosnak tartom azokat a szempontokat. amelyek

szerint olyan ernbert vdlasszak pdromnak egy 6ietre,
akibe nern pllszt1n ,,belez(rgok", de akivel kolcsondsen
meg6lhetem a tiszteletet, iriis6get, bizalmat, szerehnet. A
legjobb az eglszben, azt hiszem, hogy P6ter mindent alrogyan rronclta - a j6zan paraszti esz6vel magyarSzott
rneg, 6s viccesen. (Dzsina, azaz Gylngyoske)
. A Spielh6zni szfmotnm 6ridsi 6lm6ny volt. Szerintem
n-rinclen fiatalnak r6szt kell vennie raita. (futka)

. En mdr voltam egy Spielh5znin kor-dbban, de most is
talziltanr benne ttjat. Az a gondolat tetszett legjobban'
hogy ha jlrunk egy linnyal, iiietve fifrval, ne akarjr-rk 5t
rlegvlltoztatni, fogadjuk el oiyannak, amilyen. (Gdbor)
. Nekem az tetszett rneg, hogy egy igazi f6rfi mellett
nem kell folyton r6sen lennem, ,,mikor fog lekapni",
hanem ten.n6szetesen vi.selkedhetek, mert megbizhatok
benne. (Anita)
. Az tetszett rneg, hogy bdr P6ter neru egy ma sztiietett
gyelek, konnyen megtal/alta veliink a kdzos nevez6t' Sok
minclent m6g nem 6ltern lt, amirdi besz6lt, ez€rt csak
sz6p elmdletnek konyveltem el, de mindenk6pp tanuls6gos. (Andrds)
A magam' ftsz€r6l annyit ffzn€k hozz6, raltunk mfrlik,
kivel 6s hogyan szeretnEnk boldog jov5t. Akkor taltrn
nem csupln egy sz6p elk6pzel6s lesz a Szentcsal6d
mintlja, hanen meg6lt val6slg.
'
A diakok neueben:

^
Is"tult'ny

Andrea
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A z}O3-barr- szentelenddk €letr aizai
MorNAn JANos
Munkdcson sztilettem, koz6Piskolai tanrimlnyaimat itt v1geztem a
magyar iskol6ban. Kora gYerekkoromt6l kezdve eljlrtam a templomba
ministrdlni. Mdr akkor volt valami,
ami megfogott engem a papi hivatAsban. Miutdn

tgy 6reztem, hogY azUr

erre a szolgtrlatra hivott, jelentkeztem

a prispok aty6nll. Lz 6 ailnlisival
1997-ben a Gyulafeh6rv6ri Hittudomtrnyt F6iskoldra keniltem. Itt toltottem kispapi 6veimet. Ezek alatt az

€vek alatt nagyon sok mindent tanulPedig
mindig lehet6s6g adatott arra, hogy a
gyakorlatban is hasznitljam a teol6gitrn tanultakat, hiszen pl6bdni6kon
6s hittantdborokban teijesitettem
szolgalatot. Miut6n elv6geztem ot €vfolyamot, a prispok atya tavaly jitnius
2)-€n szerpappd (diak6nussd,) szentelt. A szentel6s utdni nylron is hatalmas 61m6nyt jelentettek szlmomra a

tam, a nyiri vakdct6kban

pl€blniai szolgllatok. Az id6n fejezem be a hatodik 6vet 6s szerzek
f6iskolai diplomdt. Isten segits6g6vel

jirnius 28-6n fognak Lldoz6pappit
szentelni. Lz els6 szentmis6m Munkdcson lesz a sz€kesegyhlzbanit'iinius 29-6n. A'primicils jelmondatom

a 2Tim 2, |J:

,,Am ha hfitlennE v1lunk, 6 az6.rt h6 marad, mert onmag^t meg nem tagadh^tja".

sreNco y'rrrrre
Ungviron sztiletett 1978. jitlius 17-

6n. Koz6piskolai

tanulmdnYait

P. Horv6th Agoston, P. Bohdn B6la
E. L6szl6.
Szentel6se Munkicson lesz, 2003.

SJ, P. Sz6cs

ifinius 28-dn. Primici6l6t Ungv6ron
tart)a 2003. jrlnius 30-6n, este 5
6rakor.

Lucsor PErsn Mncr6s OP
I974. mdrcius 26-5n szt.ilettem
Munk6cson. M6r kilenc 6ve, hogY a

domonkosok szerzet€ben vagYok:
1994 augusztusdban oltOztem be
Kassin. Tanulmlnyaimat is ott kezdtem, majd Lengyelorszdgban, Vars6ban 6s Krakk6ban folytattam. 2000.
6prilis 30-6n tettem 6rokfogadalmat
Krakk6ban, mirlt 6v j(tlius 6-in pedig
itt szenteltek diak6nuss6. Ez €v i...rnius 24-6n Majnek Antal ptispdk atya
fog pappi szentelni a munkdcsi sz6kesegyhlzban. Eloljar6im ezutan v a-

l6szinfileg Szentp€tewlrra, Oroszorszdgba fognak kUldeni lel kipisztori

munkdra.

Ahogy most visszagondolok hivatdsom itj6ra, igY lehetne roviden
elmes6lni: Megt6r6sem irtj6n Di6ssi
Korn6l atyLhoz forduitam, aki akkor
a pl6bdnosunk volt. Azuttrn Pedig
Mello Lafos atya foglalkozott velem6nekik koszonhetem azt, hogy kitatt6an haladtam 6s fejlSdtem az Isten
megismer6se kezdet€nek 6tiin.
A szeretet ittiln haladva nagYon
vigytam arra, hogy azok, akik kozel
llItak a szivemhez, 6k is megismerj6k, hogy Isten szeret minket!
Papi jelmondatom:,,Megismeritek
az igazslgot, 6s az rgazsAg szabaddA
tesz titeket".

ugyanitt v€gezte ukrdn nyelven. 1995

€s 1997 kdzdtt Vdcott a sz6kesegYhinban kdntorizillt €s a Szt. J6zsef
koz6piskolai koll6giumban volt prefektus. Kozben v1gezte a teol6giai
Ievelez6 tagozatot. I997-ben visszat€rt KdrpdtaliLra, kispapnak jelentkezett Majnek Antal ptispokn6l, aki
Gyulafeh6rvdrra ktildte tanulni. Dip-

at6t

szen{tr6studomdnyjfnius
12-6n. 11 6ves
meg
v6dte
b6l
kordt6i ministril. Papi hivatdsdnak
klalakullslban nagy szerepet kaptak
lomadolgoz

RAcz IsrvAN
1979. februir 1.4 €n sziilettem Beregszdszon. Az iiltalltnos iskolet is itt
v6geztem. Gyerekkoromt6l t6ncot ta-

nultam, igy az lltali.nos iskola befejez6,se ut6n felveteliztem az ungvlri
kozmf vel6d 6si szakkoz6piskollba,
koreogrdfusi szakra. A szakk1z€piskol6t elv6geztem, igy koreogr6fusi
v6gzettsegem van.

Harmaddves voltam, amikor egY
nyAri hivattrstisztlz6 lelkigyakorlat

ut6n besz6ltem a pl6b6nos atydva\
hogy komolyan 6gy 6rzem, PaPi hivatdsom van. Pap Sdndor aF/atol
megkaptam minden segits6get, hogY
elinduljak a papi hivatdsom 6tian. A
szr-ileim is megadtak minden tlmogatlst, imddsigot.
Egy ideig a ptispoks6gen laktam.
majd a ptispok aLya szeminlriumba
kuldott. Most az Esztergomi Hittudom6nyt F6iskola teol6gusa vagyok.
2003. j[rnius 28-in, d€lelStt 10 6rakor
lesz a diak6nuss6 szentel6sem.
Jelmondatom: ,,Hiszen az Emberfia

sem az€rt jott, hogY neki szolglljanak, hanem, hogy 6 szolgliion, €s
€let1t adja vlltsdgul sokak6rt".

Vrrarry Nover CM
1976. irilius 5-6n sztiletett Perecsenyben. Edesapja sof6rk6nt, 6desaoyja cukr6szk6nt dolgozott. Iskoleit
Perecsenybe n v €gezte. Mellette zeneiskol6ba is idrt, n6gy 6vig i tszott
egyhdzi zenekarban. A kilencedik

osztlly utdn gtrz.elektronikai

szak-

koz6piskoldba jelentkezett. Ezt azonban nem v€gezte el. Ennek oka az
volt, hogy misszi6s PaP akart lenni,
olyan, mint azok a PaPok, akik Pe-

recsenybe j6ttek szolgllatat teliesiteni. Ehhez azonban 6retts6gi keliett,

ez€rt 1.992-ben a lazarista aryak tana'
csdra Szlovdki6ba ment, hogY elv6'
gezze gimnlztumot. A n6gy €v alatt

a rend^ pozsonyi hdzLban lakott. Itt

m€g jobban megismerkedett annak a

rendnek az €ler€vel, amelYbe hivatSsa sz6Litotta. 1996-ban, az €rettsagi
utdn be is l6pett a rend noviciltusi-

ba, amely akkor m6g Kassin volt.
1997-ben elkezdte filoz6fiai 6s teol6giai tanulmdnyait.
2002. febru6r l6-in tette le 6rokfogadalmdt az 1ijdalapitott Szent Cirill
6s Met6d rendtartomdnyban. N6h6ny
h6nap milva, 2002. jfilius 5-6n pedig

Majnek Antal piisPok diak6nuss6
szentelte.
Pzppi szentel6s6re 2003. jfnius 20in. d6lutdn 3 6rakor kenil sor a mun-
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pedig elkezdte filoz6fiai 6s teol6giai

Sz6kesegy-

ministr6lt a perecsenyi templomban,

h6zban, Majnek Antal ptispok k€zrilt€tele 6s im^ia aItal. Els6 szent-

ott volt els6iidoz6 is. Amikor Ung-

tanulmtrnyait. 2002. febru5r 1.6-in

hut6n is fel6piilt a templom, ott folytatta a ministr6ldst. Ebben az'id6ben

tette le ordkfogadalm6t, mellyel eg6szen Istennek szentelte mag6t. 2002.

mis6j6t 2003. jfinius 22-€n

1.1.

6rakor

t^rtia a perecsenyi Szent Agoston
pl6blniatemplomban.

lxoNro Kr-xrrsw CM
1977. j;6nius 30-6n sAlletett Unghutln. Edesapja a mecharikai tizemben dolgozott, €desanyja a falusi
konyw6rban. Iskol6s 6vei kezdet6t6l

iLt dolgoztak Szent Vince Misszi6s
Rendj6nek paplai, a lazaristAk. Az 6
hatdsukra 6bredt fel Leonidban az a
v6gy, hogy mint pap szolgdlja Istent
6s az embereket. Ez€rt 1992-ben, a
kilencedik osztaly befejez6se ut6n
Szloviki|ba rnent tanulni. Miutdn

jfilius 5-€n Majnek Antal piispok

gtmndziumot Pozsony-

rendtartomdny tenilet6n fogja v€gezni, melyhez Ukrajna, Belorusszia
6s Oroszorszegarbzik.

eIv€gezte

ban,

a

'J.996-ban felvett6k

a lazarista

rend kassai noviciStusdba, 1997-ben

diak6nussi szentelte. 2003. jfinius
20-6n ugyancsak megy6sptispdktink
szenteli fel 5t az iidoz6papi szolgiiatra. Els6 szentmis6j6t jfrnius 21€n tartja szil6faluj6l>an, Unghutdn.
Papi munk6jet a Szent Cirill 6s Met6d

A pap- €s diak6nusszentelCs szetaartfisa
Id,6n, juniusban bd.rom alkalomrnal b sor kerill egjtbazmegy1nk szAkesegybd.zd.ban a papszenteles szertartasara. Cikktinkben a pap- ill. diakdnusszentel4s legfdbb

ntozzanatair6l esik sz5.
Jirnius 28-in Mainek Antal ptispok atya k€t papot 6s
egy diak6nust szentel. A szertartds a k6vetkez6k6ppen
zailik:
Engedelmessdgi igdret

A szertart6s elej€n egy 6Idoz6pap - allaleban a kispapok szemin6riumi lelkivezet6je, a spiritu6lis - kisz6litja
a diak6nus- iIl. az iidoz6papjeldlteket, 6s k6ri szentel6sliket az eg€sz Egyhdz nev6ben.
A szentel6s el6tt megkdrdeztlk az elolj6r6k 6s a kereszt1ny n6p v6lem6ny€t (azt a pI6bdni6t vagy egy€b
koz6ss6get, ahol ismerik a jelolteket), m6lt6nak tartjake 6ket a szentel6sre, ennek a v1lasznak ismeret6ben
hangzik el a felelet a prispok k6rd6s6re: ,,M€It6nak tartod 6ket?"

