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,,Dics6s€g rnennyh e77' ez

Istennek, b€kesseg a foldon
a i o akat atfi e rnb e re kne k"

J lzusban kedves testv6rek!
."Kurerrony ordmteli r.innep6n gondolataink Betlehemre rrinyulnak, ahol a

Messils, a vIl6g Megvtrlt6ia szr'iletett' Az Oszovets6g nyelv6n Betlehem azt

jelenti: ,,akenyzr htrza,'.Isten nem v6letlenul vllasztottaDividvirosat. hiszen

J6zus k6s5bb ezt mondj a mag6t6l:,,En vagyok az €\et kenyere '' az €15 ke-

ny6r, amely a mennyb5l sziilt a16." (Jn 6,48-51,) Ez€rt a viros neve pr6f€tai

elSreliltAsnak bizonyult, mely el6revefiti a szent Ajfnd6kokat. Az ember

bfinbees6semiatteltlvolodottlstentSl,sStmitobb,eg6szenelt6vedtebbena
;;;;, v\r6gban. Es ennek a Keny€rnek kosz6nhetSen az ember iij 6ietet kap.

Isten gyermek6v6 vdlik.

Istenktilonlegestelve,hogyaFiamegsziiietettezenabfnosfoldon'm€g-
pedig a legsz.g?nyebb kortilm6nyek kozott' Abban az td5ben talin nem volt

lobb varoi palesztintrban. mint Betiehem...? Term6szetes, l-rogy volt. 16zus

azonbaneztaviroskltvillasztotta,snemmitehetunkarr6l'hogyapr6f1ta
el6re megig6fie: ,,De te,EfrataBetlehemie kicsiny vagy ugyan"' m6gis bel6lcd

sztrrmazlklaid tzraelnek jovenct6 uraikod6ja '" (Mik 5'1)

Lzviszont.hogyJ6zusiitszolbansztiletett'mertnemtalilthelyetazeml>e-
rek otthonaiban - azemberi lelkek lilapotat ttiLkrozi. 6s ez rlnk is vonatkozik'

J6zsef€sMtrria,akiJdzusthorclozta,nenrtalfltaksztr|Ilst.K6nyteienekvoltak
ez€fi'azlilatokkozottmegszillni.6sittszuletettmegJ6ztrs.Csodalatosarr6sz-
re t6fiti az embereke, "ri, 

esem6ny: az 6\1atok, melygftnsk nincs 6r'telmirk.

sokkal kedvesebbek 6s vend6gszeret5bbek' mint az emberek?

Asot€t€iszaka,melybenJ6zr:ssztrletett,ezemberi6rteiemelsdt6ted6s€t
jelk€pezi.,$ n€p, amely sot6ts6gben j6r, nagy f6nyess6get 1 t"" " (Iz 9'1) J6zus

az 6 f€ny€vei beragyogta ennek avil|gnak a sotetj6t' 6s arra vlgyott' hogy az

azember,akit.ezat€nymegvildgositott,misoknakistuclionviligitani"Ugy
vil6gitson a ti vil6gossigotok az emberek e15tt" " (Mt 5't6)

Az drdmhir e1s5 hirnoke i az egyszerl' szeg€n'v' gondoskod6 pisztorok let-

tek. Ezzelaz isten mrntha a misik reszct ak^rta volna megmLrtatni a terv6nek:

az EgyhAz misztCriumlt. ,,En vagyok a i6 pisztor" - mondja majcl k6s5bb

J€zus -, ,,A 16 pisztor 6let6t adla a juhok6rt'" (fn 10'11) Amikor pedig kLilcle-

t6sebefejez6dottafoldon.igysz6\tP€tethez:"Legeltesdl>Ardnyaimatl"
(Jn 21,15)

J1zusban keclves tesw6rek! Eml6keztink-e ^rra 
az igazsigra, melyet Jeztts

Krisztus monclott nektink: ,,"'amikor megtettetek ezt egynek e legkisebb

testvCreim kozul, nekeln tettetek"? (Mt 25'40) -J6zussal ma is talllkozunk a

vlndor.,az€hez5,abetegk6p6ben.'.Vajonvisszatrtasitjuk,mintBetiehemla-
k6i, 6s 6szovetsegi "-i"'"k 

maradunk' vagy pedig orcrmmel szolgilunk'

,"gi,t,r,k, s ily m6don fij emberekk6, iri teremtm6nyekk€ vilunk' akik Krisz-

tuJt vettek magukra, mint ahogy azt P6l apostol itia?

Amikor a betlehemi €jszakiia eml6kezr,ink, aff^ 
^YilS.gossagra. 

mely f6nyt

hozott e vilig sot€ts6g6be, toltsbn eI ez az esem6ny mindannyiunkat nagy

or6mmel, szeretettel Isten 6s embefilrsunk ir6nt'

A b6ke 6s a iosAg uralkocljon a szivunkben' hogy mi is aj6nd6kki vdljLrnk

egymas szamara.

Szivb6l ku1c16m ilkivAns6gaimat minden i6akarat1 embernek:

'^,;;*ffi;;
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Roman"i:,iil.ilban Zsarkouszki Peter

altald.nos belYnok
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Ismdt bucsura b{atak a barangok az egybazmegye
b[ueit: noaember L1-en deleldn 10 orakor kezd1ddtt az
tinnepelyes szentmise a zsil"fotasig telt szekesegybazban. A
szen tmise I1celebransa dr. paskai Laszlo bfbiros, nyugal-
mazott esztergom-budapesti ersek uolt. Vele egyol.tt mond_
ta a szentmis€t Majnek Antal, a Munkacii Romai
Katolikus Egtbitzmeg,,e megt€sptlspdke, €s Milan Sasik, a
Munkacsi Gorog Katolikus Egyhd.zmegye apostoli admi-
nisztratora, ualamint az egyhazmegyenkben szolgdl6
papok.

A szentmise eiej6n Majnek Antal megy6sprispok
koszontotte dr. Paskai LAszl6 biborost, aki tizennegy ev_
vel ezelStt Iel.rgatott eldszirr K6rp6talj6ra. Ennek a lilto_
gatS,sinak koszonhetSen m6g abbao az €vben szerzetes_
papok jottek Magyarorsz1.gr6l, 6s ezzel meginclult
Kirpdtalja egyhlzS.nak fijjlsznlet€se. A prispdk alya nagy
orommel koszontotte a vend6get, tolm6csolva a hivek
szeretet6t €s v1,rakozt.set is. Ma)d Boh6n B€la beregszAszi
pl€bdnos eml6kezett a tizenn€gy er,vel ezeldtti ldtogatils_
ra. HidAsz Ferenc atyAval egyrit{ 6 is taga volt a biborost
kis6r5 deleg6ci6nak. Elmonclta, milyen nagy hatdssal volt
rdjuk 6s az trllami emberekre is a biboros atya nyugalma
6s tUrelme, amivel a k6r6seket €s av/aratlan esem6nyeket
logadta.

A biboros atya a szentmise elej6n koszontotte az egy_
hS,zmegye papsltgdt 6s hiveit. ,,7989 m|jus/}ran.rtt taIil_
koztam el6sz6r a kdrp6taljai hivekkel. Sok sz6p eml6k
maradt meg bennem az itteni hivek hfis6g6b6l, buzg6si_
gdb6l, szereteteb5l. Orom sz6momra, hogy az6ta sokat
fejl6ddtt egyhLzi 6lettik. Szivesen fogacltam megy6spris_
poktk meghivisit, merl igy alkalmam van affa, hogy a
szentmis6ben ism6t egyritt imAdkozzak a kdrpiltaliai hi_
vekkel."

A szentmise homili6jlbanigy sz61t a hivekhez: ,,A Mun_
k6csi EgyhAzmegye megalapitAsinak t6nye is mutarla,
hogy a Szentatya szeretettel 6s megbecstil6ssel volt a kdr-

Milan Sasik gk. plispdk, dr. paskat Laszlo bfboros
es Majnek Antal rk. megj,,€sptispok

3-

A Munkdcsi Egyhizrne,gye kincse
A munkd.csi Tours-i szent Md.rton szdkesegjtltd.z brtcsrtja.

Az 19B9-es delegaci6 barom tctgla az idei bucsti utan:
Hiditsz Ferenc OFM, dr. paskai Lasz6 biboros 6s Bohan B6ta SJ

pitaljai katolikus hivek irdnt, 6rt6kelte hris6gtiket, szen_
ved6seiket. Amint a kiilsd koriilmEnyek megengedt6k,
prispokot adott nekik, akinek szemlly'€t 6s ptispoki szol-
g6,latAt Urunk, J6zus Ktisztus oltalmdba 6s Szent Ferenc
at'y ank kdzbenjlrAsAba ajAnlom.',

Majd a Szentaq/a szavait id€zte a szent ptispokr6l:
,,Szent Mlrton meg6rtette, hogy Krisztus minclenkit meg_
hivott kovet6s6re. Erts6tek meg Krisztus tanitl,sSt,6s tel-
jesits6tek minden nap. Kell, hogy eletkorrilm6nyeink ko_
zott Krisztus €16 tanfi| szeretetben az egyhLzi kozossdg
6pit5i legyiink, akik fel tudfdk mutatni a Kriszrusba n val6
remCnys6get."

A k5,rp6tal)ai hivekben megtapasztaltam, hogy a neh6z
id5kben is megvolt eletUkben a t>Ator ranfsigr6rel. az
EgyhS,zhozval6 ragaszkodds 6s a kereszt6ny rem€ny. Ez
a tansagtetel, ragaszkod6s Krisztus EgyhA.zdhoz, a szi_
vtjLkben 5rz6tt rem€.ny a Munk6csi Egyh|zmegy-e kincse,
amelyet tovSbbra is meg kell drizni,it kell aclni a gyer-
mekeknek 6s unokdknak. Arra kell dket r6.vezetni, hogy
Iegyenek m6lt6k szriieik 6s nagysztileik kereszr6ny
€let€hez, hittikkel 6s cselekedeteikkel gazclagitslk a Mun-
k6.csi Egyhl,zmegye k6zoss6g6t. "

A szentmise v6g6n Hjdlsz Ferenc huszti pl€binos is
felidezte az 7989-es latogardst. ,,Ungvdrt6l Szlarindig ve-
gtgjdrtuk a katolikusok lakta vid6ket. Mindentit n6pes
hiv5sereg, imfidkoz6,6nekld emberek fogadtak. Egy k6-
r6s hangzott ei a legtobb koszontdben: ,,kUidjon neklink
papot, ktildjon lelktatyd,tl" Kirpitalja ma is egyutr linne_

-pelt Biboros aty6val, €s tijra megkoszdni az elmtIt €wi-
zedben folyamatosan tapasztalt gondoskodd sat, peszlrlri
szeretet€t."

Yal6ban egyritt rinnepeltr_ink, s rlijra6ledt a tizennlgy
€tvel ezel6tti kezdet sz6ps6ge, lelkesed6se. flrezhet6 volt
a biboros aqta fel6. sug6.rz6 szeretet 6s h61a, ami azota is
6l az emberekben. 1izzik €s gyarapitsuk tovdbb a
Munkdcsi Egyhlzmegye kincseit! q

PdDai Zsuzsanna
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In-terifi Dr. Pask ai Laszlo bibofossal
2OO3. noaeynber 71-dn, a. brtcsrti szentmise utd'n

-Ifogltan emldkszik uissza az
elsd kdrpdta'ljai hfrtoga'tds dra'?

- tz \989-es klrp1ttaljai llttogat*-
som prispoki szolgtrlatom legkiemel-
ked5bb 6lm6nYei k6z€ tatoz\k, hisz

az emberek r€sz6.r6l nagy buzg6si-
got, trldozatossdgot, kitartdst l6ttam,
6s - bibliai kifejez6ssei €lve - bizo'
nyos 6rtelemben pisztor n6lktili nyl-
jat ta!6ltam. Oruldk annak, hogy en-

nek a lltogattrsnak komoiY eredm6-

nyei lettek, amelyek elinditottlk a

k t r pitaljai e gyh6z me gfi jullsit.

- KdrPdtalia ukrajna soknent-
z etis dgti p eremoiddke. Ilogj,t l-titj a
az ift dl6 magtarok lcelYzetdt?

- A benyomdsom az, hogY itt,
KArpAtatjAn a kijlonbozd nemzetise-

gri emberek j61 megvannak egYmds

kozott; a hetyzet legaiibbis sokkal
jobb, mint mls, MagYarotsztrggal ha-

ttrros orszlgokban. .Lzt hiszem, ez az

egyrittlCt segiteni tud abban, hogy

Klrpirtalja tltsadalmi €s gazdastgr

szempontb6l is fel tudjon emelkedni'

-A sok nemzetisdg 6s a' sok ttal-
Ids egltmds irdnti tolerancidia
nem mindeniitt ob)&n, mint Kd'r-
p dt alj d.n A k a'toliku s magj,t aroka't
Itoad tennd ebben a ,,kaaalkdd-
ban"?

- Konkr6t tapaszlalalom nincs. in-

k/bb azt mondan6,m el, miben mu-

tatkozlk meg a katolikus magYarok

szerepe. A katoiikus egyh|z mindig
mlsok irinti tiszteletre, misnak a

megbecstil6s6re, a b6k6nek a biztosi
tlsira nevel benminket. Ez a lelktilet
tudja a ktilonboz6 nemzetis6gek ko-

zott is megtartani az egyensillyt. A
SzentaLya is erre ad p€I<1tt, aki min-

den nemzetis6get egyformdn tud be-

csr.ilni, szeretni. mindegyik irint
megvan a tisztelete. Ha ezt kovetik a

KArpAtali|n 615 katolikusok, akkor az

itteni megb6k6l6st 6s egyet6rt6st
tudjdk szolgilni.

- Sok dutized'es CsiPkerdzsika-
dlom utd.n egYszer csak fiira le-

IJetett temPlomba tnenni, fijra
szdlbattak a ba'ra'ngok' Nem trtI

gjtakran hiaatkozunk-e az elmfiIt'
nebdz id6re, q'mikor figi,t 1tdljtik
meg, Itog3t aktiaitdsunk nem a I'eg-

megfeleltibb?
- Az ltt 6l6k tudninak erre konkr6t

v6laszt adni. Amikor el6szor )1'rtam
KArp|taljan, megtapasztaltam egy-

r€szl azt, hogy hlvatalosan elnyom-
tdk a va\l6st, elnYomtik m€g a ma-

gyars6got is, de ugYanakkor a m6lY-

ben, a hivekben ott volt a hfs6g, ott

volt a ragaszko<1is az egyhlz ir5'nt,

ott volt a tovlbbadlsnak a sztnd€ka
is; ennek nagyon sok meghat6 P€l'
dAlAt lAttan. Ez€rr azt ludom mon-

dani, hogy nem volt alaP n€Ikil ez a

megirjulfs: nagyon komoly. m€Iy ala'

pok voltak a lelkekben, m6g akkor
is, ha talin sokarr eltdvolodtak Krisz-

tustol es az egYhAztol; nagyon mely

alapok voltak, amelyekre fel€p:jlt az

itteni megiritrlis.

-Ifogltan itdli meg a szerzetesi
papi ltloatclsok szdmctnak rtd'Ito-

zdsd.t, belyzetdt l,Qi'rpdtalidn az
elmdlt tiz enndgy €ub en?

- A mdsodik villghfbor0 uten,

1993-ig nem volt egyetlenegy PaP-
szentel6s sem, szerzetesrendek sem

mfikodhettek Kdrp6taliitn az akkori
diktatirra a nyomisita. Ha ebb5l in-

duiok ki, azt mondhatom. hogY

nagyon sz6p megirjulls ment v6gbe,

mert az6ta mdr vannak kiLtpitaljat'

sztiiet6sfi papok, papnovend6kek is,

akik MagyarorszS'gon vagY mishol
k6szulnek a papi 6letre. Ordmmei
llttam a szetzetesnSv6reket, a kti16n-

bdzS szerzetesrendek tagiait; ez rfle-

gint csak biztatlst ad. A ferences

atyik mindjirt a kezdet kezdet6n

misszi6t hoztak l6tre Nagysz6l5son, s

legjobb tudomlsom szerint nlluk is

v an ut6np 6tl6s Kdt Pital)Ar 6l -

- Biboros a'tYa u€lemdnYe sze'
rint miben tudnd'nak az atxY6r-

orszdgiak a kd'rpcitaliai katoli-
kusoknak, magYaroknak segtt-
sdgdre lenni?

* Magyarorsz|gt6\ mtnden telr-ile-

ten igyekeznek megadni a lehetsCges

segits6get. Ha az egyhtrzat n€zzik. az

elmirlt idSben mindig voltak papok,

akik segitettek az itteni lelkipdsztor-
koddsban; most is vannak rrr^gYar-

orszigiak. els5sorban a ferences

atydk. Lehetn6nek tobben is, de hoz-

z6 keII tenni, hogY MagYatorszigon
is e16g nary a PaPhiA'nY, 6s a iehe-

t6s6gekhez m6rten tudunk segits6get

kuldeni. Ami a tdrsadalmi 6letet illeti:
megvan a i6szind€k N4agYaror-

sz6gon, hogy segitse a hat6rainkon
kiviil 615 magyatokat, igy a \<Arpita\'
jaiakat is. Rem61em. ez m€g tovdbb

fog b5r,-r-ilni, s biztositja a n-ragyar kul-
i6r1nak, 

^ 
r^agy^r ielki-iletnek az el-

m6lyiil6s6t, 6s lehet5v6 teszi, hogy az

itt €16 magyarok a salitt adottsigatk-
kal tegy6k gazdagabbi KAtPttalja

soknyelvii 6s szines kuitirrdjit kozos-

s6g6t.

-Hogy 6rzi ma.gdt aktiu nYug-
dijaskdnt?

-lgaz, hogy nYugdijban vagYok,

de az nem igaz, hogY nYugalomban

vagyok. Hivnak segiteni - mint
ahogy most is itt vagyok, KAtpi''tali6n

-, €s amig az er6m 6s a Jo Isten

megengedi, tovdbbra is ezt akarom

tenni.
r Zsakai Piroska, Tecs6
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Az iinnep utols6, nagy napjd.n J6zus megdilt 6s felkidl-
tott: ,,rr& ualaki szomjazik, jdjjrin ltozzd.m 6s igjton min-
denki, ctki lcisz bennem. Amint az irds mond.ja.: 6l6utz
foly6i fakad.nak ma.jd bel6le.' Ezt a Ldtekrfll mond.ta,
ameljtet q. benne btu6k megfognak kapni.

Jn 7, 37-39

UchtoTl(gy. Maria, kegyelemntel teljes, az 0t.untt teueletj,
alclott uctgy te qz asszonyok kctzott,
es itlclott ct te nt.4hednek gyiimolcse,

./eztts.
akit te. Szent SztTz ct Szentl1lektdt.fogcnttat.
ime. elerkezett a beteljestlt1s ptttaiai-ct;
ct l;iti ntegens4ecli, bogy cr. Szerttl1lek enzberi
tndbbe uigye az Atyct ctkarcttct szeril.tt...

./ezus.
akit te, Szetzt Szt[z Etzsebetet latogatuan
ntehedben bordoztal. I;iacl titot.t ucn.t bennecl,

es tdbbe senki senz kepes feltcutozlcut,n;
ct t:ila.g sor"s r.r ntozgcis b ct lenclzlilt. ..

./eztc,
crkit te. Szcrtt Szfiz a z;ilitgrct sztiltel.
A Fiti. crki az AI.ltct olen. r4nryockil,t,

til.ost tt te karoclbcm pihen.. Vegtelert zt,tbctttas
ct r ttin cl c rt b ct t 6s ag b (t I ct t e lt e te t I e.ns 69 be.

.IAztn.
orle.it te, Szent Sztiz a ternplombarL benutlctttitl,
es ./blrcrgtogol t a.fdrtit
cr pogat 4,o 12 m egu i lirgo.s t tasdra...

.lL'':trs.
ctJe.tt te. Szent Szt.fz ct letnl:lt.tmbcn.t. nzegtctlaltal.
Mctst nteg./ezL$ nxeg)t ct tent.;St/ontbct.. mikozben
nt.iir csa.k (i Isten egltetlett igtrzi ltelye a t.tilltgbcnz.
6-s ez a befi.,minclen.ki szlrntiirct ttyitotl...

