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Krisztus Kirnly
Az
id5t a liturgikns 6r'ben Krisztus Kirzily vasirnap)a zirla le; e vasar'vkozi
nap uten
veszi kezdet€t az ad:,enti szent rd6. Ezen a vasirnapon Krisztus a
viilgmindens6g kirilyaklnt all lelki szemeink eldtt. Ezt az unnepet XI. pir_rs
papa vezette be 1925-ben: abban az id5ben tette ezt, amikor az emberek
annak lehettek a tanfii, hogi. a foldi kirilysigok 6s uralmak eg1-ik percr6l a
mdsikra omlanak ossze. Amikor az emberek sziv6ben f61e1em €s ziirzavar
tlamadt, a szentatya egy kirtrlyra hir.ja f'el a villg figyelm6t. Nem m6sra. minr
Krisztns Kirtrlyra. Az 6 orsziganak €-. uralkodisdnak soha nem le-sz v€-aie.
Bizalmunkat igazfb6l n-ia is csak Kriszrus Killlyba verhetjiik. Hiszen reriilettinkon is solra vtr1tott6k egymdst a rendszerek 6s a korni.nyok. A r-ni
nagysztileink 6s sziileink is megtanulhanfk. hogl- eg_vetlen foldi hatalom sem
orokk6valo, csak Krisztus orsziga. Ez az orszSg nincs hat6rok k6z€ szoriva.
nincs nemzetis6ghez vagy lqhoz kon,e. -\tincien* polgdra lehet ennek az
orszignak - birhol is lakjon, bdrmilyen nvelr-er is besz€ljen - csak dszint€n
akarnia kell. Krisztus mindenkit meghiv az6 orsz1.gtrba. csak rajfunk 611, elfogadjuk-e ezt a meg,hivist. Rajtunk mfrlik, hogr- Kriszrris soha r-6get nem 615

tnklbb rn6st akarunk LriszLrs heh-eft.
Adja Isten, hogy minden keresztCny k6pes legl'en megirozn: i lte]r-es clont6st. kidlljon Krisztus mellett, 6s csatlakozzon I(r'isztus orszisiltcz.
orsz5.gtrl>a akarunk-e tartozt:,i, vagy
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Tiz €ves a NagyszdYdsi Szociahs Karita{tv Kozpont
Tiz 4v hosszfr id5, krilon6sen, ha
ez alatt az id6 alatt annyr minden
tortEnik, mjnt nilunk, NagyszSlSson.
igy kezd6dott:
Paskai Lirszl6 biboros '6rnak hlia,
szerzetesek erkeztek KfupAwIjara, el-

s6k6nt Nagysz5l5sre,
1993-ban

7991,-ben,

krilfoldi tdmogat6k €s

a

nagysz5ISsi r6mai katolikus egyhdzkdzs6g 616n Papp Tiham6r OFM
egluttmiikod6s6vel megnyitotta kapujdt a szeg6nyek szdmtrra a Nagysz5I6sr, Szocillis Karitativ Kozpont.
Eleinte egy kis 6pr-iletben 6s kis 16-

im nagy lelkesed6ssel
indult a munka. A heiyi egyhizp6sekke1,

kozoss6g osszefogl.s6val 6s onk6nte-

sek, cserkCszek bevonlsdval megkezdSdott a munka a szeg6nykonyhdn 6s a kertben. Minden adag 6telt
szeretettel osztottunk sz€t a szeg€nyek kozott. Megszel'eztlik szitnukra
a tfzifdt,6s volt olyan, hogy Tiham6r

aty|val kardcsonykor is rakodtuk a
szenet. Piszkosak €s fLradtak vol-

ttrnk, de nagyon boldogok. hogy
segithettnk. Ktilfoldr5l is n-reg6rkeztek az e1s5 szAllitmlnyok, 6s 16r
tuk az oromkonnyeket az emberek
szemeben. amikor rnegkaptak az
e1s5 seg6lyt...
Fz lett a fnlrzta14c.

Kozben illandoan feltettr-ik magunkan a k6rd6st: ,,Milyen m6don
tr,rdndnk m6g segiteni?" L|ttuk a fogyat6kos gyerekeket 6s sziiLleik szo-

mor6s6gAt. Elkiilonitenrink egy szo-

A legszeg6nyebb csa1ldokb6l szdr-

6s elkezdSdtek a
foglalkozisok a gyerekekkel. A
fiztkoteripiits kezel6sek utln lAtszott
az eredmlny. N6hiny gyermek, aki

maz6 gyerekek 6lete a legnehezebb.
Otthon nem mindig v6rja Sket meleg
6tel, 6s szrileiknek nincs idejuk arra,
hogy segitsenek elvegezni a hazi
feladatot. A Szent Hedvig Napkozi
Otthonban 20-30 gyerek kap meleg
eb6det 6s gondoskoddst. A gyerekek
egy szakkepzett tanar segitsegevel.
egyLitt k6szitik el a h6zi feladatot 6s

bit a

sztrmukra,

m6g ll1ni sem tudott, elinciult. Ehliez
sok ido es tijrelem kellett, de meg6re mcrf m, r Szenl Ter€z Rehabiliteci6s Otthonban mdr 6vente
megkozelitoleg 100 gyerek knp
gy6gykezel€st, 6s akik nem j6rhatnak
iskollba, oktat6sban is r6szesr,ilnek.
Al-ihoz, hogy a felnovekv5 nemzed6k j6 katolikus legyen, biztos alapra

hasznos dolgokat tanulnak.

A szeg6nykonyha is sokat fejl5dott
az elmiit 6vek fo1yam5,n. Ma mlr 730
ember kap eb6det, melyet minden-

nap ker6kpdron sztrIlitanak nekik

van sztiks6ge, amely a k6s5bbiekben
v6gigkis6ri ebt1L Ezt a c61t szolgiilja
a Szent J6zsefrSl elnevezett 6voda,
ahova 6vente ltlagosan 50 gyerek jdr.

eg€sz int€zm€ny szive. Itt hozzLk meg

A

a vezet6s6gi tagok a dont6seket. Itt

gyerekek itt ismerkednek meg
egymdssai 6s a tdrsas €let alapjaival,
valamint felk6szrilnek az iskolSra.

hAzhoz.

Iddvel kialakult az troda, amely az

zajlik minden hivatalos munka, k6nyvel€s, vdmtigyint€z€s, levelez6s stb.

Az id6n k6t 6voda csatlakozott

a

Karit|szhoz a nagysz6l6si jdr6sb6i:
fancsikai Szent Katalin Ovoda es

a
a

kirAlyhAzi Szent Felenc Ovoda.

Munkinkat az Onk€ntes Karttlsz
csoport segiti azzal, hogy fe1m6r'ik a
vdrost, felkeresik a szeg6nyeket 6s

ruhival latjak el 5ket.
Okt6ber 14-6n tinnepeltrik tiz6ves
6vfordul6nkat. Nagy ordm volt szimunkra, hogy Antal pr.isp6k alya is
res^ vett rendezv6nyrinkon, ahol
munkatdrsainkkal egyiitt h116t adtunk az eimrilt 6vek6rt, fiddst" €s biztatdst kaptr"rnk, hogy munkSnk tovtrbbta is eredm6nyes 6s val6ban
szeretetszolgtrlat legyen. a
Margitics llclikCt
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Trz €ves a Hit €s F6ny Kfurplftali6in
Azonnali segits6gre volt szriks€-

2003. szeptember 2o-an r,innepeltek

a karpataljai Hit

es Fdny kozdssdgek

grink.

fennalldswknak tfzeues eufordulojdt.

"A Hrt is Feny kc)zossigeket.lean

Ekkor Kuspeta Zenya Kr11 Ediuel
egyritt Huszton mindk6t kozoss€g

Vanier alapitotta, boglt a fogyat4kos
gltertnekeket neuelS csald.dokat es a

szS.mdra egy lelkigyakorlatot szetvezett . Ott hallottunk a lembergi kozos-

seg[t1ket

egt

kdzossegbe

Vilagszerte sok

fogja ossze.
ilyen kozoss€g mfi-

kod.ik; nalunk, KaQataljan kettd - a
huszti ds a tecsdi - nxost Llnnepelte

fenndlldsanak tizeclik eufordulojat.
Az rinnepsegr6l es az elmult tiz eurdl
szitmol be ket kozossdgi tag:

1993 6sz€n Kdrp|talj6ra €rkezett
Kral Edit gy6gypedag6gus, akit6l el5szor hallottunk a Hit 6s F6ny kozoss6gekr6l. T6cs6n m6g abban az €vben nregtartottuk az e1s5 tal6.1koz6t.
Nem sokkal a t€cs6t. Almdskert kozoss€g l6trejotte ut/an megalakult a
huszti Sziklavdr kozossCg.
A taldlkozokat rendszeresen. havonta egyszer szeryeztrik meg. Kozben segit5ink kiilonbozS lelkigyakorlatokon vettek r6szt, megisrnerkedtek

a MagyarorszAgi HiF kozoss6gekkel.
Ny6ron megszeffeztlik elsS kozos
kir6ndulisunkat a Szineviri-t6ra.
Egy ev elteltevel Editnek sajnos
vissza kellett utazni^ Magyarorszigra,
de tovdbbra is sokszor megl/atogatta
kozoss6geinket.
Feledhetetlen volt Jean Vanier lelki-

gyakorlata Dobogokdn. rnelyen a
kirpitaljai kozoss6gekb6l is r6szt vett
n€hlny csal6d. Ott hallhattunk el5szor azUkrajn|ban rndr rniikod5 lembergi kozoss6gekrSl 6s Kuspeta Zenydr6l, az ukrajnai Hit'6s F6ny veze-

s6gek rniiko d€s!r5|, szdleskorfi tev6kenys6g6r61.

R6szt vetttink robb lelkigyakorla-

ton, lernbergi talftlkoz6n, rengeteget
tanultunk, mert minden j6 otletre,
tapasztalatra szriksdglink volt.
1998 iprilisAn a vezet5k gyr116s6n

Bruchovicsban tinnep6lyesen elisrnert6k kozoss6geinket, rnint egyenjogir nemzetkozi Hit €s F6ny kozos7998-ban T6cs6n 6s Huszton rnegtartottuk eIsS vezet6-v6laszt5,sunkat.

Hrdftsz Ferenc atya v/tllalta 6letrink
lelki igazgatLsit, noveked6siinkben is
sokat segitett, rnindig tS.maszt nyirjtott
szr-iks6ges pillanatban,

ami€ri na-

gyon hllisak vagyunk.
Ma a t€cs6t, Almiskert kozossdgnek
70 csalldja van, a huszti Sziklavdr kozoss6gnek pedig 11.
Havonta egyszer taltrlkozunk, nyaranta egyritt tlaborozik a k€t kozos-

s6g, r€szt veszrink a lelkigyakorlato-

kon, bircs[rkon, 6s nagyon sok j6
segit6vel vagyunk kortilvEve, akikkel

6rorn egytittrniikodni.

igy nStttink, novekedttink, egyritt
nevettrink, egyLitt szornorkodtunk.
Ugy telt el ez a tiz €v,llogy 6szre sem
vettrik.
Eg6sz konlwet lehetne lrni az apr6
orornokrSl. csoddk16l. rnelyeket

egyritt 6ltunk 6t. Mindegyik bardtunk-

tcij6rcil.

nak megvan a filaga var6zslatos kis

A ket kis" kozosseg szernrnel llthat6an rneger5sodott. A csalldok fij
kozoss6gre leltek; 6rezhett6k, hogy
osszetartoznak, rnint eW nagy csal1d.
A fiatal segit6k pedig irj bardtokkal
lettek gazdagabbak.

viI6ga. Nem szin6szkednek, de szerepet jitszani akdrmikor k6szek.
MAr nyiron, a t/aborban fontolgatni
kezdttik a 10 6ves ta16\koz6 n6djdt,

Mindezek ellen6re a HiF l6tez6s6nek harmadik 6s negyedik 6ve kritikus iddszaknak bizonyrrlt, 6s k6r-

git5ivel kozosen rnegbesz6lttik

d6sess6 vtrlt,, l,esz-e
F€ny a jov6ben.

egylltalln Hit

€s

A tal6lkoz6k egyre rirkebbak leuek,
kev6s volt a segttS,Ielkiatyink egy6ltalln nem volt, igy a csoportvezet5knek igen neh6z volt a munkljukat
v6gezni.

programj\t. V6gril, majd k6t hettel a
tal6lkoz6 el6tt, a huszti kozoss€g sea

nagy nap programj|t.

Eljott a viwa v6rt p6ntek este. A
pr6bdk ellen6re figy €reztrik, nem
vagyunk m6.g igaz6n felk€szrjLlve. A
llnyok viddrnan probditik a tdnclep6seket, mindenki tzgalomnal virta

a

z5,ra, a ternplomkert megtelt a zajos
kis t6rsasdggal. Mindegyik sarkdban
kis csoportok, r€gi €s ilj barerok ralelKozLaK lsrnel. ivtegerKezctt tLht, Klan_

Gdza, Zenya, 'foma atya, Olenka.
Vladiszlav, UIjana 6s a baritok €s
segit5k rnindegyik ukrajnai kozoss6gb6l.

A

taItrIkoz6t Linnepi szentmisevel

kezdttik, utAna a terernben

s6geket.

a

s6ra .iujra €s 6jra ieelienSriznink mindent: a ioftet megrendeltrik. a termet
feldiszitettrik, az oltdrt ei5kdszitemik,
az alind€kokat becsomagolruk... Johetnek a vend6gek.
Szombat reggel...
Meg6rkeztek a vend6gek Bustl'ah6-

mS.soapot.,,Mindent rnegbesz6l-

trink?" - k6rdezi Nelli, s bir a vLlasz
igen volt, sajit magunk megnyugtatl-

vezet(5k

roviden ehnondtdk a k€t ^kozoss6g
sorsinak rovid tortenetet.
Kovetkezett az el5ad6s, airol a
gyerekek rn6s fbrmiban rnes6lt6k el
ugyanezt. A szerepl5k kipirult arccal
liltak a szinpadon, 6s aiig vftttlir',
hogy bernr-rtassdk tudisukat. Egyik
oldalt kivirult az al:rriskert, rnellette
f'el6pri1t a szrklavir. Azt nem lel'ret

elmondani, rnilyen

lelkespd6ssel

emeite Marica :r rnagasba az ahna.fa
egait, hogy ,,nyilt ki" zr tenyel6n zr virlag, ltogyan 6pitette Arpi 6s l{16ril<a a
sziklavAr falait.
Nem kis btiszkes6ggel rnondhatom.
hogy nagyon tigyesen j1tszott6k eI
szerepr-iket mindannyian.
Ezuttrn jott az eb6cl 6s a vid6n d61utdn. Volt ott minden: cs/ardtrs. csasztuska, versmondds 6s dalo11s. !Iindenki adott egy kis r6szt onrnagdb6l.
K6sd estig tartott a muJatsig. Nlajd
nagy kort alkotva elmondtuk az esti
imdt, h616t adtunk a j6 Istennek bar6taink6rt, sztileink€rt, segit5ink6rt, a j6
lddefi, a mosolyg6s arcok6rt, egysz6-

val rninden€rt...

Sokrknak koszonlretjtik

kozossc-

geink 16tez€s€t. Mindenkinek krilon-

krilon is rnegkoszonhetn€nk, de azt
hiszem, elsdsorban a j6 Istennek,
lnert a Hit 6s F6ny kozoss€g az a
heiy, ahol novekedhetrink, kinyithatjuk egymds fe16 szivrinket, kozeiebb kertilhettink Istenhez,

6s jobban

megismerhetiiik 6t.
D. N.

es E.

M.
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Istenem, hogjl a. aildg kisimuljon ds elcsendesedien bennem
6s mindenkiben
Llogy a.z 6jsza.ka cscindjdben a.szta.ladboz iilbessek, a.bboz a.z
a.szta.lodltoz, amely mellffil senki sem ltid.nyozltclt. Altboz a.z a'szta.lltoz, ltol a. nappal 6s a. csillagokka.l egjttitt a. bdtkdzna'pok is
kia.lsza.nak, s egjted.iil a Te bdk6d aildgit. Ig.ry hoSy belyetfogla.lba.ssctk mdr most egjt r6oid. id6re a.nnd.l a'z eljdaendd a'sztalndl"
amit egj,t 6rtikl6tre megtgartdl, s a.minek egjtedtil a Te bdkdd' ct'
ld.mpdsa., elcd.ele ds terttdke.
Add. meg ekilcgkdnt azt a. csend.et, a.zt a.z asztalt, abol minden
ciafld.d.s, fdlredrtds 6s megktildnbciztetas megsztinik a6gre, a.bol
mind.enki ltelyet kap, a. rna.ga belydt, s a Legkisebb fdltdkenysdg is
leaeti cstif dla.rcd', s szindt aesztae elpdrolog. pilinszkyJinos
Ad,d.,

Kalkuttai TerEz anYa

A hallgaths ert6ke
es

,,|-lrant, alJ{ts sziiiatn ele Srseget,
ajkcmt l<apujaboz rende( udclelmetlt'

(Zsolt 140,3)
A ballgatas szeliclseg.
amikor nenr sz6lsz. ha bintanak,
anrikor nem keresed a magad igazit,

arnikor l-ragyod,
l-rogy Isten :,€delrnezzen t6ged,
a hallgat/as s zelids6 g.

amikor cselekedeteidet f6lre€rtik,
mikor mdsoknak hagyod
a v llIalko z6s di cs5s 6 g6t,
a hallgatits allzat.
A ballgatits bit,
amikor nyugodtan virsz, mert tudod,
hogy az Ur fog cselekedni,
amikor lemondasz a vtligr6l,
hogy ez Urral lehess.

amikor nem tor6dsz azzaI,
l-iogy meg6r'tsenek t€ged,

melt elegend5 neked,
hog,y az Ur meg€rt,
a hallgat6s hit.