Arcra borulds

A ptispdk ekkor intelmekkel fordul a szentelend6khoz. A diak6nusielOlt ezutdn p6ldds €letvitelre 6s
engedelmess6gre tesz ig6retet a ptisp6knek 6s ut6dainak. A prispok vtrlasza: ,,Isten tegye teljess6 a i6t,
amit megkezdett benned". Maid a papjelOltek k6vetkeznek: 6k a ptispok k6rd6seire v1laszolva az ige
szolgllatdra, a szentmiselldozat bemutatds6ra 6s Isten
nepeert val6 imildsdgra €s lldozatvlrllalisra tesznek
igdretet, €s'megijitjdk a ptisp6k ir6nti tiszteletre €s
engedelmess6gre vonatkoz6 ig€rettiket, melyet diak6nussi val6 szentel6stikkor tettek.
A diak6nus- 6s papielOltek ezutiln arcra $orulnak, 6s
a ielenl6vdk el6neklik a Mindenszentek lit6ni6i6t. Ezzel
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Az et'c:;::i.'::iriios kol1yu atadasa a diakonusnak

e sze:r:ck -.egltseg6t k6rik a jeloltek eijovend6 papi
61et6r'e ."\z arcra borulis azt jelenti, hogy a szentelenC5., reghalnak ennek a vilignak; a teljes ondtadist is telk€pezi ez a gesztus: nem napi nr-olc orlban
leszie.: -r:ook. hanem egesz eletrlket odaadjlk Isten 6s
az e'.'.. -'. -:.. .zoIgalatAra.
F,z,-:-':-- .:r"-etkezik a felszentel6 s szertartasa. El5szor a
sze:::.1't-Cit t6r'de1 a prispok e16, aki a fejeLe teszi a
kez€: ::-.:klzben csendben imddkozik. tvlajd a terdelcj
jelo,r ::-:i: el€nekii a felszentelS im6t. Ez a lrtltrgia
Az

A k,lzrdtdtel

:t ::,:. .:;:..,erdnek kriznaual

ualo megken€se
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a bor dtaddsa

csircspontja,

itt tortenik a

tr,rlajdonk6ppeni szeniel6s.

Majd a felszentelt szerpapot beoltoztetik dalmatlk|ba, a
szerpapok o1toz6k6be, 6s mhljdn az itldoz6papt6l elt6r5en keresztbe teszik a st6lat. A prispdk ezvtdn a kezdbe adia az evanglliumos konywet, e szavakkal: ,,Vedd

:-,

Lljmisds aldas a ptispoknek

A bdkecsok

Krisztus evang6liumdt, amelyngk hirdetSje lett6l! Ugyelj

arra, hogy amit olvasol, hidd; amit hiszel, tanitsd, 6s
k}vesd is." Majd a jelenl6v6 diak6amit tanitasz,
^ztaz 1jonnan felszenteltet.
nusok kdszontik
Most az lIdoz6papjeloltek t6rdelnek a ptispdk el6. A

ptispok nlmtrn a fejtikre teszi a kez6t. EztttiLn a ie1enl6v5 papok is igy tesznek. Ilyenkor nagy csend van,
melyen azonban besz6desen itsuglrzik az 6rdm: a
szentelendSk6 6s a szentelSk6 is.

A prisp6k ezutLn el6nekli a felszentel6 im6ds6got,
melynek szOvege elt6r a diak6nusszentel6s im6jdt6l.
Majd a jelenl6v5 papok koztil egy-egy beoltozteti az
irlonnan felszentelteket miseruhlba 6s papi m6dra viselt
st616ba. Ezt kovet6en a pr.ispdk megkeni krizmtrval
(szentelt olajjal) az tj 6ldoz6papok kez€t. Ez a kivtlasztottsdg jele: az 6szovets6gben a kirdlyokat kent€k fel
vele.

A hivek ezutan odaviszik a patdnl* a keny6rrel 6s a
kelyhet aborral, melyet a pLispok 6tad az frj papoknak,
ezekkel a szavakkal: ,,Vedd a szent n6p 6ldozati ado-

''';
KdPsirPat

1099

t

as

kdsztiltek,
4p02. ,iui .aibszenretdiekem
,- ,

mdnydt, amelyet Istennek keil bemutatnunk. Ismerd fel,
6s kdvesd is, amit teszel; alakitsd 6letedet az 8r keIesztj6nek titka szerint."
Ekkor a ptispok, majd sorban a papok b6kecs6kkal
koszontik aztionoan szentelteket. A papok ezzel ohdrtestv6rtikkE fogadi|k az 6j lldoz6papokat. A diak6nusokat is ugyanigy k6szontik.
EzutSn elkezdSdik az Eucharisztia liturgiai^, melyben
mlr az fjonnan szentelt papok is r6szt vesznek. Ez az
els6 szentmise, amit dlettikben bemutatnak. A diak6nusok is az oltdrnll 6llnak, el6szor seg6dkeznek a szentmis6ben irj feladatuk szerint.
A szentmise v6g6n a pr-isp6k az 6i papok el6 t6rdel, 6
kapja t5luk az els6 fijmisEs 6lddst. Err6l egyik szentel6sen igy beszllt a ptispok atya: ,,Rendkiviil fontos ez
az 6jmis6s trldls, hiszen a sziv1be ontott L6leknek a teljess6ge van a frissen felszentelt papban. Ez az egyszer6nek 1dtsz6, 5si szent cselekm6ny, az 6ldAs, nagyon
sok kegyelmet ad, adhat minden hiv6 ember sziv€be,
6let€be."

A szentmise utln agapd kovetkezik, ahol m6sk6pp,
de tovdbb lehet Ortilni annak, hogy nj papokkal gazdagodott Kdrpdtalja egyhAza, s megint vannak irjabb,
mfu itt szuletett papok, akik hirdetik kozttink az Isten

orsz,glttl

q Kiss csaba

Pabai Zsuzsanna
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Ifauer xfner

Fn-r.r,,rlv{$cK
'Pap-

6s diak6nusszentel€sek a munk6csi
Tours-i Szent M1rton Sz€kese gyh1nban
Jirnius 20-6n 75 6rakor Majnek Antal pr.ispok pappi
szenteli Leonid Kuklisin 6s Vitalij Novak Izzaista szetzeteseket; lfnius 24-6n, de. 10 6rakor pappe szenteli Lucsok P6ter Mikl6s domonkos szenetest; 28-6n de' 10
6rakor pappa szenteli Molndr Jdnos.6s Stanco Attila diak6nu$okat, 6s diak6nuss6 szenteli R6cz Iswdn 6tdd6ves
papnovend6ket. Molnlr Jdnos jrlnius 29-€n, vasdrnap 17

6rakor tarlja fijmis€j6t a munkdcsi sz6kesegyhlzban,
Stanco Attila pedig jfnius 30-6n 17 6rakor az ungvlri
pllblniatemplomban. Imddkozzunk a szentelend6k6rt,
hogy Isten j6 6s hris6ges szolgtri legyenek abban a hiva-

Mljus 17.

megy6nk is k6pviseltette magat.

Majus 26. Petrik Vincent jezsuita. atya tzrtofia aranymis1jdt 6rdarmd.n. Vele tinnepelt Mainek Antal pilsp1k
atya, a Karpd,taljdn dolgozd papok nagy rdsze, szerzetesndu'/rek 6s a biuek. Megielent meg az unguari szloud'k,

konzul is.
M6ius 30. fivzdr6t €s ballaglst tartottak Huszton a ma-

gyar iskoldban, ahol az els6 olyan oszt6ly fretrslgizett,
akik mind a tizenegy 6vet ott v6.gezt€k.

ttrsban, melyre meghiwa 5ket!

Jrinius 21-6n, reggel 9 orakor kerill sor Szatmarnemetiben Scbonberger Jen6 kineuezett szatmdri pilspok
fekzentel1sdre es beiktatd'sd'ra. A szentel1st dr. Jakubinyi
Gyorgy gyulafebEruari ersek uegzi. A tarsszentel6
ptispokok: dr. Jean-Claude P2risse4 c. 6rsek, apostoli nuncius, 6s Tempfli Jdzsef nagjrudradi megt1sptispdk.

Md.jus 30. Els6 alkalomrnal taltottak batlagdsi cinnep'
sdget a Munkdcsi Katolikus Liceum.ban.

Jiinius 7. ,,El6rkezett hozzdnk az Isten orsz6ga, M6ria
kozvetit6s6vel" mott6val rendezt6k meg ezen a oapon a
VIII. Munkdcsi Ifjfslgi Tali1koz6t a munkdcsi Szent Mlrton Sz6kesegyhdzban. A. tallikoz6t Ker6nyi Lajos budapesti atya vezette.

Gitiros tabort rendeziink Ungv6ron, a Szent Gell6rt Kaiolikus Koll6giumban jrinius 30. 6s jfilius 5. kozott. A
ttrborba olyan, 15 6v feletti fiatalok jelentkez6s6t v6rjuk,
akik nem tudnak git?rozni, 6s szeretn6n ek legaLl'bib alapszinten megismerkedni a gitiroz6ssal. A jelentkez6s meghosszabbitott hat6rideie: jfnius l'J-ig, az Egyhlzmegyei
Szewez6irodilban Megyesi L6szI6nii. Mivel csak 40 szem6lyt tudunk fogadni a ttrborban, id6rendi sorrendben
fogadjuk el majd a jelentkezlseket. R6szv6teli dij: 10 hrivnya. Lz iitikoltsEget a prispoks6g visszat6riti.
Lelkigj,takortat lesz 17-30 6u kdzcitti lanyoknak Unguaron a Szent Gell4rt Katolikus Koll1gium.ban jillius 7. 6s
11. koz6tt. A lelkigyakorlat uezetdi az unguart domonkos
n6uerek. Jelentkezni. itinius 2 7 -ig leb et az Egtb d'ztnegyei
Szeruezdirodaban Megjtesi Laszlonal. Reszudrch d'ii: 5
b riunya.
Ministrdnstdbor lesz K6rosmez5n ifilius 7. 6s 11. kozott'

12-t5 6v koz6tti ministr6nsokat vdrunk ebbe a t6borba.
Csak azok ielentkezzenek, akik ebben az €vben minisffaltak-ministr6lnak. Jelentkez6si hat6rid6 : ilnius 27 -ig
a pl6bdnosn6l, vagy az Egyhlzmegyei SzervezSiroddban
Megyesi L6szl6n6l. B6vebb inform6ci6t jelentkez6skor
iehet kapni.
Roska Peter atya isn'tet lelkigjtakorlatot turt felndtteknek

felndtt fiataloknak Munk6'cson, a fiukoll1giumban,
julius 11. 6s 13. kdzott. Akinek uan bd'zastdrsa, dt is bozza el, ba lebet. Jelentkezdsi batdridS: jilnius 27. a szer'
uezdirodaban, Megyesi Ld'szlonal. Reszueteli d'ii: 5 briu6s

nvo.

