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2003. szeptember 1-j6n kertilt sor a
'Munkdcsi Katolikus Liceum €vnyit6jtua 6.s (rj 6prilet6nek meg6ld6sita.
Az iinneps6g Veni Sanct6val kezdSdott a munk6csi Tours-i Szent M6rton-sz6kesegyhlzban. A szentmise
f6celebrlnsa Dr. Sereg6ly Istvdn egri
6rsek, a Magyar Katolikus PrisPoki
Konferencia elndke volt. Vele koncelebr6lt m6g Majnek Antal megy6sptispok, Babiiy Andrds mez6kaszo'
nyi pl6bdnos, Los6k Istvin szollwai
pl€biniai korm6nyz6, Ficzek LAszI6
egri 6rseki titkar 6s Molndr Jdnos
ungvlri kdplln. A liceum 6ptilet6nek
meg6ldds6n rlszt vett m6g PoginY
Istvdn munkdcsi Pl€biniar kormAnyz6 is, Az 6piilet megdlddsifi Dr.
Sereg6ly Istv6n egri 6rsek v6gezte'

A Munkdcsi Katolikus Liceumban az lntlzm€ny fenn6ll6sa 6ta - a harmadik tanlvet kezdt6k el a tandrok
.6s a difkok. Az immtrr hdrom 6vfolyamosra b6vitett liceum dilkiai v€g-

re megfelel6 6priletbe koltozhettek, ahol mindegyik 6vfolyam k6nyelmesen
elf6r.

Lz idei tan1vnyit6 tinneps6g, mint mindig, Veni Sanct6va| kezdddott

a sz6-

kesegyhdzban. A szentmisq elej6n Majnek Antal prispok koszontotte Dr. Sereg6ly Istvdn egri 6rseket, aki a Magyar

Katolikus Ptispoki Konferencia nev6ben €rkezett hozz6nk. A ptispok atya
koszonetet mondott a maryar pUspdki
karnak, akik nagy segits6get nyirjtottak
ahhoz, hogy a katolikus liceum 6j 6ptfletbe koltozhessen.,,Koszonetet mondunk mindazoknak, akik lehet6v6 tett6k, hogy megvegyr.ink.6s rendbe hozzunk egy 6ptiletet elsS katolikus liceumunk sz6m6ra. Koszlnom ezt a hi'
veknek is, akik nemcsak p€nzzel tlmo'

gattak minket, hanem nagYon sokat
imldkoztak is 6rttink."

Az egri 6rsek atya vdlaszul elmondta:
,,Orom 6s megtiszteltet6s sz|momra,
hogy itt lehetek. Mi Magyarorszlgon
szerencs6sebb anyagi adottsdgokkal
rendelkeziink, s ezekkel az anyagi javakkal Isten el6tt elszdmollssal tartozunk. Lz eg€sz naP a mez6n, gYArakban f6radoz6 eryberek lldozatossiga
tette lehetdv6, ho:gy tilmogatni tudtuk a
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YaI6ban, az €pilet frissen festve, tisztln, hivogat6an vdrta
a tanulni vigy6kat.

Ezutln Dr. Sereg6ly Istv6n egri 6rsek megdldotta az
6ptilet falait, majd a tantermeket. Az'rinnepslg agap€val
6s besz6lgetlssel zdruh, mialatt a tantermekben elkezd6dott a munka.
Az 6vnyit6 rinneps6get a Munkdcsi I\ttsSgi K6rus is sz6pitette 6nek6vel, Szvirida Jlnos vezet6s6vel.

Az r.inneps6g utdn rovid interjriban Dr. Seregdly Istv6n
egri 6rseket k6rdeztem:

-Ifogjtan foga.dta a Magyar Katolikus Piispdki
Konferencia. a felkdrdst a liceunr fij €ptiletdnek tdmogatd.sd.ra?
liceum 0j €ptilet6nek megvisdrl*sit; az 5 adomlnyaikb6l
gyfilt 6ssze a tdmogatAs 6sszege. A nemzeti 6s a kereszteny osszetafiozas vett rd minket, hogy a liceum tigy6t
felkaroliuk."
A szentmise olvasm6nyait a liceum <li6kiai olvastdk f'el,
majd az egri 6rsek atya sz6lt a megjelentekhez.
,,Mindent meg kell tanulni: ismerni kell a i6t,6s ismerni
kell a rosszat" - figyelmeztette a dilkokat. ,,Nem mindegy,
mire mondom, hogy j6 €s igaz, mire mondom, hogy
Lossz, 6s tivol tartom rnagam t6le. Min<lazt, amit megtanultam, a magam boldogulds6ra, a r6mbizottak szolgLlatira €s minden ember tidvoss6g€re kell forditanom."

Elni muszdi. Aki ezt az alaptlrv1nl't figyelmen kivtil
hagyja, el fog t6nni ebb6l a v1l1gb6l. Eletreval6s6gunk
jele ez az rnt6zm6ny, amely mdsok i6akaratSb6l is l6testilt.

Az1rt iott l6tre, hogy tanul6it megtanitsa arra, hogyan
alakitsanak a viI6gb6l emberi otthont, s azt tovlbb €pithessr"ik mindenki javira.

,,Koszonom a szr.il6knek a tan(sigtdtelt, hogy katolikus
iskollba engedik gyermekeiket. Koszon6m ezt a di6koknak is. Nem lesz hibdtlan ez a tan€v sem, de mindent ki
lehet 6s ki is kell javitani. T6ved6st 6s hibdt kijavitani kereszt€ny k6teless6g.

Kdszdnom a tanlroknak is, hogy ebben a pluralista tArsadalomban v6Ilali6k, hogy a kereszt6ny gondolkoddsm6dot 6s villgn1zetet tovdbbadilk a di6koknak.

Koszonom az lpilet 6pit6inek 6s j6tev6inek nagylelkfis6g6t. Isten nem marad acl6sa senkinek, aki az 6 teweit
szolg|lja.
Imldkozzunk, hogy a liceum be tudja tolteni rendeltet6s6t. Ahol ketten vagy hlrman egyritt vannak, egyet k6rnek, ott J6zus vehink imidkozik, €s az Atya meghallgat
minket.
Mlria oltalmltba ai6nlom a liceumot. Akinek a kezlbe
Isten az 6 Fiet tette, ott i5 helye lesz a liceumnak is 6s
minden di6kj6nak, tan6r6nak."
A szentmise uttrn a liceum frj 6ptilet6ben, a Nedeczei u.
20. alatt folytat6dott az iinneps6g. Mint Kristofori Olga
igazgat6n6 elmondta, ez a hely nagy jelent6s€gtr szdmunkra, mivel 6r,tizedekkel ezel6tt ebben az 6ptiletben
magyar iskola m6k6dott. Majnek Antal ptispok m6g egy-

magyar prispoki katnak a
szer k6szonetet mondott
^
nagylelkri tdmogatAs€rt, 6s mindenkinek, aki bdrmivel is
tamogatta a liceum l6trejottet. Kiilon megkoszonte az
igazgat6n6nek, hogy eg€sz nyarlt fellldozta az6rt, hogy a
fel6jit6si munkdlatok szeptember elsej6re v6get 6rjenek.

- A legnagyobb

j6akarattal. Ennek ellen6re nem tudtlmogatdst
adni, mint szerefttik volna, minket
tunk annyi
is akaddlyoznak anyagi korldtok.

-Miljten szerepe

-Az

aa.n egJ,

katolikus iskoldnak?
a tdrsadalom mentali-

6rtelmis€g hattrrozza meg

tAsdt. A katolikus kereszt6ny szellemben felndv6knek
meghat6roz6 szerepr.ik lesz ennek alakitlsirban. Az egyhtrz: misszi6s egyhdz, az evang€liumot a hivek feladata is
k6pviselni, kereszt6ny tanfsdgt6teliel.

-Miljten felad.a.ta aa.n A Munkd.csi Katol:ikus Itceumnak, lnagyat tannyeluii iskolakdnt a rnagyarsdg megmaradd.sdban?
- A magyars6g megmaraddsa 6letk6rd6s. Ha lesznek
magyarok, lesz magyar nemzet, ha nem sztiletnek magyarok, nem lesz maryar nemzet. A gyermek6rt a csaISd,
a kimrivel6sl,rt a kereszt€ny magyar iskollk a felel6sek.
Nem tartjuk magunkat tobbre senkin6l, de kevesebbre
sem.

a keresztdny neuelds cdlja?
-Fogyaszt6i tdrsadalomban 6ltink, nem hagyhat6 ki a
meg6lhet6si szempont sem. Aki mffveltebb, nagyobb az
es6lye, hogy itt, helyben meg6lhet6shez jut. Eur6pa 6s
Azsia hatLt|n az eur6pais6g, melybe beletartozlk a ma'

-Mi

gyarsdg is. kecsegtet5bb a meg6lhet6s javitltsa szempontiib6l. Az a k€rd6s, meg tudnak-e maradni keresztCny magyaroknak az itt 616k. Fontos, hogy az 6neimis€g itt maradjon, hiszen, mint emlitettem, 6k hatlrozzdk meg a tarsadalom mentalit6s6t. Az egyszer(bb emberek nem tudj6k
megfelel6en k€pviselni 6rdekeiket, kdnnyebben elvesztik

identitdsukat. Az €fielmis1g az, mely hosszir tdvon tenni

tud a kilrpdtallai

magyarslg megmaraddsl6rt. Fontos,
hogy tdbbnyelvriv6 vlljanak: anyanyelv€n €s az 6lIamnyelven kivtil mindenki tanuljon meg egy germln (angol
vagy n€met) 6s egy latin nyelvet (olaszt, spanyolt vagy
franci6t).Egy szl6v, egy latin 6s egy germln nyelv birtokitban el fog tudni boldogulni t6rs6gtinkben.
Az 6rtelmisEghatlrozza meg a tlrsadalmat Ha egy orszdg 6rtelmis6ge nem is besz6li ugyanazt a nyelvet, de
egy kultfirdt k6pviselnek, az a megfelel6. A maryar anya'
nyelvfi di6koknak €rtelmis6giv6 kell v6lniuk; igy tudnak
szakteri.ileteken is 6rv6nyestilni, a magyars6got k6pviselni, 6s fel tudjdk emelni a tobbi magyart is. e
Papai Zsuzsanna
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Senkisem6limeg-kdnn.yed'dna,jelent,mindenkinekproblEmit
o mindenditt ds minden pi.uanatban
ietent, ltogy mlk,nl fogoiio
jelen lEod Istent.
Ped.ig ezt ielenti a Megtestesiilds misztdriuma'
aa.n aa.Inbol a
Isten elrejtftzik a afun,gban" a oild'g ual^sti,gdban, itt
kiizeliinkben.
a csillagokban aagy a'
Nem kelt md.sutt keresniink, a messzi 6gen,
td.ooli iiiadben
In €i metl'ettiink egdszen kiizel' a' sebeinkben'
Jean Va'nier
Imdd.lak d'bitattal, Isten: reitelem,
aki e jelekben titkon uagt jelen'
Ndked egdsz szfuem d'tad'ja magat,
mert Teged szeml1lue elueszti nxa'gAt'
Szem, [zl6s, tapintds megcsal6dhatik:
d.e a hallas rdlad hinel biztos{t'

binni

Hiszen't, amit

Isten

fia

szab:

iged.ndl, Igazsag, mi uan igazabb?

Isten-uolta rejtue uolt a keresztfan;
ember-arcd't is reiti e talAnY'
De en mind' a kettdt biszem, s uallbatom'

itt

K1rue, amit kdrt a bfinban6lator'

latnom nem lebet'
megis Istenemnek uallak tegedet'
Had.d', hogy eg,'re jobban binni tudjalak'
rcbenned' remeliek, tdged' u6'g[ alak!

Sebeid., Tamaskdnt,

Isten b ald.l6'ra eml'1keztetd
eleuen kenYdr '4s embert 6ltet6'
ad.d., bogy
s

6ljen letkem bel1led csupd'n

jdiz1t tebenned ne ueszitse szd'm!

Kegyes

Pelikanom, UrAm, Jdzusom'

szennyes uagjtok, szennyenx uereddel nnosorn'
melyb1t el6g uolna egy csepp bullni ra
uild,g mind'en bfin1t meggi,'6gltitana'

ld'tlak in,
Jdzus, krt titokbafed'ue
mikor lesz, boglt szomjas ud'gjtam jollakik'

hogt maid fatyot nelkr'il ndzue arcodal'
leljem szent fenyedben boldogsdgomat?
Aquin6i Szt. Tam6s
1sszreuirotre

:

Rrsxo M.e ruew

Isten, aki szellem vagY,
a sz€l gyonge susogisiban hangod hallhat6'

l6legzeted a vilignak 6letet ad,
fohiszkodunk erSd6rt s bolcsess6ged6rt'
Telj6k el sz6Ps6gben 6lettinkl
A bibor alkonyat mindig l6ngoljon szemunk el6ttl
T6gy bolccs6 benniinket, hogy tanitlsodat meg6rtsuk!
Segits, hogy annak 6rtelm6t folfejtstik,
amit minden lev6lbe, valah|ny sziklakSbe elrejtett6l!
K€szits fol bennunket, hogy tiszta k€zzel'

nyilt tekinte ttel hozztrd €rkezzink,
hogy azttrn, ha 6letunk kioltva,
akdr a hunY6 naP,

zellemtink sz€ gY enkezls
nElktil ilrulhasson el6bed!

s

Indid'n imd.dsd'g
(Kaldsz Mdrtonford.)
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Szeresd Istenedet €s embe tairsadatl
Roska Pdter atya lelkigjtakorlata
minden er5db6l, szeresd embeft6rsadat, mint onmagadat." A lelkigyakorlat el6addsain feltett n€h6ny k€rd6s
(s r6juk a vLlasz is) olykor megtdz6
volt. Mgrt konnyen elhisszrik, hogy
j6l szeretiink. Pedig a legtobb eset-

ben csak dnmagunkat szeretgetjrik,
d6delgetjrik, sajnllgatluk. S akkor
megk6rdezi Isten: szeretsz te engem?

Egy6ltal6n: hogyan szetetsz te engem? Koteless6gbSl szeretsz, vary
onmagadnak szetetsz, vagY az6.rt,
mert f6lsz a brintet6stSl? Vagy mi6n,
mi6tt?!

Jrilius 11. 6s 1'3. k'zbtt volt Roska
€ter
atya lelkigyakorlata. Ez az a leI'
P
kigyakorlat, amit mindig nagyon v6runk, s amire ezfittal is nagYon sokan

jotttink ei. Kb. 70-80 ember gyiilt
ossze a munk6csi PSkh-h6zban, ahol

Petet atya nary-rlagY szivvel virt
benntinket. A lelkigyakorlat szentmis6vel kezd6dott. 6s a k6s6 esti
6rltkban Antal ptispdk atya el5adltsdval folytat6dott.

A hdrom nap k6zos elm6lked6seinek a tlmdja a f6parancs volt. LehetSs6g nyilt arra, hogy remet6t ,,j6tszunk". nttrint< is sokan az elm6lked6snek ezzel a form6i6val. J6 volt a
csendben Istennel talllkozni

6s

szembestilni magunkkal (onmagammal).

A Fdpalancs: ,.Szeresd Istenedet
telies szivec.lbdl, telies elm6db6l 6s

A

csondben eiSjdnnek

ki

nem

mondott vllaszaink, s rijovtink: Isten
kegyelme n6lkUl, J6zus n6lkr.ii, aki

- semmit sem 6rtink! Es tudjuke, hogy 6 szeret minket? Mindig!
Elgondolkodtam a szeretetr6l;
nemcsak Isten, hanem az embert5'rsaim irdnti szeretetr6l is. En meny-

Isten

nyire hagyom fiagam t szeretni? Es
kiknek hagyom? ReidftLink-e arra,
hogy az embert szeretni nem azt' ielenti: szeretem a csokit, a sz6P ruh6kat, aut6t... stb. Az emberl helyesen
szeretni = Istent szeretni benne. Az
embert szeretni : imldkozni 6tte- Az
embert szeretni : elfogadni 6t olyan'
nak, amilyen. Az embert szeretni azt
jelenti, hogy j6 a kapcsolatom Istennel, az Urral. Akkor meg tudom k6szonni, hogy szerethetek, mefi 6
megmutatta mi a szeretet, p6lddt mu-

tatott ra. J'zus frt)a a minden emberrel val6 egyestil6shez vezet.
Mindennap ki volt t€ve az olt6ti'
szents6g egy kr,rlon, csondes helyis6gben. Akirmikor odakuporodhattunkJ6zus el6. 6e16 tehetttik terheinket; T6le k6rhetttink segits6get ahhoz, hogy megtanuljunk j6l szeretni;

megtanuljunk im6dkozni mdsok6rt,
kti16n6sen ellens6geink6rt. Ott
mondhattunk koszdnetet minden6rt
Istennek, k6rve: gy6gyitsa meg benntink a sebeket, melYeket kaPunk;
mlsokban azokat, amelYeket mi okozunk.
Az egyik szentmis6t Molndr J6nos,
6jmis6s papunk mutatta be, aminek a
v6g6n irjmis6s 6ld6sdt adta tlnk.
A lelkigyakorlat v€gtn - a szokisos

m6don - mindenki mindenkinek 1lddst adott. Kaptunk szentk6peket is,

melyeken az id€zetek igen aktuelisak
voltak.
Tele sziwel, szeretettel eltelve vetttink bircsft egymlst6l €s ett6l a h1
rom, szeretetben elt6ltott lelkigyakodatos napt6l. Koszonet 6rte P6ter
aty6nak, aki firadsdgot nem ismerye

ttrle-birta a f ln adalmakat, a hos szfita
nyirl6 besz6lget6seket. Es k6szdnet
mindenkinek, aki ennek a lelkigYakodatnak a megszeryez6s6ben, lebony olitdsltban r 6.szt v ett.