Az enberneli, ha szivc rn6ly6ig 6rteni akarja on_
r.r-rzrg:rt - s net-n c.sali furto pili:rntnsl, vet 6r]nragi.r.a, mely-
l)'el tcik6letleniil, gyakran csak. fclszine.sen, kLils6leg
rnegmrrtatko z6 tnagv'arizttol<Lrt 6s szabirlyo kztt lit az
elctbcn -, I(r'isztr-rsItoz ketlI ur6rnic dnrn:rsirt f61elmeivei
6s k6ts69e ive l. gyonges6gcir.el e.s b[ir-rdss696r,e1,
elet6r,el 6s l'ralilav;1l egyiitt. Az cmbctnek mir-rclenest(il,
irnrije van, Iirisztusba kell oltOznie; ldl l<cll vennie 6s
magaevi, kell tennie a mcgtestestil6s 6s Megvalt;1s tel_
jes rgazsitgltt, hogy (rjra megtal:'rlhassa onmzlg/rt. iFrtr ez
a bels5 folyaraat iejlt.sz6clik valakiben, az az eml>er
nerncsak Isten imlclls/rban tern-ri gyiimolcs6t, hanem
onmaga ir:,'rnt is csodllatra 6blecl. Mert mennyir.e fon_
tosnak kell lennie 6s rnily nzrgy 6rt6kekkel kel1 birni;r
az ernbernek a il'eremt6 szen6ben, ha ,,ily nagy Meg-
vtrIt6ra lett 6rdemes", ha az Isten ,,egyszLllott Fiat adta
erte", hogy az ember,.e1 ne vesszen, hanern drok 61ete
legyen"?

j,* 
: irfi- trii': i{ i' l', i, ir+ "i ff :u i:

ru nfu:iii:lri#fi -# ff :*;}r' 
:

;if :il #*.i 
"'*:r; 

ir +#iH:[#.l
'#::HJ'-:_l[':il:i
il:l|,i1;i:::[T:i::;;;]e 

esvben a'a is, 
'Ir'<';gv

,,;!i!l,i't:!,,if i;'!!,,',,!;,";'::;::f ":,::y,::X::!::,'
l.trrrtettt drrtkki ctlien. NL,nt crzirt ltlilclte t,l lstett a Fiat
rt ui/cigbrr. hug-v elit{l.lc o t,r/rigot. hant,ttt, /.tog-},
iirlutsscgel sz(,t.ezzett tt uilagtrak. 
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Aprily Lajos

Kar6csony-est

Artgltal zen€fe, gyertya.,feny -
kincses kezem bogy lett szegeny?

IVen't aclhattnnn tna serntni ntitst,
csctk .io nteleg simogatdst.

n4i g1dzott erclessege m e n?
Mitol csokolhctt ugy kezem?

Simogatast mit6l tcn tult?
Erembe Kfisztns uere bullt?

Szemembe Krisztus-konny szokon? -. kinyfilo kezzel kerdezem..

Atdott uagy a kezek kozott,
karacsonyi koldus-leezent. ;

II../anos Pal papcr; Reclemptor bonzinis



Szeretetvendegs6gben
Egydues a. Szent Erzsdbet Napkdzi Otthon

November 19-6n volt"egy 6ve, hogy Poginy Istv6n

munkdcsi pl6blnos meglldotta a Szent Erzs6bet Napkozi
Otthon 6ptllet6t. Az eIs5 €vfordul6n tinnepelni gyfltek
6ssze az otthon napi l6togat6i, a segit5k 6s a tdmogat6k
kepvisel5i.

Szvirida J1nos, az otthon vezet61e, koszonetet mondott
a tS.mogat6knak 6s n6v szerint mindazoknak, akik rend-
szeres, onk6ntes segit5i az ottho nak. ,,Sokat sztrmit,

hogy a segitSk leteszik az erclt a vend6gek el5tt, 6s nem
odacsapjftk" - mondta az otthon vezetdje bevezet5j€ben.

Bab6\y Andr6s atya, ^ Szent Erzs6bet otthon lelki se-

gitdje arr6l besz61, hogy 5 mindig visszat6r a|'hoz az

evang6liumi mondathoz:,,tlj parancsot adok nektek: szer-

essCtek egymdst!" Vajon mi ebben az 1) parancs, amikor

^ 
szeretet parancsa addig is 6rv6nyben volt? Az Oj parancs

Jlzusnak a szeretete. aki a keresztig is elmenr, 6gy sze-

retett minket. Aki karitativ munkdt v€gez, tapasztalni

fogja, hogy nem mindig azt kapja 6rte, amit szeretne.

Akkor nEzzen a keresztre, 6s meritsen bel6le er6t, hogy

tudja folytatni a munk6iit".
Duda Szvorid atya arra figyelmeztette a jelenlev5ket,

hogy mindenki azok€rt feiel5s, akik korulotte 6lnek. Az

it6letkor IstentlLnk azt fogia szlmon k6rni t6lt1nk, Sket

szerettuk-e, sz6ltunk-e hozztriuk egy-k6t j6 sz6t. Nem azt

fogja megk6rdezni, miiyen teljesitm6nyeink voltak, mi-

lyen sikereink, hanem, hogy adtunk-e az €hezdknek enni,

a szomjaz6knak inni. Tegl-uk t-neg, ami tShink telik, mint
ahogy a szeg€ny asszony is odaadta minden€t. m6g ha

csak kdt filler is volt az osszes vagyona.

6 ui Hajtds

Kdzds ima €s 6nek utdn a vend6gek hozztr\trttak az

eb6dhez. MegLitotte a fLilemet ez a sz6: ,,r'endegek", mely
kif ejezi a katolikus sz eretets zo1 g lilat l€ny e g€t: a s zere fetet,

a tiszteletet 6s alizatot azok trl'nt, akiknek szolgtrIattrt

rink bizta a Gondvisei6s. Llthaituk, hogy az eb€det va-

l6ban szeretettel tett6k el61r-ik a segit5k, 
^z 

aszt^lon a
tdny6rokon kivr-il izl6ses virlgcsokor fogadta 5ket, mintha
csak Szent Erzs6bet IegencliLjit td6zn€k. Ha csak napkoz-
ben is, de a Szent Erzs€bet otthon valoban otthona az ocla

bet6r5 vend6geknek.
PaPa.i Zsttzsanna

nl6 J€zus ) & mi oromtink!
S z ent s egi.rnd. d,d,s ak IIU s zt on

A huszti templom hirdet5-
tibllj6nak egyik hirder6se:,,Minden
szombaton mise utdn szents6g-
imddis.' De a hivek ezt mdl reg

tudjdk. Az atylnak sem kell kihirdet-
ni a mise ut1n, hogy szentsEgim6dis
lesz, mert m1r mindenki tudja 6s

virja ezt a nagy esem6nl't. A Padok
mindig megtelnek, mert sokan jon-

nek m6g azokon kivril is, akik r6szt

vette k a szentmisen. sot gYakran
jonnek vend6gek mds egYhiz'
kozs6gekb6l is. Mindenki taldlkozni
akar az 615 Krisztussal.

Ez igy megy m6r mdsf6i 6ve. M6s-

fel 6ve r-rgyanis egy medjugorjei
szellemis6gii imacsoport taglai elza-

rlndokoltak Medjugorjeba. Ott az az

otlettik ttrmadt, hogy a szoklsos els6

vaslrnapi szents6gim6dls mellett
m6g egyre lenne szuks6g, amit
ugyancsak rendszeresen szervez-
n€nek meg. Hazat6r6suk utin n6-

hiny h6ttel megval6sitottik az

elk6pzel€st. Ez alatt az id6 alatt ]e-

forditottak n6h6ny imit horvdt
nyelvr6l magyaffa €s ukrinta - a

szents6gimldis ezen a k6t nYelven

folyik - 6s egybegyfjtott6k a szirk-

segcs zen€szeket js.

Az esem6ny koz€ppontjitban J€-
zus 6ll. A pap a hivek eI€ teszi 5t.

Leoltjlk a villanyt, 6s mindenki han-

gos 6nekkel hivja a Szentlelket.
Ezuttrn felolvasnak egy imit, ami
minden alkaiommal m6s. Az ima
utin van egy kis csend, amikor min-
denki megbesz€Ii az ima iarralmtrr

J€zussal. Vagy csak megosztja vele
gondjait, orom6t, blnatlt, egysz6val

bft'mit. Jeztrs mindig figyelmesen

ha\Igat, s5t az im/aban vflaszol is. De

lehet csak egyszer{len hilit adni

Jezusnak az itolelo szeretetert. jl-
dani 6t 6s az Atyit minden6rt.
Ezuttrn (tjra egy 6nek kovetkezik,
egy mlsik buzdit6 ima, €s az trIdott,

szeretettei atitatott csend. Ez igy
megy maldnem egy 6tin it, €s a

v6g6n J6zus megdld mindenkit a

pap 6ltal Ha egy kivu11116 ndzi a

kiitraml6 embereket, csupa oromteli
arcot Lit. Es ez nem csoda, illetve
m€giscsak az: az 616 J6zus 1elen-
16t6nek €s az 5 nagy szeretet6nek
mr-ive.
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A Munkicsi Katolikus Liceum els6
o sztlly 6nak lelkigyako data Bu s ty ahinin

A Mtmkd.csi Kcttoliktr.s Licetmt el.sd-

eues didkjai harontnapos lelkigtakor-
laton uettek reszt 2003. nouenzber 21-
24. kozott cL bustyctbazi pl€banian. A
lelkigyakorlcLtot ctz osztaly hittanarct,
Babiily Attclt"as atycr. €s segit6ie, Llocli
tltliklos L'ezette. A lelkigyctkorlctt celia c.rz

uoll, ltoglt ct cliitkok iobbat't nzegi.stner-
jek Istent, ortutctgukcil:, egynzast, 6s

elirtdrLljanak a keresztdrcy kozosseggd

ualas ttljan.
A lellaigtakotlctt sz6.monu"a azert uoh

forttos, mert segxtett .iobban ralahtort't
ctz osztitltotizt"a.. ctz egynassal uctl6

kapcsolcthLttkrcr. Tctlan sikedilt nteg-
|itln.uttk egtnt.asbcm az en'tbert, ctki

eLlogcrdfisrcL, szeretd le,qkdn'e ud.g1tik.

FelJbrieztilk crzokcLt ct problentakat is,

6111xsl:yek gato[fak crz c,tsztalltkozossOg

.feil5d1set. es igy. hogt ttLdjtrk, tttit't kell
ual toztcrttr.ttttk, i.gteksztit'tk ltittel es sok

nt,ttvLkitt;ct| a\akitct.r ti ntctgtutkot't.
Ntr.gy-ctr't balasctk uagytu't.k AncJrits

cr lltana.le As .l4ikktsrvLk, lt ogy lt itt:i. k ke l,

Iutlastr.klectI es szeretetiikkeI elinditot-
tttlt. bertnt.!nkeL eEi! til tilort, As mas

ent be rlaen t tet'ttit t k b cr.zcL llt.t.stltctb az a-
rol.

'fdro k Ors o I ycr, os zta I 1tf6r't o k

Szerintern a lelkigyzrkr:rlatokat az6rt
szelvezik meg minclen 6vben. hogy
rr-ri. tanul6k m6g :,r nel'r6z €s sok tanr-t-

hs meliett se felccljiik el, h<>gv Isten
minclen pillanatr-rnkbzrn veltiul< r'an.

Segit abbzrn. hogt' jobban figveiitink
eg)'misr':t. rneSlisn-ieljiik a tilsaink
leikivil:igirt. 6s i.q,v krizelebb her iiljtink
egymisl-roz. Itt onrnagunkat is jobban
rnegisn"ieljr,ik. Ez egy nagyon j(r clolog

n-r incle r-r ki sz.it :m:it zr.

P6gvol Hajnalka, -l'iszairjlak

Nelzent. ez cL hin'on't n.ap ,trrct uolt .io,
br,tg_1t ctz ctnttltq)t is io ltcutgtLlcttti. osz-

ti.tl.ykozdssAg nrcg in.kabb osszerazocl-

.ion, es ez tctbbE-laeu1sbE sikerl,ilt is.

K1szonili.k ct szeruez6knek., bogy ct

lelkigyakorlatta./ egybele.ot(;ff bAtueget

n'te,gszeruezt€k.

Berecz Norbert, Vlsk

A lelkigyakorlatr6l eiSszol is le kell
szogezni, l-rogy fantzrsztikusan 7o cIo-

log. A rni lelkigyakorlatunk elsSsor:ban

arr6l sz6lt. hogy megismerjiih ma-

gtinkat, tirsainkat, istenf€16 €s egys€-
ges kozoss6996 kovlcso16djunk.
Nagyon fontos volt szfmomra, hogy
megl-rallgathattam mlsok v61em6ny6t
€s elk6pzel6seit. A jlt6kok alatt kide-
riilt, hogi mennyire vagyunk egys6ge-
sek hlrorn l-r(rnap elteite utln. V€gte-
leniil szelencs6snek 6rzem magam
az€rt, mert r6szt vehettelrt ezen a leiki-
gyakollaton, 6s mindenkinek aj6nlom,
l-rogy egyszer pr6bilja ki. En alig
vlrom a kovetkezSt. 6s rem61em,

hogy addigra m6g egys€gesebbek
lesztlnk.

Egressy Eva. Belegci6dr

Lelleiggtakorlctt - kicsit ntits uolt a
uelentenyent rrilct ctz elej€rt, es egeszert

mas a udg1n. NcLgjton nte,gtetszett, bi-
szen nrcst n'tirtden.kit emberkdttt isn'ter-

betteilt nt.eg, es nent csctk osztaly-

f6no k kent, os zta lytdrs ken t.

NagT's1" balas uctgltok ezArt a lelki
nt,egtisztulasert ct lelkigyakorlctt ueze-

tdinek €s la{ser(iinek, nxost l?tirxdent
I is:ta lt rftlt r I ka:, lhat ak

Tkctcs ouct Erikct, l,fttnkacs

Ez :r lelkigyakorlat igazi kikzrpcs<t-

l6dls volt s;uitmornra: 6szlnte besz6l-
get€sek, konnyek, jit6kok. Ez segitett
nelrcnr joirban rnegismelni az osztl-
lyon-rzrt, zrz egyes emberck rejtett alclt.
Riijotterr, hogy n-renr-ryi kozrts dolog
b'.'urt 6s viclirmit l enr-riinket. Ugvan-
alikor sok k€rcl6sernle is v11:rszt kap-
t21fi].

Schubelt .fr-rclit, Huszt

En. trzt kctptcrnt. cr,mi eleg .forttos e{ly

ko.zdsse,g .fe,i l6cleseben ; rtegpro bd lont
e I fo g a cl ni t ars u i n t cr. t c., l.y cr,r t n ct k, ct n'i i ly e -

rtek, n.enz szeretn€nt 6ket n'tegualtoz-

tc.r.ni. (litt.lt er6uel inclulok neki tlz rtj
negyecleutek, fii elbatarctzassctl b6ui-

tem, ltiilcr a lelkigltcrkorlcttnctk.
S zolanszky Ferertc, Lhcguar

V€lern6nyern s2e rint mir-rc1e nkile
nagy hatissal voit a lelkigyakorlat. lel-
ki rnegtisztul'hst, rnegirjulirst kaptunk.
A tirrsaslg kordben nagy nyiltslg ho-
nolt, 6szint6n ki meltLik rnondani
rnind pozitiv, mind ne!{ativ v6lem6-
nyeinket, 6r'z6seinket, tapaszt'.llatain-
kat. Ugy €rzem, egy 16p€ssel koze lebb

vagyunk ahhoz, hogy igaztn ,,ko-
zbss6g" legyiink. Szeretetet adtunk 6s

kapttrnk is egyarint. A siker fel€ veze-

t6 fiton ott volt (6s van) az IJr, €s fogja
keztinket, fiogy le ne t6rjiink a helyte-
len frtra.

Szujernbaiev Okszdnr. Ui:rkti

SzerintenT a. lelkigyakorlat eEg io ki-
kctpcsolSdits uolt, mind lelkileg, mind
testileg. Segitett jobban n'tegisnzerni
ntd.sokctt es onnutgamat. Eleinte nenx

ereztem jol magaln, de u€giil is sikeriilt
hailleszkerlnctn I jul ereznem nttr-

gatn. Killon koszotlom a uezetdknek 6s

oszta lyfdnokont t tck.
Ljrincz Erikot, Mrmkacs

Nem ilyennek goncloltam a lelki-
gyakorlatot. Ez tobb volt valarnilyen
szinten, mint egy lelkigyakorlat. Leg-
szebb 6lm6nyem 

^ 
lelkigyakorlat so-

r-ln meglep5 m6don a csend. Ulni a
templornban 6s besz6lgetni Istennel.
Ilyet m6g nem 6reztem. Ez a fens€ges

csend rnegvlltoztatott 6s mir nem itgy
gondoltam tdlsaimra, mint azel5tt.

Logojda jinos, Nagysz6lSs

A uelentenyen't egyertelmfien jo/
Vigre kiszctkctcltunk ct Jkraclsa.qos,
tcmtt.lasscil teli betkozncLpokbol, s fog-
lcilkozltattut'tk a bensdn.kkel. A bqttAs

nent. rnctrcrclt el. fular h€tf6rt reggel

maskdnt niztek egltn'tasra ctz osztitly-
tarsctk. A bgk6r solekcrl bcrralsitgosctbb,

rne,gbittebb lett. De a legf1bb pozitfutL-
nzct ennek a lelkigyctkorlatnak cr.z,

boglt elfogct,cltuk egymast ollcmnak,
antilyenek uctgytntk, sa.iat bibainkkal,

fogycttekossir.gainkkctl egyLitt. Koszo-
'nont/

A brcin'to uics Sart dor, Naglszdl1s

A lr'lkigvrl<or'lcton sz.amornr:t Inc.q-

hokkentS clolgok tortentek. R:,ijdttenr,

hogy sok'.rn szlmitanak rim 6s biznzrk

bennem. Ez olykor neh6z. mert nem

tuclok rliindig tok6letesen megfelelni
mlsok elvirlsair-rak. Szerintem min-
denki j6l €rezte magtrt, a programok
j6k voltak 6s ennek kovetkeztCben
mindenki jobban megismelkedett tar-

saivrl. cg1,1s johh egysegel. kozosse-
get keztliink elkotni.

Holozsnyai Norbert, Rer-re
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2003. nouernber 22-en a Munkdcsi
Magjtar Egiet megbiuasara a. mLtn-
kacsi kulnirbazban eldadast turtofi
Balczo Andrds b aromszoros olimpiai
bajnok, cjtszoros uilagbajnok ottusd.-

26, tizenkdt gyermek €desaPja. Az
elSadas el6tt Kalpdtaljan elsd alka-
lommal uetxtett4le le az elSad,o Ktil-
det6s cimfi fi@eL mely 1976-ban
kdsztilt. ,,A boldogsag nem ft'igg a si-
keressegtdl" cimet uisel6 elSadds
keretdben Balcz6 Andrds gond'ola-
tait, tapasztalatait, az 6uek soran
letiszLult felismereseit oszlotta meg a
ballgatosaggal, elsdsorban azonban
615 es mdlyen gyc)keredzS brt&. Ezek-
bdl a gondolatokbol ualogattunk ezen

az old.alon.

Az orrusA
193S-ben szr.ilettem, 6desaplm

evang6likus lelkEsz volt. Nyiregyhf-
ztrn lretts€giztem l956-ban. Egyetemi
feiv6telre nem szAmititattam, mert
rossz tanul6 voltam, €s pap volt az

ap6m. Tizenhat 6ves koromt6l ottu-
sizni akartam. 1956-ben Budapestre
mentem. Nyolc 6r6t dolgoztam, el6t-
te-uttrna edzettem. Sok j6 ottusdz6 is
dissziddlt akkoriban, igy nagyon ha'
mar bekertiltem a vtrlogatott csapatba.

Az IstrN: vani!

