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KepeEa a $daxaf,ess Z$-f,

papsu esa€eA€s4ffi9

i{6roLyr .{"e$os awa vasm:3s€Xe
2003. iGlius Zl-in 1A 6rakor rartja vasmisdiet Nlez6kaszonyban Kdrolyi

Lajos arya, aki aznap r;nnepti.'89' szl.llet€snaB.jdi is. A mezdkaszon.l1.iako'n

kivijl - alrol rnajcinem liatvair (ve szoigal - l{Atpiltaiji,n sokan kdszonhetik
neki hinik megrartdsit ds kibontako ze'.At. Az ellirlt'neh€z €wizedekben -
a kev€s *esi.rrdt pap egvik.^k6nt - naqv tivoJsdsokat iar- b., no*
bemutassa a iriveknei< a szentmiset, kiszolgditarr, . ,r.ntr6geket, 6s az

Evang€lium i-izenet6vel tartsa bennrik a lelket. JoijLink minei iohben, hogy
koszontsrik Karpiltalja legiclSsebb papjit i'eiszentel6s6nek 6;. evfoiautolant
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ISMERSZ ENGEM?

A tort6neiem legnagyobb gonosztev5je

vagyok.
Tobb embert oltem meg, mint a vll6g

osszes hlboriria.
Embereket 1'llatttr ali asitottam.

Csalddok, otthonok milli6it tettem szeren-

cs6tlenn6.
Milli6sz6m sodortam telies zrill6sbe lldo-
zataimat.
Elpusztitom a gyeng6t, 6s meggyengitem

az erSset.
Esz6t veszem a bolcsnek, 6s a bolondot

beletapo som b oldo gsigtrba.

Ismernek sziil5k, akiknek Eletet tonkretet-

tem.
Milli6kat dontottem romllsba, 6s egyre

tobb embert akarok elPusztitani'

ALKOHOL A NEVEM.

ISMERSZ ENCEM?

A tort6nelem legnagyobb J6tevSje vagyok'

Emberek milli6inak adtam 6letet'

iilatta ali asodottakat felemeltem'

Feldirlt csalildi otthonokba b6kess6get

|rasztottam.
A teljes zull6sb5l mentettem ki megv6ltot-

tarmat.
Az er5tlenek erei6t megsokasitottam'

Ertelmetlen 6letek €letet tallitak Bennem'

IJ6-Jits sziwel ildanak gyermekiiket vissza-

nyert szrilSk, 
.

f6rjtiket visszanyert asszonyoK'

tr,tiitiOkat aiindlkoztam meg orok 6lettel'

Mert En vagyok az lJt, az lgazsig 6s Elet'

Egyre tobb embert akarok iidvoziteni,

mert nem azefi iottem, hogy Engem szol-

glIjanak,
hanem hogY En szolgdliak,

€s adiam 6letemet v6lts6gul sokakErt'

Akit 6n megszabaditok, az val6s1ggal sza-

bad.

JaZUS KRISZTUS A NEVEM.

Ui J{Qtds

Ifol aan az Or? Lelkem bol taldlltat rd'?

Az tr kcizel oa.n, Az Or eh;esztthetetl.en Keressdtek 6t az Eg3t-

Itd.zd,bant Tud.iatok trthdzni a botrdnyokon Akkor maid 6 maga'

nyit cisadnyt el1ttetek, amel, egyenesen 6ltozzd' aezet titeket. Az

Egl,ltd.zdben nern md.st6l" nnint T6le magdtal kapid'tok meg azt a'

kiild.et6st, Itogy az 6 misszi6idt a teliessdg fel€ k6zelebb uigtd-

tek. IIa rd.tatd.ttok erye az cisadnyre, me$etek mindaagig raita'

jdrni! ig1t iuttok el Krisztuslroz, a'z Istenbez'

Szent-@IY Kata

- amit fololdasz -
k\szAnAm

bogy ualaki,inek csondesen el-

ruondbatom azt
amit bangosan kellene kikiabdl'
nom
a Vilagf6ter6n

ime en udtkeztem az Eg ellen

6s testudreim ellen
es oly szdmtalanszor
nxagam ellen is

koszonom

bogj,t uataki most felemeli a kezdt

mia.ttam
s a Kereszt jele
iljra kiu6'tt engern a gonoszsd'g

bamlmabol

menj bdkessdggel

\rI. Pal P5;Pa

A te kezed uolt, 6n Istenem,

mely gonduisel1sed' nag/ titka

szerint
tartot ta Ie nn 6 let e met.

Szent Agoston

Minden helY, ahol Istennel

taliikozhatunk,,,Isten h6zdv2",

a mennyorsz69 kaPuiltvi vitlik'

Ilyen -pillanataink, amikor Is-

tent megtaPasztaljuk, nem min-

dig ad6dnak 6lettinkben.

Ez6rt kell, hogY ,,em16kkovet"

Sllitsunk ezekre a hblYekre,

mint J6kob tette, nehogY gYor-

san mtl6, fel-felvillan6 eml6-

kezettink elveszitse ezeket a

pillanatokat.
Ruth Abl

Megbocs htAs €s felejt€s

Amikor val6ban megbocs6tunk valakinek: elfelejtjilk' amit ellenrink

elk6vetett. fpp ezdrt, ha egyszer csakugyan megbintuk bfintinket' azt

el is kell fogadnunk, hogy Isten nemcsak megbocsdtotta' de el is felej-

tette, amit ellene elkdvetttink' Az igazi b6natot" nyomon kell kdvetnie

az allzatos 6s felh6tlen bizalomnak, megkonnyebbul6snek' s6t orom-

nek.

Aki ,,nem tud magdnak megbocsltanl" ' hallgat6lagosan onmaga

egyetlen 6s foltEtel n6lktili bir6i6nak tartia saiat magdt' mintegy be-

oitozit< bfintudat6ba 6s v6tk€be. Az ilyen sziv nem 6rti, hogy a teremtes

az isteni szeretet mfive. Az ilyen sziv mindenben az id6 6s a t€nyek

sivAr terroriiltl tia csak. Pedig b6nata 6s gyotr6d6se ut6n m€g egy i6-

p6st kellene termie csup6n, hogy el6rkezz€k a dolgok val6di term6-

szet6ig.

e megbocsatts - az elengedett a<16ss6g- a mennyei boldogsignak

fundamentuma. Elfogaddsa: Isten szeretet6nel.! a meg6rt6se'
PilinszkY Jdnos
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200i. jilnius 7-6n ken'ilt sor a Munkd'csi lfiusd'gi

Talalkoz1ra, melyet iddn Kerdnyi Laios budapesti at?a

aezetett. ot 6uuel ezelStt is 6 tartofia a lelkinapot Mun-
kdcson, s nxost szfuesen iott ujra. Elmondta, bogjt a

multkor hazauitte a kdrpAtuliaifiatalok b{rdt, akikben azt
tapasztalta: softkal thzffi.bb, er6teljesebb a magyarsd'gtu-

d,atuk, bitti.k, a tiszta 6let MAni uAgyuk, mint dz anya-
orszagiak6.

Ez €vben a tCma a kdvetkez6 volt: ,,El6rkezett kbz€nk
az Isten orszfuga M6ira kometit6s€vel"' Laios atya a viI6-
gosslg titkainak segits6g6vel elm6lkedett Mlria anyai

szeretet1r6l, s aff61, hogyan tudjuk 6t kovetniJezus ttjdn.
Az e\6ad6sokat, b6r komoly t6mdr6I sz6ltak, m6gis gyak-

ran flszerezte nevet€s. Lajos atya ism6t bebizonyitotta,

hogy a komolys6g 6s a nevet€s nagyon is osszef6r; A har-

madik el6ad6s mlr a szentmise keretEben hangzott eI,

mely utdn feltolt6dve, or6mmel indultak haza a reszve-

v6k Kdrpiltalja krilonboz6 vid6keire'
Alljon itt n€h6ny mondat az el6addsokb6lt

,,Stramm, lll6k6pes keresztlny fiatalokra van sztiks6g,

nem palacsintaemberekre." Mi is a palacsintaember? Lajos

atya elmaryardzta: v€gy egXr palacsinttrt, kend meg lek-

virral,6s illiad 6 egy tdny€tra' Sz6tcs6szik, sz€tlolylkaz
eg€sz. ,lle ne ilyen legy6l! Stramm szril6kre, papokta, di6-

kokra van sztiks6gl" Ez nem csak testedz6st jelent, hanem

azt is, hogy a hitem is 6l16k6pes legyen. ,,A hit 6lland6

tanullst ig6nyel, krilonben v6ge. Isten a l6t teliessCge. Ne

akard magad elbarik6dozni t6le, mert akkor neked

,,anny|". Mintha a Hold a f6ny€t a Nap n6lktil akarnt

megoldani. Feln6tt fiatalok, k6rj6tek b6ttan az aty1katl

'atya, fogla\kozzon veh.ink! Akarunk hittant tanulni!'

Nektek kell akarni, de ut6na j6riatok is, mert kUl6nben a

pap is kedv6t veszti."
M6ria sziv€be v6ste a J€zussal kapcsolatos Szavakat, €s

el-elgondolkodott, csoddlkozotL rajtuk: gyermeki l6lek

volt. ,,Yigy6zz, nehogy megv6ntilj!" * intett minket Lajos

atya.,,Akiben nincs gyermeks6g, lelkesed6s, az v6n l€lek'
Vannak 16-18 6ves v6ns6gek,.6s van 70-80 6ves ifj6,

akib6l raryog a szeretet, a bizalorn'" Ez ut6bbira legjobb

p6lda 6ppen Lajos atya volt, akit61 6pp ez€rt el lehetett

fogadni a kem6nyebb szavakat is.

,,Szokt6l te mosakodni?" - firtatta p6ld6ul. Merthogy a

lelkiinket is meg kell mosni id5nk6nt a gy6ndsban ,H9gy
n6z ki a szob6cl, ha 3-4 h6tig nem takaritasz,benne? Es a

lelked?"
Mi az Isten orsz6ga? Az, hogy rendet teremtek magam-

ban a gy6n6ssal, Ertelmemmel befogadom az Istent, sze-

m6lyesen is bekolt6zik hozzdm a Szenthdroms6g a ke-

resztel6sben, 6s J6zus Krisztus szem6lyesen is hozzLm jon
a szents\dozilsban. Isten a kegyelmEt ingyen adia, ,de
tedd magad alkalmassd arra, hogy megvdlthasson. Neked

is van benne szereped. Ha vizbe zvhansz 6s ment6ovet

dobnak be neked, 6k mindent megtettek, de a ment6ovet

neked kell megfognod."
,,Hiszel? Milyen a hited? Kicsoda neked J6zus Krisztus?