Viszontlitdsr a iov6rel
a

Szuirida lold'n
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A szentmise v6g6n a piispok atya is szeretettel kdszontotte Lajos atyat. aki id6nk€nt kozbesz6lt, 6s elmondta,
hogy elfogadja ugyan az tinnepl6st, de az itgysem neki
sz6l, hanem Istennek, akit 5 eg6sz 6let6ben szolgtrlni igyekezett; nem a maga erej6l>51, hanem Isten segitsEgEvel
tudott megfelelni a feladattrnak. A piispok atya szeretettel
koszontotte m6,g az iinneps6g h6tt6tbe hiz6d6, 6m nagyon
fontos szercpl6j6t: K6rolyi Jiiiitt, Laios atya hitgdt, aki ez
alatt a 65 €v alatt v6gig vele volt, 6s j6 testvErk€nt a hitteret
biztositotta pap bityl6nak, hogy akadtrlytalanul szentelhesse magdt papi munk6jdnak. Neki is nagy r€sze van abban,
hogy ilyen orommel iinnepelhettiink ezen a napf6nyes,
forr6 jriliusi napon.
A csalddias, derfis hangulatir tinnepl6s v€g€n, melyet hol
meghatoftsag, hol nevet6s, hol egyszerre mindkett6 f6szetezett, Majnek Antal pilspok atya megk€tte Lajos atyit: adja
rink vasmis6s dld6sit. ,,Egy ilyen hosszir, sz1pen meg6lt,

-
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tette hozz6 a piispbk atya, aki a jelenl€v6kkel egytitt fo-

gadta az 6Id5rst.

A szentmise ut6n a papok menete csak lassan tudott kijutni a templomb6l. Minduntalan odalCpett valaki Laios
aty6hoz, szeretettel megolelte, kezet cs6kolt neki.
Kint a falu n€pe agap€n l6tta vendlgiil a tivolabbr6l 6rkezetteket.
Adja Isten, hogy Lajos atya m1g sokiig kdztiink lehessen,
6s eleven p€IdAja legyen annak, hogy minden kortilm€nyek

kozott talpon lehet maradni, meg lehet tartani 6s 6lni a
hitet, meg lehet Srizni lelki.ink bCkCiCt. Legyen 6 p€Ida
kispapjainknak is, akik koziil, rem€ljiik, sok hasonl6 lelkiiIet6, nagyszer(t pap kertil majd ki, akik hozzl hasonl6an
helyt6llnak a neh€z id6kben, akdr kommunizmusnak, ak6t
fogyaszt6i ttrrsadalomnak, akdr szeg€nys€gnek vagy meg
nem 6rt6snek a formliitban jelentkezik is. Addig is adjunk

hillt

Istennek Lalos aty6€rtr.

kegyelmekkel'telt papi 61et nagyon sok kegyelmet tud
kozvetiteni azoknak, akik be tudi6k 6s akariitk azt fogadni"

Papai Zsuzsanna

,J oii, Szentl€lek IstentilLk. . . "
Karizmatiku s lelkigjt akorlat Ilnga d.r-Radu d'ncon
Augusztus 1.9-€n kozel szizan
gyrlltrink 6ssze a Radvdnci Szent
Gell6rt Katolikus Koll6giumban,
hogy r€szt vegyrink a lelkigyakorlaton, amelyet Margariia ndv€r vezetett. Margarita n6v6r lndi6b6l szLtmazik, ipol6n6v1r volt. Most N6metorszlgban 61, ahol lelkigyakodatos
hlzat vezet, a Rafael otthont.
Vele volt Kiliana n6vdr - aki szint6n gy6gyit

-

6s egy n6met h6zasP6r

is. KettSitik kbzil az

asszonYnak,

TerezLnak van lelki adomlnYa. Magyarorszlgr6l Rumszauer Mikl6s afya
€rkezett.

Nagyon tetszett, amikor Margarita
n6v6r megmondta a jelenlev6knek:

ez zArtkdrf

dsszeiovetel

, az rht ie'

lenl6vdk kozdss6get alkotnak, ez6rt
semmi 6rtelme nincs a ki-be misz-

kiiisnak, meft ez csak zavarnt

a

lelkigyakorlatot Cs a r6sztvev6ket.

A

lelkigyakorlat alatt dics6itetttik

az tJrat, Alleluj6t kidltottunk; 6nekl6s
kozben azon csod6lkoztam el, hogY

ilyen hangosan m6g nem hallottam
magamat 6nekelni. Az elsd nap furcsa volt kit6rt karokkal imddkozni.
Otthon szoktam n6ha ezt az imam6dszert alkalmaznl, de nyilvdnoss6g el6tt? Ez azonban nem egyszerfi
,,cs1pol6s", ahogy lekicsinylSen nyilatkozni szoktak r6la: Isten fel6 t6rod

kezed, Neki 6nilsz, 6t dics6ited.
Azt m6r eddig is 6szrevettem, hogy

a

l6lekben id6nk6nt ujjongok.

Ezt

iitalitban Isten veltja ki bel6lem.

Margarita ndv6r mindennap 3-4
el6ad6st tartott, melyet tolmdcs forditoL1- magyaffa. A lelkigyakorlat l6nye-

ge a lelki-testi gy6gyuI6s volt. Az
elSad6sok a Tizparancsolatr6l, bfin16l, megbocs6t6sr6l, a megt€r€sr5l, a

csalldi 6letr6l, szem6lyes im6t6l,
testi-lelki sebekr6l sz6ltak. Ami fldonsig volt a szdmomra, a lelki sebek tipusai: tudatosak, tudattalanok,
tudatalattiak. Ezekb6l a legiobban az
utols6 tipus lepett meg. Lz el6ad6'
son ugyanis elhangzott, hogy tudatalatti lelki sebeink nagy r€szdt magzatkorunkban kapjuk.

Valamelyik nap el6jottek bennem
gyerekkorom bizonyos bfinei, amit mint k6s5i megtCr6 - nem llttam
brinnek. Mdsnap volt arr6l sz6, hogY
kegyelem, amikor az ember bel6tia,
hogy v6tkezett. Meggy6ntam azt a 20
6ves id6szakot, amikor m6g nem is
tudtam, mi az a gy6n6s. J6 volt ut6na.

A n6v6rrel 6s segit6ivel szem6lyes
besz6lget6st is letfetett folytatni.

Utols6 el5tti nap volt a ,,megbocs6t6s". Lz esti el6ad6son meg kellett
bocsltani mindenkinek, aki valaha
megsebzett engem. M6snaP volt a
gy6gyul6s napja, amikor testi-lelki
gy6gyul6sok tort6ntek Margatita n6'
v6r imdira.

Utols6 nap a Szentl6lek ki6rad6
imddkoztunk. Mindenki tartott
egy kicsit ett6l a napt6l. A ptispok
s6,€rt.

afya, Domonkos atya 6s Mikl6s atya
koncelebrlltdk a szentmis€t. Azutln
elkezd6d6tt az ima. Amikor bellltam
a sorba, nagyon vert a szivem, m€g a
kezem is reszketett. Mikl6s atya, Domonkos atya 6s Margarita n6v6r

imildkoztak.
Arra m6r el6re felkEszitettek minket, hogy lesznek ,,es6sek". Ezthivl6k
tgy, hogy ,,a Szentl6lekben val6
megnyugvds." En m6g ilyet nem l6ttam... Ott fektidtek az emberek a fol-

don. Margarita n6v€rrel rigy llltunk
meg, ha zuhanok, legYen helYem.
Persze mogotttnk llltak, " igY nem
kellett f€InI a s6nil6st6l. Bshunyt
szemmel, Iaz|n leengedett k€zzel
kellett 6lln|J6 volt, ahogy imddkozlk
a n6v6r. Aztdn 6reztem, hogY h6trad6lOk. Fektidtem, becsukott szemmel, mindent hallottam, ahogY az
emberek 6nekelnek, elesnek, imddkoznak. Azt6n kinyitottam a szemem,
s a n6met holgy megk6rdezte: ,,Gut?"

(Rendben?) Nagy oi6mmel, mosolyogva mondtam: ,,Gut." A helYemre
mentem, 6s sirni kezdtem az otom16l.

Most rigy tele vagyok az eglsszell
K6szondm, Istenem!

ALLELUJA!

'

Edit
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A szentmise v€g6n a ptispok atya is szeretettel koszontotte Lajos atyat. aki id6nk6nt kozbesz6lt, 6s elmondta,
hogy elfogadja ugyan az iinnepl6st, de az fgysem neki
sz6l, hanem Istennek, akit 6 eg6sz €let6ben szolgdlni igyekezett; nem a maga erej€b61, hanem Isten segits6g6vel
tudott megfelelni a feladatdnak. A piispok atya szeretettel
koszontotte m6g az iinnepsdg hlrtt€rbe hiz6d6, im nagyon
fontos szerepl6j€t: Kitolyi Jfilie\ Lajos atya hig6t, aki ez
alatt a 65 6v alatt v6gig vele volt, 6s j6 testv6rk6nt ahltteret
biztositotta pap bityjdnak, hogy akadliy talanul s zentelhesse magdt papi munkljinak. Neki is nagy r€sze vart abban,
hogy ilyen orommel iinnepelhettiink ezen a napf€nyes,
forr6 j0liusi napon.
A csalldias, derfs hangulatf tinnepl€s v6g6n, melyet hol
meghatoffsag, hol nevet€s, hol egyszere mindkett6 friszerezett, Majnek Antal piispok atya megk6rte Lajos atyit adja
rdnk vasmis€s 6ldis1t. ,,Egy ilyen hosszir, sz€pen meg6lt,
kegyelmekkel telt papi 6let nagyon sok kegyelmet tud
kozvetiteni azoknak, akik be tudi6k 6s akarjlk azt fogadni"

-
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tette hozzl a prispok atya, aki a jelenl€v6kkel egyiitt fo-

gadta az trId6'st,

A szentmise ut6n a papok menete csak lassan tudott ki-

jutni a templomb6l. Minduntalan odal6pett valaki Lajos
aty6hoz, szeretettel megolelte, kezet cs6kolt neki.
Kint a falu n€pe agap€n lltta vend6gi.il a t6volabbr6l 6rkezetteket.
Adja Isten, hogy Lajos atya m€g sokdig koztrink lehessen,
6s eleven p€ldlja legyen annak, hogy minden koriilm€nyek

kozott talpon lehet maradni, meg lehet tartani 6s 6lni a
hitet, meg lehet 6rtzni lelktink bCkCjCl Legyen 6 p€lda
kispapjainknak is, akik koziil, rem6ljrik, sok hasonl6 lelkijLetir, nagyszerf pap keriil majd ki, akik hozz6 hasonl6an
helltdllnak a neh€z id6kben, ak6r kommunizmtsnak, ak6r
fogyaszt6i t6rsadalomnak, akin szeg€nys€gnek vagy meg
nem 6rt6snek a formijdban jelentkezik is. Addig is adjunk
hdl6t Istennek Laios awaefil
Papai Zsuzsanna

,JiJji, Szentl€lek Istentink. . . "
K arizmatiku s lelkigjt
Augusztus I9-€n kdzel szizan
gyriltr.ink 6ssze a Radv6nci Szent
Gell6rt Katolikus Koll6giumban,
hogy r6szt vegyrink a lelkigyakorlaton, amelyet Margarita n6v6r vezetett. Margarita ndv6r Indiitb6l sz6rmazik, ipoI6n6v6r volt. Most N6metorsztrgban 61,

ahol lelkigyakorlatos

hlzat vezet, a Rafael otthont.
Vele volt Kiliana ndv€r - aki szint6n gy6gyit - 6s egy n6met hLzaspir
is. Ken6jrik kdzUl az asszonynak,
Terezdnak van lelki adomlnya. MagyarorszLgr6l Rumszauer Mikl6s atya
6.rkezett.

Nagyon tetszett, amikor Margarita
n6v6r megmondta a jelenlev6knek:
ez zArtkort osszejovetel , az i$ jelenl6v5k kozoss6get alkotnak, ez6rt
semmi 6rtelme nincs a ki-be mdszk6l6snak, mert ez csak zavarnt a
Ielkigyakorlatot 6s a r6szwev6ket.
A lelkigyakorlat alatt dics6itettrik
az Urat, Alleluidt ki6ltottunk; 6nekl6s
kozben azon csod|Ikoztam el, hogy
ilyen hangosan m6g nem hallottam
magamat 6nekelni. Az els6 nap fur-

csa volt kit6rt karokkal imddkozni.
Otthon szoktam n€ha ezt az ima'
m6dszert alkalmazni, de nyilvdnossig elStt? Ez azonban nem egyszerfi
,,csdpol6s", ahogy lekicsinyl6en nyilatkozni szoktak r6la: Isten fel6 tdrod
a kezed, Neki 6nilsz, 6t dics6ited.
Azt m6r eddig is 6szrevettem, hogy

akorlat

Ungu d'r-Radu d.ncon

l6lekben id6nk6nt ujjongok. Ezt
iitalaban Isten v^ltja ki bel6lem.
MargarLta n6v6r mindennap 3-4
elSad6st tartott, melyet tolmdcs fordi
tott m^gyarra. A lelkigyakorlat l6nye-

ge a lelki-testi gy6gyulls volt. Az
el6adlsok a Tizparancsolatr6l, bfinrdl, megbocsitdsr6l, a megtdr1sr6l, a
csalldi 6letr61, szem6lyes im|r6|
testi-lelki sebekrSl sz6ltak. Ami fiidonsdg volt a szlmomra, a lelki sebek tipusai: tudatosak, tudattalanok,
tudatalattiak. Ezekb6l a legjobban az
utols6 tipus lepett meg. Az el6ad6'son ugyanis elhangzott, hogy tudatalatti lelki sebeink nagy r€sz6t magzatkorunkban kapjuk.

Valamelyik nap elSjottek bennem
gyerekkorom bizonyos brinei, amit mint k6s5i megt6r6 - nem Itrttam
bfinnek. M6snap volt arr6l sz6, hogy
kegyelem, amikor az ember bel6tja,
hogy v6tkezett. Meggy6ntam azt a 20
6ves id6szakot, amikor m6g nem is
tudtam, mi az a gy6n6s. J6 volt utlna.

A n6v6rrel 6s segit6ivel szem6lyes
besz6lget6st is lehbtett folytatni.
Utols6 elStti nap volt a ,,megbocs6tAs". Lz esti el6addson meg kellett
bocsdtani mindenkinek, aki valaha
megsebzett engem. Mdsnap volt a

gy6gyul6s napja, amikor testilelki
gy6gyul6sok tort6ntek Margarita n5v6r imdira.

Utols6 nap a Szentl6lek ki6rad6s6€rt imddkoztunk. Mindenki tartott
egy kicsit ettSl a napt6l. A prispok
atya, Domonkos atya 6s Mikl6s atya
koncelebrdltdk a szentmiset. Azuten
elkezd6d6n az ima. Amikor beilltam
a sorba, nagyon vert a szivem, m€g a
kezem is reszketett. Mikl6s atya, Domonkos atya 6s Margarita n5v€r
imddkoztak.

Arra mar elSre felkEszitettek minket, hogy lesznek ,,es6sek". Ezthivj|k
6gy, hogy ,,a Szenti6lekben val6
megnyugv6s." En m6g ilyet nem l6ttam... Ott fekr.idtek az emberek a fol'

don. Margarita n6v€rre| irgy 6lltunk
meg, ha zuhanok, legyen helyem.
Persze mdgotttnk llltak,' igy nem
kellett f€lni a s6nil6st6l. Bphunyt
szemmel, lazdn leengedett k€zzel
kellett 6llni. J6 volt, ahogy imddkozik
a n6v€r. Azt6n €reztem, hogy h6trad6ldk. Fekr.idtem, becsukott szemmel, mindent hallottam, ahogy az
emberek 6nekelnek, elesnek, im6dkoznak. Aztdn kiny itottam a szemem,
s a n6met hdlgy megk6rdezte: ,,Gut?"
(Rendben?) Nagy 6i6mmel, mosolyogva mondtam: ,,Gut." A helyemre
mentem, 6s sirni kezdtem az orom16l.

Most 6gy tele vagyok az eg€sszell
KOsz6nom, Istenem!

ATLELUJA!

,

Edit
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Zar drndo kl at Lourde s -b a
Hosszfr 6s f6rads1gos szervez€s
eredm6nyekent jdtt I€tre az a gyony6rf 6s gnimolcs6zd zarlndoklat a
{ranciaorszlgi Lourdes-ba, amelyen
jrilius utols6 het6ben 19-en vetttink
r

eszt egyhazme gy6nkb5l.

Jirlius 25-6n, hajnalban indultunk
irtnak Snep Rom6n atya €s Mikulyak
L1szl6 kispap vezetes6vel arra a
helyre, amelyet Isten Anyja az€rt v6lasztott ki, hogy a kegyelemnek forrisa legyen, s hogy mindenki megtudja, Isten milyen nagyru becstili az
emberi szeglnys1get 6s egyszer6s6get.

Els5 fontos 6llom6shelytink az
olaszorszlgi Padova (P6dua) volt,
ahol az Egyhdz egyik legn6pszerfbb
szentj6nek, Pilduai Antalnak sirj6n6l
imildkozhatntnk, lild6s6t k6rve mindennapjainkra, gondjainkra. Esti sztrI-

l6shelnink Bresci6ban volt. Itt a magyar sz6rmaz6s(t Izmindi Antal atya
fogadott minket, aki sokat segitett a
kirpitaljai dwizek alkalmlval a klrosultak seg6lyez€s€ben. Az 5 ifi(tsigi
csapata k€szitett szemunkra sziilist
6s 6tkez6st a Patri della Pace kolostorban. Yasdrnap reggel a szentmise

utdn indultunk Lourdes fel6.