A h ctlLgatas irgalon't,
ar-nikor nem feded fel testv6red hiblit;
amikor k6szs6gesen megbocsdtasz

A hallgatas in'tdclat,
amikor' dtkarolod a keresztet,

an€lkr-il,
l-rogy a tort6nteket felemlegetn6cl,

a hallgatfs im/atlal

amikor nem it6lsz, hanem imldkozol,
a hallgatis irgaion-r.
A

l.t,r

I

lga t as t ii ttla

tt

r.

amikor zugol6cltrs n61kii1 fogadod a szenved6st,
arnikor nern keresel emberi vigaszt,
amikor nem agg6cisz,
hanem tiireluesen virod,
lrogy ,,a mag" krcsirizz€k,
a hallgatls tri)relem.

A hallgatas alazat,
amikor nincs verseng6s,
amikor beldtod,
hogy a misik jobb n1lad,
amikor hagyod, hogy testv6reid
kibontakozzanak,
novekedjenek 6s €rie15djenek,
amikor dryendezve
mindent elhagysz az rJr€rt,

an6lkri1, 1-iogy megk6 rdezn€d:,,Mr€rt?"

,J6zus irallgatott." (Mt 26,63)

,/m,ikor n'tely csend. bofitott be mindent es az €jsza'
ka kozepebez erkezett, nzindenhatS szauad elindult az
egbdt, cr. kiralyi trorutsrol." Isten akkor .ic)n, amikor
m.imden alszik

c.t

fold.on, anti fold'i.
Yizit6ci6s n6v6rek: A csend kaPui

,,Aki engem akar hallam, ahhoz sz6lni fogok! Aki
utinam vdgy6dik, ahhoz elmegyek."
Eosszs Gabriella: 6 meg en

Csod.alatos erdtere es szStlan csonclie utn az imadsagnctk. .Igen, imadkozni annyi, mint eljtrtni Isten
csondjebe, abba a nen'tn kozegbe, ant'ely ugyanakkor
tiszta beszed Isten 6s en'tber, ernber es minden ernber
kozott.
P'ilinszky Jdnos

6

,,Gy&rapodiatok a szetetetben egym4s lr:6;nt"
K d.rp d.t alj

ai C s ald' do k Taldlk o z 6j a Munk dc s on

Iden 2003. oktober 26-an rend'ez-

tek nteg Munkacson a soron

kouetkezd Karpataljai Csalad'ok Talal'

kozojat

a romai

leatolikus

szekes-.

egybazban. Mintegy 50 felnftt es 30
glterek uett rOszt rajta. A gyerekekkel
Agnes es Kinga ndudr es segitdik
foglalkoztak a katolikus liceumban,
a felndttek peclig a kapolnaban kaptak belyet.
A gyerekekkel k€t csoPortban
foglalkoztak: a kicsikkel Agnes n6-

v6r, akinek lelem€nyess6ge adta
meg a jit€k hangulatit - ragasz(,ottak, rajzoltak, Enekeltek

-

egysz6val:

j61 €rezt€k magukat. A nagYobbakkal Kinga n6v€r volt, itt besz€lget6ssel telt az td6.

A feln5tteknekBabiiy Andris atYa
tartott ket rovid, 6m t6mor el6adtrst.
Mint mondta: nem a csalid, mint int€zm€ny, van v6ls6gban, hanem a

benne el5k. vagyis mi: felesegek.
f€rjek, gyerekek... stb. A csai6d aiapja ,,a hizassigi szOvets6gkot6s; vagyis a szem€lyes €s visszavonhatatlan
beleegyez€s" hozza l€tre ,.az eler- €s
szeletetkozoss€get" (GS 48). Ezt a
szeretetkdzoss6get kell a csalldon
beluli szerepek helyes eloszttrsival,
megtalillsival,,6pitenunk". Mert mi
is az, hogy csalld?'fdrsas rendszer,
ahol tort€nelmr.iLk, 6rzelmuk lincolja
IQscsoportos besz' lget,ls

Gyerekprogrcnn

a tagokat, mikozben hatnak
egymisra, egymds irinti felei6ss6glik
ossze

pedig orokos.

A csalldon beltil a

tagok kapcsolatban vannak egymis-

sal. Ha mindnyllan azt a szereqet
toltjlik be csalldon beltil, ami rdnk
van szabva, akkor oft nincs ..szerepzavar", mindenki a hely€n van. Akkol van idSnk egymasra. megismer-

jiik, elfogadjuk, meg6rtjuk, szeretjtik
a mlsikat. Ezeket besz6lget6ssel,
egymlssal va16 talilkozissal tudjuk

el6segiteni. A fontos az, hogy szem€lyt5| szern6lyig, a sziiks€gletnek
megleleloen. oszint6n. sze.retetteliesen, viszonzest nem v1rua tort€njenek: ne €rezze a mlsik, hogY most

az€rt teszem, mert 6n akarok t5le
valamit. Ha viszont el akarjuk rontani a h/azassigunkat, akkor tegyuk
rnindennek pont az ellenkez6j6t: ne
figyeljtink egymlsra, ne akarluk
megismerni a mfsikat. ne is keresstik azt, hogy id5nk6nt egylitt Iegytink, ne beszdlgesstink egymlssal... stb.

A taliikoz6n egy csaPi hizasP'at
tett tanLisJgot az egyutt eltOltott
61etiikr61, csalldjukr6l.

Az el6ad6sok

sztinet6ben €s a v6g€n kiscsoportos
besz6lget6sekre keriilt sor, ahol mindenki hozzdsz6lhatott az elhangzot-

takhoz, megoszthatta a tdbbiekkel
gondoiatait, sajit €letlnek tapasztalatart.

A talllkoz6 v6g6n szentmis6n vehetttink r€szt, amit Antal puspok atya

6s Andris atya tartottak.

AnnYi

gyerek gyiilt ossze (h11a Istennek!),
hogy csak a szentllyben f6rtek el. A

szentmise trtin Deme Csaba es
Krist6f Istvln koncertje kovetkezett,
akik Magyagorsztrgr6l' j6nek el hozzdnk. A Csaledok TalS'Ikoz6ia a li-

ui J{ajtd s
lltal elk6szitett agap€val fejez5ddtt be, ahol
ceumban szorgos kezek

igazi, csalldias hangulat uralkodott.
Koszonet 6rte a szervezSknek 6s
minden kozremfikod5nek.

Ugy gondolom, fontos egy olyan
t€nyr61 is besz6intink, ami ennek a
taltrIkoz6nak a hltter€ben hfiz6dik
meg. Hiszen ezt a hangulatot csupdn
kevesen €rezhettlk. Pedig a talllkoz6ra hlatalos volt minden kereszt€ny csaltrd: a mtrr egyediil 616; az
elvtrlt; a gyermek6t egyedtil nevel5...

sz6val rnindenki, akinek az

a

szo.

csa16d, jelent vaiamit. Aki
Kriszttrs Egyhizin belul szeretn6
megtalilni ennek a sz6nak: CSALAD
az igazr 6rtelm6t. Mer-t amikor egytitt
vagyunk, akkor €rezzik rgaz|n az
er6t: Krisztust, Aki Isten szeretetCb6l
6rttink embernek, csalldba sztiletett,
hogy kereszt€ny csalidjainknak
csalldmodellj€nl szolglljon. Ennek a
csalidmodellnek kereszt€ny f elfogitsunk szerinti meg6l€s€hez szeretne
segitseget nydjtani ez az 6vente
megrendezett tal2ikoz6. Sajnos el6g
kevesen 6rzik ennek a fontos 6s
mindinkdbb sr-irgetdbb-egetdbb temtrnak a jelent6s€g6t. Vzjon mi€rt?
Talin mi, akrk €rezzik ennek a fontosslgft, nem j6l hivjuk vagy fel sem
keressr-lk a csalldokat, hogy kedvet
kapjanak a taltrlkoz6n val6 r€szv6telhez? Mi, hitoktat6k megtesztink-e
nrindent annak erdekeben. hogy
r6szv6telre buzditsuk a veiunk kap-

hogy

csoiatban

iil6

csalldokat?

Ogy gondolom, hogy pozi1v elmozdulist ei6rni ezen a t6ren csak
minden 6rintett osszefog6sivSl lehets6ges. Erintettnek gondolom pl6bdnosainkat, hitoktat6inkat 6s minden j6akaratfi, aktiv embert, akiknek
fontos keresztCny csalidjaink jdv61e.
Hiszen az igazt, a krisztusi alapokra
6ptil5 Csalid csak irgy marad fenn,
ha egyritt akarjuk 61ni-hinni az
osszetartozast.

Ez6rt k6rek mindenkit, akinek van
valamilyen 6tlete, hogyan buzditsuk
csalddjainkat arra. hogy evente egyszer osszejojjenek, 6s eztrltal szorosabb kapcsolatba kerulhessenek

egymdssal, jelezze a pl€biLniljin,
vagy krildje d javaslarAt az IJj HaitAs

szerkeszt5s696be.
Szuirida Jolan bitoktato
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Szfrz Mdria, Istennek anyja! Te azt kiudntad Fatimd.ban, bogt a Papa 6s
a pilspokok ajanljak fdl a uild.got SzeplStelen Sz[uednek. Most, oktober 1J-

an, mi is, Kd.rpatalja katolikus bfuei bozzad fordulunk, aki oly batbatosan
jand.l kozben Szent Fiadnal - fogadd a mi kereseinket is, kegyelemmel teljes!

Neptlnk az elruult ezer euben szamtalanszor tapa.szta.lta. a Te segitsdgedet.
Te boldog uagy mindorokke, men bittdl! Egj,,estilni akarank a Te boldogsd.goddal. Mi is csatlakozni akantnk a Te toftenelmet fordfto dontesedhez,
amikor a Teremtdnek ezt mondtad; ,,Legjten nekem a Te igdd szerint." Ekkor
Te,

a

masodik Eua, misztikus frigyre l6pt€l Istennel, 6s ennek lett drd'ga

gltr,i.molcse Jdzus, aki a Vild.g Krisztusa lett.
Vezess minket 6hozza, had.d tapasztatjuk meg ueled

sagat. bactd fogadjuk az

az 6 irgalmas jo-

6 orombiret!

K2rtink most mi, papok, akik Krisztusnak szenteltulk eletul,nket, segits, bogy
bfrsegesek legyunk Hozzir, es szal,ntelenr,ll az 6 keduet keressalk, 6s szfuesen,
orommel tegyLik mindig, ,.amil 6 mond"!
SzeplStelen Sziuednek aianliuk fal a rd.nk bizott egjtbdzkozsdgeket, benru,lk legf1bb segitdtarsainkat, es minden bfu6t, hogt nduekedjen a papok es
biuek egysege, bogjt 615 k1zdss1gek 6pr'iljenek, s fgy elbiggye a uildg, hogy a
Szeretet Istenenek a szolgai uagyunk.
Jarj kozben a bfitlenekert, a uilag megteuesztd kis€tt€seinek foglyaiert,
bogy templomainleban 5k is megtalaljak a szabadulast es a szfu bekAj1t!
Segitsd a bazasparokat, a csaladokat, bogy a Terernt6 akarata szerint a
Szentbaromsag jo foldi ledpmdsai legyenek! Te, aki a Kfgyo fei6n taposol, jd(
kcizben a hdzaspdrok1rt, bog,, a uild.g bazug szelleme ne rontsa meg tiszta
szerelmr,iket, szentsegi hd.zr,tssagukban kitartsanak, 6s elfogad.jak Isten nagy
ajdnddkd.t, a gyerme keket.

Hadd bizzunk jobban a Te anyai iosagodban, €s segftsd a kozbeniardsodat kerdket, bogy megkapjak a megelbetesbez szaikseges eledelt!
Folajd.nljuk a gyerekeket 6s az ifjrisd.got. Imadkozz ertt'ik, hoglt a kouetkezd
nemzed.dk egy szebb, szabadabb, bekdsebb uildgot epithessenl

Folajanljuk a Te oltalmad.ba ouoddinkat, iskold'inkat, kollegiumainkat,
bogy a fiatalok az Istenre fi.gyel6 neuelSk uezetdsduel az Isten Orszd'gd't, az
Igazsdg 6s a Szeretet kultfiralAt ismerjdk meg es maid 6p[ts2k touabb.
-Fdtajdnljuk SzepLdteten Sziued.nek minden testi-telki beteguinket, bogy
Szent Fiadt6l kapjak meg a gj,,ogyuldst, de addig is szent remenyseggel bordozzdk kereszljtikel

.

I

Szfiz Anyank, kdnink, fogadj SzeplStelen Szfuedbe mindannyiunkat, 6s
tdmogass benntinket, bogyJdzus jo tanftuAnyai legyilnk, bogy az 6 orszagat
keressrik mindenekfelett, es annak titkht' a szeretetet es igazs1'gossagot elitik
ebben a uilagban, amelynele erre oly nagjt szilks4ge uoln.
Majnek Antal ptispdk
(Elbangzott Scbonbornban, 2003. oktdber 13-d'n, amikor Majnek Antal
ajdnlotta MAria oltalnxd'ba az egltbdzmegy,4t, a
,ez1el .az,imdoal
uildg folaj anldsd.nak r,lszekdnt. )
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A Kelet-eu ropai Vilag i Katolilnrsok
els6 kongresszusa Kiievben
Ukrajna, Kelet-EuroPa

sa

Vildg-

egyhd.z tort€nelm4ben els6 alkalommal rend.ezt4k meg 200J. okt6ber 812. kozritt a kelet-eurdpai uild'gi kato-

lett 4 rdmai katolikus

uehetett rdszt a kongresszuson: Resetd'r

Tatjana, Schnei.d.gen Gyorgi,t 6s Bardos Istud.n, Zsarkouszkij P€ter atya,
d.ltalanos paispdki

likusok kongresszusat Kiieuben. A
kongresszuson 2J orszitg kdpuiseltene
mag6.t, ebbdl 14 a uolt Szoujetuni6

A

Belgium, Belorusszia, Cseborszd'g,
Esztorszd.g, Grcizia, Kazabsztd'n,
Kanada, Lengyelorszag, Lettorszd'g,

dtlag€letkora: 4O

tagkdztdrsasd.gai. A clelegd'ciok 6l6n
a.z eg)es orszd'gok - Azerbajd.zsd'n,

Litud.nia, Magyarorszdg, Oroszorszag,
Taclzsikisztan, Tr'irkm1nia, Ukrajna,
Uzbegisztan, Vatikd'n egtbdzi uezet1i

d.lltak. Nemetorsz6'9,

Olaszorszd'g,

Spanyolorszdg, Finnorszd'g, Horuat-

orszd.g, Kanada, Franciaorszag
megfigyelSket kLtlddtt. A 3OO rdsztueud
koztil 235 uilagi, 65 egl,,bazi kdpuisel6

Az elSad'5k kozott nxagas
elc;ljd.rokat tald.lbategthd.zi
rangu

uolt jelen.

tunk: James Francis Stafford biborost,
Tand.csdnak elnokdt
(Vatikd.n), Miloslau \4k pnl'gai erseket,

a Vildgiak Pd.pai

delegatus

b

elynok uezetesduel.

kongresszus hiuatalos nyelue az
ukrdn, az orosz, az angol es az olasz
uolt, az elSadd.sokat szinkrontolmd'csok fordftottd.k. A legfiatalabb rdszt-

ueud

19

€ues uolt,

a

rdsztueudk

6u.

A kongresszus rinnep6lyes megnyit6jdn Nikola Eterovic kijevi nuncius
felolvasta II. Jinos Pll P6P6nak a
kongresszushoz int€zett iizenet6t. A
Szentatya rimttatott, hogy az ateista
totalitdrius rendszer oroks6ge napiainkra is rlnyomia b€lyeg6t 6s
neheziti a hitbeli, erkoicsi €s tArsadalmi meg0julls folyamat|t. A megirjulds
sor6n nem konnyfi feladat h6rul a
katolikus vilS.giakta, de az 6 tev€kenysdgiik p6tolhatatlan a keteszt€ny

h1t uil6.gi mozgalombol a nemzetkozi
Szetct Egjted Kozdsseget 6s a Fokold'r1
mozgalmat Szdke P'lter illetue T1glassy

Kld.ra bud.apesti kt'ildrittek k2putselt€k.
Karyd.taljd.rdl a 4 gdrdg katolikus mel-

vette fel

Ukrajna
biborosakdnt a rendezudnY bazigazdaja uolt, Liubomir Huzar ukrajnai g6rog leatolikus ptispdkdt, lember'
gi metropolit6.t, Tad,eusz Kond'n'r'sieuicz pLtspdkot, aki Oroszorszd'g
kelet-eurSpai r€sz€nek r€gi6felel6se,
Kazimir Suiatek belontsz biborost. A

ben kifejtette, hogy a

kongresszus

arr6l tanirskodik, hogy az Egyh6z so-

hagyomtrny ipollstrban, saiii tort€'
nelmiik 6jra6rt€kel6s6ben.,,Most legyetek Krisztus taniri" - a Kongreszszus jelmondata vtl6gosan krfeiezi a
vrllgiak ktldet6s6t szLmotokra a
vr.l6gban. A pipa felk€rte a sok megpr6b/altatdst kia[t Cs hithri katolikusokat, hogy tegyenek meg minden
szriks€geset az EgyhLz tijlsznlet€s€€rt orsztrgaikban. James Stafford
vatik/ani biboros bevezet5 el6ad6s6'
ban emI€keztetett arra, hogy a Kijevi

Marian Jaworsleit, aki

Pipai Tanlcs4nak elnoke a kongresszus sor6n n6gy alapvetS c6lt 6s
feladatotiilltott el6nk: 1. a kereszts6g
szentsdg€ben kapott hivatAs tudatosi
ttrsa,2. az egyhtrzi koz6ss6gek fejleszt€se, 3. egyhin szervezetek 6s mozgalmak fejlesn€se, 4. a p€Idak€nt
el6nk illitott v6rtanirkra va16 emi€kez6s. Leonyid Kucsma iLllamfS lev6lben
r.idvozdlte az egybegy1lteket, ameiy-

Rusz Vlagyimir 6s Olga /altal 1000 6ve

a

kereszts€get.