Komolyan veszed 60 lgazgasd el a hitedet. Vagy mindent,

vagy semmit! Ne v6logass a hitigazs6gok, a tizparancso'

lat, a szents1.gek kozrill"
V6gezetril Lajros atya elmondta a mini-evang6liumot,

rnelyben minden, ami fontos, benne van: ,,Van Isten, sze-

ret az Isten, eliott az Isten, megbocsetja bfineidet az Isten,

€s hazavLr az Isten!"
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Isten varr) szerel- megbocseq hazavit!
VnI. Munkd.csi Katol;ikus ffitis d.gi Tal'dlkozd

Pd.pai Zsuzsanna

ElSszor uoltam a Munkdcsi lfiusagi Talalkozon.

Reggel 7.15-kor uett fel minket a tdgld.si tenxplonx el6tt

a busz, Erkezdstink utan regisztrd.ltuk magunkat 6s

kaptunk eg)/ progranxlapo\ amin az 1nekek is meg-

taidtbat6ak uoltak. Mikor el6szc)r oluastam el a pro'
gramokat, az uolt az els6 gondolatom, bogil ez is ',eg1t

fijabb unatrnas nap lesz", d'e amikor bementem es

iallganam az elsd elSaddst, teliesen feluidultam,
mihor La.jos a.tya beszdlt. Olyan m1lyrebat6 6s egitben

mulatsagos uolt! Aztan a csoportbesz1lget1sektdl tat"tot-

tam, de az is csodd'latosra sikeredett. Teliesen elamul-

tam, ahogjtan Mira ndudr besz1lt a hitrdl' Kds1bb

drdmmel tTentetn a masodik el6addsra 6s az azt k6-

uet6 csoportbesz€lgetdsre, Az ebddet is orommel fo-
gyasztottu'k,!n 6s a barataim. akikkel itt taldlkoztam.

Azt biszem, biztosan dllttbatom: ez egy gjtonyorfi nap

uolt Istennel 6s a baratalmmal' 
T6th Herrrieu a, T€grlts
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Githros tebor Un gv Ar -Radvincon
Jtinius 30-a 6s jillius 6-a kozott

ellszor rend.eztek gitd.ros tdbort Kd'r-

pataljd.n. A tabor celja az uolt, hoglt a

resfi ueu6 .fiatalok elsajd'titsd'k uagy

toud.bbfejtesszdk a gitdrozd's tudomd'-

ny6.t, s igj,' bittan6rdkon, ifiusagi,mi-
siken, asszeiaueteleken es md's alkal'
makon basznositbasshk tudAsukat a

tobbiek, az eg,lsz egYhazmegYe ja-
uara.

..El5szor nem is tudtuk, hogYan

kezdjrink hozz6, hogyan kell egy gi-

t6ros t6bort megszervezni - mes6lik a

t6bor f6szewez6i. - El5sz6r is okta-

t6kra volt sztiks6g' Fontos szempont

volt, hogy ne csak j6l tudjanak gi-

tdrozni, hanem p6ldamutat6 keresz-

t6nyek is legYenek. Elmondhatiuk,

hogy szerencs6sen vllasztoitunk'
N6gy magyatorsz\gi oktat6t hivtunk

meg: Deme CsabAt YeresegYhlzAr6l,
aki csalldllval €rkezett, MozsAry

Andrist BudaPestr6l, B6ni Csabit"

H6dmez6vis6rhelYr6l 6s Horvdth
Ed6t Szeged16l. K6rp6tali6r6l Kiss Ka-

talin 6s DovhomelYa Vikt6ria vett

r€szt a fiatalok k6Pz6s6ben.
Fontosnak tartjuk, hogY legYenek

olyan emberek az egYhlzkozs€gek-

ben, akik ezzel a zenei szolgdlattal k6-

zel hozz|k a fiatalokat az EgyhAzhoz

Visszatekintve a tAborra, itgy 6rezzik,

6rdemes volt megszewezni, 6s i6v6re
is szeretn6nk soft keriteni 16."

A mintegy 25 r€szvevS KftPitalia
kril6nboz6 vid6keir6l 6rkezett Ung-

vlr-Radvincra, a katolikus koll6gium-
ba. Az els6 este ismerked6ssel telt,

majcl mlsnap reggel kezdettiket vet-

t€k a gitdr6r6k. N6gY kezd6 6s egY

halad6 csoport alakult; a kis l6tszdmfi

csoportokban lehet6s6g nvilt atra,

hogy az oktat6 mindenkire elegend6

figyelmet forditson. D6lel6ttonkCnt

hdrom git1r6rit tartottak. Az eb6det

kovet6 pihen6 ut6n M€szlros Do-

monkos ungvdri Pl6bdnos 6s B€ni

Csaba oktat6 el6addsokat tat|ottak,

melyeket csoportbesz€iget6sek ko-

vettek. Est6nk6nt 6nekPr6bita 6s

szentmis6re kenilt sor, valamint gya-

korolhattdk az aznap tanultakat, amit

nagy lelkesed6ssel 6nk6nt meg is tet-

tek, m6g a cstitortoki nagy kir6ndulis
filracialmal utln is. A csr.itortok ugya-

nis eg6sznapos kirdnduidssrl telt; a

fiatalok elllto gattak a Vereckei-h6g6-

ra, valamint egyhlzmegy6nk sz€kes-

egyh6z6ba 6s a munkdcsivirba.
Utols6 este a t6boroz6k lwonultak

az ungvlri Szent GYorgY temPlomba,

ahol ifi6s6gi szentmis6n vettek r€szt

az oda €rkez6 tobbi hiv6vel eg1'Lttt' A

gitdros tabor batr^bb r6sztvevSi be-

kapcsol6dtak a zenekar munklitrba'
A szentmis6t Lucsok P€ter Mikl6s OP

6imis6s atya tartolta. Este tAnchiz voit

a koll6giumban, majd vasdrnaP reg-

gel szentmislvel zitrult a t6bot, me-

lyet Mo1n6r Mikl6s r6rti pl6bdnos ce-

lebrdlt a k{polniban.
Oktat6k 6s r6sztvev6k sz1'mAra

egyarint nagy 6s eml6kezetes 6im6ny

mand az idei gitdros t6bor. N6h6-

nyukat megsz6laltattuk, hogy mes6l-

jenek kicsit magukr6l, a gitLroztssal

val6 kapcsolatukr6l €s a ttrborban

s zer zett taP asztalatarkr 61.

B6ni Csaba 18 6ves korat6l tol6-

sztkiez van kowe. Ezt azonban nem

betegs6gnek, hanem egY m5sl61e 6I-

lapotnak tekinti. GYerekkora ota

gltarozlk. Nem sokkal balesete utln
bekertilt egy koz6ss6gbe, ahol gitaros

zenei szolgtrlatot latoft el, majd k6-

s6bb gitlros tdborokban vett r€szt'

Jelenleg a H6di Tticskdk zenekatt-

nak a vezet6je' Sok6ig foglalkoztatta,

mi is a hivatlsa, majd id6vel feiis-

merte, hogy a zenei szolg6lat is lehet

hivatds. ,,Ti is Pr6bdlj6tok meg, ha

nem is 6lethiva6sk6nt, de feladatk6nt

kitart6.ssal v€gezni a zenei szolgtla'
tot. Az egYlVz hagYominYitba bele

lehet illeszteni."



Horvdth Ede igy mes6lt mag6r6I:

,,Nem voltam mindig kereszt6ny. Egy
napon meghivtak a Szeged-Fels6-
vlrosi templomba. Ott talalkoztam
ezzel a fajta gitdros zen6vel,6s na-
gyon megtetszett. Nagy hatassal volt
rAm a kdzdss6g szeretetteljes l6gkore
is. M6g zbban az €vben megkeresz-
teltek. El6szor vagyok K6rpdtali6n;
nagy 6lm€ny lltni a t6rt6nelmi he-
lyeket, valamint azt is, hogy az itteni
emberek is ismerik azokat a dalokat,
amelyeket MagyarorszSgon 6nekel-
nek. Ki tudia. mi bontakozik ki ebb6l
a gitdros tdborb6l. Lehet, hogy most
itt van koztrink a ,,k6rp6taI1ai Sillye

Jen6".
A tanul6k kdA)l SzolLnszkY Feri

mln halad.6nak sztrmit.,,K6t 6ve ke-

niltem az ungvlri tfjttsdgi 6nekkarba,
mert vonzott az egyhLzi konnydzene.
N6gy 6ve gittrrozom,6s pr6b6lok fej-
l6dni benne. Ez1rr is jottem ebbe a

t6borba. Itt megtanultam helyesen
hangolni, k6ztechnikdkat lestem el,

6s persze (rj dalokat tanultam. J6 volt
a kozds zen€L€s az oktat6kkal €s a
tobbi r6szwev6vel. Rem6lem, jov6re
is rendeznek ilyen tdbort, merl szive-
sen elionn6k".

Balogh Katakezd6k6nt jdtt a tabor'
ba. ,,Erdekelt a gitdrozits, 6s gondol-
tam, htrtha ellesek egy-k6t fog6st,
amivel szinesebb6 tehetem az dltalam
vezetett hittan6rekat. Azel6tt soha-

sem fogtam gitArt a kezembe, 6s el6-
szor el is bizonytalanodtam, hogy si-
keriil-e maid valaha is i|tszanom rai-
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ta. Azonban kltart6an pr6b6lkozom,
€s mlr tapasztaltam is a fejl6d6st. A
hangulat €s a tlrsasig nagyon j6 volt,
igaztn j6I €reztem magam. Ha sikertil
szereznem egy git6rt, otthon sokat
fogok gyakorolni, mert egy h6t alatt
az€rt nem sikenilt glt6wirtu6zt fang-
ni bel6lem. Magtrnszorgalommal m€g
bizonyLra sokat fejl6dhetek.':

Kdszdnjdk Nincz Magdolna fdkorry-
bdsnak 6s az ungud.ri egybazk1zs1gbez
tartoz1 seg{tdtdrsainak a finom ,!tele-

ket. Kcisz()njLik a tdbor megszeruezds1t

Megyesi Ld.szlonak 6s Kiss Katalinnak,
az ungudri domonkos n6u'4reknek
pedig azt, bogjt a koll4giumot a gitd.ros

tdbor rend.elkez4sdre bocsdlond'k. 
A , ,Odri
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A Munkicsi Igusigi K6nrs
j ot€konysagi koncerti e Budapesten

2002. november 19-€n fogadott be el6sz6r l6togat6kat
a Munkicsi Szent Erzslbet otthon. Eredetileg t6li me-

leged6helynek sztrnttrk, de - l6wa a sok m6sf6le sztik-
s6get is - az otthon kib6vitette munk1jAt. Az6ta naponta

30-40 ember fordul meg itt, ahol lehet5s6ge van ftird6sre,
enni adnak neki 6s tor6dnek vele, amiben legtobbjtiknek
sajnos nincs r6sztik m6shol.