A
kozben
hossz0 €s flradtsigos utazls

megdlltunk

a Fdldkozi-tengern6l

A kArpdtaljai zarandokcsoport a Cite

is

St.

egy kis felUdril6sre. Eg€sz 1iszakai
utaz\s ut6n, a d61i 6r6kban €rkezttink meg Lourdes-ba. Miutin elhelyezkedttink a sztrlllsunkon, mdris
indultunk a jelenEsek barlan$6hoz.

lr barlang k6zel6ben hossz6, de nagyon fegyelmezett sor kigy6zott.
N6hiny pillanatra ilt1rezhettik azt a
csendet, arnelyben Bernadette r6sze-

stilhetett a jelen6s pillanataiban. A
barlang sziklafalai mtrr le vannak
kopva, hiszen minden zarlndok meg
akarja €rinteni azt a helyet, ahol kozel 1,50 6vvel ezel6tt 18 alkalommal
6rt ossze az €g 6s a fold. Lourdes esti
fdklyls k6rmenetei meghatjlk az
odazarlndokl6kat, 6s felkeltik bennik a vigyat: ide vissza kell jonnOm
imtrdkozn| vissza kell jdnnom megt6rni. A kdrmenet elei6n onk6ntesek
viszik Mdria szobr6t, maid a prisp6-

kok 6s papok utin

kovetkeznek

tol6kocsijaikon a Lourdes-ba zatin-

dokl6 mozg6ss6niltek, akikkel szin-

t6n onk6ntesek foglalkoznak. Mindenki arc6n mosoly, orom 6s derf
l6that6. Senki nem ttirelmetlenkedik,
mindenki udvarias €s azt figyeli, ho-

gyan szolgllhatja a mlsikat. A tol6kocsik utar. gyertylkkal a kezrikben
zarSndokok tizezrei mennek, akik a
vil6g minden r€sz1b6l 6rkeztek ide,

Pierre-ben

kozben im6dkozzdk a, r6zsafizdrt,
mindenki a saj6t nyelv6n. A kormenet v6g6n a paps6g kdz6sen lidja
meg 6s bocsitja el a zardndokokat,
hogy lakhely6n mindenki nyrrgov6ra
t6rue nyerjen erSt a kbvetkez6 nap
feladataihoz.

Kedden d6lel6tt megtekinletttik

a

hlromszintes lourdes-i baztliktt,
melyben gyonyorfi mozaikolttrrok ie-

lenitik meg a r6zsafiz€r

egy-egy

titkat. A d6lutdni 6rAkban egy francia
diak6nus vezetesCv el beilrtuk azokat
a helyeket, amelyek Bernadette 6let6hez kot6dnek: Bernadette sztil6hAz6t, ahol tiz nagyon boldog eszten-

d6t toltott, a Cachot (ejtsd: kas6),
ahol a legnagyobb szeg6nys6gben €s

nyomorban, de nagy-nagy szeretetben 6lt a Soubirous csaltrd.

A tobbi zar|ndokhelyt5l elt6r6en
Lourdes-ban nincsen mindennaP
minden zardndok r1sz€re k6z6s
szentmise, csak szerdln 6s vasirnap,
az figynevezett N6pek Mis6je. Szerda
d6lel5tt mi is r6szt verunk egy ilyen
szentmis6n a fold alani X. Szent Piusbazilikdban, ahol egyszerre huszon-

}tezet ember f6r el. NagY 6lm6nY

volt mindannyiunk

sz6m6ra ennyt
emberrel egytitt im1dkozni, 6nekelni,
dics6iteni Istent hatalmas 6s csod6latos tetteiert.

Lourdes teh6t az imdds6g helYe;
ezenkivtil m6sik nagy vonzereie az itt
tort6nt tobb r"nint kltezer gy6gVtlls.
Az egyh|z hiiatalosan eddig alig or

ui J{ajtd s
ven ilyen gy6gyul6sr6l mondta ki,
hogy megma gy arLzhatatlan 6s csod6latos m6don, vagyis a kegYelem kozremrikod€s6vel 6s Isten segits6gevel
ment v6gbe. A gy6gyul6sok legtdbbszor annak a forrlsnak viz€ben val6

megmeritkez6s kozben vagY utdn
tort6nnek; amelYet M6ria mutatott
meg Bernadette-nek. A d6lutdni
6 r 6kb an zar lndoklatunk r6s zrvev6i is
elmentek a medenc6khez, hogy testilelki gy6gyuldst nyerjenek.
,Eg6.sz zarlndokllsunk fontos moz,,'linata csiitortokon a keteszttt imildkozdsa volt a Lourdes kornY6ki hegyekben. Ember nagYslgtt szobor-

csoportok teszik ielenval6v6
imldkoz6k szamera Krisztus Urunk
dicsSs6ges 6s megvllt6 tti5r. Jezus
szenved6s6nek ritjdn elm6lkedtUnk

az

megvllt6sunk nagy titkair6l, amelyek

mindannyiunk 6let6ben is jelen kell
hogy legyenek. Elm6lked6seinket
Romdn atya es a kispapok segitett6k.

Zarindokllsunk alatt ezen az est€n
utoljlra vettrink reszt az esti fiklyds
kormenetben. A tobb ezet f6s tomegben olyan €rz€sink volt, hogY
Miria minket is megald €s anYai Pa'
llsti6.}ia takawa bocsdt haza otthonainkba, mindennap jainkba.
Mdsnap reggel fdj6 szivvel, de nagY

kegyelmekkel eltelve indultunk el
Lourdes-b61. Mindenki megmeritette
ed6nyeit lourdes-i vizzel, hogy itthon
is tdbb beteg, szenved6 emberhez
eljusson ez a forrAsv'rz, megfiiiwa tes-

t6t, lelk6t,6let€t.
A hosszfi lt flradalmait enyhitette,
s6t kioltotta az a m3rhetetlen orom
6s kegyelmi iradat, amellyel elteltrink Lourdes-ban. Otkdzben sziil6s-
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helyeinken sok ember gondoskod6

a szetetetet igyekszUnk otthonainkban to-

szeretetet 6rezhettr-ik, s ezt
v1,bbadni.

Hiilsak vagyunk mindannYian a
Mindenhat6 Istennek €s a szePl6telentil fogantatott Sz(rzanylnak,
hogy ezen a f6rads6gos 6s neh6z, de
ugyanakkor Isten kegyelmeivel b5s€ges zarlndoklaton vez€relt benminket.

Kedves Tesfv6reink, akiknek nem
volt lehet5s6gtik veliink zafindokolni, 6rletek is imddkoztunk, titeket is a
Sz(tzanya oltalmaz6 pal6stia aIiL helyezttink, hiszen ezeken a {nW za'
rlndokhelyeken az ember jobban
meg6rzi, hogy mennyire egy ritmusra

dobban az Egyhin sf:ve, J€zus GY6'
zedelmes Szive.
MikulYd'k LaszlS

NYARI MINISTRANSTABOR N6N6SMEZ6X
2003. jiilius

7.6s 11. kozdtt ak6rosmez6ipl6b6niaadott
otthont a kUlonboz6 pl6bdni6kon 6s fili6kon szolg6l6
ministrdnsoknak, akik tilboroznr gydltek itt ossze' A sz€p
sz|m.mal - mintegy hetvenen - osszejoft 12-1.5 €v kozotti
fiirsereg tagjai lJngvfur6l, Szrirt6bSl, Sisl6cr6l, Konc-

h6zir6l, Cslszl6cr6l, Ritr61, Tdgl6sr6l,

Csapr6l,

Munk6csr6l, Szolyv6r6l, Betegszlszb6l, Nagymuzsalyb6l,
Ben6b51, Kaszonyb6l, Nagyb6gdnyb6l, Nevetlenfalub6l,
Aklihegyr5l, Husztr6l, Nagybocsk6r6l 6rkeztek. A festSi
t6jakban bdvelked6 Kdrosmez6n az Otnapos tdborozSs
jutalomridr.il6 s volt az eg6sz 6ves szolgitlat€rt cser6be.
A szewez6k legnagyobb 6rom6re a vartnal tobben
gyiiltek 6ssze, ez a meg€rkez€s ut6ni elszlillsollsban n6A ministrd.nstabor

rAsztueudi, battdrben a Houeildual

mi fennakadlst is okozott. De a ,,Sok i6 ember kis helyen
is elf6r" kozmondds itt is megtartotta 6w€ny€t. A belakoltatas Cs a vacsora ut6n mindnydian €iszakai ttrSn vetttink
r€szt. A gyerekek a hosszir utazls €s az ljszakai s€ta
firadalmart reggelig tart6 6brenl6ttel pihent6k ki.
M6snap, kedd d6lel6tt Pogany lsvdn atya 6ltal tartott
szentmis6n Cs az azt kovet6 ministrdnsoknak sz6l6 el6adtrsonvetftink r6szt. Istvdn aqrabuzdit6 szavait' ezriton is
koszonjilk, megszivleljtik, 6s rem6ljtik, min6l tobben
megtartjak azokat a h€tk6znapokban is. Az el6adds kiscsoportos besz6lget6ssel folytat6dott. Majd az eb€d ut6n
a kozelben I6v6 futballpllyln mltitzhattunk 6s focizhattunk.
SzerdAn gyalogszerrel nekivdgtunk a 11 km-es tlvolsdgnak, amely a Tat6r-hdg6ra vezetett, ahol j6kedvtink a
tet6fok1ra h6gott. Cstitortokon pedig eg6sz napos kir6ndulast tettrink a Keleti-Kilrpltok legmagasabb cs6csira, a
Hoverltrra (2061 m), de nem messze a csfrcst6l a hirtelen
kedvezStlen n€ v ii6 i'd6i6risi viszonyok miatt k6nytelenek
voltuk viszszafordulni. Sebaj, majd legkozelebb!

P6nteken a reggeli tlborbont6s utdn szomor1an bt'
csirztunk el gondtalan pihen6stink szinhelyCt6l, a k6rdsmez6i pl6b6ni6t6l 6s t6rsainkt6l, s mintha a term6szet
is megsiratott volna minket, t6voz6kat, csondes ny6ri esSt
hullatott. Sok sz6p eml6ket'vitttink haza magunkkal, ezek
er6t 6s hitet adnak az Ur tovdbbi, kitart6, oItSri szolgdlatirhoz. Jov6re ism6t tal6lkozunk'

Isten lldion minden r1sz9ev6r, kicsit €s oagyot egy-

arAntl

Koszonet mindenkinek, aki segitett a ministrlnst6.bor

szew ezds€b en 6s lebony olitlsitbanr.

K.S
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Szent Istvin -nlapi bfrcsuk Kfirphtalidin
a KMKSZ elndke mondotr
r.innepi besz6det. EzutAn a templomot kon-ilvevS eml6kparkban sor kenilt a Szent Iswdn-szobor megkoszor1zdsLra. Koszorirt helyeztek m6g el
a szt6lini l6gerekbe hurcoltak eml6k6re dllitott eml6kmrin6l 6s a millenniumi eml6kpark keresztj6n6l. Az tinneps6gen reszt vett Yarga AttrIa, a
Magyar Kdzt6rsas6g konzulja. Az rinSdndoq

Tncs6
A templom

felszentel6s6nek

115.

6vFben dr. Katona Iswdn egri seg6d-

ptisp6k atya taftotra a Szent Istv5nnapi bficsft augusztus 19-6n, d6lutdn. Vele egyritt mis€zett Hiddsz Ferenc pl6b6nos, Stanco Atllla kdpl6n,
Snep Rom6n rah6i 6s Losik Istvin
szolyvar pl€blniai kormdnyz6k, B6n
J6n6s OFM nagyszSl6si Pl6binos,
valamint Krenicky Peter t6cs6i gorog
katolikus pl6b6nos. Tobb sz6z f5 vett
r6.szt a b[rcsirn T€cs6r6I, Husztr6l,
ViskrSl, Bustyahlzlt6l, s gdrog katolikus zarindokok is sz6p sz|mmal
€rkeztek.
A pilspok atya arr6lbesz6lt, hogY a
kereszt6ny elvek alapiltn hogyan rendezte be Szent Istvdn kirlly az 6llamot. Besz6lt akereszt€ny csalld fontossigtrr6l is a ,,magyar szent csal6d",
vagyis Szent Isfv6n, Boldog Gizella
6s Szent Imre herceg kapcs6n. Eletszents6guk, Istennek val6 szentel6d6sr.ik szimunkra is megval6sithat6
p61dak6p. Az Eucharisztikus J6zus
imildSsa 6s tisztelete pedig megval6sithat6v6 teszi szlmunkra is ugyanDr. Katona Istv6n prispdk alya, aki'

ezen a nylron rinnePelte

aranY-

mis6j6t, azaz pappi szentel6s6nek
ofvenedik 6vfordul6i6t, a szenIs6.gi,
kormenet el5tt aranymisds 6lddst"
osztott a jelenlev6knek.

A gorog katolikus par6kus a kato'
likus egyh6z egys6g€r6l besz6lt, melyet sz6pen jelk6pezett .a g\rog €s a

latin

szertarldsir katolikusok kozds
r.innepl6se T6cs5n a b0csfik alkalm*

val.
EzutAn szents6gi kormenet kovet-

kezett, majd agaplval zdrult az Linnepl6s.

Mikulvdk Ldszlo

Anqeszr-trrNn
Augusztus 20-dn, Szent Isw6n

neps6g uttrn az osszegyrilteket a
templom el6tt a helyi Bel canto
6nekkaq a Nefelejcs n6ptdncegytittes
6s az 6szir6zsa k6rus vlltozatos m6sorral sz6rakoztafr.a.

Msz6KAszoNY
Auguszfus 24-6n, vastrrtnP tinne-

pl6binos, Snep Rom6n rah6i 6s Los6k Istvdn pl€biniai kormlnYz6k,
Stanco Attila t6cs5i kiLPl6n, Rlcz

pelt6k meg Mez6kaszonyban Szent
Iswdn kirdly eml6k6re €s tisztelet6re

Isw6,n diak6nus 6s Pataki Emil t6cs6i

az egyh6zkdzs6g bircsf napleL A sz6-

iiland6 diak6nus.
A prispok atya besz€d€ben a szent
kir6lyt mlltatta, annak emberi 6s
kereszt6ny illamf€rffti kiv1l6s6g6t.
Szent Istvln kirllynak minden csat6ja gydztes volt - kev6s ilyen kirdly
akadt a tort6nelemben. Nem volt
m6g egy ilyen kereszt€ny kit6ly, aki
nem h6dolt be sem R6m6nak, sem
Bizilncnak, tehit egyik villgi hatalomnak sem, hanem egyedril csak a
pipdnak, aki Krisztust k6pviseli itt a
foldon. Olyan szem€lyes kapcsolatot
tartott Istennel a lelkiismeret6n keresztril, hogy mert arra hallgatni, biz-

nok Babdly Andrds volt, aki augtrsztust6l a pl6bdnosi teend6ket latja el
Kaszonyban, s vele koncelebrdlt K1rolyi Lajos, a havanegy €ve Kaszonybanszolgii6 vasmisCs atya. Az ossze-

tonsdgot jelentett szdmtrta. Ez6rt nem
f6lt a jdratlan fitt61, mert a lelkiisme-

rete indiffadsa szerint donteni. A tort6nelem igazolta, hogy j6 utat valasztott. 6lete 6rdk p6lda arra, hogY az
evang6lium megval6sithat6.
A szentmise utdn Aknaszlatina polglrmestere, Szokol6n Ildik6 koszontotte a megjelenteket, majd Milovin

gyfilt hiveknek Andrds atYa art6l
besz6lt, hogy nemcsak az lllamalapit6 kirlly kivlltsiga a szentt€ vtrl*s,
hanem mindannyiunk sz6m6ra lehe-

t6s6g, s6t koteless6g, hiszen J6zus
mondta: ,,Szentek legYetek!" Mi nem
egy 6llam 616n, hanem h6tk6znaPi
6lettinkben, feladatainkban val6

helyt6lllsunkkal lehettink szentek,
amely nem kisebb szents6g, mint
Szent Iswdn6.

ki

r6ly linnep6n megtelt az aknaszlatinai templom a helyi 6s a kornY6kr6l
odazar6ndokolt hivekkel. A bficstii
szentmise f6celebrlnsa Majnek Antal
megy6sptispdk atya volt. Vele llltak
az oltdrnll Pap Sdndor aknaszlatinai

Az rinnepi szentmis6t Oltdriszents6g-kormenet kovette a templom konil, majd szents6gi iidlssal zLruIt a
szentmise. Ezutln a kaszonyi hivek
agap€n l5tt6k vendl,gtil a korny6kr6l
o dazar 6ndokl6 hiveket.
PdPai Zsuzsanna
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Az elesettek €desanyia
Kalkutta.i Terdz anya' boldoggd' auatd'sa el6
igy nevezte 6t egy cikkir6, amikor
Ter€z anya

hallilr6l szlmolt be. Ke-

vesen vanrrak mostanlban, akiket
keresztnevrikr6l ismer az eg6sz vil6g,
s akit mindenki any6nak nevez. igy
nevezt6k 6t az indiai szeg6nYek is,
kereszt6nyek 6s hinduk egyar|nt, s 5
vtrlogattrs n6lktil mindegyikiiknek
anyja volt.
Az alb6n nemzetis6gfi Ter€z anYa
1910-ben sziiletett Skopj6ban, a mai
Maced6nitrban. 1.928-ban l€pett az
angolkisasszonyok rendi6be, s att6l
kezdve 6lete v6g6ig Indidban 6lt. A
nagy szeg€nyslget l6wa isteni sugalIatra hatLrozta el, hogy 6let6t a legszeg6nyebbeknek szenteli. Meghivisa hasonlit Assisi Szent Ferenc6hez,
aki szintln a legkisebbek szolg6lat|ra kapott meghivist: isteni sugallatra €s az

6

erei€b5l megcs6kolt egy

ndriusainak rendje, el6bb a n6| maid
a f€rfi 69, mely mdra a viIltg szdmos
orszdg6ban jelen van. Ter6.z anya ne'
v6t azt6n szArnyaira kapta a vi\lghit,

6s nemcsak az egyszert emberek,

Ilttam nap mint nap a

hanem poJitikusok, szin6szek, rocksztArok is 6szinte tisztel6i koz6 tartoztak. Nagyon szerette 6s tisztelte 6t
II. J4nos Pli pdpa, aki - amikor egYszer Ter€z anya kihallgatasra )6tt

Krisztus vonlsalt trikr6z6dni... A fol-

hozz6- ezt mondta: ,Jegyezz€kmeg,
hogy nem Ter6z anya jon a p6p6hoz,
hanem a pdpa megy Ter€z anydhoz
kihallgatdsral"

Ki ne gondolkodott volna el, miben rejlik Ter6z anya vonzereje? A
rdncos arcon megjelen6 mosoly sok
embernek 6rintette meg a sziv€t, €s
meg6rzett vaLami olyat, amit kihagyott
61et6b6l.