Valllsos nevei6st kaptam. M6gis,

mikor Pestre ken-iltem, egy id6 utln
nem volt k6ts6gem afel6l, hogy az

Isten nem l€tezik. Azt gondoltam,
lrogy emberek ahltak ki, 6s nekem
nem kell ilyen kapaszkod6. 7962-

ben, amikor rneghallottam aP6m ha-
ldlhir6t, hirtelen nyilvdnvalo, egy6r-

telmfi tudis t6.madt bennem, hogy az

Isten: van. Olyan fokri bels5 b6k6vei
j6tt egyttt, ami megv6dett minden
aggodalomt6l, bdnatt6I. Csak azon

csodllkoztam, hogyan 6lhettem
egyAltalLn abban a f6lre6rt6sben,
hogy az Isten nincsen.

Menno6xrn rel r soloocsAc
R6gen azt gondoltam, ha megnYer-

n6k egy vildgbajnoksigot, marad€k-
talanul boldog 1enn6k. Ezt azonban
az otodik vildgbajnoksdg ut6n sem

€reztem. Helyette htlnYt €teztem
magamban: a teljess6g ut6ni vigYat,
mely mindegyikiinkben megvan.
csak sokszor elnyomiuk, nem kutat-
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,,Aki elvesziti €let€t 6n€rtem, megtale$a azt"
Ba,lczd Andrd,s Munkd.c s on

juk. Rdjottem, hogy a iegnagyobb,
legvadabb vdgy ak teljestil6s6bSl sem
kertilok a boldogsdgnak abb,a az al-
Iapotlba, amir6l pedig tudom, hogy
l€tezik. De akkor minek edzek
ennyire? Iledtem kezdtem kerdsni a

vtrlaszt. A Biblilban ratal ltam effe a

mondatra: ,,Aki megtartja 61et6t, ei-
vesziti azt, s akr elvesziti 6iet6t €n6r-
tem, megtaltrl1a azt." Megertettem,
hogy ez azt jelenti: ha valaki c€lja
el6r6s6t5l, vigyai teljestii6s6t5l v6tia
a mand€ktalan boldogsigot, az be
van csapva. Ha viszont rdjott, hogY

onnan nem jon a b6ke, 6s teszi

tov6bb a dolglLt, megy a c6lja fel6, cle

mdr nem remeg az€rt, hogY azt el€t-
je, akkor fontossi vdlik a mik6nt. Ha
6gy 6rezzik, hogy vesztenival6nk
van azzal, hogy nem 6rjtik el a c€|t,
akkor alkalmatlanok vagyunk arra,

hogy el6rjtik.
A marad6ktalan boldogsigot az

Isten fenntafija magtrnak. Senkit5l,
semmit5l nem keriilhettink ebbe az

trIlapotba, csak 6t61e kaphatjuk.
Amint az ember csal6dik onmagtr-
ban, az el6rt c6l 6rt6k6ben, vary az

el nem 6r6se miatt, csal6dik eg6sz

addigi 6let6ben - akkor megtinil
benne a2 Istent megillet5 hely, amit
6 egyszerfen 6s gyorsan el is foglal.

Nagyon sokszor lt6ltem ezt. Mikor
verseny kozben elengedtem a gbr-
csos nyerni-akarlst, abban a pillanat-
ban - nem tiz perc m0lva vagY mls-
napL - minden menni kezdett, mint a
karikacsapls, 6s eltoitott a der(r, a

szabadsig, az 6r6m. Ereztem, hogy
valaki cselekszik helyettem. kez6he
vett: n-iagit6l megy minden. Csoclfla-
tos lllapot; azt gondolom, hogy ez az

az 6llapc't, amirSI J6zr"rs mondta: ,,el-
kozelgett a mennyek.orsziga".

,,Hti, rcAz, rs nEcrocsAt az Isrnru!"

Ma a bajoknak egyik legmClyebb
oka az, hogy az anydk elmennek az

orvoshoz. 6s megkerik. hogy a gyer-
meklldist, akit a szivtik alatt horda-
nak, olje meg. Nem tuclj6k, hogy a

legrosszabb variici6t vllasztjlk.
Mennyi baj sztrrmazik hosszir tlvon
egy ilyen nagzatgyilkossdgbol, 

^magzatgyllkossdgok sorczatab6ll Az
IstentSl val6 elszakad6.s, az istenr5l
alkotott hamis k6p kovetkezt6ben a

bfintr-rdat benne marad az emberek-
ben, 6s agyonnyomj a 5ket. Pedig Is-

ten e16 oda lehet lllni ilyen megalku-
vissal, magzatgyllkoltat6ssal is, €s azt

mondani neki: ,,Uram! Hibet kdvet-
tem el! Meggyilkoltattan a nlagzato-

mat. Bocsiss meg!" Mert irya van:

,,hti, igaz 6s megbocs6t az Isten".

Az elmirlt otven, illetve a volt Szov-
jetuni6ban az elmilt 85 6v igen nagy
k6rt tett nemzetr.inkon, amit nagyon
neh6z helyrehozni. Ez azonban nem
okarra,hogy az egyes ember amaga
hely6n, a maga konilm6nyeiben ne

torekedjen a teljessegre.

Osszeallfqna: Pdpai Zsuzsa'nna
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A Kelet-eu r6pai Vilegi Katolikusok
els6 kongresszusa Kiievben

(Folytatas, A cikk elsd resze az 01 Ac4ms 2003/8. sza_
ntcrban talcilbato.)

A misodik munkanap nyit6 szentmis6j6n Jaworski bi
boros homilitr16ban eimondta: ,,Nem osztanlm azEgyhitz
munkatdrsait egyh6.ziakra 6s viligiakra, benntik inkAbb az
Egyhtrz Krisztus Test6ben integrdl6dotr egys6g6t lltom,
al-rol a maguk elkotelez5dCse szerint mindketten azEvan-
g6lium teljessCg€r hirdetik."

Tadensz Kondrusievi cz rnoszkvai metr.opolita ossze-
foglalta a vtllgtak egyhiizi dokumentumokb6l - l<oztlik a
I(lnonjogban. a II. Vatikini Zsinaton. a ,,Christifideles
laici" kezdetfi aposroli lev6lben stb. - kir-ajzolhat6 f'ela_
datdt 6s kiildet6s6t. A villgi krisztushivd az egyhdzi eldl_
jdr6k rnellett - l-ra a kozoss6g Erdeke tgy kivinja - az tge_
hirdet6sben is r6szt vehet (Lumen Gentir-rm).

Guznran Carriquiry uruguayi szirmazist professzor
el5ad1,sa a kozoss6gek 6s mozgalmak hitre neveld sze-
rep6rSl sz6lt az Egyhdz krildet6s6ben, miurdn a k6p_
visel6k ben-rutattdk a Kongresszus n-runkdjlban r6szt vevd
egyes mozgalmakat 6s koz6ss6geket.

A harmadik munkanap a t 6rtanfrkrol va16 megeml6_
kez6s szellem6ben zajlott. Nagy virakozas el6zte meg
Kaznnir Sviatek minszki biboros eldadis:at, aki maga is 10
6vet toltott bortonokben. mir elSad1slnak cime is sokat
sejtetett: ,,A m6rtirok v6re az irj elet el5hirnoke: a tegnap
nifiirjai tlzennek a ma kereszt6nys6g6nek.,' Az eg6sz
el5aclis 6let6nek tanirsagtetele volt: iilcloz6s , sz6m6zet€s,
fbgslg, szabadsig, majcl azEgyhiz irjjidpit6se - e ker.crbe
fbglalta c-rssze e15ac1z'rs:'rt Sviatek biltor-os. akit vastapssal

Linnepeitek a Kongresszus r6sztvev5i. Eml6kezve II. Jd_
nos Pil pfpa gondolataira, miszerinr a vildgtak Egyh6z,
ban betoltott feladat*t helyertUk senki el nem v6gezheri,
ebben az elSadisban 6s a kongresszuson t6bbszor el_
hangzott a kdszonet a nagymamlknak, akik jelent6s sze_
repet jitszottak a lnit ltment6s6ben az ateista totalitdrius
rendszer idej6n. Az este folyami"n a mAttiroklrt 6s hiwal_
l6k€rt gorog katolikr-is szeraartas szerint tobb nyelven
megemi6kez6sre 6s szertaraA.sra kenilt sor.

A Kereszt6nyek Egysdge pipat TanAcsinak k6pviseld;'e,
Josef Maj SJ ,,Ut unum sinr: ajdnd6k 6s kihiv6s az egys€g-
re!" cimmel a IL Yatrklni Zsinat Unitatis Redinregatio
any againak ismertet€se meilett eldadAsitban remlltatott,
lrogy a pdpa is els5dleges lelkipdsztori felaclatd,nak tartia
az egysegre valo torekv6st.

Minden d6lutdn kerekasztal-besz6lget6sre 6s tanfsag_
tetelre kenilt sor, ahol a hdrorn aktiv munkanap alatt
megismeftuk az egyes orsz6gok vagy r6gi6k hir6iet€nek
tapaszta\atait. Egy dClutdn sz6t k€rt a kltrpltaljai gor6g
katolikus egyhdz delegdci6jitbol egy munkicsi pap: Ivan
Iszajevics, aki elmondta, liogy a katonasAga alatt a Belo_
rusz Nemzeti Front lever6s6re vez6nyelt6k. Osszet[izesre
v6gitl nem kenilt sor, de maradt egy emiEkezetes tor-
t€nete. Egy onk6nyes eltdt'ozds sordn bet6rt a templom_
ba, ahol im6"dsig kozben egy id5s ember megsz6litotta:
,,Csak nem fogsz rink, irtatlanokra l6ni?', Ez az ember.
annak a napnak az el6ad6ja voit: Kazimil Sviatek, jelen_
leg Belorusszia biborosa.

Altaldnosnak mondhat6, hogy az elmflt rendszer igen
m6ly €s hosszan gy6gyul6 sebeket eitett az emberek iel-
k6r-r. Sokan az el5retekint6s helyett m6g mindig r6gi
s6relmeiket emlegetik, ez€rt a vildgiak nem tucinak 6lni a
szab ads lag aclo mtrny iv al. A hite leti rap as ztalatokat reki nt_
ve irgy gondolorn, hogy Kdrpltalja egyhiza - a mlsszlo-
nirius atylknak koszonl"ret5en 6s kedvez5 fol<lrajzi
helyzet6b5l is ad6d6an - a lelki 6let, hir6ler, mozgalmak
6s kozoss€gek ter€n egylltalin nincs lemaradva, sdt.

Z6r6besz€d6ben Stafford biboros a Christifideles laici
(KrisztushivS viligiak) apostoli lev6l itelm6lkedes€re biz_
tatott minket, vaiarnint arra, hogy rninden orszb.gban a
jelenlegihez irasonl6 temadkajir kongresszust szervez-
zene k.

Biztos vagyok benne, hogy minden r6sztvev5 (rgy 6r-
'zett, amint a kongresszusi megnyit6n megfogalmazodott:

,,Felid6zztik 6s irjra \t€rezzik a 2001-es evi taiallcoz6
vend6gvdr'6 €s rneghitt hangulatdt Szentafydnkkal. Legyen
ez a kongresszLls ajindlk mindannyiunk sz6mira, €s
ajind€k r6szr.inkrSl 5szents€ge, II. J6nos p6I szAmtrra
v dlaszklpp en a 200 1 -es ukrajnai lito gat1.sira.,'

a M u n k a c s i R o m a i Ier t o t i k u s E gt b a z m 
" #' f; j;:T : r',:,
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Aki ma a pipit l1tja, elmondhatja,
hogy 5 nem vizet Pr6clikil 6s bort
iszik. hanem ngy 61, ahogY mindig is

tanitotta nektink. Nem hltlilt meg

solrasem az ttliba keruil5 pr6bat€-
telekt51. R6gen, amikor m€g sporlol-
ni is tudott, 6s sokkal tobb volt az

ereje, akkor ezt a tobb er5t mind
beleadta abba a f-eladatba, amit Isten-

t5l kapott: a papsigba €s pipasigba.
Mindezt Isten6rt 6s €rtiink tette. Nem

sp6rolt az erei€vel. soha. Akkor sem,

amikor tobb volt neki, 6s most sem,

amikor a szenved6s nagyon Pt6bira
teszi.

Kozvetlen munkatlrsai irgy nyilat-
koztak, hogy napirendje alig vilto-
zott, mi6ta beteg, irgY kell a kor-
nyezet6nek konYorogni, hogY leg-

allbb egy kicsivel tobbet pihenjen.
Ezt a tanitcsot van, arnikor elfogaclia

a pipa,6s van, an-rikor nem. 6 nern

n-ragir€n 61.

A szentatya pipasirglnak kezdetCn

logton a betegekhez €s a szenve-

d5khoz forcli-rlt. k6r've azt. ltogy
ajinljdl< fel az egyhAz€rt 6s 6rte a

szenved6seiket. Et're a h1tt6r-segit-

s6gre n-rindig nagyon szdmitott, mert

ez negy er'6t k6Pvisel. Most 6 is

szenved, 6s igy minclen elesett em-

belnek segits6get adhat h5sies kitar-

ttrsaval. Most is erdvel kormlny<>zza

az egyhtrzat: 2 sZenved6s erei6vel,

ami Isten el5tt sokkal nagyobb. t'uint

a fizikai er5.
Mikor megromlott a PiPa eg6szs6-

gi illapota, misr6l sem irtak 6s be-

sz6ltek a sa1t6ban, mint hogy nyug-

...es mctst.

Ui J{ajtds

A SZENTAIYAUUAN

IL./artos Pd.l trtegualasztasanctk ttapjan .

clijba n'regy-e, rnikot rnond mdr le. 6
6s a kornyezete sokszor rneger5-

sitette, hogy 6lete v€g6ig PaPa ma-

rad, nem monci le 6s nen megY

nyugdijba. Ezvtlan n6hinyan mar

n-regk6rclezt6k: Mi€rt? Mi6rt csinllja a

pipa tovlbb, arnikol ennyire neh6z,

6s ilyen beteg?'

Hit ez az! Lel'ret, hogY a j6 Isten

6ppen ezt aka\a, hogY tegYtik nrlr
t'el v€gre ezt a k6rd6st! Mel't ez a k6r-

d6s nj Lltat mlltat. Itt mir nincs er-

telme a megszokott 6s bilincsbe ver6

fogalrnaknak: CSak az€ a vil6g' aki

sz6p, er5s, eg6szs6ges 6s fiatal Nem.

Ez itt mlr nagyon kev€s.

A pipa szellemi mr-rnkdssiga v11-

tozatlan. de fizikai eleje csokkent a
sok szenved€s miatt. Mi6ta lithat6an
szenved. az6ta 6 egy - egyre na-

gyobb - jel is lett. Amikor eg6szs6ges

6s fiatal volt. nagyon sokan szerettdk,

melt sokaknak itnponllt egY PdPa,

akiflatal6s sportos_is. Most mir don-
teni kell rnellette. Igy hdt sokan in-
k/bl> kritizlljik. Akik viszont kitar-
tanak mellette. 

^zok 
kozott sokakban

nStt a szeretet. Aki rendszeresen lltja
a pipit, az \6t1a. hogY a korn;'s261s

n"rilyen talil6kony lett a szeretetben.

Kozvetlen munkatirsai sokkal figyel-
mesebbek, segits6gle 1l1and6an k€-

szek. a pipa egy szemvillanisib6l
tuclnak olvasni. Az embele\ Peclig
most is r,rgyanirgy tomegesen elmen-

nek nyilvdnos besz6deire. in'rAit'a.

H5sies er5feszit6seit litva mostanl-
ban mil egy fij, szeletetteljesebl-r

pirbesz1d is kialakr-rlt a pipa €s az

emberek kozott. Ha a PiPAnak be-

sz6d kozben egy kicsi pihenSre van

sztiks€ge, mert elfiradt, akkot' az em-

berek elkezdenek tapsolni, ezzel icl5t

hagyva neki 6s ielezve, hogy egy1i11-

dreznek vele. A sort m6g lehetne

folytatni sok tnls P€IdlwaI.
Van-e annil nagYobb dolog, tnint

amikor az emberekben n5 a szeretet:'

Mat sz6haszntrIattal mondva: a P1-

pinak kozvetien fSnoke a j6 Isten,

csak 6 ,,bocsfthatja e1". Ha 6 ftgY

clont. hogy maradjon. akkor biztosan

tanitani akar nektink a szentatya p€1-

dftj6.val, csak ocla ke1l figl'elniink. Es

lithatjuk, hog.v Isten gondolatai m1-

sok. mint az trItaltrnos kdzhangulat,

mefi Isten nem a sz6Ps6get 6s er5t

n6zi, hanem csakis a bels5t. 6 min-

clenkinek adra ezt a foldet, nem csak

az erdsek:lei €s iiataloknak, rnerl

Isten }':rr-eie: ::€lkul mindenkit szeretl

P. Kingct.



Ui J{ajtds

Sokunk sziv6ben szeretetteljes aggodalom €s izgalom
vo lt, ho gy S zentaty 6nk m e 96 ri -e p 6p iv i v trLas ztSs 6.nak 25 .

6vfordul6j6t. Aggodalmunk nem volt alaptalan, hiszen
mindannyian tudjuk, hogy szeretett Jlnos P6l p6p6nkon
az ut6bbi id5kben id5s kora 6s komoly betegs6ge elhatal-
masodni lltszlk. Mindemellett a vele egykorfi emberekkel
osszehason-liva a p6pa lelke, vidlms|ga 6s a vtI6g min-
den nepe irlnti szeretete nem oregedett meg, s5t...

25 €v egy ember 6let6ben bizony hosszfi id5. Szent
P6ter ut5dja negyed €vszLzadahordozza vdlldn nem csak
a Katolikus Anyaszentegyhdz, hanem az eg€sz vildg sor-
sit. gondj6t. bajlt. Ezen magatafiasaert igen krilonbozd
itCleteket. v6lem6nyeket, nem csak dics6reteket €s elis-
mer6seket kell elviselnie, hiszen sokan 6gy gondoljdk,
hogy a pipa kizdr6lagos feladata, hogy a Kr-isztus Egyhl-
zShoz tartoz6knak vallasr 6s lelki eletevel foglalkozzon,
6s ne foglaljon trLlist a villg politlkai €s gazclasigi k6rd6-
seiben. 6 ezt teljesen mdshogy laqa, es altrn t6lz5,s n6lktil
mondhatjuk, hogy szolgltlata €s uralkoddsa meghatdro-
z6an hozztrjirult a KX. szLzad v6g6nek megvlltoztatl.-
s6hoz.6 a krisztusi 6rt6keket k6pviseli, €s akarja 6w€ny-
re iuttatni az eg6.sz villgban.

A lengyel iLldoz6pap 6s 6rsek eg€szen kozelrSl ismerte
az elnyorrr6 hatalom lltal porig alLzott ember sorsdt - a

keresztEnyek€t6.s a nem kereszt6nyek6t egyarint.6 nem
azok koziil valo, akik csak kivtilrSl, a m€dia sokszor
elfer ditett 6s f6lretdj6k oztato hiradisain keresztiil tudnak'
azonosulni az elnyomott embelekkel. igy nagyon is meg-
€rthetjtik azt, hogy amikor Pdpa Urr-rnk feil6p a ma is
villguralomra torekv5, elnyom6 rendszerek ellen, akkor
val6ban eg).Lltt €rez a szenved6kkel, 6s cselekvd egytitt-
6r z6sr e sz6lit f el mindannyiunkat.

El5dei hagyomdnydt megszakitva a pipa kimozdult
nem csak a Yaliklnviros tenilet€r5I, hanem ltlii6b6l, s5t

Te vagly P6ter, aK6szilrla
25 6ue a.z egylcd,z €s a uildg szolgd.latd.ban
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a kontinensr5l is, hogy szemClyes jelenl6t6vel 6s buzdi
t6si:al er6sitse meg a vil6g minden r€sz€n 616 krisztus-
hiv5ket Skandinlvi6t6l Afrikdig, Amerik6t6l Azsiitig.

