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Szeretetiink ar afiyfedezete

Pdi apostol, akit a poglnyok apostollnak is hivnak, aki odal6pett a meg-
vetett emberekhez is, megirta a szeretethimnuszt, az egyik legszebb r6szt a
Szentfu6sban.

Nagyon sok embernek tal1.n nem hirdethetjik az evang6liumot. Lehet,
hogy az€rt, mert m6s vallisii, lehet, hogy az€rt, mert hogyha elkezden6nk
az lJristenr6l besz6lni neki, akkor kulonboz6 okok miatt ellens6ges hang-
nemet venne fel. De akkor, amikor elkezdjrik szeretni a mdsik embert 6gy,
ahogyan 6 szeretn€, ahogy neki j6, akkor azt minden ember elfogadja. Mert
a szeretete a m6s1k ember soha nem tud nemmel vllaszoln| hanem csak
igennel. Sokszor lehet az a kis6rt6srink, hogy az, ha minket szeretnek, vagy
ha mi szeretnr.ink valakit, akkor az feltdtlenr,il i6 6rz€st jelent szdmunkra, 6s

boldogsdgot kell Ereznunk a lelktinkben. Vajon P6l apostol hogyan szeretett,
mi volt az Ara annak, hogy meg tudta irni a szeretethimnuszt?

Az apostol a misodik korintusi lev6lben felsorolja 61et6nek azokat az ese-
m6nyeit, me1yekb61 megtudjuk, mennyit szenvedett Krisztus6rt.,,Szdmtalan
firadstg, igen sokszor fogsig, m6dfelett va16 ver6sek, gyakori halllveszlIy...
A zsid6kt6l ot izben kaptam egy hij6n neg),/ven r.it6st. Hdromszor szenved-
tem megvesszSz6st, egyszet megkovez6st, haromszor haj6tor6st, egy nap 6s

egy 6jjel a m61y tengeren h6ny6dtam. Gyakran voltam riton, vesz6lyben
foly6vizeken, vesz6lyben rabl6k kozott, vesz6lyben sajdt n6pem kor6ben,
vesz6lyben a pogdnyok kozott, vesz6lyben v1rosban, vesz6lyben pusztasig-
ban, vesz€lyben tengeren, vesz6lyben hamis testv6rek kozott, flradsdgban
6s nyomorfrs|gban, gyakori vtrrasztlsban, 6hs6gben 6s szomjits6gban, gya-
kori bojtol6sben, hidegben 6s mezitelens€gben. Ezek mellett ott van m6g a

naponk6nti zaklatS.som, s az osszes egyhdz gondja." (2Kor 11,, 23-28)
Pil apostolnak ezek a szenved6set azok, amelyekb6l az 6 szerctethim-

nusza teplalkozik. Vagyis nagyon sokszor kapcsol6dhat oda a szeretethez a
szenved6s, a b6k6tlens6g 6rz€.se, az trIdozat. lgaz6b6l ez az, ami megadja az
aranyfedezet6t a mi tetteinknek, a mi szeretetrinknek is. S nagyon sokszor
nem kapjuk meg az 0ristent5l azt a kegyelmet, lehet6s6get, hogy figy szer-
esstink, mint ahogy P6l apostol szeretett, hogy annyit szenvedl'iessrink J€-
zvs€rt, Isten6rt, mint ahogv Pdi apostol szenvedett. De mindannyian kapunk
erre valamennyi 1ehet6s6get. Nagyon sokszor el6fordul, hogy nem vagy-rnk
k6pesek 6gy szeretni, mint ahogy az IJristen elvirnd tSlunk, mint amennyi
kegyelmet ad. Mert mindig csak azt v6rja eI t6ltink, hogy 6ppen annyit re-
gyrink, amennyire k6pesek vagntnk.

Az evang6liumban olvassuk J6zus programbesz€dlt ,,Az Lh Lelke van ral-
tam; az€ft kent fo1 engem, hogy oromhirt vigyek a szeg6nyeknek, elkuldott,
hogy szabadullst hirdessek a foglyoknak 6s liltltst a vakoknak, hogy szaba-
don bocsdssam a megtorteket, 6s hirdessem az 0r kedves esztendej6t." (Lk
4,18. Amit itt elmond, azt jelenti, hogy 5 minden ember szLmtrra ktildetve
van, 6s ugyanigy bennunket is ktild azIJr J1zus minden tesfv6ninkhoz. Nem
feltetlenlil, vagy nem mindig vagnrnk k6pesek szavakkal hirdetni az evan-
g6liumot, de amikor odafordulunk testv6runkhoz, amikor szeretjik, azzal
hirdetjiik szemara, hogy J6zus a mi Megvdlt6nk, a mi Istentink.

Torekedjr.ink ara, hogy felhasznlIjuk az lJr J€zustol kapott kegyelmeket,
torekedjr-ink arra, hogy hajland6k legl'unk, k6pesek legyunk szererni testve-
reinket, akik koniiotrunk 6lnek, trldozatot tudjunk hozni 6rtr.ik, mint ahogy

^^ Pel apostol tette, hogy mi is kozeledjrink ahhoz az idellhoz, akit P6l
apostoi megirt: J6.zushoz; hogy mi is 6gy tudjunk trIdozatot hozni mdsok6rt,
mint ahogy eztPaI apostol, illetve J€zus, az 6 Mestere tette.

Poo4nrr Tclrr4n
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A keresztrtt bd.rmelyik d.brd.zold.sa rtgjt mutatja be Jdzus ltd.rom
elesdsdt, ltogy mindig rndlyebb a.z esds: megbotlik, elesik,
ela dg6 dik... Botld s... Ele s d s... Zu b and.s. De minde g1,t ikb 6l felkeU N em
idegen ds nem ismeretlen esendd miaoltwnknak ez a fokozds... De
azt meg kell aallanunk, bogy felkelni csak Jdzus segitsdgdael
tudunk.

A tr{risztus-kciuetd azdrt nincs soba egjtediil, n'tert ba megkdrd.ezi
az fstent a lelki sdtdtsdg ehnrthd.ual, ltogy bol aoltdl" Uram, Szt.
I(atalinnal egjttitt hallani fogia a ad.laszt: ,,Lelked egtik sarkdbdl
figjt eltele k, It ogjt hii s € ge s a a.gJl - e' It ozz dm. "

u1

Szent-Gdly Kata

- SZOMORO EZ EN LELI(EM -

elmondom neked csondesen

bogj,t szomoni oagyok

mert Te is uoltdl baldlosan szomoru
s egy mas eg alan
mely ugjtanilyen kek uolt
mint az itteni
a Te szamodra is megbozta

Folclilnk touisbokra a maga ttisk€it
bds€ges mdrtekkel

tudom

bogt meg kellene kdszdnnont
a Csodd.latos Jobirt
amit boztal
a Szenlseget

az Oldast

meg Anyadat

de ma csak annak orUlok m.ind-
ezekbdl

hogy rettent1 nagt kinok ismerdje
uagy

Urunk, Jezusunkl Tudjuk, bogy
brlneink, erkolcsi nyomorelesdgunk

nxiatt kellett ud.lladra uenni a
keresztet. Miattunk estel el, terbeink
alatt zubantal a fc)lclre. Add, hogy
zugolSclas n€lkr.il uiseljem emberi
letem legnagyobb terbeit, onmagam
korlatoltsdgait. Add, boglt zuhand-
saim kozepette Rdd talalbassak, es

Velecl egttitt felkelue, a Te erdd bir-
tokaban uegig tudjak menni kereszt-
utamon. O, megbotto, eles6, zuhan6
Krisztusunk, bmeti fet minketl Amen.

J6zus Krisztus, Isten Fia,

lcd/ | tn\/n 7!Inml

Megtestesril6sed legyen oromdm,

tanitLsod oktat6m,
magatartas od mintak6pem,

szenved6sed megv6lt6som,

ttirelmed p6ldak6pem,

gy alLzato d becstiietem,

allzato s s 5, go d i gaz s 6 go s s 6 go m,

halllod 6letem,

f eIttrmadS"s od vigaszom,

mennybemeneteied remdnyem,

utols5 it6leted

mennybemenetelem!

C. Neumann biboros

Prohiszka Ottokdt

K'o az frton

Gond.olod' ken i.l 4leted Alaba

Egltetlen gatl6 kd is bid.ba?

Iebet otromba, lehet kicsike

Hidd. el, ahol uan, ott kell lennie.

De nem azhl, boglt uisszatat'tson

rdged

S lohassza kedued, merdszsdged..

Josd.gos kdz utadba az6rt tette,

Hogy te megd.llj mellette.

I'l6zd, meg a kouet, aztdn kezd.j el

Beszdlni r6la Isteneold.el,

6t kdrdezd meg, milyen Lizenetet

Ktl.ld azzal az akaddllyal neked.

S ba lelked az Istennel taldlkozott,

Utad.ba minden kd d.ldd.st bozott.

Ne felejtsd el AZ leszek sz6modra,

AKINEK szeretndl, hogy legyek!

Ha 6gy b6nsz Velem,

mint idegennel, Birdd leszekl

Ha bizol Bennem,
;'-1.....11uovozrtod leszeK!

Ha pedig szeretsz,

szer et5 Jegyesed leszek,

16nyed legbens6bb L6nye!

meg 6n.

Bossis Gabriella lelki naplojd.b6l)

Ha tudnd.d., hogy kten d.lland,oai

kdzetedik feted Mt elo:!tam.od-
nal meg? Szeretete el1l, mely a

szabaclsdg kimeritbetetlen fora-
sa? Amikor osszecsapnak Iolotted
a kiabrandulas bullamai. enge-

decl-e, hopg fekzinre to(on ben'-

ned a kiatto szo: add

b oglt befosa d i a m a, :;f ":":::;'
Taiz€i lev6l, 1992.

YAwa vilrlam az lJrat.

S 6lehajolt hozz6m.

Meghallgatta konyorg6semet,

Kihirzott a nyomorrisdg vermebSi,

A Saf tenoJeDol;

LAba mat k5 sziktA r a fi 6 | rz e zr e

L6p6semet biztossd tette.

Uj eneket adott szAmba.

Istentinket dics6rd sz6zatot.

Zsolt 40,1-4



€lemnkben nagy jelent5s€ge van az €neknek, a zen€nek,
hiszen bdrmilyen orom vagy binat €r minket, az €nek16s

lltal ki tudjuk feleznt 6rz€seinket. M€g fontosabb a szent

z€ne jelenl€te €letr.inkben, hiszen az ember alapterm€-
szetehez hozzdtartozrk a transzcendens, az abszolttum, az

Isten fel€ va16 odafordulls. A szent zene fontosslg6r6l
nagyon sok egyhizi megnyilatkozis sz6\t az elm:6lt k€t
lvezredben.

A zsinati dokumentumoktanlttrslt, talin nem ismerve, de

mindenk6ppen a Szentl6lek sugallatdra alakult meg 7999-

ben T6cs6n a Szent Iswin Egyh6zkbzs€g 14-1.6 fds k6rusa,
Kasz6 Kl6ta kantor vezet€sevel. HidlLsz Ferenc pldbdnos
atya a kezdemdnyez€s mell€ 6llt, zenei tud6slval €s

hasznos tanlcsaival segitette a k6rus 6sszekovdcs ol6d6sdt.

,,A k6rus mfikod6s6nek c€Ija, hogy a hagyom6nyos ko-

r61is €nek. a gtegoriln eredeti formtjitt visszalllitsa, hogy
az egvhlzzenei gyakorlatban elfoglalja m61t6 hely€t" -
mondja Kasz6 I{Ilra kdntor.

Kdn-edenebb c€lnak mondhatjuk az egyhLzkdzs€g h-

turgidinak unnep6lyesebb6 t6tel€t. kiilonos figyelmet
fordin-a Krisztus Urunk 6s Sziiz \Iiria unnepeinek szer-

tarttrsata. Az unnepek kozdtt elsS €s kiemelked6 helyen
dl1 a h'isr.eti szent hdrom napnak megunnepl6se, amelynek
r.ez€rkonlwe a dr. Barsi Ballzs ferences atya dltal szer-
kesztett Nagyh€t cimfr szertattlskbnn'. A nagyh6ti Pas-

si6kban - J€zus szerep€nek €neklEs€r'el - a pl€bdnos aLya

is r€szt vett. A templom bircsitnapjdnak, Szent Istvln ki-
rdlynak unnep€n szint6n a k6rus rezeri a tobb helyrSl
osszeseregle tt zardndokok k6zos iste ndics 6ret6t.

Az egyhdzkozs€gi €nekl€sen kivui a k6rus nem dicse-
kedhet nagy fell€p€sekkel, de minden-k€ppen nagy orom
6s megtiszteltet6s volt szlmukra, hogr- hdrom alkalommal
is r6szt vehettek az Egyhlzmegyei K6rustali1koz6n, Mun-
kdcson, v^gy a T6cs5i Jdrist K6rusok TaltrIkoz61dn. Am
nem is 

^ 
nagy 6s unnepelt fell6p€sek a l€nvegesek, hiszen

a k6rus c€lja nem az emberi elismer6s kir'-n'6sa, hanem a

Mindenhat6 Istennek mennyei liturgtljdba va16 belekap-
csol6dds. Ennek elSv6telez€se a foldi lirurgia, amelyet
kereszt6ny kozOss6geink vasirnapr6l vasdrnapra ossze-

gyiilve az lJr olt|ta kdrul megunnepelnek.
lsten dJdja meg minden kezdem€nvez6suket. 6s jutal-

mazz^bdkezfien minden munkijukat, amell1,el az 6,v€gte-
len dics6s6g €t klvdnj|k szo\gtrlni!

Ui J{ajtds

Dics€rj €tek az lJrat szenteryeben!
Oteues a. tdcsdi egjtltd.zkcizsdg k6mtsa.

f{agy szd|os iek rrragyar orszagi zarhndokfutla
A nagysz6l6si jlr6sb6l J6n5's atya

vezetesevel okt6ber 24-e es 26-a ko-
z6tt htrromnapos zarlodok[tton vet-
trink r€szt.

Els5 6llomdsunk Mitraverebtly-
Szentkfrt volt, ahol sok sz€p litviny
fogadott bennunket a templom k6ru1,
majd a templomban az oltdrok, a

mennyezet festm6nyei. A szoigaiatot
tev6 atya beszdlt 

^z 
itt talalh^t6 forrds

t6rt6net6r5l, illetve gy6gyit6 erej€r61,

majd magunkba szLllva tbltdtttnk egy
kis id5t.

Utunkat folytafva, Isten segitsCg6vel
m€g aznap este meg6rkeztunk 526-

cs€nybe, ahol nagy szeretettel foga-
dott bennunket Tiham€r arya. A.z 5
vezetes1vel megnezttik a nevezetes
helyeket, majd szentmisdn vettunk
r6szt. Mise ut6n a vend€glogad6 csald-
dok meleg vacsotdval, rlletve sz6ll6s-
sal virtak bennunket, amit ezirton is
nagyon sz6pen kdszontink nekik.