A

Villgiak

kat tesz az lllamok kozotti egyrittmfik6d6s ter€n, az eg.ves n6Pek koz6tti j6 viszonyt segiti el5. Elismerte a
villgi krisztushivd katolikusok tekint€1y6t, kiilonosen az ifiirsdgnevel€s, a
tortCnelmi kultirra 6s hagyom6nyok
6pol6s6nak ter6.n.

Az

elsd munkanapon

Vlk biboros

tartott el6ad6st Az Eglthd'z ktildetese a
barmaclik 1uezredben cimmel. Az
EgyhLz els5 szdmt ktildetCse a tanttsdgt6tel Krisztusr6l.,,Minden embernek sziiks6ge van a felismer6sre:
J6zus Krisztus a rem€ny iotr6sa. A

villgiaknak kell megtennir.ik az

l6p6st m6sok fe16, az

elsS

6

feladatuk a
taniisdgt6tel." A nap mdsodik eI6ad6'
ja Stanislaw Rylko 6rsek, a Yilitgiak

P6pai TanS.csanak titkara volt, ,,Legyetek tanfiim, itt a vilegiak ideje".
El5ad5,s6ban kiemelte:

a

vil|gnak

szriksCge van rink, mert csak Krisztus
(€s rajta kivul senki m6s!) adhat 6rtel-

emberi 6letnek. HogY val6di
met
^z
apostolok 6s hiteles kereszt€nyek lehessiink, a vildgiaknak hitijk 6s h6r
koznapjaik egys6g€re - vagyis az €let'
szents6gre - kell torekednirik, s erre

szlmos p€lda van minden konti-

nensen, tehlt nem lehetetlen a legmostohdbb konilm6nyek kozott sem.
,,86r nem besz6lhetiink nyilt egyhdztildoz6sr61, nincs berlini fal, nincs vasfuggony, a krisztushivSk pr6bat€tele
m6g nem €rt v€get" - utalt a fo-

gyaszt6t ttrrsadalom vesz6lyeire:
^
kommunizmus utan a konzumizmus-

rA'

@olytatjuk)
Bardos Istud.n,
a Munkdcsi R6mai Katolikus
Egtbazmegte delegdtusa

u
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Orgo nahangok az egyseg€rt
dkumenikus megemldkezd s az
6 s s z a,b a,ds
Embereml6kezet 6ta nem tort6nt m6g meg eddig, hogy
ilyen sz6p en, okumenikus szeretetkozoss€gben eml6keztek meg a t6ti kereszt€nyek az 1956-os forradalom 6s
szabadsS.gharc tinnep6r6l. Id6n okt6ber 24- 6n, .plnteken
este gyfltek ossze a katolikus 6s a tefotmltus hivek a falu
reformltus templomtrban, ahol egyuttmrikddve, kdzoss6gben r-innepelt6k meg az r956-os magYar forradalom
lvfordul6jirt. Ezt a megeml€kez€st a piliscsabai Ptzminy
P6ter Egyetem Bolcsdszeti Kata tanS'rainak 6s hallgat6inak aktiv 6s feledhetetlen kozremfikddCse tette krilo-

noss6. H1la Istennek, ennek az egyetemnek a tantrtai €s
di6.kjai m5l hat 6ve ndlunk gyflnek 6ssze nyaranta, hogy

a m6r hagyomtrnyossl
vtrIt magyar kultirfieboft €s az idegen nyelvi tAbotl,
melyek sz€p l\m€nyeket hagynak maguk utin. Ezeknek
a gyumolcsd26 egynfiI1teknek koszonhetjrik, hogy id6n
nemcsak a ttrborok kulturilis 6s tlrsadalmi programiait
tesfv6ri szeretettel megtaftslk itt

rendezhetttik kozosen. hanem a reformltus templomban

osszejohettilnk, a kuituralis €s zenei 6rt6kek ereje
hozott ossze bennr.inket. A t6borok alkalmlval is imidkozhattunk, naponta tobbszor is, de m6g nem szfintek

is

meg a felekezeti hattrrok. Id6n, hitla Istennek, a katolikus
6s a reformins egyhLz testv6ri osszmiikod6s6vel sikenilt
megszervezni a reformtrtus templomban A ftga mitv€-

szete cimii orgonahangversenlt. Ezt kovette a katolikus
Urban Pdter a piliscsabai templom orgonajanal

d.glt

1

95 6-os

ercrdl

forra'da'lomrdl

egyhtz birtokaban l6v6 Gondvisel€s Hlza nagyterm6ben
az agap€, ahol alkalma volt a koncert kozons6g6nek
taltrlkozni 6s besz6lgetni egymdssal.
Az esI l6nyegi r6sze a Johann Sebastian Bach mfiveit
megsz6laltat6 orgonahangverseny volt. Koszonettel tartozunk ifj. Urbin P6ter orgonam(iv€sznek, a PizmAny
P6ter Egyetem dilkjdnak mtv1szi 16t6k1€rt. A zenei el6ade$ az 1956-os okt6beri 6vfordul6 nagyszert megtinnepl6s6vel tett6k m6g 6rt6kesebb6 a B6lcs6szetiKar difk1ai. Nagyon sziovonalas lsszefoglalls ismertette az 1956
okt6ber6t megelSz6 esem6nyeket 6s annak kovetkez-

Lz

igaztrn m(w€szi 6s t6rt6nelmileg hiteles
6ssze6llit6s kidolgoz6i 6s megval6sit6i Dem6ny Tam6s,
Ivdncsis Evelin, Szeiler Vera, Udvarhelyi Erzs6bet 6s
tJrbdn Ilona Anna voltak. Kr.il6nos tiszteiet €s hitla illeti a

m6nyeit.

rdti reformltus egyhlzkozsCget, mely rendelkez6srinkre
bocs6totta templomlt €s az orgon6t, lehet6v€ t€ve az
r.innepet 6s az l956-os forradalom jubileumanak me1tat6sit. Fontos megemlitemink, hogy a szewez6k 6s megval6sit6k mindannyian komoly, vall6sos ielkr.iletfi, imlds6gos hiv5k. Fdradozisukkai, munkljukkal, fell6p6srikkel, r6szv6teliikkel, minden kozremfikod6siikkel az 6kttmen€, az egys6g siker6t szolgtrltdk, s szimukra azEgyhfn
egys6ge azigazi lelki ig6ny, ennek amegval6sitdsiraval6
dilhatatos torekv6s pedig 6letc61.
A tobb €ves tapasztalat, az egys6gre va16 torekv6s
meghozta term6s6t, amely nem n€h/ny 6raleforg6sdnak,
hanem 61etr.ink munkditrnak eredm6nye. Nem el6g osszejonnr.ink, de sztiks6ges a m61y, imidsdgos lelki 61et is. Igy
& azt is meg kell lltnunk, hogy nem e1€g az egy-ket 6ras
osszejdvetel, hanem torekednr-ink kell ,arra, hogy minden

egys6get. Az igazi
tev6kenys6gUnkkel szolgdljuk
^z
tev6keny6let
ktilonbozS
az
hozz6tanozlk
egytittlEthez
Ha k6t
lelkr"ilet.
egy-l6iek
egy-sziv,
kozos
val6
s€geiben
jutni,
akkor
egys6gre
igyekszik
csoport
k€t
vagy
szem6ly
jusson,
hogy
meg
keil
6s
kell
hogy
6rv6nyre
ez az,egyslg
keresstik
a
reformltusokkal
Ha
mindenben.
mutatkozzon
az egys€get a templomban, akkor az osszes emberi tev6kenys6gben el kell jutnunk a k6zoss6gre. Az okumen6
nem a legmagasabb lelki tev6kenysdgben kezd5dik, hanem a legegyszerfibb mindennapi 6letben: a napr tal l'
kozlsokban, a sportban, az iskoltrban, a kozds €tkez€s-

ben, 11t6kban, 6rdmben, binatban. Sztiks6ges, hogy

a

min<lennapi emberllrsi 6letben is, mint a csalildban, elfogadjuk egym6st,6s tudjunk egyek lenni' Ez adia meg a
meg6rt6st, 6s ha kell, a megbocs6t6st. Szriks6ges, hogy
tdrsainkkai mindenben az egys€get keresstik. Megtort6nt,
hogy egy este valaki gyalog indult hazafeI!. Sajnllattal
gondoltam. 16 egy id5 utln: kAr, hogy nem vlttem haza
aut6val. Lz Iett volna az igazt egys€gte val6 t6rekv6s,
szo\g|lat, a val6di okumen6. Erre kell torekednunk mindenkor, minclenben. Adja aj6 Isten, hogy igy legyen!

Itikl6s atYa. Rat

IIj
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Emlekez€s P. Tahy Anrahfirnra
200J. szeptember 6-an szentmise
keret€ben eml€keztr,ink az unguari

pl€bd.nia egykori pl€bdnosdra 6s
Karyamlja apostoli adminisztratorara. Mons. Taby Abrabam alyara.
A szentmiset Bohan Bela es Meszaros
Domonkos atyd.k - Unguar egjtkori es
jelenlegi pl1banosa' - celebraltak. A

jelen uollak Abrabarn
atya unguari rokonai, ualamint a

szentmisen

Nyiregtbaza mellett el5 llosuay csahd. A kduetkezd rduid dsszefoglald.st
a megemlekez4s alkalmdra k4szitettem, mely a predikacio sord.n bang-

Homokon, egy lJngvir melletti kis
faluban. Gyermekkora vidtrm volt,
szrilei j6 kereszt6nyek m6djira nevelt6k, €s az iskoltrban is j6l tanult.
Ezekre korleveleib5l kdvetkeztethenink, melyekben precizs€q, hatirozottsag 6s vtrIaszt€kos, gazdag
sz6kincs leihet5 feI. Gimntrziumi 6s
szemin6riumi tanulmtrnyai sorin is j6
nevel6st kapott elOIjir6it6L
Pappi szentel6s6re 1883. okt6ber
18-6n kerrilt sor. Pontosan nem tud-

jrk, hol tort6nt ez az

esem6ny.

Eis6 korlevel€t 1930. szeptember
29-€n adta ki, melyben nr.ilvinossdgra hozta, hogy 5 irdnyitja e terri1etet, hivatalosan, mint apostoli admi-

nrsztr6tor. Azt irja, hogl'- bizik Isten
segits6g6ben, akinek bizonvS.ra oka
volt, hogy 6t vAlassza ene a feladatra. Ehhez azonban k6ri Isten kegyelm6t 6s paptarsai segits6g6t. Buzditja
a hiveket a val6di Krisztus-kor,et6sre,
6s k6ri, hogy mindenki a^tegy-e. ami
a feladala aviIS.gbao. S mindea meggy 625 d€ssel €s hattrr ozolts6ggal 1rja.

Kdpldnoskoddsinak €veir5| a sematizmusb6l 6rtesr.ilhetilnk, mely felje-

Ezek

,,Mi6ta ember az ember, iiland6an
visszatekint mtltjLra. A rink maradt

gyezte szolg|lati helyeit. ElSszor

irlsokat ma is fel lehet kutatni,

tumnll 6s emberi

bereznLn 6s ism6t Ungvdron volt
k6pl6n. Egy helyen kb. 2-3 6vig szolgeit, akkoriban egy pl€blniin amtrgy

escm6nyekr5l.

is tobb klplLn v6.gzett szolglIatot.
ltltallban a liturgikus szertarttrsokat

Mint felel6s vezet6.l>etartja a jogot,
koteless6gek teliesit6s6t pedig
mindig szir,.rigy6nek tekinti. Biztositani akarja papjat lelki feltidril6s6t is.
Gondja volt az €hez5kre, s az 5 megsegit6srikre k€rte a papok 6s hivei t1-

zott

el.

6s

m6gis van 6gy, hogy egy p6r konkr6-

von5,sntrl tobbet
nem tudunk felmutatni szem6lyekr5l,

Ungvdron, uttrnaYinndn, majd Nagy-

igy van ez irl:,rahAm afya eset6ben
ts. Lz 6ltala irott 6s kiadon szem6lyes
leveleib5l, korleveleib5i 6s egyes se-

6s a hitoktatlst biztfik rljuk, de n6ha
az irLnyitdsba is bevontlk egyikriket-

matizmusokb6l (amelyekben az Egyhizmegy€r5l kozolnek adatokat)

Els5 pl6blnosi kinevez6se NagyzalacskLra sz6lt, ahol 7892-t5I 1902-

tuclunk csak halviny k6pet festeni
r6la. 1860. augusztus 15-6n sztiletett

misikukat.

ig szolgfit. \902-ben dob6ruszkai

pl€blniai korm6nyz6v6 nev ezt€k ki,
itt 9 €vet tolroft. 1911Den ungvan pleDanos es

fels5ungi esperes lett.
7923. m1rcrus 10-6t51 vr-

kdriusi tisztseget toltdtt
be, 7930. szeptember 3dt6l apostoli adminisztrdtor (kormlnyz6) volt.
Mikor ut6bbi kinevez6s6t megkapta, 70 €ves
voIt. Tal6n csod6lkoz6.st
kelt benntink, mtCft biz-

a tulajdonsigok kis6rik

v6gig

eg€sz €).et€t.

a

mogatlsit. Az egyhtrzmegy6nek ezen

a tenilet6n teljes er5bedobdssal 6s
Isten segitseg6vel pr6bl1ta el6mozcli,
tani a krisztusi 6letet. Egyletek ala,
kultak, 6s a szegdnyek gondozdsa is
egyre nagyobb teret nyerl. Ezek melleht saj6t mag6t, 6s szemClyes kapcsoiatait sem hanyagolta el. Ha m6"sokat is, mag6t m6g inkdbb kotelezre
a lelkigyakorlatok e1v6gz6s€re, azok
megtafiisir4 az Istennel va16 min6i
szorosabb kapcsolat er5sit6s6re 6s a
zsolozsma vegzesere. Szem6lyes le

veleiben ttikrozSdik Istennel va16
szoros kapcsolata 6s az egys€gre
val6 torekv6s, melyet fontosnak tartotl.
Abrahitm arya 7934. augusztus 1!

6n halt meg. Az ungvdri

KalvArian

helyezt6k or6k nyugalomra. M6g sok

mindent el lehetne mondani Abrahdm atyir6l, aki eg€sz €iet6ben hivei
tot. Hiszen az apostoli ridvoss6g6n firadozott. De az ember
adminisztrAtor felel6s felmagasztaldsa helyett inkdbb Istent
minden6r't azon a teri- dics6rjrik, hogy ilyen buzg6 6s hfileten, amely az egy-' s6ges papot adotl az 6 szem€Iy€ben.
h6,zmegy€b5I ri van {.
Ugy gondolom, eletere rdillenek
bizva. Mivel pedig az Szent P6l apostol szavai: ,,A j6 harcot
trllamhattrr okat sokszor
megharcoltam, a pLlyit v6gigfutot6traizolt6k, Kdrpltalja 6s
tam, hitet megtartottam." Az ,,igaz^
a Felvid6k egy r€sze s6g gy6zelmi
koszoritjlt" (2Tim 4,7)
Ieszakadva, egyedril mapedig Istent6l kapja, aki ennek a
radt. EzL a hatalmas kozoss6gnek az 6l€re trllitotta, hogy
terUletet kellett iranyfiaannak j6 kis&5je legyen."
nak egy id6s papra ilyen
nagy 6s komoly felada-

nia.

e
^- lstuan. kisDaD
' Beres
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,,A rilzsafiiz€t irnfidsfrglwal nyissdtok meg

nekem sziveteket!"
Ifi rt s d.gi fe s rtiu d,l M e dj ugorj 6b a,n
Ez volt a mott6ia a Medjugorjei Ifjfrsdgi Tal6,lkoz6nak,
amelyet id6n tartottak meg 74. alkalommal. Nagy ordm,
hogy a kl.rpitaliai lfjitsig is k6pviseltette m gat ezen a
fesztivtrlon. Kozel 50 fiatal l6ny 6s firi vett r6.szt a
taltrlkoz6n, amelyen a vil6g minden pontjlr6l majdnem
L2 ezren voltak jelen fiatalok.
Hogyan is )6tt az otlet, hogy Medjugorj6ban, az im1.d-

sig f6virostrban 6vente lf|iusigi

tal6.Ikoz6 legyen?

Valamikor a jelen6sek kezdet€n Szfz MAria az egyrkl6tnokon kereszttil elmondta, hogy augusztus 5-6n van

fdldi

szUlet6snapja, ez6rr

1z6rra

hnnv

o.an

o

napon

min6l tdbb fiatal zatindokoljon el Medjugorjlba. A
fiatalok vtrlaszoltak ene a
hivisra, el6szdr 6tvenen, a
kbvetkez6 6vben k6tsz6zan. azt6n otezren, v6gUl
meg tobben jottek 6ssze,
hogy koszontsdk a B€ke

KiiiynSj€t sziilet6snapjin.
Ez az osszejovetel nagyszabisit fesztiviill nStte ki
magAt, melyei a medjugorjei ferencesek iltal vezetett
p|€binia szetvez minden

6vben, yfilius 3I-6t61
augusztus 5-1ig. Mir har.
madik 6ve K1.rpdtaljlr6l is
€rkeznek fiatalok erre az
esemdnyre. Nagy 6rom volt
szamunkra, hogy iden is, a
neh6zs6gek e1len6re, l6trejdtt ez a zarindoklat. Nagyon kev6s es6ly volt arra,

hogy megkapjuk a vizumot
znia- H e r ce gov in6b a.
lJgy litszott, hogy minden

B os

ellentink doigozik,

Krisztusban. Erz6dott, hogy ennek a vtllgnak van
jOv6je; meg6rtetttik: ha Istennel 6lUnk - boldogok
lesztink. Szfiz Mitria Uzeneteiben mondja, hogy a szentmise a legfontosabb dolog az 6lettinkben. Ez€rt k6ri,
hogy mindig imlwal k6szitstk fel szivrinket az IJrraI
val6 taliikoztrsra, Ytr\aszolva felhivdsdra, a szentmis6k
el5tt 6s utAn r6zsafiz6rt imddkoztunk, ami mtrr hagyomdny Medjugorj6ban. Minden napot szents6gimltddssal fejeztUnk be. Megdobbent6 volt megfigyelni
azt, hogy tobb ezer fiatal teljes csendben, tlrden ltllva
imitdta Jlzust az Eucharisz-

tilban. D6lel5tt 6rdekes

el6ad6sok keret6ben hiteles

tandsagt6teleket hallhattunk. Lelkes papok 6s fiatalok beszEltek saj|t megt6r6srikr6l, 6s term6szetesen a
lltnokokkal is taldlkoztunk.