A p6pai reptilSg6p tobb mint szdz alkalommal szlllt fel
R6ma reptilSter€r5l. Ezek az utak a Szentatya szdm6ra
egy-egy nemzet, n6.p valllsi-kulturdlis hagyomS.nyaihoz
val6 zarindokl6st is jelentettek. ,Az utaz6 p6pa" jelz6t
nem v6letlentil kapta Jinos P6l pipa, hiszen imidsdgos,
alLzatos, embers6ges, vid6m, megfontolt, hatarozott Cs

humoros pdpdk tdbben is voltak az egyh6.zt6rt6nelem
foly2m6n, d,e utaz6, aviltg minden rlsz€re elzarAndokol6
egyhltzf6 Szent P6ter apostol 6ta nem volt.

Szentatyink 102 nemzetk6zi 6tra vAllalkozott negyed-
sztrzados p6pasiga alatt, amelynek folyamin 21,0 orsztgot
l tog tott meg, 6s t1bbszAzezer kilom6tert utazott. Em-
berek szAzezreivel alalkozott szemelyesen, 6s hivek mil-
li6it - vagy talin millilrdjait - buzditotta, tan'Ltotta a krisz-
tusi szeretetre.

Egy-egy ldtogat*sa tort6nelmi jelent5sdgfi volt, mdsok
pedig azok lehettek volna. Gondoljunk plldtruI arra,
hogy milyen nagy 6s tort6nelmet alkot6 pillanat lett volna
2001. jfniustrban, ha Ukrajnftban, a szl6v nyelvri keresz-
tenyseg bdlcsSj6ben tallikozik Nyugat pitriirk6ja, a PApa
a moszkvai orosz ortodox pAviarkaval. Nem II. J6nos
Pllon mirlott.

L pdpai jubileum megmozgatta a vilig kozv6lem6ny6t.
A rn6dia, a sajt6 eddig nem tapasztalhat6 m6don m6ltat-
ia 6s 6rt6kelte a negyed1vszdzados korm|nyzlst Sajnos,

a gonosz er5k megosztottlk a v6lem6nyeket, mert egye-
sek iddszeriinek vagy alkalomhoz ill6nek tartottdk a pil-
lanatot, hogy a Szentatya lemondjon €s ,,6tadja a staf6tftt
a fiatalabb nemzeddknek". Mira ezek a v6iem6nyek m6r
elhalkr-rltak, az tinnepl6s napjai befejezddtek, de Szent-
atydnk tovtrtjl>ta is rendriletlen lelkierSvel 6s bolcsessdg-
gel kormdnyozza 

^z 
Egyhdz Haj6jit. Az apostolut6d nem

torpan meg, hanem a Megvdlt6ba 6s a BoldogsAgos Sziiz
MfuiLba vetett bizalommal - akinek oltalmdba helyezte
eg€sz pipas6g6t 25 €vvel ezel6tt - vezetL az Egyhdzat,
erSsiti meg a katolikusokat Keleien €s Nyugaton, 6s ter-
vezi tovlbbi apostoli irtjait, amelyek kdztil kiemelkeclS
fontosslgfr a Kolnben (N6metorsz6g) 2005-ben megren-
dezend6 Ifjf sdgi Y il6gral5tlkoz6.

Azt hiszem, nekUnk, katolikusoknak 6s magyaroknak
nem is iehet m6s fohdsz aikunkon. mint ami €vszizadok
6ta 6seink ajkSn rs zengett a R6m6hoz 6s a P6pa |Jrhoz
va16 hfs6g szimb6lumak6nt: ,,Tartsd meg, Isten, Szent-
aty 6nkat, Kris ztusnak helytart6jiLtl" Amen.

Mikulyak Laszlo kispal:
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Hezar einnr

November 19. Egy €vvel ezelStt ezen a napon fildotta

meg a Szent Erzs€bet Napk6zi Otthon 6pr'l1et6t Pogdny

rsi6,n pl€bilnos Munklcson. Az egy6ves 6vfordul6 alkal-

m6b6l rinneps6gen tartottak az Otthon I6togat6i, segit6i

€s-vezet5i.

Nouember 27-30. A barmad'ik ndi Cursillot rendeztEk

meg Munkacson, a Pakb-b6'zban A resztueudk szama 33

uolt.

December 4-7. EIs6 alkalommal tafiottak KdrpiLtaliLn

Cursill6t f6rfiaknak Munkdcson, a Pitkh-hdzban, mintegy

30 r€szwevdve\

December 7 lfjusagi szentmisdre kertilt sor az unguari

pt1baniateruplomban az unguari jard's fiataljai szamara

A szentmiset Mdszd.ros Dotnonkos belyi plebd'nos a'tya ce-

lebralta. A szentn'tise utdn a Cantus koru's adott gyonyorfi

aduenti koncerlet, ert kouet6en pedig agape ud'rta a

r'1sztueudket.

December 9. Glt6ros szents6gimddds volt fiaraloknak

Ungvdron, a pl€bintatemplomban. Ugyanitt Tatz€ ima'

6r6t tartottak december 15-6n.

Fer.uiv.Asox

2003. december 28-a 6s 2004' janudr 1-je k6zdtt Ham-

burgban rendezik meg az Eur6pai lfi(sigi Taiz€i Ta-

Ilikoz6t. Ez lesz a ,Brzalom zafindokttla a fdldon" 26'

dllomlsa. A Munkicsi R6mai Katolikus Egyhlzmegye 47

fiata\Ial k6pviselteti magtrt a taltrIkoz6n'

De c emb e r 2 7 - 2 8 -ika ko zott uiras zt d's o s ifi u s agi le I kin ap

lesz az Ungudri Szent Gellert katolikus koll1giumban'

Mind.en fiatalt szeretettel ud'runk. Joueteletek szand'ekat

jelezz1tek tlngud.ron, az lfjfisir.gi lrodd'ban Popouics Krisz-

t i na n al. Tel.: 8-2-22-34 594.

2004. ianudr 4-€n du' 5 6rakor ifitsitgi szentmise lesz

Ungv6ron a pllbdniatemplomban. Minden 6rdek15d5t

szeretettel v1runk.

Taizdi imaora tesz 2004' januar 16-an Csapon a ron'ai

katolikus temPlomban

Tarz6i ima6ra lesz 2004' ianuhr 26-6n lJngviton a pI€-

biniatemplomban

Az Egybazn'tegyei Teotogiai Tanfolyam utolso elSaclft'si

iddpoi4a ebben a szemeszterben januar 10-en lesz'

VizsgaiddPontok: janud'r 24 6s 31'

Januilr 1.1-73-6n M6cs-lelkigyakorlatot tart koz6piskolls

fiataloknak M6sz6ros Domonkos aLya Gyertyanligeten A

lelkigyakorlat az onismeretr5l, mdsok ismeret6r6l, a lelki

sebekr5l €s az ima€let fejleszt6s€r6l sz6I' Jelentkezni

Ungv6ron, Popovics Kriszlinln|l iehet a 34594-es telefon-

szdmon vagy szem€lyesen a p\€b6ni6n'

Janu6.r 1J-an gitaros szentsdgimad'ds lesz az unguari

pl1baniatemPlomban.

Ktinrornr H1REK

Ta:u;€ Hamburgba hivia a fiatalokat
Hamburg: A hamburgi egyhlzmegye mintegy 300 p16-

bdni6ia lltia vendlgul december 29-e €s ianutrr 2-a k6zott

azoknak a fiataloknak ezreit, akik a taiz€i okumenikus

k6zoss6g felhiv6sa nyomdn €rkeznek a n6met virosba, a

,,Bizalom zartndokfitlira" .

Most 25. alkalommal rendezik meg ezt a taliikoz6t,

amelyet a kotlbbi 6vekben P6cs Vdrosa 6s Budapest is

Lektorok 6s akolitus ok avatAsa
Egerben

Az egyhetes lelkigyakorlat befeiezt€veI az egri Ba'

zrllki/rran 2003. novembet 23-in, Majnek Antal megy6s-

ptispdk megbizdsib6l, dr. Sereg6ly Istvdn egri 6rsek

lektorr6 avatta B€tes Isrv6n, Bunda Szabolcs, Lukdn

isp6"d harma<16ves kispapokat, vaiamint akolituss6 Mi-

kulydk Lltszl6 negyed6ves kispapot' Az avatasi szer-

tart'As utan fogactta az otdd6ves papnovend6kek - koz-

ttik N6meth Sdndor - nyilatkozatat, {riiszennt megfon-

tolt szlnd6kkal 6s elhatdtoztrssal k6rik a diak6nusszen-

tel6sre jeloltek kdz€ vaI6 feiv6telt.

A lektorok 6s akolitusok szolgllata mtrr az 6segyhftz

hagyom6nyo s gyakorlata lltal jelen van az egyhtzban'

Kiiiiasztitsukat 6s avatisukat - amely a papsitgra k6-

szr.i16k eset6ben kotelez6 - VI. Pel pipa szabLIyozta'

Mind a lektorok, mind az akolitusok az EgyhLz szer-

tart6saiban val6 segit6sre nyernek felav attrst'

A lektorok feladatai: feiolvassa Isten ig6j6t a liturgi-

kus osszejoveteleken, irinyitia a hivek tev6keny r6sz-

vetel6t, 6ket a szents6gek m6lt6 v6te16te el6k6sziti'

Avatlskor a pr.ispok a Bt'bhltt adia a keztikbe a kovet-

kez6 sz6veggel: ,,Vedd a Konlwek Konlw6t, a Szent-

irlst, hirdesd hiis6gesen azlstert ig6j6t, hogy egyre job-

ban 6lett6 vitli€k az emberi szivekben Amen'"

Az akolitusok feladata: a diak6nust 6s a papot kell

segitenitik a szolgllatukban. Sajltos feladatuk gondos-

ko <1ni az olt6r s zolgtrIatr6l' Re ndkiviili kis zol glltat6i az

trl<loztatilsnak; az akolitus pap vagy diak6nus hi6ny6-

ban az Oltdriszents6get kiteheti nyilvinos imldtrsta, de

ilddst Vele nem adhat. Feladatai koz6 tattozlk - mint

rendkivilli lldoztat6 - a betegek megliltogatlsa 6s meg-

trldoztatlsa rovid liturgia keret6ben.

Avatlskor a ptispdk a szentmis6re elSk6szitett osryat

n1u1t1a 6t e szavakkal: ,,Vedd a szentmis6hez szr'iks€ges

kenyeret, 6s irgy 6lj, hogy m6it6k6ppen szolgllhass az

Llr €s az Egyh6z asztaldntrl' Amen'"

K6rjtik a kedves Testv6reket, hogy imddkozzanak

Egyhdzmegy6nk iektorai6fi 6s akolitusaiErt, valamint a

szentel6s el6tt iirl6 diak6nus- 6s papjel6lt6rt'
basileios
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vend6gril latott. A n6met katolikus 6s m6s kereszt€ny

egyhAzak egyarlnt tdmogatttrk azt a tervet, hogy a tal6l-
koz6t Hamburgban rendezz€k meg

A franciaorszhgi Taiz€ okumenikus monasztikus kozos-
s€ge az elsS alelkoz6t 1978-banP6rizsban rendezte meg.

Az ut6bbi 6vekben B6cs, Mil6n6, Vars6, Barcelona, 2001-

ben pedig Budapest littta vendl.gtil az dkumenikus lelki-
s6ghez vonz6d6 fiatalokat. A taiz|i ,,Bizalom zadndokla'
ta'i nem azonos a katolikus egyhdz Ifitsigi Villgtaldlko-
z6jival, amelyet ugyancsak Hamburgban tartanak, 2005'

ben. WMK

II. J6nos Pii pipa fogadta az orosz eln<ik<it
Yatlkfn: November 5-€n, szetdiln ^ szentarya fogadta

Vlagyimir Putyin elnokdt. A kihallgat6s elei€n a p6'pa oro-

szul sz6lt az elndkhlz, mondv6n: ,,Imldkozom Oroszor-

szdg\rt." Ugyancsak oroszul koszonte meg mindazt, amit

az orosz elnOk a katolikusok 6s ortodoxok kozeled6s66rt

tesz.

Mint ismeretes, ktilondsen 2002 februiria 6ta, amtkor a

pdpa dont6se alapiln n6gy rij katolikus egyhdzmegy?t'

hoztak l6tre Oroszorszlgban, a Szentsz€k €s az orosz ot-
todox egyhLz viszonya el€gg6 fesztiltte vtrlt. Mindezt

megfigyel5k szerint neheziti az a kdril,m6ny is, hogy a

puspokok 6s papok egy r€sze lengyei sztrrmazlsit'.

Putyin elnok olaszorsz6'gi \ltogattrsa eISu (is1git6knak

irgy nyilatkozottt feladatdt nem els6sorban abban l6tja,

hogy meghivja Oroszotszdgba a pdp6t, hanem abban,

hogy segitse az egys€g itlnyitba tort6n6 l6p6seket.

A kihallgatds Joaquin Navarro-Valls szentsz6ki sz6vtvS

szerint mintegy harminc percig taftott, 6s igen sziv6lyes

l6gkorben zailott Ie. Zenit/MK

A szefitaty a r€szv6tnyilv drnlTtlsa az It akb an
rneggyilkolt olasz csenddrcik €s katonik miatt

Vatikan: II. Jdnos Pll pipa taYiratot inlezett Carlo Azeg-

lio Ciampi olasz iilamfdhoz, amelyben aztitja, hogy m6ly

fdjdalommal 6rtesr.ilt az hakban b6kemlsszi6t teljesit6

olasz csend6rok 6s katondk hallllr6l. Ismeretes, hogy

november 72-6n szetdltn a d61-ttaki Nassziri6ban egy

On.u.,*sdr ,tnvnaare

Tis zte lt S zerke s zt 6s,!g !
Hd.tabSt fogtam tollat, bogjt Onokon kereszttil nyilua-

n{tsam ki koszonetemet nebany jdteuSrunek. Elsdsorban

Szulincsale Sd.ndor atyAnak k1szonam a kozbenjard'sat

testi 6s telki gydgyuldsom erdekeben tett erdfeszitesei€rt'

Roska Pdter atyAnak ezuton koszdnom az imAit, aki,

bar tduol uan, de lelekben sokunkboz kozel, es aki imai-
ual sok bazass1'got megmentett. Koszoncim Gajdos

doletornd 6s lanya segitsdg4t, akik segitd iobbot nyuitot'
tak egjt ismeretlennek. Kc)szonetet mondok annak a kis

csapi kIzossdgnek, amely imaiual segit az embereknek.

Kosz6netet mondok az Uj Aalms szerkeszt6sdgenek a

lehetdseg*rt, bogt ennyi mind'ent megkoszonbetek. Es

kuiton koszonom Istennek, bogy uan mit megkoszon-

n6m/
Egy bald.s oluasS: M. V.

13-

teheraut6 attofie az olasz b6kemisszi6 v6delmi vonallt,
majd a benne Ul6 terrorista mfikod6sbe hozta a robban-

t6szerkezetet.
A mer6nyletben tdbb mint hirszan meghaltak, kozttik

L8 olasz szem€ly. L pApa aleghatS'tozottabban elit€Ite a

mer6nyletet, amely szavai szerint nem segiti e16 e meg-

gyotort orsztrgban a megb6k6l6st 6s az fijrakezd€st.

..Imddkozom Istenhez a halottak1rt, 6s k6rem az Urat'

hogy adjon vigaszt az lidozatok hozz|tartoz6inak, akik-

hez kr.ilondsen kozel 6rzem mag m a nagy gyisz eme

6rl1itban" - olvashat6 a szentatya tlviratdban, L p6pa arra

k6rte az olasz iilamf6t, hogy biztositsa im6ds6gos szoli-

daritls6t6l mindazokat a katondkat 6s civil szem6lyeket,

akik elkotelezik magukat az iraki lakossdg megsegit6s6-

nek neh6z feladatdban.
Az olasz 6llamf6 vtrIaszizenet6ben koszonetet mondott

a tlvirat1rt. ,,A pdp|nak az olasz nemzet itlnti szetetet€r6l

tan(rskod6 szavai nagy vigaszt jelentettek mindazok sz6-

mtrra, akik szeretteiket sitatilk" - irta izenellben az olasz

illamf6, majd utalt arra is, hogy II. Jinos PdI6liand6 fel-

W:isai a megb6k6l6sre nagy 6szt6nz6sI jelentenek ItAlia

sztrm\ra, hogy eur6pai partnereivel m6g hatEkonyabban
munkflkodjon Irak €s az eg1sz kozel-keleti t6rs6g b6k6-

je 6rdek6ben. WMK

A, pirya ism€telten eEtelte a terrorizmust
November !5-in, vasirnap az l.Jrangyala imldsig e15tt

a szeniratya tobb ezer zarlndokhoz sz6lva ism6telten

e1it6lte a terroizmust, megeml6kezve azokt6l a v6res ese-

m6nyekr5l, amelyek Irakban 6s T6rokorsztrgban tofien-
tek az el5z6 napokban.

A szentatya hangsiriyozta: nem szabad, hogy az ism6t- '

15d6 terrorcselekm6nyekre v6res megtori6s Iegyen a vi-
lasz, nem szabad, hogy ezek a cselekedetek elb6torta-

lanitstrk azokat, akik elleneznek mindenfaita erSszakos

cselekm€n1t. A gyiildlettel szembe kell dllitani az €Iet

tiszteletet, a nemzetek koz}tti szolidarittrst, 6s a iogok
tiszteletben tartlslnak elv6t. Lz e1626 napok torokorsz6-

gi 6s iraki cselekm6nyeit a pApa figy jellemezte, mint

amelyek eset€ben a terror a maga ,,v6szterhes m6dj1n"

ktiLlonosen tiszteletre m61t6 esem6nyekre - mint a b6ke

fenntatllsdra irinyui6 cselekedetek €s az tmldslg - tort

rd, irtatlan emberek 6iet6t kovetelve.
Lz isztambuli zsinag6ga elleni gyilkos mer6nyietet a

pltpa mAr egy nappal kor6bban, szombat d61ut6n is ke-

m€ny szavakkal itllte e1. Minden l6akaratf embert feihi-

vott arra, hogy it6lje el a tertotizmust. Mint mondta: a valr-

llsok kozotti kriionbs6g soha nem vezethet v6res konf-

liktushoz. A szentaq/a egyfittal t€szv1tdt felezte ki az

aldozatok hozzAtartoz6inak. KA P/M K

Erd6 P€ter biboros fjabb pitpai rtegbizfusa
Vatikan: A szentaty^ az utols6, okt6ber 21-6n kreitltbi-

borosokat kinevezte a r6mai kriria egy vagy tobb dikasz-

t6rium6nak tagjai kdz€. Mint ismeretes, az ilj biborosok

kozott volt Erd6 P6ter, esztergom-budapesti 6rsek, Ma-

gyarorszdg primilsa is. Erdd P€tefi, a Katolikus Nevel6s

Kongregici6 ja, valamint az EgyhLzi Torv6nyszovegeket

€rtelmez6 P6pai Tan6cs tagjtvi nevezte ki a szentatya.
WMK
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Szent Lircia
szfz, vEnlell0
flnnepe. d.ecember 13.

Az 5-6. szLzadr legendds szenved6s-

tort6net szerint Lircia Siracusa vdtos6-

nak egyik legel5kel6bb csa16di6b6l

sz|rmazott. Ez a v6ros az 6kori Szicilia

kozpontja volt. Lficia elkis€rte beteg

e<lesanyjdt a mintegy negyven_ m6rf6ld-
nyire l6v5 Katdnilba, Szent Agota sir-

jithoz, hogy gy6 gyuli'sitt k6r16k. Miutdn
az ldesanyja meggy6gyult, Lircidnak

volt egy ftlma: Itgota jelent meg neki,

€s mint a hi:gitt, k€tdezte meg, hogY

mr€rt az idegenben l€v6 sitntrl kerest6k
a gy6gp1lst, mikor Lfcia a sai6t hit€-
vel is meggy6gyithatt^ volna anyi6t.

Agota megig€ne Litcllnak, hogy szu-

zess6ge 6s szeretete iutalmak€nt az Ur

6ltala 6ppen olyan nagy dics5s6get

szerez majcl Siracus1nak, mint amiiyet

6 Katlnilnak adott vertan(sdga fital.
Otjukon hazafel€ Lircia rnegkapta az

enged6lyt anyiiLr6l, hogy ne kellien

f€rihez mennie, s amit hozomdnyk6nt
birtokol, azzal tetszlse szerint binhat.