^z

lepr6st, s eg6sz 6lete megv6ltozott.
Ter6z anydt is el6rte Isten szeretet6nek hirtelen l6ngra lobbant6 ttize.
Rendj6nek egy j6m6dfi llnyokat tanit6 int6zet6ben volt igazgat6n6, s
egy id6 ut6n m6lyen meg6rintette a
szeg6nyek, nyomorultak Idtvinya,
mely Kalkutta utctrin mindennaPos,
6s a kev6s gazdag luxusdhoz k6Pest

m6g ki6lt6bb. Ez soha tobb6 nem
hagt1a nyugodni. 1.)46. szeptember
10-6n, egy yonatilton 6rte el a ,,hiv6son belr.ili hiv6s", melyr6l igy besz€l:
,,Az uzs.net teliesen villgos volt: el
kell hagynom a kolostort, Cs a szeg6nyek kozoft 6lve kell segitenem
6ket. Ez parancs volt." Ennek a
parancsnak ordmmel engedelmeskedett. L948-ban a Szenta?ya enged6iy6vel elhagyta szenetesrendj6t, ahol
pedig nagyon szeretett lenni, 6s Kal-

Semmit nem 6rne mindaz, amit
a szeg€nyekert tett, ha

Ter€z anya

cselekedeteinek mozgat6rug6ja nem
a szeretet lett volna. ,,osszam sz6t

hogy ezuttrn eg€,sz lletdt a szeg€nyek
legszeg6nyebbjeinek szentelie. Meg-

nem, mit sem 6rek". Ter€z

lpolnak, akik szeretettel k6rolv6ve,
emberhez m6lt6an halhatnak meg.
Iskollkat, LwahLzakat alapitott, a
szdmkivetett leprdsoknak falvakat
Cpittetett. El6szor egyedtil dolgozott,
de csakhamar tlrsai is akadtak, akik-

kbl egytitt j6rta Kalkutta utceit.
Bel6ltk n6tt ki a Szeretet Misszio-

tamadt Krisztus, aki Isten dicsSs661, egyben a hal1ifris616t ti'w6

g6ben

J6zus is, ma 6ppen irgy, mint holnap,
eglszen a vlldg v6g€ig." Ter6,z anya

egyszer igy besz€lt szolgiiatlnak titk6r6l: ,,Isten n6lkril mi is titl szeg€'
nyek vagyunk,_hogy a szeg6nyeknek
segithesstnk. En is csak egy szeg€ny
asszony vagyok. De amikor im6dko-

zom, Isten

a

szivembe helyezi' a
szeretet6t, €s igy vagyok k6pes szeretni a szeg6nyeket, imddkozva."
Err6l besz6l a kdvetkez6 esem€ny
is Ter€.2 any6t egyszer egy 6jsigr6
egy bfizl6 sebri beteg 6poI6sa k6zben tal6lta. Az (tis6gir6 elforditotta a
fej6t: ,,Egymilli66rt sem csiniln6m!" -

egyszerfien.

kutta nyomornegyed6be koltozott,

a haldokl6k h6zait, ahol
sirlyos betegeket 6s haldoki6kat

fdidalmas

mondta undorodva. Ter1z anya el'
mosolyodott: ,,€n sem" - mondta

bdr minden vagyonomat a szeg6nyeknek, adjam oda b6r testemet

alapitotta

magdnyost vagy kitaszitottat, mintha
a szenved6 J6zuson segitene" (Kirlly
Zoltan). Ter€z anya errSl i.gy besz6l:
,,a nyomornegyedben oly sok arcon

€g66ldozantl
'azonban

-

ha szeretet nincs benanYdt

irdn'
ti szeretet vezette, melyet nem kell 6s
nem is szabad elvftlasztani egymlst6l. Ez6rt van m6rhetetlen 6rt6ke
6letmfiv6nek.,,Ter6z anya tev6kenys6g6nek az volt az alapla, hogy lelk6ben felt6tlen parancsnak vette azt
az evang€liumi elvet, hogy ha valaki
segit az 6hez6n-szomiaz6n, ha vigasztal vagy gy6gyit egy beteget,
az Isten 6s az emberek

0gy gondolom, ebben reilelt Ter6.z
anya vonzereje is: Isten hozzLnk lehajI6, irgalmas szeretet6t jelenitette
meg kdzdttiink. Az emberek meg6rtett1k a szeretetnek ezt az tizenet6t.
Hatllakor eg€sz ln<lia siratta, valldsi
kUlonbs6gek n6lkUl, s egymilli6 ember j6tt el a temet6s6re.
II. JSnos P6l pipa igy besz6It r6la
,,Ne feledjtik el Terdz anya p€Id6i1t,
6s ne pusztdn szavakban eml6kezzr.ink meg r61a! Legyen hozzd b6torsdgunk, hogy mindig az embefi 6s
alapvet6 jogait tegytik az els6 helyre... ktizdjetek az 6hs6g 6s a betegs6gek ellen, hogy minden ember emberhez m6lt6n 6lhessen 6s halhasson
meg. Ezt akarja Isten, aki Ter€z anya
tantsagt1tel6n kereszttil is erre eml6-

keztet benntinket. Terdz anya t6mogasson 6s kis6rjen el minket az Egb6lr"

Ter€z anya boldogg6

avattrsLta

2003. okt6ber 1.9-6n R6m6ban kertil
sor. Att6l naptlI kezdve m6r igy is
k6rhetjrik ^segits6g6t:,,Boldog Kalkuttai Ter6z anya, k6nyorogj 6rettrink!"
P6.p&. Zsuzsanna
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Jflius 11-13. Roska P6ter lelkigyakorlatot vezetett
munkicsi

P 6kh-hdzban. EgE sz Kdrp6tali6r6l mintegy T0

vett reszt.

lilius

25

-

a

f6

augusztus 4. Egjthd.zmegydnkbdl 19-en lour-

des-i zardndoklaton uettek reszt.

Jirlius 28. Kdrolyi Laios atya vasmis6jet tartott^

Mez6kaszonyban.

Augusztus 1 -7. Egitbdzmegt1nk ifjfisagd'nak kepuiseldi
Med.jugo(6ba zardndokoltak, a 14. Ifitistigi FesztiuAlra"
augusztus 20. Szent Istvdn-napi bficsfikat tartottak
Ktrrpdtalja-szerte.

Augusztus 19-23. Karizm'atikus lelkigyakoflatot turtoff
az iidial szdrmazasfi Margarita n6adr az ungudr-radud.nci katolikus kolllgiumban, mintegy szdz f6 r4szu'6tel6uel.

2003. szeptember 7-€n, vasitnap, 6let6nek 83'
6v6ben elhunyt Margitics lv6;t:-, a Munkdcsi Gdrog
Katolikus Egyb6zmegye nyrgalmazott ptispdke. Az
Ok6rmez6i ifulsi Pllipecen az itltala v€gzett olt6rszentel6si liturgia kozben €tte a hal6l. Temet6s6re
2003. szeptember 10-6n, d6lel6n 11 6rakor ker0lt sor
a Nagysz6l6si j6r6sbeli Borzsavszke (Nagycsongova)
faluban, az illtala epittetett templom kriptdiltban. A
temet6st Milan Sdsik, a Munk6csi Gdrdg Katolikus
Egyhdzmegye ptispoke v€gezte, az Uktaina Inil6nbdz6 r€szeir6l lrkezett gorog katolikus pr.ispOkdkkel
egyritt. A. szettartdson a r6mai katolikus egyhLzar
Mainek Antal megyEsptispok, Petro Zharkovskij
iltallnos helynok, Molntrt J6nos ungv6ri k|pllt €s
tobb hivd k6Pviselt.

Augusztus 25-27. Lancaric J6zsef atya vezet6s6vel papi

lelkigyakorlat volt Radvdncon a Munkicsi Egyhdzmegy6ben mrik6d6 PaPok sztrmtrta.
Auguszlus J1. Karacsfaluan megtartofid'k a Sztojka
Sd.ndor G6rog Katolikus Lfceum megnyitojd't'

Szeptember 1. A Munkdcsi Katolikus Liceum tan1vnyit6ia 6s 6j 6piilet6nek meglld|sa Munkdcson' A tan6vnyit6 szentmise f6celebrilnsa Dr. Sereg€ly Isw6n egri
6rsek, a Magyar Katolikus Prispoki Konferencia eln6ke

volt, aki a tan1vnylt6 tinneps6g v6g6n meglldotta a liceum rij 6ptilet6t.

Szeptember 14. A Szent Katalin R6mai Katolikus 6uoda

Majnek
fekzintellsdre kert'ilt sor Fancsikd'n. A szentel1st
ge
e.
zt
k
uE
6
gtd
sPt'isP
me
al
Ant
Okt6be;4. Sillye Jen6 koncertet tattUngvilron az esti 5
6r6s szentmise ut6n.

Kiilfbldi h-irek
Elete febldozilsivalmentett meg h€t szem6l1t a
vfubef&ldst6l Stefano Gorzegno atya
Campobasso: Eg€sz OlaszorszS'gban m61y megrendril6st
keltett az ahi4 hogy egy 44 €ves pap, Stefano Gorzegno

atya szivinfarktusban hunyt el kozvetlentil azuten, hory
kimentette a tengerb6l pl6birn6ia h6t hiv6t. II. Jdnos P6l

pdpa AngeIo Sodano biboros. iillamtitklr altirisival tfxiiutlirun fejezte ki r6szv6t6t a campobass6i prispoknek,
akinek egyh|zmegy€j6ben tev6kenykedett az lIet1t felalc1oz6 pllbdnos. A Szentsz€k osztozk a pl€binia hiveinek
gy6sz6ban, mikozben trlIiryal eml6kezik a nagylelkfi 6s
b,itor papra. Imddkozik Gorzegno atva lelki tidv€€rt €s
Zlaa"at ktildi kr.ilonosen azokra afiatalokta' akrk-

"oortoli
nek' 6let6t pl6bdnosuk megmentette.

Emlektab La- av atAs Gy etty

itnligeten

Boksay
J0lius 20-6n leplezt6k le Gyerty6nligeten
melyet a gyettyin'
J6zsef fest6mfiv6sz eml€ktAb\liltt,
ligeti r6mai katolikus 6vodafallnhelyeztek el' 1891ben ebben az 6piiletben sztiletett a hires m(w€sz'
Az eml6ktlbla feli-Jlitds1t a kdzs€gi tanlcs
szervezte.

Az iinnepsEget Jevdokiia Pavljuk, a kozs€gi tanics
elnoke nyitotta meg.
A r€sztvev5ket 6s a vend€geket a katolikus 6voda
novend6kei ukr6n 6s m^gyar 6nekekkel, ttrnccal,
versekkel koszontott6k.
A r6sztvev6k megtekintett6k a nagy fest6m(w€sz
alkotdsainak reprodukci6it 6s az 6voddt, anielyet a
gyertyinligeti Szent Antal Karit6sz kiilfoldi seg6lyek
r€v€n nagyon sz6pen felijiton, hogy a kicsinyek j6l
Erezhess€k itt magukat.
Mdcsek Szid6nia,
a g)/ertyAnliSeti Karitd'sz uezet6ie

Stefano Gorzegno, veronai sztilet6sfi pap jrllius utois6
napja;iban .pl6b6ni6ja 50 hiv6vel tengerparti kir6ndul6st
t.it. a fUrd6z1s sordn heten - kdz6tnik ot fiatal - 6letvesz6lybe kerUltek. Stefano alya azorvnl mentCstikre sietett, 6s emberfolotti m6don kiizdott az 6letiik6rt' L partra
6rve, miutdn megbizonyosodott r61a, hogy minden hive
megmenekrilt, visszaadta lelk6t TeremtSj6nek' Stefano
Goizegno atya €let€vel €s lnallliwal megval6sitotta J€zus
tanitilsdt:,,Nagyobb szeretete senkinek nincs ann1l, mint
aki €let€t adia baritai€rt."

A szentatya 2O04 febntStgira biborosokat

kreil6

konziszt6riumot hiv egYbe

Yatlk6n: Ezt kozolte a tdbbnyire j61 6rtesrilt ANSA olasz
hirrigynoks6g. Voltak olyan hirek is, amelyek szerint az'Oi
biborosok kreiAils,a egybeesne azzal az r'inneps6ggel,

amelyet II. J6nos P6l p6p6viv6laszt6s6nak 25' 6vfordul6ja alkalmib6l rendeznek, okt6ber 18-1n' Am vatik6ni egyhdzi szem6lyis6gek szerint a konziszt6rium legval6szinfibb id6pontja 2004. febru6r 22-e lesz'
',,A d6tumot a p6pa szem6lyesen vliasztja meg, de hagyomdnyosan fontos egyhLzi iinnephez, legtobbszor febru6r 22-€hez - Szent P6ter sz6kfoglallslnak tinnep6hez
vagy jirnius 29-€hez, P6ter 6s Pil apostolok, R6ma f6
v6l6szentjei iinnep6hez - kot6dik. Ha a konziszt6rium
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2004-ben lenne, nem s6nilne az a hagyom6ny sem, hogy
II. Jlnos Pal 25 €ve tarr6 p6pas6ga sordn lltallban h6-

rom6venk6nt tafiott biborost kre6l6 konzisztoriumot'
Ismeretes, hogy a szentatya megvllasztdsa 25. 6vfordul6i1ra, okt6ber 18-6ra R6miba hivta a biborosi koll6gium
tagjait. Ha ehhez kapcsol6dna akonziszt6rium, akkor sok
kottseget €s firadsiryot lehetne megtakatitani. Ugyanakkor az is tgaz, hogy k6t egym6st6l nagyon elt6r6 esem6nyrSl van sz6, amelyet nem lehet konnyen dsszhangba hozni" -iriaaz ASNA. VR/MK
szentatya<iwen<it €ve kezdte meg papi szolg6lat6t
Vatikan: Karol Vojtyla 1948 nyardnak v6g€n kezdte
meg papi szolgilatAt a Ktakk6 melletti Niegowic pl6Vaiiaian. A pl€binia id5s hivei m6g eml6keznek a fiatal
k6pl6nra, akinek kez€ben mindig ott volt aR6zsafiz€t, €s
aki gyakan let6rdelt a Mennybe felvett Szfizanya kegyk6pe el6tt. Az 6vfordul6 alkalmlb6l szeptember 6-dn este
hangversenyt tartottak a niegowici p!€bdni6n, amelyen
jelen volt Franciszek Macharski biboros, krakk6i 6rsek is'
A rendezv6ny elei€n r€szleteket olvastak fel a szentatya
nemr6giben - imm6ron magyarul is - megjelent R6mai
triptichon c. elm6lked6s6b6l' A hangverseny v6g€n a
biboros - Krisztus vtllgoss6glnak jelk6pek€nt - meggyitj-

A

tott egy gyerr/at, amelyet az egyslg jelek6nt ltnyfitott
EduarcJ Koinok rozsny6i ptispoknek, akinek egyhtzmegy€j€t a pipa szeptember 13-6n keresi fel.
Az ortodox t<ibbs€gf Rom4nia iinnep€lyes megemlCkez€se II. Jinos Pi"tr pSryas5;gtrraak 25 €ves

jubileumir6l
Bukarest: ,,II. Jinos Pii pipa alapvet6en iltrult

hozz6 az

irj Eur6pa, valamint a kereszt€ny ihletens6g €s az eur6pai
eszmeis6g kapcsolatlhoz" - e szavakkal nyitotta meg Pio
Laghi biboros szeptember 3-6n, kedden Bukarestben az
Olasz Kultigyminiszt6rium 6ltal szervezett taltrlkoz6t,
amelyre a szentatya p€teti szolgllatilnak 25 €ves jubileu-

ma

alkalmtrb6l kertilt sor. Krakk6, Buenos Aires

6s

Strasbourg vtan a romln f6viros adott otthont a ,,Hid
Kelet 6s Nyugat kozott: az okumenizmus 6tiai' II. J6nos
P1| plpasiga alatt" - cimrj talltlkoz6nak.
EIsS izben fordul el6, hogy egy tobbs6g6ben ortodox
orsztrg ilyen r.innep6lyes m6don eml6kezik meg
6vfordul6r6l. Laghi biboros hangsrilyozta, hogy
plryai
egy
szerepet iatszott a Kelet 6s Nyugat kozotfontos
Romdnia
ti hid 6pit6s6ben. s kiemelten utalt a szenratya 1999-es

valllst

romlniai ltrtogat6sita, melynek sor6n a vll|gon el6szot
imddkozhatott egylitt a pipa egy ortodox pitttilrkiLval'

VR/MK

,,Mi6rt kell a p6;plnak betegen is uiaztia?" - a
szentsz6ki sz6viv6 nY ilatkozata
Az olasz kozszolgllati televizi6 els5 csatornlia szep-'
tember 14-6,n, vasirnap d6lel6tt €15 ad6sban kozvetitette
II. JdnoS P6l pdpa pozsonyi szentmis6i6t. Az 6ldoztat6s
alatt Joaquin Navarro-Valls szentsz6ki sz6viv6 vdlaszolt az

ttjsigir6k k6rd6seire, tobbek kozott, hogy mi6rt kell a
plpilnak iiyen betegen, fizlkailag ennyire korlltozott 6IIa-

potban

ktlfdldi orsz6gokba uraznia.