Elgondolkodtat6 volt hallani, hogy Isten mllyen csodAkat visz v6gbe azoknak
az emb er eknek az 61et6ben,
akik figyelnek szavira. A.

ldtnokok sajAt

tapaszta-

lataikat mondtdk el a jele-

n6sekr5l, kifejtett6k

6s

kdzvetitett6k a Szent Szfr,z
r.izeneteit. Vicka, a lltnokok
egyike elmondta, hogy a
Sz(rzanya azt k6ri min6l
tobbet im6"dkozzunk, hogy
6letUnk imddsdggd vdIj6k,
Isten legyen az els6 helyen
6letrinkben, mert csak igy
lehetdnk boldogok.

Ktiionosen eml6kezetes
maradt szAmunkra a Medjugorj6ban eltoltott utols6

€jszaka, amikor keresztutat
elkezdtr-ink imAdkoznr szeimddkozv a kapaszkodott fel
mtink el6tt tartva Sz(iz Miria egyik r,izenet6t: egyszer(i
a fiatalok sokasdga Krizsevtc hegy6re, hogy hajnalban
im|val k6pesek vagytok csodikat tenni. ErSsen biztunk szentmis6n vegyen reszt a hegy csircs6n I€v6 keresztIsten segits6g6ben. Medyugorj6ban is sokan imAdkoztak. n6l A szentmise alatt kelt fel a nap. Mintha azt akarta
6rttink. A csoda megtort6nt: igaz, kltnapi k6s6sse1, de volna mondani, hogy mik6nt 6 elkezdi az 6j napot,
meg6rkeztiink a f e sztiv trlra, 6s rOgt6n beka pcs o16dtr-rnk most mi is kezdjrink uj, szorosabb 6letet Krisztussal.
a talllkoz6 programjaiba. A legfontosabb esem6ny minVigyuk el. Istent, a Mlria-Ielkriletet csal6dunkba,
pl6bdni6nkra, legyrink az isteni szeretet 6s b6ke hordennap az esti szentmise volt. Neh6z leirni azt a
boldogsdgot 6s oromet, amlt a szentmise alatt tapasztal- doz6i 6s taniri ebben a b6k6tien 6s Istenre szomjaz6
tunk. Mindenki egyritt imddkozott,6nekelt, dics€rte az
vrllgban'
petenko Miron #u.nd' szabnks
lhal Azt 6ltr-ik meg, hogy val6ban egyek vagyunk
ez6rt

Ui J{ajtds
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Szeptember 20. A Hit 6s F6ny kLrpilaljai megalakul6s6nak 10 6ves 6r.fordul6jdt tinnepelt€k a mozgalom tagjai

ciot tal'tottak Kd.rpdtaljd.n 2003. oktSber 23-26 kozott.
Munkacs, Gyeny1.nliget, NagybocskS, Aknaszlatina, T6cs1, Csap 6s Snirte mellett a Munkacsi Csaladok Talalkozdjan is reszt uettek,

€s bar 6tal Busty ah6z6n.

'

Okt6ber 4. A Munkacsi Magjtar Egtlet uendege uolt a
munkacsi kulturbazban Er6ss Zsolt magjtar begymd.szo.
Tdbb mint ketszaz erdeklSd6 jdtt el Karpatalja kr,ildnboz6
pontjairol, bogy megballgassak az eldadast, es utd.na besz,llgessenek az el6adoual.

Okt6ber 4-5. SilIye Jen5 6s baritai Ungviron, Beregsztszban, Csapon €s NagyszSl6son tartottak egytitt-6nek16st az ottani hivekkel 6s 6rdeklSd5kkel.
OktSber 14. Megalakulasanak tizeues 4ufordulSjd.t tinnepelte a Nagyszdl6si Szocid.lis 6s Karitatiu Kozpont

Okt6ber t6. ngyhlzmegy6nkben is megeml6keztink
II. Jdnos

Pii pipa

a

megv6laszt6s6nak 25. 6vfordul6j6r6l.

Okt5ber 24. Okumenikus megeml1kezdst tat1ottak Ratban az 1956-osforadalom es szabadsdgbarc 2uforduloja alkalmabol belyi 6s magjtarorszagi fiatalok a reformatus templomban. A megeml€kez4st ifj. Urban Peter orgonakonceftje is szdpitene.

Okt6ber 25. Kb. 50 feln6tt 6s 30 gyerek r6szv6tel6vek
rendezt6k meg Munkicson az idei KArpitaljai Csalddok
TalAlkozoiAt.
Nouernber 3-5. Lembergben b.rtofia szokdsos Sszi til4sdt
az ukrajnai pLispdki konferencia.

Derne Csaba €s Kristof Istuan magyarorszd'gi egj,tbazzendszek gi.tarral €s ndpi bangszerekkel zends euangeliza-

zendjrikkel gazdag[tottak azt.

KElr.FOn,pr H'IREK

Az indiai €rsek nyilatkozata biborosi
kinevez€s6161
figyelem jele a torzsi egyhtz ir6nt'.' - nyilatkozta Telesphore Placidus Toppo indiai 6rsek, amikor tudomislra
Bangalore :,,Biborosi kinevezCsem me gkUlonbo ztet6

jutott, hogy II. Jinos Pal papa az okt6ber

27-i

konziszt6ritmon biborossi krelija. A fSp|sztor ugyanis

India bennszrilott, adivasinak nevezett

n6pess6g6b5l

szdrmazrk.

,,lsten azt akarla, hogy 6n legyek lndilban az els5,
torzsb6l sz6rmaz6 pap, most pedig az elsS torzsi piispok,

aki biborosi m6lt6sagot kap. Mindez nagy meglepet6s
szlmomra..., hiszen (tgy 6rzem, nem vagyok m6lt6 erre a
magas cimre" - mondotta Toppo 6rsek, aki 7985. 6ta
Jharkhand 6llam f6vLrostrnak, Ranchinak a fSpitsztora.
Ebben a vdrosban a torzsi erederd lakossdg alkot tobbs6get.

WMK

Megjelent a szerrtatya filozdfiai tanulrn6ny ainak gyfii temCnyes kotete
Vatikd.n: Okt6ber I3-in, hltfdn d6lel5tt a Szentsz€k
Sajt6irodljibanbemutatttrk II. Jinos Pll p6pa filoz6fiai tanulrnlnyainak gyfjtem6nyes kotet6t, A szem6ly'metafiztk6ja cimmeL A kotetet a k6t szerzS, Givanni Reale 6s
Tadeusz Sfyczen professzorok, valamtnt Rocco Buttiglione filoz6fus, oiasz miniszter taftotta. A konyv a Bompiani Kiad6 gondozlsdban jelent meg. VR/MK

November 11. D6lelStt 10 6rakor kezd5dott Munklcson
a Tours-i Szent Mlrton Sz6kesegyhdz btrcsfja. Az Unnepi
szentmise fdcel,ebrinsa Paskai L6szl6 biboros, nlugalmazott esztetgom-budapesti 6rsek volt.

,5s

Id€n olasz kar1csonyfa iiJTrnaid aSzent
P€ter t€ren
Vatikanuaros: Id6n eiSszor olasz, a Valle d'Aosta tartom1nyb6l sz6rmaz6 kardcsonyfa 6ll majd a Szent P6ter

t6ren,

s tovilbbi hfisz kisebb feny6fdt rs sz6llitanak

az

olasz tafiomlnyb6l a Yatikln ktilonboz6 termeinek kardcsonyi diszitls€re.
Avatiklni karlcsonyf6t - amely ez(tttaI is 25 m€ter magas Iesz - az 7982-ben bevezetett, s az6ta mlr hagyomdnnyS. vlit rend szerint december 17-€n iilitjLk feI 6.s
villlgitjlft ki a Szent P6ter t6ren. A ,,pdpa karlcsonlfdia"
tov6ben hatalmas, €letnagys6gtt betlehemes 6letk€pet is
illitanak a kar dcsonyi rinnepekre.
Tavaly horvtrt kardcsonyfa 6llt a Yatikdn e16tt, ezt megel6z6en pedig Ausztria, N6metorsz6g, Szlovlkia 6s ml's
ltllamok szlllitottak fenySfdkat e kr.il6nleges, tinnepi alkalomra. MTI/MK

.

Gyermekkonyv ielent meg Ausztritrban
Boldog Batthy 6iny Strattman n LAszldr 6l

Eisenstadt: A konlw Doktor Batthylny kincsei cimmel
jelent meg Lene Mayer-Skuman4, ismefi osztrLk gyermekkonyv-szerz6 toll6b6l. A Tyrolia Kiad6n1l megjelent

U1 J{ajttis
k1tet 22 rovid t6fi6netben rajzolja meg a szeg6nyek orvosdnak porteiat.
A kdtetet okt6ber 26-5n mutatt6k be Kittseeben, abb6l
az alkalomb6l, hogy a helyi k6rh5.zat az id€n mirciusban

boldogg6 avatott Batthylny-Strattmann Ldszl6r6l neveztlk el. KAP/MK

A

p6;pa boldoggi avattaTer€z araydlt
Vati kan: Csaknem negyedmilli6 zardndok j elenl6t6ben
okt6ber I9-€n, vasirnap, a Misszi6s Yll6gnapon II. Jdnos
P61 p6pa a vatikAni Szent P6ter t6ren boldogga avatta
Kalkuttai Ter€z any6t, a Szeretet Misszion6riusai rend
alapit6j6t. A szertarttrst az N(TY-! 6s a Duna TeIevizl6 k6zvetit6s6n keresznil a maryar n6z6k is figyelemmei kis6rhettek. A boidoggd avatS,si szentmise a pipa megvtrlaszt5.sdnak 25 6ves 6vforduI6j6ra rcndezett esem6nysorozat
r1sz€t k€pezte. A szentmislre 27 orszlgb6l 6rkeztek dipIomS,ciai ktilddtts6gek, kozttik |llamfdk, miniszterelnokok, a politikai 6let k6pvisel6i. Megjelentek oftodox 6s
muzulmdn deleg6ci6k, missziondriusok 6s szeg6nyek.

13-

A szentatya biborosi m€lt6s6gra emelte
Erd6 P6ter esztergom-budapesti 6rseket,
Magyaror sz6rg 82. pr'rrllLAsat
Vatikdn: Mint ismeretes, szeptember 28-in. vasirnao
d6lben. az lJrangyala elimadkozdsa eiStt mondott besz6d6ben II. Jinos P6l pipa bejelentetre, hogy okt6ber 21.-€n
konziszt6riumot tart 6s frf biborosokat nevez ki. Az
okt6ber 21,-€n a YatlkS.nban tartott Unneps6g keret6ben

ErdS P6ter esztergom-budapesti 6rseket
krellta a Szentalya..

ftj templomot szenteltek

is

biborossd

Csikszere dltban

A

boldogs6gos Sz(tz Miria €s a magyar
szentek tiszteletCre 6prilt Millenniumi templom felszentel6s€t tartottlk okt6ber 18-6n, szombaton a Csiksomly6i
Szirzanya kegyhelye €s a Hargila kozott eltenil6 Csikszereddban. A Millenniumi templom alapkovlt2001,. augusztus 4-6n tett6k le, a magyar millenniumi esem6nysorozat
bezdr|sa el5u.
Csikszered.a:

tudjuk egesz Kd.rpataljat bejarni,
bogy tudos'ttd.sokat kdsz{tsuink az
Tegnap megkaptuk az Uj Haitdst.
Dics6ret helyett (mert nem vagyok
dics6retben illet6kes) koszonetet
szeretn6k mondani a mostani sztrm6rt. Amikor k6.zhez vettem, gyorsan

megye esem6nyeir5l sz6l6 cikkeket.
Nagyon 6nilok, hogy egyre tdbb besz6mol6 ian arr61, mi tortent nllunk;

tanul6 barl,taimt6l is tudom, nekik is milyen
sokat jelent, hogy hirt kapnak arr6l,
MagyarorszS.gon 615,

itlapoztam, 6s egybSl l6ttam, hogy
ez eW szuper sz6m, ugyanis az 6I- ami itthon tort6nik. Egyvalamit az6rt
tallnos rCsz kivercIevel (hirek, mese, nagyon hiinyolok: KLrpdtalja nagy
fest5k), minden KArpitalj6r6l sz6lt. r6sz€r5l m6g mindig nincs tud6sit2s.
A cikkek sok esetben nagyon m61y A Munk6csi €s az Ungvdri jtu6sb61
vallisos lelkriletet mutatnak Egyh6z- sz€p szimmal vannak hirek, de nem
megy6nkrdl, ami minden bizonnyal hinn6m, hogy a Fels5-Tiszavid6ken,
nagyon is igy van - gondolok itt a Rah6n, Nagysz5lSs korny6k6n nem
csapi kozoss6gr6I, az ungvlri €s t6rtenik semmi. Arra k€rn6m az lJj
munk6.csi lelkigyakodatr6l sz6l6 Hajtds Szerkeszt6it, hogy ezekrSl a
beszdmol6kra - nagy orommel o1- kev6sb6 kozponti helyekr5l is tud6-

vastam v€gig az eg1sz 6jsdgot, es azt

hiszem, a tobbi Egerben tanul6 kis-

sitsanak.

Addig is j6 munkdt kivdnok:

paptarsam is.

Remelem. hogy a jovdben is lesz
ilyen 6lm6nyem, ami azt is er6s'tti

Koud.cs Eua, Munkd.cs

benntink, hogy Egyhlzmegy6nknek

6s a mi papsigra vaI6

Hajtds minden munkat6rs6t €s ir6jAt.
Im6dsdgos szeretettel:
Mikuly4.k Ld.szlS kispap Egerbdl

mdtlem regi k€resilnket:
K.enws Otuasotux,
TUDosiTAsoKAr

Kedues Oluasoink!

Nagjton megorl,iltLink, bogy udgre
kaptunk egjt-kdt uisszajelzdst Oluasoinkt6l. Sziuesen uenn,1nk, ba az
ujsagboz, a cikikekhez egyre tdbb
bozzaszolds 6rkezne, biszen figy
tudjuk az oluas6k ig€nye szednt
szerkeszteni az fijsd.got, ba tudjuk,
mi a uelemenyr,ik rola. Munkdcsi

az t|i tlaitest; oluasonk kerdesdre pedig ez a ualasz:
legel5szor a vicceket 6s a hireket az 0i AapAs szerleeszt6sdg1ben 6ssze-

KULDJENEK H.REKE t,
:- HayAsae!
-u U1

Nem egy cikk erkezett mostanaban, amit cirrimmel lekozolh,ink:pl. a
csapi feln6tt hittanrol, az ungud.ri
Szent M6nika kozoss4g tfzdues eufor-

dul6jarol, a gjtertydnligeti katolikus
ouoda megd.lddsdrol... egjtiket sem
tijsdglrok irtdk, banem,,egyszerfi
oluasdk". Mindenbol uan szents4gimadas, lelkigyakodat, bA mds nem,
kiranduld.s,

akkor eg? bittanos

amir6l beszdmolbat egjtik resztueudje Meg jobb, ba fdnykdpet is

tudnak kri.ldeni hozzd. Es m1g egy:
sokan azefi buzodoznak az irastol,
mert

meglrtv5,-

sunknak van 16v6je, mefi jbv6jet a
Kdszikllra, J6zus Krisztusra 6piti.
Isten 6ltesse nagyon soklrg az IJj

egybdzmegye esemenyeir6l, ped,ig
ualSban az lenne a cel, boglt minden
rdgi6rol beszd.moljunk. Ezdrt megis-

- fdleg, ba nen't

ba jd.rtak

-

nxagJ/a,r iskol6.-

szdgyellik, bogy nem to-

kdletes a belyesfrasuk. Ez azonban
nem okoz gondot, mert a szouegeket
korrektilrd.zzuk, es kijauitjuk benne
a bibhkat. Cgybogy bd.tran irjon, aki
erre keduet erez magaban!

Va(uk frasaikat, 1szreueteleiket!
Szerkeszt6segtink cfme: 89600
Munkd.cs, MunkacsyM. u. 19. Pf.76.
A flszerkesztd

Szivesen olvasom

olvasom el benne, mald az egyh6z-

sen ketten dolgozunk, ezdrt nem

(A

t euet

ek ne m feltdtte

S zerkes ztdsdg

n

uelemdnydt.

til

)

ntt i

krozi k a
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November szentiei
Al.e x an

sei teliesiilni fognak, fei€t a h6h€r

driai Szent Kata'lin

kardia al6 hajtotta.

szt7z, u,lrtanu

Ami ezutdn tort6nt, az a legenda

Unnepe' november 25

szerint nyilvlnval6va tette, hogy Kata-

Katalin, a szep kiriiyldny az egyiptomi Alexandritrban 6lt, €s m(veits€g6vel kitiint korttrrsai koztil Amikor
Maxentius csiszAr (305-312) Alexand-

rritba l6togatott, haltrlos it€lettei
fenyegett6k meg mrndazokat, aklk
nem trldoznak a bilvinyoknak. Katalin a csisztrr el€ 16pett, 6s keresztet
vetve 6rt€s6re adta, hogy kereszt€ny'
A csisztrrnak tetszett Katalin okos
besz€de, de k€nYszeriteni akatta,

hogy mutassa be az |ldozatot

folemelt6k a testet €s elvittEk, ltogy

a

Sinai-hegyen temess€k el.
A tizenn€gy segit5szent kdz€ soroltak.