Szenved6stortCnete szerint Liciit'
6llit6lagos v6leg6nye, egy pogdny ifiir
hurcolta bir6sig el€ bosszirb6l, mert

elesett a htrzassitgt6l 6s ktilonosen a
hozorninyt6l

A bir6 - 6pPen fgY, mint Agota ese-

t€ben - parancsot adott ara, hogy nyil-
vlnosbdzban gyalitzzLk meg Lrici6t, ha

rn6r nem akar f€rjhez menni. Ugy gon-

dolta, lrogy ezzel maid kifizi a ldnyb6l

az 6l1it61ag benne lak6 Szentlelket.

Csakhogy a Szentl6lek Ltcia segits6-

g€re sietett: olyan neh€zz6 tette a tes-

t6t, l-rogy setntni m6c1on nem tudtik
elmozclitani helyeb6l.' Eztrlan. mint
annyi ri6s vertani eseteben, a legktr
1onf616bb l1nzasok kovett6k egymest,

de L0cia imtrdsigdnak hat6s6ta egyik
sem trrdott fAidalmat okozni. V6gezettil

a bir6 parancsira katddal d1ft1k 6t a
torklt, de nem halt meg azonnal, s5t'

ebben az Allapotdban meg tanitotta is a

n6pet, s csak akkor halt meg, amikor

egy ociasiet6 pap,= kez6b61 folvette az

utols6 kenetet.
A koz€pkorban L:i'cia a legkedvel-

tebb szentek koz€ tartozott. Legencla-

i6,b6l ir6k. fest5k 6s kolt6k - kbzttik
Dante is - meritettek. Oltalm6€rt folya-

modtak a vakok 6s a szembetegs6gek-

ben szenved5k (mivel a neve a

lux=f6ny sz6b6l ered), a bijnbin6
utcan6k, a foldmiivesek 6s a ktrlonf6le
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December szentiei
k6zmfivesek, de ugyanigy a varr6n6k,
a pfrnaklszit6k 6s a nyergesek is, mi-
vel valamennyien hegYes szersz6-

mokkal dolgoznak.

Legendik a szentek 6let6b6l

.Kenty SzentJdnos
December 23.

0ton volt R6ma fel6, amikor hirtelen
rabl6k rohant6k meg, megvert6k 6s el-
vett6k minden€t. 6 6gre 6s f6ldte biz-
tositotta 5ket, hogy nem mat'adt sem-

mije. Mikor a rabl6k od6bbllltak 6s 6

magithoz tert a r6mulet€b61, esz6be

jutott, hogy elindul6sa el6tt, €ppen az

irtonill6kla gondolva, n1hltny talllt az

ing6be varrt. S ezt nem adta oda. Ez€rt'

fut6snak erecit 6s utol€rte a rabl6kat,
t6rdre borttlva valiotta meg nekik,
hogy nem mondott igazat, s ezzel t6-

szolgAIt Isten haragjdn. Maid atnyiitot-
ta nekik rz ingbe varrott penzt. A rab-

l6k ett6l annyira megillet6dtek, hogy

5k vetett€k rnagukat a szent lftb/ahoz,

6s bocsdnat6t k6rve visszaadtitk mincle-

n€t, amit elvettek t5le.

Tanitv dnya: al egy asztalnii ltkezett
a kollCgitrmban. Egy alkalommal sz€t-

osztotta a h(rst, minclenkinek a mag

r€sz€t. maid az utols6 szeletet a sai t
tiny€rilara tette. Ebben a pillanatban

egy koldus kopogtatott vdratlanul €s

enni k6r't. Jfnos zoksz6 n6lktil fogta a

t6ny€rj6t, 6s a taita l6v6 hrist a koldus

keztbe aclta, aki moh6n vetette maget

az €telre. A kovetkez5 pillanatban vala-

mennyien 6szrevett6k, hogy a mester

tAny1ri|n ism6t egy clarab hirs ldtl'rat6,

amit 5 - oromrnel fogaclva a Gondvise-
I€s aj/and€l6t - i6iz(ten elfogyasztott.

E csocla ernl6k6re a krakk6i koll6-

giumban bevezett6k a kovetkez5 szo-

klst: legal6bb egy szeg6nynek mincien

alkaloinmal egytitt kellett €tkeznie a

dilkokkai. S ha az qt6ban megjelent

egy szeglny ember, a folszolgll6nak
hangosan be kellett jeientenie 5t, mire

az asztaln/al iil6k igy viiaszoltak:

,,Krisztus jon!" S ugyancsakJ6nos eml6-

kezet€r e alapitv 6nyt tettek, hogy abb6l

minclen 6vben n6h6ny rlszorul6 em-

bert fokuhlazzanak.

Szent I. Szilveszter PiPa
December 31.

Egy legende szerint Konstantin csa-

szdr, rniutAn meghoclirotta R6mit. m6g

egyszer uldoz€st kezdett a kercszte-

nyek ellen. Ez€t leprinal bfnh5dott.
Egylk ljszaka t\m/aban megjelent neki
P6ter 6s P61 apostol, aktk azt mondtik
neki: gy6gyul6st sehol m6shol nem re-

m6lhet, csak Szilveszter pAp:an61, aki
tud egy csodatevS fort6sr6l, melynek
vize mindazokat meggy6gyiria, akik
megmeriilnek benne.

Szilveszter azonban nem volt R6m6-

ban, mert az uldoz€s el6l a Soracte-

hegy egyik barlangitrba h(tz6dott visz-

sza. A csisztrr azonnal koveteket
kuldott hozz6, 6s k6rte, joijdn vissza

R6mtrba. Szilveszter vissza is tCrt, s ta-

nitani kezdte a csisz6rt a kereszt6ny

hitre, megnyittatta vele a bortonoket,
melyekben a kereszt€nY foglYokat
6rizt€k, majd elvezette a keresztel6me-

dencChez. Ott a csdszAr visszanyerte

eg€szs€g1t. Hilab6l azonnal t6ffcnye-
ket bocsltott ki az Egyhitz lavdra, €s

nagy aj6ndlkokkal fejezte kt hitlitiin a

gy6gy,ills6rt. Az egyik templom 6pit6-

s6n61 5 maga is kapftt ragaclott, es ti-

zenk€t kosdrnyi foldet a saiit v:alldn

szlllitott e|.
Szimbolikus jelent6se vao a sLrktrny'

161 sz6l6 tdrtenetnek. Eszerint pogtny
papok jottek'rKonstantinhoz, 6s' keser-

vesen panaszolttrk, hogy mi6ta a csil-

szlr megkeresztelkedett, megjelent egy

barlangban egy hatalmas sirkdnY,
amely naponta tobb embert fal fol.

Konstantin ertesitette a clologr6l a p6-

pdt, aki rnegig€rte, hogy 6rtalnatlannd
teszi a sltrk6nyt.

Mikozben Szilveszter im/adkozott,

megjeient neki Szent P6rer. es folsz6li
totta, hogy rninden f6lelem n6lktil
ereszkeclj6k le k6t papjdval egFitt a

sirklny barlangi2ba, s J6zus l{risztt'ts

nev6ben \<btozz€k meg a sirklnYt,
majd a kereszt jel6r'el pecs6telj6k le a

barlangot.
Szilveszter teh1t k6t reszket5 pappal

irtnak indult. Ll6sz/alltak a batlangba' a

S6tln lak6hely6re, megkdtozt€k a vad'
6llatot, majcl lepecsCtelt€k a m6lyen

fekv6 barlangot a kereszt jel6ve1, 6s

elindultak vissza a felszin fe16. A fo-

lyos6n azonban belebotlottak k6t holt-

testbe: k1t varizsl6 lopakoclott utdnttk

kivlncsian, de a vad/Jrlat mErges lehe-

lete megolte 5ket. Szilveszter mind-

kett6juket talpra dllitotta, es eg),un iot-
tek fol a v6rakoz6 emberekilez. Nem

csoda, hogy evrtan az emberek sere-

gesttil k6rt6k a keresztseget.



Tegyiink valarni sz€pet Isten€rt!
Kalkutta.i Terdz a.ny a. boldoggd. a,a a.td.s a.

U1 Hajtd"s

(Folytatas. A cikk els6 rdsze az O1 Hajtds 2OO3/5.
szaruaban talalbato.)

Mi kovetkez tk Ter€z anya utan- tett6k fol szomorftan
a k6rd6st sokan, amikor meghalt -, k6pesek lesznek-e a

n5v6rek folytatni apostoli munkd.jukat az 5 vezet€se, tri-
nyit5,sa, tLmogatlsa n61kn1? Val6ban n6lkrllozhetetlen-
nek li.tszott, mintha az eg6sz 6pr,i1et, amit emeh, az 5
vdildn n1.ugodn6k. A kdzv6lem6ny 6s a tisztviselSk fdleg
5t ismert6k, majdnem mindenki ,,Ter€z anya n6v€reir5l"
besz6lt, elismerwe egyedril6ll6 kartzmdjit. ,,Ha a T6rsa-
s6g Isten m{ive, akkor tart6s lesz - mondta Ter€z anya,
majd hatArozottan hozzLtette -, de ha a n6v6rek nem
maradnak h[is6gesek, ha nem Isten dics6s6g6re dolgoz-
nak, akkor Isten el is torolheti a T6rsasigot." A rend-
alapit6 nagy hangsrllyt fektetett linyai nevel6s6re. ,,Az
6n legfontosabb munkdm a n6v6rek kik6pz6se" - mon-
dogatta gyal<ran. Kezdetben a novicitrk,,k€zi megmun-
kllisban" r6szestiltek, Ter€z anya mindegyikr-ikre sze-
m6lyesen figyelt. El5k6szitette 5ket, hogy Krisztus
vtrlasztott menyasszonyaivi vAljanak. Bevezette 6ket a

lel ki 6letbe, onrnegtagxd isba, alazatba. szolgAlarba. ls-
ten 6s felebardtjuk szeretet€be, 6s begyakoroltatta vehik,
hogyan tallljik meg ez imddsdgban Istent. Gyakran
tanlcsolta lelnyatnak:,,Mosolyogj2tokl Mosolyogjatok
szenved6setekbenJ6zusra - mert hogy igazin a Szeretet
Misszloniriusai legyetek, ahhaz vidim lidozatnak kell
lennetek."

A k6rd6sre: ,,Mi kovetke ztk Ter€z anya tttrn?" megvolt
a biztos vtrlasz - Ter€z anya utln a Szel'etet Misszionl-
riusai. Az alapit6 sikeresen oldotta meg legnagyobb fela-
datlt. A j61 kik6pzett n6v6rek meg tudrak iilni a maguk
libin, 6s 1t tudtlk venni az tigyeket. A ,,szeg6nyek pit-
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fog6jdnak" kis mdsai lettek 5k, az 5 mintllira alakultak.
Viselkecl€silkben 6s munkijr,rkban min<len ember latta
€s lltja ma is, mint gondolkodik, tanit 6s cselekszik Any-
lrrk.

Ter6z anyit6l egyszer megkdrciezt6k, mit tekint a leg-
fontosabbnak a n6v6rek nevel6s6ben. ,,Legfontosabb -
felelte -, hogy m6ly, szem6lyes szeretetre szoktassik
6ket az Oltlriszents€g irlnt, irgy, hogy meg tlrdjek lehi
az Eucharisztitrban J6zust. Akkor majd elmennek 6s

megtallljdk J6zr-rst felebar'ltjukban 6s szolgdlni fogj|k a

szegCnyekben." A n5v6rek lendszeint aznap kapjitk
meg beosztisukat, amikor leteszik fogadaimaikat, 6s

mdr indulniuk kell a szolg'alat heiy6re, legyen az ak1.r

egy m6sik orszigban, akdr egy m6sik kontinensen.
,,Nektink nem probl6ma a csomagolls - mondta egy
n5v€r. - Minthogy semmink sincs, tiz percen beltil k6-
szen vagyunk."

Ter6z anya vll4.gszinten szenett becsriletet annak, ami-
fe sokan vlilalkoztak mdr tobb-kevesebb sikerrel. Isten
ezt a tor€keny n6t, minden adottsigtval 6.s hib|jiva|
gyenge kik6pz6s6vel, arra hivta el, hogy az 6 munkdjlt
v'gezze, mert teljesen aldvetette magtrt Neki. Elhozta a

szeretet f€ny6t a foldre, €s szavaival 61ve ,,valami nagyon
sz€pet" tett Isten€rt.

Bunda Sz&bolcs kisDaD
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,,Akinek ket rubd.ja uan, az egYi-

ket adja oda annak, akinek egy

sinCs! S akinek uan mit ennie,
ugtan[gt teglten!" (Lk 3,11)

Ebben az adventi idSszakban,
amikor kar lcsonyra k6sztilunk, itjra
el5t6rbe kerijl Keresztel6 Szent Ji-
nos alakja. Isten az6rt ktildte 6t,

hogy elSk6szitse az eljovend5 Mes-

sitrs itjitt. Aklk hozzd fordultak,
azokt6l 61etr,1k gyokeres megv trltoz-

tatdsit k6rte: ,,Teremj6tek hitt a

bfnblnat m61t6 gyumolcs6t!"' Es

akt azt klrdezte t51e: ,,Mit tegyr,ink
tel:r t?"', annakigy vtrIaszolt:

.,Akittek kel rubaio uan. az egYl-

ket adja oda annak, akinek egY

sincs! S akinek uan mil ennie,
ugtanigy tegyen!"

Mi6r1 adjak a misiknak a ff:-a.ga-

m6b6l?
A mdsikat is Isten teremtette, itgY,

mint engem. Teslvet'em 5. lenYem

r6sze. ,,Nem tudok klrt tenni ben-
ned an6ikul, hogy rneg ne sebez-

n6m sajdt magama1 is"3 - mondta
Gandhi. Ajlnd6knak letttink te-

renfve egymis sz6.m6ra, Isten k6P-

rrll.sA.ra, aki Szeretet. A szeretet is-

teni torw6nye be van iwa g€n-
jeinkbe. J6ztts, amikor koz6nk 1ott,
villgosan kinyiiatkoztatta ezt ne'
ktink, amikor irj parancsot adott:

,Amint 6n szerettelek titeket, itgy
szeress6tek egym1st ti isl"" Ez a

,,Mennyorsz6g tow€nYe, a Szent-

hiromsig 6lete itt a foldon, az

evang6lium szive. Amint az ALYa, a

Fiir 6s a Szentl6lek telies kozoss6g-

ben 61nek a Mennyben, annYira,

hogy teljesen egyek', ugyan(tgy a

foldon mi is olyan m6rt6kben va-

gyunk onmagunk, arnennyire meg-
6lii1k a szeretet kolcsonoss6g€t.
Amint a Fit ezt mondla az AtYinak:

,,mindaz, amr az eny6m, a ti6d, 6s

ami a ti€d, az eny€m"6, itgy kozot-
tLlnk is akkor val6sul meg teljes
m6rt6kben a szeretet, ha nemcsak

a lelki lavakat osztiuk meg, hanem
az anyagiakat rs.

Felebardtunk szuks6glete min-
denki szriks6glet6v6 kell, hogy
viiljon. Valakinek nincs llllsa? Mint-
ha nekem nem ienne. Valakinek
beteg az €desanyla? Ugy segitem
6t, mintha az eny6mlenne az. Yan,
aki 6hes? Mintha 6n 1enn6k 6hes, 6s

6gy pr6b6lom el5teremteni az 6telt,
mintha sajtrt magamnak tenn€m.

Ez a 1eruzsllemi e1s6 kereszte-
nyek tapasztalata: ,,A hiv5k soka-

sigiLnak egy volt a szivelelke.
Egyikuk sem mondott birtokdb6l
semmit sem a sajlt tulajdontrnak,
hanem mindentik kozos volt."'
Olyan vagyonkozoss6g volt QZ,

amelyet b6r nem volt kotelez6,
m6gis nagyon intenziven gYako-
roltak. Pdl apostol megmagyarizza:
nem arr6l van sz6, hogy egyeseket
neh€z helyzetbe kellene hozni
az6.rt, hogy misokon segitstink,
hanem arr61, hogy megval6suljon
az ,,egyenl5 m6rt6k szerint"" e1ve.

Cezireai Szent Vaztrl ezt mondja:

,Az €hez6ket illeti rneg az akeny€.r,
amit f6lreteszel, lidafitrban 5rzott
kabdtod a mezitelennek jir, rejtve

Srzott p1nzed pedig a szuks6get
szenved5k6."'

Szent Agoston pedig: ,,A gazda-

gok feleslege a szeg€nyeket illeti.""'

,,A szeg6nyeknek is segitenitik
keil egymdson: egyiktik llbat kol-
csonozheti a sinttrnak, a misikuk
szem6t a vaknak; ism6t mis rnegll-
tog thatja a betegeket.""

,,Akinek ket ruhaja uan, az
eg,tiket adia oda A'nnak', akinek egy

sincs/ S akinek uan mit ennie,

ugyanigy tegyen!"

Ma is el[ettink tigy, mint az elsd

kereszt6nyek. Az evang6lium nem
ut6pia. Ezt bizonyitjlk pl. azok az
(rj egyh6,zi mozgalmak, amelyeket a

Szentl6lek hozott l6tre az egy-
hlzban, hogy az eis6 kereszt6nYek
evang6liumi radikalitdsit hivja 6jra

6letre frissess6gdvel, 6s hogy vlia-

szoljon az 6ritrsi rgazsigtalanstg-
ban 6s szeg6nysEgben 615 mai tar-
sadalom nagy kihivisaira.

Emi6kszem a Fokoldre Mozgalom
kezdet€te, amikor az 6) kaizma a

szeg6nyek irinti killonleges sze-

retetet iiltette a szivrinkbe. Amikor
taldlkoztunk veluk az utcln, felir'-

ttrk egy kis jegyzetftizetbe a ci'
muket, hogy felkereshesstik 5ket,
hogy segitsrink nekik. J6zust 16ttuk

bennuk, aki azt" tnondta: ,,nekem
tettetek"l'?. Miutin meglltogattr-rk
Sket visk6ikban, meghivtuk 5ket
magunkhoz ebddre. Nekik tartogat-
tuk a legszebb asztalteritSt, a leg-
jobb ev5eszkozoket, a legjobb fala-
tokat. Az els6 fokoldrban az asztal'
ntrl igy fogialtunk helyet: egy foko-
larina, egy szeg6ny, egy fokolarina,
egy szeg6ny...

Egy nap irgy 6reztuk, az IJr azt

k6ri t51iink, hogy vlljunk mi
magunk szeg6nnye. hogy igy szol-
gilhassuk a szeglnyeket 6s min-
denkit. Ez6rt mindegyiktink az e\s5

fokolir egylk szobirjlnak kozep€re
lette mindazt . 'au-rircil frgy gondolt:r.
hogy felesleges a szimAla. Volt ott
tavaszi kabit. egy pir kesztyLi, ka

Lnp, rn6g egy szSrmebunda is...

Az6ta pedig, hogy adni tudir-rnk a

szeg6nyeknek, olyan vlllalatokat
alapitottunk, ameiyek munkahelyet
biztositanak. nyereseget telmelnel<.

amit a liszor-u16k kapnak meg.

De rn6g sokat kell tennunk a

,,szeg6nyek6rt".

,.Akitrck ket ntbaja uan. rrz egYi-

ket adja ocla. annak, akinek egt
sincs! S akinek uan mit en"nie,

ugyanigy tegltett.t"

Lehet, hogy 6szre sern vesszr-ik,

hogy nlilyen sok kincsunk van,

amit kozosbe tehetunk. Finomitani
kel1 6rz6kenys6gr-rnkon, 6s e1 keli
sajltitanunk bizonyos ismereteket
ahhoz, hogy t6nylegesen segiteni
tudjunk, hogy megtallljuk a test-

v6ris6g meg6l6s6nek m6djit. Ad-
hatjuk szivr-ink szeretet6t. kinyil-



vAnithatjuk bar|ti szindlkunkat,
litadhatjuk oromtinket, rendelke-
z6sre bocsi.thaijuk id6nker, Imlin-
kat; sz6ban vagy irtsban kozosbe
tehetjrik bels6 gazdagsigunkat.
Vannak ezen kivril olyan tdrgyaink
is - tdsk6k, tollak, konlwek, p6nz,
Iakis vagy iiLrmfi -, amelyeket ren-
delkez6sre bocsithatunk. Lehet,
hogy sok mindenr osszegyiijttink
arra gondolva, hogy egyszer majd
sztiks6grink lesz ri, mikozben kor-
nyezetrinkben vaiakinek stirg6sen
€ppen az kellene.