Mlsnap reggel elkoszontunk a ked-

ves csalidokt6l, 6s Tihamdr atya
6ld6s6v al folytattuk utunkat Budapest-
re. Megtekintettuk a Parlamentet, a

Szent Istv6n-bazi\rktrt, a pasar€ti feren-
ces templomot, ahol J6n6s atya mis6t
celebrllt sztrmunkta. A mise lutln az

atytrk nagy szeretettel €s meieg eb6d-
del fogadtak bennirnket.

F6lmentrink a Yirba, a Mltyis-
templomhoz is, mely, mint minden,
csodilatos 6lm€ny volt szdmomra. Ed-

dig csak hallottam a Szenth6romslg-
szoborr6l, most meg is 6rinthettem. A
templom belseje is klpriztat6 volt.
V6gigs€tiltunk a Ha\lszbiLstyin, s ez-
zel v€get" is 6rt budapesti I\togatft-
sunk. M6g aznap este folutaztunk Esz-

tergomba, ahol a sportklubban szltll6-
soltak ei bennunket.

Mdsnap, azaz vasArnap reggel fol-
s6t61tunk a Bazilikdhoz. Kozben llt-
hattuk a MAria-Yallria hidat, megte-
kinthettuk a Kereszt€ny Mfzeumot,
amely szemer kApraztat6 liwiny.

Meglepet€s volt szdmunkra, hogy a

Bazilika bejtuatlLnii Paskai Ldszl6
biboros irr fogadott minket, klLrpltallai
zar S.ndokokat, Hils zperces besz€1get6s

ut6n bevonuitunk a templomba, ott
mis6n vettunk r€szt, ami csoddlatosan
sz6p volt, €s ez€rt csak lIdani tudom
a Gondvisellst €s azokat, akik ez(. az

utat megren dezt€k Szdmunkra.
Majd Divid atya hivott meg ben-

nr.lLnket egy finom ebddre a ferences
gimniziumba, am)t ez(tton szeretn€k
megkdszdnni a budapesti ferences
atyitknak, €s Divid a\r6nak is a sziv€'
lyes fogadtatlst, fLradozlsit.

V6gtil, de nem utols6sorban, J6nis
atyinak, aki lelkesen vezetett bennun-
ket, 6s az idegenvezetSfiek, aki oly
buzgoan 6s kedvesen magyarAzou,
mondunk hilds k6sz6netet.

Hitben felt61t6dve, ftkozben imdd-
kozva 6s a J6 Istennek hit\|t adva
indultunk vissza Nagysz5i5sre.

Muranyi Elek
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kiadott egy verseskotetet, telve a leg-
r6mesebb istenkdromldssai.

Egyik vers6nek a tartalma: - Be-
mentem-egy templomba, s ott a hi-
deg k5re iet6rdepelve igy imddkoz-
tam Istenhez: ,,Tagadlak t6ged €s

btiszke nyakamat soha, de soha nem
hajtom ig6d alll De m6g egy utols6
kis6rletet akarok tenni. N6zd, Ltt t!r-
delek el5tted a htzadban. N€zz Ie
r5.m 6s vess v6get lelki kuzdelmeim-
nek. Ha val,6ban vagy, krildj halllos
vill6mcsapdst fejemre, hogy hitetlen,
s6gem6rt m€ltdn bfi nh6djem.

Ylrom a te buntet6 Cgi tizedet,
krildd csak le rlm. Es ha a villlm
lesirjt redm 6s lelkem elroprilni k6szr-il
haland6 testembSl, utols6 l€Iegze-
temmel ki fogom killtani, hogy va-
I6banvagy 6s vakmer6s6g volt t6lem,
hogy tagadtalak T6ged ... De ime,
nem jon a villlm, eg6szs6gesen 6Ilha-

Ui J{ajtds

A tiirelmes Isten
tok fel fijra s mehetek el hdzadb6ll
Sz6val: Te nem is vagy..."

igy kdromkodik a szerencs6tlen
koit6, 6s az olvas6ban megrendril a
l6lek s elkeseredve kialt fel: ..Het
Uram, m6g ilyeneket is sz6 n6lkril el-
tfirsz? Hlt nincs villdmod, nincs sirjt6
kezed, .hogy elpusztitsad a gonoszt?|"

igy llzong a turelmetlen ember.
Es mint gondolkodik az lsten?
Hogy mi tort€nt azzal a kolt6vel,

hogy leirta szornyf klromldsdt, nem
tudjuk. Mit 61t at a k6vetkez6 6vek-
ben. nem tudjuk. Mindossze egy ro-
vid hiraddst olvastunk m6g r6la n€-
hAny €v mrilva, amely szerint ez a

vakmer5en kdromkod6 ember egy-
szer csak bevonult az algiri ttappistlk
rendkivtil szigorfr kolostoriba, s

az6ta ott vezekli bfnelt 6s koszoni
Istennek a vele szemben mutatott
v6gtelen tr,irelm6t. Mi is lenne a vll6g-
b6l, ha Isten nem lenne ennyire tr.irel-

5

mes! Lett-e volna valaha Szent MAt6
abb6l a L6vi v6mosb6l? Lett-e volna
Szent Magdolna abb6l a bfinds asz-
szonyb6l? Lett-e volna Szent P6l
abb6l a kereszt6nyrildozS Saulb6l?
Lett voina-e Szent Agoston abb6l a

b6nos Agostonb6l?...

Mit gondol a pap a

Szallzi Szt. Ferench ez egy eI5-
kel6 hotgy ment gy6nni, Amikor
elmondta minden bfin6t 6s meg-
kapta a feloldozdst, felemelkedett
a t€rdepl6r6l 6s sz€gyenkezve for-
dult a prispokhoz.

- De most m6q hogy ennyi ut6-
latos' bfint meggy6ntam Onnek,
minek o€z engem? : ,,

'Szentnekl - hangzott kun1n a

felelet.

Az E gym 6;s€rt Alap itv ftny beszfrtnoloia
A nagy projekteket, mint iskol6k, 6vodltk a Gondvisel6s

6s az egyhdz teszi e16nk. Ezekhez csak akkor tudunk td-
mogatdst adni, ha megtal6ltuk a sponzorokat.

A betegeknel minden egyes esetben kulon akci6ban
keressuk meg a t6mogat6kat. HAny telefon, besz6moI6-,
k6r6- 6s koszon6levCl alapozza meg az eredm6nyes k6-
r6st! Rengeteg kapcsolatiartls, h6s6ges visszajelz6sek
adj6k az alapot.

A tanulmanyi tamogatd.snal az a szempontunk, hogy a
helyben maradS,st tdmogatjuk, pl. olyan pedag6gusjelolte-
ket, akik a n6puk6rt akarnak "dolgozni 6s nem Magyar-
orszS,gon jobb egzisztencidt teremteni maguknak.

Parasztgazdaink tamogatasa eddig konkr6tan a gaz-
ddlkodds beinditds6hoz sztiks6ges b eruhlzlsokban v al6
segit6st jelentette. Most szeretn6nk tovabbl€pni a szerve-
z6d€s fel€, 5k hogizan Iatjak a tovlbbl6p6s 1ehet5s6geit.
Az uni6s projektek felt6telezik a kapcsolatot a tobbi se-
gllyszewezettel. Nem gydmkodni akarunk, a helybeli le-
het6s6geket a gazdlk maguk ismerik legjobban. Az Uni6
a jovSben is kiir pilyiz^tokat. Ehhez kell a magyar 6s
oszttlk kozremfikod6s, ebben tudunk segits6get nyfjtani.

Minden segit6s szempontja a szolidaittrs felkelt6se,
hogy a kapott segits6get sajit r6szorul6ik fel6 viszonoz-
z6k a tlmogatottak. Tobb orvendetes p6lddt 6ltrink meg.
Pl. Sai6nkon ism6telten szeweztek az iskoltrban kaft-
csony el6tt gyfijt6si akci6kat szeg€ny sorsri gyerekek

jav6ra, Tiszabogdlnyban pedig egy nagyon elesett csall-
dot karoit fel az akli-nevetleni-batdri kozoss6g. Nemcsak
dlelmiszert, ruh1t 6s ldtdkot vittek a saj6t javalkb6l, hanem
gondoskodtak sajit l6tfelt6telek megteremt6s6r6i: kecs-
k6t, tyrikokat vettek nekik. A visszaadott kolcsdnok tanul-
mdnyi tlmogattrsokat szolgAlnak, gazd|ink pedig
term6keikb5l az ingyenkonyha elI|tAsit segitik,

Feladatunkat Istent5l kaptuk, nem mi gondoltuk ki.
Az isteni Gondvisel6s vezet a r6szorul6khoz €s a t6mo-

gat6khoz.
Ha ad az Isten feladatot, ad hozz6 eszkozdket, lehet6-

s6get 6s munkatdrsakatis.Ezt mindig megtapasztaljuk. De
van egy kapacitlsunk, amit6l sokszor tgy €rezzik, hogy
mtrr-mir tirll6ptrik. Nem lehet minden k6r6snek eleget
tenni, id6, energia, anyagiak htdnyStban. Ha nem tudunk
teljesiteni egy k6r6st, azzal vigasztaljuk magunkat, hogy
vannak mds seg6lyszeryezetek is.

Ez6tt is, sohasem keresrink sajt6nyllvlnossdgot. Ha
megjelenik r6lunk valami - mint most is -, sohasem a mi
kezdem6nyez6sr.inkre tort6nik, hanem megkeres6sre.

Bizunk abban, hogy ez a 1eend6 cikk is inkibb a bibli-
ai Crtelemben vett ,,tart6ra tetelt" szolgllja, hogy ,,l6ssdk az
emberek j6tetteiteket, 6s dics6q6k 6fie mennyei Atyito-
kat". Szeretrink sz€p csendben dolgozni, csinnadratta n6l-
ktil. Isten irlntt szeretetb6I, ami tesfv6reink tettekkel val6
szeret6s6ben kell, hogy megnyilvdnuijon.

Az Egymas ett Alapituanj) munkatars ai
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,*..h*zat €pitstink, ahovh az Ur bet€rheto.."

Ui J-tajtds

A Munkd.csi Katolikus Liceuw II. dafolyamdnak lelkigj,takorlata

,,Fogjunk bozzd mi is, bogy a
sziutinkben
hdzat epitstink, aboua az 0r beterbet,
abol tanitbat benntinket, ahol
efiaozxR.

h ogt ueh,ink beszelgessen. "
Szt. Agoston Jlnos ev. magyar6,zata 7,9

Ilyen beszdlgetdsre od.gyua gltfilt
tissze a Munkdcsi R6mai Katolikus
Liceum II. dafolyama 2OO3 no-
vember€ben Bustyabdzd.n, bogy
oezetdnk, Babdljt Andrds atya segit-
sdgduel tisztdzzuk kapcsolatunkat
Istennel egj,tmd.ssal ds dnmagunk-
kal Segitdje Miskolci ldszl6 aolt,
aki fiijdalmasan dszinte bizony-
sd.gtdteldttel nagj't batd.st gjtakorolt
mindnydjunkra. Az egjtiilt tc;ltdtt
bdrom nap alatt lelki sebekfakad-
tak fdl 6s gj,tt5gjtultak meg Jdlr*
€rtisek tiszttiz6dtak, ellent€tek
oldd dt ak fel - me gpr6b dltunk a 6gre
egj,tmdsra figtelni. A zdrdbesz€Ige-
tisen szinte tapintlrat.i aoh a IAIek
jelenlEte ds az a boldogstigo amit
csak a szeretet adbat. Sziabdl k6-
szdnjiik a felejtbetetl.en lelkigjta-
korlatot Andrds atyd.nak, rem€lae,
ltogjt lesz mdg basonl6 dlminyek-
ben rdsziink. Attion itt ndbdnj,t d.itik
adlemdnye az egltiitt megdlte kr67"

Guldcsy Eva, aIJ.. €vf. oszt5.lyf6n<ike

A lelkigyakorlat es6lyt adott minden-
kinek, hogy alaposan rnag|ba n€zzen,
igy 6szrevegye hibdit, melyek kilavit|-
s6val er6sithette az osztLly osszetar-
tdsAt. Az €letre n1zve is fuasznos tan6-
csokat adott, melyeket megfogadva
szebb6 tehetjuk 6letunket, kornyeze-
trinket.

iimon.Attila

J6 lehet6s6g nyilt arra, hogy az osz-
t6ly m€g inkdbb osszekovdcsol6djon.
Nagyon tetszett a lelkigyakorlatnak az

a r€sze, amikor szem€lyesen beszClget-
hettunk Andrds aLyival, tan6csot k6r-
hettunk t6le. Nagyon megnyugtatt^k 

^zimS.dkozisok 6s csoportbeszdlgetCsek.
Hatalmas 6lm6nyekkel gyarapodtam.

Homoki Bdla

Lelkigyakorlat?! Eleinte nem akartam
elmenni, de azutLn m6gis ott ta|trltam
m g m. Nem blntam meg. M6sf61 6v

utdn most ultunk le komolr-an besz6l-
getni egym6ssal, most kezdruk val6-
jdban megismerni egy-misi 6s - nem
utols6sorban - onmagunkat. A besz61-

get6sek ut6n sokakr6l megvlltozott a

v6lem6nyem, kozelebb keniltem hoz-
zdjuk. Ortilok, hogy ott lehenem.

\j,este Ilona

Sztrmomra ez a lelkigtakorlat nagyon
sokat jelentett, mivel olr.-an .,kincseket",
tulajdonsdgokat fedeztem fel osztdly-
tdrsaimban, melyeket eddig nem vet-
tem 6szre. Ez a h6tom nap rS.dobben-
tett ana, hogy az 6let nem jlt€kszer,
hanem kegyelmi aj1,nd€k, amelyet meg
kell becstilni. Szeretn6m, ha tobb ilyen
alkalom lenne, mert segit megismerni a
md"sikat.

Orosz Brigitta

Leginkdbb a kozos programok: be-
sz6lget6sek, jdt6kok, a nrag mn k irott
lev6l 6s Miskolci Laci megt6r6se tet-
szett. Megdobbentem azon, hogy lelki-
vezet6ok hogyan tudott felulkerekedni
az emberi 61et gyenges6 gein. Ez a lelki-
gyakorlat r6dobbentett arca, hogy bizo-
nyos dolgokat m6s szemmel is lehet
n€zni, s nem kell mindenben csak a

rosszat megldtni' 
Fpipc P6hor.l

Csal6dtam ebben a lelkigyakorlat-
ban, de nag\-on kellemesen. Eleinte
irgy gondoltam. ez is szokvinyos ese-
mFnr, lesz rie r sors es a rendkivuli
programok neg\-eltoztattLk a szemllle-
temet. Enn61 jobb lelkigyakorlaton m6g
nem vettem r6sa. 6s mindezt Bablly
Andr6s 

^ryer:at 
kdsz6nhetem."