Cigdnykonferencia Budapesten, egyh6z-

Hazaszlilitidk Budapestrdl Romzsa T6dor
v€rtanfr piisptik foldi rraaradYarryait
Romzsa T6dor prispok 1'947. november 1-j6n lett el6re
kitervelt politikai mer6nylet Lldozata. A ptispokot akkor
az ungvdri gor6g katolikus katedrdlis ktipt6i6ban temet-

t6k el. Velt foldi maradvdnyait

1.998-ban

szlilitottik

a

Budapesti Antropol6giai Intlzetbe azonositls €s a halil
oklnak kiderit6se v6gett. A tudomdnyos kutatdsok minden k6ts6get kizAt6an bebizonyitottdk, hogy a katedr6lis
kriptdjlb 6l sz6r maz6 foldi maradv iny ok v al6b an Romzs a
pr.ispOk6i, hal6l6t pedig egy igen ritka m6reg okozta,

Az Ojratemet6si cerem6nidr6l a Munkdcsi Gor6g Katolikus Egyhlzmegye ungv6ri prispoki irod6i6ban elmondt6k, Romzsa T6dor maradv|nyait jitnius 27-€n gyalogos ilirsdgi zarlndoklat kis6ri a szlovik-uktin hatdtatkel6t6l az ungvlri Romzsa T6dor Gor6g Katolikus Papi
Akad6mi6ig. Mtrsnap (jfinius 28.) prispoki szent lifurgidt
tafianak az ungvilri vAr udvar6n, azon r6gi kdpolna rom'1,645-ban rutifikaltak az Ungvlri Uniot. Az
iain6I, ahol

tinneps6gre v 6rjdk Jozef Tomka biborost, pdpai ktild6ttet,
tovibb| szdmos mds magas rangt egyhitzi mCk6segoL

.

Romzsa T6dor v6gs6 nyughely6ril az ungvlri katedr6lis
egyik mell6kolt6ra szolgll majd, melynEl a ptisp6k annak
idej6n naponta mis6zett.
z

Kdrpdtalja (Kereszt€ny lapszemle)
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CrcArrrarAxoz6 BuoapssrEN
Mltjus I7-€n, szombaton kerr.ilt sor MagyarorszAgon az
I. Orsz6gos Katolikus CigAny,taIlikoz6ra. A budapesti rendezv6nyre az orsztg minden tiljdr6l 6s a hatdron tfrlr6l is

Erkeztek roma kdzoss6gek. A tal6ikoz6 megszewez€s6ben kiemelked6 szerepet vlllalt a Magyar Katolikus
Pr.isp6ki Konferencia (MKPK) Migrdci6s Iroddja is. A rendezv6nyen el5adlsok hangzottak el, amelyek arra kerest6k a v6laszt, mit ielent a ciginyslg szLmtrra a harmadik
Cvezred egyhAzdban II. J6nos P6l pdpahivdsa a kozoss6gi lelkis€gre. A tal6lkoz6n kb. tizen k6pviseltett6k magukat KLrpittaljdr6l cigdny hivek, kispapok 6s a ciglnysiggal foglalkoz6 n6v6rek szem6ly6ben. (Magyar Kurir
nyomdn)
SzmNrrE ever.is e p,ipe 83. szUrrrfsNlpJAN
Yatikln: II. Jdnos P6,l pApa mdjus 18-dn, 83. szijlet6soapiln tobb mint ofvenezer zardndok, kozottUk mintegy
httszezer lengyel elStt a Szent P6ter t6ren n6gy szem6lyt

13-

avatott szentt6: Jozef Sebastian Pelzart (1.842-1924),
Przemysi egykori ptispokdt, Ursula Ledochowska (18551939) szerzetesn6t 6s k6t olasz rendalapit6 szerzetesn6t,
Virginia Centurione Bracellit (1587-1651) €s Maria de
Mattiast (1805-1866). Szentbesz6d6ben a pdpa a n€gy
szentet az ,,Eucharisnieb6l fakad6 6let" p6ldak6p6nek
nevezte.
KiNAr pAp r^nrenrozratAse

Hongkong: A kinai hat6sdgok ism6t letart6ztattak egy
papot, aki, a pipdhoz hfr, rigynevezert foldalatti titkos
egyh6zhoz tartozott. ti n D ao-mi n g aty a a fu j lani, d6lkeletkinai egyhitzmegy6ben szolgdlt. Az UCAM helyi katolikus
hinigynoks6g kozl6se szerint a papot a rendSrs6g mijus
3-6n, szombaton tatl6ztatta le, amikor €desanyilt akarta
meglltogatni, aki maga is nemr6g szabadult a bortdnbSl,
hdromheti fogs6g utdn. Vele egyttt a klnai hat6sdgok 18
szeminaristlt is fogsdgban tartottak, akiket |prrlis 12-6n
tart6ztattak le. A katolikus hinigyndks6gek szerint Lin
atya 6desanyj6t az€rt engedt6k szabadon, hogy l6togat6sira indul6 papfilt elfoghassdk. VR/MK

Jelentkezilsi felhivds az ungvari Szent Gell€rt Katolikus
Szakkoll€giumba
Koll6giumunkat

az

ungvlri

Szent Gyorgy Egyhdzkozs€g alapi-

totta azzal a c6lIal, hogy az UngvZ.ron tanul6 magyar egyetemist1knak 6s a f6iskol1.soknak
anyanyelvi kornyezetben biztosit-

son lelki 6s szellemi tovdbbfejl5d6si lehet6s6get. A koll6gium
kereszt6ny kozoss6get kivdn nyty
tani, ahol hosszabb tdv6 nevel6si,
oktat6si terv alapjdn niv6s szakmai

munka foiyik magyar nyelven

azoknak a magyar fiataloknak,
akik erre v6gynak. A kollCgiumi
nevel6st jelenleg 3, Magyarorsz6gr6l lrkezett domonkos n5v€r
latja el.

Hogy di6kjaink jobban megismerhess6k onmagukat, k6pess6geiket, felismerhess6k Isten szdnd€k6t 6letrikben, felkiniljuk a lelki
kis616s (lelkivezet6s), hitoktatds
(esetleg szents6gekre vai6 egydni
felk6szit6s), a lelkigyakorlatok lehet5s6g6t. A koll€giumban heti
egy alkalommal van katolikus hittan. Evente kotelez6 a kozos lelkigyakorlaton val6 rlszv€tel, valamint kozosen veszlink r6szt a
nagyobb rinnepekkor szentmis6n

(kar6csony, hamv az6 szer da, nagy h6ten keresztirt). Naponta az esti

6rdkban kozos imldsAgra, hitlagyrihink ossze a k6poln6ban. L6tr.ink alapja 6s egyetlen
adS.sra

szegEnyebbekkel, ne csak elm6let-

ben, hanem cselekedetekben is.
Szeretn6nk, ha m6sok6rt 615 emberek lenn6nek. Alkalmakat kivinunk teremteni karitativ szolgdla-

6rtelme az lsten. Fontosnak tartjuk
a krisztusi kozoss6g kialakul6s6t,
ami az eg6sz koli6gium l6taiapja.
LehetSs6get biztositunk a virosi
ifjirs6gi kozoss6ggel val6 egyritt-

v6llal6.sdra is (ruhaosztdsban
val6 segit6s, ruhapakolls, cigtrny-

mfikod6sre, valamint a lelkipisz-

A szabadidSnket is meg szeretn6nk osztani di6kjainkkal, ez€rt
alkalmank6nt kirdndullst, kozos
d6lutdni i6t6kot, erdei pikniket,
farsangi estet, barkdcsmiihelyt

tori munkdkban val6

segit6sre

(hittan6r6k, hittanos kir6ndul6sok,

cserk6szfoglalkozlsok, ifjfrsigi tal6lkoz6k szervez6se).
Havi-m6sf6l havi rendszeress6ggel szakel6ad6k bevondsdval tartunk ,,Koll6giumi napokat", ahol
egy adott t€mirban el5ad6s (els5sorban magyar tort6nelemr5l, irodalomr6l €s az egyhdz tanitdsAr6l)
6s forum dll a koli6gistdk rendelkez6s6re tuddsuk gyarapitdsdra.
Ezeken a h6w6geken minden koll6gistdnak kotelez6 a r1szv€tel.
Fontosnak tartjuk, hogy .dilkjaink legyenek 6rz6kenyek a vil6gban megtapasztalhat6 ins6gekkel
szemben, vlllaljanak szolidarit6st
a szenveddkkel 6s a m6s n6luk is

tok

pasztor6ci6, eb6dhord6s beteg
embereknek, idSsek meglltogatdsa).

szervezrjnk szdmukra.
A hdzban kdpolna, tdrsalg6, TYvide6, konyvt6q teakonyha, tobb
zuhanyz6, mos6helyis€g 6s eb6d16 iil a dilkok rendelkez€s6re.
R6szletes tdj€koztat6 6s jelentkez6si lap k6rhetd a helyi pl6binilkon 6s a koll6gium cim6n.
(Ungv6q Ukrainska u. 81.) Jelentkezdsi hatdridS 2003. augusztus 1.
A jelentkez6ket jirlius 1. 6s 3. illetve augusztus 3. 6s 5. kozott
egy6ni elbesz6lgetdsre hivjuk be.
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Mindken6jtiket hallluk utAn n€gy'
sz6z 6vvel, 1935-ben avatta szentt€
XI. Pius pdpa. Eletr'ik felett elm6lke<lve igy kiiltott fol a p6pa: ,,Tales

ffrnius szentiei
Ebben csal6dnia kellett. PZ:pai leg6'tus 6rkezett Londonba, hogy kivizsglija a felbontand6 hLzassdg tigy€t'
Egy ideig igy litszott, sikenil akiriAy

Frsnsn Szmsr JANos
paspdk, udrtanu
UNNepe' .JuNlus 22.

Beverly (Yorkshire), 1'479 kdrnl
London, 1'535. i:6nius 22-

terve, de egyszer csak J6nos,

-

rochesteri ptispok kijelentette, hogy
egy hdzasslgot, amelY immlr hirsz
6ve fenndll, ,,sem isteni, sem emberi

volt, amikor m6r
Cambri<lge-be kertilt, ahol el6bb
TizenndgY 6ves

hatalom nem bonthat fol; ennek a
meggy 6z6d€s6nek hang sfilyozLsita
k€sz saiAt 6let6t is fohldozni"' Befe-

bakkalaureittust, majd doktori fokozatot szerzett teol6giib6l. Huszonot
6ves kor6ban PaPP6 szentelt6k'
Nemcsak lelkiPisztor volt, hanem

tuci6s 6s humanista

is.

iez6stjl Keresztel6 Szent J6nosra utalt,
'aki
a hdzassdg folbonthatatlansdgl-

nak v6delmez6iek€nt elszenvedte a

Hamarosan

halilt.

protektorrl, k6s5bb az egyetem kancell6ri6vd nevezt6k ki. Amikor a kir6ly 6clesanyja 6t valasztotta gy6ntat6j|v| 6s minden tigyben tanacset
k6rte, rivette, hogy alapitson k6t teol6giai tansz6ket: egyet Cambridge-

Ekkor val6sigos hait6vadtrszat kez'
d6dott a PrisPOk ellen' K6tszer

bebortdnozt €k, egyszer meg akart|k

m€rgezni, egY m6sik alkalommal
puskagoly6 csap6dott be konlwt6rlnak ablaklq de c6lt t€vesztett'
V6gtil VIII. Henrik eskilt kovetelt
alatwal6it6l, amely a Boleyn Ann6val
kotott h6zas s6g6t lw€nyesnek ismerte el, 6s a kirllYta ruhdztz a legf6bb
egyhilzi haralmat- Ekkor v6gk6pp el-

ben, egyet Oxfordban.