Ahogyan minden nov6ny csak
annyr vizet sziv fel a taIajb6l,
amennyire szriks6ge van, irgy mi is
pr6bdljunk meg csak annyit bir-
tokolni, amennyi n6lkr_ilozhetetlen.

-|obb, ha id6nk6nt azt vessztik
eszre, hogy hilnyzik valami; jobb
kicsit szeg6nynek lenni, mint kicsit
gazdagnak.

,,Ha mindannyian rnegel6ged-
n6nk a sztiks6gessel" - rnondta
Szent Vazul -, ,6s foloslegr-inket a
n6lktilozSknek adnfnk, nerr lenne
tobb6 sen"r gazdag, sem szeg6ny."r3

Pr6blljuk meg, kezdjtink el fgy
6lni! J6zus biztosan nem fog meg-
feledkezni arr6I, hogy elkiildje
nektink a sztrzszorosr; igy tovibbi
lehetSs6gr-ink lesz arra, hogy ad-
junk. V6gril pedig azt fogja mon-
clani nekiink, llogy arnit odaadtr:nk
bdrkinek is, azr Neki adruk oda.

Cbiara Lttbich

, LK 3,8

' I.k 3,t0
r V.o.: \Wilhelm Mtihs, A sziv sza-

var, Uj Vlros, Budapest, 2002, 73. o.
n 
.In t3,34

t V.o.: Jn 17,11
,, 
1n 17,10

'1 ApCseI4,J2
* 2Kor 8,13

' Aforismi e citazioni cristiane
[Kereszt6ny af orizmtrk 6s id6zetek],
Pienrme, 7994, 44.o.

"'U.o., 45.o.
" u.o.
" Mt 25,40

'3 Aforismi e citazioni cristiane
[I(ereszt6ny af orizmlk 6s id6zetek],
Piemme, 7994, 44.o.
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Mea culpa...
Es kardcsony voh. irjra kardcsony... Kasz6 olga €ppen a szomsz€d. R6zsikdn

morfondirozott. Vajon igaz-e, hogy d meg a Lajtay pista. ..? Bdr Kocsisn6 nagyon
er6sitette, hogy a sajet kct szem6vel l6ita dket tegnapel5tt este a parkban,
amikor a l6ny6t6l j6tt hazafel€. Na, a R6zsi is j6 firma, megeserr 1lny l€tire - az
eg6sz falu besz6lte, hogy az€rt vort a tavaly f6l 6vig pesten, mert gyereket szrilr,
€s ottlragyta egy nevel5otthonban - nem dtalt egy fiatal fltval kikezdeni, t6n
m6g el is akarn/a v€tetni magat velel Befel6 j6vet I6tta is - hitul 6llt, nem fu-
rakodott el6re a tisztess€ges asszonyok k6ze -, olyan ijtatos k6pet v6gott,
mintha jeientene valarnit a karicsony, a templom, a szentmise. reaig, na t<et-
szer egy €vben ldtni itt, az j6. ott volt a baritnSje is, az az Inga. Bdr arr6l m€g
semmit sem hallott, de ki tudja...? fis egydltal|n, mit keres irr, hiszen pravoszldv?

Hirtelen 
^zt 

vette 6szre, hogy valahogy kimagaslik a padsorb6l. Mir min-
denki let€rdelt, 5 meg annyira belefeledkezett gondolataiba, hogy nem is fi-
gyelt a szerlartlas menet€re.

-Lattad? - sfrgta hdrom sorral htrtrlbb Btz6.sn6 s6gorn5j6nek, Katb.nak.
-Biztos a r1szeg uran jar 

^z 
esze. A tegnap megint cirkuszolt; kifdzt€k a

pllinklt az rinnepre, cle mar tin semmi sincs bei6le, az az ember mindent
leereszt a nyeldekl6j €n - vAlaszolta Kata asszony.

,,Ezek is befoghatndk m/at a szAjukat, csak mist megsz6lni, az az egy sz6_
rakozdsuk van" - gondolta a mellertiik nl6, 6llan<j6 templomj6r6 Bozsi n6ni.
,,Btz1.sn€ is milyen vail4sos lett irjabban. Tiz 6vvel ezeldtt 

^zt 
sem tudta, hogy

hogyan vetik a kereszret. Most meg veri a mell€t, hogy d mindig is hivd volt.
M€g a fiitt is hittanra liratja, pedig azel6tt h/anyszor tallalkoztam vele a templom
korny6k6n kardcsonykoq irgus szemmel figyelre, hogy ki mer ide bel€pni a
tiltds ellen€re..." M€rgesen rlnrott egyet fekete kenddj€n, €s 6jra megkototte
trlla alatt. ,,M6r enn€l jobb a T6th Zs6fi is. Az r6gen sem jirt remplomba, de
most se. Nem adja a nagyor, hogy d milyen vallfsos.,,

Bozsi n6ni kiegyenesitette ftrj6s t6rdeit, 6s d is beilllt a sorba, a szentosrydr .
oszt6 tisztelendS irr el€.

Hosszir volt a sor, sokan trldoztak. szinte kitiniltek a paclsorok. J€zus
let6se alkalmib6l mindenki szeretett volna rdszesrilni I{risztus megtisztit6,
bocs'it6 test€bcil.

-,,52€p... - sz6lt oda Inga R6zsik/anak. - M6g a templomotok
6k nem /akl,oztak. Eg6szen a szenteltviztart6hoz szoritottak

nyomta a miw.any, ez€rt kiss6 eldrehajoltak, mintha ezzel rs
telettiket az elStttik ztjl6 miszt€riurn irdnt.

R6zsikin irjra v€gighulllmzott az a megszokott, kellemesen szivszorit6 €rz€s,
arnely minclig eifogta 5t, valahlnyszor templomba jott. Llira az a szoszke, piros
masnis, csodlilkoz6 szemf kisldny lett, aki megilletddve ril nagyanyja mellett a
lrarmadik .sor sz€l€n, ahonnan j6l ldthatja a betlehemi hi,zik6ban a pici
J€zttsktrt. ujra osszekeveredetr benne a tomj€n 6s a friss fenyd illata az c,n-
nepl5be oltozott emberek 6s a gyermek€nek orijLl5 Istenanya k6p6vei, €s ez
oiyan boldogsiggal toltotte el, mintha visszat6ft volna abba az €retbe, amikor
m€g minden egyszerf volt, amikor nem sirgtak ossze az asszonyok a h.ata
mogott, nem kellett napr6l napra megkrizdeni a vil6g rosszalliasdval, konyorte-
len it6let€ve1. ,,szeg€ny pici bablm..." Lehet, ha nem hallgat anyjira, €s vlilal-
jzr, l-rogy itthon sziili meg a gyereket, nem tort6nik meg a visszaforclitiratatl^n.
Mlr nevet is talilt neki: vagy Istvlnka, vagy - ha ldny - Fl6ra...

*Mieft sirsz? -klrdezte sfigva Inga. - N6znek az emberek...l ink/abb menjtinkl

- -A szentmise v6get 6rt. Menjetek b6k6vell - hallotta R6zsika a pap szavait.
Es szent sebesty6n nyilakEnt erezte 

^ 
lassan kifelC inclul6 emberek l€lekmar-

cangol6 tekintet6t.
senkire rigyet sem vetve, annyira eldrefurakodott, hogy j6I lilthatta a betle-

hemi jdszolt, s a jl.szolban a p6ly6.s csecsemdt. T€rdet hajtott el5tte, majd,
miutdn az utols6 ember is elhagyta a templomot, lassan 6 is utdnuk indult.

I(risztus, a megfeszitett, megbocsit6 €s szelid mosollyal n€zett ut6na a
q

Mdszdros Gydrgyi, Tdcsd

szll-
meg-

is gyonyorff...
5ket. Hdtukat

kifejezn6k tisz-

keresztr6l.
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Gondolatok
az 

',krainai 
r6rnai katolikus piispoki kar a hizassagot €s a

csalhdot fenyegetd rnaio*rz.ly"kr6l sz6l6 phsztodevel€bdl

Kedves Tesfv€rek!

Mint min<len 6vben, hozz/atok fo-
dultrnk, hogy arta hivjunk fel benne-

teket: gondoljuk 6t a mai ukrainai

csrlfdok lrelYzet€t.
Ah6zass6g (s a csalld az emberis6g

egyik leg6rt6kesebb kincse. Ez€rt min-

clen emberre €s az Z,ltalnk alkotott ko-

zoss6gekre €s szetvezetekre nagyon

nagy kotelessCgk6nt nehezedtk,az,
hogy hatl-rat6san gondoskodjanak a

hltiassirgr6l 6s a csa11dr61, 6s v6dj6k

minclen vesz€lyt6l (KDK 52). Az egy-

h'az a csallrl szolgtrlat/at egyik 1eg16-

nyegesebb feladatlnak tekinti' meiy ,'a
kiilclet6s €s a szolgtrlat els5, €s sok

tekintetben legfontosabb (rtia" (fn
2,7'). Ezt a segits6get azoknak kivinia
felajlnlani, akik arra torekednek' hogy

hiisdgesek mata<ljanak a hlazassigb'oz

€s a csallclhoz, ismerve azok €rt€k€t;

azoknak, akik ,,bizonytalanul €s nyug-

talanul keresik az igazsAgot 6s azok-

nak. akik l-relvtelenijl akadliyba iitkoz-

nek. emikor ielit elk6pzel€seik alapillr

val6sitjlk meg a csaladot" (FC l)'
A SzentatYa egYik besz€cl€beo azt

taniiotta: ,,a csalld az els5 €s alapvetS

embeli kozoss6g; az €let kozege €s.a

szeretet kozege: a tirszrclalmaknak,

nemzeteknek 6s d,llamoknak az €Iete,

tz egylfiz elete att6l fiigg hogY a

csall<.l val6bal 0gy varr-e jelen kozot-

ttik, mint az €let kozege 6s zr szeretet

kozege" (Czestocl-rowa, 1979' 06 07 )'
A mai csafid 6iet6t szeml€lve meg-

lllapithatluk, milyen gyaklan jelennek

meg mindennapi nel'r6zs6gek, kdrztiik

az egyhaz irlnt ellens€ges emberek

tudatos'kezclem€nyez€sei, hogy tonk-

retegyek az €letnek 6s a szeretetnek

ezt a kozeg€t. A mai kereszt€nY

csa16d, melYben felnS az ember 6s

felk6sztil a hdzassigban €s a t'arsada-

lomban val6 €1etre, segitsEget vir az

egyhiizt6|, az'trllamt6l €s a t6tsada-

lomt6l. Azoknak pedig, akik arrakap-
tak hivat6st, hogy segitsCk a sziilSket

a gyermekek szeretetre val6 nevel6-

s6ben, 
:6rett embereknek kell lenniiik,

akiknek io az erkolcsi rn:egit616sitk 6s

hfs6gesek kereszt6ny Cletirkl-rCrz' A

mai csalid probldmtrjinak az az alap-

ja, hogy tagjai nem k€Pesek kozeli

kapcsolatot kialakitani egYmissal, €s

icl6nk6nt maginyosan €rztk magukat

egymls kozott.
A n6pess6gfogv6s fenyeget6 jelen-

s6ge ellen - jelenleg ez a helYzet -
m€g inklbb sziiksCg v^^ 

^ffa 
az 6lla-

mi politikdra. mely meghatLtozza a

tlrsadalombao a csa\6d hely€t 6s biz-

tositja annak alapvetS jogait A sztile-

t€sek szimlnak ilyen m6rt6k6 es6se

komoly gazdas:igi probl€mikat vetit

elSre a kozeliovSben. Az egyhtrz szi'
mira is vesz6lyt hordoz a papi 6s szer-

zetesi hivatlsok szempontjdb6l. 6s

sz6ls5s6ges folm'iban a n6p l6t€t is
megk6rd5jelezheti

,,A clemogrirfiai helyzet na5Jyon ked-

vez6tlen Ukrajniban, a nemzetgazda-

sigot 6s tz /a'Ilarttl>iztor-rslgot fer-rye-

geti. Az ut6bbi 10 €vbcn Ukr:rjna lako-

sainak szdma 4,5 n-iilli6val csdkkent,

annak el1en6re. hogy ebben az id6ben

nem volt Ukrajnirban sem hlbor[,
sem hlborits konfliktr-rs. sen-i tomeges

jfuvtrny.''' (G. I{r'ucskov. a Biztonslgi

€s v6delmi bizottsirg vezel6ie a Palla-

mentben. 2003-ban) Uklajna a 11 he-

lyet foglalia el'.rz oreged6 tirsadah'r'iak

sordban. P€lclak€nt: Belorr-rsszia a 23 '

Oroszolsz'itg a 27. helyen lll A nem-

zeti statisztik'.ti btzottsig arr 6I t/ai€koz-

tat, hogy a 2000-es 6vben a ltlzassi-
gok 7lo/o-a szetesett (274.500 hizassi'
got kotottek meg, 6s 797 '300 vftlls
volt). 2000-ben 100 61ve szliletett gyer-

nrekre 11'2,7 hivataloszrn regisztrilt
abortusz esett. A legtobb allortuszt

Donyeck megY6ben v€gezt€k

176,2-t 100 €ive szLiletett gt'et'rnekre A

legkisebb volt az abortt-tszok szdrna

Ternopol megy6ben: ott 42.8 abortusz

esett 100 6lve sziiletett gyermekre (Tu-

ciominyos Akacl6rnia, Gazdasigi Int6-

zet: Demogr6fiai ktizis. Kijev, 2001 )'
A hlazasJtrrsi szovets6get, mely iltal

a f€rf\ €s a n6 Eletre sz6i6 kozoss€get

alkotnak egYmdssal ut6dok nemz€-

s6re 6s felnevel€s6re, s mely terme-

szet€n€l fogva a htrzaSt/arsak iavira
irlnyul, J6zus Krisztus a megkeresztel-

tek kozott szents6gi m6lt6sigra emel-

te. (vo.: KKK 1601)

Azokat a visszdss6$okat, rnelyekkel

a mai csalad talakozik, csak a hit

segits6g€vel lehet megoldani. Kriszttts

a szents€geket nemcsak egy szem6ly' I

hanem m1s emberek iidvossEg€re

alapitotta. A htrzassAgban a misiknali
va16 szolgilat hozzA)trrtl az egy€ni

iidvoztil€shez is (KKI{ 7534).

,,A hlzassig szentsCgCnek kegYelme

lital a sz.i,l6k megkaptik gyermekeik

evangeiizllis.lnak f-eladatit 6s kiviit-
siglt. Lehet5leg min6l kollbban ve-

zess€k be gyermekeiket a hit titkiLba'

amelynek sz6mttkra 5k az ,,els5 l-rirno-

kei". I(ola gyenleks6gfrkt6l kezdve

kapcsoliik be 5ket az egyhlz €let€be'

A csalicl 6letstilusa hit'ejlesztheti a

szeretetre va16 kCpess€get, amely elly

eg6sz €letre hiteles liezclete €s tiu;r-
sza .rz tlci Iritnel<" (l(KK l2l5).

I{ereszt6ny szt'rl6k, kiildj€tek el gvcr-

mekeiteket a 1-rittan6t'1klzi. rnelyek

mzrguhban fogialjlk a hit isn'reret€t €s

f'ej15cl6s6tl Bevezet a kereszt6nl's6g

alap jaiba. tar-ritja Ister-r n-rc gisrner6s6l 6s

a Vele va16 kapcsolatot zrz. egyhiizban'

Isten igazslgai. rnelyeket a fiatzri e;l-
ber a l-rittan6rikon megtallLll, p6tol-

l-ratatlan alaplitt l<6pezik jovenclS lie-

reszteny hirzassiginak 6s csalicljinak'
Nagy segits€g a sziil6k kereszt6r'rv

koteless6g6tlek teljesit€s€betl :r b[in-

binat szents6ge . n-relvben ..az irgal-

nrzrssirgban gazdag Isten" nlegmlltat1a

a b(nokn6l is hatalrnasallb szctetei€1,

6s (rjjl6plti az etnbelek egymissal 6s

6ve1e val6 egys€g€t a kiengesztel5cl6s

szents6ge lltal. Ez6rt a hizastirlsal<nak

soh'.r nem sz:rllaci elcsiiggeclnitik' r-r'r€g

zrkkor sem, an-rikor erkolcsileg 1121€lyon

nel'r€z helyzetbe ker''irinek'

A csaliidnak olyzrn m6clon kell €lnie '

hogy taglai goncioskoclissal 6s segit-

s6ggel vegv6k koriil a liatalokat €s

ic15s koriakat, a betegeket. len€zette-

ket 6s a szeg6nl'eket. Sok csalid bizo-

nyos helltzetekben nem k61les ilyen

segits€get n,r'[jtani. Akkol mis szellt€-

lyeknek 6s csalidokn;rk, val:rmint -
segit6 m6don - a t6rszrdalornnak kell

plondoskoclnia sziiks6gleteikr'51 (KI(K

2208).
Kecites Csal6dok, a Mindenhat6 Is-

ten 6s a rrizlteti Szent Csalid oltahnl-

ba alinlunk Benneteketl



U1 Hajtds

1. Tobb kerdest kaptam sztilSktdl, nagysztllSktdl azzal
kapcsolatosan, hogy mit kell tenni, ba ualakinek a
uiselkedese zauaro, szofanale uagy ne szoljanak - ba
igen, bogyan?

2. Egy ouond azt kerdezte, bogy mit csinaljon a
rteb ezen kezelb etd gjterekek uiselkecleseuel?

3. Egy didk pedig azt tette szoud, bogy konny{i uolt
J€zusnak, ntert 5 mindig tudon jol uiselkedni.

Keresstik kozosen ezekre a kerdesekre a ualaszt!

L. Term6szetesen a mdsok viselked6s6t, ami engem
zavar, sz6vi keil tenni, de nem mindegy, hogy hogyan
teszem sz6vi azokat. Miei6tt blrmit is teszek, el kell
fogadnom, hogy ez van, ezt mondta, ezt tette a mdsrk,
ami az en enekrendemmel nem egyezik . vagyis zavar.

J6 tudni, hogy a kimondott szavaknak mindig sirlya
van. Ha ezek a szavak s6rtSek - bint6ak vagy mega-
I6z6ak -, akkor a misikban a szavaimmal 6n is zavart
okozok. Kapcsolatunk eziital m6g feszUltebb lesz. Ami-
kor sz6vi teszem, hogy a mdsik viselked6se zavar,
6rdemes a k1vetkezSkre figyelni.

El5szor is azt tegyem sz6ve, ami engem zavar, 6s ne
azt, hogy neki mit kellene tennie, vagy mit ne tegyen.
Zavar6 lehet p61ddul, ha va,laki - ak6r gyerek vagy
feln6tt - egy 6rsas6gban sokat besz6l, 6s nem hagyja
sz6hoz jutni a tobbieket. Erre gyakran ugy reag6lnak az
emberek, hogy ,,maradj csendben, ne besz6lj; hallgass,
nem hagyod a mdsikat sz6hoz jutni" stb. Term6szetesen
ezekre a felsz6lititsokra nincs vtrltozAs, vagy csak rovid
ideig tart6 vAltozS.s 6szle1het5, 6s minden kezd6dik :i;jra.

Erdemes a kdvetkez5ket itgondolni, miel5tt meg-
sz61a1ok. Mi az, ami engem a mdsik vlselked6s6ben
zavar? Ezt lehet6leg irgy fogalmazzarn meg, hogy ne
legyen it61et a misikra, azt mondjarn el, amr az 5
viselked6s6b6l az €n 6rt6krendem szerint m1s, ami
engem zavar - a ,,maradj csendben" heiyett azt mo\d-
hatom, hogy .,sokat besz€Isz"..