Korcsinszki Jitnos

Azokkal is el tudtam besz6lgetni lelki
dolgokr6l, akiktriel eddig nem voltam a

legjobb viszonvban. Sok emberben
kellemesen csal6dtam, igazftb6l csak
most ismertem meg az osztelytarsarfil
€.s osztiiyfdnokom igazi 6nj6t.

P6nitz Jozsef

A lelkigyakoflatok altalaban mlndig
unalmasak, de ez kir€telesen 6rdekes
volt. Eis5sorban az€rt, mert Andris atya
szines egy€nis6g. Misodsorban kide-
rult, hogy f6ireismertem osztiiytirsai-
mat. Alig vdrom a kor.etkez6 alkalmat!

Szabd Norbeft

Nagyon impon6lt a h'r, hogy Birstya-
hdzira megyunk lelkigyakorlatra, mert
sz6p emlEkek kotnek a helyhez. Az6ta
nagyon j6l osszekov6csol6dott a csa-
pat. Rem€lem, a kovetkez6 alkaiom is
ilyen j6 lesz.

Ndmet Pitl
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A Munk6csi R6mai Katolikus Liceum
felv€telt hirdet

a 2OO4/2O05-os tanOvre
Minden olyan Sltalinos iskollt v€gzett tanul6 jelentkez€s€t vdrjuk, aki a 3 €ves tanulmlnyi id5

alatt komoly tantArgyi felklszitlsben, magas fokir mfveltsdgben €s katolikus szellemf oktatS.sban-
nevel6sben szeretne r€szesrilni.

Int€zmlnyr-inkben emelt 6raszS,mban tanitjuk az informatikdt (korszeriien felszerelt
szitmit6g€pteremben) €s az idegen nyelvet (angol, n6met). Fakultativ formdban tanulhat6 a val-
idstort€net, miivdszettort6net, egyhLzi zene. A jelentkezSknekirisbeli felv6teli vizsglt kell tennir.ik
magyat nyelvb5l (tollbamondds) 6s irodalomb6l (teszt), matematiklb6l €s hitismeretb6l. (A vizs-
gafeladatok az fitallnos iskola tananyag6b6l val6k). AKdrpdtalja mds vid€keirdl €rkezett, felv6telt
nyert didkok egy katolikus llny-, illetve fiirkoll6giumban kapnak elhelyez€st, melynek koltsCgei-
hez az egyhS.z is hozzdjdrul, krilonosen a riszorul6k szLmtrra.

Liceumi nyilt napok - a jelentkezS dilkok 6s szr.ileik rlsz€re - a liceummal 6s a felv€teli vizsgAk
t€makoreivel val6 ismerked6s c6111b61 2004. mdrcius 19-€n €s 2004. dprilis 2-6n Iesznek.

A jelentkezes batarideje: 2004. iprilis 1.5.

Afelueteli uizsgak iddpontja: 2003.dprilis 24. (kOz1p-eur6pai id6 szerint 9.00 6ra)
A jelentkez€shez szuksdges a helyi lelk6sz borit6kolt aj6nl6levele.

Cfmunk:89600. Munk6cs, Nedeczey u. 20.
Te lefon/fax ; (8-237) 23027 . E-mail : info@katlic .mk.uz.ua

$-

JETENTKEZEST tAP
(nyomtatott betfikkel toltendd)

N6v:

Sztilet€si hely, id5:

Lakcim (postacim, ir dnyrt6szAm), telefon:

Melyik iskollban tanulsz?

Tanulmdnyi itlagod

Tanulmdnyi dtlagod

l{5,ny 6vig tanulttrl hrttant?

Ig€nyelndl-e koll€giumot?

2002/2003-as tan€v v€g€n:

2003/2004-es ran€v I. f€Idv€benr

Milven nv eIv e /ke / t tanulttrI?

Igen I l Neml l
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Flezar nincx

Januar 24. Cursillo-tiltreiat ta.rtottak Mtuzkdcson. Az
ultreian mintegl,t 60 uolt cursillos uett rdszt egdsz Kdrpd.t-
aljarSl.

Februdr 1. Ifjfsdgi szentmise Ungvlron. mel1'e1 potpu
P€ter atya celebrllt. A szentmis6n mintegl' 200 szemlIy
vett r€szt Ungvdrr6l €s az ungvAn j6r*sb6L Ut6na sz6.p

szokis szerint agap€ virta a r6sztr.-er'5ket.

Februdr 3. P6sahlnln tj k6poln6t szentelt fel Majnek
Antal pr.ispok. Az iinnepsCgen r6szt vett Sasik Mil6n
gor6g katolikus pr-ispok is, aki koszonet6t fejezte ki,
hogy a klpolndt a gorcg katolikus hivek is haszntrI-
hatjlk. A szentmis6n r€szt vett egyhdzmegy6nk paps6-
ga, akik ezen a napon tjltottak meg szentel6srikkor
Istennek tett papi ig€reteiket.

Februar 5, Taize-imadrat turtoftak Sislocon.
Februdr 10. Git6ros szents6gimddds volt fiatalok

szdmtra Ungvdron, a pI€bfmatemplomban.
Februar 13. Taize-imaora uolt Csapon a romai kato-

likus templomban.
Februdr 14. A Cursill6t v€gzettek mdsodik kArpitaljai

ultreia-talllkoz6it.ra ken-ilt sor MunkScson, a sz€kesegy-
hdzban. A tal6lkoz6 szentmis6vel kezd6dott, melyet cso-

portbesz6lget6sek kovettek, majd kozos agaplval zdrult.

Febru6r 4. Taize-ima6ra Munklcson a kipolntrban.
Az imaorAn minregy 60 - kul6nb6z5 nemzetisCgfi -
szem6ly vett reszt.

Kilrpitalja-szerte farsangot tafionak az egyhdzkdz-
s6gekben is. K6pilnk6n Babil_v Andrds arya a munki-
csi gyerekekkel.

Febru.ar 23. Taize-imaora uolt Lngt'dron a romai kato-
likus templomban.

Februlr 25. Gltdros szents6gimdd4s r-o1t fiatalok szlm6-
ra Munkicson, a sz6kesegyhltz melleni k6po1n6ban,

Marcius 3. Taize-imaora uolt fiatalok szamara Munkd-
cson, a szdkesegtbaz melletti kapolndban, az esti szent-
mise utan, du. fel 5-kor.

Mdrcius 3. Taize-ima6ra volt volt fiataloknak Sisl6con,
du. 5 6rai kezdettel.

Marcius 5-7. Mecs-lelkigjtakorlatot rendeztele fiatal
hazasoknak, illetue fiatal paroknak- Cnguaron a Szent
Gell4rt Koll1piumban.

FerulvAsor

Mircius T.If1itsdgi mise lesz Ungr-lron az ungvilri 6s a

ilrlsbeIi fiatalok sz6m6ra. A szentrnis€t Stanco Attrla atya
fogja celebrllni. A mise utln kdzds agap&a vitjuk a

r6szwevdket.
Marcius 9. Gitaros szentsdginzddcis lesz Unguaron, a

romai katolikus templomban, az esti szentmise utd.n.
Gyertek, adjunk balat az 1rnakl

Mdrcius 12. Taize-1ma6ta lesz Csapon. a r6mai kato-
likus templomban du. 5 6rui kezdenel

M drcius 2 2. Taize-imadra -tL:ngt'ii ro n. ct pleb aniatemp -
lomban, du. 5 Srai kezclettel.

M6rcius 11-1.4. Cursillot rendeznek fErfiak sztrmLra

Munkdcson, a Pdkh-hdzban. Jelentkezni Munkicson a

Szewez6iroddban a 8-2-31-5467 }-es telefonszdmon lehet,
mdrcius !-ig.

Marcius 15-17. Gord.on trening lesz fiataloknak Mun-
kacson, a Pakb-hazban. Jelentkezni -llunkacson a Szer-
tezdit'odaban a 8-2-31-5467o-es. tslarnint Popouics
Ktisztinanal Unguaron a 8-2-22-34594-es telefonszd,mon
Iehet, mdrcius 9-ig.

A Szentatya a Ptispoki Szinadusok f1titkaranak ne-
uerte ki Nicola Eterouic €rceket. A han'ltf6pdsztor edclig
Ukruina aDostoli nunciusd.nak bisataicit t(iltotte be.

Ui J {ajtds
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M6rcius 25. Gitdros szents6gimld1.s lesz Munk1cson a
klpolndban, az esti szentmise utfn.

Marcius 25-28. Cursillo lesz n1knek Munkd,cson, a
Pakb-bdzban. Jelentkezni Munkdcson a Szeruez1iroda-
ban a 8-2-31-54670-es telefonszamon lehet, marcius 23-
18.

Mircius 26-28. M6cs-lelkigyakorlar lesz hS.zaspirok
szAmira Ungvdron a Szenr Geil6rt Koll€giumban. Jelent-
kezni iehet Ungvlron a Szewez6irodtrban a 8-2-22-34594-
es telefonszimon, illetve a p\€biniln. Jelentkez6si hatdr-
lOO: marClUS lU.

Marcius 26-28. Bibliaapostol-kepzd szeruindrium lesz
Nagtsz6lSson. A szemind.rium uezetdje Ta(anyi Bdla bib-
likus professzor. Elsdsorban hitoktatok szamdra szelaez-
ztik, de minden olyan szem€ly jelentkez€set udrT'uk, akik
szeretndnele elm€lyedni a Szentiras oluasasaban. Jelent-
kezni marcius 20-ig lehet Munkacson, 6, Szeruezdirocla-
ban. Tel: 8-2-22-54670.

Ktirr0nnr HTREK

P6pai iizenet a term€szetes sziilet6sszabllyozdsr6l
€s az €letkultfirildit6l tartott r6rnai konferencia

r€sztvevSihez
El kell kenilni a kozhelyek emleget6s6t, €s a fiatalok-

nak, jegyeseknek 6s hlzasoknak meg kell tanitani a ter-
m6szetes csalS.dtewez6s m6djait.

Vatikan: JanuS.r 30-31.-€n kenilt sor R6m6ban arra a
nemzetkbzi konferenciara, amely a 2004-es Etet Napja
kapcs6n a term6szetes csalidtervez6ssel 6s az 61et kultrh-
rljlnak k6rd6skor6vel foglalkozik. Az esem6nynek a ro-
mai Szent Sziv Egyetem Eur6pa Kongresszusi K6zpontja
adott otthont, a szewez€sben r6szt vett a Szent Sziv Egye-
tem mellett a La Sapienza, a Tor Vergata 6s a Campus
Biomedico egyetem, valamint az olasz eg6szs6gtigyi mi-
niszt6rium is. A konferencia c€lja az volt, hogy szimos
nemzetkozi hirii szakember el6ad6sa 6s az eszmecser6k
6lta\ elm€Iyitse a resztvev6k ismereteit a term6szetes csa-
lldtewez€s t6makor6ben, kiemeive, hogy az 6let mindig
ajlnd€k 6s egyszersmind felel6ss6gis. VR/MK

A N6va part eHeleitettiei
SzentpeteruAn RendSrs6gi jelent€sek 6s a nem kor-

mS.nyzatt szervezetek jelent6sei szerint az Orosz FOde-
r5.ci6ban tobb mint 4 mi11i6 a hajl€ktalanok sz6ma. Ez a
lakosslg 2 sziLzal€kitt jelenti. Szentp€tewirotr 8 ezren 6l-
nek az utc6n. Az Eszak Velenc€j6nek nevezett vdrosban,
a c6ri OroszorszS,g f5virosdban a csodSlatos CpitCszeti
alkotlsok, a luxuskirakatok mellett szembetrin5 a nyo-
mor, a nagy szeg1nysdg. A metr6lejlratokntrl, az utca-
sarkokon a legkiil6nboz6bb korir hajl6ktalanok - gyer-
mekek, id6sek - fagyoskodnak, t€nferegnek. A belv6.ros "

b€thS,zatnak homlokzatait felfijitondk a v 6tos f ennfll6s6-
nak 300. 6vfordul6j6ra, amelyet tavaly mijusban r.inne-
peltek. Erre az alkalomra a rend5rs6g krilon alakulatai
osszegy6jtott6k a hajl6ktalanokat, 6s a vdroson kivrilre
szlllitottdk 5ket, hogy ne rontsdk az Linnepi hangulatot.
Szentpetervdr egyetien int6zmenye 120 ferdhelyet tud
csak biztositani a B ezer hajl€ktalan sz6m5,ta. A francia
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Caritas, a Secours Catholique ttrmogat*sTval a ktilvdros-
ban irj kozpont 6ptil szdmukra, ahol 40 fiszorul6t tudnak
elszdlldsolni n€hlny h6napra. Az otthonban ttrrsadalmi
gondoz6k foglalkoznak majd veliik, Iak6st, munkaalkal-
mat szeteznek szdmukra, illeffe szakmai kik€pz6sben 16-

szesitik 6ket. \4?/MK

Egymilli6 eur6 a biborosok ajfrnd€ka a pdpfLn;ak
Vatikd,n: EIlrte az egymilli6 eur6t az az osszeg, amelyet

a biborosok ajlnd€koztak a Szentatydnak pdpas|ga 25.
6vfordul6ja alkalm/},6l. II. Jlnos P6l a teljes osszeget a
szentfoldi katolikus kozoss6gnek juttatja el, amely 6ri6si
megpr6bfitat6sokon ment at az vt6bbi 6vekben. A kez-
dem6nyez6s elindit6ja Joseph Ratzinger biboros, a Hittani
Kongregici6 prefektusa, a biborosi testrilet dlkltnja, akt
mdr mfilt €v szeptember6ben lev6lben k€rte fel biboros
koil6gdit, hogy segits6k a pipa szeretetszolgLlatdt. 2003
okt6ber6ben, a pipa megvtrlasztlsa 25. 6vfordul6j6nak
hivatalos vatiklni tinneps6gein az osszegyitlt p6nz 750
ezer eur6t tett ki. A k€s5bbi adomS.nyokkal most ez az
osszeg el€rte az egymilli6 eur6t. A hirt maga Ratzinger
biboros kozolte az olasz Ansa hinigynoks6ggel. WMK

,,Orvosk6nt szernbesiilve a csodtrval" - konlru
a lourdes-i csodllatos gy6gyullsokr6l

Roma:67 hivatalosan elismert csoddt 6s mintegy 7 ezer
megmagyarizhatatlan gy6gyullst tattanak szamon a
Szfrzanya lourdes-i jelen6se, IB5B 6ta. Az Oruosk2nt
szembestilue a csoddual cimet visel6 kotet a Szent P6l
Kiad6 gondozS"slban kenilt a konywesboltokba, az Olasz
Katolikus Orvosok Egyesrilete mtIln6i r6szleg6nek -kdz-
tuk Patrick Thierrieq a lourdes-i kegyhelyen l6trehozott, a

gy6 gyullsok hitel'ess6g6t v izs gli6 olosi ir o da igazgat6j6-
nak - kdzremfrkod€s6vel. A kotetben fel vannak tlintefve
II. Jdnos P6I pdpa 1983-ban hozott szentte avate$ szab6-
lyoz6 rcndelkez6sei, a csoda meglllapitlsa, valamtnt a