1504-ben, mindossze harmincot
6vesen, Jinost Rochester prisp6k6v6
nevezt6k ki. Tovlbbra is ig6nytelentil
6s szer6nyen 6lt, ifuta a betegeket 6s
a szeg6,nyeket, gyakran szem6lyesen
adtaiel a betegek szents6geit' 611-

tart6zkodott olyan nyomoftany6kon, ahol szolgft'ia sem tudott
kon

6r.

'

megmaradni.

Szem6lyes szoklsai olyan szigonltak voltak, mint egY szerzercse| lgY

p6lcl6ui naPonta csak n€gY 6rAt
ulu.lt. ngy"tlen szenved6lye volt: a
konlwek. Azzal a szdnd6kkal, hogY
k6:iiyvt6r6t egykor majd a cambridge-i egyetem orokli, olYan gYfijtem6nyt hozott ossze, amelY hamarosan Eur6pa legkiv6l6bb 6llom6nyai

kdz1 tartozott.

Lz

6ltal6nos fanatizmus kordban

J6nos pr.isp6k mindig meg6rizte i6zans6g6t. ,,A t6ved6st gy6l6lni, a t6ved6t szeretfli" - ez lehetett volna jelmondata. irt ugyan egy n6gykotetes

konyvet Luther ellen, de nem hunYt
szemet az Egyhdz korein beliil uralkod6 vissza6l6sek folott sem'

Amikor VIII. Henrik kitllY 1522ben beleszeretett BoleYn Anna udvarh6lgybe 6s minden eszkozt folhasznillt, hogY

a

a sPanYol Arag6niai

Katalinnal fonn6ll6 h6zassdg6t fol
bontassa, azt gondolta, hogy tamaszt
talli a rochesteri PtisPdkben, aki
irlnt t6bbszor kimutatta j6indulat6t'

ambio defensores! - Iiyen v6d5ket
kivdnok hitunknek!"

Knnnsztn6

SznNr JANos
szt]l-nrEsn

SzrimrEsENrx uNNlPti: Jilxtus 24'

Hat h6nappal az AngYali UdvOzlet
el6tt az 0r elkrildte Gltbor angyalt a

ieruzs6lemi temPlomba az utols6
pr6f€ta, KeresztelS Jdnos szr-ilet€s6-

nek dromhir€vel az 6teg PaPhoz, Zakarilshoz. Az angyal elmondta neki,
hogy ez a gYermek ,,m6t anYla m6h6ben betelik Szentldlekkel", azaz m€g
sztilet6se el6tt megtiszul az 6tered6
brint6l. Az EgYhlz hagYom6nYa e

megtisztullst a k€t €desanya, M6'tia
6s Erzs6bet tal2ikozitsithloz kdti, az€rt

d6lt Jdnos PrisPdk sorsa.
Bortonbe vetettek. 6s ott tiz h6napon 6t senYvedett. A P6Pa ekdzben
tiborosse nevefre ki. Henrik kirAly

dtihongott: ,,Csak kuldjon neki bibor
sapkdt a piPa - krabi/.rta -, majd gonctoskodom r6la, hogY ne legYen feje,
amelyre foltehesse!"
1535. jirnius 22-€rrhainali ot 6rakor
fol6bresztett6k Fisher biborost,,Ma
d6lel6n ki fogjik v6g ezni" - mondtdk
neki, mire 6 ezt mondta: ,,De m€g
titlsdgosan kor6n van, hagYjon meg,
k6rem, egy kicsit aludni!" Azt6n m€g
k€t 6r6n 6t olY m6lYen aludt, mint
egy gYermek.
Miutin elimldkozta a Te Deumot

6s a zsoltilrt

,,Tebenned bizom,

Uram...", megbocsitott h6h6rj6nak,
6s fei6t a tdk1re hajtotta.
Test6t egY naPig ott hagYt6k hev er ni, aztdn v alami godorbe vetettCk'
Fei€t p6z'n6ra t1zste a londoni hidra
illlitortilk, 6s ott hagytlk tizennegy
napig. Azt mondjdk, olyan volt, mint-

6s

arcvon6s ain a m6lYs6ges b6ke
kifeiez6se rilt. K6t h€t mriltdn nagy
bafttia. Morus Tam6s feje keriilt a he-

Erzs€bet m6h6ben' S
ez6rt tinnep eliok az Ur Krisztus €s a
Boldogs6gos Sztiz foldi sztilet6se
mellett Kereoztel6 Szent J6nos' szrile-

Iy6re.

t6snapjet is.

ha 6lne, orc6i enyh6n pirosak voltak,

repes

a magzat
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firnapia
Ezen a napon a katolikus egyhLz
azt a titkot tinnepli, hogy a keny6r

6s bor ktils5 szine alatt

J€.zus

Krisztusriak teste 6s v6re, istens6ge
6s embers6ge egyarint jelen van.
EISszdr - 7247-ben - Lrittichben

tinnepelt€k meg, IV. Orbdn pdpa
I264-ben rendelte eI az eg€sz egyhlz sztrmtrra az tinnep bevezet6s6t.
Nemsokira a kormenet is 1ltallnos
gyakorlattA viit. L ){JY. szlnaClban
Ndmetorszlgban jott szoklsba
n€gy oltart k6sziteni a kormenet
ttj6n, €s ezeken dllomdst tartani.
Az r.innepre Aquin6i Szent Tam6s
irt jelent5s himnuszokat, melyekben nagy k61t6i er5vel foglalja
ossze a hit l€nyeg6t.

Mint kenyeret
Mint kenyeret, szetoszd az ig,6t
S rni benned 69, lobog mindenkiert.

Hogy szetosszad az oszthatatlan

-

egJ/et

A lelkedben sugdrzd kegyelmet.
ime a test, mely erted adatott,
S a udr, amely a boy szinen ragyoS

Az 6leted, amely csak, benne ,61,
Ahala lesz megszentelt kenydr.
Kenydr, bogy tdpldlbass md.sokat,

Mert Krisztus a td.rsd,ud.fogad.

Egy szelet kenyer. S bogjt megszentelbeted,

Ezer mez6 kr,ild. ezer kenyeret.

felcsillan, az ostyaszelet
Magd.ba foglal mind.en kenyeret.
S ami

Vigyiik a vilfrgba M;tuidtt
Nagy orommel adunk hirt arr6l, hogy Ungv6ron2002 november6ben megalakult a M6ria L6gi6 kozoss6g elsS presidiuma.
Az elmflt 6v 6sz€nlltogatott elhozz6nk Debrecenb6l Foltin Ern6n6, Ilona
testv6r, aki pl6bdnosunk el6zetes enged6ly6vel kezdte alakitgatni az itteni
csoportot. Rovid elSaddsarban olyan lelkeseddssel 6s 6szinte Orommel besz6lt a l6gi6s 6letform1r6l, hogy n6hdnyan azonnal 6gy gondoltuk, hogy itt,
a mi egyhlzkdzs6gtinkben is lEtrehozunk egy csoportot. Az elsd hetekben
csak n6hlnyan jdtttink ossze a kozos im6ra, de id6vel egyre tobben kezdtek
6rdekl6dni, 6s mostanra mdr h€t fogadalmas testvCnink 6s hat tagjelolttink
van. Osszejoveteleinket hetente egyszer, a k6zoss6g 6ltal meghatlrozott id6pontban, templomunk sekresty6j6ben tafijuk. Minden r.il€s Szentl6lekhivissal
es 5 ilzed r6zsafiz€r elimddkoz{s|val kezd5dik. Ezt koveti a KlzikirnyvbSl
val6 felolvasds. Ut6na megosztjuk egym6ssal az el6z6 h6t apostolkodlslnak
or6meit, majd megbesz€ljr-ik a kovetkez6 h€t feladatai. Ekozben lelkivezet6nk, M6.sz6ros Domonkos atya 5-I0 perces fgynevezett alaccuti6t tart
(mond).
Ez(ttal is szeretn6nk koszonettinket kifejezni, a debreceni Szt. Anna-templom Mlria L6gi6 kozosseg tagj^inak 6s pl6bdnosunknak, M€sztrros Domonkos atyinak, hogy rovid fenndlllsunk 6ta mdr k6t alkalommal sikenilt eljutnunk Debrecenbe, el6szor a mrilt 6v december6ben, aminek r6v6n betekint6st kaptunk egy m6r sz€pen, akfvan mfikod6 L6gi6 munkdjSba. Az ott t^pasztalt 6s tanult dolgokat szeretn6nk itt is tovdbbadni. Ez €v februdriirban
k6t tesrv6rijnk vehetett r6szt Magyarorszdgon, Le6nyfalun egy tobbnapos
lelkigyakorlaton.
Most n6h5ny mondatban szeretn6k sz6lni a L6gi6 eredet6r6l, l6nyeg6rSl 6s
trltallnos tev6kenys6g €r51. irorszAgban, Dubli nban 1,921. szeptember 7-6n,
Mdria sziletlsnapjlnak el6est6j6n alapitotta Frank Duff 6s m6g n€hl,ny szem€ly a kdzoss6get, akik valami nagyot akartak tenni J6zus6rt. Az alapitltst6l
eltelt iddszakban a fold minden r6sz€n elterjedt ez a katolikus lelkis6gfi vilSgi mozgalom. A mozgalom l6nyege a felismer6s: ,,Ahogy MAia adta a vII6gnak J6zust, irgy kell nekrink is megmutatnunk 6t az embereknek." A L6gi6s

minden emberben Krisztust latia, Krisztusnak szolgdl. Minden emberben,
akivel talllkozunk, Krisztust Iatjuk. Ez a gondolat el€g a szeretet felindi
t6sAhoz. Ha csak a szeretet egyetlen szikrlja megvan benmink, a pusztak€szs6g, hogy szeresstink, akkor Mdria I1ngo16 tfizz€ lobbanlja ezt a szikrdt.
Ez a barltsisos, szeretetteljes l6gkor ovezi minden kozos dsszejoveteltnket is.
Mib6l al egy L6gi6s tev6kenys6ge? Most itt emlitek n€h6ny m6dot, melyekkel segithetjrik 6s segitjrik is egyhizkozs€grink noveked6s6t. Ezek:

-

J1zus Szent Szive tisztelet6nek terjeszt6se;

apostolkodds a pl6b6ni6n;
a pl€b6niai nytlvlntartls vezet6se;
nagy szeg6nys6gben 6l5k6rt 6s betegek6rtvlgzett munka;
templomunk diszitdse 6s rendben tart|sa;
az ifjisdggal val6 foglalkozlq
katolikus t€m6jt konywek 6s fjsdgok terjeszt6se;
lelkigyakorlatok szorgalmazdsa.
A fentiekb5l llthatjuk, milyen sokoldahi a L6gi6s tev6kenys6g. Ha valaki
szeretne m6g tobbet megtudni a M6ria L6gi6 kdzdss6.gr6I, akkor mi szivesen
adunk tlj€koztatlst De nagyon fontos meg6rtentink azt, hogy nem mi v6lasztottuk-v6lasztjuk a L6gi6t, hanem a Sz6,zanya viilasztott-vLlaszt ki minket.
Ez kotelez arra, hogy lelkiismerettink szerint mindig a lehet6 legtobbet nyfit-

-

suk

rko Zsuzsanna

Kozma Ldszl6

unSuar
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,,Isten Yezere$en utatokon! "

Battagd.s a Munkd'csi Rdtna'i Katol:ikus Ltceumban
A Munk6csi R6mai Katolikus Liceum szlmfua tal6n
di6k sem
uoi ut egyetlen olyan tanitdst nap, amikor egy
ez

neheziel{atraa lnildnos emberre, aki az €breszt66fttfeImert magA'
taliita. Ez a p€nteh nap nem att6l volt sz6p'
a
ban rejtette a hC|vCgi pihen6st: atz int(zm€ny ezen
rJktainlban hatvan
malusi napon tinnepelte els6 ballag6tt'
magyar iskola
katolikus
r6mai
ballagtak
€v 6ta ei6szor