A viselked6siinkkel kolcsondsen 6rz6seket vdltunk ki
egymdsban. Erdemes ezekre az d.rz€sekre is odafigyelni
€s megfogalmazni ezeket a magunk 6s a m6sik sztrmdra
egyardnt. Lehet6leg 6rz6seket fogalmazzunk meg, pl.
szomorir vagyok, fAj, felhdborit, dr-ihos leszek, sirni
tudn6k stb. Ezek a szavak mindig az 6.rz6sekr61 sz6L
janak, amit 5 vlltott ki be151em a viselked6s6vel. Ami-
kor a mdsik viselked6se zavat, akkor az 6rz6.seimen ttl
ennek a helyzetnek rim n6zve kovetkezm6nyei is van-
nak, p61ddu1 nem tudok 6n sem figyelni, nem jutok"
sz6hoz, ha 5 sokat besz6l.

Roviden egy ilyen helyzetre a kdvetkez6 mondatot is

mondhatom: ,,Amikor te sokat beszllsz, ideges leszek,
melt mdsokat nem hagysz szohoz jutni."

Teh6t minden olyan helyzetben, amikor a m6sik
viselked6s6vel nem 6rtek egyet, sz6v6. tehetem.
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Gondolatok, k€rd€sek a viselkedesrdl
2. Mit csinlljak a nehezen kezelhet6 gyerekekkel?
Roviden lehetne a vdlasz az, hogy ezeket a gyere-

keket szeresse €s fogadja el figy, ahogy vannak. En azt
gondolom, hogy igaz6b6l a gyerekek 6lethelyzetrikb6l
fakad6an j6k, csak valami zavar keletkezett bennUk,
vagyis valami nincs rendben kdrtilottrik.

Minden zavar6 viselked6s mogott egy kiei6gitetlen
jogos szriks6glet hirz6dik meg, aki sokat besz6l - szUk-
s6glete, hogy figyeljenek r1.

Fontos, hogy abban segitsr.ink, hogy 6 tudja megfo-
galmazni a heiyes szuks6glet6t. Pl. ,,szeretn6.d, ha r6.d

figyeln6nek, hogy meghallgassanak" stb. Amikor sike-
rr.il a helyes sztiks6gletet tisztAzni, akkor a viselked6-
s6ben is vdltozts lesz. Azt sem 6rt v6giggondolni, hogy
vannak olyan nehezen kezelhet6 helyzetek, amikor az
adott viseiked6st csoportban nem iehet kezelni, fontos
a szem6lyes kapcsolat, a szerctetteljes tor6d6s €s a felt€-
tel n6lktili elfogadds ahhoz, hogy a viselked6se mls
tegyen.

Az is t6.ny, hogy az egy6b munka mellett ezeket a

szem6lyre szabott tOr6d6seket egy embert6l nem lehet
elvdrni a csoportban, mert mi lesz addig a tobbivel.
AzCrt a szem6lyes kapcsolat kialakitlsinak €s a felt6tel
n6lkrili elfogadlsnak meglesz a gyr-imolcse.

3. J€zus viselked6s6vel kapcsolatosan j6 tudni, hogy
neki is sz6v6 tettek rr€hlny olyan dolgot, ami a k6r-
nyezetenek vagy egyes embereknek nem tetszett.

Pl. 12 6vesen sziilei tudta n6lkril ott marad a jeruzsA-
lemi templomban. Amikor harmadnapra Miria 6s J6zsef
fttal lnak, sz6v6 is teszik neki a viselked6s6t: ,,Fiam,
mi6rt tetted ezt veltink, mi bdnk6dva kerestr.ink." Akik
littik, hogyan 6zte kt a templomb6l az lrusokat, fel-
hdborodtak a viselked6s6n. Amikor szombaton dolgo-
zott, azt is sz6v6 tett6k neki.

Ezeken a pllddkon keresztrll ldthatjuk, hogy J€zus is
kapott megjegyz€seket a viselked6s6vel kapcsolatosan.
Erdemes v6giggondolni, J6zus kinek akart leginkdbb
megfelelni. Nektink is 6rdemes felillitani a helyes sor-
rendet, hogy a viselked6srinkkel kinek akarunk legin-
kdbb megfelelni.

Biztos iehetek abban, hogy ha az els6 helyen az lsten
dll, akkor viselked6sem term6szetes lesz. J€zusnii ez€rt
term6szetes m6"r 72 6vesen is a viselked6se, mert 6 a

Mennyei Atylnak akart megfelelni: ,,Nem tudtdtok, hogy
Ltyim dolgaiban kell jdrnom?" Yagy: ,,Atyim h6,26€rt
em6szt a buzg6s5.g", vagy: ,,a szombat van az ember6rt
6s nem az ember a szombat€rt", vagyis j6t tenni mindig
szabad. J6zus viselked6se ez6rt trinik olyan k6nnyrinek,
mert nagyon egyszerfi,, emberi 6s termdszetes. Tore-
kedjtnk teh6t mi is viselked6srinkben egyszeni, rer-
m6szetes 6s emberi lenni.

Babaly Andras
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A munkdnk,6s a csalddunk
,,Szaporodjatok es sokasocliatok, es

uonjirtok uralmcttok ala a foldet/" A
Terenztd Atya csaldclbctn dl1sre 6s

n'tunkd.rct sz6litia fel ctz embert *
mit1dkett6 lebetdseg szan'ntnkra ct

terelntes mfiu€nek Jblytcttdsara. De b o-
g))cnl osztlttk meg icl6nket, etTer-

giainkat a m,unkd.nle €s ct cscLladunk
kozott? Rengeteg en'tber erzi tigtt tttcr.-

napsiig, bogt la€ptelett ntindkettdnek.
nzegfelelni.
:..-.
Nagy hai. he vrlakinek nirrcs rnun-

kqa - h t m€9, ha egy tirsadalomban
tnmegek vannak munkzr n6lkrill Baj,

mert l mtrnkr (lobhnyi|e) lrelyes
irdnyba tereli a benniink 16v5 ener'-

giil<at. keresebh lrelyet lregy 3 r'()ssz

gondolatoknak,6s cselekecleteknek.
Nern v€letleniil :rz eg;,ik f6b[in zi lr"rs-

tasig: nem onmagiban roSsz, hanem
konnyen kaput nfil a lossznak. Baj.

ha nincs rnunka, mert az en-rber eg1,ik

alapig6nye. hogy 6rt6kesnek €s fon-
tosn:rl< trrlsil rnag:rt. chlrez pc.liq I<cll.

hogy valzrl'rol sztrks€g leg1.,3tl .l 1rllll1-

kj jrira. k[ilonlren fo]osl( Hcsn( l< ctt'z-
hcti rnrrgit.

Ugyanakkor sokszor 6ppen a mlsil<
olciair6l 6ri kiselt6s az embert: a rnLln-

ka r,/rll-iat isten€v6. Korr:nk egyik
cltcrjedt lr:i lvinyirnridisi folrttrijr cz
Sok feles€g €rzi 6gy, hog1, ;1 f6rje a

rnunklLjlval cszrlja rneg 5t. Szimtalan
gyerek tapasztt/'j'a az.t, hogy :r szu-
Ieirrek ..rnindent x gyerek€rr' l'cll<i-

iltirssal sokkal fbntosabb a rnr.rnkijuk.
mint magr a g;clek. AIrlroz. lrogl ez

ne igy legyen, elkenilhetetlen kialaki-
l:rni eg)' r il:igos fbntoss:igi s()ncn(tet.
Fz nvilv:irr rrrinrlcrrl<incl l(iilonlrozo.
de r lista egv keleszlenl etnhtt nc)

rlirrdenk6ppen iglz kezd5dik: Isten.

cs:r lirl.,. (ltt rncg kcll jegl ezniirrl<.
hogy a fontossirgi sorrencl nem
egyer-rl5 a r'lfolditott ic15 mennyi-
s€g6nek sorrer-rdj€vel: inkirbb b,ozzi-
ill1st, kot5d€st fejez ki, an'ri dor-rt€s-

irelyzetekben vdlik gyakorlatti.)
Isten elsSs€ge 6letiinkben abbzrn

nyilvinul meg. hogy Hozz:i nr6g hi-
zastdrsunkn/al, gyerekeinkn6l is 1ob-
ban kdt6clr-ink. ElSfoldulhatnak olyan
Istent5L kapott (Ziltallban ic15leges)

f'elaclatok, amikor 1-ritt€rbe kell szori
tanunk a csalldunkat. Nagyon vrgyiz-
zunk azonban annak megit6ldsekor,

f-iogy mi val6j/aban Isten :rkaraLr szl-
munkrrl A I<egyes munka" sejnos
gvakran val6jiban menekr-il6s az ott-
honi feledatok es fcileg az otihoni
probl€inlk e151. rnel),ekkel f€l szem-
ben€zni az illet5. El6forclult, hogy rra-

laki nagy ,.oclaacl/rssal" istdpolta a

szegeny gyerekeket . rnikoz.lrerr sejrit

gyerekei rnondl'ratni az utcin n5ttek
fel. Senki se cs'.rpja be onmagirt: Ita

els6clleges feladatlt, z'rllapotbeli kote-
lesscgct nern tcgzi trljes szirlei.
:rkkor blilmif'€le er6n1.g1zakorl'.rt. egy-
hlzi osszejovetel vagv karitativ tet'6-
kenys6g csupiLn p6tl€k marurcl. Pedig

Amikor nem sikeriil...
A fenti cikiil>5l, gonclolom.

kitiint. hogy €n is fontosablrnak
tartom zr csrrliclot a kiils5
r.r-rur-rkinll. N4indazonirltal nirlunk is

el(jforclr.rlnlk o11'ru-t O.it,r"sz6clck.
nir.t az aliLbbi, arnikot' is n€gy6r'es
kisl:inyorn t:pp,'rt -tz Ui II:rjl:is
rrrellol pr'<,1rrilt elszrrlit:rrri:

- Ar-r1,11. rr"rcs€lcl el a nvuszisatl

- Nlost nern tuclol< r.nes€ini. ciol-
goznon-r kelll

- l)e kozben tnclszl
' - Nern, most cil<ket it'ok!

- De csak a icezcciclcl irsz. szitcl

vanl
(Neki is. jii nagy!)

p6toll'ratatlanoli cgyeclLil az Istent5l
i<apott f'eiaclatunkban vagvunk. uem

1>etlig :rznkhrrt. :rntililrr ttrtgttitli lrr.iz

zuk bcle m:rgr-rnkat. l<itoltcncl6 a ben-
nr,ink 16r'6 fljclalmrs iiress6get.

Miuia ebben volt nagyszerfr: (i. az

Istenanya. aki ioggal bLiszk6il<edhetett
volna olyann:ll. anrivel senki n'r'jts,

akinel< minden tekint€lye €s elkdlcsi
alapj:r n.reg lett volna kiiicrnb<jz6 r'al-
lirsi 6s kalitativ n-rc-rzgrrlmlLh szer\/e -

z€s€hez - mindv6gig rleguraracl a

It:itlet'l 'cn :l rl):rF,.r uS) rZt'tiiscgr'hrrr L's

alizat:aban. Nem 6r'zi sziiksCg€t, hogy
s2rjirt fbntoss ig:at l>izorty gilssa egy-egy
lltvinyos mr,rnkival - el6g neki Isten
szeretete alil-roz, hogy fontosnak 6s

6r't6l<esnek €r ezze rnagltt.
Mi. n5k, sok:rt tanulhatunk T51e.

Higgyrik cl. lrogl :rz Ulrt:tk ('s r csrr-

lldnak vzr16 szolgiilat a legkdz6ns€ge-
sebb munka isl Nem litvinyos a hit-
t€rmunka, de n6lkiile nem lenn6nek
nagy clolgok. Az 6tltl<on lt f6z6tt

ebcd. rrni p:ir pelc ;rlatt elfogy. r I'ci

napig takaritott lakis. ami pillana-
tokon beltil irjrzr koszos lesz. a sok
moses. rnrinrk nincs litszrtje: ezek
lrr il r lr k r rl l< i ,r tr'izlrelv rnclede" r7

ottl'ron j6 l6gkorc - fclt6r,e. ha szere-
tetb5l €s szeretettel, r-rellr peclig mor'-
gol6chza, nagunkat sajn/rlva 6s sajnirl-
tat\/a vege zzLik. Miirpeclig ninclcr-r
..nagy clolog" lnogott ott hll a tirrno
g:rto h.ittrr': :lz ollltorri lcgl<or' :rl:t1r

vetoer) Itttitozzt rrtcg gr.eltJicirrk jc,-

r'5j€t 6s boldogslglt.
Bfu'mii),en rnunklt v€gztink is. sza-

kitsunk tud2ltosan iclSt Istenre 6s a

csalircltagjair-ri<ra - rrehogy nagi€r't va-
l(rvir viij6h :r terr6kenvs€giinl<. Tzrrtsuk

szeu-r el(jtt. hogl' s6h1ss1n maglt x

mr,rnk:r a c61, hanem. hog,v r-rdvciiccl-
jen irltala Ister-r clicsSs6ge (6s nenr irz

enyisll;, r'alzrrnir-rt a. ilzcretet irz etn-
betek kcizott,

Popo u icvte Pct I o.i t:ct1: M lirtcr

{rna a csa3.6{i€rt
l;!L,tt. rrI:tl,il ntitt,lt,tt (tl1'(t.ii,!

szaitttcrzik ctz eget t 0-: cr fdlclbt t.

At)tittI:. tt/.ti rt .l:,'t<'lt'! ts tt: l:lt'!
ucLgt, crtlcl, bos:)) Fi(t(1. ./eztrc [(ri,sz-
! t t..: t t I I t t l. t I l: i .. ( | s.<:t, t r.)'1, jl .; : ii I cl at t' .

(s tr .\zr'trtlt;lL,k tillrrl nrintl,'tr L'tttl)t't i
csdlatd crz (let is a szet'eteL t:ctlorli

./('.i:A'(r1 i' I il l.l(t t L

Add, h og-1: keg-1,a: | 171,,r7. it'ri n)t il.s tt r.t

ha.zcrstdr-vtk go ndolcLkr i t es tel !ei.l.

stt.i,it .'.vtlri, I.jt tI' t\.; ttt itt,l,'tt tsr tlrtt I

ittt tirtt ,t ft')l,liitr.
Ac.,ld., ltctg): tt .fict.tcr/ tLenrzecl1k ei"os

la trt.olszr,ct tulriljon cL cstt la.cloltb,:tn.

etn.bers1ge igcrzsit,qbutt 6s s.zarctel-

bet t t,urlri .lb.fl6cJkc sz[rtncit'u.
Adt:/. hog-lt tr Itazcts.s(tg .szetrtsi-

gettele. kcg).,clnrcuel trt.cgerS-silt'l/

szere ! e t ( szc, re I e t rt. ) e r6sc b lt rte le. nt r t -

ta t ko z'z<; t t, n t i n r lar t. gl, e rt y4e-se g r t € I 6
krizisrfil,. 1rrcl1tsks17 g-1,trkt'crtt ke-
reszhl lm eri ne k a cs ct liirlct k.

,4rld. At.l'tinlt. Lt tt(i:ottt'!i .l:atl
Cstrl,irl kozlrcrtltitti.:ti 1'61. ltltgl rt:
t'g.t'briz tr J'oltl tnitttlL'tt ttaPL' k,;:ntt
g.ylirn.1lcsozdett ttttlfcr betoJtuti
kiilrlct(sr;t ,, 1.;11l,iir,l.tlttrtr Is ,r

CS(/l(/t!','' .':..a.

-1ii!..:..

-.,'*- * ::,,i\ari pr'rsztor:lev611t5l



Nem sokkal kar1csony elStt azt 6I-
modta egy nagyon szeg€ny fiir, hogy a
kis J€zr-rs maga 16tt el hozz1. 6s aj6n-
d6kot hozott neki, hogy oromre de-
ritse.

Edesanyja szegeny ozvegyasszony
volt. A konyhlban htztlk meg ma-
gukat. de azt sem tudtek folffteni iga-
zin. Nem is nagl,ep fdztek, mert csak
teien es kenyelen eitek. A konyha
olyan kicsi volt. hogy a fi{. azr gondol-
b: ha Jezus eljonne, meg sem tudna
fordulni benne maga k6ni1.

Hosszas gondolkodds utdn elhatAroz-
ta, hogy m6gis kiteszt az ablakpS.r-
kAnyra kopott cip5j6t, hadd llssa meg
J6zus, ha erre j6r.

Amint elgondolta, irgy is tett. Azutdn

Ui Hajtds

Kis vereb a cip6-ben

K6rntiilitsi dal
Eljott a nap, mit uarua uan"tunk,
Az egen csillagfdny ra.gyog;

J4zuska fajdt, tm, elhoztak
A balkan szallo angyalok.

KoszA nJ Li k neked. edes Jezus,
Hogy sziued minket [gy szeret,
Az angyalok dald.ual egyaitt
Dicserjuik mi is szent neued.

Ha elmulik majd a karacsony.
Te akkor is maradj uehink;
Mig eh.ink, ezt a kis csal1.dot
Szeresd, o, €des Istentinkl
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A fiir bevitte a dermedt madarat a
konyhiba. A ver€b a meiegben lassan
magdhoz t6rt, okosan forgatta fejecskd-
j€t, majd ugrdndozni kezdett.

Erre az ozvegyasszony is fel6bredt.

- Sz€p karicsonyt, fiacsk6m! Isten
ildjon meg! - sz6lt szeretettel fi6hoz, s

kozben 6szrevette a madarat. - Oh6, ez
meg hogy kerr-ilt ide?

- A Gyermek J6zus kr,ildte nekem
ajdnd6kull - mondta lelkendezve a fifi,
6s elmes6lte, hogyan jutott a kismaddr-
hoz.

- Isten hozotl. szegeny kis ver6bl -
s6hajtott fel az anya. - L6tod, kisfiam,
birmilyen szeglny is az ember, mindig
tallLl m€g szeg6nyebbet magtrntrl, akin
segithetl

nyugodtan lefekudt, 6s m61y trlonba meriilt. Srllt csirk6r5l
llmodott, amelyet az egyik bolt kirakatdban 16tott, meg
illatos narancsr6l...

Reggel a harangsz6ra 6bredt. Unnepi hangulat ira<1t a
leveg5ben. Eis5 gondolata az volt: vajon talll-e megle-
petest a cipojeben.

Felugrott fekhelyer5l, €s az ablakhoz sietett. Kivdncsian
fiirkeszte cipSj€t, de semmi ktllonoset nem 6sz1elt. Meg-
erintette. s mintha megmozduit volna benne valami. Be-
lenyirit, 6s megiepetve fe1ki6ltott. Pelyhes puhasdgot ra-
pintott: egy kis ver6b hiiz6dott meg a cip5ben. A hidegt5l
f6lig megdermedt kismaddr mened6ket keresett magtrnak
a hideg €jszakLban. Annyira itfS.zott szeg6ny, hogy meg
sem pr6b11t elreptilni.

A fi6 arca feldenilt. Az €16 kisver6b nagyobb oromet
ielentett szimfua, mint b6rmi mds, 6s val6ban a Kisded
I 6zus aiind€k|nak tartotra.

Ezzel az 6tf5,zott ver€b eI€ sz6rta
keny€rmorzs6t.

a vacsor6r6l maradt

T. H.

Onw RECEPT

fel mosolyg6 arcgal naponta. 
l

Vdgy tizenket h6napot. Gondosan tiszritsd meg a

keserfs6gtSl, kicsinyessegrSl, f€lelemtdl, lustasdgt6l,
hlragtol Aztln oszd fel a h6napokat 30 vagy 31

"'fiiXo* napot iarr,r, el 1 r€sz muntanot. 3 resz
joakararbol es_1 SVU.szlnyi derfrbcil. 

|zrlnae.lrfiez 
adi 

Je$€52 evSkandl optimizmLrsr, I kiveskanilnyi nirel-
me_l, I csipetny,i koniAi, I k6shegynyi tapinratossigot.
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Utban kardcsolty fele
Kardcsolty a.

Az id6n mdr negyedik eve. hogy
szerzetescsaldciunkban toitom a kari-
cson),'t. Sokan azt gondoljlk, hogy itt
unalmasak, oromtelenek az tlnnepek.
Az en tapasztalatom mlst mutat.