K6rusvezet6nknek, Szvtrida Jdnosnak, aki a Szent Er-
zslbet ofthon vezet6je is, pomp6s dtlete tdmadt: milyen
j6 lenne, ha a k6rusunk 6nekl6s6vel tudna segiteni az

otthonnak. Sok utlLnailrdssal sikeriilt is megszervezni egSt

ma gy ar o r szigi utazdst.
2003. mljus 9-6nkor6n reggel Los6k Isw6n atya 6ldds6-

val indultunk irtnak k€t mikrobusszal. Hosszl €s f6raszt6,

rendkivril kalandos, de vid6m utazds utan este 5 6rira
Erkeztrink meg Kiposztdsmegyerre, ahol az ottani hit-
tanosok verak minket rovid besz6lget6sre, ismerked6sre.

A fiatalok megmutattdk nektihk a templomukat. Kiilon-
legesen 6rdekes ez a templomi az a terem, ahol a szent-

mis6ket tarqek, tobb m6s c6lra is alkalmas. Konferen-
ci6kat, kr.ilonboz6 rendezv1nyeket is szoktak itt szer-

vezni. Azt, hogy ez a hely az Urral val6 talilkozlsnak a

helye, lgaz6b6l csak egy fesztilet ielzi. Az oltariszents6get

ktildn k6poln6ban 6rzik, amely szint6n a tempiomon be-

lol al6lhat6. Ezenkivtil van itt urnatemet6, tornateremi
hittantermek, amelyek szlma a hittanosok sz6m6val

egyr.itt n6. Nagyon i6 6rz€s tdltott el minket, amikor hal-

lottuk, hogy Magyarorszlgon mennyi a hiv6 fiatal, aki az

0r frtjin szeretne jtrrni.
Csalddokndl volrunk e\szilllsolva, akik igen sziv€Iye-

sen fogadtak minket. M6jus 10-6n kozos vdrosnlz1sen
vettlink r6szt. Megtekinthetttk a Mltylts-templomot, a

Szent Istvdn-bazllikitt, j6rtunk Buda vita udvarSn, s€t6l-

tunk a Vdrosligetben 6s m6g sok m1s 6lm6nyben volt
r6szUnk. Este b6lba voltunk hivatalosak, ameiyet a foga'
d6 csalldok rendeztek. A sok tdnc kozdtt megcsodllhat-
tuk a baptista harangzenekar gyonyot1 muzstkljltt A ha-

rangcikon kivnl hdrfilt 6s cimbalmot is megsz6laltattak.

Egyikk6rustagunkhegedtt)6t6k6valcsatlakozottzendiik-
hoz, 6s nagy sikert aratott a maryatorsz|giak kor6ben.

M6ius 11-6n, vas1rnap volt ,,misszi6nk" l6nyege. A

Szent J6zsef-templom €s az lsw6n t6ri templom szent-

mis6in szil'vel-l6lekkel, 6s persze 6nekrinkkel vetfunk
r6szt. A szentmis6ken Osszegyfjtott p6nzt a Szent Erzs€-

bet otthon kapta. Szvirida Jinos k6rusvezet6 koszonetet

mondott azoknak, akiknek koszdnhet6en m6g hat6ko-

nyabban tudnak majd segiteni a 6szotul6knak'
Vend6gllt6ink e:zutdn egy kis kerti partival bicsfztak

t6ltink, maid hazafel6 indulrunk, magunkkal honta ven-

d6gszeretetiiket, ami nem k1zzelfoghat6 6s megszdmol-

hat6, mint az adoml.ny, de €ppen olyanval6sigos 6s 6r-

t6kes,mertmindkett6nek:::::rt::;;:::r;:rr,
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Jirnius 7. A zsitomiri sz6kesegyh6zban felszentelt6k

Vitalij Szkom ar ovszkiit, a kijev-zsito miri egyhlzmegye se-

g6dpuspok6t.

Junius 1J. A betegek kenet2nek r'innepdlyes feladasdra
kertilt sor Munkdcson, a sz€kesegjthdzban. A jelentkez6k

harom napig te€szr'iltek a szentsdg felu6tel6re a reggeli

szentmisek kereteben tartott lelkigjtakodattal.

Jfnius 14. Szl6v fiatalok talllkoz6ilt tartottak Szered-

ny6n, melynek v6g6n a tdszwev6k gyalogosan zarAn-

dokoltak el Antal6cba, a bircsfrba'

Jrlnius 20. Munkdcson, a' sz1kesegjtbd'zban Majnek

Antat ptispok pappd szentelte Vitalij Nouak 6s Leonid

Ku kl is i n I a za rist a sze rze Leseket.

Ballagis a gyefiitrtigeti katolikus 6vodiban

lmm6t harmadik alkalommal ballagtak a gyertyatr

ligeti katolikus 6voda v€gz6s 6vodlsai. Sz6p, tartalmas

6s vidim tinneps6gben volt r6sztink, nektink szt-i-

l5knek, nagysziilSknek.
Gyermekeink a sok sz€p egyhizi 6neken, kosz6ntS

versen kiv{il viddm, kozds t6ncokat, ilt€kokat iittszot-
tak a szil6kkel, s a&ak izelit6t' a magyar nyelvtud6-

sukb6i is.

}J6la Munkhcsy Gizella 6v6n6nek, hitoktat6nak gyer-

mekeink lelki, szellemi, fizikai felk6szit6s66rt az is-

kol6ra, a magyar els6 osztllyban val6 tanuldsra'

Az unneps6genazt is tapasztaltuk, hogy nem csak a

maryar sztil6k gyermekei, de az ukrdn 6s a vegyes

h6zassdgb6l sztiletett gyermekek is ismerik a magyar

6b6c6 stk bet6j1t, a szlmokat 10-es szdmkdrben, j6l

tiLj€koz6dnak a ftizetben, betfielemeket, szdmokat is

irnak, nagyon ugyesen. Az tinneps6gen tobb veissel 6s

ailnd€kkal eml6keztek meg a gyermeknapr6l is'

Ezirton is szeretn6nk megkoszonni mindazok mun-

k6i6t, aktk gyermekeinkln flradoztak: az 6voda veze-

t6n6j6nek, Visov6.n Nadijdnak, a csoportvezet1 6v6-

n6nek, Munkdcsy Gizellilnak, Kurilj6k Gdlja 6v6n6nek,

valamint az 6voda tobbi dolgoz6ilnak.
Angdla IrEn 6s Krausz Anna, szeildk

Jrinius 24. Mainek Antal ptispok hirom domonkos

szerzetest szentelt: Lttcsok P6ter Mikl6st papp6' Balog

Petro 6s ... Dmitrijt pedig diak6nussd.

Junius 28. Llgyancsak a Munkd'csi Szent Mdrton Sz€-

kesegybd.zban Majnek Antal ptispdk pappA szentelte

Molndr Janos es Stanco Attila diak6nusokat, ualamint

diakonuss a szentelte Rd'cz Istu6'n otdddues papnouende ket'

Jfnius 29. Lz Egymlslrt oszftak-magyat segllyszer-

vezet taglai aut6busszal €rkeztek Kdrplttalitra, ahol egy-

hetes lltogatast tettek az illtaluk tamogatott helyeken' A

szervezetet Vdrfoldy Tamtrs €s Mdrla vezetik, akik li-
dozatos munkdiukkal tobb mint 6z 6ve tdmogatnak sok

iskollt, k6rhdzat, valamint szeglny sorsir embereket'

Jrinius 30.- jiltius 6. Etsd atkatommal rend'ertek gitaros

tabort Kdrpd.talidn, mintegy 30 r1sztueu1uel. A helyszin az

unguar-radudnci katolikus koll4gium uolt.

Jirlius 11-13. Roska P€tet atya tartott lelkigyakorlatot

Munkicson, melyen 65-en vettek t€szt. A lelkigyakorla-

toz6k Ktrrp\talja ktilonbdz6 vid6keit6l 6tkeztek, ot r€szt'

vevS pedig BudaPestr6l.
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Eml€kez€s m tg3.}-as ukrin €hins€g
d,ldozatafua

Lvov: Ukren egyhlzak is csatlakoztak ahhoz a kutat6si
programhoz, amellyel megeml6keznek a sztllini rezsim
6Ital okozott iszonyaros 6hins6g 70. 6vfordul6j6r6l. A
v€rengz6 dikt6tor, Sztllin 6ItaI vlgrehajtott erdszakos kol-
hozositds kovetkezt6ben ukr6nok milli6i a sz6 szoros
6rtelm6berf 6hen haltak az 7932-33-as 6v sor6n. A kez-
dem6nyez6s c€lja, hogy az itj nemzed6k megismerje ezt
a rettenetes t6rt6nelmi id6szakot, amelynek tlrsadalmi-
-gazdasigi hatlsai m6g hosszfi id6n keresztril 6ieztett6k
hatlsukat.

A terv megval6sitdsdn Anna Szemenjuk, az lJkrln Ha-
zafias Szlvets€g tagja 6s Mihajlo Volosin redemptorista
atya ffuadozik. A kutat6s sor6n videofelv6teleket k6szi-
tenek az 6hins6g tfl6l6ivel. A megeml6kez6s programjln
nemzetklzi Crtekezlet is szerepel, melynek t€m6ja: ,,Az
ukrdn nemzet fizikai 6s lelki megsemmisit6se, annak
m6dszerei, problEmii 6s kovetkezm6nyei." A kezdem6-
nyez€shez a katolikus egyhS,zon kivtil csatlakozott az
auton6m ukr6n ortodox egyhdz, az abt:,61 kivdlt kijevi
patriarchA.tus 6s a Moszkvlhoz h(t patriarchdtus. Ez ut6b-
bt azonban nem tudatta, hogy aktivan r€szt v6llal-e a terv
megval6sitds 6ban. YR/ MK

Ktiar4np'r rr$emK

Egymilliird folott varr a katolikusok szirna
avilAgorr

Yattklnvdros, 2003. jrinius 17 . A r6mai katolikus egyh|z
tagJainak szama az elmfilt 25 €v alad'4} szdzallkkal
novekedett €s jelenleg csaknem L,L millidrdot tesz ki -
ismeftetett vatikini adatokat az Il Messaggero cimfi r6mai
napilap.

Ami a foldr6szek szerinti megoszldst illeti, napjainkban
a legtobb r6mai katolikus valldsfr Latin-Amerikdban €1,

460 mrlli6. Eur6plban ez id5 szerinr 280 milli5 a r6mai
katolikus valllsfiak szdma. A legnagyobb arAny1 n6veke-
d6st Afrik6ban regisztr6lttrk: a fekete kontinensen jelenleg
1.36 milli6 katolikus van, I5A szlzal€kkal t6bb, minr II.
Jdnos P6I p6pas6g6nak kezdet6n, egy negyed szLzaddal
ezeI6tt.