Sziil6k €stanlrok egyrittes munk6val htrrom
a, torekedtek iobb emberr6 formdlni a di6kokat'
6s meg6lvezetesebbd tenni nekik a szr'iks6ges tanullst'
egyilcinknek sem
tanLtanl 6ket a felel6ss6gvlllalilsra, mert
*l"a"gy, milyen jov6t k6pzel el a felnovekv5 nemzed6k'

novend6kei.
'i"."

mindaz€rt,
tekintetcrt' mlno'azerq
int6sek6rt, mosoly6rt 6s szigor0 tekintet€rt,
€rt€sz€pnek,
a
lelktikben
i6nak'
megyililgitotta
ami
kesnek felismer6s6t.
A ballag6k oszt6lyf6n6ke, Popor-ics P6l' tttraval6ul azt
k€rte tairwdnyait6l, hogy minden helyzetben torekedjenek embernek maradni' Vildgunkban egyik orszlg'lero'hanhatia
a mlsrkat, egyik ember byntettlltii tonkreteheti
a mdstik 6let€t haszonvilgyb6l' 5 $:l1eg6k a liceum zAtt
6s.ebben avllitg'
kozoss6g6b6l ebbe avil6gba l6pnek kiAz Isten keUan t.tin.tytillniuk, embernek maradniuk'
ott' ahol
gyelm6b6l kapott hivat6sukat pedig haszncsitsik
K6riagyobb sziiks6g van 16,lehet6ieg szuI6foldjrikon'

pitaliin.

a munAz tinneps6 g h6laad6 szentmis6vel kezd6ddtt
melyen reszt vett a
kdcsi Szeni Uarton Sz6kesegyhlzban,
neveii...r-i kdzoss6g: di6kok, sziileikkel €s tanlraikkal'Pogdny
vend6gekkel 'egytitt' A pr6dik6ci6ban
iOttt

lsvin"t,atya kihangsnlyozta'

hogy a tanulas folyamata nem
is) lakoz6
*jr, -int a tereLtm6nyekben (igy benntinkmegismer€st
;atielen Teremt6 fel- 6s megismer6se ' Ezt ^
fotdia jdv6ben m6lyiteni, m6sok szolgtrlat|ra
nirTatottat

ani aballag6 di6kok'

az lgazgat6A kozos ,innepl6s a liceumban folytat6dott
rntlzett
,,J, frir,ofo ti Olga k6szont6i6vel' A didkokhoz
lez6rul 6leteieszldlVen ezt rirondta: ,,Ne f6ljetek! Most
volt tud6stek azon szakasza, amely ink6bb a befogad6s6
Iesz az
a.ti€tek
mAr
Ezut6n
ar6nt'
egy
ban, erkolcsisCgben -Nem
lesz konnyfi dolgotok' hisz
on6pit6s felel6is6ge.
kell eligazodnotok' s ebvil6gunkban
bonyolult
"ii"io,
segithet'"
6n6krendszer
vitt
ben csak a magatokkal
a fiatalabbak a
bfcsizuk
taisznyival
lm6val, dallai 6s
kik megkoszdnnuffugOLiOf, s i6Klinsdgokkal a sztil6k'.
munki'ilt
f6rads6gos
ttirelmes,
te. i t^narok, nevel6k
feH6l6iukat
a
sz6t'
6t
vett6k
m"g.,k a v€gz6sbk

vJgil

ie#t n

--ind.n

egyes tan6rnak:

a

bdtoritdsok6rt

6s

Lz

igazgat6n6

e

szavakkal

btcsfzott a dilkokt6l: "Ha

hogy sikertilj6n az 6leted' he$ezd mirltadat
6t teljesen minden
^tJurola,
t-sten kez6be , o-rzd 16 jov6det, €s 6li

ui

pillanatot. Isten vez6reljen utatokon!"

2

IstuAnY Andrea

Ui J{ajtds

frletige
,,Amikor leszd.ll ratok a Szentl4lek,

er6 tolt el bennetekeL As mnuinx
lesztek.., egdszen a fold. udgs6 batd.-

raig." (ApCsel 1,8)

Ezeket a szavakat

a feltdmadt

J€-

zus intlzte apostolaihoz, mennybemenetele el6tt. Bev6gezte az Atydt6I
kr-llldetest: az€rt €lt, az6rt
halt meg €s ttrmadt fel. hogy megL

t

2OO3"
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lfrnius

vezet bennrinket. 6 az igazsilgLelke, LltaIa 6rtjtik meg J€zus szavait,
amelyeket 615v€ 6s aktudlissd is
tesz; eltOlt benntinket a Bolcsessdg
irlnti szerelemmel, 6s megsfgja
nekrink, hogy mit 6s hogyan mondiunk. 6 aSzeretet Lelke, aki el|raszt

benntinket szeretet6vel, k6pess6

rtbizott

tesz arra, hogy szeressUk Istent tel-

szabaditsa az emberis6get a
rosszt6l, kiengesztelje Istennel,

jes szivrinkb6l, lelktinkb5l 6s er6nkb51, 6s hogy szeressr.ink mindenkit,
akivel tallikozunk. 6 az er6ss€g

egyetlen csallddd egyesitse. Most,
miel6tt visszat6r az Aty6hoz, azt a
feladatot bizza apostolaira, hogy
folytassdk mdv6t, 6s tegyenek tanfis6got R6la az eg6sz vil6goo.
J6zus j6l tudja, hogy ez a feladat
m6rhetetlenr.il fehilmtilja k6pess6geiket, ez€rt megig6ri nekik a Szentlelket. Amikor a Szentl€lek ptinkosdkor leszllI rtrjuk, az egyszertl 6s
f616nk galileai hallszokat az Evang61ium bdtor hirdet6iv€ formllja 6t.
Semmi sem Z,llithatja meg Sket tobbC. Azoknak, akik akad6lyozni

akarnlk Sket taniis6gtev6sr.ikben,
ezt vllaszoljdk: -Mi nem hallgathatunk arr6l, amit linr:nk 6s hallottunk."'
Az apostolok 6ltal J€zts az eg€sz
EgyhLzra bizza a tanirsdgt€tei fe1adatdt. Ez a jeruzsdlemi eis5 kereszt6ny k6zoss 69 tapasztalata, akik,,orvendezve 6s tiszta szivvel" 6lve,

napr61 napra ti tagokat vonzottak
maguk koz62. Ez a J6nos 4postol
lital alapitott els6 koz6ss6g tagiainak tapasztalata is, akik l-rinii adtdk,
amit hallottak, amit saj6t szemtikkel
ldttak, amit szeml6ltek 6s amit kezr-ik tapintott: az €let lg6j6t...3
A kereszts6g €s a b€rm6i6s 6ltaI
mi is megkaptuk a Szentlelket, aki
affa oszt1n1z minket, hogy hirdessrik az Evanglliumot. J6zus nekr.ink is mondja:

,Amikor leszd.ll rutok a Szentl,llek,
erd tolt el benneteket... "

A Szentl6lek a feltdmadt IJr aiilnd6ka. Benntink lakozik, az 6 temp-

ioma vagyunk. Megvillgosit

6s

Lelke, aki megadla a bdtors|got €s
az erSt ahhoz, hogy az Evang6lium
szerint 6ljrink 6s mindig az igazs6g16l tegyr.ink tanfs6got. Csak akkor

nek a vallls irdnt, de

elSfordul,

hogy l1ngra glulladnak - mert Isten
akarja igy -, amikor egy olyan emberrel kertilnek kapcsolatba, aki Isten szeretet6ben 61 6s lencsek6nt

6 szeretet6nek sugarait, amely lltngra lobbant 6s meg-

osszegyfijti az

villgosit.
Isten szeretet€vel szivi.inkben 6s
Isten szeretete 6ltaI messzire juthatunk, 6s nagyon sokakat r6szesithetUnk sai6t felfedez6srinkben:

,,...egeszen a
raig... "

fold

u6gs6 batd-

vagyunk k6pesek teljesiteni azt a
nagy kr.ildet6st, amelyet Jdzus r6nk
bizott, ha annak a szeretetnek a ttize 69 bennUnk, amelyet 6 arasztott

A foldnek nemcsak foldrajzi 6rtelemben vannak ,,hat1.rai". Ez a krfejez€s pl. azokra is vonatkozik, akik

szivr.inkbe.

nem r6szestiltek abban az oromben,

,,...tandsagot tesztek majd r5lam... "

Hogyan tegytink tan(ts6got J€zusr6l? Ugy, hogy 6ljnk azt az 6i
6letet, amelyet 6 hozott a f6ldre: a
szeretetet; 6s mutassuk meg annak
gyrimolcseit. Kovetntink kell

a

Szenilelket, aki mindig k6szs6gess6
tesz affa, hogy amikor taldlkozunk
egy testv6rtnkkel, eggy€ vdljunk
vele, tok6letesen szolglljuk 6t. 6
megadja az er6t ahhoz, hogy szeresstik azokat is, akik valamif€lek6ppen ellenrink vannak. Irgalmat
ad szirninkbe, hogy tudjunk meg-

bocsdtani 6s meg tudjuk 6rteni,
hogy mire van sztiks6gtik. 6 tolt el
tettrek6szs6ggel, hogy alkalmas id6ben megosszuk mdsokkal lelktink
legszebb kincseit...
szeretetrinkkel J€zus szeretet6t
tesszrik I6that6v6 6s adjuk tovibb.
Olyan ez, mint a lencse, mely osszegyttjti a Nap sfgarait: ha egY szal'
masztrlat tartunk ald, Iingta gyullad,
mert az osszegyfjtott napsugarak
h6m6rs6klete megsokszoroz6dik.
Ha viszont a szalmasztlat kozvetlentil a napfEnyre tessztik, nem fog
meggyrrlladni. igy van ez sokszor az
emberekkel is. Kozombosnek tfin-

ott 6lnek a kozeltinkben, de

m6g

hogy igazLn megismertdk volna az
Evang6liumot. Tanirs6gtdteltinknek
eg6szen eddig kell eljutnia.
Ezenkiviil meg akarjuk 6lni az
,,araoyszabAll't", amely ott van min-"
den vallisban: tegytik mdsokkal azt,
amit szeretn6nk, hogy vehink tegyenek.