K6t kis ,.k6pben" bemutatom, hogy
a szeretet talfi€konysiga milyen
sz€pp€, bensSs6gess6 tudja tenni a

mi karicsonyunkat.
'Az egyik az aciventhez kapcso-

I6dik. Az adventi koszorfr k6szit6se,
az im|val, 6nekkei egybekotott gyer-
qlagyfjtas nilunk is megtort6nik a

szoklsos m6don. De van egy kedves,
sajdtos adventi szokls ndiunk, a

,,huzat"-unk megaj6ncl6koz5.sa.

kolostorbaru

Advent els5 vasarnapidn mindegyi-
ktink hfiz egy papirlapocskdt, melyre
a n5v€rkdzoss6g egy-egy tagjlnak a
neve van irua. Innen a tr€fis ,,huzat"
elnevez6s. Akinek a nev6t kihfzzuk,
azt mindennap megajlndlkozzuk
egy imdval, 6s kardcsonyra k6szittink
neki egy kis meglepet6st is. A,,huzat"
kilet6t mindegyik'tink nagy titokban
tartja. A kardcsonyesti csalldias rin-
nepl6s r6.sze lesz a titok feltdrisa €s a
meglepet6s 6tny'ajt6sa. Term6szete-
sen br-rzg6n v€gezzik az imdt, lele-
m6nyess6ggel k6szU1 a meglepet6s,
igy igazi kardcsonyi oromot hoz min-
degyiktinknek.

A misik, szamomra nagyon kedves
r€sze az ilnnepl6snek a kis J6zus
meg6rkez6se.

KarS.csonyeste a csillagokkal diszi
tett karicsonyfa alatt tiresen lil a ji-
szol a kipolnlban. A kozossdg leg-
idosebb ndv6re behozza a kis Jezus
szobr6t, a legfiatalabb nSv6rek pedig
€g5 gyertyival kisErik a jtrszolhoz.
Mikozben felcsendtil az €nek:, Az lge
megtestesrilt Ndzdretben...", a larto-
mdnyf5nokn6 elhelyezi a kis szobrot
a jAszol szalmliAn. Kozosen vegzett
ima ut6n 6wonulunk a nappaliba, 6s

folytatjuk a kis J6zus koszont6s6t. 6j-
f6li mis6re elmegylink a kdzeh J6zus
Szive templomba.

tgy €rezzik, a kis J6zus val6ban
eli^tt hazz4nVl

Kiss M. Viktoria n6ber, Buclapest
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Fenydke m6g csak magonc volt azon a nydron.
Oreg nagyapja irny€kftban fejlSdott bel5le hajtS's. A
v6n feny6 6vta a forr6 napt6I. i'rnylkitval takargat-
ta, tombjtrval felfogta a zdport, ami lesodorhatta vol-
na a hegyoldalr6l. Lassan megkapaszkodott a talai-
ban. 6szre mlr kis, zold lombir fenyScsemete lett
bel6le. Nagyapja, az oreg fenySfa, sokat suttogott
neki. El6szor alig €rtette, de ahogy telt az id6, egyre

lobban odafigyelt az oreg fa mes6ire.
Eliott a layasz,6s FenySke zoldult, egyre zoldriit.

Friss hajnalokon nagyokat nyitjt6zkodott a felkelS
nap fel6. Mondta is a nagyapja:

- Hirtelen ndsz, vigy6zz, nehogy f€loldalas legy€l!

- Mi az, hogy fdloldalas? - k€rdezte FenySke.

Hl;t az olyan, mikor sfirf igak nSnek az egylk
- L LaL 4L VLI aLL,

oldaladon. 6s ritkik a mdsikon

J{ajtd s

- Mi6rt? Mi az tgazslg? - heveskedett Feny5ke.

-TorSdj a magad do1g6.val - reccsent rd az oreg
feny6. De mlr a kicsi feny6 nerrr hagyta annyiban.
Egyszer, mikor az oreg fa szuny6ktrlt, a nyirfa elfe-
csegte a titkot.

- H6t tudd meg, Feny6ke, t6ged a nagyapid tudat-
Iansigban tart. Mert azok a sudlr, sz€p fenySk, aki-
ket elvittek innen a meleg szobtrba - azok mind
kardcsonyflk lettek.

-Karicsonyftrk? - lmult Feny6ke. - Az milyen?

- Az igen sz€p 6s igen irri dolog! Minden feny6fa
6Ima. Azon az esten feldiszitik tetStSltalpig a feny6-
ket ott, a meleg szobdban. Csillog6-vi1log6 diszruhdt
adnak r6juk. Finom, 6des szaloncukrokat aggatnak
az igarkra. De ami a legjobb - a sok csod116, bimu-

16 szempir. ivhitattal figyelik min-
den rezdul€sedet. Es a sok f€nyI5
gyertya...l De van mdg valami, ami
enn6l is szebb! A legszebb minden-
n€l az a gyonyorf muzsika, ami ko-
rulolel 6s elandalit...

A kis feny5fa szinte meggornyedt,
figy figyelte a Nyirfa besz€d€t. Az
igait is leeresztette, annyira tetszett
neki, amit hallott.

- De j6 volna nekem is egy iiyen
meleg szobitbanl - suttogta ahitattal

Ekkor az oreg fenyd feiEbredt, es

6ppen meghallotta ezt a s6hajt Mor-
cosan fordult a Nyirfa fe16.

- Ugye, fecsegt6l! Te irigy, m5.s bi-
nattt akarod?

-De 5 szCpeket mesClt nekem! -
kelt a Nyirfa vedelm€re FenySke.

Nagyap6 apr6 gyantakonnyeket
ejtett az unoklja lombjaita. - UgY

f6ltelek! - s6hajtott fel szomoritan.
AztAn teltek az 6vek. Egyszer egy havas reggelen

az emberekkivigtik Fenydk6t. Elvitt6k az emberek
meleg szobdjitba - kar6csonyfdnak.

Minden figy tort6nt, ahogy egykor a Nyirfa el-

mondta.
Boldog volt Feny5ke! De a csillogis elmir1t, €s pir

nap mirlva megertette v€n, agg6d6 oregapja f€lel-
m6t. Tudta m6r, mi6fi 6vta az oreg feny5 a meleg
szoba iitket6l. De lombjait elveszn-e is 6rezte, hogy
valami rragyot tett. Oromet 6s boido-esdgot szerzett

egy- pir ember sziv€nek, s ez igr- rndr meg6rte. Mert

a ;6 cselekedetben ott van az isteru lett, s ez mtn-
denn6l 6rt6kesebb.

Nirzcz -ltagdolna (Unguar)

ui

Mese a kar6csonrrfdf6l

-Es az mi€rt bai? - 6rdeklSdott
tovibb Feny6ke.

Az oreg csak sejtelmesen suttogott:

-Majd ha nagyobb leszel, elmes6-
lem.

Elmfilt az 5sz,6s jott a t€|. Sz€Pek

voltak a feny6fik vakit6 feh6r h6-
bunddjukban. Eiegdnsan elloftak 6s

bilszkdn. Feny5ke s6hajtott:

- Miiyen sz€pek a szomsz€datmt
Mikor leszek 6n is ilyen sudir, d6l-
ceg?

\ Feny6ap6leintette:

- Sose siess itgY! Az is eljon egY-

SZCT.

Azt6n emberek jottek, €s fixcsa zai

toltotte be a fitk siirijj€t.

-Mi ez? - A v6n fenyS iiedten z1-
gott. - Hajtsd le igatdat, hfrzd ossze

magad, btjj j6I eI alatttml
Feny6ke semmit sem 6rtett. De mire elilt a za1, a

d6lceg szomszldai eltiintek.

- Hovd mentek a f1k? - k€rdezte lmulva Feny6ke.

- Meleg szoblba - felelte mogorvln az oreg fa.

- Te nem m€gy oda? - k1rdezte Fenydke.

- Nem j6 ott. Kev6s a hideg, 6s lehullanak a tiiiml

- felelte nagyap6.

- Akkor pedig kop6r leszel? Az, ugye, nagyap6,
faj?

- Igen, bizonydral

- De te ugye sosem volt6l olyan helyen?

- Nem, 6s te se vigyakozztrll

- Mi6rt butitod azt a kicsit? - susogott gitnyosan a

Nyirfa. - Te csak ijesztgeted 6t. Pedig az igazsigt6l
messze iirszt...



Ui Hajtds

V€get 6rt a bibliai kviz dtddik fordul6ja, 6s ahogy meg-
ig6rttik, minden kedves megfejt5nket, aki 35 pontnll tob-
bet €rt el, nyerem€nyben r€szesitjlik. A nyertesek n6vsora
a kovetkez5:

Perduk Valentina (Csctp) 42 p.
Pufler Anik6 (Visk) 37 p.
Pufler'Bedta (Visk) 38 p.
Simon Anna (Munkdcs) 41,5 p.
Simon Gydrgt (Munkacs) 40,5 p.
Banta Mii.ria (Csap) 38,5 p.

a-^Butellu Euu (Bet'cgszd.sz) 40 p

23-

A BibliaiMrz nvertesei
Gratuldlunk! Koszonjilk, hogy vehink j|tszottatok, na-

gyon iigyesek voltatok, 6s biztatni szeretn6nk benneteket,
valamint azokat, akik ez ideig m6g nem ragadtak toilat 6s

papin, de tudtdk a helyes v€laszokat, hogy az elkovet,
kez5kben is kiildj€tek be a megfejt6seiteket, €s ha van
valamilyen otietetek, hogy mit szeretn6tek l6tni ezeken az
oldalakon, akkor bdtran irjS*.ok meg, 6s mi megpr6bdlunk
mindent megtenni annak 6rdek6ben, hogy m6g vllto-
z^tosabbl 6s Clvezetesebb6 tegyrik szamotokra az ifjtsdgi
oldalakat. Ugyhogy bitran, minden 6szrev6telt orommel
fogadunk. ElSre is koszonjrik.

A Bibliai vet€1ked6 k€rd€sei
Iwkdcs euangdliuma szerint

1.) Mi aolt a betegsdg neue, amelyben Pdter anydsa
fektidt?

a.) Iepra
h.) ldz
c. l nlmlo

2.) Fo@tasd az iddzetet! Jdzus rnondta, amikor
e Ib aglt t a K aifarnaumot :

,,M1s vd.rosoknak is hirdetnem kell az Isten orszlga
oromhir6t....

3.) A kdaetkezd dllitdsokbdl melyik nem tclrtdnt
meg Jdzussal?

a.) Meggy6gyitotta az elszS.radt kez[i embert, szombaton.

b.) A ndzdreti zsrnag6gdban IzajS.s pr6f€ta konyw6b5l
olvasott fel.

c.) Az 1jszaka kozep6n kivllaszton taniwinyai k6zil
tizenkett6t.

4.) A leprds, miutdn megldtta Jdzust, ezt mondta
neki:

a) Uram! Ha akarod, te megtisztithatsz engem.
b.) Te vagy az egyetlen, aki segithet raitam.
c.) Uraml Ha akarod, te meggy6gyithatsz engem.

5.) Ki mondta. kinek?
,,Ne fEljetek! ime, nagy oromet hirdetek nektek, mely-

ben r6sze lesz az eg6sz n6pnek."
a.) Keresztelci Jdnos a taniwAnyainak.
b.) J6zus a tanitvinyainak.
c.) Az IJr angyala a pisztoroknak.

A Bibliai l$n negyedik fordulojlnak helyes megfejt6se
I Ujszciaetsdg

1. Ki volt Jessze vagy rni.sik nev6n lz6j? Ddaid atrla.
2.Hogy hivjlk a legmagasabb kort meg6lt bibliai szem6lyt?
Mcttuzsdlem
3. Mi a neve annak a szigetnek, ahol a r6mai helytart6 kereszt6ny

lett, miutdn Pdi apostol megvakitotta annakvar6zsl6jltt, aki minden-
6ron meg akarta akadlalyoznt abban, hogy kereszt6ny legyen?

Ciprus
4. Honnan szdrmazik az az asszony, aki ezt mondta J6zusnak,

amikor az \ittsz6\ag nem akafta meggy6gyitani lLnyAL ,,A kiskutylk
is esznek a marad€kb6l, amely lekerul uruk asztalSr6L"

Kdneulnfdld.jdr6l
5, Az egyik evangElistdndl gyakoliak az utallsok az 6szovets€gi

ig€retek teljesecl6s6re. Kr ez az evang€lista? Mdtd
6. Hogy fivttrk azt a kereszt6ny v6rtanirt, akihaltr\ra kdvez€s koz-

ben e11ens6gei6rt imddkozott, mert ,,nem tudjdk mit cselekszenek"?

Istodn
7 Melyik az utols6 vdros, ame1yr61 emlit6st tesz Az Apostolok

cselekedetei/ Rrima
B. A jenrzsllemi templom Ekes-kapujdnlal valami rendkivuli tor-

tent. Mi tortent? Pdter ds Jdnos meggjxigllitotta a bdndn sziile-
tett embert a nd.zd.reti Jdzus l{risztus neadben.

9. Hogy 1-fvt6k Benjamn anyjiLt (|lkob kedvelt feles6g6t), aki be-
lehalt fia sztrl€s6be? Rdcbel

10. No6 idejdben hdny napig iradt a viz a fdLddn?

Szd.zcitaen napig.

Helyes vi,J:aszok ?z el6z6 szarrr Bibliai
vetElked6i€ben feltett k6rd€sekre

Kerclesek A romaiaknak in teu1lbdt

1, A mdsodik kenydrszetparitdsndl bdnj't
kosdr marad.€kot szedtek '6ssze?

a.) /

2. Kinek mondta. ezt Jdzus: ,,Tdaozz el6lem,
Stittitt! Mert nem 6tz Isten dolgaiaa.l tdr6dsz,
banem az emberekdael"

b.) Pdternek

3. Mit tettek a tanitadnyok, mikor gjterekeket
aittek J€zusltoz?

a.) Elkergett6k Sket

4. Milyen fdnak mondtet Jdzus: ,,Senki ne
eglt en r6lad. tdbbd gl,tiimdlcsiit!?"

b.) Fuge

5. Folj,ttasd!
Ha a kezed megbotrdnkoztat tlged, v6gd le azt.



HUMOR
A pnEnx.etes ufivEsznrc

A kispapok a pftdikd'llts mik6nt-
j€r6l tanulnak. Tandruk az elsS 6rdn
elmondja az egylk legfontosabb sza-

biiy:
- Mindig iigyeljenek arra, hogy

arr6l pr6diklIjanak, amit tudnak. Ha
ugyanis arr6l akarnak besz6lni, amit
nem tudnak, az t(tl hosszfi ideig tar-
tana.

***

-Nagyon fontos, hogy ne csak
szavalkkal, hanem eg6sz testr.ikkel
kozvetits6k az evang6liumot, az

oromhirt - magyarLzza a tanar a kis-
papoknak. - eppen ez€rt, amikor
p€1d6ul a mennyorszlgr6l besz€l-
nek, arcuk legyen szeliden vidlm €s

sugtrrozzon a tekintetrik...

-Es ha a pokolr6l pr6dikdlok?... -
k€rdezte az egylk hal1gat6.

- Ahhoz onnek elegend5 a min-
denkori arckifejezese...

P r.E sA N o.s r t A U Los KE RD Es

- Melyik szentet 6brdzolj6k a h6z-
v ezet6nSjevel egytltt?

- SdrffinyolS Szent Gyorgyot.
\'

CtNxosox

Egy kisfiir er5sen kapaszkodik egy
kertes hdz cseng6je utin, de nem 6ri
el. Arra megy a pl6b6nos 6s odal6p
hozzi:

-vArj. segitek nekedl - 6s meg-
nyomja a gombot.

A kisfirl cinkosan feln€z ri:
- Akkor most fussunk, miel6tt ki-

jjonnek!

,4. t"tiuAs umvn

A pl6bdnos kiss6 idegenkedett a

modern kor vivmdnyait6l, 6m a kdp-
lfnja a sztilet6snapjtra meglepte 6t
egy mobiltelefonnal. A pl6binos
hamar megbardtkozott a k6szril6k-
kei, 6s a szabadnapjLn mdr magtrval
is vitte.

D€lutdn felhiwa 6t a kiryIln:

- Nos, hogy tetszik a mobiltelefo-
nod?

- Tetszik! Okos kis klszil€k ezl

Csak egy valamrt nem 6rtek.

- Mit?

- Honnan tudtad. hogy itt vagyok
a cipSboltban?

Got Es cot

K6t kispap besz6lget.

- Hallom, tegnap volt a meccs a

Szent Barit szemin6rium csapata el-
len. Milyen voit?

- A mi csapatunkban j6tsz6 Kovdcs
Pali riigou k6t g6lt.

-A Kovdcs Pah? Azt hittem, 6
egyiitalln nem 6rt a futballhoz. Es

mi lett az eredmdny?

-Mi lett volna? \-1.

v---a^ ^^--<^^--..^,rl:/LJ fI:l,JUrULU|\

R6gebben n6mely szerzetesrend
ma ga gazdtrikodott: szantottak-v etet-
tek, lilatokat tafiottak. Egy il.ven fe-
rences rendhl.zban a gvardiLn igy
sz6lt az egyik noviciushoz:

- Tudom, hogy te m€g soha nem
fejt6l tehenet, de most menj 6s pr6-
blld megl Nem akkora 6rdong6ss6g
azl - €s a kez€be nyomta a sajtLrt

meg a zsimollt.
A novicius egy 6ra mitlva, alapo-

san kifLradva t€r vissza. . Egyik ke-
z€ben a sajtAr tej. a mlsikban az

osszetort zsimoL:y:

- A fej6ssel nem volt semmi ne-

h6zs€g - mondja -, de mire 16 tud-
tam venni a tehenet, hogy letlljon a

simlftat...

Sznwr rzsrvEnnx

A kapucinusok szaklcsa, Damjln
testv6r hires volt arr6l, hogy szinte
mindig oda€geti az €telt. Amikor
egyszer maga vitte ki az 6telt az

eb6dl6be, megsz6lalt a hitzf6nok:

- No, itt van a Damjin eIvAIaszt-

hatatlan testv6r6vel, a KozmSvall

Vesta sziizek-e a
menyasszonyok?

A feh€r szint kezdett6l fogva a

l6lek tisztas|ga, a szizess€g €s az

6letszents6g szimb6lum1.nak tar-
tott6k. A Szentirdsban tal6lunk
n€hlny r€szletet, amelyek irgy
emlitik a feh6ret. mint a tisztasAg
6s az irtatlansdg szin€t. P6ld6u1:

,,Moss meg, €s h6ntrl feh6rebb
leszek." (Zsolt 51, 9) A szinevitl-
toziskor J€zus ,,ruhftja pedig
oiyan feh6r lett, hogy vakitott,
minr a f6ny" (Mt 17, 2). Szent
Mdt€ pedig ezt irja az angyallal
kapcsolatban, aki elgorditette a

kovet Jezus sirjdtol: .,Tekintete
olyan volt, mint a vi115.m, oltozete
0€g, mint a h6." A m6v6szet
Krisztus Urunkat a ha1iLl utlni je-
lenetekben rendszerint feh6rbe
oltozve dbrAzolja. Ugyanigy a

Boldogsdgos Szfz Mdria is feh6r-
ben jelenik meg, amikor szepl5-
teien fogantatdsdr6l van sz6, vagy
amikor bemutatjik a templom-
ban. 6s minden olyan jelenetben

6l-rhAl ampl'r rnnvriidL !rLruul. arrrL r y aL at)6y att

ridvozlet el5tti mozzaoatokra
vonatkozik. A r6mai Vesta-szuzek
is feh6r ruhit hordtak szizes-
s6grik je16ul. A feh6r ruha vise-

l6s6nek hagyomLnyit Srzr a

menyasszonyi ruha. az elsSlldo-
z6k oltoz6ke 6s a kereszts6gi

ruha.
A kora kereszt6ny id5kben a

papsig feh6r ruhit hordott. En-

nek maradvinr'ait megtaliljuk a

Feh6r lirurgikus oltozetben, ame-
lyet az egyhln hfisv6tkor, Urunk
mennybemenetel6nek tinnep6n
6s karicsonvkor, hasznll.

M
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