Polocki Szent Jozafd't
Ptispdk, u1rtanu

Unnepe, november

nyukra hiir bolcsel5k azonban egy-

mis uten hajoltak meg Katalin
6rvel6se el5tt. A cstrszir dtih6ben

mSglySra it€lte valamennyit. Amikor
ezeket jalgatlsok kozepette a veszt6-

helyre vitt6k, Katalin azzal biztatta
5ket, hogy a t(tzhal|I p6tolhatia a keresztseget, €s ha hisznek. elnyerik az
orok 61etet.
A cs6sz6r ezutan fdlkinl'lta Katalinnak a cs6szirn6i tr6nust, amtt Katalin

egy6rtelmfen visszautasitott' Ezvtan
Maxentius et6szakhoz folyamodott:

olmos ostorokkal megostoroztatta
Bortonbe vetettdk, de az ott toltott
tizenk6t napot Katalin t€rit€sre haszndlta fol.

a

csiszAr naiatlat fenyegette
meg Katalint, de 5 nem r6mtllt meg'
A veszt5helyen Katalin arra k€rte az
Urat, hogy mindazok, akik Krisztus
szerctetCeft megeml€keznek r6la (Katalinr6l), bds6get lissanak kenyErben
6s borban, testiik eg6szs6get nyerien
6s minden foldi j6ban r6szesiiljenek'
Akik tisztelik 6t, azokat 6via meg Is-

ten a term6szeti kat^sztt6ftrkt6l, betegs6gt6l s f6leg a hirtelen hallit6l'
Aki segits€gtil hivja az 6 nev€t, tes'
t€nektagjitt el ne veszitse, eg6szs6ges
gyermeket sztilhessen 6s meg ne haijon gyermeklgyban. IJtoljdra b'inbocsanatot k€rt az 5t segits€giil hiv6k
sz6m5ra. Miut6n a mennYb6l hang
hallatszott, amely ielezte, hogy k6r6-

Szent JozafAt 1580 korijl szliletett

llit.

IeghasznSlja a szl6v 6s a gorog nyelvet. A keleti szertaftlsokat f61t5 embereket ezzel sikerijrlt a prispok ellen

Ilzitani.

Az ellensEgesked€s egYre nagYobb

mCreteket oltott Jozafat korul. 6 viligosan ltrtta, hogy a p|pdhoz val6 hiis6ge 6iet€be fog kertilni, de nem t6ntorodott rneg. 7623. november 12-6n

hlz\ban gYilkoltlk meg.

1543-ban boldoggd, majd 1867-ben
a

volhiniai Vlagyimirban A terr.ilet ma
lJkrajn6hoz tartozik, akkoriban lengyel fennhat6s6galatt

tak r6v6n sikeriilt a n€p nagy r€sz€t
elh6 ditania J ozaf 6tt6l Azzal t 6galmazta, hogy e\ akaria latinositani a liturgi6t, s csak 61noks6gb6l €s itmeneti-

sajtrt

12.

a

bilv2ny-isteneknek. Katalin ezt megt^g^dta,6s lehet5s€get k6rt a csiszlrt6l, hogy,,,tudominyos vltlban v€die
meg hit€t.' Maxentius ez€rt siirg5sen
.\Iexanrh itrb a hiv atta b irodalma le ghiresebb otven bolcsel6ieL A tudom6-

Ekkor

lin kiragadtatott e foldi villgb6l: amikor feje lehullott, test€b6l nem v€r,
hanem tej foiyl M{d angyalok jottek,

szentelte ptispokkO, akinek megbizot-

Sziilei orto-

dox valllsiuak voltak, s gyermekr-iket
Jfnosnak kereszteltCk.
7596-ban Breszt-Litovszkban tobb
rut6n ortodox pilspok uni6ra lCpett a
r6mai egyhtrzzal, megtattva keleti ritusukat. Jinos is ezekben az €vekl:en
taltrlta meg az uIzt a katoiikus egyhLzhoz - 6gY {tlnk, saj6t kezdem€-

nyez€s€re. 1'604-ben engedElyt k6rt a

kiievi metropolir5t6l, hogy bel6phessen a maidnem teljesen eln6Ptelenedett vilnai Szenthiromsdg-kolostorba. Szerzetesk€nt vette fol a Jozafit
nevet,

1607-ben megnyerte egyik bar|tiitt,
nagyonk€pzett Rutszkij J6zsefet, €s
^az is bel6pett a kolostorba. K6s6bb
archimandrita 6s metropolita lett.

Nem sokkal ezutan Jozaftrtot diak6nuss6 szenteltek. 1613-b^n Bitenben

kolostori elolj6r6 volt

sze.ntt€ avatt6k.

Boldog Szalome

(1 2

Unnepe, november

1
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Szalome lengYel szirmaz1sf,

Le-

szek krakk6i herceg leinya volt, akit

IL Andrds magYar knlly fiiwal, KiLlmS.nna| iegyeztek el. Ekkor Szalome
h6rom, Ktrlmln hat6ves volt. Kilmin
halicsi fejedelems€ge h6rom €v alatt
osszeomlott, ez€tt visszat6rfek Ma-

a kttZ1yi udvarba. M€g
kortrbban, kozos meglllaPoddssa1,

gyarorsz1.gra,

szuzess€gi fogadalmat" tettek. Szalome
az €jszak|kat imldslgban €s virrasztdsban toltotte. Magas rangjuk ellen€re mindketten egyszetI ruhikat hord-

tak, Szalome Pedig k6tszeres

vagY

hiromszoros ciliciummal (vezeklSor,'vel) is felovezte mag6t a kis6rt6sek
ellen. Kdlmin 1241-ben, a tattrrok eI1en folytatott hdboniban meghalt, Sza-

lome ekkor visszat€rt

LengYel-

1618-ban

orsz|gba, ahol bel€pett az 6szandeci

az id5k6zben metropolitdvf
lett baritja - segddpiispokk€ nevezte
ki, s Jozafitt hamarosan a kilencven-

tort alapitott a ferencesek €s a klatisz-

Rutszkij

-

6ves kordban elhunyt polocki €rsek,
Gedeon ut6dja lett.
Erseks6g€nek e1s5 htrtom 6v€ben
sok lelket nyert meg az uni6nak, sokan tdrtek vissza az ortodox EgYhdzb6I a katolikus EgyhLz k6zoss€g€b e. 1,521, -ben azonban me gzav arttrk
mfikod6s6t: a ieruzsllemi ortodox
patriarka, minden egyhdzi €s vil|gi

hat6sigi hozzAiLrul|s n61kril,

az

osszes katolikus prispoki sz6khelyre
ortodox ellenprispokot ellitott. Polock
szam'ra Meletii Szmotriszkij szerzetest

klarisszlkhoz. Templomot 6s kolossztrk szLmlra Zawrchostban. K6s5bb
5 is ide koltozott, mald a tatfuok e\6l

menekrilve Skallba ment, ahol megint csak alapitott egy ilj kolostott.
Annak eilen6re, hogY hercegn6 volt,

engedelmess€g€vel kitiint a tobbiek
kozil, ithitatos imdi, s szigorfi aszke-

tikus 6lete miatt mindenki tisztelte.
Ahogyan azt kortrbban megi6solta,
1268. december 15-€n halt meg. Az
igya mellett imddkoz6 apicat1rsai
Boldo! Szalome lelk6t csillagk€nt I6tt6k az 6gbe .szillni. Tisztdr-ftt 7672
6ta enged€ly€zi az EgYhdz

Ui J{ajtds
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,,Kell-e kispf,tna a Mount Everestre?"
Erdss Zsolt Munkd.cson
A Munkdcsi Magyar Egylet szewez€s1ben okt6ber 4-6n,

szombatgn el6addst tafiott a munk6csi kultirhdzban
Er5ss Zsolt, az els5 magyar, aki megmdszta
Mount
Everestet.

A nagysikerf elSadtrsra tobb mint^ k6tsz5.z

r6szvev5 €rkezett. f5leg Munkdcsr6l, Ungvlrlol 6s Betegsz5,szb6l. Az el5adls kezdet6n Er6ss Zsolt sajit k€szitesii filmj€t tekinthettilk meg a Mount Everest
megh6ditlsir6l. 6s llthattuk, amint a magyar ztrsz16t
kitiizni a csfrcson. Az €Ivezetes e16adtrs kozben sok mindent megtudtunk a hegyml"sz1.s titkair6l. Az el5adlstkovetSen zAporoztak a hallgat6sig k6rd6sei, melyekre elsS
k€2b51 kaptunk vtrlaszt: Mit eszik egy hegymdsz6? Hogyan lehet 8000 m folott miszni, ahol alig kap leveg6t az
ernber? Hogyan lehet minusz 30" C fokban j6izfien aludni? Mi c61t szolgtrl az alaptdbor? Kik azok a serptrk, akikr5l
csak annyit tudtunk eddig, hogy hegyi teherhord6k?
Ezekre 6s m6g sok misra vllaszolt Er5ss Zsolt, 6s besz6lt

ban. Y€gezetril, mint az eI5adAs egyik f5v6dn6ke, koszonetet mondott Er6ss Zsoltnak, hogy eljott hozzitnk €s
megosztotta velUnk 6lm6nyeit.

Er5ss Zsolt az e15ad6s elej6n elmondta: 6 is nagyon
oriil, hogy eljutott KdrpAtaljira. 6 is kisebbs€gi magyar
vid6kr51, Erd6lyb5l szLrmazik. Ahogy az egykori erd6lyi

kisfifr a B6kfs-szoros mell5l feljutott a

lH.imaliLla csfcs1ra,

irgy mindannyiunk el5tt nyitva dll az ut, hogy akarater5vel €s torekv6ssel mindenki feljuthasson €\et€ben az 5
Mount Everestj6nek a tetej6re.

A Munkdcsi

Magjar Egylet

A Munk6csi Magyar Egylet (MME) ez €v szeptember6ben alakult. C6\erd 6s megalakul|sir6l igy besz€l
egyik alapit6ja:
Mdr r€g6ta azon gondolkodtunk n6h5nyan, hogyan 1ehetne Munkdcs magyar lakossdgdt egy kicsir felrizni.
Ezeknek a tallikoz6knak c€Lja egyr€szt kimozdulls a
szUrke h6tkoznapokb6l, kikapcsol6dds, talltlkozisi lehet5s6g, tuddsszerz1s, valamint ,,terep" ahhoz, hogy valamr
elinduljon (a helyi civil szf6.ra megszervezze 6nmag6t, a
munkdcsi magyarok ismerj6k meg egymist stb...). N6henyan osszeultunk, 6s kialeltuk, hogy el6aditssorozatot
kellene inditani krilonf6le magyarorszS.gi €s klrpltaljai
el6ad6k bevon5,s6val, akik valamilyen teljesitm6nnyel,
magyark€nt oregbitett6k nemzetlink hirnev6t. Olyan e15ad6kat szl,nd€kozunk meghfvni, akik sz6lesebb r6teget
kepesek megszolitani. igy szriletett az orler. hogy elsSk6nt Er5ss Zsolt jdjj6n, mivel 5 a fiataloknak, id5sebbeknek, munkdsoknak, 6rtelmis6gieknek is tud 6rdekeset
mondani. A kovetkez5 el6ad6 Balcz6 Andris tobbszdrds

olimpiai €s villgbajnok ottusaz6 \esz, akinek neve,
ktilonosen az iddsebb korosztLly e16tt, nem cseng
ismeretlentil. November 22-€n lesz vend6sunk
Munkacson.

arr6l is, hogyan lehet nagy akaraterSvel legy5zni a neh6zs6geket, hogyan kell a lelkesed6st 6s az okosslgot

*-^f-r^lx
hnsz.nilni 6s
r\ v
^-;-,.k^atattyuatl
rrrLair\

f

eselenk€nt szaz

mCterre a csircst6l visszafordulni, hogy biztonsdgosan le
tudjanak jutni a ttrborba a kdzeled5 vihar vagy akir a
kozeled5 rosszull6t e161, amit ebben a magassigban
nagyon komolyan kell venni.

Az elSadis v6g6n Gr-rldcsy Lajos nyugalmazott reforml-.
tus piispok furcsdnak tfin5 k€rd6st tett fel az el5ad6nak:
,,Vittetek magatokkal kisplrnit a Mount Everestre?" A
nemleges vtrIasz ut6n folytatta: I|thatjuk, mennyi 6ldozatot 6s lemond6st kovetelt, hogy el6ad6nk megmS.ssza a
villg tetej6t. Latiuk rajta, hogy ezt az l\dozatot nem sajn6l)a; mi mennyi mindenen el€gedetlenkedrink, hogy ez
sincs, meg az sincs, pedig sokkal kdnnyebb helyzetben
vagy'unk, mint a hegymdsz6k 8000 m6ternyt magassig-

Az d,s5 el6adtrs kiLrpitallar maryat vlllalkozok, valamint a r6mai katolikus 6s a reformdtus egyhAz tAmogatAs6vai joheteft letre. 3z6 szerint darabonk€nt szedtUk
ossze a pCnzt a teremb6rletre es az el6ad5,ssal kapcsolatos egy6b kolts6gekre. Plakdtokat k6szitettrink, 6s Mun-

kdcson, Ungviron, Beregsztrszban kiragasztottuk 5ket,
aminek meg is Iett az eredm6nye. Felemel5 voit ldtni,
hogy megtelt a kult(trhAz nagyterme.
A v6dnoks6get Gullcsy Lajos nlugalmazott reformdtus
puspok, munkdcsi 1e1k6sz, 6s Pogdny Istvin munkdcsi
r6mai katolikus pl6bdnos vdlialta el.
Az el5ad5,s sorozatot mindenk6ppen folytatni akarjuk.
Balcz6 Andr6s szivesen eleget tett felk6r6sr.inknek, a kulterm6t ls lefoglalruk. Amint az eIs6 elSadds v6g6n

ttthin

hirdetttik, tovLbbra is vdrjuk azokat, akik munkdjukkal
vagy anyagi segitsCgtikkel t6mogatntrk a mi szewezS
munkdnkat. T1,mogat5.s hijdn a legjobb otletet sem lehet
megval6sitani

?

P6.pai Zsuzsanna
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,,YaLami nagyoln szepet Istenert"
Ka.lkuttai Terdz &nya' boldoggd' auatd'sa

Okt6ber I9-€n, vasitnaP szrkt6z6
qapsrit6sben ragYogott a Szent P€ter
t€r R6mlban, ahol tobb mint 400
ezer ember gyfilt ossze, kozttik f5-

papok 6s hivek, Politikusok

6s

munkdsemberek, kivincsi turist6k 6s
ijs6gir6k sz6zai, hogy r€szt veg)'-enek Kalkuttai Ter€z anya boldoggit
avatlsdnak r.innep6n. 'L hatalmas t6ren szinte mozdulni sem lehetett' Ez
az esem€ny m6lt6 m6don illeszkedett be II. Jdnos Pii pitpivi vtrIasz
ttrsinak negyed€vszAzados jubileumi
r.inneps6gsor ozattrba. Egyhtrztott€netr

szempontb6l sajdtos jelent5s6gii bol-

doggA avatS.sra kerijlt sor ezen a
misszi6s vasitnapon. Az Egyhltz hagyom6nya szerint Isten tiszteietrem€lt6 szolgltl6jinak hallila ut'n tobb
Cvtizedes vizsgLlat eltelt6vel kerr-iLlhet

csak sor a kanoniztrci6ra. Egyhizunk

tort6net6ben

ez megvtrltozott, mivel

Ter€z anya haIlla ut6n hat 6r'vel
megtort6nt boidoggl avatasa. A
Szentatya eltekintett az egy€bk€nt
szokdsos ot6ves virakoztrsr rd5t6I,
igy a felgyorsult kanonizlci6s folya'
mat n€hlny csodival, hiteless6g6nek
bemutatlsival 6s p6pai igazol|s|val
2002. december 20-in 26ru1t. Ekkor
ugyanis II. Jdnos PZJ p6pa altrirta a
rendeleteket, amelyek h5sies er6nyeket 6s egy csodatettet tulajdonitanak
a ,,szeg€nyek angYal6nak". Lz EgY-

hdz ljabbkori tofi6nete sor6n m6g
egyetlen hasonl6 e\lAtlst sem fejez-

tek be ilYen gYorsan, mint

Ter6z

anyA€t.

A boldoggl avat6s, a

hagYomanyoknak megfelei6en, szentmise keret6ben tort6nt. Miutin a liturgra kezdet6n roviden felolvastik Ter€z anya
€letrajzlt, a Szentatya iinnep6lyesen
kimondta felv6tel6t a boldogok sori-

ba. Ezek utln hullott le a lePel a
Szent P6ter-bazihka erk6ly6n elhe\yezett hatalmas k€Pr6I, ami Ter€z
any6t trbrLzolta. Ezzel ielezte az Egyhtrz, hogy az albln sztrtmaztstt szetzetesnSt oltfura emelt6k. Ezt haIaImas taps 6s orvendez6s kiserte'
Indiai n6pi tincos llnyok koszontott€k a SzentaLyat, maid elhelyeztlk az
oltdron az ti boldog ereklY6it.