Navarro-Valls leszogezte: nyilvdnval6, hogy a szentatya
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beteg, hogy alig tudja olvasni a leitt szoveget, alig tud
mozogni. itm azt a tdbb tizezer embert kell megk6rdezni,
hogy a pipa mi6rt kel mindig irtra, akik ez'6ttal is egybe-

gyfiltek, hogy llssdk 6t, hogy egytitt imddkozhassanak
vele, 6s akik most is szeretettel kovett6k minden megnyilv6nul6s6t. Aki kdzelr5l ismeri a szentalyAt, tudja, hogy
betegs6g6t, korlltozottsdgAt :6gy 6li meg, mrntha az a
vil6g legterm6szetesebb dolga lenne, mint ami hozzdtartozik az'id6s korhoz. A szentaLya rossz eg6szs 6gi Lllapota
ellen6re meg6rizte humor6rz6k€t 6s nem veszitette el
6letkedv6t, amint azt az id6sekhez irt level3ben is megvallotta. ,Hogy miCtt utazik meg most is a p6pa? Az6tt,
men kr.ildet6s6t hatalmas felel5ss6gk6nt 6li meg 6s nem
akarja, hogy eg6szs 6gi iAlapota ebben korlStokat emeljen
el6" - mondta a szentsz€ki sz6viv5. Arra a k6rd6sre, hogy
ez lesz-e a pipa utols6 lelkipdsztori l6togatdsa, NavarroValls kiter6 vLlaszt adott. Elmondta, hogy n6gy 6j meghivds €rkezett, de a pdpa m6g nem dontott ezek fel5l' Aki
ismeri a szentaLyat, nem tarthat semmit kizlrtnak. VR/MK

Eliiitt az ideje annak, hogy rnegvilltozzon a katolikus 6s az orosz ortodox egylnln k<iziitti kapcsolat
Aacben'. Kirill metropolita, az orosz ortodox egyhitz
krildotts6gdnek vezet6je jelentette ezt ki Aachenben, a
Szent Egyed Kozdss6g trItal szewezett valllsi vezet6k tal6lkoz6ja sor6n. A kijelent6s egy vitaf6rumon hangzott el,
amelyen az okumenizmus k6rd6s6r61 fejtett6k ki v6lem6nyiiket a felek. A Szent Egyed Kozoss6g sajt6irod6jl-

nak kozlem6nye szerint Kirill metropolita

leszogezte:

EIlrkezeIt az
'Moszkva k€szen 6ll arra, hogy tlrgyalion.
a pArttll€pve
az ld6szak, amelyben a millt neh6zs6gein
ortoaz
hogy
besz€d lehet6v6 vflt. Sokan azt mondi6k,
lenne,
igy
ez
Ha
doxok nem hailand6k a pdrbesz€dre.
akkor 6n most nem 1enn6k itt Aachenben'" VR/MK

Tanulminyi €rtekezlet a Yatikdrnban n€gy foldr6sz
angol nyelvfi {dpesztoirai szantara
Vatikan:1.69 angol nyelvfi f6p6sztor vett reszt azofl az

6rtekezleten, mely szeptember 8-in kezd6ddlt ^ V"trk6nban, s amelyet az Evange\zdllsi Kongreg6ci6 hivott
ossze. A szeptember Z}-itig tart6 tanfolyamra 63 afttka|

88 izsiai, 5 amerrkai €s 1'3 6cedniai f6pisztor lrkezett
R6m6ba. Crescenzio Sepe biboros, az EvangeliztrItsi
Kongregdci6 prefektusa, aki nemr6g t6lL vtssza mong6liai ktilclet6s6bSl, az 6rtekezletet megnyit6 besz6d6ben
meghatdrozta a tanfolyam c6!jdt: a f6p6sztorok ismerj6k
meg 6s tdmogassdk egymlst, 6s igy gyfjtsenek energi6t a
szolg6latuk sordn felmenil6 probl6m ltt'k megoldlstrhoz'
Az elt1r6 kulturllis, politikai 6s valllsi helyzet miatt ezek
a fSplsztorok nagyon sokszor hatdrhelyzetben v6gzik

lelkipdsztori szolgllatukat, nagy szriks6gtik van tehSt
arta, hogy er6sit6st kapianak ktildet6sr.ikhoz. Az €rtekez'
leten meghallgatlik biborosok, teol6gusok el6addsalt a
f6p6sztorok tanit6i, megszentel6i 6s korm6nyz6i feladatair6l, amelyek szem el6tt tattiek az egyes misszi6s
teniletek e\t€r6 sajdtosslgait. Foglalkoznak szlmos mas
k6rd6ssel is, mint pl. a szemindriumi k€pzds, a R6mai
Kfiri|val 6s az egyes pi.isp6ki karokkal val6 egytittmfikod6s, az egyhLz tlrsadalmt tanrtlsa, a katita(w tev€'
kenys6g 6s a Valllsok kozotti kapcsolatok. VR/MK
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5 €ves azlurrgVhri Szent M6nika kozoss€g
1998. jirnius 15-17-6n R6na G6bor
magy arorsztgi jezsuita atya lelki'gya-

korlatot tartott Ungvdron. Ennek kapcsfn ismertette meg az ungvdri egyh6zk6zs€g hiveivel a Szent M6nika
kozoss€g imdjill Gtrbor atya a vele
folytatott besz6lget6s utdn engem b!
zott meg az imacsoport vezet6s6vel'
Imakozoss€gr.ink folyamatosan alakult
meg. Eleinte csak n€h6nyan iotttink
ossze a havi kozos im1dsigra, amit a
h6nap utols6 csritortdk6re tettlink,
id6vel azonban eryre tobben letttink.
Nagyon sok imit osztottunk sz€t az
6desanydk k6z6tt. VelUnk pithuzamosan Csapon 6s Sisl6con is alakul-

tak csoportok, s5t nemr6g az ukt6n
nyelvtenileten is 6rdekl6dtek imakozoss6gr-ink irAnt. Az imdt leforditottuk ukrdn nyelvre is. Ennek kapcs6n

Szolyvln id€n megalakult az els6 ima-

csoport, ahol kb. otven €desanYa
im:idkozik havonta kozosen.
A Szent M6nika-im6t ismerik Rah6n
6s m6g sz6mos teleptilEsen. 6rdekl6dnek irlnta a gorog katolikus 6desanydk

is.

Mi, ungvdriak, id6n

tinnePelttik

kozdss€gr.ink fenntrlllsinak 6s mfi k6ddsCnek 5 6ves 6vfordul6iit, melyen
reszt vett R6na G6bor atYa is. Kozosen iinnepeltlik ezt a sztrmunkra
nagy esem6nyt, melynek szewez€s6ben 6s megtarttrslban sokat segitett

pl€bdnosunk, M6sziros Domonkos
atya is. Csapr6l, Sisl6cr6l 6s Botfalvlb6l lrkeztek vend6gek, hogY vehink egyiitt tinnePeljenek.
A mai korban talSn iobban, mint
valaha, sztiksCg van arra', hogy imldkozzunk gyermekeink€rt", az 5 hitr.ikert, megtdreslikert.
Szent M6nika 6letp6lddia arca buz'

dit minket, hogy imddkozzunk, €s az
imddsigunk nem marad eredmdnYtelen.
Edesany6k! Fogjunk ossze az im6banl
Losdk Erzs,1bet

Szent M6nika Szent Agoston Ptispdk 6desanyja volt.
Elet€nek titka az Isteni B6lcsess6g,
a J€zus Krisztus irinti szeretet volt,
amelyet a szent konyvekb6l meritett.
M6nik4t a m€g pogltny Patriciushoz

Agoston kora fiatalsdgAt6\ kezdve
t6veszm6k 6s erkolcsi eltdvelyed6s
Lldozata lett. Ezzel nagyon sok gyotr5d6st okozott 6desanyj6nak, aki
sztinet n€lkril imddkozott 6rte.
Hosszfr dveken 1t konnyek liozott

ddtak felesdgril. Sokat firadozott

konyorgott fi16rt. Istenbe vetett bizalma sohasem ingott meg.
BiztztAst kapott egy prispokt6l, aki

azon, hogy f6rj6t megnyerje Krisztusnak. Ezt nem szavakkal, hanem tettekkel igyekezett el6rni. F6rje hfitlens6geit 6s l6lektelen diihkitoreseit hall-

gatag tLirelemmel viselte. A szeretetnek ez a nyelve, amelyben a bolcsess€g 6s a kereszt szeretete nyilv6nult
meg, v6giil megh6ditotta a f€ffit. Pat-

ricius 6lete v€ge fel6 katekumen

-

kereszts€gre felk€sztil6 - lett, €s hal6los igy in megkeresztelkedett.
Ozvegys€ge €veit M6nika a tev6-

keny szeretetnek szentelte. Ereilt az
olt6rb6l meritette: egyetlen napot sem
mulasztott el szentmise n6lktil, 6s es-

t6nk6nt

is a

templomba sietett

az

im1dslg 6r6j6ban.
Hit6nek rendithetetlens6ge_6s szeretetEnek ereie m6gis f6leg Agostonnal szembgn mutatkozott meg, mivel

a legtobb gondot 6s bdnatot hlrom
Szent M6nika

Az afrikai Tagasztlban sztiletett
332-ben. 387-ben halt meg Ostilban
(ltalia). Unnep6t augusztus 27-€n
tartiuk.

gyermeke koztil 5 okozta neki.
Nem sokkal azut6n, hogY a vililgra
hozta, kereszttel jelolte rircg az l6iszlj-

lott homlokat 6s s6t tett a

szaiaba,

'ezzel a kor szokisainak megfelel6en
katekumennek tekintette filt.

Azonban

a

nyugtalan

6s

keres6

azt mondta neki: ,,Lehetetlen,

hogY

ennyi konny gyermeke elvesszen."
Agoston elhagyta 6desanyi6t, mert
Isten terveiben ez a flidalom is fontos
szerepet jal'szott. M6nika mcrhetet-

leniil szenvedett, amikor magLra maradt, azonban megtanulta Istenre
bizri gyermek6t, mig v€gtil eg€szen
odaajind€kozta 6t Neki.
Bizonyos id6 eltelt€vel M6nika
m€gis kdvefte Agostont, aki akkor
mdr Milln6ban €lt 6s Szent Ambrus
pr€dikici6it hallgatta, melyek nagy
hatissal voltak ri. 387-ben Agoston
megkeresztelkedett.

Az ldesanya v6gya v€gre

teljesrilt.

Haliia el6tt elmondhattai,,T et1zetten

teliesitette k6r6semet az lsten,... az (Jr
szolgiljak€ppen ldtlak mlr."

Szent Agoston Egyhlzunk egYik
legnagyobb szentje lett. Vallomisok c.

mfivEben tanfslgot tesz ddesanYja
toretlen hit6rSl 6s szeretet6r6l.
Szent M6nika €lete p6ldak6pril szolgdl minden kerepztEny €desanya sz6mLra.

Ui J{ajtds
,,...sziintelentil kell imddkozni,
nem szabadbeleflradni,.." Lk 18,1

6s

A Szent M6nika kiiztiss€g naPi
ilin6ja:
MENNYEI AryANK,

minden djanddk €s ordnt osztogat6nekem az €clesattvrri hiuatast
adtad, balAt adok nekecl ,5s d.ldom

ja, aki

szent Neuedet.

0nlEzusr
Kerlek, noueld bitenxet, erdsitsd remen yemet es tcik€letes{ts d szeretetenxet,
b og jo keresztdny edesanya leb essek!
SZENTLELEK OR]STEN,

er1sits engem, boglt '6letern m'inden
neb€zsdge kozepette se szfrniek meg
gjtermekeink hit66rt imddleozni.

-

15-

bogjt gltermekeink. tiszteljdk Szent-

az

atyankat, ragaszkodjanak
bd.zboz €s egytittmrikodienek lelki-

Kdnydrogjilnkr

EgY-

pasztorainkkal!

- bog? ba gltermekeink kozril ualamelyik megbiu1.st kapna a papi uagt
szerzetesi €letre, azt bdld'san elfogad-

SZ0Z MARIA, egi Edesanyank, eszkdzcild ki szdmunkra is a.zt az orrimdt, amelyben Szent Mdnikd.nak uolt
rdsze, amikor ld.tbatta

hit diadald.t!

juk

6s tamogassuk!
gltermeleeink 4letoik csalSd'd.bogy
sai, uesz4lybelyzetei uagy testi megprdbaltatdsai kdzepette is megtapasztaljdk gondoskod6 szeretetedet!
- bogy ba az 6let fituesztdiben egitik
uagjt mdsik gltermekt'ink megrendt ilne
bit1ben ,!s let1rne a belyes utr6l, 5t akkor is szeretetLinkkel, tr'irelmt'inkkel 6s

imd,inkkal seg{tsr'ik, boglt uisszatald'ljon Hozzdd!
- bogy ba gltermekeink megbd.nta-

i,^

fia

,1letdben a

k6nink. add meg nekuink, sztilSknek,€s gltermekeinknek
azt a nag! kegjtelmet, bogy majd
egyritt c)ruendezhesscink a Te dics6-a--.^

UR JEZUS,

sdgedben
at!
Amen

az

eg,lsz drc)kkdualSsd.gon

A Szent M6nika k<iziiss€g

lmregala-

kulisinak tiirtenete:
Madridban az Actio Catolica gyfil€sen egy 6desanya felvetette: ,,Mit te-

Minden kc)nydrg1s el6n mondjuk:

nak, eltduolodrutk tdh'ink, uagit bd.ldllanok uehink szemben, mi akkor is teljes bizalommnl terjesszilk el6d kdr6-

SEGITS MINKET URUNK,

seinket!

mekeink ne veszits6k el hitiiket?"
Yllaszul t6bben elhattrroztfik, hogy

-

bogy gl,,ermekeinket €lettlnk pdl-

ddj d.ual uezesstik

Tekbd!

- bogy arnikor gjtermekeinkkel fog'
lalkozunk, jdsd.gos biggadtsag. tekint2ly ,!s szeretet d.radjon belSh'ink!
- hogy figtelemmel kc)uessuik gyermekeink jeltembeti fejlSd€s€t ds meg

meg6r'tsdk, milyen
jellemdnek
gyermekeink
fontos feladat
6s bit'1nek er6s{tdse, es szfubdl seg{tsek

-

hogy

f6(eink

Sket imd.ikkal is!

- bogy gjtermekeink csaladjd'ban a
Te bdk4cl 6s szereteted uralkodjon, 6s
unokd.ink is erdsddjenek bitcikben!
- bogy antikor mas 4desanyd'kkal

fel tudjuk

4breszteni

hetrink mi, 6desanylk, hogy gyer-

naponta buzg6n imddkoznak nemcsak a sajlt,hanem minden €desanya
gyermekdnek hit€€rt, 6s a h6t egy
napj6n, amelyet mindegyiktik szabadon v6laszthat, a templomban is elmondjdk imljukat
Lelkivezet6jiik, Lorenzo atya tamo'
gatta elhatlr ozlsukat ;

tud.juk 5uni. Sket a rossz kc)rnyezeti be-

talalkozunk,

folyasokt6l!

Kdzr)ssdgcinkboz ualS tartozas uagydt!

Szent M6nikat, Szent Agoston piispok €desanyjdt vllasztottlk eszm6ny-

na-

k6piil.
A kis kozossEghez mind tobb 6desanya csatlakozott, Cs 1987-ben megkaptdk a madridi biboros €rsekt6l az

- bogy kereszt,lny 2letuink oly uonz6
legjten gltermekeink szdm'ara, boglt
azt kduess4k es md.solera is atsugarozzd.k!

benntile k

-

ktilcinrisen konyorgdk

pon ...gjermeken,

...

a mai

EgyhLz hivatalos j6v thagy isAr.

Az inaa a villg m1s orszigaiba is eljutott 6s egyre terjed.
Magyarorsztrgra, majd Klnpitaljira
R6na Gdbor iezsuita atya hozta eI ennek a kozdss6gnek ahir€t.
A kalocsai €desanylk kEr€s€re ebben a vdrosban 7992-ben, Szent Monika napjin, augusztus 27-6n alakult
elsd csoport.
meg

Dr.^zDank6 Llszl6 €rsek tr

i6v6-

paphagyta 6s j6 szivvel ailnlotta
^
testvdrek 6s a hivek figyelm6be ezt a
kezclem6nyez€st.