Az els6 hdrqm orszdg, amelyekben a legtobb katolikus
€I: Brazilia (747 mllli6), Mexik6 (91 milli6) 6s az Amerikai
Egyesrilt Allamok (54 milli6) - 6ll a dpa jelefiCseben.

M 7l/Keres z triny laps ze m le

Schonberger Jen6 sza$lnari piisp<ik fel-
szentelese €s beiktathsa.

Szatmlrnlmeti: Jfnius 21-6n d€lelStt egyhLzi €s vildgi
m6lt6s6gok, valamint tdbb szdz hiv6 jelenl6t6ben szen-
telt6k iel es lktattak be riszrs6gebe Schdnberger Jen6 ki-
nevezett szatmLri megy6sptispokot, aki ett6l a napt6l
kezdve a pr.ispoki koll6gium teljes jogir tagja 6s a szatmilri
e gyhlzme gy e f 6 p 5.s zto r a.

Jakubinyi Gyorgy gyulafeh6rvdri 6rsek koszontdj6ben a
szent 6letri Hirm J6nos 6.s a v€rtanihaldlt halt Scheffler

9

Jinos munkdsslglnak folytatdslra biztatta Schonberger
JenS szatmAri megy6sptispokot, aki az l804-ben felillitott
szatmlri egyhlzmegye tizenotodik vezet6je. Az egyh6z-
megye itj f6pilsztordnak beiktatdslra Szatmilr 6.s M6ra-
maros megye minden r€sz€r1l6rkeztek a hivek; a sz6kes-
egyhLzban egy tfit sem lehetett volna leejteni a hiveknek
kijeldlt helyeken, annyian voltak.

A tiz 6rakor kezd6d6 Unnepi szenrmis6r dr. Jakubinyi
Gyorgy gyulafehlwdri 6rsek, Jean-Claude p6risset cim-
zetes 6rsek, bukaresti pdpai nuncius, valamint Tempfli
J6zsef nagyviradi megy6sptispok celebrdlta . K6rp6ta\j6r6l
Majnek Antal ptispok, Schonberger Ferenc cs6szl6ci pI€-
b5nos, mlramarosszigeti cimzetes esperes vettek reszt az
riLnnepi szentmis6n.,/MK

A katolikus templomok
€yszaka' Is legyenek flyiffa

B6cs: Ezt szeretn6 Christoph Schonborn biboros, b6csi
6rsek. A f6p1sztor akezdem€nyezlsr6l, mint a,,kegyelem
€jszakdjdr6l" sz6lt. A hivek igy a nap bdrmely id6-
szakdban mened6ket talllndnak egy csdndes helyen, ahol
imildkozhatnlnak.

A b6csi biboros-6rsek a Yatikdni R6di6nak elmondta: a
kezdem6nyez6s terve a .pirizsi, lisszaboni 6s bnisszeli
6rsekekkel egyritt menilt fel. Olyan nagyvdrosokr6l lenne
sz6, amelyekben az emberek a legink1bb szomjfihoznak
az evang1liumra 6s arra, hogy megtallljdk Istent. Az otlet
eredetileg az Emmanuel karizmatikus csoportt6l szdr-
mazik. Az eur6pai f6v6rosok elSny6re v6lna, ha tofi6nel-
mi 6s mffv6szeti eml6kekkel teli templomaik nyitva tar-
tandk ajtajukat €jszaka is. Sokak orom6re v6,lna, €s az
im6ban, a csondben tal6n rendkivtili 6lm6nyre tehetn6-
nek szert - mondta Schdnborn biboros, hozztt€ve m€g,
hogy ezek a kegyelmi €jszakdk a nagyvdrosi papok szit-
mdra is nagy evangelizdci6s lehet6s6get rejtenek. Az egy-
h6z ezLltal megnyitni sziv6t a mai emberek sebzett szive
el5tt, 6s ez sokak megt6r6s6t eredm€nyezn6. VR/MK

II. Jdnos PilI p6rya egynapos lstagatlsa
Bosznia-Hercegovinaban

Szanjev6: Hat 6l'vel emldkezetes szarajex6i,6s k6t h6r
tel harmadik how6torsz6.gililtogatdsa ut6n a p6pa ism6t a
balkdni t6rs6gbe utazott, hogy ezfittal a Boszniai Szerb
Kdztdrsasig f6v6.ros6ban, Banja Lukilban tal6lkozz6k a
dont6 m6rt6kben horvdt szS,rmazils$ katolikus hivekkel.
Lltogatdsdnak kdzvetlen c6lja volt, hogy boldoggS, avassa
Banja Luka nagy sztilott6t, Isten SzolgdjLt, lvan Merz
laikus kdzdpiskolai tanArI. A pipa mostani, 101. apostoli

.ttja tdgabb 6rtelemben az'1.996-ban v6get €rt hdborfiban
lelkileg 6s fizlkarlag is srilyosan megs6nilt orsz|g
ttjj66pit6s6t 6s a krilonf6le nemzetis6gek 6s felekezetek
kozdtti bens6 kiengesztel6d€st szolgiita.

A boldoggd'avatdsi szentmise v€g6n - melyen kb. 50-
60 ezer zarLndr>k vett rCszt - a p|pa ot ktilonf6le nyelven,
kozttik magyarul is koszontotte a boldoggS. avat1.sra
€rkezett zarAndokokat.

WMK



-IO

SznNr Hnovrc
kirdlynd

J!- Unnepe: ,ullus ]d.

Szent Hedvig lengyel kirllyn6
Nagy Lajos maryar 6s lengyel kir6ly,
valamint Erzs6bet boszniai hercegn6
harmadik gyermeke volt. Egy szer-
z6d6s 6rtelm6ben, melyet aty1a, La-
jos kirily Lip6t ausztriai herceggel
kotott, Lip6t fia, Vilmos hitvesEnek
sz6nt6k. A hlzasslgkotds szertartd-
s6t a n6gy6ves Hedvig 6s a nyolc-
6ves Vilmos kozott 1378. jfinius 15-
6n Hainburgban Demeter biboros,
ostrzyhomiai 6rsek v€gezte. A k6t
gyermeket ezuten egyttt nevelt6k
B6csben.

Lajos kirdly haIlla ut6n a magyar
tr6nra Mdria, Hedvig n6v€re kenilt,
6t pedig a lengyel tr6nra rendelt6k.
A lengyelek azonban, akik Hed-
viget kir6lyn6jrikk6 v1lasztottlk,
Vilmost nem akarttrk a tr6non l6tni,
ez€rt amikor Jagell6 Ldszl6 k6-
veteket ktildott, hogy megkErje
Hedvig kez€t, szivesen fogadt1k,
meghallgattdk k€r6s6t, f5k6nt mert
igCretet tett arra, hogy vele egytitt
?z eg€sz liwin nep megkeresz-
telkedik €s egyestil Lengyel-
orsztggal. A Habsburgok erre Krak-
k6ba ki.ildt€k Vilmost, de a

lengyelek kifizt€k az orsz6gb6l.
Miut6n L6szl6 megkeresztelkedett,

1.386. februdr 1.8-dn megtartottlk az

eskliv6t.
Hedvig tev6kenyen r€szt vett az

6llam 6let€ben. Velesztiletett 6rtel-
mess6ge 6s sz6les korff mfiveltsdge
r€v6n sok eml6kezetes dolgot mfi-
velt rovid 6lete folyamdn. Minde-
nekel6tt el€rte azt, amit sem tor-
v6ny, sem fegl'ver nem tudott el6rni:
a pogdny Lit.vaniat a kereszthez ve-
zette.

7397-ben Prigdban koll6giumot
alapitott litvin teol6gusok szLmfua.

Hedvig szivEn viselte a betegek,
6w6k, szeg6nyek, elesettek sorslt.
Gyakran latogatt^ a k6rhdzakat,
6polta betegeiket. Sok kis6rletet tett
a parasztslg nyomorinak enyhit6-
s6re.

Ui t{ajtris

Julius €s augusztus szentiei
7399-ben szents6g hir6ben halt

meg.
II. J6nos P6l p6pa 1997. j6'lius 8-6n

Krakk6ban avatta szenttC.

Anpeo-nezr SzENT Kntce
kirthlyne

Unnepe' jilius 24.

IV. B6la m^gyar kirily 6s Laszka-
risz M6ria bizdnci csLszdri hercegn6
elsSszrilott gyermekek6nt l6tta meg
a napvillgot. Tesrv6re volt Arp6d-
hdzi Szent Margitnak. Gyermekko-
rit6l fogva m6lyen vall6sos volt. IV.
B€la udvardban mind a domonko-
sok, mind a ferencesek szivesen 16-

tott lelkivezet6k voltak. igy juthaton
Kinga eg6sz fiatalon aua az elhat6-
rozlsra, hogy sztlzess6gi fogadalom-
mal 6let6t teljesen Istennek szenteli.

Nem is sejtette, hogy €Iet€r6l m6-
sok m6r tdrgyaltak - n6lkrile.

Mert amikor a t^ter horditk v€sz-
felh6i tornyosultak az orsztg eg6re,
tobb6 nem a dinasztikus tervek, ha-
nem a gyors 6s kozvetlent.il kaphat6
katonai segits6g lett a dont6 szem-
pont. i1y aztdn 7239-ben igent
mondtak a szomsz€dos lengyel feje-
delem leinyk€r6 ktildotts6g6nek, 6s

lednyuk p6r napos viv6dds ut6n
beleegyezett akarafrtkba, de kozben
bizott abban, hogy ha Isten sugallta
neki sztizess€ge fogadalmdt, lehe-
t5v€ teszi majd annak teljesit€s€t az

rii 6letformiban is.

Az orsztrgra sz6l6 esktivS 6s lako-
dalom ut6n nem egyk6nnyen si-
kenilt kir6lyi f1tl€t r6venni, hogy
tartsa tiszteletben sztizess6gi foga-
dalm6t, s5t, maga is ilyen fogadal-
mat tegyen.

A tatlrok a muhi csata 6v6ben
Lengyelorszdgon is vlgigszintottak.
Miutdn elvonultak, Kinga itazalilto-
gatott 'Magyarorszilgra, s az apjdt6l
kapott blnyiszok segits€g6vel meg-
nyittatta a hires bochniai s6bdnyikat.

F6rje hosszabb Setegs6g ut6n,
7279-ben meghalt. Temet6s6n Kinga
m6r a ferences apilcltk ruhljdban
vett r6szt, igy is jelezve 6lete 6zvegyi
szakaszlnak irdnydt 6s tartalmdt.

Jol6n h0ga tLrsasigLban abba az
6szandenci klarissza zitrditba 16pett,

amelyet annak idej6n a f€r1€vel
egytitt dpitteten €s lltou el javadal-
makkal. J6t6konykod6ssal 6s ima-
Elettel teltek el napjai.