Jdzus irlnti szeretettink azt keri
t6lunk, hogy ,,vdljunk eggy6" mindenkivel, tok6letesen elfelejtkezve
6nmagunkr6l, amig a mdslk, akit a
bennunk l6v6 Isten szeretete gyeng6den megsebzett, eggye nem akar
majd vdlni veltink: igy k6lcs6n6ss6
v6llk a segits6g, az ide6Iok, a tervek, az 6rzelmek. Csak ekkor besz6lhettink majd; 6s mondanival6nk
a kOlcsonos szeretet talaiin ai6nd6kkd vdlik.
Isten tegyen tanfrsdgtevdiv6 bennr-inket az emberek el5tt, hogy J6zus is, amint megig6rte, megvalljon
bennUnket az Atya

e16tt4t

Chiara Lubicb

'ApCsel 4,20
' Vo.: ApCsel2,46.48
3
Vo.: 1 Jn 1,7-4
4
v6.: Mt 1,0,32
'3
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T€mak a gYereknevelds mtiv€szet€bffl 9.
A orcsf,nrr

PrcsFlnnrn

Emberi 16nylir-rk egyik legalapvet5bb ig6nve, l-rogy elismerjenek,
6rt6ke1jenek. Mhr eg6szen kicsi
'
korban is sok dolgot az6rt tesz meg
a gyelek, hogy kivivjer szulei
elisrner6s6t, meget'5sit6 szavait. Az

6 bitorittrsttk lenditi tovlbb a fej-

15d6s (rt1ln. Sztiks6ge van a pozitiv

visszajelz6sre (csak [rgy, mint nekUnk, feln5tteknek) ;thhoz, hogY
egy-egy j6 r'iselked6sforma meger5socllon benne.

gyereknevel6ssel foglalkoz6
kereszt6ny szakemberek (riabban
azt lrangsfrlyozzlk, l-iogy a nevei6s
eis6clleges eszkoze nelrl a btintet6s,
lranem a pozitiv megerSsit6s kell,
hogy legyen. Azaz ne elsSsorbzrn

A

i,gy pr6blljr-rk eldrni a

helYes

viselkecl6st, hogy sz6vf tessztik 6s
megbtintetjtik a helytelent, hanem
irgy, I'rogy helyeseijilk, n-reger6sitjllk a j6t. Erre figyeliiink. ezt keresstik a vise1kecl6s6ben.

eltalilni, mikor van
6s mikor kell
clics6r'etre
a
szliks6g
Hiszen
rosszat.
a
tenni
m€gis sz6rri.
Nel-r6z pet'sze

erre is sziiks6g van iclSnk6nt' Ilyen-

kor viszont tlgyelni kell arl'a, I'rogy
csak az adott viselked6st 6s ne n-Iii-:

ght a gyereket r'ttasitsttk el Nagyon
fontos, Irogy €rezze, hogy 6t' maglt
ilyenkor is szeretjiik, felt6telek n€l-

kiil. (Gondoljunk arra, mi

lenne

veliink, ha az AtYa csak biintelen
illapotr-rnkban szeretlte n-rinket' es

helyes viseiked6stinket szal>nir
felt6teltil kegyelm6nek ktitrasztisdhozl) A gyermekpszichol6gusok
azt tap^sztaltitk, l-iogy a gyerekek
egy icl5 utin rnegfelelnek azoknztk
az elvirisoknak, v6lern€nYeknek'
an-rlket sztileikt5l I'rallanak. Akire

sokszor mondl'.ik, hogY ,,rossz
vagy", az egY id5 utiin 'az is \esz'
Akinek a j6 ttrlajdonslgait erSsitik
meg, az pedig annak a viselked6s-

forrnlnak Pr6bil rnegfelelni'

Dorothy Law Holte:

EcY piiroe

N6zzLinl<

egy

esettantrlminyt!

Anyr.rkzr szeretn6, l-rogy Ikti kicsit
tobbet .segitsen neki a hiztarttrs kl\'

p6ldiul

ic15nk6nt r}losogasson
el. IQrti anyr-rkiija i(;1 teszi, ha k6r6s6t nem parancs f<;rni4ftban adia

r{i1,

Egy €let akezedben...

e\(i (Most peclig lllosogass ei!)'

hanetn k6r6s, esetleg kerd6s forntljirl:ran.,,Sok clolgom lenne m6g -

LIa a gyerekek kritizdlua elnek,
rrzegtanuln,ak rnegbelyegzettmek
lenni.

lrlegteszecl, hogy elmosogatsz?" Ha
I{ati megteszi, anir. k6rnek t6le, 6r-

LIa a gtere kek

clemes megclics€rni. Blrtlennyire

megtarut lnak ttesze ked'ni.

nronclanlnk is, ker-frlitik az ilyen
megjegyz€seketr ,,Na v6gre, itt volt
az ideie, hogy te is kivedd a r1szed
a hizinlunklb6lt" Ez nem pozitiv
n-ieger5sit6s. Kezdetben arra sem
6rclemes fell-rivni a figyeln-r6t' ha
nenr tcik6letesen tiszt1k az ed6'n)rek, k6s5bb persze nr-ttassuk meg
a helyes m6dszelt.
Ha Ikti nem v6gezte el, arnire

k6rttik, termeszetesen reagilnunk
kell. Figyelliink viszont arra, hogy
ne 6t magit it6ljr-ik el (,,Lr-rsta
vagyl"), hanetn a cselekedetet

(,,E1-

szomoritott, irogv neffI csinlltad
meg, amire k6rte1ek.") Leiret kovetkezrn6nye is: ..Ig.v sajnos nelr llla-

raclt ic15

a rna esti kozos ilt6kra'

rnert neken-t kellett t'negciinilni'"
Aurna lrcYAzm rErr.
A dicsEret lllion arinYban a gYerek vise1ked6s6vel, csak 6szinten
6s indokolt esetben haszniljtrk! FIa
folyton clicshimnuszt zengirnk neki'
szzrvaink elveszitik jelentSs6gtiket,

hiszen a gYerek is 6szreveszi, ha
nem lll mogotte setntni kornoly tartalom. Riadisul egY id6 Lrtin mIsokt6l is elvlrizr, hogy ajnlrozz|k,
6s nem 6rti, n-ri6rt nem tortEnik ez
igy. Bdtoritsttk viszont szavainkkal,

zrmikor erre sziiks6ge viln' 6s
rnoncliuk rneg neki, i'ra oriiltink
egy-egy cselckeclete rniatt. Hadd
higgye el, hogy,,,szerethet5" - felnStt 6let6t komolyan megl'nttrrozza
majcl, hogy ezzel a pozitiv tolt6ssei

indult-e gyerekkor1ban.
P oP ouics r rc P alo.i tcr'1t M art a

elle nsdgeskedesbert'

elnek.

Ha a gterekek kicsitfulua elnek,
n'tegtarztrlnalz szegyenlSst'tek lert'
nl,.

Ha a

gyerekek megsztigYenit'ue

6lnek,

rnegta.nuliak bfinosnek 6rezni
ntagukat.

Ha a gyerekek tolerans l1gkorbet't
'6lnek,

rnegtanulnak ttire lm,esnek lettni.
I'Ia a gyerekek batoritua eln'ek,

meglanultmk hizni
Ha a gyerekek dicserue elnek,
ntcgt

anuliak

nzegbecstilue erent

i

magukat.

LIa a gyereleek

rn'1ltd'nyossaS4ban

6hzek.
n'tegt

atnt'lj a I< az igaz s ago ss ago t.

Ha a

gYerekek biztonsd'gbom'

6rzik nzagukat,
megtaru'tlnak b ffi el 6 lni.

Ha a gYerekek tn.egerdsinte elnek,
megtzllxLt'liAk magukat szeretni'
Ha a gyerekek elfogacluct' 6s baratsd.gban,Slnek',

n'tegtantr'ljd'k megtalalni a szere'
tetet

a uild'?bartljlr
r

Es ne felej,tstik el: a szeretet Isten

magal
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Ndbd.ny €uuel ezeldtt a Readerts
Digest kdzz4 tette egy kdzApiskolai
rnatematika-tanarn6 figyelernre-

Ezt tallltdk Mark belsS zseb6ben.
TaIln eml€kszik 16. - Lev6ltdrc6j6b6l
egy megrongyol6dott 6s agyanra-

meltd tofiAnerct.
Egy p6ntek d6lutdn megk6rte di6k-

dics6r6levele volt az.

jait, hogy vegyenek el5 egy-egy
lapot, irllk ri az lsszes osztllytdrsuk
nev6t, 63 sorolj6k feI azokat a tulajdonsigokat, amelyeket a nevek
gazdAiban a legrokonszenvesebbnek

gasztgatott papirlap kenilt el5. Mark

- Koszonjrik - mondta az
anya.

-

€des-

Amint lltja, Matknak nagyon

sokat ielentett.

Ezutdn az osztLlyltrsak sorra beval-

lottdk, hogy m6g mindig 6rizgettk, €s
id6nk6nt irjraolvass6k dics6rSleveItiket. N€hdnyan a lev€lt6rc|jukban
hordoztSk; valaki az eskiiv6i fot6albumdba tette.
Forrd.s: Gary Cbapman E Ross
Campbell: Gyerekekre hangolua

tafianak. 6ra v6g6n a tan1rn6
beszedte a listAkat,6s h6w6g6n min-

den dilknak egy-egy szem6lyre
sz6l6 papirra osszesitette a 16
vonatkoz6 jellemvon6sokat, a kovet-

kez6 h6ten pedig

mindenkinek

kiosztotta,,dics6r6level6t".
A diikok nem gy6ztek csod6lkozni
listdjuk olvastdn: ,,Soha nem gondoltam volna, hogy ez b6rkinek is jelent
valamitt",,,Nem is tudtam, hogy ilyen
n6pszerf vagyok!" - mondt6k. Tob-

bet nem besz6ltek err61, de a tandrnS
tudta, hogy el€rte c6lj6,t, mert diakjait
pozitiv 6rz6sek tdltott6k el sajAt magukkal kapcsolatban.

N6hlny 6wel k6s5bb az egyik
dilk, Mark Eklund, meghalt Vietnamban. Test6t hazaszfiLitottlk Minnesot6ba, 6s majdnem minden osztLlytarsa r1szt vett a temet6s6n. A temet6s
ut6n a fiatalember €desapja odament
a tan6rn6hoz, es ezt mondta:
- Szeretn6k mutatni 6nnek valamit
azzal
kivett egy tdrc*ta zseb6b6l. -

igy dics€r minket Isten
a Szenfjtdsban
8. ZSOITAR
A tererutd dicsfisdge -Az ember mdttdsdga
Uram, mi Urunk, milyen csoddlatos nevecl
szerte a vildgonl
Hisz az egekn6l fens6gesebb dics6s6ged.
Kisdedek 6s csecsemSk szdjl:al
hirdetteted dics6retedet ellens6geid el6tt,
hogy tdnkretetted az ellens6get s a bossz0ra kel5t.

Hiszen ha n€zem az eget, kezed mfiv6t,
a holdat 6s a csillagokat, amelyeket alkottdl,
mi az embeq hogy figyelemre m€ltatod?
Kev6ssel tetted 6t kisebb6 az angyalokndl,
dicsds6ggel 6s tisztelettel koron6ztad,
6s kezed mrivei fol6

lllitottad.

LAba alit vetett6l mindent:
minden juhot 6s marhdt,

€s hozzd a mezei vadakat,
az 69 madarait s a tengeri halat,

mindazt, ami a tenger osv6nyein

jir.

Uram. mi Urunk.

milyen csoddlatos- nevecl szerle a villgonl

,,Ld.tni fogjd.k a nernzetek igazsagodat,
es a kird.lyok mindnydjan dics1segedet;
fij nduen biunak rnajd tdged,

melyet az Ur szdja batd.roz meg.
Ekes korona leszel

az 0r kez1ben,

6s kirdlyi fejdfsz Istened tenyerdn.

Nem mondanak tobbd t6ged elbagyottnak,
6s orszd.godat nem mondjak tAbbd pusztasdgnak;
banem igjt neueznek t,1ged:
'Keduem'telik benne'

abogt orril a udleg2ny a menyasszonjmak,
rtgt dnil neked Istened." ,
a
(rz 52,2-5)
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Caravaggio
,,... a fest6k fest6je, a

mfrv€szet
ttinem6nye, a termlszet csod6ia, k6s6bb pedig a szesz€lyes sors 6ldoza-

t^" - iria Michelangelo Merisir6l,

a

mfiv6szettort6netben Caravaggi6nak

ismert olasz, kalandos 6letfi fest6r6l
egyik 6letrajzit6ia aNIl. szLzad elei6n.