Kdrpita\il,n az elsS csoport
ban Ungvdron alakult megt

1998Csa-

^z6ta
pon, Sisi6con €s Szolyvdn is aiakult
mdr ilyen imldkoz6 csoport.
A kozoss6gnek mindenki tagia lehet, aki vlllalia, hogY az im6t min-

dennap elmondja otthondban, €s he-

tente egyszer az Olt6tis4ents6g el5tt
is.
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Evan geltuhciil h€tr61 h€tre
J6zus mondja ,,Az aratnival6 sok,
de a munk6s kev€s. K6ri6tek h6t az

aratls urit, ktldion munkdsokat az
anttrsra." (Lk 10, 2) A Gondvisei6nknek hlla, nektink is ktildott
misszi6s papokat KitPitalilra.
Csapon 6t 6wel ezel6tt Roska P€'
ter aty^ volt a pl6b6nosunk. Karicsonyra k6szril6dti-ink. Oromet akart
szerezni a csaPi hiveknek, ez€rt
adventi id5ben h1romnaPos lelkigyakorlat megtatttrsita hiwa meg
M6.sz6ros Domonkos arY6t, volt Pl€binosunkat. Ez volt 6letrink elsS
lelkigyakorlata. NagY 6lm€nYben
volt r6szt-ink. Valamennyien megtapasztaltuk Isten v6gtelen szeretet€t.
Krilonosen f6rjemre volt nagy hat6ssal; nagy megt6r6se ekkor tort€nt'
Elm6nyeinket P6ter atYlnak is eImondtuk. 6 felaianlotta, ha CsaPon
ig6ny van 16, szivesen tart feln6tteknek hittant. Az6ta ot 6v telt el.
M€g csak ,,nYiri sztinetet" sem tartunk. K6s6bb Mekli Atttla aty^ ,,orokolt" benminket, sokunk orom6re 6s
megt6r€s€re. Lelkesen folytatta h6t'
161 h6tre az evangelizdci6s munklt'
Most, hogy k6tp6taljai ktildet6se nea
ki is lejSrt, Szulincsik S6ndor
^ty^
segitsEg6vel
6r
Az
pl6binosunk.
most 6 terelget benntinket i6 pisztot
m6di6ra 6s gondozza lelkr.inket'
,,Meg van irva: Nemcsak kenY6rrel 6l

az ember, hanem minden tanitlssal
is, amely az Isten szdilb6I sz6'tmaz|k." (Ntt 4, 4) Mi Pedig szivesen
hallgatjuk papiait, hisz J6zus mondtiteket hallgat, engem hallta:

'Aki
gar.'(Lk

10, 16)

Foglalkoz6sainkon 12-en vagY 74en vesztink r€szt, de n6ha 25-30-an

is

osszegYfiltink. IlYenkor tudjuk:
J6zus koztrink van! ,,Ahol ugYanis
ketten vagY hdrman OsszegYflnek
az €n nevemben, ott vagYok kozottrik." (Mt 18, 20) J6zus, amikor tanitott, tomegekhez sz6lt, nem vtrIasztotta szCt 6ket. Mi is ki.ilonboz6 nemfiek 6s koruak vagYunk. 17 6vest6l
65 €ves korig minden korosztllY

k6pviselteti mag6t. Kiilonbozd foglalkozilstak 6s csalldi h6tterfiek
yagyunk. M6g csak nem is egY virosb6l gyfili.ink ossze: vannak, akik
6 km-t bicikliznek fagYban, h6ban,

es6ben 6s sot6tben az€tt, hogy
egytitt lehessr.ink az LJrral. El6fordul,
hogy kamaszkorl fiatalok is eljon-

nek szrileikk el vagy nagyszrileikkel,
amikor 6ket is €rint6 t1mf:al foglalkozunk.
Minden cstitortokon €tezzik,
hogyJ6zus hiv minket. Vele akarunk
talllkozni, ahogY O az emmauszi tanitvdnyokkal. Mivel foglalkozlsaink
esteT 6r6t61 kezd6dnek, bizonY ekkor mdr esteledik. 6 Pedig veltink
marad. K6t vasdtnapi szentmise kozott sztiksCgiink van a csiitortoki
foglalkozlsra, hogy hitrink fejlSdni
tudjon. Emberek vagyrnk, kovenink
el hib6kat 6s bfinoket. MindennaP
meg kell t6rntink. Kozoss6gben, Istenben bizva, egYmdst er5sitve
tudjuk ezt meg€lnt. Kdzosen tudunk
ortilni csoportunkban egy-egY nagy
megt6r6snek. Ilyen volt tobbek kozdtt az is, amikor hdrom gYermekiik
segitett a szril6knek, hogy azok eIs6iidoz6k legyenek €s egYhLzilag
r endezzlk h6zas sdgukat.
Foglalkozis aink v1ltozatosak' Ha
lelkiaty6nk veltink tud lenni, akkor
azok az est6ink remEnyteljesebbek,

mivel a i6 pdszt"or visszaterelget
benniinket az adott t€mithoz. Ha
nem tud velunk lenni, akkor megmondja, mivel foglalkozzunk. Y6laszthatunk:
- A Bibliab6l olvassuk el az aznaPi

egYmeg tudjuk besz6lni azokat
^zutcan
amelyeket
hLzi feladatokat,
^z
nem lehet.
A Szentl6lek szeretet6t 6rezzik,

amikor kedves vend6geket ktild
kozoss6gr.inkbe. NagY aj6nd6k 6s

felt61t6d6s, amikor Antal megY6sptispok atya jon el hozzLnk. LittogatAsakor Ogy €rezzik, hogY az Ur

minket is nagyon szeret. Hiszen
ilyen firadhatatlan, ttrntorithatatlan,
hfis6ges prispokkel aitnd€kozta
meg Kdrpiltalia sokat szenvedett hi-

veit. Oromiinkre szolgilt, amikor a
Domonkos-rendi Armella n6vlr i6tt
el koz6nk. izes magyarslggal besz€lt elm6lked6s6ben az imdr6l.
Rumszauer Mikl6s atyaCk ,,Az €Iet 6s

l6lek sebeinek gy6gyull sir6l" tartot'
tak eml6kezetesen sz€p est€t. J6n6s
atya az Istensztil6r6l mondta el gondolatait. Jriniusban Roska P€ter atya

latogatott meg bennunket PaPnovend6keivel egytitt, hogy noveli6k
bennrink a hitet, a rem6nlt €s a szeretetet.
Ez alatt az 6t €v alatt kozoss6gtink

rengeteget vtrkozott. MiSk€PPen
gondolkodunk a hatalomr6l, P€nzr5l €s gazdzgsdgr6l, vagyis a kis6tt6sr6l. Megszabadultunk a t6v6 fogsllgdb6l. A kereszt6ny 6rt6kek lettek
szlmunkra fontosak, Isten akarata
szerint szeretn€nk 6lni. J6zus Mester

6s Ur volt, m6gis szolg6lt. Amikor
nagycstitortdkon megmo sta taniwinyai llbit, ezt mondta: ,,P€ld6t adaz
besz6ljtik. Kinek mit tizen trltala
hogy amint €n tettem. ti is
tam,
Ur?
meg." (fn 13, 15) Mi is
tegy6tek
- Videofilmet is nCzhetiink. Mivel
Egyhlzunkban
szolgilunk
szivesen
sokan vagyunk 6s ktilonboz6ek, igY
embertdrsainknak',,Arsegitiink
tobb szempontb6l tudjuk 6rt6kelni a 6s
16l tudjdk meg, hogY taniwinYarm
Ilttottakat.
hogy szeretettei vagytok
- Hallgathatunk hangkazettat is' vagytok,irint."
egymls
$n 73, 35) Ehhez sok
Megosztjuk gondolatainkat 6s 6rz6allzatra 6s szeretetre van sziiks6seinket egYmds kozt.
giink, valamint Isten kegYelm€re.
6P-Szabad t6mdkb6l, amelYek
Foglalkoz6saink 6ltaI6ban este 11
pen aktu6lis, pl.: a bfin ritfinak buk(Nem n€zzik az
tat6ir6l, a megbocs6t6s felemel6 6rtrig tartanak.
6rinkat, pedig sokaknak mlsnaP
€rz€s€r61, a segits€gnyijtAs onzetlens6g6r6l 6s arr6l, hogYan lehet munk6ba kell mennie).
V6gril gyertyat gyfiitunk, a szoba
kereszt6nyi m6don elviselni a meghelYezzik. Korbeiiljtik
kdzep6re
pr 6b6ltatd sainkat stb.
Szabad imlban
korbedlljuk.
vagy
A Gondvisel5nk 6s PaPiai segits6mivel foglalhogy
g6vel tobbet tudhatunk meg vall6- osszefoglaljuk,
A m6lYre
est6n.
az
azQn
koztunk
sunkr6l, hittinkr6l 6s annak titkair6l.
Engedjiik,
kkal.
gofidolut"it
Foglalkoz6saink elej€n vagy v€g€n eveziink
evang6liumot, majd kozosen meg-

Ui J{ajtds
hogy a Ytgasztal6 miikodjon benntink. Megkoszonjiik az Urnak,
hogy tijra osszegyiijtott minket 6s
vehink is maradt. H1I1t adunk kiiIonboz6 dolgok€rt, imddkozunk
beteg 6s haldokl6 embertdrsaink6rt.
Konyorgrink papjainklrt csal6d-

iatnk€rt, ismerdseink6rt 6s azok6rt,
akik6rt nem imidkozik senki.
Befejez6stil kozosen elmondjuk a
Miatydnkot 6s az lJdvozl€gy Miti6L.
A szentmise 6s a foglalkoz6saink
alatt :6gy lrezzik magunkat mint

17,,IJram,

Ui.: Minden kedves
szivesen virunk

6rdekl6d6t
minden

B er c zi k

J o zs efn,i M agdo ln a
Csap

r6maikatolikus templom

Csapon 7902-ben kezdt€k 6piteni az (tj r6mai katolikus templomot. A J6 Isten segits6g6nek 6s az em'
berek osszefogdsinak koszonhet6en 1903-ban mir fel
is szentelt6k, 6s a Szent Anna iitulust kapta.

Ebben az €vben, 1(tlrius 26-itn kerult sor

(Lk

csi-itortokon este a pl€biniinkon.

P €ter, a tanirv any a szineveltoz6skor:

Szhz€ves a csapi

j6 nekrink itt lenntink."

c) 31)

a

100 6ves

iubileumi templombficstva. lzgatottan 6s nagy oromme1 k6sztil5dtek erre az r-innepre a csapi hivek. De
nemcsak 5k: a szentmis6re a kornyezS falvakb6l 6s
vdrosokb6l is sokan jottek. Beregsztrszb6l p6lddul
ktilon aut6busszal jottek a nagyon lelkes hivek. Ez a

nap a krilonboz5

felekezetii kereszt6nyek okumenikus tinnepe lett. A
templombtcsfi szentmis6j6n ugyanis r6szt vettek a
reform6tusok, magyar €s
ukrin gorog katolikusok
6s a pravoszldvok k6pvisel5i is.
Mivel a hlbor:iuban a
reformdtus templomot felrobbantott6k, a r6mai
katolikus templom tobb
mint 50 6vig adott otthont
a reform1tus gytilekezetnek, amig fel nem
6pr-ilhetett az tj reformdtus templom. Templomunk
befogadta a magyar gorog katolikusokat is, 6s az ut6bbi 6vekben az ukr6n gorog katolikus hiveket is. ,,Az 6n
hdzam im6ds6gnak hdza minden n6pek kozt" - mondja az Isten.
A szentmise okumenikus jellegfi left, mivel nemcsak
S chonberger Ferenc esperes aty a S zentlll ekt5l vez6relt,
magasztos 6s 6lvezetes pr€dlklci6lltt hallgathattdk meg
nagy figyelemmel a jelenl6v5 hivek, hanem az innepen r6szt vevS reformdtus, gorog katolikus 6s pravoszllv papok koztil is tobben sz6ltak a hivekhez.
Egressy Miki6s gorog katolikus atya 6s Balogh J6nos
reformStus esperes (rr megkoszont6k, hogy kozOsen
haszn6.lhattdk Isten hlztrt - Isten dics5it6s6re.
A szentmise ut6n a templom meiletti parkban kerliLlt
sor a kozos agap€.ra, amelyet a hivek lltal hozott stitem6nyek sokf6les6ge 6s izletess6ge tett igazln 6lvezetess6. Nagy orom volt ez a nap, unnep minden ielenl6vS sz6mdra. Eztrltal is erdsodott kozoss6gi 6lettink.
Nem csak a k5b5l 6ptilt templommal kell tof6dni.
Minden kereszt€ny ember templom, 6s templom 6k
egylitt is: az EgyhLz
Isten sugallatdra Salamon igy im6dkozott: ,,Halld meg
itt, Urunk, Isteniink, az 6neket 6s az imddsigot,
legyenek szemeid nyiwa e h6z folott €jjel 6s nappal, 6s
hallgasd meg az imldsitgot, mellyel e heiyrSl imddkozik hozzS.d a Te szolg6d."
BerczifuJozsef, Csap
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Isten szolg frinak szolg 6tia
25 6ae ad.la,sztottdk meg II. Jd,nos Pd,l pdptfrt
Huszonot €vvel ezel6tt l6pett P6ter ut6dainak sz6k6be
Karol \foftyla krakk6i biboros. Sokakban m€g ma ts a
ni6ly tekintetri, fiatalos lendtiletfi, besz6d6ben sokszor
kemEny pApa k€pe 61. Huszonot 6v mfltdval egy fizikailag megtdrt embert lltunk. Oreg, viszont a szolgtrk

szolgeia, 6s nem dicsSs6gesen tr6nol6 uralkod6: ridvdss6grink paidagogosza, tanit6ja.
Mennyire beteljestilnek J6zus szavai R6ma ptispok6n,
P6ter ut6djdn: ,,Bizony, bizony, mondom neked: amikor
fiatal volt6l, feldvezted magad, s oda ment6l, ahova
akartiil. De ha majd meg6regszel, kiterjeszted karod, m6s

fog felovezni, azt6n oda visz, ahova nem akarod." A
krilonbs6g tal6n annyi, hogy Jinos P6l t:tdatAban v^n
annak, hogy J6zus kovets6g6ben j6t, s kovets6ge Krisztus
A pipa, a ptisp6k, a pap: kdvet,

Urunk keresztfitja.

a kereszt jel6nek 6s or6mhir6nek
\fojtyla ifiirkor6t6l udat6ban volt ennek.

Krisztus szeretet6nek,
hor<1oz6ja.

Mikor biborosk6nt tartott lelkigyakorlatot, a keresztr6l
besz€lt, a iek6l, amelynek ellene mondanak' Plpak€nt

magasba emelte pasztorbotiat, 6s fdlkidltott: ,,Benne van

rem6nytink". Ma, tftl a nyolcvanon, a keresztre mutati az
tidvoss6g kfitf6j6re, a kiengesztel6d1s forr6s6ra.
Talin sokszor nyomaszt minket az id6s, fizlkailag egyre
gyengril6 p6pa l6winya. Sokszor azonbat nem l6tjuk a
l6nyegeset: a pasztorl, Isten szolgLiittPapi szolgillata kezdet€n a Szentatya tudatosan belevetette magit az egyhdz meger6sit6s6be- M6r 1952-ben
irja a ,,M€lys€g" cim{rirdsAban:,,K6dek, vedd 6szre rogton
e m6lys6get, amelyet a szem ttikre visszavillant. Ott rejlik

valamennyiiinkben, 6s

a sok ember ftgy vonszolja

e

av61lon." Eszrevenni Isten szere-

m6lys6get, mintbitkdt
tet6nek m6lys6g6t, mely Krisztus keresztj6ben nvilatkozott meg. Isten szeretet6nek jele a kereszt. Ezt a Titkot
hordozza a pdpa, hotdozza, mint M6ria.
II. J6nos Pll hasonl6 P€terhez, de J6noshoz is. Csupdn
Krisztus szeretet6t 6s b6k6i6t hirdeti. ,,Szent J6nos -

Jeromos tanfisilga szerint -, mikor k€s6 agg koritban
Ephesusban tart6zkodott, 6s tar:i;tvanyai csak nagy
nggyel-bajjal tudt6k karjukon elvinni a templomba, mivel
tobbre m6r nem volt k6pes, valahdnyszor megtrlltak, ezt
mondta: ,,Fiacsk6im, szeress6tek egymdstl" Akkor a testv6rek elcsodllkoztak, hogy mindig ugYanazt mondja, s
megk6rdezt6k t6le: ,,Mester, mi6rt mondod mindig
ugfanaz?" 6 pedig igy vilaszolt: ,,Mert ez az Ur pxancsa, 6s ha csak ez az egy is megval6sul, az mdr el€g'"
Az Ige hirdet6je, az Istennel egyritt €16 pap' a kereszt
Titkdnak 5re 6pp ezekn6l fogva nem mehet nyugdiiba' A
papa tiszlsCge szorosan osszefon6dik Krisztus Titokzatos
iestenek egys6g6vel. Mik6ppen minden ember, ann6l
fogva, hogy Isten sai6t k1p€re 6s hasonlatossiglra teremtve a teremt6 szeretet helytart6ia lett, irgy a pirya is
helytart6: a kiteljesedett Krisztus egys6g6nek iele az egy'
h6zban. A p6pa tiszte v6deni a hit, a rem6ny 6s a szeretet
egys6g6t ,,orok 6s l6that6 6selve 6s alapia az egys6gnek

mind a piispokOk, mind a hiv6k sokasigitban;'(Lumen
gentium 2r. L p6pa iel 6s ielzett. Rimutat Krisztus
tozoss6g6re, az lg1re, mely a Kriszrushoz tattoz6k onazonossigilnak alapia; az lge tanfiira, al<tk szavatoli6k
annak hiteles tolmilcsollsdt; v6gsd soron Krisztusra
mutat.

a

Noha fizikailag megt6rt, 6s szellemi lrissess6ge is al6bbha'gyott, a Szentatya ma is biztos jele Krisztus szeretetZnek, fdradhatatlansfugAnak. lmddkozzwk 6rte, minden kozvetlen 6s tlvoli munkat6rs66rt, ahogy ^z eWhAz'rt is imddkozunk'
r

,ronco Attira
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Szeptember-okt6b er szenti ei
Sznr.m

Gnrr6nr (xs. 9A0-1046)

UNNepe, sznprwttssx 24.

Velencei - gazdag patriciuscsalld

sarja (eredeti neve: Getatdo) az
egyik legismertebb magyar szentrink. Apja a Szentfoldon halt meg,
a kisfiirt pedig a szerzetesel<hez
adt6k, s a velencei benc6s Szent
Gyorgy-monostor apitia lett. A
Szentfoldre indult, de egY vihar
niatt IsztrL1ban kotott ki. Innen
P6csre, majd Sz€kesfeh6rvirra kerult, ahol Szent Istvannal 6s-Szent
Imre herceggel is kozeli kapcsolatban 611t, s ,,a liliomos szent hercegnek" k6s6bb 6 lett a t^nit6ia.
Majdnem tiz €vIg remet6skedett a
Bakonyban, ahol tobb mfivet is irt,
amelyekb5l, sajnos, csak egY maradt r6nk, a Deliberatio.