Ter€z anYa \tezer n5v6re kozr'il

csak kevesen utaztak R6m6ba Lz
tinneplEs ideje alatt is, boldog rendalapit6juk p€1d2g6t kovefve, a betegeket 6s a szeg6nYeket szo|gtrItik.
,,Szem6iyesen is hi1ls vagYok an-

nak a bitor n5nek, akit

mindig

- kezdte
Mald igy
Szentatya.
szentbesz6d€t
szamaritanus
irgalmas
folytarta:,,A2
magam mellett €reztem"

a

ikonja volt 5. birhol is szolgtrIta
Krisztust, a szeg€nyek kozott a legszeg6nyebbekben. Sem a Politikai
konfliktusok. sem a hAborfk nem
tudtlk vrsszatartam ett5l. Sokszor jott
el hozz6m. hogY beszimoljon az
evang6liumi drt€kek szolgtrlattrban
szerzett t^paszta\atair6l. Eml6kszem,
amikor a Nobel-b6kedilat itvette, ezt'
monclta: ha megrudjitok, hogY valamely asszony nem akaria megtartani
gyermeJ<6t, €s eI akarla vetetni, pr6blljltok meggySzni, es hozz|tok ide

nekem a gyermeket, szeretni fogom

51, meglltva benne Isten szeretet6nek a ie16t."

Akik ismert€k Ter€z anY6t vagY
kapcsolatba kerultek vele, mir 61e-

t6ben szentk6nt tiszteltek. A tev6kenys6ge dobbenetes volt. Mig

misok besz6ltek, 5 dolgozott, mig

m6sok k6rd6seket tettek fo1, 5 megoldotta a probl6mlkat. Erz€ke volt a
val6sig, a surget5 sztlks6g ir6nt'
Meglltta, mire volt sztiks6g, 6s ott,

helyben kiel6gitette. ,,Ott voltam a
renclf5nok6k taliLlkoz6)6n Eur6piban
- mondta eg)'szer -, csakis arr61 be-a
sz6ltek. hogl'an kell megvlltoztat^i
tlrsadalom szerkezet€t, m6sk6ppen
megszenrezni a dolgokat. Sen-tmire
sem llukadt ki az egdsz. senl a szeg6nyeknek nem sztrrmazott j6 bel5le,
sem Krisztust nem hirdenlk a valltrs-

talanoknak, azoknak, akik egr.iltalln
nem ismerik Istent. Boldog voltam,
mikor v6ge lett."
Egyszer egy nyugati forgat6csopofi

kereste fel Ter1z any6t, hogv filmet
k6szitsen munkijdr6l.

6

elSszor

ti1-

takozott mfiv6nek ilyesfajta propaglrllsa ellen, azt6n imddkozott, 6s
v6gril is beleegyezett. ,,Let us make
something beautiful for God!" (,,Tegyunk valamt sz€Pet Isten6rt!") mondta.

(Folytatjuk)
Bunda Szabolcs
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Eletige,
,,Boldogok a lelekben szegenyek,
mert ou6k a mennyek. orszaga."
(Mt 5,3)

lezirq nrrrlvinoq mrjkodesenek
kezdet€n 'aII: megtlr€sre hiv min-

denkit, hiril adja, hogy Isten orszAga k6zel van, €s meggy6gyit mindenfajta betegs6get. Tdmegek kezdik kovecni 6t. gkkor folmegy egy
hegyre, 6s a kdnildll6khoz fordulva
hirul adja 6letprogram)Afi: ezt nevezzrik,,hegyi besz6dnek".
J6zus izenet6nek ijdonsiga m6r
besz6d6nek els6 szavaIb6l kitfinik.
Nem a gazdagokat nevezi boldogoknak, hanem a szeglnyeket, az
altzatosakat. a kicsiket, a tisztaszivfeket, azokat, aklk sirnak, €s az
elnyomottakat. Ezzel feje tetej6re
lllitja a megszokott gondolkoddsm6dot, kr.ilonosen korunk t1.rsadalmAban, amelyben gyakran a
konzumizmus, a hedonizmus, a
presztizs kerr-il el5t6rbe. Ez a J€zus

dltal hirdetett oromhir deriit

6s

rem6nyt ad a legelesettebbeknek is.
Bizalommal tolt el a szeret6 Isten

nAnL aki kozel 6ll azokhoz, aklk
fljdalmakon, pr6bat6teleken mennek kereszttil. Az orOm 6s az :.jdvoss6g hirilad6.sa ez, melynek
tomor osszefoglallrsa a nyolc boldogsdg k1zil mdr az elsSben megtaltrlhat6, amely a mennyek orszA.gAtig6rr a l6iekben szeg6nyeknek:
,,Boldogok.

a l1lekben szegenyek.... "

De mit jelent ,,l6lekben szeg6nynek" lenni?
Lzt, hogy el tudunk szakadni az
lltalunk birtokolt javakt6l 6s dolgokt61, a teremtm6nyekt6l, onmagunkt6l. Egysz6val azt jelenti, hogy
hdtt€rbe helyeziink szivrinkben
mindent, ami megakad6lyozza,
hogy nyitottan dlljunk Isten el6tt,
hogy tegyrik az 6 akarat6t. A feiebar|tban pedig vdljunk eggy6 Velel
Ugy szeressrik, ahogyan keli; arra is
k6szen, hogy mindent elhagyjunk:
ap6t, anydt, ,,foldet" 6s haz6t, ha
Isten ezt k6rn6 t5hink!
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,,L6lekben szeg6nynek" Ienni azt
jelenti, hogy nem a gazdagsdgban
bizunk, hanem Isten szeretet6ben
6s gondvisel6s6ben. Gyakran az
eg6szs6grink ir6nti aggodalom a
gazdagsigunk, vagy a rokonok
miatti s2orongds, egy bizonyos

munka miatti nyugtalansig,

a

,,hogyan is viselkedjem?" bizonlttalansiga vagy jov6t6l val6 f6lelem.
^
Mindez gitzsba kotheti €s onmagd-

ba zlrhatja lelkrinket.

Megakadllyozhatja, hogy kinyiljon Istenre €s
a felebaritra. Pontosan ezekben a

bizonytalan pillanatokban hisz a
,,l6lekben szeg€ny" ember Isten
szeretet6ben, 616 vetr minden aggodalmdt,

6s megtapasztalja

atyai

akit vonzani fog ez a szeretettel teli

iir, be tudfa mafd tOlteni lelktinket,
mert nem fog olyan akad6rt4tal6lni,

ami a vele val6 teljes
ttilban 6llna.

kozoss6g

Aki ,.l6lekben szeg6.ny',

mivel
meg
magdnak
semmit,
nem tartott

mindent birtokolni fog. Mivel onmag6t6l szeg€ny, Istennel gazdagodik. Erre is 6ru6nyes az evanglliumi ige: ,,Adjatok, 6s akkor ti is
kaptok"t: adjuk, amink van, 6s nem
kevesebbet kapunk cser6be, mint a
mennyek orsz6g6t.
Egy argentin 6desanya mes6lte
kov etkez6 tapasztalatotl

a

,,Any6som nagyon ragaszkodik
fiithoz, a flrjemhez, annyira, hogy

szeretet6t.

f6lt6keny ri. Ez a m^gatartesa

Akkor vagy'unk ,,l6lekben szeg6nyek", ha hagyjuk, hogy a m6sok
ir6nti szeretet vezessen bennr.inket.

mindig neh6zs€get szr-ilt k6z6tttink,

Ebben az esetben ugyanis megosztjuk vagy rendelkez6sre bocs1tjuk,
amink van, a szuks6get szenved6k
javdra: mosoiyunkat, id6nket, javainkat, k6pess6geinket. Mivel szere-

tetb6l mindent odaadtunk, szeg6nyek vagy;nk; m6s sz6val tiresek,
semmik, szabadok, tiszta szivfiek.
Ez a szeretet gytimolcsek6nt
meg6lt szeg6nys6g a szeretet forr*s|vi vllik: mivel kitiresitettr-ik onmagunkat, teh6t szabadok vagltt nk,

k6pesek leszrink arra, hogy teljes
rn6rt6kben, fenntart6sok n61kti1 befogadjuk Isten akaratdt 6s minden
testv6n-inket, akivel taliiko zunk.
Aki megeli a szivnek ezt a tisztasdgdt 6s ezt a lelki szeg6nys6get,
annak J€zus megig6r:i a mennyek
orsz/aglat: boldogok,
., .

.

.m.ert 6udk a mennyek orszaga. "

A mennyek orsz1.gtrt nem v6s6rolhatjuk meg p€nftrt, nem h6dithatjuk meg hatalommal. Ajlnd€kba
kapjuk. J6zus ez6rt k6ri t6lr.ink,
hogy legyrink olyanok, mint a gyermekek, vagy mint a szeg€nyek,
akik - amint a gyermekek is - rA
vannak szorulva arra,hogy mindent
mdsokt6i kapjanak. A Szentl6lek,

6s megkemEnyitette a szivemet vele

kapcsolatban. Egy 6ve daganatot
lllapitottak rneg n61a. Kezel6sekre
6s tpollsra volt szr,iks6ge, amelyet
egyetlen l6nya nem tudott megadni
neki. Az evang6lium ig6i, melyeket
egy id6 6ta pr6b6lok 61ett6 vtrItani,
megvtrltoztattdk a sziwemet: kezdtem megtanulni szeretni. Minden
f6lelmemet feirjimrllva magunkhoz
fogadtuk any6somat. Megpr6biltam t1 szemmel ndzni rd 6s szeretni
6t: J€zus az, akin 6benne segitek.
Any6som, aki nem €rz€ketlen a
szeretetre, nagy meglepet6semre
minden mozdulatomra hasonl6
szeretettel vtrlaszolt. Isten kegyelme
16tr ehozta a kolcsonossEg csod6j 6t!
Aldozatos h6napok kovetkeztek,
amik m6gsem tfintek neh6znek; 6s
amikor any6som, rtthagyva minket,

derfsen ltment az Egbe, mindannyiunkban b6ke volt.
Azokban a napokban vettem 6szre, hogy gyermekem lesz, akire mdr

9 6ve vlrtunkl Szlmunkra ez

a

gyermek Isten tirlcsordul6 szeretet6,nek k€zzelfoghat6 jele. "
Chiara Lubicb

'Lk

6,39
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Adaent el6

Sotet fenn az Eg---

Sot6t fenn az €g... egyre kordbban kosz6nt be az a|-

konyat, egyre ink6bb lelkijnkre telepszik a sfirfsod5
sot6is6g. Sotetben kelunk, kora d6lutdn m6r sorltedik az
€g; nem akar6dzik az utcdral€pni a novemberi hidegben'
Uity.tt lehet kivert kutyinak vagy haillktalannak lenni?
Almosan bolyongok a hajnalban, szlttrl' a kOd, m€g nehezebben eiviselhetSv6 teszi a hideget' D61ut6n pedig a
sot6tben, hidegben dideregve mer€szkedek

ki

az utcAra'

ger irasszunk, kinyirjtott k6z legyr'ink, simogat6 mozdulat, meg6rt6 hallgattrs, r6szvev6 jelenl6t'
Lassan haza1tek, vrl6goss6gvan az ablakban' Vajon van
otthon valaki, akihez egy sz6t sz6lhatok? Vagy v6letlenthl
maradL €gve a villany, 6s tires az eg6sz lakls? Pir perc, 6s

blr otthon taliLln€kvalakit! M€gaza
vagy, segitesz elviselni a maotthon
i6, hogy te mindig
otthon valaki?
van
ugye
g6nyt. De az1tt...
- el h6t, Istenem; lobbants l6ngot' az €iielenl Add a te
l6jj
f6nyedet, €15 tgalmadat, az idvoss€g f€ny6t, melyet fgy

megtudom. Istenem,

itgy vigok neki a hazafel€-ttnak'
Iainaenn tudja, milyen a sdt6tben egyediil bandukolni'
szerezt€I meg nekunk, hogy t6ged is elboritott a s6t6ts6g'
F6ny sehol sem 69, az vtcai litmplk sem pisllkolnak' A
me{t nary szuksCgiink van t6dl Jdii el h tl
k6bor kutydk kis€rteteknek tfnnek, a szembei6v5t gya- Jojj el,
Enna Borbala
nakodva szeml6lem, l6szdnd€ktt-e' Kozben feltlmad a
a
hideg'
kezd
f6ini
es6t,
havas
a
v6gja
s261, arcomb a
Istenem, te tudod, milyen dolog ilyen kivertnek €rezni
magam. Amikor ,,haza" megyek, ahol senki nem var;
lehet, hogy meleg lesz, de f6zom a mag6n1t61' Lehet'
hogy fenyi tudok gy(rjtani, cie bennem sot6t marad a
mo:geny,6s ha beteg vagyok, nincs, aki egy te6t f6zne
.r"i..-, aki egy j6 sz6t sz6lna hozz6m' Sr'iket, sfr6 a
csond; n€mastrg vesz korr.il, nerl az a besz6des csond'
melyben megsz6lalsz, s amelyben gondolataim besz6lni
kezdenek. Sot6t fent az €g.. hova megyek egy6ltal6n?
Yan-e c€lia ennek az liben-bolyongdsnak? F6zom, Uram'
de nagyon. Te hol vagY ilYenkor?
Tu<llm, hogy itt vagY' mert nem lehetsz m6shol' Ha
velem vagy' veszenvedek, biztos lehetek benne, hogy'Csak
Advent
nem mindig
magamra'
hagysz
nem
lem szenveclsz,
€rzem,6s olyankor n gyori neh6z elhinni' De te is voltil
Sot1tfenn az 69,
magtrkereszt
a
Nemcsak
egyedul.
sotEtben,
hidegben,
f€ny sebol sem 69,
ny aian €s kiszoigdlt atottsS,gtrbao, hanem amikor szijleiaz arcomra almos kod szital.
dlt nem fogadtiLk be szulet6se d €iszakdjitn, 6s 6k is sotetStiket, sfrrti csond, nemasd'g koszont
Mlria
helyiiket'
a
kerest6k
bolyongva
hidegben
ben,
6s senki nincs, ki fdnylS jelet gyujtson az eiszakan'
elkezdSdtek
mert
tudott,
sem
mtrr-kiegyenesedni
taltrn
Jolj el, bat, Istenem',
tegyen'
mit
tudta,
sem
azt
mdr
pedig
ff\dalmai, J6zsef
lobbants ldngot az €1jelen,
ina!biztos,
De
6rted'
6s
llatiaert
annyiraagg6dott
el5 irgalmadat terjeszd ki folenk!
\oqy
kozott, frlti etyaa szeretet6ben 6s gondoskodlstrban' Es
ldjj el hd.t, Istenem,
ha nem is f6nyes fogad6ban, de egy szer€ny istiil6ban
nyitjon mar ki a uegtelen,
j61j et, gyermekarcti Isten, szd'lli kozenkl
sikenilt helyet taliAni,Es f6nyt, 6s meleget hozott az 5

. Lzttrn a pdsztorok

gyhitottak egy
kis f6n1t, akik ennival6t hoztak segits6gtil' Az emberek
nem fogadtak be. Kiszolgl\tattad magad nekr'ink, 6s mi
m6r akior igy b6ntunk veled. Ennek csak folltatlsa volt
a keresztrefeiszitl.s. fs az6ta is igy bdnunk egymissal'
Kizavarjuk egymlst a sot6tbe, hidegbe, nem adunk egym6snak szeretetlink meleg6b6l. Csoda, hogy olyan sot6t
van? Sdt€t fenn az 69'.. senki nincs, ki f€nyl6 ielet gyfita
son az €iszakin. Vajon 6n hlnyszor zavartam ki"valakit
segits'
sot6tbe? Es hilnyszor zavartak ki engem? Uram,
hogy megbocsdssunk egYmisnakl
Latod-e, mekkora szr.iks6g van arra, hogy eljoij, most
mdr nem a betlehemi barlangba, hanem a szivunkbe-

szeretetuk 6s bizalmuk

lelkunkbe, 6s f6nyt gy(rjts benntinkl Hogy feny 6s meleg
legyiink egymdsnak, ne gfnyos mosoly, lekicsinylS megtrirelmetlen k€zlegyinlegrz€s, szeretetlen szutktrl6dls,
tei. nlncs-id6m-tild-fontosabb-dolgom-van' Hogy mele-

Fold.d.nk Puszta rom,

jofi el, irgalom,

jdttdd remdnYt, megud'ltdst fger.
Minden elueszell,
ne bagtd, nePedet,
bid.nyod a sziuekben mdr
a foldt6l az egig €r!

J6jj el bdt, Istenem.
lobbants lti.ngot az 6jjelen,
615

irgalmadat

Jojj el

nyiljon

jojj

tery'eszd ki

Istenem,
rnar ki a uegtelen,

et, gyermekarcu Isten,

Jojj el

folenk!

ba[

bd't!

szallj koz1nk!

u
u

orka zsolt
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Gon dolatok a viselked€sr
Gyermekkorunkban sokat hailottuk, k6s5bb pedig mdr mi is haszn:ilrrrk ezeket

t

kifeiez€seket: visel-

kedj lendesen!, hogy

viselkedsz?,

viselkedj j6l! stb.

Tapasztaljuk, hogy az emberek
egy r6sze j61-viselkedik, de vannak

olyanok, akik nem tudnak vagy
nem akatnak j6l viseikedni, vagyis
kilognak a sorb6l.
Lz 6ttemez5 k6zisz6t6.r szerint a
viseiked6s az a m6d, ahogyan valaki viselkedik, vagyis amilyen maga-

taftist tanitsit. J€zus is sz6vA teszi az
apostolokndl, irdstud6kntrl, farizeusokndl lAtott magatarti.st, viselked6stiket, amely a k€pmutatls, versen-

ges, kishitriseg, ondmitis,

6rz€-

ketlens6g, alakoskodds form6j6ban
jelent meg.
J€zus 6va intett att6l, hogy iiyenek
legyrink, hogy igy viselkedjiink.
Hogyan alakulnak ki az emberben
ezek a helytelen viselked6si formZ.k,
an'relyeket - eg), id5 utan - mdr m5.-

sok is 6szrevesznek?