Hittani Kongregdci6 instrukci6ja a gy6gy,u16st. ker6 im6d-
s6gr6l, mely 2000. szeptember 1,4-€n jelent meg. W

Walter Kasper biboros Moszkviban taltrlkozott
Kirill orosz ortodox metropolitival

Vatikan: A Kereszt6ny Egys6g El6segit6s6nek Pipai Ta-
n6csa elnoke Moszkvdban tett Itrtogatdst, amelyre az
OtoszorszS.gi Foderdci6 katolikus ptispokei hivtdk meg.
Februdr 19-6n d6lel6tt Kasper biboros a moszkvai parri-
archdtus sz6khely6n megbesz6l6st folytatott Kirill szmo-
lenszki-kalinyingrildi metropolitdval. Lznap m€g bizony-
talan volt, hogy tal6.Ikozhat-e II. Alekszijial, minden oro-
szok p|ttitrrkdjlwal, aki sz6viv6je szerint beteg volt 6s

nem tart6zkodott Moszkvdban. A tal6lkoz6 a k6vetkez6
napon v6gLil l6trejott,

Az utazLsra abban a rem6nyben kenilt sor, hogy gyr-i-

molcsozd lesz a katolikus-ortodox dkumenikus kapcsola-
tok szdm6ra. A k6t felekezet kozotti n€zetelt6r6.st tov6bb-
ra is az ortodoxok r€sz6r61 kifejezett azon vAd alkotja,
hogy a katolikus egyhAz prozelitizmust, t€irt€st v6.gez
orosz tertileten. Emeliett az osszes ortodox egyhLz ellen-
zi azt az esetleges telve| hogy a Szentsz6k Nrrgat-Uk-
rujndban patriarchStust lEtesitsen a gorog-katolikus ko-
zoss6g szAm1.ra. VR/MK
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Egy r€gi lelkigyakorlat eml€k€re

ui J{ajtds

Olvasom az Vi tlaitas december 9-i sz6m6t, abban,
tobbek kozott, a Munkdcsi Katoiikus Lceum els6 oszt6,-

Iyinak lelkigyakorlatir6l s2616 irist. Es eszembe jutott
egy valamikori L2 €ves kisllny e1s5 ieltriigl.akorlata, aki 6n
voltam.

1,944 kora tavasztt irtuk. Az iskol6ban Hfsv6t el6tti
lelkigyakodat volt kihirdetve. Azon a rTapon szigorir ki-
j6r6si ttlalom voit elrendelve. Az utcdkon egy 16lek sem
j6rt, csak itt-ott lehetett la:irn ery-egy szuronyos katontrt.
En elindultam, egyedril. Senki nem tart6zt^tott fel, csak
amikor a polgln iskol6hoz 6rtem - ahov5, egy 6vig jintam,
de akkor azt katonak6rhdznak aLakitottlk 6t -, ery oa-
gyon fiatal, szinte gyerek, szuronyos katona. Rdm sz6It,
hogy hovd tartok, nem cudom, hogy szigorri 1<jdt6si tila-
lom van? A gdrog katolikus templomra 6s annak az ud-
varin 6116 h6zra mutattam: oda megyek, lelkigvakodatra.
Hagyott menni, csak utinam sz6lt, hogy imldkozzam
€rte. ,J6" - mondtam, de egy p6r l€p6s utAn visszasz6l-
tam 6s megk6rdeztem, hogy hogy fuvjlk. ,,Laci a nevem."
Mdr elindultam, amikor utlnam sz6lt 6s megk6rdezte,
hogy hivnak. ,,Maikl.nak" - feleltem. A lelkigyakorlat el-
maradt, mert csak hltman jotnink ossze. De imldkoz-
tunk. Amikor oda6rftnk az lJdvozl€gyben, hogy Asszo-
nyunk, Sztz M6ria, Istennek Szent Anyja, imSdkozzli

6retrunk..., 6n (rgy rmtrdkoztam: rnAdkozztrl Laci kato-
nt€t.

Az eg€sz nyfu riad6kkai telt el. A kertben bunkereket
kellett lsni. Este hullottak a .,szttrlingyertydk" 6s kozben
egy-egy bomba is robbant. Eg1- novemberi napon bejot-
tek az oroszok, s teljesen mis rdigot hoztak magukkal.

7945 kora tavasztrn egy h6foltos, siros, lucskos napon
berohant abar6tn6m 6s lihegr''e mondta. hogy az lIlom6-
son egy hadifoglyokkal teli szereh-€nv ill. Lz anprklk 6s

mi, llnyok azonnal hozzlllttatrk a f5z€shez. Rengeteg
gomb6cot fSztunk, €s fazekal<kal r-inrik ki az 6l\om6sra.
A peronon szuronyos orosz katontrk 611tak, de egy sz6t
sem sz6ltak. A foglyok a kicsi, r6csos abiakokon zsin6ron
konzerwes dobozokat engedtek ie. r-izet 6s enni kertek.
Konyorogtek 6s sirtak. Sosem fogom elfelejteni. A zsin6-
rok osszegabalyodtak, 6s ahogl' r-€gign6ztem a szerel-
v6nyen, hat megrettentem. N6hinr- eszik. a tobbi semmit
sem kap. Annyinak nem jut. EgYszer csak a nevemet ki6l-
totta valaki. A rdcs mogdtt a tolakod.6s miatt csak r€szIe-
teket lehetett lahi. Egy villantrsra meglinam Lacit, a kis-
katondt. De elsodortlk a tolakod6k. csak azt hallottam,
ahogy klat:6lja:,]mddkozz6I 6rteml-

Tdbb6 nem llttam, nem is hallottarn r6la.
I-nd U. M.

Av'tzcsepp krvfrliia a kovet
Bizonydra valamennyien ldttunk

mdt olyat, hogy az ereszcsatornlb6l
kifoly6 viz 6rkot isott az alatta I6v6
betonba. Ilyen a mi im6ds6gunk is.

Mindenki volt m6r irgy, hogy imdd-
kozott valamiltt, amit nem kapott
meg. Isten sokszor az6fi nem adla
meg nekr"ink, amit kerlink, mert m€g
6retlenek vagnrnk annak az a)ind€k-
nak a fogadtrsLra, nem tudnink 6lni
vele. Szttsz6rnink 6s tonkretenn6nk
azt. Sokszor pedig azt vesszilk €szre;
hogy mdr r€g6ta konyorgtink egy
ailnddk€t'- - mikozben Eszrev6tlemil
mdr meg is kaptuk azt.

Ha felismerttik bels6 vaks6gunkat,
srikets6grinket, kezdjr.ink el kitart6an
imtrdkozni, hogy Isten szabaditson
meg, gy6gyitson meg ebb5l a vak-
s6gb6i, sriketscgb6l, hogy az 5 aka''
ratdt kovesstik, 6s kinyiljunk ember-
tdrsaink fel6. Mi vagl'unk ez a k6, €s

kitart6 im6dslgunk a vizcseppek,
melyek lassank6nt klvdjjdk a kdvet,
€s khaizohirk bennrink Krisztus arc6t.

Pogdny Istuan

Boiti
feg)'elem

A nagybojr b-inbdnati id6szak,
amikor bojttel ig:-ekszriLnk testun-
ketlelkunket m€g iobban Isten fel6
forditani. Egr-h6zunk ez€rt a k6-
vetkezSket lrja e16 a bojt m6djair61:

Hamvaz6szerdAn €s \agyp6nteken
szigorfr bdF Cs kotelezS, hirst6l val6
megtart6ztatis r-an. Ezeken a na-
pokon a bet6ltofi 18 6r'es kort6l a

megkezden 6tl €r'es korig naponta
csak h6romszor €-rliezhenink, ebb6l
egyszer szabad t-61lakni, hirs6telt pe-
dig betoltofi 1+ €r-es kort6l nem
szabad fogy-asnant.

Nagybojt p€nieklein kotelezS a

hrist6l val6 megan6aatAs, betoltott
14 6ves kon61. -tz 6r' tobbi p6n-

tekje egyszerf bfnbSnati nap, ami-
kor els6sorban h[st61 val6 meg-
tart6ztatassal rzgy r6bb imdds6ggal,

onmegtagaditssal €s eg1'6b j6csele-

kedetekkel teber.r:k eleget a bfin-
bdnati fegyeiernek.
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Ukrajna r6mai katolikus
piispokeinek pisztori levele

az idrnnepek rrregiinnepl€s €16l

Kedves Testv6rek!
tJkrajna latrn szerlartesr:t prispoki konferen-

ci6ja - figyelmet fordian az rinnepek teljesebb
dt6l6s6re, hogy mindenkinek lehet6s6get adjon
a rajtuk va16 ftszv€telre az eucharisztikus
r-innep16s 6ltal - hattrrozatot hozott, az Apostoli
S z ents z6 k j6v 6ha gy it siw aI, a h€tkd zn ap okra es 6
rinnepek vas6rnap tortdnS megrinnepl6s6r6l.

Ezek szerint' 
,.

1. Urunk megjelen6s6nek (Vizkereszt) f5-
rinnep6t a janudr 2-a €s 8-a k6z6 es6 vasAr-
napon tinnepelj6k meg.

2. Urunk mennybemenetel6nek f6r.innep6t
Hrlsv6t hetedik vasArnapjin rinnepelj6k.

3.J€zus Krisztus Szent Test6nek 6s V6r6nek
(Urnapja) f6tlnnep6t a Szenthdromsig vasir-
napja uttrni vasdrnapon tinnepeljCk meg.

Kotelez6tinnepek, ,lt",r"u." a hiv5knek ko-
telez6 az Eucharisztikus Liturgidn val6 r€szv€-
tel, tovdbbra is:

1. Urunk sztilet6sdnek (Kardcsony) f6r.innepe

- december 25.

Z.Szfrz Miria istenanyasigtrnak |Uje-.) fA-
r-innepe - januAr 1.

3. Sz(tz Mlria Mennybev6tel6nek (Nagybol-
dogasszony) f6tinnepe - augusztus 15.

4. Mindenszentek f6tinnepe - november 1.

Itr.
F6tinnepek, amikor nem kotelez6 a szent-

mis6n val6 r€szv€teI:
1. Szent J6zsef , a Boldogsdgos Szfiz M6ria

jegyesEnek fStinnepe - mlrcius 19.

2. Szeot P6ter 6s P6l f5apostolok f6rinnepe -
jirnius 29.

3. Szfrz M6na Szepl6telen Fogantatlsdnak f5-
linnepe - december B.

Mindenkit buzditunk, hogy ezeken a napo-
kon, amennyire ez lehets6ges, tart6zkodjanak a

nem szriksCges munkdt6l, hallgassdk Isten 196-
jCt, Cs vegyenek reszt az Eucharisztikus Aldo-
zatban a szentmis6n vaL6 t6szv€te1 fital.

Ukrajna latrn szertartdsri ptispoki konferen-
cilja nev6ben: 

Marian Jaworski.biboros

Lemberg, 2003. november 30.

Advent I. vas6.rnapja.

Erd€lyi Karolina

1972-2004

Nyomaszt6 koteless6gnek teszek eleget- azzal, hogy tudatom
mindazokkal, akik ismertek 6s szerettek: elhagytad a foldi l6tet.
igy kotelez bardtsdgunk 6s r6vid, mlsf6l 6ves bSven gyumol-
csdz6 k6zremrikdd6stink ezernyi pillanatk6pe a szivemben.
Sokunk szivlbe loptad be magad szer6.ny l6nyeddel. Meleg ba-
ratsagot, szeretetet sugtrrz6 szemed elSre megsejttette velem
v6gtelen alSzato dat Isten t e re mtm6nyeivel s zemben.

Sosem dicsekedt6l magas fokir zenei v€gzetts6geddel, kitfn6
oryonajlt€koddal. A v as6r napi di6kmis6ken felcsendtilS Merce-
des-mise dallama megvallotta m(w€szi mivoltodat, m6ly Isten-
hitedet. Az Y. Kitrpitaljai R6mai Katolikus Egyhlzzenei TaltrI-
koz6n h6romszorosan is kivetted ftszed a munk6b61, elSszor:
mint virtu6z orgonajlt6kos, mdsodszor: mint a Munklcsi I!6-
s6gi K6rus szoptin 6nekese, harmadszot: mint zenekawezetS,
akr sajdt maga feldolgozta danbokat tanitott be alkalmi zene-
karinak. Bltr ajkadra nehezen jdtt a magyar sz6, Te mosoiyog-
va-pironkodv a igy ekezt€l anyanyelvemen sz6lni hozzdm. P edig
adotf helyzetben egy szemptllanttrsb6l is meg6rtettilk egymfst:
ugyanazon a hulldmhosszon voltunk. Amikor segits6gedet k6r-
tem a k6ruspr6bdkon val5 ,,be6nekeltet6sben" vagy l6gz6stech-
nika, ill. hangk€pzls-tanitlsban, te els6 sz6ra jott€7, t>ir mlsf€|
6ves kisfiad is igCnyt tar-tott jelenl6tedre. Nem tudok olyan
emberr6l, akivel ne tudtll volna sz6t €rteni.

M6ly hitedb5l fakad6an nem zfigol6dtdl csekelyk e zenetanlrt
jove.delmed miatt, 6s hogy - ennek anyagivonzatab6lfakad6an
- csalddoddal a j6l6t perif€nAjdn sodr6dsz. Teljes m6rt6kben r5-
biztad sorsodat az fJrra. Most, hogy az 6 vAratlan mennyei
hiv6s6nak eleget tett61, €n is megpr6b6lok megnyugodni titok-
zaios akaratlban, ha ez mlgoIy nehezemre esik is. Egy kispap
bardtom szavaival bircsrizom T6led: ,,Bizzunk benne, hogy oda-
at egyritt leszr.ink a mennyei oromokben."

Szeretettel es imaual: Sauirid.a Tanos
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I(edues Olaasdink!

A Horkalt LaszlS reformdtus ptispokkel kdsz';i.: :::::r:i.. inel))
el6zd szdmunkban jelent meg, nagl po?t t?c _.':' eo.tolikus
koreinkben. Felbdborodott reakci6k drkenei. :abben azt a
kdrddst tettek fel, m.i€r't kellett megzauarii: o. .i:lieket a kato-
likus egltbdzat td.mado uadakkal, n!€r ei;pedte meg a
p"Lispok atya. boglt megielenjen ez az iit!er_!i..