Szent Istvdn 1030-ban Gell6rtre
bizta a csanddi ptispoks6g vezet6s6t. Isw6n lnallla utln Aba Simuelnek megtagadta a szolgllatot,
s megjovendolte bukdstrq a Pog\nylitzadAst €s a sailt v€ttanf-

hal|lilt is egyben. Az

7048-as

alkalmixal i6slata
bergazol6dott: tobb ttrsiPal egy
taligln a mElybe taszitottdk, ahol
pog6nyl6tzad6.s

szOrnyethaltak.

1083-ban Szent Ldszl6
^vattatt^
szentt€. Mal:adv iny ait Csan6dra vitt6k, ahol nagy kultusz alakult ki
korulotte, tobb csod6t is feliegyeztek a sirj6n6l. A torok megszi.Jlls
alatt azonban e kultuszhely teljesen elpusztult.

KepIszrnAN SzrvrJANos

G386-r456)
UNNepe' oKrosen 23.

Apja n6met sz6rmazdst volt, de

6 mtrr a d€l-itiiiai CaPestrano

vlrosban szuletett. Jogot tanult,
fiatalon Perugia birtja lett, s6t korm6nyz6ia, s minden jel arta mutatott, hogy sz€p viIlgi karriert fog
befutni, amikor egy h6bor(rban
fogsigba esett. A tomlocben 6rtel-

metlennek tarto€ta eg€sz addigi
€Iet€t, s kiszabadul6sa ut6n a ferences re-nd szigor0bb irinYzatithoz csatlakozott. Jlnos itgy gondolta, hogy Istennek teryei vannak
vele, s ezeket a teleket a pt€diklilsban. lltta els6sorban rca\izlt-

angyala elim6.dkoz6s6t Magyar-

orszdg gy6zelm€6rt. A dics6s6get
egyik vezet6 sem 6lte sokkal titl,
Hunyadi haliia ut6n, okt6ber 236n Kapisztr6n Szent Jdnos is meghalt. 7522-ben avattak boldoggl,
1690-ben pedig szentt6.

l6dni.

Tette mindezt azeft is, mert Pr6dikdtori tev6kenysEge a nagy nWgati egyhilzszzkadls (7378-7417)
idej6re esett, illetve igazi csircspontjat utSna €rte el. J6nos az eW-

hlzszakadlts alatt kialakul6, de
annak megszfin6se (Konstanzi

ANrrocnrer SzsNr IcNAc
ptispok, u4rtanu
UnNepr'

orr6grn

17.

Ignic ptispokot, akit TheoPhorosznak, azaz lstenhordoz6nak is

neveztek, joggal szdmllliuk az
apostoli aty6k koz€. Nemcsak

XVI. Egyetemes Zsinat (141'4-1'417)
ut6n is 615 t€veszmEk ellen harcolt,
igy filradsitgot nem ismerve hirdette a pipastg krisztusi alapitfts1tt,
az 6n. ,,llthatatlan Egyhdz" l€t€t, a
hit 6s azEgyhLz egys€g1t, valamint
a ktilonf€le eretneks6gek ellen is
felemelte a szav6t, ktilondsen a
huszitizmus ellen prddikdlt sokat.
Pr6dik6ci6i igen j6l szervezettek

az€rt, mert szem6lyesen ismerhetett tobb apostolt is, hanem mert
kiemelkedik azok kozil, akik az
apostolok ut6n kovetkezd nemzeddkben folytattik az EgYhAz alaPjainak 6pit6s6t. IgnAc nemcsak
oszlop volt az 6pul5 EgYhlzban,
hanem levelei iltal szlzadokon 1t,

voltak,

eg€szen a mai id6kig megvildgosit-

s mindig tolm6csol6ssal

egybekotonek. Utlait sok gy6glml6s kis6rte, €s nagyhatlsir sz6nokeretlataira sokan hagytlk ott
^z
a
be
llltak
nek szekt6kat, illewe
ferences harmadrendbe.
Kapisztrln Szent Jinos a frankfurti birodalmi gyrll6sen emelte fel
el6szor MagyarorszLg€rt a szavdt,
kiemelve, hogy a nyugati kereszt6nys€gnek segitenie kellene ezt az

orsz6got, mert igY Eur6P6t

is

v6delmezik. Ekkor (1452) l6toga'
tott el6szdr hazlnkba. A kovetkez6
6vben Bizfnc elesett, 6s mivel egY
szovets6ges hadsereg l€trehozilsa

nem sikertilt, ez€n III. Calixtus
pipa v€dekez6 jellegfi keresztes
hadilratot hirdetett meg, amelynek

l€nyegi megszervez6se, Carvaial
biboros mellett, .Kapiszttdn Szent
Jilnosra vdrt. 1.456. fprilis 15-6n indult el Bud6r6l a had, amely
Hunyadi J6nos sereg6vel egyesylve
vCgril is kivivta a hires ndndorfeh€rv6ri diadalt. [I. Calixtus p6pa
m€g a hadjdrat ideie alatt elrendelte a d6li harangozlst €s az Ut-

ia a hiv6k st'w€t.
lgn6c az igazi prisp6k P6ldak6Pe
volt. Benne a j6 pitsztort lehetett
G

latni, aki Mestere p€ldtja

szerint

CletCt adt^ a iuhok6rt.

iletraizi. adataib6l nem

sokat
kozePe
szdzad
ismerunk. Az 1.
tljitn sztiletett, val6szinfileg Szirilban. Y€rtanisiga kortilmEnyeib6l arta kovetkeztethettink,
hogy rabszolga szLrmaztrsit voIt.
Szent P6ter 6s Evodiosz ut6n harmadikk6nt volt Antiochia ptispoke.
A kereszt6nyrildozCs alatt lgnlcot is elfogtik, megbilincselt6k 6s
haj6n R6mlba inditottik. A hal6los
it6letet, mely (rgy sz6lt, hogY vaddllatok el6 kell vetni, R6mdbanhajtofiak v6gre.
Ami a test6b6l megmaradt, azt a
kereszt€nyek magukhoz vett6k, 6s
eliuttattik Antiochilba.
A r6mai martirol6gium irgY tudia,
hogy az erekly6ket Antiochi6b6l

R6m6ba vitt6k at 6s a Szent
Kelemen-ba ziliklban helyezt6k el'
1sszedl lf nna: Cserb)anics Adrienn
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Eletige, 2oo3. okt6ber
,,Hagtjatok, badd iojjenek hozzd.m a gjtermekek, ne akadd.lyozzd'-

irdnt, kariaiba vett mag6t, semrnit6l
sem f6l, mert tudja, hogY soha sincs

egyedtil. A pr6bat€telek idej6n is
hisz Isten szeretet6ben, hisz abban,
hogy javira vilik mindaz, ami tort6nik. Es ha valami aggodalommal
J6zus mindig meglePet6st okozott
€s
azzal, ahogYan viselkedett, aho-' tolti el? Megosztia az AtYival,
O
hogY
gyermeki bizalommal hiszi,
gyan besz€lt. T6vol lllt t6le az 6Itaa
Mint
l6nos v61em6nY, amelY szetinl a mindent meg fog oldani.
ri bizza magtrt'
gyermekek jelent6ktelenek a ttrrsa- gyermek, teljesen
okoskodik.
nem
dalom szem2ontiab6l. Az aPostolok viszont nem akatt6k, hogY ott
"
,,... ilyenekd Isten orszdga.
legyenek J6zus kortil, a ,,feln6ttek
vll6g6tban": csak zavarnloak. L f6A gyermekek mindenben sztileikpapok 6s az ir6stud6k is ,,Lltwa a
t5ltik kaPgyermekeket, akik igY kiiltoztak a t5l ftiggenek, mindent
otthont,
ruhanemfit,
ennival6t,
nak:
fi6templomban: ,,Hozsanna Dixid
Mi is,
tarittatast..'
gondoskodist,
nak!", m€ltatlankodtak", 6s azt'
gYermekek",
k6rt6k J6zust6l, hogy utasitsa 6ket mint,,evang6liumi
itgY
rendre'. Jlzus viszont eg€sz mtrs- mindent az AtY6t6l kaPunk:
madarait;
€g
az
mint
k6pp viszonYul a gYermekekhez: t6pldl minket,
oltoztet bennr.inket, mint a mez6k
odahivla 6s magihoz oleli 5ket,
van
rijuk teszi kez€t, megildia 5ket, s5t liliomait; tudja, hogy mire
p6ldak6nt alliria 6ket raniwitnyai sziiks6gtink, m6g miel6tt k6rn6nkr,
6s megadia. M€g Isten orsztgtrt sem
el6:
mi h6ditiuk meg, hanem az AtYa
kez6b 5l kaP juk ai6nd6kk€nt.
,,... ilyenekd Isten orszaga."
A gyerrnek ezenkivr-il nem tesz
Lz evangllium egy m6sik szaka- rosszat, mert nem ismeri azt' Az
evang6lium kovet6je, ha szeret,
sztrban J€zus arr6i besz€L, hogY ha
'nem t6rtink meg, 6s nem leszr'ink elmenektil a rosszt6I, meg6tzi tisz'
[esz. A gyerolyanok, mint a gYermekek, nem tas6g6t,6s fjra Atratlan
tapasztalatai,
nincsenek
mivel
mek,
l6piink be a mennYek orsztgdba''
De mi6rt azok1 Isten orszdga, bizalommal tekint az 6letre, mint
akik olyanok, mint a gYermekek? egy mindig 6i kalaodra. Az ,,evang6liumi gyermek" mindent Isten irAzefi, mert a gYermek bizalommal
galmtrba helyez, 6s elfelejtve a m[rlapjlra €s anyitrra hagyatkozik: hisz
tat, nap mint naP ij 6letet kezd,
a szeretetiikben. Kariukban biztona Szentl6lek sugallataira,
nyitottan
sigban €rzi magtrt, semmit5l sem
A gYermek egYekrea(wan.
mindig
f61. M6g ha €rz€keli is, hogY vesz6'
besz6lni,
megtanulni
tud
lyek leselkednek rl, el6g, ha meg dijl nem
megtaaki
valakire,
er6sebben aPuk616ba v^W anp- szi.iks6ge van
saj6t
sem
nitia. J€zus taniwdnYa
k1\iba kapaszkodhat, €s mdris bizmindent
tonsigban €rzi magilt. N6ha itgY lszidrdsdt koveti, hanem
eg'6szen
meg,
tanul
ig6j6b6l
Isten
t6nik, hogy sailn apukSla viszi bele
szeevang€lium
az
mignem
valamilyen vesz6lYes helYzetbe, addig,
6lni'
6s
rint fdg besz6lni
p€ldltul hogY egY ugt6s m€g izgalA gyermek k€sz arca, hogY ut6gYermek
A
legYen.
masabb
Pedig
nozz api6t. Ha megkdrdezik t5le,
bizalommal ne kiru gas zko dik.
lesz belSle, ha nagY lesz,
J€zus ilYennek szetetnC Isten hogy mi
gyakran ldesapia foglalkozltsitt
orsztrglnak taniwAnyait A hiteles
igy tesz az ,,evang6liumi
mondja.
keresztEny olYan, mint a gYermek:
hisz Isten szeretet6ben. Hatlrtalan gyermek" is: utLnozza a mennYei
bizalommal Y^n a mennYei AfYa Aty6t, aki a Szeretet; 6s 0gY szeret,

tok 6ket, hisz ilyeneke Isten orszd"ga." (Mk 10,14)

ahogyan O. Szeret mindenkit, mert

az Atya ,,folkelti napi1t i6kra €s
gonoszokra, esdt ad igazakoak

bfinosoknek"a; els6k6nt

€s

szeret,

6

m6r akkor szeretett minket,
voltunk5;
ingyen, 6rdek n6lkril szeret, mert a
mennyei Atya is igy tesz...
Ezlrt van az, hogy J€zus szivesen
veszr, ha gyermekek veszik kortil,
6s p6ldak6nt allitia 6ket el6nk:

mert

amikor meg bfinosok

,,Hagyjdtok, bad.d joiienek hozzd.m a gjtermekek, ne akadd'lyozzatok 6ket, bisz ilyeneke Isten orszd'-

8a."
Yal6ban, a gyermekek SAland6an
meglepet6st okoznak.,,APu tegnaP
azt k€rte t6lem, hogY menjek Ie a
pinc6be valami6rt - irta nekem Betti, egy 5 6ves mil6n6i kisl5nY. - Sot6t volt a l6pcs6n, 6s f6ltem. Aztdn
imddkoztam J1zushoz, 6s €reztem,
hogy ott van mellettem."
Ir€n, Iliria €s Lauta (h6r'orn testv6r Firenz€ben) 6desanYjukkal
egyritt aut6val mentek bevdsdrolni.
Amikor nagyaPiuk hdzithoz €ttek,

k6rt6k, hogy felmehessenek hozztr
ridvozolni 6t. ,,Menietek ti, megvirlak titeket" - mondta anYuk6iuk.
Amikor visszat6rtek, rnegk6rdezt6k:
,,Te mi6rt nem jott6l?" ,,NagYaPdtok
nem viselkedett veiem valami j6l,
ebbSl maid meg6rti. .." -vllaszolta.
Erre Ildria megsz6lalt: ,,De an1'u,
mindenkit szeretntink kell, m6g az
ellens6gtinket is..." Edesanyjuk hirtelen nem is tudta, hogY mit v6laszoljon. Azt6n kislinyilra n€zve elmosolyodott, €s igY sz6lt: ,,Igazatok
van. Yilriatok meg itt!" - Cs felment
egyedril a nagYPaP6'hoz.
A gyermekekt6l megtanulhatjuk,
hogy hogyan fogadiuk Isten or-

sz6gdt'

'Vo.: Mt

cbiara Lubicb
27,15-76

'?Vo.: Mt 18,3
'Vo' Mt 6,26
q
Mt 5,45 q

t

vo.' R6m

5,8
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Catavaggio

- II.

Caravaggio k6pei tetszenek< a gaz'

a sz6rakoz6st keresi, mindig k6szen

dag r6mai mec6n6soknak 6s

a pLrbajra 6s a vereked6sre..."
A fentiek f6ny6ben 6rthet6v6 valik,

gyfijt6knek. Egyre tobb megrendel6st
kap. Nem hallgathat6 el viszont,
hogy nem-csak a m6v6szetben l6pi
6t az illendds€g hatlrait. A h6tkoz-

napi 6letben is el6tor ldzad6 term6szete, nyilvdnosan, gtnyosan kritizal. Sert6 meglegyz€sei miatt fest6-

tArsa petl- indit ellene. Tobbszor is
vereked6sbe keveredik. Egyik kort6rsa igy ir r6la: ,,6 .gy 6nilt 6s egy

kitfin6 koponya kever6ke. K6pes k6t

h6tig egyfolytlban dolgozni,

de

azutan egy lagy k6t h6naPig csavarogni megy egy szolga tdrsas6g6ban,6s t6rrel az oldalin kizdr6lag
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hogy Caravaggio sokkolta kortdrsait.
mtvlszi naturalizmusa miatt is, a
gyfiit6k viszont elismert6k tehetseg6t.
1600-ban Cerasi biboros, VIII. Kelemen pdpa kincstlrnoka megrendel
n6la k6t k6pet a Santa Maria del

Popolo templom klpolndja r€sz6re.
Az egyiknek, a Saul megteresdnek
kompozici6ja l6tsz6lag egyszerfi.
Ugyan a k6p csak k6t embert 6s egy
lovat 6brdzol, a neh€zslg azonban a
jelenet tomor k€pkiv6g6s6b6l ad6dik. Az isteni megvillgosodlst klz6r6lag P6l lecsukott szeme jeIzi. Meg-

Carauagio: Szent P€ter keresztre fesziftse
Carauaggio: Saul megtdr€se

ragad6 a megt6r6 ruh6j6nak 6s a
tarka16 sz6r€nek szinezlse, a r6szletek kidolgozdsa.
A m6sik k6pen, a Szent P4ter keresztre fesz{tdse jelenet6ben a kort6rsakat sokkoltdk a realista rCszletek a h6h6rseg6dek kozons€ges ruhlzata, a v€rnyomok egyik6jik kez€n, a
m6sik piszkos talpa. A mfiv€sz meg-

villgitja P6tert, a h6h6rok arca viszont .fedve marad, igy it€lri 6ket
ismeretlens6gre. A keresztet emel5
dinamikus mozg6ssal ellent6tben a
szentet teljes ny'ugalom jellemzi. Bdr
Caravaggio nem valldsoss6gdr6l volt
hires, e ielenetben m1gis az apostol
rendithetetlen bels5 ereje 6s a h6rom
f6rfi mechanikus er6kifejt6se kozott
j61 6rz€keltet6 ellent6t a hit diadallt
hirdeti az ember f6ldi adottsdgai folott.
Alkot6 munkdja sor6n a m(w6sz fi-

gyelembe vette annak a helYnek a
sajdtossdgalt is, ahonnan maid n€zik
a k6pet. Szent P6ter tekintete a k6pen kivr.ilre ir6n::yul, de'nem a n€25re, hanem magilban a temPlomban
l6v6 keresztre. A szent igy fejezi ki

hitet, amelyb6l er6t merit. Cata'
vaggio a festm6ny megvll6git6ts6n6I is
figyelembe vette, hogy a klpolnitban
a termdszetes f6ny balr6l esik a faba
s igy a k6pre. Sajltt mfivlszi vallom6sa: ,,Egy mestert ismerek - a tetm6szetet!"
Risko

Mariann
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A kis hercegkisasszony
Holland mese
hercegkisasszonY,
Szlklavilr herceg6nek lednYa sirt.

-Nekem nem kell boltb6l baba kototte meg magdt Viola -, nekem

Apja, anyja hozzisietett.
- Mi bajod, Viola?
-Haval akarokl Azt akatom, hogy

te csin6lj, apus, bab6t!