1297 6sz6n betegeskedni kezdett,
6s 10 h6napi betegs6g utln 7292
jirlius6ban lilapota v6ls6gosra for-
dult, majd 1i;,lius 24-6n, Szent Jakab
apostol vigili1jln befejezte lld6sos
foldi pLlydjdt.

1690-ben VIIL Sdndor pipa avatta
boldoggd. 6t 6wel ut6bb KI. Ince
pepa Lengyelorszdg egyik v€d6-
szentj€v€ tette. II. J6nos PdI p6pa
7999. i1nius L6-in 6szandencben
szentte avatta.

Szsvr ANNI Es SzrNrJoecmu

Unneptik: jflius 26.

Az ttjsz1vetsEgi konyvek semmit
sem mondanak a Boldogsitgos Sziiz
Mtuia szileir6l. Egy 2. szLzadi apok-
rif irat irja, hogy Mdria ldesanyjit
Ann6nak, apy6t Joachimnak hivt6k,
6s a k6t n6v jelent6se figyelmet 6r-
demel, mert Anna annyit jqlent: ke-
gyelemmel 6ldott, Joachim pedig:
Isten megvigasztal.

Az tinnep dtrtuma egy templom
folszentel6s6nek 6vfordul6i6b6l
ad6dott. A r6gi hagyomdny ugyanis
igy tartotta, hogy Mdria Jeruzsi-
lemben szriletett, 6s szil6hdza, An-
na asszony hitza a Bethesda-t6
kozel6ben 6llt. tz 5-6. szLzadban e
folt6telezett szrilet6si heLy fol€ bazi-
lik6t dpitettek, s ennek folszentelEsi
napja jirlius 26-a volt.

Kornr Szrr.Er Me>rrrluen
szerzetes, udrtanu

Unnepe' auguszfus 14.

Maximili6n Kolbe egy lengyelor-
szdgi kisvdrosban sztiletett 1894.
janudr 8-6n. Szrilei szeg€ny takdcsok
voltak, s hamarosan fol kellett ad-
niuk mesters6griket.

A csal6d annyira szeg6ny volt,
hogy a gyerihekek iskoltrztatdsa e1e-



inte nem 6lit m6djukban, az elemi
ismereteket a csalidban szerezt€k
meg.

1907 -ben Pabianice pl6bdniatemp-
lomdban ferences aty6k tartottak
hosszabb misszi6t. Hatdsukra a k6t
id6sebb fi(r, Ferenc 6s Rajmund el-
hatdrozthk, hogy bel6pnek a feren-
cesek koz6, amit meg is tettek.
Nemsokdra a harmadik testv6r, J6-
zsef is k6vette 6ket.

Rajmund a kisszemin6riumot a

lembergi ferenceseknll v€gezte, s

ugyanott kezdte meg a novici6tust is.

A rendben a Maximilitrn nevet kapta.
1,972 6sz€t6l filoz6fi6t tanult Krak-
k6ban. EIoljfu6i hamar folfigyeltek
tehets6g6re 6s szolgalmira, ez€rt
tovlbbi tanulm6nyok c€Ijdb6l R6m1-
ba krildtek, ahol7972 €s 1,91.5 kozon
a Grcgoritrna Egyetemen filoz6fiifi,
1915-t6l 1919-ig a Nemzetk6zi Fe-
rences Koll6giumban, a Seraphicum-
ban teol6gi6t tanult. Mindk6t szakon
doktordtust szetzett.

1918. dprilis 28-in R6mdban pap'
pd szentelt€k, 6s a fiatal Maximtliln
pitert a rend Krakk6ba ktildte, hogy
a ferences szeminlriumban flloz6filt
6.s egyhintortenetet tanitson. Hama-
rosan azonban ml,sf1l6vre f6lbe kel-
Ieu szakitania a munk6t, mert trid6-
bajt kapott. Gy6gyul6sa utln elha-
tarozta, hogy vall6sos foly6iratot
indit A Szepl6telen 3z6z Lovagja
cimmel.

Plter Maximllifn az eg€sz vlllgot
meg akarta nyerni Krisztusnak 6s a
Boldogsdgos 3z6z Mirilnak: 7929-
ben teh6t misszi6s kisszemin6riumot
alapitott. Egy €rwel k6s6bb n6gy
testv6rrel Tdvol-Keletre indult" hogy
ott irj misszi6kat alapitson. Gyenge
fizikuma miatt csak egy lllomds
alapirdslt tudta befejezni, Nagasaki-
ban.

A hdborf kitorese ut6n negyven
tlrsival egyiitt hamarosan Ietart6z-
tattik, december 8-6n azonban sza-
badon bocs6tott6k. 1941.. februl,r 77-
6n a Gestapo mdsodszor is letart6z-
tatta. Majus 20-6ig a hirhedt vars6i
Pawiak bortonben volt, maid
Auschwitzba szlllitotttrik. ltt a 1567 0-
es rabszimot kapta.

Jirlius v6g6n a74-es blokkb6l, ahoi
P6ter Maximililn is 6lt, egy fogoly-
nak sikenlLlt megszoknie. Megtor-
llsul a ttrbor parancsnoka, Karl

Fritsch a blokkb6l tiz foglyot €h-
halllra it6lt. Amikor fololvastlk a {rz
nevet, egyikr.ik, Franciszek Gajow-
niczek felzokogott: ha meghal, fele-
s6ge 6s k6t gyermeke teljesen
egyedtil marad. Amikor ezt Maximi-
liln piter meghallotta, jelentkezett a
tdborparancsnokndl azzal a k6r6ssel,
hogy mag6ra vlllalhassa a csalSdapa
helyett a hal6tlt. A parancsnok telje-
sitette k6r6s6t.

A tiz hal'lrait€ltet a 13-as blokk
sot€tzLrkdi1tba vezett6k . A zdrkdb6I
mindvEgig rm6dsdg 6s 6neksz6 hal-
latszott, amelyet Maximililn vezetett.
Bens6s6ges imddslggal bircsriztatott
minden halottat, akiket naponta a
z6rk6b6l elszlllitottak Na gyboldog-
asszony vigrliSjinak estCj6n a tilbori
h6h6r olte meg egy fenol-injekci6-
val. Test6t, mik6nt a tobbiek6t, el-
€gett6k. Harminc 6wel k6s6bb,
7977. okt6ber 18-6n YI. Pll pipa
boldogg6, II. J6nos P6l pipa 7982.
okt6ber L7-€n szenttl 

^Yatt^.

Lruar Sznur ROze
szrlz

Unnepe, augusztus 23.

A Sztz M1ri6r6l nevezett R6za - ezt
a nevet mint harmadrendi domon-
kos n6v6r kapta - D6l-Amerika 6s

Peru sz6m6ra olyan jelent6s szent,
mint It6li6nak Szi€nai Szent Katalin
vagy Spany olorszlgnak Avilai Szent
Ter€2.

Peru f5vlrosdban, Limlban szlj-
letett 1586. 6prilis 20-in vagy 30-6n.
A kereszts6gben az lzabella de Flo-
res nevet kapta. A, csalld egy indiln
szolg6l6ja azonban R6zdnak kezdte
bec€zni, €s ez a n€v rajta is maradt.

,,Amint R6za 6rtelme kinyilt, szent
f6lelemmel 6,s irt6z6ssal kenilte a

bfint. Ha azt Crezte, hogy valami
szenvedEly az Ertelme ellen lizad,
minden neh6zs€g n6lktil rildoz6be
vette 6s elfizte magtrt6l." Eg6sz 6le-
t€ben vezek e\t: haj6nak levdg6s6val
tiltakozott 6s fordult szembe csalldia
terv€vel, mely szerint egy j6 hLzb6l
vaI6 lf|6 feles€g6nek kell lennie; ke-
z€t oltatlan m6sszel csirfitotta el; a

derekdn halliiig egy s0lyos lakattal
Ieztrrtlincotviselt; a fej6re vasb6l k6-
szrilt toviskorondt rakott; ciliciumot
hordott €s ostorozta mag6t; az 6gya
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kem6ny deszk6b6l k6szr.ilt; a szilei
hdzdb6l kikoltozott a kertbe egy pai6t

kezflleg €pitett kunyh6ba. E vezek-
l6ssel is lelki anyja €s mestern6je, a

k€tszLz 6wel kordbban €lt, s ugyan-
csak domonkos harmadrendi Szi6nai
Szent Katalin p€lddj1t kovette.

Csod6latos €letlhez az imSdslg
szolgtrltatta az alapot. Napjaib6l oly-
kor tizenk6t 6rit is lefoglalt a sz6be-
li 6s szeml6l6d6 imldsftg. Lelki gya-
korlatait k€zimunklval vdltogatta:
font, sz6tt, himzett, mfivelte a kerlet,
€s bev6teleivel a sziileit tAmogatta.
fIe$orcnlrja \ett az Or Krisztus jelen-
l6t6ben val6 6let 6s a vele val6 sztin-
telen t6rsalgtrs. Eppen ez jelentette
lelki 6let6nek mindennapos tdpl6l6-
kAt.

Keresztes Szent J6nos tariwLnya-
k6nt abb6l a felismer6sb6l indult ki,
hogy a teremtmEny ,,semmi" onma-
g1tt6l, de Isten 6pp azCrt teremtette,
hogy a kegyelemmel oly magassdg-
ba emelkedjdk, hogy a Megtesteslilt
Ige menyas szonya legyen.

Mint a tobbi nagy szent, igen sokat
szenvedett az Egyh6z6rt. Gyotrelmeit
igy vdzolja: ,,Az €letgy6nds igen nagy
szenveddst jelentett... Szorongds, vi-
gasztalans6g, elkesered6s, kis6rt6s,"
harc, a gy6ntat6 atydk r6sz€r6l meg-
hazudtolls, az emberekt6l meg nem
6rt6s, betegs6gek, fdjdalmak 6s a

162.".

A szigorf vezekl6s, a m6sok6rt
val6 szrinet n6lkrili fAradozts korin
lgynak dontdtte. 1617. augusztus 24-

6n halt meg, s uto-ls6 6rAiban lassan

6s nagyon meggondoltan mondogat-
ta: ,J6zusom, J6zusom, maradj mel-
lenem!" Amikor holttest6t iltvitt€k a

Szent Domonkos-templomba, olyan
tomeg kis6-rte, hogy az alkirliy kato-
nlinak kellett megvEdeni.

Hal6la ut6n azonnal lltalinos tisz-
telettel vett6k konil Limdt6l Madri-
dig. EI6szor a Szent Domonkos-
templom f6oltdra kozel6ben, majd a

Szi€nai Szent Katalin-kdpolndban
temerr6k el. 1668. februir 72-€n
avatta boldogge K.Kelemen p6pa.

7669-ben Lima, 1670-ben eg6sz Nyr-
gat-India 6s a Ftilop-szigetek patr6-
n6ia lett. Szentt6 avatdsa 1677. iprilis
12-6n tort6nt. Unnep6t 1727 -ben vet-
t€k fel a r6mai naptdrba, augusztus

30-dra. Eml6krinneppt 1969 6ta
augusztus 23-6n tinnepeljrik.