Cdlunk a kcilonbozd fele kezete k kept ! se i 6i itek megkdrdez1-
s,luel az uolt, hogjt az okumenlky.s iiinhet kozeledt€uel
megkdrdezzuik u€lem€nytiket a kereszthtyek egts,!g,!rdl, a
kozeledds m6djdr6l, €s ezzel eln?e!_liislik azt az egys,lget,

amely a szeretetben most is lebetseges, a tanitasbeli lnegosz-
tottsdg ellenire.

Sajnos Horkay LAszlo piispok ir nem az egysdgre torekuds
szellemdben udlaszolt a kdrd€sekre, banem - belyenkent ne-
uetsdges 6s a ualSsd.gnak nern megfelelS - uadakkal illette a

katolikus egyhdzat. Sajndljuk, /tog1' slxn i indulatot keltett az
inte(u, amely eppen az oktmzend er6sit6sere lett uolna hiua-
tott. Ez1rt, bd.r a t€ued1sekre. t'o.dd.krct jelentdsegtiket tekintue
csak rduiden akanunk reagdliti. bo.t oldalon adunk teret a.

bozzdszoldsoknak, s a uitdt- iitieiSa egtaltaldn kialakulna-
ezzel lezd.rtnak tekintjti.k.

M ajne k Ant al pLlsp d k eg1'h a z n : : 7' i i t k r e z et dj e k€nt u alaszo l
az egdsz katolikus egyhdzat 6it : iickra. s udlaszt ad arra is,
mi6n engedte meglelenni az ii::2,-:i:.

Barsi Bald.zs ferences cri_it t:slkAnt ktilclte el leuelet
St imegrdl, Magtarorszdgr6l. J-e : : -. :: :, ! tgtts kdnt tdtelesen ud-
laszol a reformdtus pLispdk r1::.-':.::"e €s uadjaira. Majd,
Babaly Andras q.ty6t bozzas::.,t:i.. +,zo/jt:ik, aki papkAnt
szemdlydben 6rzi 4rintue magi,. : '-!z:l! rzdgt csalddanya
kozos leuele kriuetkezik, akik H::t'.:.|-",: klildtdk el hozzd-
szolir.sukat.

A fSszerkesztS

lLi Jlajtds

Ne art6l, atnii szefrralaszt!
Fijdalommal olvastuk mindannyian

a Kfrpdtaljai Reformdtus Egyhtz
mostani ptisp6k€vel, Horkay L6szI6val
k6szrilt interiilt, melyben a keresz-
t6nyek egys6g66rt tartott imahet akal-
mdb6l nyilatkozott.

Sok helyen vettem r€szt Magyar-
orsztgon €s Eur6pa t6bb orsziLgLban
okumenikus tal6lkoz6kon, istentiszte-
leteken, hallottam sok sz6p, rem€ny-
teli e16addst, eim6iked6st, im6t a

Krisztus dltal annyta k6rt, akart egy-
sdgrdl (ld. jn 17,2I). Mindig
atr6l besz1ltek, ami osszekot
minket, €s nem an6l, ami sz€t-
vilaszt. Hiszen ez nem csak a

katolikus egyhitz okumen6r6l
vallott v6lem6ny6nek a f5 mot-
t6ja, hanem a t6bbi, egys€gre
torekv6 protestens egyhin€ is,
Most viszont egy olyan interjirt
olvashattunk. amely teljesen el-
lentmond az eddigi elveknek 6s

a k6zeled6s eddigi formdinak, s

hatalmas visszal6p6st jelent egy
tobb szAz €vvel ezelStti, pfube-
sz6dnek nem mondhat6, r€gi
katolikus-reformltus viszonyra. Rem6-
lem, hogy ez nem az eg€sz itteni re-
formdtus egyhLznak az 6ll6spont1a,
hanem a ptispok fir inkdbb csak a

sajit, illetve kevesek v6lem6ny6t
mondta el. Ugyanis szomorfran kell
meglllapitanom, hogy ez nagyon el-
maradt az eur6pai €s a magyatorcztrgi
protestans egyhitzak v6lem6ny€t61 is.
Egy mdsik k6rd€s is felmenilt az o1-

vas6kban: nagyon sok felh6borodott
v€iem6nyr5l, visszajelz€sr5l hallottam.
Sok emberben zavart okozott, s a

hiveink nem €rtik, mi6rt engedlem
meg egy6ltal6n, hogy ez az ioter|.l egy
katolikus Ojsdgban megjelenjen.

Nem hittem, 6s most sem hiszem,
hogy ekkora rosszindulat, ilyen ne-
ga(w €r zilet v o\na a reform6tusokban,
i1l. a ptisp6k trban a katolikusok
tr6ny6ban; inkdbb ^tr^ gondolok,
hogy nem ismeri val6jtrban a mi kato-
likus egyhdzunkat, nem tudla,hogy az
mit tanit p6idiul a papi n5tlens6gr61,
az 6kumen€r51, a tisztit6tfizrSl, a k€-

pekr61, szobrokr6l. Ffa nem vette soha
a kez€be a mi Katekizmusunkat,
akkor 6thetdek ezek a tEved€sek.
Sirlyosan megbdntona a katolikus egy-
hdzat, i]l.. a katolikus hir-eket. Ha a

puspdk 6r igy ner-eli a reformdtus
hiveit, akkor nem csak a kriszrushiv5k
egys€g6t, €s igy J€zus :'.i'Asak vAgy-
v^ vegyott megval6sui6s ii h6tt2ltatja,
de m69 a csekClyke. e51-ie c;5kkend
szAmt magyarsdgor :s ::.egosztja
Karpealj n, hiszen a kaic.*',:s hiveket
ilven b11v6nvim6d6. szc-:cr-. fa- 6s

nrnirk6nin-i -'' -.^-. '':r . barbdr tdr-
zsekhez has:,r::-:'-.

Az1rt Is i'1': =: : langnem, mefi
6ltal6ban e_E3:r :;::i:a116n 16k az
emheri ka::.-.- .:-- .- -. a reform6tus-'*r _- _ _------'
emberektr;ei. -r-:: - - :.::: is besz€lve,
hogy mincie:---- - .: .: a vegyeshd-
z.assAs. tehl- : -::::i :.ormdlis csa16-

dokban ele-,-e 3--, :.2 egys€get az
emberek. Eze:: 3::-:: .: -Dapok.vagy a
niisn6kok .-.--:-- --: .. mi felada-
tunkat Szenr li- -,:elmazza meg

sz6ne.. ,.. ' .: --: 1 z nevelest-
tanitis: ::-- .--::. mfs minden- - -- _--- ""-
krisz'.'-i': j----r irrr az Jsten
Fil r--:-------{:-:n tz eottcPo-

re (r-e . :: - -- \em kiv6nok
vittrbe -..,.:- , :uspok urral,
nem SZ;::--:-:::: :. katOlikUS 6S
.pfnrn i' l -: ='^' pn'

- 6eszseges
kancsr.= -. :.-'-.':ni az o t€ve-_'*r -" '- _.^ -'
d6sei. ' '. i-:-=::- Ecndolt vidjai,
ttrn:rad6..' :::-.*. -l-1<6bb szeret-
n6m a ':-. 1::: :s folltatni a
mpol-p.j=- - --- 1-'o"t., _, ,'snl a zt,
ami O:Sz=.;.-. i: rem azt, 

'lnisz6n'2-:s:. l.=.::-:r az IJr J€zus
r<^^^) :^A:^ - ^_ -__-_.:'.: -jn \7), amelyLvPa'Jt rLrala -

Lelf hnmr q1+';:-', :- =-.rreri L.enrcn-

lataimat is.

Panaszkod6 - i-.-=-::-:::k a vdlaszom
az.. hotw az. t:.'.!: -::iben minden*" ---- --: --'
el6rhetd keresr-i:--' ::;hAz k6pvise-
l6inek v61em€n .-3: :--,-:;;eztunk 6ssze-
gvriif eni 6s koz-=:'- -z:r k6rdeztuk
mco Hnrk4\- la<- - - ianknl rc hl_

szen most 6
h6zat.

\-;7=-- . -:.--rrm4htc por----""*'*- -oI-

l, ! :;-', : : z -1i7 t al pilspok
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Gszinte phrbeszed
sola scriPtura, vagyis hogy a hitnek
az egyetlen forrlsa az irott beffq az
 .!-,O- 6s Uiszovets6gi Szentirds. Ez ma
m6q komoly tud6sok ela!, mind a

rcform6ci6, mind a katolikus egyhLz
tud6sai ' itltal . nevets6gesnek tartott
elv. Hiszen a kutat6sok kideritett6k,
hogy Krisztus Urunk mennybeme-
netele 6s a Szentl6lek elktild6se ut6n
legallbb 20-30 6vig figy lltezetr.
Krisztus egyh6za, m6gpedig rohamo-
san fejl6dve, hogy nem volt UjszO-
vets6gi Szentirdsa. Ez az id6szak
sokatmond6. Nagy ajlnd6k Isten
Szentlelk6t6l a betfibe oltozott Ige,
de megel6zte 6s ma ts megel6zi az

egyb|z hitenek szavakban, szem1ly-
t6l szemlIyig terjed6 hirdet6se. M1-
sodszor az1rt sem tarthat6 a sola
scriptura elv, mert honnan tudja a

prispok 6q hogy Mdt6, M6rk, Lukdcs,

J6nos, SzentPdI apostol levelei k6pe-
zlk az Uiszbvets6gi Szentirdst? Mag6-

ban az Ujsz6vetsegi Szentir6sban
nincs felsorolva. Ezt az egyhtrz szent
hagyom1nydb6l tudjuk. Ez nagyon
l6nyeges pont, mert majd ugyanez a
hagyomtrny jelenik meg a 2-3. szl-
zadban sok minden m6sban is. Sehol
nem szerepel a Szentirisban az, hogy
az IJjszdvetslgi Szenfiris az igazslg
oszlopa 6s biztos alapja. Nem. Az
egyh6z, a mindenkofi egyhdz az

egyetlen, az igazs|g oszlopa €s btz-
tos alapja annyira, hogy az Ujszovet-
s€gi Szentirlsnak is oszlopa 6.s alap-
ja, mefi az egyhLz gyfiitdtte 6ssze 6s

ftizte egybe Ptrl, J6nos, Jakab, P€ter
leveleit 6s az evang6liumokat, az

Apostolok Cselekedeteit, 6s kimond-
ta, hogy ez a Szentkis, amelyet az

6sz6vets6g mel16 teszrink, 6s ami az

6szovets6gnek a beteljesit6se.
A reformdci6 nagy egyhLzai az

apostoli 6s a nicea-konstantindpolyi
hitvall6st mondj6k el hittlk foglalata-
kent, amely osszefoglalja azokat a

dogmtrkat, meg'fogalmazott szent
igazslgokat, amelyek alapjln €rr.el-
rnezni lehet az Qszovets6gi Szent-
ir6st. Sem az apostoli hiwallas, sem a
nicea-konstantin6polyi hifva[as nem
szentkAsi szoveg, m6gis a SzentirSs

olvasati szabliya. Ha egy reformdrus,
egy evang6likus vagy egy katolikus

fiatala Szentirdst olvassa, 6s el6r oda,
ahol azur azt mondja: ,,mert az Atya
nagyobb nllam", akkor nem fog arra
gondolni, hdgy az Atya Isten, Krisz-
tus pedig nem Isten, hanem csak

ember, 6s ez€fi nagyobb az Atya
6n5la. Hanem pontosan a nicea-kon-
sranrinapolyi hirvall6sb6l tudja, mely
osszefoglalja Krisztusnak a J5.nos
evang6liumban tett kijelent6seit, tOb-

bek kozott azt, hogy ,,6n 6s az Atya
egy vagyunk". Teh6t ebb61 a hiwal-
ldsb6l tudja helyesen 6rtelmezni,
hogy J6zusnak az emberi term6szet6-
n6l nagyobb az Atya.

A sola scriptura tudomlnTtalansl-
gAt az is bizonyitja, hogy egy szoveg-
nek tobb 6rtelme lehets6ges. Ha
nincs llland6 hagyomdny, amely ma-
g6ra a szerz6re megy vissza, akkor
oda jutunk, ahova a protestantizmus-
b6l kil6pett szlmtalan szekta, ame'
lyek alapelve az, hogy sola scriptura,
egyedril az irts. Az ir6s nekik mlst
mond, mint egy reformdtus ptisp6k-
nek, papnak vagy a reformdtus hi-
veknek, vagy akdr az eg€sz reform6-
tus egyhdznak, amely m6giscsak ko-
t6dik bizonyos szempontb6l a nagy
hagyomlnyokhoz. A sola scripfura-
elv termelte ki a szektdkat, amelyek
od6ig mentek, hogy ha egyszer J€zus
azt mondta, hogy ,,az Atya nagyobb
n6lam", akkor azt irgy fogj6k fel,
hogy az Atya Isten, J6zus pedig csak

ember. fis mdr ott vagyunk az vnita-
rizmusn6l, amely egy rejtett zsid6
szekta, tehdt megreked az 6szovet-
s6gn61, vagy pedig ott vaglrunk a je-
hovista testv6reinkn6l, akik azzal ha-
ldsszdk a katoiikus 6s reform6tus
hiveket, hogy lobogtatjak az Ujszo-
vets6get, J6zusr6l besz6lnek, kozben
pedig az 6rtorony cimfi foly6iratuk-
b6l kidenil, hogy Krisztus istens6-
g6ben nem hisznek. Ezeket a szek-
t6kat, amelyek a Szentirdsnak nagy
kijelent6seit egyetlen 6rtelemben
haszn6l6 nagy egyhlnt6I elt1rnek, az

egyhdz mindig elit6lte. Nem az em-
bereket it6lte el, hanem a tanitasukat.

Oda keli tehdt figyelni a tort6ne-
lemre, arra, hogy nem csak 500 6ves

a kereszt6nys6.g, hanem 2 000 6ves,

6s hogy az ortodox 6b a katolikus
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A klrpitaljai r6mai katolikus egy-
{-. -- .

hAz Uj Hajtds cimri lapjAban olvastam
a Horkay LAszI6 reform6tus prisp6k-
kel k6sztiit intedirt. Sajnos a ptispok
frr megnyilatkozdsait, melyben van-
nak itt-ott 6rt6kes elemek, egy cont-
radictio in terminis - szavakban is
krfejez6d6 teljes ellentmondds jel-
lemzi. Az elei6n arra int benntinket,
hogy ,,Nem kell vitatkoznt vagy dia-
l6gust folytatni, hanem bizonysdgot
kell tenni." Ugyanakkor az interjtr
v6g6n igy nytlatkozik: ,Jobban meg-
ismerjrik egym6st a pLrbesz€d 6ltal,
jobban meg tudjuk 6r'teni egymlst."
Akkor most a prispok ftr a dial6gus
eilen, vagy mellett foglal 6llist? Mivel
vllasztanom kell a k6t eilentmond6
dllitds k6z6tt, gondolom, inklbb mel-
lette van, mint ahogy az osszes, re-
formdci6b6l kihajtott egyhLz a dial6-
gus mellett van. Azonkivril azt gon-
dolom, hogy ha 6 tesw6ri m6don a

mi katolikus lapunkban nyugodtan
kifejtheti az llll.spontjat, akkor talan
mi is kapunk es6lyt arra, hogy min-
den vitatkozds n6lktil megismertet-
hessr.ik a m1 illllspontunkat az 6
reform6tus lapjukban. Hiszen azt is
iqa, hogy ,Jobban meg tudjuk igy €r-
reni egymds hiret €s lelkivillg6,t."
Tudniillik a pitbesz€d dltal. Most
megismertr.ik a pr.ispdk (rr hit6t 6s lel-
klvlllgdt. Szeretri6nk mi is megmutat-
ni a mi6nket.