A tizlves Viola

havazzonl

-Ez a foglalkozls nem illik hozz6m - ellenkezett a herceg. - Mit

sz6lnak hozz6 or sztrgnagyiaim, kato'

a kez€t,

ntrim, alatwal6im, ha megtudjik,

De Viola, hiszen most nYdr van,
honnan vegyiink neked hava?

hogy 6n bibukat gYl.ttold Te, Viola,
inkdbb elszedetem orszigomban az
osszes gyerekt6l ababitkat 6s neked
ajlnd€kozom, csak mondj Ie err6l a

vesztek, de 6n sztrnk6zni akarok,
ha nem leszh6, h6t...6n sirok!
S rlkezdte mindi6rt a n6tdi6t.

kivlnsigr6ll
- Nekem nem kell m6s gYerek
babilal Apus csin6ljon nekem sok,

A

hercegn6 osszecsaPta

6s szorny{ilkodve sz6lt:

-

-Nem bdnom 6n, akirhonnan
Tudni kell, hogy

s

Hercegkis-

asszonyt a sztilei nagyon elk€nyeztettek. Mindent megtettek neki, amit

kiv6nt, s igy makrancos, rossz €s
h6bortos maddrka lett ebb6l a kr.ilonben bdjos leinykab6l. 6 Pedig,
amint l6tjuk, olYkor m6g a lehetetlensEget is megkiv6nta. Valami kis

ordog mindig a legh6bortosabb

kivlnsilgokat srigta a fril6be.
A gy6ngeszivtr atYa gondolkozott,
s aztan igy ki6ltott fot:
- Meglesz a h6, lednYom!
Yiola abbahagtaa a sit6st, a herceg
meg parancsot adott ki, hogY a n€P
szolgilltassa be neki a s6t. Aki csak
egy moftsa s6t megtart magtrnak,
halitt fia. Abban a r6gi id6ben, mikor
ez a herceg 6lt, m6g olYan hatalmasok voltak a feledelmek, hogy ilyesmit ts rilparancsolhattak a n6pte.
A n6p hat bevitte a Palotiba a rengeteg s6t, amit a herceg Porti ztzatott 6s elhintetett az'udvaron 6,s a
kdrny6k€n. H6feh6r volt az eg€sz
vid6k a s6t6l. A palota el6tt csilingelt az aranytzl2tl sz6nk6. Viola
beleult 6s boldogan szlnk6zott ahavon. fijszaka pedig jott a nagy es5, a
s6t felolvasztotta 6s elvitte a foly6ba.
A szeg6ny n6P s6tlan levest meg kenyeret evelt az eg€sz esztend6ben.
Miskor azt kivinta Yiola az atYiit6l, hogy bdbukat k€szitsen szlr

m6ra.

-

En nem tudok babilt klsziteni

felelte mosolyogva a herceg

-,

-

de ha

kiv6nod, elhozatom orszlgom minden boltj6b6l az osszes babSt sz6modra.

sok bab6t! Krilonben sirok!

Mit volt mit tenni? APus, aki nem
birta n€zni, ha lelnykilia konnyezett,
nekitilt, megtanulta a babak€sz-rt€s
mesters6g6t, 6s gYirtotta a tucalszilmra a babdkat Viol6nak. Egyszet
€ppen jav1ban dolgozott, mikor
valaki igy sz6lalt meg mellette:
- Hdt m6gis igaz, amit a hir mondot? Az a rossz lednY csakugYan
atyi6b6ll
cs6fot 62
^zfoltekintett, hit a kirllY
A herceg
6llt el6tte.
- Nem szdgyelli mag6t hercegs6ged, hogy egy rossz kislednY minden bogar5t teljesiti? - kdrdezte szigor0an a kirAly. - No, de hit maid
r|ncba szedem €n 6tl Elviszem
Yiolfut magammal kir6lYi udvaromba, €s leszoktatom a h6bortjair6l.
A herceg let6rdelt a kirllY el6tt:
- Oh, uram, ne vidd el Viollmat,
nem tudok nElktile 6lni!
A kiraly haithatatlan volt, s Viola a
kirillyi udvarba kdriilt. ltt aztan nem
k6nyeztett6k, s hamarosan leszoktatt6k bogarair6l. M6g a cip6i€t is maginak kellett befriznie, ami, tudvalev5, nem nagy mulats6g, noha neki
aranycip6ie volt s eziist cip6f(tz6ie.
Ha pedig rossz volt, aran\fiAlon ha-

rom nap egym6sut6n

sitgar€Paf6zel6ket adtak neki eb6dre, amit
pedig a tizedik gYerek se szeret,
m6g ha gy€mdnttdlban hozzdk is.
Egyszer egy csikorg6,. roppantul hideg t6li napon nagY havazls volt.
- Viola, eredj s€t6lni, hiszen te
szereted ahavatl - mondotta a kir6lv. aki Ertestilt m6r atr6l, hogyan

szdnk6zott ny6r on a hercegle6nY.
Viola egy udvarh6lggYel elment
s6t6lni. Csaknem lefagyou az ona. A

viroson kivril egy

oregasszonnyal

taliikozott.
- Honnan, honnan n6ni? - k€tdezte Viola t6le.
- Sziklavlr herceg6nek orsz6g6b6l
- felelte ez.
Viola szive megdobbant. Ez az 5
hazdja volt.
- Hogy vannak Sziklav6ron az err,berek?

-

-

k€rdezte moh6n.

Most mdr i6 dolguk vanl - felelte

az anyo.

azel6tt rossz dolguk volf
-Amig odahaza volt a kis Viola
hercegn6, kegyetlen sorsunk volt.

-Hdt

Amiatt mindig zaklattak benniinket... m€g a s6t is elvett6k t6hink.

- H6t nem sajnllla senki a

kis

Yiol60 - klrdezte a sz6gyent6l elpirulva a ledny.

- Senki. Legfoliebb az aPja rneg az
anyja.
Alelnykdnak kicsordult a k6nnYe.
-Het en ilyen rossz voltam? -

kOrdezte magtrban.

Nagy-nagy v6gy tlmadt benne,
hogy 6t is szeress6k az emberek. Es
igy €tezte, hogy szive kalitkdiltt>a
bereptilt egy Edeshang:iu mad6rka: a
j6s6g.

-Maga, n6ni, amint Iittom, fizik sz6lt r€szr€nel a le6nY az anY6k6hoz.
-P6zom is, 6hezem is.
Yiola odaadtz a gYOngYnYaH6ncit
a szeg€ny asszonYnak, hogY vegYen
azon meleg ruhit 6s 6telt. El lehet

k6pzelni, milyen boldog volt
szeg6,ny asszony,

a

aki egyszerre gaz-

dag lett.
Azt6n mikor Yiolahazame\t

'

^qtj
hoz, sohasem zaKatott senkit oktalan kivinsdgaival, kedves 6s i6szivfi
volt mindenkivel szemben, krildott
minden szeg€nY embernek elegend5 s6t, hogy ne legYen s6tIan a
levese, meg cukrot, hogY ne legYen
keserfi a kin€ia, €s maga klszitett
b6but a szegdnY gYermekeknek,
hogy legyen mivel j6tszaniuk.
4
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Biblieikrlz1.

Ki kapta briLntet€stil azt, hogy a mez6 ftjvet kell ennie?

2.

Mi miatt

tfumadt

vltz

23-

4.

kell lltnia onmag6t, ahogyan lsten l6t7a 6t. Megal6z6 tapasztalat ez egy kiriiy szitmltra. Isten megbocsdt ugyan
neki, de brintet6sb5l elvesziti gyermek6t. Hogy hivtik a
pr6f€tltt, aki Ddvidot rd€bresztette Isten el6tti helyzet&e?
7. ,,Ne legyen k6zod annak az igaz embernek a doIg6hozl Az €jjel llmomban sokat szenvedtem miatta." Ki

lvbruhltm 6s unokaoccse, L6t

kozott?

J.Hdny fia volt Jirkobnak, €s hogy hrvtl'k a legfiatalabbat?

4. Ki volt M6zes ut6da, hogy n6p6t azig€ret foldjdre ve-

Uzente ezt, €s kinek?
8. Mi a jelent6se a Betlehem n6vnek?

zesse?

5. Abir6k kozott volt egy n6 is, hogy hivttrk?
6.Di|vid h'zassS.gtor1st kovetett el Batseblval, majd
meggyilkoltatta annak f6rj6t. Miutdn Urija meghalt, megta,r-

g.Miefi nevezik az evang€liumok a pdnteket az eI6k6sziilet napjlnak?
10. ,,Te vagy az egyetlen idegen Jeruzsllemben, aki nem
tudod, mi tort€.nt ott ezekben a napokban?" Kit6l illecve
kIkt6l szLrmazik ez a k6rd6s?

tottilk az eskriv6t, a gyermek is megsztiletett. 6gy tfint,
minden a legjobb rendben van. Am ekkor megjelent egy
pr6f€ta, €s f€ny denilt a piszkos epiz6dra. D6vidnak irgy

Bibliai vet€lkedd
Ked.ues

a) onmagit it6li el, mert 5 is ha-

fiatalok!

4.

A tegllflbb pa.rancs.

Ne taftozzatok senkinek semmivel,
sonl6kat tesz.
csak
azzal, ho9y.............
A
cselekszi.
de
b)
A Bibtiai uet1tkedd folytat6dik,
i6t
a) egymlsnak j6t tesztek.
most md.r minden egltes alkalommal c) Jogosan bir6skodik.
b) egym6st kisegititek.
kisorsoljuk a belyes bekilld1k koztil a
nyel'test 6s konyujutalomban r,lsze- 2. Mi dltal igazul nteg a.z ember? c) egymist szeretitek.
a) J6 cselekedet
s{tjtik. Sok sikeft bozzd.!
b) Hit
5. Mit k€r Pdl a'Postol a
testadreitdl?
Kdrddseinek megfejt1s1bez A 16- c) Allzat
a) Meg6rt6st
maiakboz ,7t teuel ad. seg{tsdget
b) 1m6t
J. Folytasd az iddzetet!
Ne hagyd, hogy a rossz Iegy6zzdn c) Etelt
L. Mit tesz az az ember, aki
t6ged; te gySzd le a tossz^t...........
itdlkezik mdsokfelett?
!

A Bibliai kviz harmadik fordul6jinak helyes
megfeitese
Ojsziiuetsdg
I.,,Azel5tt Isten a pr6f1tLk irtian tobb alkalommal 6s tobbf6le m6don sz6lt 6seinkhez. Ebben a v€gs6 korszakban a Fia
Itltal besz€It hozzdnk.. ." Hogy hivjuk szakkifejez€ssel Istennek
ezt az onkozl6 tev€kenys€g€t? - Kinyil.atkoztatds
2. Mivel hasonlitja ossze Pdl apostol az egyhLzat a korintusi
lev6lben?

-Atesttel (Jdzus Teste)

3. Kiket nevezett ,,korinrusiaknak" az

6kori vil6g?

- Az er-

ste

megfogalmazds?

-

1. Mrt jelkepez a.b1t csillag 6s

a bdt gyenyatartS?

c.) A h6t egyhdz angyal|t 6s ah6t egyhdzat
2. A td.tomdsban b6.nv udn titt a kiralvi szr4k kdrol.l?

a.) Huszonn6gy

len s z emd Iy ek et
4. ,,Istenn6l semmi sem lehetetlen." Kit6l szdrmazik ez

kiilc

Helyes villaszokaz el6z6 szern Bibliai
vet€lkeddi€ben feltett k€rd6sekre

a

Gtibor angtal

Az egyk evang€Iistlnitl gyakoriak az utal{sok az 6szovets6gi ig€retek teljesed€s6re. Melyik evangdlistdr6l van sz6? -

3. Az dtcjdik harsona megfujasa ut6'n mik jdttek ki a

kilt fristj1bdl?

b.) Sdskdk

5.

Mdti

volt Didimusz? - Tamils apostol
7. J€a:s csalldffui/}ran h6ny tagot sorol fel fvtAt€, hlnyat
Luk6cs? - Mfte negJ/uenegyet, Lukdcs betaenbetet
"
8. A Jrid6s lev€l szerz6je ki testv6r6nek vallja magtrQ -J€zus
Krisztusnak a szolgdja takabnak meg testadre
6. Ki

9. J€zus im6dkozott egyik apostol66rt, hogy meg ne inogjon
hit€ben. Melyik apostolr6l van sz6? - Pdterrdl
10. Hlny keny6rszaporitlsr6I tesz emlitCst M6rk evang6lista?

- Kett6rdl (ekd alkalommal 6t kenydr, kdt bal is ti.zenkdt
kosd.r marad.6k; mdsodik alkalommal eglt kis bal 6s ltdt
kosd.r maraddk)

4. Az angltal, aki leszdllt az 6gbdl, bdny eszlend1re
kOtdzte meg a satant?

a.) Ezer
5. Folytasd!
Beteljesedettl En vagyok
kezdet €s av€g.

az

Alfa €s

az Omega, a

-Mondja,

mag^ f€rje mindig

ilyen szornyen horkol?
- Nem. Csak amikor alszik.

HUMOR
-

a

N6v6rl Vett v6ft a P6cienst6I?
Igen, de sajnos, csak 6t liter jott

ki.

Egt ember a.utozik az M-7-esen.
Hdltgatja a rddi6t, abol bemondjd'k,

hogy uigjlazat, az M-7-esen egY
Snilt szembea'utozik a forgalom'

Egt tinddzser a bardtn1i4bez a
mozi bejd.rata el6tt:
- Tebdt csak tizennYolc 6uen felillieknek! De bat cigYsem mebetnenk
be, mert nincs, aki uigj,td'zzon a kisbabdmra.

-Ki az abszolirt tigYetlen?'
- Aki magitba roskad 6s

mal.

Mire az emberilnk:
- Mit egjt, szaz!

mell6-

esik.

-

Mi az? Ndglt ldba uan, m'6gis ele-

sik?

Melyik a lanY?

A bombazo.

Barna Miria(Csap)

-

::*-tx$iW*,6;,

Hogyan bontja fel a rendSr a kon-

kilitia:

'

- Mi6rt

teszi

a rendSr a r6di6t

a

hasdra?

ffi:fJ,T-l#::lkecs)

-

T6th Gergel' (Bukot)r*or6c)
Verel Dlana CPal6gYk<,
l

Konyvjutalomban r6szestilt:

0"""'

3;113,11J,',,?'In'u"u,

Hogy r6la sz6lion a mfisor'

- Honnan tudjam?
- Hogy ndzett ki, mikor sz4tnYitotta?
Szdt kellett uolna nYitnom?

- Mi6rt nem szereti Derrick feltigyel5 az Old SPice-t?
- Mert neki bizonYit6k kell, nem
ig6ret!

- Tudod, mi Az, bogil absztrakt?kdrdi a tanar M6rickdt.
- Igen. Amit nem lebet megfogni.
- Helyes. Mondi egJ/ Pedtu!
-

neked azt a szep K6pes Bibli6t, ha
mdg azt sem tanultad meg bel5le?

A

fiatalasszonY

Tr,izes uas...

-Mt a csalis? -k€rdezi az eryete'
mi tan6r a vizsgfin a jovend6beli
rigyvddet.

a

hotelPort6st

szidja:
maga? Azefi, mefi
ilyen kis szobLba

A

uenddg odahiuia

a

teremf6-

nokot:

- Mondja, mit keres ez a

leuesemben?

- Jaj, doktor rtr, azt hiszem, a sok
kag,tlotol uagyok rosszul.
- Friss uolt? - kdrdi az oruos, mi'
kozben a beteg basat taPintja.

-

-Apu, ki volt Hamlet?
- Mi a csoddnak ailnd1kozdtk

akar bepr6seini?
- Nyugodjon meg, asszonyom, ez
m6g csak a felvon6.

- Igen!!!
- Akkor majd elbiliok!
'

Szdn'r.tantanar: Hd'ron't meg barom?
Pistike: Dontetlen.

falusi vagyok,

Akarsz sokat keresni?

o*ufoYffi"l'r':!'

klrt okozzon neki.

- Mit gondol,

- Kinyitnil Rend5rs6g!!!

iltiy,,*,s,#,'t'

m6snak a tudatlansAgln, hogy Lltala

negyediket taPostad.

zewdobozt?
Rdrit a gumibotjdval, €s azt

3.xT["#?:i'lill'o

-ugy, hogy a torv6ny szennt az
kovet el csal6st, aki klhasznitlia

nd.ziumi osrt d.lytars aimat.
- Eml4kszem rd. - szol oda a rdgi
barat -, a tobbiek alig uoltak tizeneg1/ 6uesek, te Pedig mar a tizen-

Ket repr'itd bfiz az,lgen.

ryrHiififf.aT1ffil,*,

tr

- En mindig megellztem a gim-

- Fdlbeud.gott Pok.
-

-A csal6s azlenne, ha a tanlr
megbuktatna a vizsg6n.
- Fzt meg hogy gondolja?

-

Ha

j6l

ldtom

-

l6g1t a

baiol a ta.nYer
Pincdr -, ct'

fol6 6rdekl6d.6ssel a
b dt tiszas t gta ko ro lj a.

Be6ta a ttrncpartner €hez:

-

Mondja, mi a foglalkozdsa?
Egyetemi hallgat6. Foldrajz sza-

kos.

- Akkor bizonYira tudja, mik

a

hatlrai.

Az t1j tanar szeretne kozelebbr6l
megismerkedni a kis nebul6kkal,
ez1rt csaladjuk felSl 6rdekl6dik.
- Na, Pistike, bd.nYan uagYtok
testudrek?

Hat fiti, tanitl bd.csi, s mindegtiknek uan egY lanYtestudre.
- Hfrba! Tehd't tizenketten uagit-

-

tok?

- Debogltis, tanit6 bdcsi,
beten.

csak