Caravaggio egY lombardiai kisv6-

ros neve Milin6 kornY6k6n, ahol
1573-ban szr.iletett Michelangelo
Merisi (vagY Amerighi), aki k6s6bb
Michelangelo da Canvaggio - szil6helye nev6b6l szdrmaz6 - m(w1sz'
n6ven lett kiv6l6 fest6. A fi6 nyolc
6ves volt, amikor elveszitette €desapjdt.Idei€nek nagy r€sz€t a kisv6ros

utciin toltotte. Gy akran vett a kez€be
egy-egy datab szenet €s rfzolta a
falra fiatal t6rsa arcklpCt. Ezek a raJzok d0ntott6k eI a )bv6j€t - fest6 lett'
Eleinte, 1584-t6I n6gY 6ven at MIen6ban, egy kisebb jelent5s6gfi mfiv6sz mfiterm6ben bizonlmlt szorgalmas 6s tehets6ges taniwdnYnak'
Kozben hazatlrt s6lyos beteg 6desanyjlhoz, de annak gyors hal6la ut6n
m6r semmi nem tartotta szil6v6ros6ban.

Michelangelo Merisi, akit ekkor
mlr Caravaggi6naktivtak, m6g nem
volt hfszCves, amikor elindult R6ma
megh6 dit6s6ra. Zabollzatlan temperamentumf, agressil krn€zetfi, trt-

Mdria Magd'oh'ta' 1 596- 1 597' Galleria Doria-Pampbilj' R6ma

hat6 tekintetff fiatalember volt. R6mirba val6 6,rkez€s€t kovetSen
kezd6d6tt igazi miwlszi tev€kenys6ge. A nagY fitenzei 6s velencei
fest6ket tanulm6nyozta. K6pek ma-

sol6s6b6l szeg6nyesen 6lt, gyakran
€hezett s modell hi6ny6ban onarck6peit festegette ktilonf6le zsinetielenetekben. Napjait megfeszitett mun-

k6val toltotte, €iszakdit Pedig
csavarg6ssal, R6ma legrosszabb hir6

negyedeiben, hogy megismerje ahogy 6 mondta - az ,,igazi 61etet"'
Azokkal az egyszert emberekkel kenilt kapcsolatba, akiket k€s6bb v6sz'
nain bemutatotl.

Fiatal m(w€szk6nt szinte egym6rs
ut6n festette meg a Pihen6s EgYiPtomba menekr.il6s kozben €s a MAria
Magdolna mfiveit. Mindkett6 fordula-

tot jelentett

Catavaggio piiyditn.

Er6sitett6k hirnev6t, 6s a legkivll6bb

mfiv6szek sor6ba emelt6k. Ezeknek
k6szonhette a val\dsi kongregici6k-

t6l szirmaz6 els6 megrendel6seit'
Ugyanakkor olYanvidak 6rt6k, hogY
a vall6sos t€mAkat itgY festi meg,
mint az egyszerI 6letk6peket, kellS
melt6segteliess6g n6lktil, s hogy modellk6nt egyszerfi embereket haszndL

Yal6ban, Mfuia Magdoina egY XVI'

sz|zadt r6mai Iilnyra eml6keztet, s
ilyen k6p el6tt nemigen lehet im6dkoznl. Ennek ellen6re Caravaggio
k6pe kdnnyen 6rtelmezhet6 kereszt6ny uzenetet hordoz. Mfuia Mag'

dolnilt egyszetl n6k6nt SbtizoIta,
akivel mindenki azonosulni tud' A
'padl6n hever6 tdrgYak gYonYorf
isend6letet alkotnak. A l6ny nyaki$
6s az apr6l6kosan kidolgozott ruhaanyag dtap6ti6i6t finom f6ny i6tja ift,
amely megvil6gitia a padl6t 6s a fal
fels6 ftsz1t is, egYben kiemeli a helyis6g t6rm6lys€g€t. A fest6 a f6nnyel
hangsirlyozta Mdria Magdolna maganyossdg6t is; azut6n, hogY a n6 sza-

kitott kordbbi, or6mokkel teli

6let-

m6di6val.

Nagyon hasonl6 p6zban itbritzo\ta
a festS a GYermeket tatt6 MAtilt a
Pihen6s Egyiptomba menekUl6s k6z=
ben cimri k6pen. Caravaggio az olasz

hagyom6nyokkal osszhangban sai6-

tos falusi 6letk6pet festett. A buja n6-
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venyzet kozott csak a J6zsef llba
alatt llrthat6 talpalatnyi sziklds fold
utal a sinai sivatagra. A Szent Csal|d
pihen6s6t egy hegediin jittsz6 angyal
teszi kellemesebb6.

A Szent Mdt6 61et6b5l vett ielenetek Caravaggio els5 olyan k6pei,
amelyek m1r templombels5 diszit6s6re szoiglltak. 1.599-1.602 k6zott
k6sztiltek, 6s a r6mai San Luigi dei
Francesi templom kip olndilba keruItek. A Szent W6t€ v€rtantsiga c.
sokalakos kompozici6 val6szinfleg
neh€zs6geket okozott a festdnek,
ugyanis a rdntgensug aras vizsgtrIatok
a visznon kimutattak k6t kor6bbi
v|ltozatot, melyeken m6s volt a figur6k eLhelyez6se. A v6gs5, ma ismert
v6ltozaton Caravaggio a jelenet koz€ppontjitba a h6h6rseg6det helyezte. A gyilkosslg r6mr.ilt tantit mozg6s

kdzben |brizolta, kiszoriva 5ket a
k6p sz6l6re. Egyedul a szentnek a

v€rtantslg pAImljit lrtad6 angyal litszik rendithetetlennek. A h6h6r 6s
seg6dei szinte teliesen mezitelenek,
igy nem helyezhet5k egyetlen konkr6t korba sem, ami idStlens6get biztosit a kepnek. Az esem6ny szereplSi
6s Szent Mlt6 azonban a Caravaggio

Szent Md.td elbiuatdsa. 1599-1602. San

korabeli r6mai viseletben 11that6k,
amit6l a jelenet aktualitist kaP.
A festd m€ly drnyekl>a olvasztotta

kiemelte az esem€ny legfontosabb
elemeit. A hatui 1€v6 figura vaI6szin6leg maga a rmtiv€sz.
A Szent Mdt6 elhivatAsa inkibb egY
6letk6pre eml6keztet, mint egy evan-

a

jelenetet, de az egyes r6szleteket
f6nyfoltokkal emelte ki, ezzel rendkivl11 megragad6 harlst vlltott ki, 6s
Piben€s az Eg)iptomba menekt'il4s kozbm.

Luigi dei Francesi. R6ma

1

596- 1 597. Galleria Doria-Pampbili. Roma

g6liumi t6rt6net illusztrAci6iira. Caravaggio ism6t nem tartotta be a
kotelez6 fest5i norm6kat, 6s 0gy festette meg d bibliai ielenetet, mintha
az a modern dletbdl vett esem6nY
lenne, amlre az aszraln1l tilS f6rfiak
viselete is utal. Csak Krisztus 6s Szent
P€ter alakla Srzi meg az id6nt:dlisltgot
- a hagyomdnyos oltoz6kre val6 tekintettel. Krisztus megjelen6se 6s a
bel6le 6rad6 term6szetes, ugyanakkor jelk6pes villgossdg a pt6zai
jelenetet 1talakitja a hit nagy misz-

t€riumlvi.
Yitathatatlan, hogy Caravaggio a
XVII. sz6zadi r6mai fest6szet kiemel-

ked6 alakja,

egyetelnes fest6szet

^z
torl6net6nek egyik legnagyobb meg6iit6ja. Kepeirdl elt[int a reneszlnsz
,,sz6p embere", hely6t a n6P kor6bSl

vett tipusok foglaliik el. A festd elvetette a klasszikus mintdkat, kivllwa
eztrltal kortdrsai szenved6lyes kritik6iat. De mikozben kritikusai vitatkoztak, Caravaggio szotgalmasan
dolgozott.

folytatasa kouetkezik
Osszea

| | ft o

tta,'krs ka M a ria nn
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Lnap hegye
Klnai fitese
ket fiirtesrv6q egy icl6sebb 6s egy
-fiatalabb. Az id5sebb fukar 6s p€nzs6v6r volt: alig
R6ges-r6gen Clt

virta, hogy megkaparinthassa az eg6sz apai oroks€get'
Amikor az apjuk meghalt, elhatdrozta, hogy cselhez
folyamodik. Egyszer az egyik este igy sz6lt a testv€r€hez:

- Ocs6m, itt az ideie, hogy elosszuk az apai orok-

ki
az
lesz
szfuntantl Amelyikiink tobbet sz6nt feI, az!
eg6sz oroks6g. Csak egy kikot6sem van: reggel egyiktink sem ehet semmit.
A fiatalabb testv6r mindig engedeltneskedett bityiit'
nak, rnost is rdfilt az alkura.
Reggel az id6sebb tesffer idejekorln felkelt, reggelit
kEszittetett a feles6g6vel, j6l teletomte a bendSi€t, azt6n felkoltotte az occseL
-L6tod, €n nlr fel is keltem! Gyertink szlntani!
Kimentek a mez6re,6s szilntani kezdtek. Az iddsebb
testv6r gyorsan haladt,6s az 6hesen dolgoz6 occse
nem tudta utol6rni 5t.
igy aztdn az eg€sz vagyon az idSsebbnek jutott, es
s6get. Holnap kor6n reggel keljtink fel, 6s rnenjtink

kis zacsk6t hozztrl magaddal, de ne nagyobbat, mint
amekkor/aba egy m6r6snyi rizs elf6r.

De az id6sebb tesfv6r azt gondolta magitban, hogy
ilyen zacsk6 tfil kicsi lesz neki. Hazament €s megparancsolta a feles€g€nek, hogy varrjon neki a legnagyobb leped6b5l egy zsitkor.
Mdsnap pirkadatkor az id5sebb testv6r elindult a
szarka nyomdban a Nap hegy6re. Amikor megpillantotta a hatalmas atany-, igazgyongy- €s dr6gak6lregyeket, az 6gvil6gon mindenr6l elfelejtkezett, 6s
nroh6n nekifogott, hogy megt6mie a zs6kiitt. De a zstrk

tfrl nagy volt, 6s a moh6 bltty oly sokdig toltogette,
hogy az 6gboltozaton feltfintek a Nap elsS sugarai.

- Menekuljtlnk - ki6ltotta a szarka -, miel6tt a Nap

felkel, mert sz6nne perzsel t6ged!
Az iddsebb testv6r a nagy moh6s6gban nem hallgatott ra - min6l tobb kincset akart osszekotorni. Hil.},a
siettette a szarka, egyre csak tomte a dr6gakoveket a
zsfkilba. Mikor pedig a Nap meglitta, hogy a hegyen
egy kapzsi ember gat6'zdd\kodlk, hallilra perzselte a
telhetetlent.

az occs6nek nem tnaradt semmi.

(G. Ld.nyi Marta. a'tdolsozhsa)

A fiatalabb testv6r kdnytelen volt a hegyek koz6

menni. Letelepedett egy barlangban,

fit v6gott 6s elad-

ta, hogy nagy nehezen megkeresse magdnak a mindennapi keny6rreval6t.
erd6be ment tr'ize16fd6rt, megpilEgyszer, amint
^z
larr6tt az egylk fa tetej6n egy szatkaf€szket. Eppen
botot ragadott, hogy leverje a f6,szket, amikor a f€szekb6I egy szarka reptilt ki, 6s igy rimdnkodott neki:
- Ne rombold sz€t a f6szkemet! Meghdl6lom a i6tettedet, elvezetlek a Nap hegy6re kincsek6rtl
A fiatalabb testv6r nern hitt neki.

Tiz daen alukak szdrnd.ra
Olvasd ossze sorban a kihagyott betiiket!
Ami a megfeitEs, az J€zus €let6ben a legels5
helyet foglalta el. Ez€rt nektink is ez keruljon
mindennapiainkban a legfontosabb helyre!