A ptispok 6r a katolikus egyhLz hi-
t1t alapvet6en annak a lutheri kiin-
dul6pontnak alapjln bir6\ta, hogy
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eryhaz a pepa f6s€g€t illet6en most
sz€wllt uryan, de 1 000 6vig ezt ille-
t5en is egys6gben voIt, Az ortodox €s
katolikus egyhdznak minden l6nye-
ges ponton ugyanaz a tanitS.sa.
Egy6bk6nt, aki az els5 1 000 6vben
l6tez6 egyhlz szents€g€t tagad)a. az
Krisztus istensdg6vel hadil|bon iil,
merl azzal v6dolja Krisztust, hogv a
Szentlelk6t nem ktildte el, vagv pedig
6 magd, k6ptelen arra, hogy biztosit-
sa, hogy rizenete nagy vonaiakban
ugyanaz maradjon. Ami Newman bi-
borost katolikuss6 tette, 6ppen annak
a felfedez€se, hogy az els5 500 6v-
ben ugyanazt tanitott6k Ambrus,
Atanlz, Aranyszltjit Szent J1nos,
Szent Agoston, Szent Vazui, Nisszai
Gergely, Nazianzi Szeni Gergely 6s a
tobbiek, amit ma is vall a katoiikus
egyhAz, vagy csirSj6ban azt tanitot-
tdk, amit ma klfejezetten tanit, de a
sola scriptura elv€t v6gk6pp nem val-
Ioffak.

A sola scriptura elve a humanizmus
€s a reneszlnsz egyfajta szeilemi t6-
ved6se. A humanizmus 6s a rene-
szAnsz vissza akart menni a ragyog6
sz6p 6korba, a gorogdkhoz, a r6mai-
akhoz. Mondanunk sem kell, hogy
naivsdg ide visszamenni. Az ilyen
ideol6gia 6Ital6ban azt takaqa, hogy
amit mi elk6pzehink, azt beleolvas-
suk a kezdetekbe, 6s a kezdeteknek
ezzel a hipotetikusan follllitott k6p6-
vel romboljuk a jelent. Nyilvlnval6,
hogy a kezdetek ragyognak. Nyilv6n-
val6, hogy az apostoli 6s a v6rtanfri
egyhdzhoz vissza kell menntink, de
az6rt ne taldljuk ki azt, hogy hogyan
mis6zett az apostol, hogyan mutatta
be a keny6rtor6snek a szertart1.sit,
hanem m6g mindig tudomdnyosabb
azt vallani, l1s:gy az v€gig a katolikus
6s ortodox mis€ben ott lappang, azt
kell megtisztitani a k6z6pkori vissza-
6l6sekt6l. Ma is vannak modern
vissza6i6sek, sirlyosak, a reformltus
egyhdzban is 6s ndlunk is. Ha a mo-
dernitdsnak bizonyos fehiletes r6te-
geit beengedjrik a mis6nkbe, az ige-
hirdet6sUnkbe, akkor az megfefiSzi
azt. Ezeket mindig le kell hitntani,
nem csak aSzentirAs, hanem azdrdk
egyhLz egyetemes 6s mindig jelen-
Iev6 tanit6sa alapjdn.

Most n6zztik azokat a tanitlsokat,
amelyeket a ptispok irr kifogdsol, 6s
bibliaellenesnek nevez. Az els6 meg-
dobbent6 dolog, hogy ,,nemr€g p€l-

ddul elhangzon a fidi6ban, hogy a
pApa boldogsA avatta (egyebk6nt
nem avatta, hanem csak fogja avatnl)
I\i K5roly kir6lyt, s hogy az Iehet
boldog, aklhez imS.dkoztak, meghall-
gatla az imddsigot €s valami csodat
tett, egy brazll asszony gy6gyult meg
igy. De nekem r6gton eszembe j:ut az
Ige, mert Isten Szentlelke eszembe

iuttatia: itkozott, aki biztk emberek-
ben, de boldog ember, aki veti re-
m6nys6g6t az 616 Istenbe." Ezen na-
gyon megdobbenek. Ez a kijelent6s,
hogy itkozott, aki az emberekben
bizik, nem azt jelenti, hogy az Uris-
ten elit6l mindenfajta bizalmat a mtr-
sik emberben. Ktilonben hogyan
parancsolhatnl" meg azt, hogy ,,sze-
ress6tek egymdst"? Hogy lltezhet a
szeretet bizalom n6lkril? Isten aniteli
el, ha egy emberben irgy bizom, mint
magtrban az Istenben: ez a b6lv6ny-
imddlLs, ez a bfrn. A katolikus ember
egy mdsik emberben nem figy bizik,
mlnt az Istenben. hanem az6rt biztk
meg benne eg\-re jobban, mertllt1a,
hogy az 1Ilet6 az frban b1zrk. Egy h6,-

zass*g is akkor 611hat f6nn - ezt na-
gyon j6l tudja a piispok rlq jobban,
mint 6n -, hogr-ha bizalomra 6pil.
Anndl inkdbb megbizhat a f€r1 a fele-
s6g6ben 6s viszont, nnn€l inklbb az
Istenben bizik az a mlsrk, f6leg a
v€gs6 k6rd6seket illet6en: 6iet6nek,
haldIlnak, ridv6ss6g6nek k6rd6s6-
ben. igy az a m6sk egr-re jobban biz-
hat benne. Ha valal<i sz6 szennt ve-
szi, hogy 6tkozor.., aki'emberekben
bizik, akkor az megtrrkozta a sajit
gyerekeit, 6s ugl'anakkor b'aalmat
k6r t6luk. Ezert rlgr' gondolom, a

prispok trnak ezt az ig€t nem az

Isten Szentlelke juttatta az esz€be,
hanem a saydt leike, met trLL a Szent-
iris, amit id6zett, de az €rtelmez€s
onmagtrnak ellentmond6 6s helyte-
len.

Itt egy m6sik k6rd6st is 6rint a pris-
pok irr: a szentek tiszteletet, kozben-
jlrAsuk k6r6s6t. Mindenekel6tt leszo-
gezek egy egyszerI emberi t6nyt: ha
egy reformltus testv6rem odajon
hozzAm 6s megk€rdezi: ,,Te, katoli-
kus testv€q imidod-e Sziiz Mtriltt 6s

a szenteket?", 6s 6n azt mondom ne-
, ki, hogy nem imidom 6ket, akkor a

misiknak a szeretet 6s bizalom ci-
m6n el kell fogadnia, hogy ez igy is
van. S val6ban igr- is van. Semmif6le
kifejez6s nem iemasztja aIA, hogy mi
imddnlnk a szenteket €s Mdri6t. Az,
hogy imddkozunk hozzi\uk, azt je-
lenti, hogy a Earszcendens vil6.ggal
besz6hink. Isten lem tiltotta meg azt,
hogy az eg-rik enber a mdsikat sze-
resse, Isten m::rce:lekfolott va16 sze-
retete nem jele:: iz--. hogy a misikat
nem szeretheterr. Tetat nekem lehet
kapcsolatom I-<:e:: szent anyjdval €s

az apostolokka-. -sz€lhetek veirik a

hitben, mint aicl.=1 az itt 616kkel is
besz6iherLinli. l:-..1:r nem a holtak-
nak qz orqzSo. --.' t-.rc74o2 hanem
az 6I6k orsziz=. j:--svan a pLispok
irr mondta. -\ .rr':-=k 61nek 6s be-
szdlhetnek -;e-:::-r ila ott 6ltem vol-
na kltezet €-,-.'=- :z;.5n Ndzdretben,
6s bemente= -. --:-t -\,f6ritrhoz, hogy
Ittr4rio oAi _ =--=_ __::.._ .lii. mert nagyon

szomjas r-a5:.:-" :'sor Md.ria adott
volna neke:: i-:r::. \?jon akkor az
Atyaisten ac-. :a- = .:zet vagy MAria?
Az Arvaisten. == l.'i:-a Altal. Ez a"' "-J

szentek kdzr-e-t:1.;. Igenis egyetlen
kdzvetitS van L.:-il €s ember kozott:
az emberj or':-< -:;. Krisztus, de 5
minket beler-o:: - i ;ozt,etit5 mitv€-
be. Amikor a :-:::-' ur ig6t hirdet,
6s kegyelme: sa::::r: az emberek, vi-
ISsossjsot n:*.:i-:i. lelki hatdlb6l
szr-iletnek t|i -:'-zios, hogy ez
szamtala szor e-i-:icuii -, akkor a
ptispok irr ige::-:ce:€se n6lktil is
megkaptdk r-o:r-:. :z-i \em. Ugyan-
errSl van sz6 a :zx:,.ekkel 6s MiriiL-
val kapcsolatba::. i.

EzzeI kapcsc.a::= a k6peknek a
tiszte-lele is. -.IJa :::::gr-ek egy orro-
dox kolostorba'- - -"-:':i? a ptispok iir
- .A7.t lAnasTlz'^- u:?; az emberek
megcs6koljdk : :.:=:::ziet, a MAria
szobrAt, 1ei6:-:_::--:-;i elStte es

Ui Hajtd"s



imSdkoznak hozz1.. En, mint hiv5
embeq aki tudom, hogy Istent sem-
miben sem lehet \bfizoIni, l6lekben
€s igazsitgban kell 5t imddni, hogyan
tudjak azzal az emberrel eg1'utt imdd-
kozni, amikor az 6 istene egy faszo-
bor vagy egy k6p?" Nagyon durwa
megjegyz6s. El6szor is Miria nem Is-
ten, 6s a szentek nem Isten, €s a fa-
kereszt sem Isten, tehtrt a katolikus
ezeket csak tiszteli, de nem im6dja.
Mit tenne akkor a prispdk rhr, hogyha
a kis unoklj6.r6I azt mes61n6k, hogy
fogta a ptlspok itrnak, a nagyapjdnak
a f1nyk€p€t 6s megcs6kolta? Akkor
ezzel a kisgyerekkel megszakitanS. a

kapcsolatot? Ha azt k6rn6m a ptispok
6rt6l, hogy mutasson a gyermekeirSl,
unokdir6l k6pet, 6 pedig el5venn6
egy gyonyorf kisllnynak vagy kisfi6-
nak a f6.nyk6p6t, s effe azt monda-
n6m, hogy: mi ez? - azt hiszem, a
pi.ispok frr nagyon megs6rt6dne. Jo-
gosan. Meft nem mi ez, hanem: ki
ez? Ak€p arravaI6, hogy kapcsolatot
vegyunk fel a szemlllyel. Egy6bk6nt
a reformdci6 egyhS.zaiban maga az
irds is egy kep. Hiszen amikor olvas-
suk, hogy J1zus ezt vagy azt tette,
akkor azt litiuk a szemtlnk el6tt.
Mi6rt ne lenne szabad azt megfeste-
ni? Tehdt a katolikusnak nem istene a
faszobor meg a k€p, ez nagyon dur-
va vAd, ezt nyilyanosan vissza kel-
lene vonni. Hozziteszt, hogy ebb6l
nem akar vallilsi vit6t. Mivel azonban
megrS,galmazott bennrinket, hogy
nekrink az istentlnk a faszobot meg a
k€p, az€rt talln v6dekezhetunk. S

megk6rhetjtik arra a prispok urat,
hogy figyeljen oda a mi emberi 6r-

veinkre, 6s tesfv6ri m6don higgye el
nekrink, hogy ha azt mondjuk: nem
imidjuk a szenteket Cs Merllt, akkor
val6ban nem is imddjuk 6ket. Szere-
tettel k6rem tehAt a prispok irrtol,
hogy vonja vissza nyilvSnosan azt a
kijeient6s6t, hogy az a katolikus, aki
a Sz(tzanya szobtdt 6s J6zus kereszt-
j6t megcs6kolja - aml semmivel tob-
bet nem jelent, mint amikor a pris-
p6k firnak a flnyk€p€t megcs6kolja
a kis unoka -, b6lv6nyimdd6. Itt
azonban nem a puspok frrr61 van
sz6, hanem a MegvAlt6 Krisztusr6l, a
SzirzanyLr6l 6s a szentekrSl. Sem mi
katolikusok, sem az ortodoxok nem
tekintjrik a faszobrot 6s a k6pet isten-
nek, nem vagyunk bllvlnyimld6k.
Azt mondja: ,,ebb5l nem akarok val-
l6si vltdt, hanem azt mondom a mi
hiveinknek, a reformitus oknak: adja-
tok hAlly hogy mi i6lekben 6s igaz-
sdgban imddjuk az Istent". En is azt
mondom a katolikusoknak: adfatok
h6li9 hogy l6lekben €s igazsdgban
imidjuk Istent, 6s m€g adjatok az€rt
is halat, hogy komolyan vessztik
Szent P6l apostol azon kijelent6s6t,
hogy Krisztus a l6thatatian Iste{r k6p-
mdsa. Hogyha Isten k6pmltst akart
adni nekrink Krisztusban, akkor v6ge
van a kEptilalomnak. A SzentirSst
nem csak rigy teljesiti be Krisztus,
hogy be1r.ilr6l egy testi 6rtelem foi6
egy szellemi €rtelmet €pit, hanem
van, amit eltordl, mert az llr, az IJr

J6zus ura a szombatnak is, ura az
eg€sz Oszovets6gnek. Maga az ALya-
isten, aki Szentlelke altaI fotmela a
Szfiz mlh€ben Krisztust, eltorolte a
k6ptiialmat. Krisztr,rs16l lehet k6pet
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csin6ini, hiszen ha az 6 idei6ben lett
volna f6nyk€pezdg€p, lefenyk6pez-
tr.ik volna. Lehetek vele ilyen kapcso-
latban, az€rt lett emberr6, mint aho-
gy^n eW k€p 6ltal van kapcsolatom
az €desanylmmal vagy a testv6reim-
mel, akik tdvol vannak.