U1 J{ajtds
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A rink bizott aifundilk

- Cikksorozatunkban sok' sz6 esett arrol' bogjtan alakul ki

; ugts"sAges onefi6kel6s, \nelfogadds' Feluetddhet a
-neriit, 

nog;"n fhrnek ezek' ossze az ald'zatossdg er'6ny6-

,"1,t, iinniLogy eg,'d'ttald'n mi6rt fontos kdrdds ez a ke-

resztdnY neueL1sben.

urut Oruacaoet
Egy szetzetesn6v6rt6l olvastam egyszer' hogy nem az

utiiat ro"embeq aki mindenkin6l kisebbnek 6s 6rt6kte-

i.r,"tnrr.t tartia mag6t' hanem az' aki tiszt6ban van a

-uii^ ertcx.rvel 6s iotlii""t, se Alul-' se tfil nem erftkeli

onmagdt.
SCzis parancs^ igy sz6l: ,,Szeresci felebar6todat' mint

on^uguAuil" Xzaz-felebaratodat is 6s Onmagadat is' Aki

,r..r, ,idlu magiltszeretni, elfogadni' 6rt6kclni' az gyakran

Lepr.l.n a felebatdt szeretetere, elfogad6s6ta' €tt€kel€-

s6ie. Ua mir tu<ljuk, hogy az 6n6rt6kel6st leginkdbb be-

iolyasol6 id6szaku gyt"kkot, €s azt is' hogy a {9n1Vei'iii""l 
"*o kapc,oiat, a Bel€ vetett termcszetes bizalom

ionUrryir" hasonlit az t<lesap|val \ll' a sztil6kkel val6 vi'

szonyra.

Sznnrrr-m' MERT VAGY

Ha valaki gyerekkordb an 
^zt 

tap^sztalta' hogy sztilei

szeretik 6s 6rt6kelik - felt6telek n6lkt-il' teh6t fiiggetlentil

unOl, nogyun viselkedik 6s milyen eredm6nyeket 6r el -'

^t ,on|ui konnyebben fogadia el az Atya szeretetet'

joAA"" el tud'ja binni' bogy az Atya onmagd'6rt' nem

';;;;;, 
,,teliesitrndnv66rt" siirett',6s hogv akkor is szereti'

ha v6tkezik ellene. Az ilyen ember feln6ttk6nt nyitottabb

arra a felszabadit6 6lm6nyre, hogy J6zus Krisztus szere-

i"tUOt *"gnalt 6rte,6s vai6ban elvette a bfineit' Ezhii6-

"li 
et ,rJr.t"tr.l tolti el Isten 6s az embetek fel6' 6s

nagylelk,ive teszi misok elfogadtusira' Megtalllia "hely6t" 
:

6 Isten szeretett gyermeke, uki -itttl"ttt az,6 szetetetlnek

f.i.to"no. nrtefesnett taliiia onmagdt: hiszen az Atya

;;;yr; becstilte, hogy saiifi Fiar adta 6rte' 6rt6kess6ge

tudatirban nincs szti[s €ge arra, hogy mdsok 6rt6kel6s6t

*i"i""at"" kiharcolja' 
"Vtlvel 

O is megtapasztalta mlsok

lrruf.il megbecstil6s6t, tutt becsiilni 6s szeretni m6sokat'

nagylelkfibb a megbocs5t6sban'

Sznnrn-nr<' HA"'

Ha valaki gyerekkordb an azt tapasztalia' hogy sziilei

szeretet6t ki [e[ 6rdemelni, ha mindig fek6ilk neki a

,orr-r6scsakritkandicserikmeg'azk6s6bbnehezen
hiszi el akSrr lstenne k, ak6r h6zast6rs6nak' hogy 5 szeret-

het6. lsten - vagy aklr a felebatlfi - ingyenes' felt6tel

"Zir.urt 
szeretete Glfoghatatlannak tfi nhet sz6mfu a "'lma-

;;G;*6""ye1" ktilo;bo z6 itldozatokkal pr6b6lja "meg-
szereznr" lsten szeretet6t 6s elisme r6s€t' - bocs6nat6t pe-

;l;-;;;"r." foga<[ia el' Felebardtaihoz val6 viszonya is

ennek 6ldozatdvi v6lhat: nem tudja 6ket onmaguk6rt

szeretni, elfogadni, csak akkor, ha megfelelnek eW6r6-

;;i;;k. tvtiveinem 6lte dt azt' hogy akkor is szeretik 6s

*"g;o.tatunak neki, ha rosszat tesz, 6 sem k6pes igy

cselekedni mdsokkal'
Mivel az 6rt6kess€g 6tz€se egyik legalapvet6bb sziik-

s6glettink, az ilyenember m6s m6don pt6b6lja meg "€rt€-

t 
"ire 

t"rrni" onmag6t: mindig ,rz'keltetni aka(a' bogjt 6

megiscsan iobban isi.nd'lja, jobban tudl1.3' dolgokat' hogy

O,io.,ror"' ember. On6rt6kel6s6hez szriks6gesnek tartja'

t oi matot ,,fdlott' legyen, ez€1t iSVe\szik - sokszor

nemistudatosan_*^gatj6szinben,m6sokatpedigin-
iiiv nega(wan feltrintetni' Elit6l mdsokat (ezzel is

;;;"t*; mag6nak, hogv bezzeg.g i:bb) Naplltisa a

.rea.tez6s, mindenk6ppen be kell bizonyitani4 hogy

,r"ki ,run lgaza, hogy 6 a ,,iobb ' Nem. kell tovibb folltat-

ni a sort ihhor, hogy l6ssuk, milyen kbvetkezm6nyekkel

vanmindezazembetikapcsolatokra'6sperszeaz
Istennel val6 kaPcsolatra is'

Ez naAn vEcmcrs?
Azt jelenten€ ez, hogy aki gyerekkordban nem kapta

meg a'feltetel n6lkiili sieretetet, annak nem sikerulhet az

6lete? Semmik€ppen nem vonhatunk le ilyen kovetkez-

tet6st. Isten hatalma enn6l sokkal nagyobb' Mivel az

,iiuU "ar"tt 
viselked6s el6bb-ut6bb cs6dbe visz' az em-

ber felismerheti' hogy a teljesitm6nyen'.a v6dekez€sen

^i^p"let 
on6rt6kel6se osszed6lt' (Fontos l6p6s' 'hogy ezt

n.ii*"t1. mag6nak: sok ember elbukia ezt a lehet6s€'get

a btiszt<eseg Liatt.) Ha r'46tt, hogy onmag6t6l nem tud

tovdbbl6pni (ehhez tobbnyire valami, nagy.on filidalmas'

;;;;;;a';t*uny kell), tal6n eljut od6ig' 
-hogv 

k6rie €s
-"iig"al^ 

tsten tocsanatilt €s szeretetet' Ez egy hossz0

iotyZ^ur, de lassan eljuthat a kegyelem segitscgcvel

od6ig, hogy mdr nincs sztiks6ge onmaga 6rt6kess6g6nek

ttt"7vg"r;tara, m6t nem fiigg m6sok .elitcl6 
vagy el-

irr*rO"rret.- 6ny6t5l: on6rt6kel6s6t az adia' hogy Krisztus

meghalt erte, Isten megbocs6tott ne.\i €s szereti 6t' Ez a

ev.?"kkorl sebekb6l ial6 gy6gvul6s,'6tia' 6s minden

i.ir"tteg"t annak, aki hisz Isten kegyelm6ben'

A sztn6r SZEREPE

Isten a gorbe sorokra is tud egyenesen irni' a sziilSk

viszont nalgy tehet6s6get - 6s egyben felel6ss6get - kap'

tak tstent6l, kozvetit6l lehetnek a kegyelemnek' mintAja

;;;;i6""es 6s elfogad6 szeretet6nek (csalldegyhltz)'

H, 
"UUIn 

a l6gkorbei novekedhetnek a gyerekek' ez

nutut*", aian ek a sztil6kt6l - akik igy Isten eszklz€v€

6s teremt6 rAtsaivt v6lnak'

Haasziil6knemkozvetitikeztakegyelmet-ta|6n
6ppen azeft, mert az 6 gyerekkoru.klan. nekik sem volt

.r3trttf. ilyenben - Isten ttegyetme akkgr i1 mfikodhet' de
-izAiztoi, 

hogy sokkal vasragabb falakat.kell 6ttornie' 6s

a gyerekeiknek sok "t"t'itl6t 
6r6n kell eljutniuk a

kegyelem elfogadisitlg 
e
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HaI t adunk, Istentink, hogy gyermekekkel ajdn-
d€kozt61 meg minketl Koszonjtik, hogy annyira becsrilsz
minket, hogy egy id5re r6nk biztad 6ket! K6ririk, dlll mel-
lettilnk, hogy ne akadllyar, hanem kdzvetitdi legytink a
kegyeiemnek, melyet gyerekeinkre ki akarsz Lrasztanit.
Tegy6l minket eg6szen tiszt6v6, 6s At16tsz6v6, hogy it-
engedjrik a Te f6nyedet, 6s el ne homllyositsukl Alctj meg
minket,.hogy betolthessrik felelSs sztil6i hivatdsunkatl
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Gy6gyitsd meg a sajdt gyeiekkorunkb6l szdrmaz6 sebein-
ket 6s azokat is, amelyeket m6sok vagy a sajdt bfneink
ejtettek a lelkrinkon! Szeretn6nk a Te szolgdlatodra nevel-
ni a gyerekeket, 6s p€Id6t adni nekik, ahogyan MAria €s

J6zsef a gyermek J6zussal tette. K64rik, maradj veh.ink
mindv6gig Szentlelkeddel! Amen.

P opo u i csn e P a loj L ay M dll a

Eletige, 2OO3. augusztus
,,Most pedig balld, Izrael, azokat a

parancsokat es tdrudnyeket, anxe-
lye knek a megtartasara tanftalak... "

(MTora 4,1)

Isten i,gy sz6| hozzdnk, mint
bat?ttalhoz. Izrael 6si n6pe br-iszke
volt arra, hogy Istene olyan Isten,
aki kozel van hozz6, aki igaz
torv6nyeket 6s szabLlyokat ad
neki'. Ezt olvashatjuk az 6szovet-
s6gben, a Misodik Torv6nyk6nyv-
bdl fent id6,zett r6szletben is.

Isten ig6j€nek ki.ilonleges varLzsa
van. Ez€rt konnyen azt hihetjrik,
hogy mindent megtesztink azzal,ha
meghaligatjuk. Ezzel szemben az
ig6t 6lett6 is keli v6ltanunk, 6s ez
alapvet6 fontoss6g6.