- Milyen kincsekdrt?
- Gyere csak ide min6l kordbban -

mondta a sza*a
-, meg napkelte el6tt. Hozz magaddal egy kis zacsk6t,
s akkor majd megl6tod milyen kincseket lelhetsz ott!
Mdsnap hajnalban a fiatalabb testv6r elindult egy kis
zacsk6val a szarka nyom6ban a Nap hegy6re' Mikor
fel6rtek a legmagasabb hegycs(r csra, a fiatalabb tesrver
nem akart a szem6nek hinni: arany, igazgyongy 6s kti-

Hamarosan elhagyta a batlangiilt, egy sz6p hAzat
dpitett magtrnak,6s gondtalanul €lte viIdg6t.
Az id5sebb tesF6r tr:domlst szeftett occse gazdagsigfu6I, Cs elontotte a sdrga iligys6g. Fogott egy botot,
felszaladt a hegyre, hogy leverje a szarkaf€szket' A
szarka isrndt kireprilt a f6szekb6l, 6s megig€te az id5'
sebb tesw6rnek is, hogy elvezeti a Nap hegy6re'
- Csak arra figyeli - oktatta 6t a szarka -, hogy egy
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l6nf6le dr6gakovek hevertek el5tte garmaddval. Megtoltotte zacsk6i6t a kincsekkel, koszonetet mondott a
szarkdnak €s hazat€rt..
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Bibliai
1.

lrrifrz

Mit jelent az Evang€lium kifejezfls, 6s milyen

nyelvb6l ered?
2. Mi volt Mdt€ foglalkozlsa?
3.J6z,rs egy alkalommal Jeruzs6lembe menet
valahol Galilea €s Szamatia hatArLn betdrt egy
faluba, €s ott meggy6gyitott egy csoport leprdst.
Kozultik egy visszat€fi, hogy megkdszonje
J€zusnak a gy6gyulltst, a tdbbiek ezt nem tett6k
meg. Hiny leprist gy6gyitott meg J6zus?
4.Hogy hirtdk a f6pap szolg6i6t, akinek a Getszem6nikertben P6ter karddalLevlgta a jobb ftil6t?

23-

-

2.

5.Ki Lz Apostolok cselekedetei cimfi 6jszdvets6gi kdnyv szen6je?
6.

fi

allitotta fel az els6 betlehemi i6szolt?

7.Hogy hivja az egyhLz azokat a fifgyermekeket, akiket Her6des megoletett, €s feltehet6leg
hitnyan voltak?
8. Melyik a legkivii6bb kegyelmi adomdny?
9. Ki altal irad ki szivtinkben az Isten szeretete?
10. ,,Aki hisz benne, annak 6rok 6lete van." Melyik csodajel ut6n tette J6zus ezt a kiielent6st?

Bibliai vet€lkedd
Kedues

A Bibliai

uetdlked6

b. Ekes-kapu

folytatodik, de

most mdr minden egytes alkalommal
kisorsoljuk a belyes bektilddk kdzt'il a

nyertest 6s

a. Az 8r angyala az aPostoloknak
b. J6zus a tanilvlnyainak
c. P6ter az aPostoloknak

a. Juh-kapu

fiatalok!

konYuiutalomban

c. Arany-kapu

2. Mit adott el Annanid's fele'
s dgdu el, Szafi'rdual egjtiitt?

a. Hazat

r1szesitjr,ik. Sok sikert bozzd.!

b. Allatokat
c. F6ldet

Az Apostolok cselekedeteib6l

L lfogt neaeztdk azt a ka'Put'

ame$mdl Pdter meggjxigyttatta' a

benft?

Ki

A Bibliai kviz els6 fordul6idnak
helyes megfeitEse

bibliai

vet€lkddiGben feltett k€rd€sekre

\
I

!
I

5, Az angjta'l rnondta Pdternek
kisza.badttdsa'kor:
,,Ovezd fel magad 6s .........'..".....!"

az iletrdV"

Hetyes vilaszok az el6z6 szalnr
I

fel Pdl kezdre

c. Skorpi6

mond.ta kinek: ,,Menjetek,
dlljatok kt ds bird.essdtek atemplomban a ndpnek a' ta'nitd'st etYdl
3.

4. Mi md.szott
Mdlta. szigetdn?
a.Egy kis bog6r
b. Vipera

6sziiaetsdg
Ki telepitette azfadent? - Isten
2.Hogy hivtak Izsik feles6g60 - Rebeka
3. Mi volt a jele annak a sz6vets6gnek' amelyet Isten No6val 6s fiaival kotott? - A sziud.r1.

I

1.) Folytasd. az idezercil
..A szeretetben nincs f6lelem.

A

tok6letes szeretet kiz6ria

a

f€lelmet, mert a f6lelem gf iitrelemmel iLr."

uany

2.) Ilyen ertber a'2, abi szeteti Istent 6s testudrdt gitiildl:i'
a.) Hazug.

J.) Ra.kd sorrendbe a monfuokat!
c.) Miodaz, aki szeret, Istent6l sztletett'

6s ismeri Istent.

b.) Abb6l ismerjr.ik meg, hogy benne maradunk, 6s 6 mibenntink, hogy a Lelk6b6l adott nekiink.

Ki mond.batja azt, ltogit ismeri Istent?

c.) Aki megtartja parancsait.

Ulnek a jelk6pe a haj kibontlsa €s a ruha
megszaggatesa? - A gtas zszertand'sn ak
7. Melyik v6ros'a P61m6k v6rosa? - Jerikd
8. Hogy hr,t6k a filiszteusok bainoklt, 6s milyen magas volt? - Goliat, 3 m.
9. Ki volt Abel tesw6re? - Kain
10. Mi okozta Absalom hal6l6O - Hosszfi baja
6.

a.) Aki nem szeret, nem ismeri meg Istent, mert Isten a szeretet'

4.)

4. Minek a fej6ben adta el Ezsau els6sztil6tts€gi jog6t?.- Lencsefdzel4k4r't 6s kenyerErt
5. Melyik torzsbSi szLrmazott M6zes? - LOui

Me;ounu rnrur

-

HUMOR

6r1n, hogy porb6l vagyunk 6s Porr6
lesztink. Igaz

A kdplln panaszkodik:
- Nagyon szemtelen €s neveietlen
a fiat. A mfrltkor is gfrnyt (izott bel6lem, a hitam mogdtt v6gig engem
utlnzott az oszt6,lynakl
- Pedig m6r j6 n€htrnyszor megtiltottam neki, hogy irgy viselkedjen.
mint egy bolond - szabadkozik az
^p^.

Mncnn;r6x

ad

-

!1ar1cee3e

ffJfftfil""'8:;:ii

perduk Valentina (Ciap)

(Bakos)

:

#':g:i:,{#i:il""'-

ir"r^, *otr., ro*ra*o***
Barna Maria- 8 p. (CsaP)

8 p, (T6cs6)

B p. (Beregszdsz)

P^t-e o ,ul?,u",

ff;ffHff:i:'
:',,;,i'.'.ilj":,P' (Fekete

ardo)

Mr.innich Eva ' 8 P. (Oroszi)
Olencsdk KIAra - 7 P. (Ungv6r)
Perduk Valentina - 10 P. (CsaP)
Pufler Anik6 - 5 P. (Visk)
Pufler Bedta - 6 p. (Visk)

Simon Anna

-

B P. (Munkics)

?ff*J,",:fl, i

rid illik egY kozmon-

- Holnap keresztel6re vagyok hivatalos a M6tyds-templomba. Venn6k
egy sz€p, diszes titblijir imakonywet!
- Tess6k parancsolni, itt ez a W6nydrii, eziistveretes antik imakdnyv!
-Ez az€rt m6gsem lesz j6 - mond1a az trigazdag. - Az az igazs6g, hogy
6n nem €rtek antikul.
Ec

-

Es

noro

-

AvAGY: EGY KIS MEzEI

tnor6cre
Mi a ktilonbs6g a teol6gia €s

a

iY:#fi'1,,,

- Apu, miert nem

engedsz auto-

uezetSi tanfolyamra? Hiszen mar eleg

Melyik?

Akinek az Isten hivatalt ad. €szt

is

hoz.zit.

De hisz nekem nincs hivatalom.
No l6tod, 6ppen ez€rt talli6.

Cserbdnics Diana (Gdloct .
Demk6 Csaba (Bene)
Guti Marg6 (Beregszasz)

Simon Anna (Mr-rnk6cs)
Simon Gyorgy (Munkzics)

*,n #ri'

Pontosan

Barsa Maria (Csjp)
Bocla Attiia (Beregsz6sz)
: goclek Hainaika (T6csd)
Butella Eva (Beregszasz)

Kiss Melinda'(Sztirte)

-

urnba:

geoi6gia kdz6tt?
1,
- trg es lolo!

Knnnszrnq -TVEW

xffi-";:r,f;1.,

Hafijak

--Bizony - feleli a mdsik. - Es k6Pzeld el, milyen lesz, ha rnajd teljesen

-

::ifi?iT?fiillT,?,

Br-rtella Eva

egyik.

d6s.

Bocla Attila (Beregsz6sz)

-

Tunrstesznuunr

Ket turista lhitattal szeml€lt a ftmai Colosseumot.
-Ez csodllatos! - s6hait fel az

-

i*:i,:;:i'ill;""u"

Bodik Hainalka

6n 6gyam alatt halt rneg!

MAGYARUL

Az ljgazdag bemegy az antikvati-

PAnsnszEo

Brcuet wrEurnnT

K,,

-lgaz,
- Te j6 69! Akkor valaki 6PPen az

fel6ptil!

Helves mesfeit6st killdtek be:

Szab6 Bedta

ez?

kisfiarn.

UTANZAS

3:Tk:

BrszEryUNr

Anyr"rka! Ma azt tanultuk a hittan-

idds uagtok.
- Te igen, de az ctutonk m€g nem.

-Papa, mi6rt kukor€kolnak

olYan

kora hajnalban a kakasok?
- Tudod, igyekeznitik kell, mert ha
a tyfikok fel6brednek. mir fgYsem
juthatnak sz6hoz.
Ket renddt'setal a M;ffgit-bfdon.

'

HSda Beata (Bene)
,
Hauptman Pal (BeregszAsz) .
l"
Hritltitr Szteila (G6locs)
Koisza Krisztidn (Kincses) , ,.,

Azt mondja az egjtik:
- Ndzd, ott a buclai uAr!
Mire a masik:
- Hadd ud.rjon!
-Jearr, mlszlk a kaktusz?

- Nem, uram.
- Nincs is llba?
- Nincs, ttram.
- Akkor 6n egy

stindiszn6t 6ntoz-

K6ryuk Erika (Gilocs)
Kokorcs6ny Vikt6ria (Feketeard6)

tem meg...

M6sz6ros Gyorgyi (T6cs6)
Mtinnich Eva (Oroszi)
Olencsdk KlAra (tngvAt)
l
Oltvai Kdroly (Ungr-6r)
ozv. Kertay Sdndorn6 (Borzsova)

A rend6r a jogositudnYt keri a kormanynal rilS em.bertdl.
- Hogitbogjt jogosituanyt? Azt bitten'r, 6tzt csak 16 eu felettiek kapbar

Penzelik Istvdn (Munkacs)
Perduk Valentina (Csap)
Rabdr Judit (Beregszisz)

Simon Gyorgy (Munkdcs)
Sznlr6nyi Livia (CsAszl6c)

Toth Mifia (Feketeard6)
T6th Henriena (T6gl6s)

nak,.

Egy f6rfi szlguldoztk az
val. A rend6r meglilitla:
i

- Nem olvasta a

tj

aut6ilt-

sebess€gkorl1-

tozAsr a vonatkoz6 tablat?
- Micsoda? Olvasni ilYen sebess6g

meilett?
'(Jszfus

- Tudsz irszni?
- Igen.
- 6s hol tanu1t6l
- A vizben.

meg?