Bibliaellenes taritlsnak mondja a
prispok irr a papi_a{lie4Eegel is. ,,Ez-
zel ellentmondanak annak, hogy Is-
ten akarata a hLzassig, fdrfinak 6s

nSnek tefemtette az embert, mert
nem j6 az embernek egyedlil lennie."
Nem mi mondunk ellent, hanem az
6szovets6get beteljesit6 Krisztus nyit
meg egy mlsik villgot is. Hisz vele
eljdtt a v€gid5, a v€gs6 kinytlatkoz-
tattrst hozz4 6s l6t6vel 6 maga nyit
meg egy mdsik utat, mert 5 nem n6-
stilt meg. Engedje meg egy protes-
tdns testv€rem, hogy 6n az tJr J6zust
ebben is kovessem. Mert az ember
nek az igazi csontja 6s a hrisa nem az
asszony, hanem a filtamadt Krisztus,
aki megmutatta kez6t, labet es olda-
ht, 6s azt mondja: ,,tapogassatok
meg", s ez a foltdmadt, megdics6rilt
test, amely az Istenember teste, az
eg6sz emberi term6szet megdics6it€-
s€t magdval vonja. Teh6t jobban tar-
tozom Krisztus test6hez, mint egy
asszonynak, m6.g ak6r anyimnak a
test6hez is. Amikor J€zus a Mitt€
evang6lium 1). felezet€ben visszatrl-
litja az egynejfi htrzasslgot 6s megtilr
ja aviiI*st, €s az apostolok ezen meg-
dobbenek 6s megjegyzik: ,,ha igy 6ll
a dolog f€rj 6s feles6g kdzott, nem
6rdemes meghizasodni" - akkor
Krisztus erre igy vllaszol:,,Nem min-
denki tudja feifogni ezt, csak akinek
Isten megadja. Yan, aki anyla m6h6-
ben irgy sztiletett, hogy k6ptelen a
htrzass|gra, van, akit. az emberek tet-
tek k6ptelenn6, de van, aki a meny-
nyek orszSgl€rt onk6nt lemond r6la.

. Aki fdi tudja fogni, fogja fol." A
Szentitds betfj6ben benne van, hogy
van, akt a mennyek orsz5,g5,6rt le-
mond a h6zass6gr6l. Tebtrt ez Krisz-
tus kovet6s6 nek az egyik fitja.

Egyedul a t6mai egyhdzban tiltot-
t6k meg a hSzassAgot, mondja a pris-
pok frr. Helyesbitek: a r6mai kato-
likus egyh6z nem tiltotta meg a h5-
zassdgot, hanem azok kozil v tlasztia
papjait 6s prispokeit, akik a mennyek
orszAgA€rt onk6nt lemondanak a hd-
zassigr 61, 6s ehhez joga 1pn. T lltjlk a
h6zass6got, mondja a prispok frr.

Ui J{ajtds
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Nem tiltjik; sehol nem v6dik annyira

a tiszta htrzass6'got 6s annak felbont-

hatatlansigtrt, mint a katolikus egy-

tr6zbao, az€rt, meft a szizess€g, a

mennyek otsz6g6€rt viilalt colib6rus

a legnagyobb v6delme a szenthAzas-

sdgoknak. Az Pedig m6r a gYal6za-

tos, marxista propagandtrval eg,ven16'

amit mond, hogY a hdtt6rben az trll'

hogy a vagyon ne sztrlljon a gl-ere-

kekre, a csalldra, hanem szii\jon
vissza az egyhtrzta. Nem akarok dur-

va lenni, hogY az egYk€z€s hol kez-

d6dott el. Az egYk€z6s m6gott Pedig
abortuszok vannak. Az a blbliai p€I-

da sem helltill6, hogY a pr6f1takh -

zas emberek voltak. Nem mind:

p6ld6u1 Jeremils nem volt az' M6zes

6s P6ter aPostol igen, de P6ter R6-

mitba m6r nem vitte mag6val a feie-

s€g6t. Keresztel6 Szent J6nos sem

volt n6s ember, Szent P6l sem, 6s

Szent Jdnos evang6lista, a szeret"ett

taniVdnY sem. Ne csak az egYik 16-

sz€t id1zzik a Szentirisnak, hanem a

misik fel6t is. Vegyik figyelembe azt

a hagyomilnytis, amely az IJt szavita

€p1r.

Lztatr a Pr.isPok tr azt mondja,

hogy ,,ha valaki azt 6llitia, hogY van

tisiit6ttrz, akkor azt mondom, hogY

nem irgy van, mert ha erre lenne

szr.iks6gem, akkot az azt ielenten€,
hogy J6zus v6re kev€s ahhoz, hogY

engem megtisztiison". Nem 6rtette

meg a ptisPok ir az egYhlz tafitestt
a tisztit6ffizr6l' Krisztus v6te tisztit

csak meg benntinket, 6s az a v€r, az

6get. Egeti azt a lelkiismeretet, amely

ellendllt neki, de az€tt nem tagadra

meg. Tehdt a Krisztus v6re akkor sem

felesleges, hogYha "valaki ebben a

foldi 6letben nem veszi magara ezt a

v6rt, mint a tiszwlls €s az 6let ke-

reszts€glt, hanem visszautasitja'

Egy6bk6nt a Szentitdsban olvashat-

juk, a Makkabeus-konlvekben, hogY

j6 dolog a megholtak€rt lmldkozni'
Ezek a konYvek tr-ikrOzik a J€zus

kora fel6 men6 zsid6sag egyetemes

meggy6z6d1s6t, s ez legalitbbis azt

jelenti, hogY im6dkoztak a meghol-
'tuklrt. 

Nyilvinval6, hogy az r'idv6ztil-

tek6rt nincs 6rtelme imldkozni, az

elkilrhozottak6rt sosem rmtrdkoznak,

tehlt pontosan forditott logikival
ketl doigozni. Mivel az O- Cs az UY

szovets6g n6pe mindig im6dkozott a

megholtakErt, ez1tt van eW ltmeneti

iilapot, amelyben az ember tisztul'

Egr-Cbk€nt im6dkozni mdsok€rt nyil-

r-lnrai6an nem azt lelenti, hogy 6n a

J6isrent 6rtesitem ar6l, vagy megk6-

rem. hogY legYen jobb 6s segitsen

azofl az emberen, hanem Pontosan
6n veszek r1szt az tJdvOzit6 mfiv6-

ben, mert engem von be, mint ahogY

Szent Pdl azt mondja: ,,kieg€'szitem
testemben, m6g ami l{i6n van Krisz'

tus szenved€s€b6I az egYhdznak a

iavira". Teh6t, akkor bele vagl-unk

vonva az idvo'At€.s mfiv6be' Mert

igaztrban mi a tisz{tt6tttz? A tisztit6-

{tzben lev6k tldvozultek, J6zus v€re

tehdt hat€konY volt. 6k azonban

m€g €rzik a m6ltatlansigot, hogy

,,Uram nem vagYok m€1t6", €s ez

€geti 5ket. Amikor 6rtik im6d-

kozunk, arra k6quk az Uristent, hogY

vegye le r6luk ezt a helYtelen vagY

nagyon is helyes m€ltatlansAg-€tz€st'

Ieenis kell a megholtak1tt imtrdkoz'

ni, mert az AtryaszertegyhSz mindig

im6dkozott 6rtlik. A r6mai k6nonban

kutat6k kimutattek, hogY a meghol-

tak€rt val6 imSdsdg a katakomblk
fraze ol6gi|iitval van megszerkeszfve,

6s minden ktfeiez€se a m6sodik-har-

madik szLzadba nyulik vissza' A v€r-

vln'6akt6k is tanirs6got tesznek att6l,

pl. Szent Perp6tua 6s Felicitisz v6r-

ian(r asszonyok aktdi, hogy imldkoz-
tak a megholtakert.

A riporter azon k€td€s6re, hogY

,,Tehin on sztiks6gesnek tartja ezeket

az imaheteket?", azt vtlaszolja

Horkay Ldszl6 reformdtus prispok Or:

,,amikor P61 apostol Athenben hirdet-

te az ig1t, nem azt mondta, hogY csi-

n6liunk 6kumen6t a Zeuszt, Jupitert

6s a t6bbi istent hiv6kkel, hanem az

ismeretlen istent hirdette nekik' So-

kan nem ismerik Istent, csak egY k6-

pet jelent nekik. Isten megjelenti ma-

g6t azoknak, akik vdgYnak tt6na €s

keresik". A ptispok itr ezek szerint

azt gondolja, hogy mi PoglnYok va-

g]'tr"Li Nem Zeusz, Jupiter hiveivel

6i a politelsta valltsban leledzS hi-

v6kket ke1l okumenizmust folven-

nunk, hanem azokkal a r6mai test-

v6reinkkel, akik el6bb l6teztek, mint

a refotmilci6. Es mi6rt gondolia azt,

hogy nem ismeri a katolikus ember

az Isten? HogY mondhatja azt, hogY

pL Ter€z anY6nak, aki mondta a 16-

zsafiizlrt, megcs6kolta a ketesztet,

nem jeienti ki mag6t azlsten? HogY 5

nem vdgYott utena? Pontosan Krisz-

tus k6Pe, amelYet az Isten adott 6n-

magAr6l, kelti fol bennr.ink a v6gyat,

hogy a llthat6kb6l a lilthatatlanokta

vigyakozzurtk.
Azzal feiezi be a PusPok itr a mon-

danivaI6iAt, hogy ',a szeretet oft kez-

d6dik, amikor a misikban nem 
^z

ellens6get ldtom, hanem a tesrv6-

remet, aki6fi fe1e16s vagyok, akin se-

giteni kell. S mindent meg keli ten-

nem az€rt, hogl' 6 is udvoss6gre jus-

son". Igen, ez igY van. A'szeretet

azonban nem hazudhat. Tehlt ha a

templomban sz€Peket mondunk egY-

m6inak, de omhon mlst gondolunk,

akkor azt a mis gondolatot is el kell

mondanunk eglm6snak, mint ahogY

a piispdk ilr most elmondta, mert a

szeretet csak az igazstgban van'

Az pedig nem igaz, hogY egY do-

logra k6t ellent6tes trllitSs egyszerre

igaz. Ez az itn' ontol6giai ltberaliz-

mus, filoz6fiai llbenlizmus, amely

ma divatos, de amelynek semmi }ogi-

kai alaPia nincsen. Az eucharisz-

tiilban vagy jelen van Krisztus, vagy

nincs. De az a k€t illitSs, hogy nincs

'ielen, meg az is, hogY ieien van, el-

lentmond egYmdsnak. Tehlt az ima-

h6t nemcsak drvendez6s annak,

amiben egYritt vagYunk, hanem

gyAsz €s fdjdaiom amiatt, amjt az

egyhLzza\ tettunk, katolikusok is €s a

reform6tusok is, mert most szakadls

van koztunk. UgYanakkor tudoml-
nyos kutatds keil ahhoz, hogy a tri6'

siknak a hite valon jobban igazodlk-

e az 6si hithez, amely a Szentir6snak

alapja, vagy pedig att6l eit6r-e, illetve

mennyiben ter el.
Barsi Balazs OFM
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Gondolatok egy interiu kapcsin
Az els5 benyomZ.som az volt,

amikor elolvastam az interj:6t, hogy
valami a "vdlaszoknil f6lrecsiszott.
Az '3jsAgir6 szimomra is egy6r-
telm[i k6rd6s6ire nem adekvlt
vtrlaszt kapott, hanem egy sajdtos
magyarizatot ktiionbozd 6rtel-
mez6sek 6sszevegyit6s6vel. Gyak-
ran m€g ezek a vllaszok is ellent-
mondanak egymdsnak.

Ket gondolatra viszont szeretndk
megjegyzl.st tenni, csupin az€fi,
men irgy €rzem, ez koteless6gem,
mint Biblidt olvas6 embernek.

,,Csak egyszer kellene elolvas-
niuk az evang6liumot 6s p61 leve-
leit, 6s mind reformdtusok lenn6-
nek."

Szerintem a Szentirist nem e16g
csak elolvasni, sokkal fontosabb a
szerint 6lni, irgy, ahogyan ezt az
6segyh6zban tett6k az eIs6 keresz-
t6nyek.

Nem el6g azt mondani: ,,Uram,
Uram" - a szavakat tettekk6 is kell
v6ltani, vagyis cselekedni is kell,
testt6-6lett6 vlltant a Biblia szavait,

az lg€t, mint ahogy ezt tefie Jezus
anyja, Maria is. Szerintem a krilon-
bozS szektdk tagjai is olvassdk a
Bibliat, 6s drdekes m6don m6gsem
lettek reformdtussl.

,,Egyedtil a r6mai katolikus egy-
hizban tiltondk meg a papoknak a
h5.zassigot."

A r6mai katolikus egyhiz a tani-
tLsitban kovetkezetesen ragasz-
kodik a krisztusi tanitashoz,6s teszi
ezt tovdbbra is, meft Krisztusnak 6s
az 6 egyhdzlnak akkor is igaza
van, ha egyedril marud az igazsig-
gal. ,,fln vagyok az IJt, az lgazsig €s
az tlet." Az Egyhiz ezr hirderi ma
is. Krisztus Maga az Egyhl,z.

Saul megt6r6s6n6l ez a t€ny nyer
meger5sit6st.,,Saul, mi6rt rildozol
engem?"

Sar"il a kereszt6nyeket r.ildozte, de
Jezus mdr a kezdetekkor azonosi-
totta Egyhdz|t onmag/ aL Aki
Egyhiz6fi. tildozi - Kriszrusr rildozi!

A papjait6l az egyhln ma ts azt az
6letm6dot k6ri, ahogyan J€zus €lt
kozottrink. J6zus ezzel kapcso-

latosan ezt mondja: ,,aki 6rtem ei-
hagyja apj6t, anyjdt, feles6g€t,
testv6reit, szdzannyit kap itt a
folddn 6.s rladiisk€nt az orok 6le-
tet. "

Ehhez viszont 6rt5 ftil kell, hogy
felfogjuk, mit akar ezzel k6rni ko-
vetSit6l J6zus. Tiz 6ve szenreftek
pappa, sem r6m, sem paptestv6-
reimre nem k6nyszeritett6k a papi
n6tlens6get, 6nk6nt, szabad elha-
tdroz6,sb6I vlilaltam egy eg€sz €le-
ten at.

Boldog vagyok, hogy J6zus meg-
hivott 6s napr6l-napra igent mond-
hatok az 6 szolg6,Iatitra hiveim'ko-
r6ben.

Az elmr,ilt idSben mdr nemegy-
szer megtapasztaltam J6zus ig6re-
t6nek beteljesedEs6t, azr is rudom,
hogy Szent Pdl szavai szerint ,3z 6
kegyeim6bdl vagyok, aki vagyok",
6s az 6n feladatom, hogy szavaim-
mal, 6letemmel tegyek tanfisitgot
an6I, aki meghivott.

Babdly Andras
mezdkaszonyi Dl1banos

17-

szeresd felebar 6todat, (nint onm agadatl
Az U) Hajtls 2004. janutrri szimLban kozolt, Horkay

L6szI6 reformdrus ptispokkel k6szitett interifildra
szeretn6nk pZ"r sorral reagfini. 

.