Amikor az ember nem tudja elfogadni magtrt olyannak, amilyen, akfrnr

qzereneVcl
\/ee'
_-r^,r-..-.
.,_z magafa, es

azok szerrnt kezd viselkedni, vagyis

mds magatartdst tanfrsit a kapcsolataiban, mint amilyen 5 val6j6ban.
Onmaga elfogadAsdhoz viszont
sziiks6ge van tz embernek arla,
hogy mdsok is elfogadjik olyannak,
arnilyen. Ha nincs meg a Feltetel
n6lkLili elfogadds, akkor az ember a
benne 16v5 feszr,iltsdgeket csak szerepjir.szisban tudja feloldani, ami
viszont m5.s, mint aki szeretne lenni

igazib6\, ez€rt a viselked6s6vei is
mdst fog tUkrozni.
A novekedCshez az alapot €s a
kiindul6pontot az egy6.n sztrmara az
elfogadds adja meg, ami nem mds,
mint a felt6tel n61kLili szeretet onmaga €s a mA"sik ember ir6nt. sok
ember az€tt- nem tud novekedni,

megnyilvinulisa; lrezni azt, hogy
elfogadnak bennunket, azt jelenti,
hogy &ezzik, hogy szeretnek minket.

Amikor J€zus

a helyte-

akkor

soha nem az embert it€lte el, hanem
azt a helytelen magatartdst, ami az

egy6nnek 6s a kornyezet6nek is
egyarant rossz. Az 6rz6kelt htbik
kilavitAsAta J6zus felkinllla a megoldAst is, amikor azt mondja:legyetek tok6letesek, legyetek szelidek,
legyetek irgaimasak, viselj6tek el
egymist, hordozzltok egym6s terheit... Vagyis merjetek dnmagatok
lenni, 6s ne jitsszatok szerepeketl
J6zust61 tehdt megtanulhatjuk a helyes viselked6sr, es 6 bdtolit is erre,
hogy tanuljunk t6le.
Hogyan tanuljunk J6zttst6l? Az 6
iskolijlban egyszer1 a k6vetelin6ny, nincsenek tantlrgyak, csak a
l6nyeget keil megtanulni, ami a boldog 6iethez kell. Tanitisinak |€nyege pedig af6parancsbanvan osszefoglalva:,,Szeresd lJradat, Istenedet
teljes szivedb6l, teljes elm6db6l,
rninden er6db6l, 6s szeresd felebarAtodat ,rgy, mint onmagadat."
Vagyis viselkedj term6szetesen! Ebben a parancsban szlmomta egy
nagyon rn6ly rnegismer6s is el yan
rejtve, amelynek a l6nyege: Istent
mindenn6l fontosabb min61 jobban
rnegismerni. teljes lenyrinkkel elfogadni 6s szeretni; onmagunkat elfogadni 6s szeretni pedig azert kell,
hogy el tudjuk fogadni 6s k6pesek
legyrink szeretni a felebarltainkat is.
Enn6l fontosabb dolog nincs a
vl\1,gon.

Amikor az evang6lium szerint
6ltink, viselked6stink 6s szeretetr-ink
is term6szetes iesz.

Mit tegytink akior, ha azt apasztaljuk, hogy viselked6srink 6s szeretetr-ink hamis, €stalin mi: rdnk is
igaz, hogy k6pmutat6k, farizeusok

fejl5dni, merthiS.nyzik a felt6tel n6lkr-ili elfogadds - 6s a szeretet az vagyr-rnk?

6let6b51.

szovA tette

len viselked6si formdkat,

Az elsd reend5, hogy vegl-Lik koElfogadni a mdsik embert olyan- molyan a fdparancsot, 6s kezdjrink
nak, amilyen: ez a szeretet egyik el aszerint 61ni. J6zust6l megtanul-

6l

hatjuk azt is, hogy hogyan

Amikor

kel1.

6 azt mondja,

,,tanuljatok
t61em", MagS.ra mutat: ,,€n szelidvagyok 6s alAzatos sziv6".

J€zust6l pedig akkor fogunk j61 6s
gyorsan tanuini, ha befogadjuk 6t
az 6lettinkbe.
A benntink 615 J€zus alakitani fog

minket, els5sorban abban

segit,

hogy merjrink onmagunk lenni, fogadjuk el onmagunkat olyannak,
amilyenek vagyunk, €s a magatartA.sunkban 6s viselked6srinkben trikrozzuk 6t.
J6zus kUldet6s6nek kezdetln azt
mondta: ,,Aztrt jottem, hogy Menynyei AtyAm akaratAt reljesitsem."
J€zus eg€sz 6lete dsszhangban voit
az Atya akarattrval.
Amikor az ember 6lete osszhangban van az Isten akarattrval, akkor a
magatartS.sa es a viselked6se term6-

szetes lesz, Az 6skereszt6nyek 61ete

6s viselked6se a kezdetekkor a f5parancs szerinti 61etb51 fonS,sozott,
6k komolyan verrek Jezus taoitls|r,
az evang€liumot. Elettk ez6rt volt
vonz6 m€g a pogdnyok szS.mAra is,
meri viselked6srik 6s szeretetlik ter'm6szetes volt. Sajnos a ma 616 kereszt6nyek 6lete 6s viselked6se sok

mindenben megvdltozott:

a hamis

onszeretet, a k6.pmutat5.s, az alakoskodZ.s, az 6ndmit5.s a helytelen ma-

gatartas m6zos kdntosek6nr jelenik
meg a kapcsolatainkban. Az igazi

6n emiatt mindig rejtve marad.
Tal6n ez6rt sem vonz6 a keresz-

t6nyek 6lete, mert valamit nagyon
elrontunk az 6letUnkben? Soha nem
k6s5, merjtink vlltoztatni 6letvitehinkdn, viselked6sUnkon, merjr-ink,
6s higg4ik el, hogy lehet az evang6lium szerint 6lni, 6s eztrltal lesz
viselked6srink 6s szeretettink krisztusr.

Babaly Andrds
m,ezdkaszonyi plebanos
Ha ualakiben k4rdds menilt fel a temd-

ual kapcsolatban, u6tg! bozzd szeretne
szdhti, kejtik, bogt 6szr&.,6tetex, k€rdeseit

juttassa el a szerkeszt1s€gbe.

Ui HQtds

-20

Sandro Botticelli
Botticellit, eredetileg Alessandro di

Marin6t, f5Ieg a V6nusz szulet6se 6s a
Primavera, aYagy a Tavasz nevii miiveir5l ismeri a vrltrg, de bibliai ihlet6sf
alkotisait is a bAios sz6ps€g 6s halm6nia jellemzi. Most ezekb6l vilogatunk'
A k€s5bb csak Sanclro Bottlcellik6nt is-

mert fest6 egy ftenzei polgiri

csa16d

negyeclik gyermekekCnt szuletett meg
7445-ben. Apia gondosan nevelte 6s
Sandro mindent konnyen megtanult'
amit csak akart. ,,De nem volt kedr'€re
semmilyen iskola, sem az olr-asis' sem
az iris vagy sz6mo\6s - irla r6la Vasari,

areneszinsz kor l-rires €Ietraizir6la-' 6s

a

ralztanttlisnak szentelte". Tanulmdnyait btvosk€nt kezclte,
majcl Fra Filippo Lippi. k6s5bb va16szinfileg Verrocchio miihely6ben do1gozott, s kordn sajit niihelyt nyitott'
A Kir6lyok imitddsa bibliai t€mziia
akkoriban minden tgazr fest(it megragaclott. Az ifjtt Botticelli is megfestette '
iieronu, 6vek mfltdn tobbszor megfestette a Kir6lyok im'dis6t', osszesen ot
izben. A leghiresebb t firenzei Ufftzt
K6ptirban van, amit l472-ben felezett
be a mester. A miivet els5sorban a tok6letes szerkezer iellemzi A kompozi-

minden iclel6t

ci6 tigy van megteNezve, hogY a k€t
szf€ra

-

az emberi €s az isteni

-

egyse-

BotliceLli: Artg)'crI{

ti

cludzIeI

g6nek a benvom'is:it keltse A koz6ps5
k6psikban, egv kezcletleges, stilizitlt isteli6ban l'relvezi ei a Szent csaliclot'

Tffizi. F-iren.ze
Botticelli: Kiralyok imaclasct Galleria clegli

M/aria az ol6ben tarrja a j'.'rt6kbs. sz5ke

t. N4ogotte . botjirla tlSzent J6zset' rnint keill
maszkoclva.
ffrrtii

kisclecle

gyes, j6sigos arcir rlreg. A Szent csallcl
nregkotr-rpon trIis:aban

a

l-rilornszogfi

szerkeszt€s iLrt erdsen 6rv6nyre' R€gi
kompon'ilisi forma volt ez. lH6romsz6get alkot a hdrom figura fej6nek osszekot6 r.onaia, hdlornszogbe illeszthet6
kr-ilon minclen figura villa, keze arca'
r\'169 a kisclecl jirt6kos, pajkos kezecsk6
j6nek osszekot5 vonala is \'llria I'agy
z:artaltb
J6zsef fej6vel laztrbb vag.t'
olclalin
k€t
k6p
A
k€pez.
l-riromszoget
elhelyezett csopotlok, sok szines, k61t5i figula a Szent csallcl fel6 kozeleclik,
b6ko1 vagy hailaclozik. Es n-rinclen alak

arca raiong6 ltszellemult a bels6 6lm€ny rn6lys€g6t vetiti ki. A \16ria l'abdnii t6rclepl5 id5s kililv - icl Cosimo
Meclici

-

alakja peclig osszekapcsolia az

emberi €s az €gi vil6got. De a Meclici

csalicl rnis kli,J6sigAt is r.r-regtal6lhatjtrk a k6pen. Jobbolclalt sz€len az

narancsszinii kontosben
aki kitekint a k6pb61. maga Botti-

utols6 aiak

-,

-

celli.

Az AngYali ticlvozlet megint csak
Botticelli ktilonleges mesterm[ive 6s
ugyancsak +, ftrenzei Llffizi K€ptlr f€ltett kincse. Eredetileg a cestell6i kolos-
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tortemplom szamAra kesziilt c,z egylk
f6kegyfir megbizits/ab61. Baloldalt t6rclel az angyal, jobbr6l iLlI a fel€je ha)16
M6ria, heves elienp6zban. Az angyal
keze, amint Mirra fel€ lendr-rl, annak
visszaint5 kez6vel szenved6lyes l-ru1-

limvonalat

ir

1e.

A k6t

.,e11enmozgds-

tartc{t k€z vona\a 6t16san metszi a
nagy visznat, bak6l jobbra, a1u1r61 fol-

b21n"

fel€. Miria eg€sz alakj6l>61, arctrb6l,
rnozclulatlb6l, m6g ujya hegy6b5l is
mintha valami ny.r-rgtalansig, f6lelern,
s6t lrirz6clfsf6l.e iradna... Mintha bolclog lizban retrregne. rn6gis megclobben a megriz6 elfiivatotts6gt6l, rnelyet
udv6zlettel iizen neki azUr. A t6r'clepl5
^^,.,,^t
.rllxydr

--:-^,,;^^1.
)zdrllyarrd^

4,,lf L 1i^,,-^
ldSy.rrr

1, ,,ari(r.
^vv\

val6siggal keletk6nt foglalja be h6clo16
testenek v6gtelenfrl finom hajlatdt, arcin is nyugtalansdg, orom 6s szem€rmes zavar - rn6gis MAria atckifejez€se
tzg tottal)l), csaknem tiltakoz6.
^z ajt6n it. llthat6 hdtt6r nagy t6volAz
sigokba r,6sz: karcsn, ritkds lornbir fa
szeliclen kanyalg6 foly6, rajta pill6res
hicl vezet 1t, n-r6g t6r'olabb torm-os virosr6sz, dornb csircsin tr'6no16 r'ir 6s
rneg, r'ncrszelrb h:rlVzinVkek lregl' z:ilia
n lAthattat.;\ klllonosk6ppen meleg h:r-

Botticelli: Mctclonna. Gjterntekiuel es ctt cmgycr,Ilctl

tlrsir k6p szineir tiszttrn

a legcL'ig1bb
€getett dsr-in-vi fest6kelib5l keverte ki a
mester. A rnii tirlnyom(ran pilos t6nu-

festett az Ogr-rissanti-ternplornba, a k6rllsra \/ezet6 ajt6 fo16. Nehezitette felaclatlat az, liogy a szemkozti fah'a Do-

Piros Miria lr-rhija, csak lltalvet5je
tengerk€h, sot6t b616ssel 6s gall6t'ra1.
Piros az olvas6lllviny, amely e15ft Meria 111, 6s piros lajta a konlw is, amelyet

menico Ghirlanclaio l>ulat1lt rernekelt
egy Szent Jeromost /al-:rizol6 fresk6t,

sr-i.

olvas, pilosak

a pacll6 lapjai,

mint

aliouy olyan a b6ko16 angyal tultiija is.

ilotticelli legmegrenclitSbb, legcirlrn:riblr szentibrizolis:r Szcnt Agoston.
rnelyet a Vespttcci csalicl megbizitsitb6l
Bott

i(cll l: s:et | | At rgus:l

iIt

amelynek hangulzrtdt illett figyelembe
venni. Botticelli rn6g soha nem festett
ilyen tragikus, negr/az6 k6pet - sem
ezelott, scrn .tzrrt:in. Szent Agosfon :r
cell:ajtrban til. Kiss6 aluln€zetb6l :abrizolja a szent gyotr6d5, onmarcangol6
arclrt, enyh6n jobbra cliil5 fej3t. Szqa
keseriien hfiz6dik sz€t, a szak.'rllnak,
hajnak rninclen sz61a goncl6r. M6lys6ges topreng6s, viv6clds tttktoz6Lll.k
^z
elneredt szemben. Izmos, inas, szinte
klizcl6 bal kez€ben konyvet tafi ma€la
el(jtt, meresztett ujjf jobbjdval szinte
sajlt rnell6be zrkar marcangolni az 6nszrnyargatds 6s lelki szenvecl6s kinjaiban - minclezt hiien 6s drlrrnaian fejezi
ki a 1.nester. A k€t k6z 6s a fej ossze-

koto vonal.i ismet lraromszog.
Bonicelli festett toncl6kat is, kor alak-

ba z/art kompozici6kat. A XV. 6s XVI.
szizacli Firenz6ben a va116si t1majn
ciomborm[ive

s

lbrizalasokn/al elSsze-

a korformdt. Leghiresebb toncl6ja a Maclonna del
Magnific:rt. rvrgy Matlonnr CVermek6vel 6s ot ang.vallal. I'Iint Botdcelii
legtobb festm6nl'e' ez a rnii is I liieciciek meglendel6sEre k€szuit. ,{ l!3::i:
MArr6t. a gvermek -I6zust 6s az Sker
retettel haszntrItitk

kortilver'5 angyalokat

tok6letesen
kompondlta a k6rformdba: a szEpen kiclolgozott karok ive, az alakok meghajl;lsa, a I'ritt6rben ta1h11-rat6 kerek ablak
hangsilyozzdk a kompozici6 kor alakz.ttit r7 eovseo
szimbolLrmdl. Mzilir
_.-^"'
*bJ-.-b
gyeng6clen tekint gyermek6re, ba1 kez6vel ol6ben fogja, jobbjlval, nyitott

konyvben, finom ujjai kozott karcsir
ir'6vessz5t Iartva, irja a Magnificatot a
Kisdecl szdmlrt, aki vorosessz6ke haj(t,
folvetett zrrccal tekint anyjitr a. Botticelli

szepltirtos lrr-onzvdros. vdlasztcl<os
mozdulatir angyalokat festett kor6juk, a
hdttdrben lev6 tlLlal peclig a k6p szer'Uezat6t f6oiecrc

tls

fc<?i

c'tz

eo,1<z tlko-

csiliog6

iinnep6lyess6g€t

^z ^rany kelti.
szin6nek finom iLrnyalis|val
Alanyos ieny lrtrll Mll'ir fei6r'e. mil<ozben a k6t sz6ls6 angyal kecses vonalri
n-iozgdssal r:abelyezi a korondt.
,,Fest5i kifejez6sm6dja, a mozch-rlatok
ritmik'aja, a vonalkapcsolatoknak szinte
zenei osszirangja 6s a finom szinek tar-

t6zkocl6 harm6ni6ja r6v6n Botticelli
eg€sz

ij

r-rtakra

t6rt"