Lz lJjszovets6gben Jakab apostol
is erre hivja fel az els6 kereszt6nyek
figyelm6t:,,Legyetek megval6sit6i
az ig€nek, s ne csak hallgat6i, kr-i-
lonben onmagatokat csalj6tok
meg!"' Ugyaoezt tanitotta M6zes is,
amikor ezekkel a szavakkal fordult
a n€phez:

,,Most ped.ig balld, Izrael, azokat a
parancsokat es toruenyeket, a.n'te-

lyeknek a megtartasara tanitalak... "

Haligatni reh6t 6s €lni az ig€t.
J€zus van ielen az trltaIa kimon.

dott ig6kben; az 6 ig€i: 6 maga.
Orok ig6k, ez6rt minden idSben
aktu6lisak; 6s egyetemesek, teh6t
mindenkire 6rv6nyesek, b6rszint6l
6s kult0r6t6i friggetlemil. Szavai
nem egyszerfien buzdft6sok, javas-

latok vagy parancsok, mint az
emberi szavak, hanem magukban
hordozzitk €s itadjdk az Eletet.

Ezzel kapcsolatos J6zus ismert
p6ldabesz6de3, ahegyi besz6d. En-

nek v6g6n homokra €pitett hltzhoz
hasonlit mindenkit, aki lelkesen
hallgatla ig6it, de nem viitia 6lett€.
Amikor jon az es5 6s a sz6l - vagyis
a konnyfi 6s cs6bit6 emberi meg-
olddsok 6s a mfrl6 kdprdzattrkkal
elbrivol6 hamis tanitlsok -, az ilyen
ember talpa al6l kim6letlemil ki-
csirszik a talaj, mert az evang6liumi
tizenet nem v6lt benne 61en6.

Azokat pedig, akik gyakorlatttrt
valtiak ig6it, J6zus sziHllna 6pitett
hdzhoz hasonlitja: johetnek pr6-
bat6telek, kis6rt6sek, k6telyek vagy
elbizonytalanod6sok, az ilyen em-
ber m6gis rendithetetlenr,il az Evan-
g6litrrn trtjdn mand, 6s tov6bbra is
Isten lg6j6ben hisz, mert megta-
pasztalta igaz volt6t.

Isten ig6j6nek meg6l6se val6ban
forradalmasitja szem€lyes 6ietrin-
ket, €s annak a kozoss6gnekaz €le-
tet iS, amely osztja vehink az
Evang6lium r-izenet6t.

J6zus ig6it gyermeki egyszerfis6g-
gel kell meg6lmink. Ezt mondja
nektink: ,,Adjatok, 6s adnak majd
nektek isl"4 Hiny szor megtapasztal-
tuk, hogy min6l tobbet adtunk,
ann6l tobbet kaptr,rnkl Milyen sok-
szor l6ttuk, hogy nem maradtunk
rires k6zzel, mert minden alkalom-
mal, amikor adtunk a rdszorul6k-
nak. szLzszor annvi Erkezett cser6-
bel Es ha nem volt mit adnunk?

J€zus tal6n nem azt mondta, hogy
k6rjetek, 6s adnak nektek5? Mi is
k6rttink..., 6s h6zunk megtelt min-
denf6le foldi joval, hogy legyen mit
tov6bbadnunk.

Amikor agg6d6ssal tolt el egy-egy
er6nket feltilmfri6 helyzet, 6s a
szorong1.s megb6nit minket, eml6-
kezzink J€zus szavaira: ,Jojjetek
hozzlm mindny lian, akik elf 6r adta-

tok 6s meg vagytok terhelve!"6 Ha
rtbizzuk minden nyugtalans6-
gunkat, megl6.tjuk, hogy visszat€r a
b6k6nk, 6s megolddst talllunk
probllmdinkra.

Isten ig6je megtori dntinket, eltor-
li onz6srinket, 6s J6zus6hoz hason-
l6v6 alakitja gondolkoddsm6dun-
kat. akaratunkat. cselekedeteinket.
Az ig1t 6lve fehilkerekedik ben-
nink az isteni logika, az evang€liu-
mi mentalitds, 6s mindent ilj szem-
mel fogunk l6tni. Megvlitoznak
mdsokkal val6 kapcsolataink is. Ha
azok, akik kordbban nem ismert6k
egym6st, egyritt meg6lik Isten
ig€j€t, 6s elmes6lik egym6ppak eb-
b5l fakad6 tapasztalataikat, felfe-'
dezik, hogy egymits testv6reiv6, egy
n6pp6, €15 EgyhAzz| v6lnak. Az
evang6lium egyetlen ig6je, ha so-
kan 6lett6 vtrltandk, megvAltoz-
tatl:'latna a tdrt6nelem menet€t.

Isten ig6je, ha meg6ljrik, csod1kra
k6pes. Ez€rt szivinkben irj, hat6rta-
lan bizalom sztiletik az Atya sze-
retete irent, aki mindennap kozbe-
l6p, hogy gyermekein segitsen. Ig6i
igazak. Ha meg6ljtik azokat, akkor
6 is sz6r6l sz6ra betartja 6ket, 6.s

megadja mindazt, amit megig€rt: a

szlzszorost itt a foldon, a Menny-
orszltgban pedig az 61et teljess6g6t
6s a soha v6get nem 615 boldogs6-
got.

Cbiara Lubicb

'v6.: MTorv 4,7-8
'zJak 7,22
3 vo.: Mt 7,24-27
n Lk 6,38
5.Mt 7,7 

a
" Mt 11,28
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Plrhcska
R6gen tort6nt ez, n gYon r6gen, s olyan nagyon

messze, hogy m€g a torony tetej6r6l se lehetett oda-

l6tni. Egy kis felh5cske szriletett a hegy folott, de
"olyan sz6p gondor felhScske, hogy a nap 6s a hold
egyszerre bfijtak ki az 6gen, csak hogy l6thass6k a kis

felh6t. A vihar is k6zen fogta kis unokiit, a szell6ket,

igy indult el veltik megl6togatni Pdtilcskdt, a most

sztiletett kis felh6t.
Briszke is volt felh6papa 6s felh6mama gy6nyord

gyermek6re, 6s gyakran mondogatta felh6papa a

szomsz€dainak:

-Megl6tjdtok, mire megnS: zivatar lesz bel6le!

- Az bizony - mondoganlk a felh6szomsz6dok -,
zivalar, de m€g orsztrgos es6 is lehet'..

Csak felh6mama b(rsult, mikor ezt a besz€det hal-

lotta; 6 
^zt 

szerette volna, hogy mindig ilyen kicsi

maradjon a gyermeke, ilyen szelid €s gondor. Sohase

killtson haragos vilLdmszavakat, ne veszekedjen

mennydorogve a folddel, s ne verje le j6gkavicsokkal

a gytimolcs f6.k v irigait.
Amig igy agg6dott felhSmama Pirdcska sorsa folott,

az eryre novekedett, egyre er6sebb lett, s m6r egye-

dnl szaladgllt a hegy csficsai felett. Egyik reggel oda-

6ilt szrilei el6, 6s igy sz6lt:

- Most mdr megn6ttem, er6s vagyok, engedjetek el

vildgot lltnil
FeIh6papa btiszk6n n€zett Pilrdcskdta, s igy viia'

szolt:

- Menj csak, fiam, vlndorold be az ege1, sz6ti6I vil-
Itrmokat, mennydorogi haragosan, l€gy er6s, btiszke

felh6!
FelhSmama igy sz6lt:

- Menj, fiam, 16rdbe az eget, szeresd az etd6ket s a

r€tvirlgait,6s szelid l6gy, mint n6n6d, a sziv6tvfny..'
P6r6cska egy-k6t es6cseppet konnyezett, elb(rcsri-

zott szileit6l, reptilni kezdett az €gen. Mikor egy erd5

fo16 6rt, hallotta,hogyan s6haitoznak odalent az 6gakt

-6, felh6cske, \ntozz meg minket, mert haltka
szdradunkl

A kis felh6nek esz€be jutottak anyia szavai' s meg-

ontozte a tikkadt lombokat. Azt6n tovlbb vdndorolt,

s egy r6t fo16 6rt. Amikot meglilttdk az elsZrgult

f6sz6lak, mindny6ian konyorogni kezdtek:

- 6, kedves felh6cske, ne hagyi szomian halni min-

ket!
Pirdcska6ket is megontozte, 6s boldogan hallgatta'

hogyan korryoljlk a ffrszllak az es6cseppeket' De

akkor bizony m6r nagyon kicsi felh6cske volt, frgy

megfogyott az erd6 €s a mez6 megontoz6se ut6n,

hogy m6g sziilni sem tudott volna, ha meg nem

konyonil rajta a sz€l €s nem fogja et6s kariai koz€'
Alkonyodott m6r, mikot egy bfizatilbla f6l€ 6rt, ahol

a gazda 6ppen szomonian leste az eget. Mikor a kis

felh6t megliltta, drommel felkidltott:

-6, drega felh6cske, viditsd fel az €n kal1szaimat,
mert ha elszdradnak, nem stithetek kenyeret a gyere-

keimnek!
A kis felh5 rogton es5v6 vlltozott, s a szomjas

ka\lszok boldogan hailadoztak az es6ben. A sz61 pe-

dig hii}}ra kereste kis bardti\t, mert az m6r elrfint az

€916l.
igy halt meg Pdrilcska, de mEgsem halt meg, mert

tovlbb el falev6lben, ffrsziiban, matgat€tdban,
btzitban, keny6rben.

ZeIk Zoltdn

A hirom pillang6
Hol volt, hol nem volt, volt erySzer hdrom pillan-

g6testv6r. Az egyik piros volt, a m6sik s6rga, a hat-
madik pedig feh6r. Nagyon szerett6k egym6st, j6-

ban-rosszban osszetartottak. Egyik nap is egynft j6't-

szott"k a r€ten, virZ,gr6l virdgrz ropkodtek, ktil6nos

tancot lejtve. Napestig igy hancirroztak voIna, ha

kedvtiket nem rontotta volna el egy hatalmas felh6.
Amikor ell\lt az es6, siettek haza, hogy fed€l allt

keniljenek, m6g miel5tt meg6rkezik a nagyobb

vihar. Szuleik azonban nem voltak otthon, €s a hitz

ajtajlt zdwa talfititk. Visszamentek a r6tre, 6s beko-

pogtattak a liliomhoz:

-Kedves liliom, fogadj be minket, mert jon a

vihaq 6s m€g jobban eldzunk!

-J6, i6 - mondta a liliom -, a feh€t pillang6t szi-

vesen befogadom, mert az illik hozzdm, hisz 6n is
feh6r vagyok. De a pirosat meg a sLrgitt nem fogad-

hatom be, mert m6s a szintk, 6s mindenki 6szre-

veszi, hogy idegenek.

-lHfu ha testvCreimet nem fogadod be - felelte a
feh6r pillang6 -, akkor 6n se megyek hozz6d. Nem

hagyhatom el 5ket!
Ezutln a tuliplnhoz siettek:

- Tu1ip6n, tulip6n, sz6p piros tulip6n, fogadj be

minket, mert jon a nagY fekete vihar!
A tulip6n egy kis topreng6s ut6n igy sz6ll

- Rendben van, a pirosat befogadom, mert hason-

16 a szine az eny€mhez, De a m6sik kettS menjen

m6shov6.

- Nem lehet - viiaszolta a piros pillang6 -' nem

hagyhatom el a testv6rkdimet. En sem megyek be

hozz6d, ha 6k nem johetnek.
IJgyanigy jltrtak a s6rga koromvirlggal is. Ekkor

. felfigyelt a nap, hogy mennyire szeretik egym6st

ezek a pici pillang6k. Megparancsolta a sz6lnek'

hogy 6zze el az es6t. A pillang6k pedig estig vigan

t'ncoltak a r€ten' 
wiri HofJitirner nyoman
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Bibliailsrz - 3.
L. ,,LzeI6tt Isten a pr6f6tik 6qan tobb alkalommal 6s

tobbf6le m6don sz6lt 5seinkhez. Ebben a v6gs6 korszak-
ban a Fia 6ltaI besz6lt hozz6nk..." Hogy hivjuk szakkife-
jez6ssel Istennek ezt az 6nk6zl6 tev€kenys€g€Q

2. Mivel hasonlitja ossze Pll apostol az egyhdzat a ko-
rintusi lev6lben?

3. Kiket 
^evezett,,korintusiaknak" 

az 6kori vil6g? '
4. ..Istenn6l semmi sem lehetetlen." Kit6l szdrmazik ez a

megfogalmazls?
5. Az egyik evang6list6n6I gyakoriak az utallsok az

6szovets6gi ig6retek teljesedds6re. Me$ik evang6iist6r6l
van sz6?

6. Ki volt Didimusz?
7. J6zus csalldfljdban h6ny tagot sorol fel M6t6. 6s ht-

nyat Luk6cs?
8. A Jird6s lev€l szerz6je ki tesw6r6nek vallja magff?

9.Jdzus imddkozott egyik apostol66rt: meg ne inogjon
hit6ben. Melyik apostolr6l van sz6?

10. H6ny kenylrszaporitlsr6l tesz emlit6st Mdrk
evang6lista?

15-

Ked.ues fiatalok/

A Bibliai uetdlkedd folytatddik, de
rnost md.r minden egjtes alkalornm.al
kisorsoljuk a belyes bekcilddk kdzr'il a
nyefiest es kdnyujutalomban rdsze'
sftjaik. Sok sikert bozzd.!

K6rd€sek a Jelen6sek k<in1ru€b6l

1. Mit jelkdpez a bdt csill.ag is a
Itdt gyertyaiartd?

a. A h6t f6kly6t 6s a h6t szentseget.
b. A h6t napjair 6s a h6t pecs6tet.

Bibliai vet€lkedd
c. A h6t egyh6z angyalit 6s a h6t

egyhAzat.

2. A ltitomdsba.n bdny adn iilt a
kird.ljti szdk kdrtil?

a. Huszonn€gy
b. N6gy
c. Tizenn€gy

3. Az ittitdik barsona meg'
ftijdsa utd.n mik jdttek ki a krtt
fdisUebfl?

a. Skorpi6k
b. S6sk6k

c. HangyAk

4. Az angjtal, aki leszdllt az
6SbdI, bdny esztenddre kiitdzte
meg a. sdtdnt?

a. Ezer
b. Tizezer
c. Orok id6kre

5. Folytasdt
Beteljesedett! En vagyok az Alfa 6s

az Omega, a kezdet 6s

A Bibtai kviz rn6sodik fordul6iinak helyes
megfeitCse
6szduetsdg

1. Mit jelent az Evangllium kifejez6s 6s milyen nyelvb6l

ered? - OrOmhiq gorog - hirndk, angyal.
2. Mi volt Mdt€ foglalkozlsa? - Vdmos vagy ad6szed6.

3. J€zus egy alkalommal Jeruzsllembe menet valahol Ga-

lilea 6s Szamaria hat6r6n betErt egy faluba, 6s ott meggy6-

gyitott egy csopofi leprdst. Kozr-iltik egy visszat€rt, hogy
megkoszonje J6zusnak a gy6gy'ul6st, a tobbiek ezt nem tet-

t6k meg. H6ny leprdst gy6gyitott"meg J6zus? - 10 leprlst.
4.Hogy Wwt6k a f5pap szolg6j6t, akinek a Getszemlni

kertben P6ter karddal lev|gta a jobb ful6t? - Malkus.

5.Ki az Apostolok cselekedetei cimfi irjszovets6gi konyv
szetz6je? - Lukdcs evang6lista.

6.Ki illitotta fel az elsS betlehemi litszolt? - Assisi Szent

Ferenc, 1.223-ban Grecci6ban.

7. Hogy Wlja az egyhdz azokat a firigyermekeket, akiket
Her6des megoletett 6s feltehet5leghlnyan voltak? - Apr6-
szentek, 20-30 szem€ly. A hagyomdny szerint siriaik a szil-
let6si barlang kozel6ben voltak.

8. Melyik a legkivll6bb kegyelmi adomtrny? - A szeretet.

9.Ki lital irad ki szivrinkben az lsten szeretete? - A
Szentl6lek 61tal.

10. ,,Aki hisz benne, annak 6rok 6lete van." Melyik cso-

dajel utln tette J6zus ezt a kijelent6st? - Csoddlatos keny6r-
szaoofitAs. /Besz6d az €let kenyer6r6l.

Helyes villaszok az el6z6 szetlu_ bibliai
vet6lkeddi€ben feltett k€rdGsekre

1. Hogy nevezt6k azt a kaput, amelyikn6l P6ter

meggy6gyitotta a b€nifi?

b. Ekes-kapu

2. Mit adott el Annanids feles6g6vel, Szafitival

egyiitt?
c. Foldet

3. Ki mondta kinek: ,,Menietek, 6lliatok ki 6s hir-

dess6tek a templomban a n6pnek a larrttilst err6l az

6letrdl."
a. Az 0r angjtala az aPostoloknak.

4. Mi mlszon P6l kezlre M6lta szigetln?

b. Vipera

5. Lz angyal mondta P6ternek kiszabaditdsakot:

,,Ouezd.fel magad, 6s ueddfel saruidat!"



HUMOR
Korous-HinszotcAttt
Egyik koldus a m6sikhoz:

- Komoly tandcsom van. Ha ado-
mdnygyfijtS korfiton jdrsz, akkor az
Isteni Irgalmassdg kolostor6ba be
ne tedd a lAbadl

_ Miert
- Mert munkit ajlnlanakl

Dao cneries!
Elet-interjfit keszitenek egy hires

filozofussal. A riporter egjtik kdrd6-

sdre teljes komolysriggal ,gy
latkozik:

- En, .hd.la Istennek, ateista

wok.

Teraros rEnoEsnr

- Mi6rt nem veszik feI a katica-
bogarat az egyetemre?

- Mert csak h6t pontja van.

- Mi6rt nem jd.tszik a tfizolt6-
zenekar betonon?

- Mert nincs olyan hangszer.

LveN-orveN
A rendSr a razzia sor6n igy sz6l

egy huligdnhoz:

- Hol :r munkahellre?
-- Erre-:rrra.

- Dolgozik egylltal|n?

- Egyszcr-rnlsszor.

- Es mit?

- Ezt-azt.

- frizetbe veszem!

- gs mikor engednek ki?

- El6bb-ut6bb.

Mecellrlcsfl-e
A rend1r elmegv (rz oruoshoz:

- Kdrem, doWtor ut; segftsen raj-
ta.nx, ?nert csuklom.

a ,-,
- Es miota uan {gl?

- Mdr uagt fdl 6u 6ta.

- Es akkor miert nem jott kordb-
ban?

- Mert azt bittem, bogy ernleget-
nek.

K6t l6gy s6tdl Rcbinson fej6n.
Egyszer csak megsz(,lal tz egyik:

- En most elmcgycl<. t\{ajd P6nte-
ken talllkozunk.

Ecv pAn KoRcsoLYA

A diakmise utd.n a pl1bd.nos nxeg-

lepetten ldtjct, hogy eggt pdr kor-
csolya d.f"ud.lkodik a sekrestjtCben.

- HAt ez,uajon ki6lehet?
Mire a kapld.n:

- Bizor r,ydrct az eg,,ik fagl,tosszm-
te!

Pszicbid.ter: Szokott-e hallani
hangokat olyankor, amikor nern I6t

senkit?

nyi- Pdciens: Hogyne, krilonosen ak-
kor, amikor telefondlok.

ua-
Szoballtny: Az €bresztdt tehat ot

6rd.ra k'iri.
Vend6g; Igen, kisasszony, espedig

csdkkal/
Szobalfny: J5, majd sz6lok az

6jjelidrnek.

-F6j m€g a fogad? - k€rdezi az
agg6d6 anyuka a fogorvost6I 6r-
kezS kisllnyit.

- Nem tudom, mert a fogorvos
b6csi ott tartott^ mag6nil.

- A feles,1gem idegosszeomld.st ka-
pott - panaszkodik eg,t fe(. - Nem
6rtem, mi6rt, amikor mindent meg-
tettenx neki. Reggelenkdnt p€ldd.ul
mindig odauittem neki a kd.udt az
d.gyba. Neki csak meg kellett uolna
dardlni.a.

Egy hivatdsos bokszol6 mft6tre
szoml.

-Elaltattitk a plrcienst? -klrdezi a

sebdsz a ndv€rt6I.

- Sajnos, nem megy. Arnikor a

szLmolAsnltl kilenchez 6n-ink, min-
dig ijra felkei.

Szab6nd fetb{uja az tlgyu,4d.jdt, 6s

megk1rdezi:

- Mondja, bogj,tan tudnd'm meg-

bd.ldlni a segfts€gdt?

- Hd.romfdlek€ppen - hallja a ud,-

laszt -, k€szpdnzben, csekken uagjt
atutaldssal.

A gilisztallny iW sz6l az udvar-
l6iithoz:

- Ha nem veszel feles6gril, a tyuk
el6 vetem magamt

Mit mond a pesszimista?

- Siornyfr ez a uild.g! Rosszabb

mdr nem is lehetne!
Es az optimista?

- Haha!Debogynem!

Strauss nyolcvanadik szr.ilet6s-

napjdn a B6csi Filharm6nidt vez€-
nyelte. Az el5ad6s ut6n meghat6d-
va mondta a zenekarnak: ,,Gye-
rekek, nagyon sajniiom, hogy nem
vihetlek benneteket magammal a

sirba. Olyan sz€pen folytathatndnk
a muzsik6I6stl" 2