-

irja mfiv€szet€r5l

mallyar monogrdfr-rsa. Boskovits !Iik16s. Mi pedig. milkedvel6k €s a
"':i'i-

sos m[ir-6sze: ir1:::
r.nnz
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A gyongy sztilet€se
Egyszer osszegytilekeztek a nagy vizek m6ly6nek
iak6i, me.t igen fitjlaltitk, hogy birodalmukban orokos
sot6ts6g uralkodik, hogy a Nap f6nye €s vlllgossiga
nem ju"t eI hozzdiuk. Elhatfuoztlk, hogy felkUidenek
,r'rng.,t kozul valakiket a felszinre, 6s majd azoklehozzlk szAmukra a vll6goss6got.
El5szdr a halakra esett a vtrIasztils, mivel 5k a leggyorsabbak. Fel is isztak aviz szin€re' s ahogy eziistos
t"estukkei krugtiitak a viz fbl6, sziviwLoyosan csililmiottak a pikkelyeik. J6l megforgatttrk magukat a f6nyben, s mivel itgy talllt|k, hogy majdnem olyan f6nyesen ragyognak, mint a Nap, boidogan visszafordultak'

nzt hillek, hogy lent a tenger m61y6n ugyanirgy csiilogni fognak, mint a viz felett' Lett is nagy szomottslg'
bizony semmi sem maradt meg
-Iko..'isszaertek, mert
a sziviw 6nyos csiliogisukb6l'
Utnak indultak ih6t a ritkok, hogy szerencs6t pr6b6'ljanak. Ha nem is voltak olyan gyorsak, mint ahalak'
iort6lyos esztikr6l anndl inkitbb ismerte 6ket mindenki. Ahogy a sek6ly vizbe 6rtek 6s ott tszklltak' €szrevett6k, hogy a parti fov6nyben f6nykristdlyok szikrAznak es vill6dznak.
a
- A halak elveszitett6k fdnyuket, mire vissza€rtek
matenger m6ly6re; ha mi ezeket a f6nykristdlyokat
a
g.rriLtuut visszuk, ezek bizonyosan viligitani fognak
tetyn"tt is - mondtdk a rikok, 6s oll6jukkal alaposan
belemarkoltak a tengerpart homokjdba' De hogy' hogl'
nem, ak6rhogy is vrgyiztak, setnmi csil1og6 f6nykrist1|y nem maradt az oll6jukban, mire vissza6rtek' Igy
hdi nekik sem sikerlilt f6nyt hozni a vizek m61y6re'
Ett6l aztln mindenkinek Ogy elment a bitorsiga'
hogy se a leggyorsabbaknak, se a legeszesebbeknek
nem sikenilt, hogy tobb v6ilalkoz6 m6r nem is akadt'
tenNem volt mit tenni, bele kellett tor5dniuk, hogy a
gerek m61y6n a sot6ts6g birodalma marad' De a vigy
Z feny utin mindannyiukban oroklSdott nemzed6kr5}
nemzed6kre.
Egy sz€p napon sztiletett egy fodros sz6l6 kis kagyl6'
OuZit 6s novlked ett tlrsaival egyLitt a tenger m61y6n'

Addig-addig hallgatra a r6giek legendds f6nyhoz6kis6rleteit, mignem egYszet csak olthatatlan vigy 6bredt sziv6ben a f€ny utln' lJgy Crezte, elpusztul' ha
kis'
tovilbbra is f6ny n6lkr-il kell 6lnie, s elindult' S a
mas
hogy
volt,
er6s
oiy
fodros sz€\fi kagyl6 vigya
kagyl6kat is mag|val vonzott. igy tort6nt, hogy tobben
is eiindultak a nagy kalandra' Hulllmok hit6rq sodr6dtak ezernyi bai €s veszedelem kozott, mig v6gtil nagy
sokdra kiiutottak a nagy vizek sz€l6fe, az 6cein
partlar^.
^
- Soha
- Milyen gyonyorfi itt minden! - kitrltottitk'€iszakdiitdrokos
m61ys6g
a
tobb6 nem l6tlrttto vrssza
bal
De ahogy telt-mitlt az id6, €tezt€k, hogy szivrik mely6n szomo risS'g reit6zrk a tobbiek miatt, akik tovibb-

ra is sot6tben, f6ny n6lktil kell hogy 6ljenek a vizek
m61y6n. S egy nap igy sz6lt' a fodros sz6l6 kis kagyl6
a t|rsalhoz:
v|gyakozoLt' s
- Sziw0nk a f6rry 6s a viligossdg ut6namit
kiventunk:
hosszir, kalandos 6t utin megkaptuk,
m6rt6k n6lkLil zuhog rink a Nap ragyog6 f6nye' S most
tudom
mEgsem tudok eglszenboldog 1enni, mert nem
Ugv
a
sdt6tben
matadtak
ott
akik
edejteni attrrsakat,
rag)-oa
ennek
s
hozz6luk,
t6rntink
€rze.rrt. vissza kell
gilsnaklegalilbb egy morzstrllt el kell juttatnunk a szimukra.

a mi szivunk
-Igazad van - mondt6k a tobbiek, hlt

mellZtr is szomorris ltg rejt6zlk a tobbiek miatt' De
azt hogy gondolod, hogy f6nyt vigyunk nekik, hiszen
a reglet<net< sem sikenilt' ak|tmllyen gyorsak vagl'
vaeszesek voltak. Nektink, akik se gyorsak nem
sikerulhetne?
g.,'unk, sem eszesek, hogyan
a f€nykristtr- Eml6keztek, mit mes6ltek a titkok
a tobkagylo
kis
1vokr61? - klrdezte a fodros sz61(r
bieket.
- Persze, hogy eml6kszunk

felelt6k a tobbiek'
visszat€ttek a
-De arra is emldkszunk, hogy mire
tenger m6ly6te, egy sem matadt az oll6iukban' mincl

-

elvesztett6k.

korulottiink ezekb6\ a
-N€zz6tek, rnennyi hever
f6nykristilyokb6ll En tudom a m6ditrt, hogy meg tudjuk 6rizni. Tegyetek irgy, mint €nl - sz6I.t a fodros sz61(r
tis kagy16, s benyelt egyet a f6nykristllyokb6l'
A te,bbiek is mind sorban kovett6k a p€ldliltt' azLtrafl
irtnak induitak, hogy visszat6rienek elhagyott haztriuka
ba, vissza a vizek m6ly6nek orokos |jszakitiitba' Itm
gyotofie
6s
szirta
jobban
egyre
benyelt fEnykristlly
enyhiil16gy bensejuket. Konnyeikkel vontdk be, hogy
megkovehamarosan
joli a flrjdalmuk' De a konnyek
sedtek a f€nykristtrlyt6l, s m6g nagyobb lett a gyotrelmtik. Ekkor ijra konnybe vontlk, s aztan meglnt
irjra hosszir vindorlisuk sorin, mignem vissza6r'tek a
vrzek m6ly6nek €iszakiti/ba' S ldss csudit: a halak' a
rikok, a kagyl6k s minden ml's 6l6l€ny' melyek a
m6lys6gben laktak, Amulva gy(iltek kor6juk: kagyl6h6juk kortil titokzatos f6ny derengeff! Unnepeit6k Sket
€s faggattitk, hogy mik6nt siken-ilt nekik a csoda' l'rogy
trogyu" sikerult meg5rizniuk a ftnyt, s 6k kitlrtik
h6jukat, s megmutatt6k gyotrelmtik 6s flidalmaik
konnyeinek szulottiet, a gyongyot, melynek titokal6l S
zarosan dereng6 f6nye kisugltzottkagyl6h6juk
megfogyatkof6nytlk
az id6k folyamiln, ahelyett, hogy
zott vo\na, n6tton-n6tt a vililgossig korotttik'
'Es az6ta nincs tobb6 orokos liszaka a tengerek
m6ly€n se, mert min6l nagyobb a kagyl6k ftrlda\ma'
unn6l nugyobbra novekszik bennuk konnyeik gytimolcse, a gyongy, s annil tobb f6nyt lrasztanak ma'
guk korul
.;a
t/.tna,^tn\,1
v u'nuv'6J

'

h1t4
uv"

Ui Hajtds

23-

Bibliai krrtz 1.

2.

Ki voltJessze vagy mlsik nev€nlztrj?
Hogy hivjdk a legmagasabb kort meg6lt bibliai

sze-

m6lyt?

3.Mi a neve annak a szigetnek, ahol a r6mai helytart6
kereszt6ny lett, miutdn P1l apostol megvakitotta annak
varizsl6j6t, aki mindenlron meg akarta akadllyozni abban, hogy kereszt€ny legyen?
4. Honnan szirmazlk az az asszony, aki ezt' mondta
]6zusnak, amikor az lltsz6lag nem akafia meggy6gyitani
Iiny/.rt:,,A kiskutylk is esznek a marad6kb6l, amely lekerijl
unrk asztalir6l."
5. Az egylk evangClistdntrl gyakoriak az utalisok az

5.

6szovets6gi ig€retek teljesed6sCre. Melyik evang6listir6l
van sz6?
6. Hogy hivtlak azt a kereszteny v€rtanft, aki ha1^1ra kovez6s kdzben ellens6gei€rt imladkozott, mer[ ,,nem tudj6k

mit cselekszenek"?
7.

Melyik az utols6 viros, amelyr6l emlit6st tesz Az

Apostolok cselekedetei?

A jeruzsllemi templom Ekes-kapujlndl vrlami rendkivlili tortent. Mi tort6ni?
9. Hogy hivtlak Benlamin anyjdt $akob kedvelt feles€8.

get), aki belehalt fia sztrl€s6be?
10. No€ idejdben hdny naptg 6radt a viz a foldon?

Bibliai vet6lked6
b) 1,2

Kecluesfiatalok/

b.) Utat bngedtek nekik a tomeg-

ben.
8
A Bibticti uetdtkedS folltatddik, de 2. Kinek mondta ezt tdzus: c.) Haragra' gerjedtek.
most rnitr m.ittclen egj,,es alkalomn'tcil ,,Tdaozz el6lem, Sdtdn! Mert nem 4. Miljten fdnak mond'ta tdzus:
kisorsoljuk a helyes bektild6k koztil a ctz Isten d.olgaiaal tcirddsz, ,,Senki ne egyen rdlad tdbbd
gjtiimdlcsdt!"
rlyeftest es kcirtyujutctlornban r1sze- lcanem az emberekdaeL"
a.) Ptrlma
a.)
sititlk. Sok sikert bozzd.l
Jirdlasnak
b.) DatolYa
b.) P€ternek
c ) Ftige
c.) Mlrtdnak
Mdrk eaangdliumdbdl

c.)

1. A mtisodik kenydrszaporitds- 3. Mit tettek a tanitad'nyok, 5. Folytasd!
ntil ltdny kosd.r rnaraddkot mikor gjterekeket uittek tdzus- Ifa a kezed megbotrd'nkoztat
tdged".........................'... ;
Itoz?
szedtek c)ssze?
a.) Elkergett6k 6ket.
a.') 7

A Bibliai kviz negyedik fordul6idnak helyes megfeitEse
UjszdaetsEg
ltogy a tnez6 fliv6t kell ennie? Az ember.
azt,
Ki
kapta
buntetdsul
1.
2. Mi rniatt tamadt vita Abrahdm 6s unokaoccse, L6t l<ozott? A
legel6k niatt.
3. H:.tny fia volt Jfkobnak, 6s hogy hivt/Lk
Bc n.i( t1il

it

a legfiatalabl':at? 1/

t

4. Ki volt M6zes ut6cla. aki

a

n€pet az Ig6ret foldjCre vezette?

Helyes vtrlaszok az el6z6 szatn Bibliai
vet€lkeddjCben feltett k€rd€sekre
Kerdesek A romaictknak

1.

Mit

tesz

fn leuelbdl

az az enzber, aki lt2lkezik mdsok

felett?

a.) Onn-ragdt iteli el, mert 5 is hasonl6kat tesz.

lozsrL€.

5. Abiritk kozott volt egy n6 is, hogy Lrivt/k? Deborct
6. Ddvid hS.zassigtor€st kdvet el Batsebdval, rnaicl rneggyilkoltatja
annak f6rj6t. Mir-rtdn Urija meglialt, megtartottak az esktivStr Syer^
mek is megszfiletett. Ogy ffint, minclen a legjobb rendben lesz. Am
ekkorr rnegjelent egy pr6f€ta,6s f6ny clerr-ilt a piszkos epiz6clta. Dftviclnak irgy kellett l6tnia onmag6t, ahogyan Isten letta 6t. MegaI6z6
tapaszta\at, volt ez egy kirdly szlamLra. Isten megbocsltott ugyan
neki, cle btrntet€sb5l elvesziti gyelmek6t. Hogy hivtlk a pt6f€t'at, aki
Diviclot r/L6b|esztette Isten elStti helyzet€re? Natan.
7. ,.Ne legyen kozocl :rnnak az igaz embernek a dolg:ahozl Az 6ljel
lilmornban sokat szenvedtem miattzr." Ki iizente ezt, kinek? Pilatrts
.[t,lasege

:

felar

tclc.

8. Mi a ielent6se a Betlehern n6vnek? A ken!6r haza uagJt Lahamu
Isten uarosa.

9. Mi6rt nevezik az evang6liumok a p€nteket az e|5k€szilet
Mefi a szombat tinnep uolt.
10. ,,Te v^gy az egyetlen idegen Jeruzsllemben, aki nem tudocl, mi
tofiCnt ott ezekben a napokban?" Kit6l illetve kikt6l sz/armaztk ez a
napj/anak?

k6rd6s? Az entntauszi tan{tuanJtoktol.

2. Mi altal igazul nxeg oz ember?

a.) IHjt l\taL

J. Folfiasd az idezetet!

Ne l-ragyd, hogy a rcssz legySzzon t6ged; te
gySzd \e a rosszat j6val
I

4. A legfobb paraucs
Ne ta?tozzlttok senl<inek sentmiuel, csak azzal,

boqy......'.'..

.

c.) egym6st szeretitek.
5. Mit k€r Pal apostol 6t testuereit1l?

b.)'Imdt.

.//

- Mi tot"tAnt?
- A fuird1kadbol kiszallua

Jo e remEs

HUMOR
MNSK NrvnzzetEr?

N6gy asszony beszelget PaP fiArQl:

- Az 6n fiam Pllbinos - mondja
az els6. - Ha bel6P valahovi, f6tisztelendS atyinak sz6litjitk.

- Az 6n fiam mesterkanonok -

mondja a mdsodik. - 6t monsignore-nak szolitjAk.
- Az 6n fiam PtisPok, igY excellenci6s tr a megsz6lititsa - dicsekszik a harmadik.
A negyedik anya kis hallgatds
ut6n kiboki:
- Az €n fiam m6g csakklPlln' de
k6t m6ter raagas 6s szAzhatminc ki16. Ha bel6p valahova, az emberek
fels6hajtanak:,,Urarnisten!"

cstisztam, ki"ficamod'ott a bokam,
eltort a csukl6m.

Elromlott a toronYSra?
- A, dehog,'- m'ondta bosszilsan
az 5r6.s -, csak rouidlato uaglok.

katolikws!

Kouacs bacsi, es megkerdezte tdle:

-

F{e

ue

vftnyart6l:
Es

ti mit gondoltok fel5lem, ki

vagyok 6n?
A legbolcsebb taniwinY igY viia
szolt:

-Te vagy az eszkatologikus teofinia, aki ontol6giailag ttPldlsz
benntinket az interperszonllis 6s
resztul.

J6zus meglePetes6ben tdgra nYitotta a szem6q6s csak ennyit tudott
k6rdezni:

-

lesseKal

Mec

Nsr4

- Te, mi az a filrddkacl?
- Honnan tud.iam, nem uagYok
Gor

es

col

Szent

meccs a

Barit szeminirium csapata eI-

len. Milyen volt?

- A mi csapatunkban i6"tsz6 Kovics
Pali rfigott ket g6lt.

- A Kovdcs Pah? Azt hittem, 6
egylitalln nem €rt a futballhoz. Es mi
lett az eredm6nY?

-

Mi lett volna? 7-1.

Hogyan keriilt a PiisPoksiiveg a n6k fei&-61a
ptispokok fe1&e?
Az 6korban mitrS'nak vagY m1s
n6ven infulinak a tutbinszerf fei'
fed6t nevezet6k, amelYet a t"6mai
papok 6s a Vesta-sziizek viseltek.

,'
a tobbiekkel,
akik a Pl1banos ttr almaidbol loPUgyn, te nem uoltal

tak?
- Nen':, aPuci. A fiuk azt m.ond'td.k, dn mdg kicsi uagitok, d.e jou1re

mar rnebetek.

A LecN,qcvoes elre\sEc

- Ne feledd, fiam - tanitia bora pl€bdnos -, az alkohol

issza hiv€t

a legnagyobb ellens6ged.

- Dehogy feledem! Hiszen

osszenez, majd az

egyik sugua megkerdi:

- Hallom, tegnap volt a

Egy nap J6zus megk€tdezte tanit-

-

A ket bippi

es

K6t kispap besz6lget.

LENNE...

tudatalatti relitcr6k torekv6sein ke-

:!

meg-

Elromlon a falu toronYdraja, kibfutak az 5rast. Miuel a mutat6kkal
uolt baj, kiucllrdl kellen megkozeliteni a szerkezetet, Amikor az oras
felrnd.szott a l6tran, 6PPen odaeft

ez6.rt

iszom!
- Hogyhogy?

pl6bdnos fr pr€dlkitlta a minap, hogy szeretni kell ellensEgein-

-A

ket.

Nev ratollrus
KAt bryi d'csorog az utcasarkon,
Eszreuesznek eg,, PaPoL, aki nebdz
td.skdt cipel, a mdsi'k keze fel uan
kotue 6s santit is.
- Segithetilnk? - l4Pnek bozza'
- Koszonom, fiam, btrom.'.

A kereszt6nys6g els6 szLzadaiban
a n5k rejtett6k allia haikoron1jukat a temPlomban, mig a PaP
fedetlen f6ve\ v€gezte a szertattest. A mftrAt, mint a liturgiktis
oltoz6k r€sz€t, eIs6 izben a 7.
szAza<lban emlitik, a9.€s 70. szizad kdzotti id5b6l Pedig mir
mtv€szi trbrizoIS.sa is r6nk maradt. A 18. sz6zadt6l kezdve
gazdagon diszitett, magas. liturgikus sapkivA valt. Ezt a liturgikus

fejfed5t a piPa, a biborosok. az
6rsekek 6s a ptrsp6kok viselhetik,
de kti16n felhatalmaztrssal eg1's5
apatok is.

A mitra

eml6keztet

a

zsid6 f5-

papok hegyes kalaPiita, hatalmuk
jelk6p6re. A PrisPoksuveg k6t
szarva atra akdt f|nynyaltbra utal,
ameiyek M6zes homloklb6i tortek

el5, amikor megkaPta a TizParancsolatot. A k6t szovets6gnek is
a jele. A mitrit6l1el6g6 k€t szalag
(fanon) az Oszovets6g 6s Uiszovets€g lelk6t 6s betiij6t ielk6pezr.