Nem vagyunk m6r gyerekek, de szeretjrik a vall6-
sunkat frgy, ahogy tanultuk szuleinktdl, nagy-
sztileinktSl, pl6b6nos aty ankt61. Arra torekszrink, hogy
gyermekeinknek 6s unokdinknak is tov6bbadluk.

Eddig m6g nem taldlkozrunk olyan katolikus pappal,
aki a reformdtus vallds hi1,nyossb,gart fjtatta volna, ha
az osszefog6ssal, egyet6rt6ssel kapcsolatos k6rd6st tet-
t6k fel nekik.

Minden valllsnak megvan 
^ 

maga sz6ps6ge, a lenyeg
szerinttink, hogy az emberek higgyenek, s ha van
hittik, akkor kialakul benntlk a szeretet a mdsik ember
ir6nt. A mai vilS,gban erre kellene az emberek et rdve-
zetni, s akkor lenne hit, szeretet s i6cselekedet. Mi is
olvastuk az evang€Iiumot 6s pi"l leveleit, de ennek el--
Ien6re megmaradtunk a sajdt hirrinkben €s valli-
sunkban.

Szerinttink nem egy reformdtus prispdk hivatott arra,
hogy elbir6lja a katolikus papok csalldi 6\Iapot6t.

A halottakr6l annyit, hogy aki szereti 6s tiszteli az €16
embert, az halottait is tiszteletben tartia. El sem tud-
ndnk klpzelni, hogy ne gondoljunk drdga sziileinkre
€s ne vigyr-ink egy sziLl virigot a temetdbe, ne im6d-
kozzunk vagy ne mondassunk egy mis6t lelki ridv6s-
s6grik6rt.

Ha a reformdtusok ,,l6lekben €s igazsigban imddjitk
Istent" - mi, r6mai katolikusok tiszta szivb6l szeretjrik
J1zust 6s €desanyjit, Miridt. Mi, r6mai katolikusok pr6-
bdlunk hinni, rem6lni, szeretni 6s i6t cselekedni." A prispdk 6r interjt jihan azt €rezzik, hogy nem az
egys€g 6s 

^ 
szeretet irLnyitban halad, hanem m6s val-

idsokban keresi a hibltkat.

Homok
Romai kato likus csaladanydk (Kenderes Margit,

Bodnd.r ZsuzsannA, Taby Katalin, polonr*ak Maria)
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Mhrciusi szentek
azoknak, akik tan(rslgit elfogadtik,
mint 6let€vel.

t9 69 -b en halfia oapiira, f ebnin 23-

keriilt rinnePe a r6mai naPtlrban

R6uer Sztxr Fner,tcrsre

OZ\€GY

UnnePa mdrcius 9.

A. plpiLk avignoni fogslga (1309-

1377) es a kozvetlen tttrnak6vetkezS
nyugati egyhlzszakadAs {1378-1 41'7)

szlmtalan bajt hozott R6mfua' IrJ'tr-

bor0, €hins€g, jdwitny pusztitotta a

n6pet. Lz EgYhdz kbzPontja' az

egykori birodaimi f6viros romml lett:

a f6rumon marhlk legel6sztek, a

vatlktrni kertekben fatkasok gatiz'
dilkodtak, a falakon kiviiii Szent Pil-
t>azillkitban €iszakdnkdnt pdsztorok

tanyaztak nyliarkkal eg)'titt. Olyan

szeg6nys6g volt a n6P kdr€ben, hogY

141.4-ben nem tudtak m6csest gyfi-
tani P€ter-Pil unnep6n Szent P6ter

sirjltnii.
Ezekben a nYomords6gos id6kben

6lt Franciska, akit Isten arra vtrIasztott

ki, hogy folytassa Sv€d Szent Brigitta

It1373D 6s Szi€nai Szent Katalin
(t 1 3s0) kuldet6s€t: j6t€kooy sig6v al €s

szent 6let6vel tartsa €bren a hitet €s a

megrijulisba vetett remenlt'
Franciska 1'384 els6 h6naP1iban

sztiletett. Hlrman voltak testv€rek'

Occs6t Simondnak, n6v€r€t P ernlnak
hivrdk. A vdrosr6sz, amelyben gyer-

mekkordt toltotte, a k6dexmdsol6k
negyede volt. Innen 6rthet5, hogy na-

gyon korin megtanuit olvasni 6s ked-

venc olvasmdnya lett a Zsolozsmls-

konyw, A szentek 6lete 6s Dante

Divina com€drlia.
€ppen olvasm6nYai hatlsita hat-

€ves koriban szivdnek legnagYobb

vigya az volt, hogy kovethesse a v6r-

tanfikat vagy szizeket. Els6 gy6ntat6-'

ja €desanyja k6r6s6re vette gondiaiba,

6s harmincot 6ven 1t volt Franciska

lelki vezet6je.
Lelkiatyia el6tt fi.ltinta, hogy na-

gyon szeretne egy . szigorit rendbe

l6poi. Ez€tt tizenegy 6vesen enge-

d€lyt kaPott ana, hogY Pr6baid6re
gyakorolja a vezekl€s n€h6ny formS'-

ft. ennek azonban kuls6 leiei is iet-

tek, ez€rt €desapia el€tkezettnek lltta

SznNr PorrrAnP
PUspot<, vEntaNu

- UnnePe: februar 23.

Polikirp ifjf korlban hallgat6la €s

tanitvinya volt Jinos apostolnak 6s

nyilv6n mls apostoloknak is; tarit6-
sukat sz6ban €s irlsban hamisitatianul

tovdbbadta. Sdt, egy korai hagYo-

mdny szerint Polikdrpot ,,az aposto-

lok" tett€k Szmirna PusPok€v€.
Szent Ignic leveieibSl tudjuk, hogy

a szmtrnai PusPbkot nem csak a nem

keresztCny polglrtltsai t6sz€61 6rt€k

t6mad6sok, hanem sai6t egYhiz'
kozs€gCben is kuzdelmei voltak' Mint

a kor mtrs kis-lzsiai egYh6zkozs€-

geiben, neki is sillyos probl6m6i vol-

tak egy csoPofttal, melY nem drtett

egyet azzal, hogY az egYhLzi 6let

egyre inklbb a PusPok korul kristl-
lyosodott ki.

Ma Polik6rPnak csak a filiPPi egY-

hAzkdzs€gnek irr levele van a ke-

zilnkben. A filippiek hittani eligazittrst

k6rtek t5le, 6s azt, hogY kuldle meg

nekik Ignlc ieveleit. Level6ben fol-

sz6litotta a filippieket, hogy villalllk
a .,kereszt v€rtanitsigtrt". Itt esik sz6

el6sz6r a kercszt€nY irodalomban a

,,v6rtanisigr6l", m€ghozzd egY Pus-

obk sziliab6l, aki maga is a Megfe-

izitett v €rtantia lett.
El6bb azonban, m6g a 2. szlzadko-

zepe taian R6m6ba vtazott, hogy Ani-

kdtosz pip|val a kereszt6ny gyakorlat

k€rd6seirSl tin gY aIioo.
Nem sokkai hazat€t€se ut6n letar-

t6zt^ttak. Az alkalmat az adta, hogY

egy bizonYos FilloP, aki tagia volt

Asia tartomlnyi gyfil6s€nek, unnepi

16t€kokat rendezett ailawiadalokkal Cs

egy6bb llwinyosslgokkal. Polikdrpot

a zstfolt szinhS'zban vontlk fele-

l6ss€gre kereszt6ny httvalllsa miatt' A

felenlevd prokonzul rl akafia venni

az 6sz PusP6kdt, hogY tagadja meg

Krisztust. Polikdrp egy 16 |Ilapotban
rdnk mandt tud6sitis szerint ene igy

vtrlaszolt:,,Nyolcvanhat €ve szolg6lom

6t, 6s sohasem bdntott meg' HogY

mondhatn6k 6tkot KirilYomra €s

UdvozitSmre?"
PolikdrP elszenvedte a v6rtanir-

haiilt, mely mintegy ,,pecs6tje volt 6s

v6get vetett" az 5t €rt' uldozCseknek'

Tan'6sirg1"€tele nem marudt hattrs n€I-

knl. trralii/ al sokkal inkdbb atyia Iett

az rd6t, hogy k6z6lje vele: f6rjhez kell

mennie, s 5 mtrr el is iegyezte Lorenzo

Ponziaoival. Franciska kemdny kuz-

delm€be keriilt, hogY meghajoljon

atyja akanta el5tt, de sikerirlt neki, 6s

tizenhS.rom 6vesen f€rihez ment A

nagy pa\ottrban hlrom csal6d elt

egyutt: a szil6k, Lorenzo bitYja 6s

felesEge, Yanozza, s Lorenzo Fran-

ciskdval.
HS.zassigttkb6l hat gyerek szuletett'

Hdrom kozuluk csecsem6korban

meghalt. Giovanni Battista egyedul 6l-

te tiil a szuleit, occse, Giovanni Evan-

gelista csak h6t, a htga' Agnes csak

hat €vig e\t Itt a folddn'
Durazz6i L6szl6 74041'470 kbzbtt

hlrom alkalommal is betort a v|tosba

a pipa ellen harcolva. Lorenzo, aki a

p6pai sereg tisztje voit, az egyik csa'

t6ban olyan sfilyosan megs6rult egy

t6rdof€st5l, hogy szinte holtan vitt6k

haza, de Franciska Apol6s6t6l fol6pult'

Egy irjabb ttrmadls m6g sirlYosab-

ban Crintette a csalldot-: Lorenzo

ugyan megmenekult, a tesw €t€t azon'

ban elfogtlk, fiet Giovannit Pedig
tfiszk6nt harcoltlk el. Hdzukat fol-

gyfijtott6k, €s amit csak t^Ialt^k,
elraboltik. Amint eluit a harc, Fran-

ciska a h|z 6Pen maradt r6sz6ben

k6rhtrzatrendezett be, 6s a sdbestiltek

6s betegek ipoltrsival enyhitette a

sok szenved€st'
Franciska 1425. augusztus 1'5-Cn

alapitotta meg a benc6s obl6tik kong-

regtrcr6jtrt, a benc6s harmadrendet'

Hasonl6 gondolkodis6 asszonyokat

6s Ozvegyeket fogott ossze a tirsulat,

hogy egYmtrst tlmogatva toreked-

hessenek a tok€letess6gre s v€gezz1k

karitativ szolgtrlataikat' Mindehhez a

benc6s regullt fogadtlk eI szabLlyza-

tu|.7433-ban a Capitolium mellett ko-

lostort alapitott azoknak a n6v&ek-
nek, akik nem voltak csal6djukhoz

kotve. Franciska csak f&je halila ut6n
(1436) csatiakozott hozzi\uk. Temp-

lomul a f6rumon l€v6 Santa Maria

Nova-tempio mot v 6lasztotta, amelyet

gyermekkorlt6l fogva nagyon szere-

tett. Amikor szentt€ avatttrk, r6la ne-

veztlk el a temPlomot, €s mind a mai

napig ez a R6mai Szent Franciska-

templom.
Franciska 7440. mlrcirts 9-6n halt

meg csalldja htrz\ban. Y' P6'l PiPa
avatta szentt6, s unnep6t m6r a kovet-

kez6 6vben folvett6k a r6mai kalen-

dlriumba. :.

6ssze6'llitotta: Cserbanics Adrienn

ta
is.
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Gondolatok a nagfrboiti vasfurnapokra
Bebrurj.rr 29.

Necvn6yr r. vasAnNanye
,,Ekkor a sdt6n Jeruzsiiembe vitte,

6s a templom pirk6ny6ra 6l1itotta, €s
igy sz6lt: ,,Ha Isten Fiavagy, vesd le
magad inn6t. Hisz irvavan: angyalai-
nak parancsolta, hogy oltalmazza-
nak; 6s kezr.ikon hordoznak rnajd,
nehogy kSbe tisd al6bad." (Lk 4, 11-
12)

Folott6bb ravasz a Sdt6n: J6zus az
e1s5 k6t alkalommal szentirisi id6-
zettel utasitja el a kis6rt6 mondato-
kat. Erre a harmadik alkalommal 6 is
a Szentirdsra hivatkozik. J6zus isteni
bolcsessEge azonban megsemmisiti
a S6tin tigyesked6s6t. Azt azonban
nem irt figyelembe venntink, hogy
minket is hasonl6 m6don pt6b6I t5r-
be csalni: lltsz6Iag sz€p 6s nemes
dolgokat sugall, de ha egy kicsit is
lehintjuk a felszint, azonnal kitfinik,
hogy f€ligazsigokr6l van sz6, s a
vonz6 kriis6 a brin csapddjlt rejti.

Mdrcius 7.
NAGYBoJT 2. VASARNAPJA

,,Isten egy napon kivezette jtbrahl-
mot a s6trtrb6). a szabad €g al6, 6.s ezt
mondta neki: ,,N6zz f6I az 6.gre, 6s
szimold meg a csillagokat - ha meg
tudod Sket sz6molni." (Ter 15, 5)

Lbrahdm csak szabad szemmel
nezrc a csillagos eget, s nem tudta
megszdmolni a csiliagokat. A ma tu-
d6sai csodilatos m[iszerekkel vizs-
gdljik a viligmindens6get, s meg
tudj6k mondani, hogy kb. h6ny ezer-
szer tobb csillagor 6rz6kelnek, mint
ami szabad szemmel l6rha:6. De 6k
sem tudjdk megszdmolni mindet, hi-
szen napr6l napra fedeznek fel irja-
kat. Mindegy tehat, hogy ma vagy
sok ezer €vvel ezelStt: elegend6 az
embernek feltekinteni a csillagos 69-
re, hogy meg6rintse a v6gtelen, hogy
felfogja a mag kicsinys6g6t €s Isten
nagysSg6t.

Mircius 14.
NAGYBOJT 3. VASARNAPJA

.,Erre igy sz6l vincell6q6hez: ,,Ide-
j6rok hdrom €v 6ta, hogy gyiimol,
csoi keressek ezen a frigefdn, de
nem taldlok. Yitgd ki! Mi6rt foglalja

itt a helyet?" De az igy v|laszoIt:
,,Uram, hagyd meg m6g az rd6n. K6-
n-illsom 6s megtrigyizom, hdtha
terem majd jov5re." (Lk 13, 8-9)

Ezzel a p€lddzattal aka{a €rz€kel-
tetni vehink J6zus, milyen csodilatos
tlirelentmel viseltetik az emberek
ir6nt. Sokszorosan m6it6k lenn6nk
arra, hogy ak6r el is pusztitson ben-
ntinket. 6 m6gis - mindenek utin is

- ad m6g ijabb iehet6s6get, merr
nem a biinos veszt€t akaqa, hanem a
megtereset. Ez az a mozzanat, ami
[ijra meg tjra bltorithat minket: van
6rtelme f6i61lni, van 6rtelme (tirakez-
deni; van 6rtelme felvenni a harcot
gyonges6geinkkei, gyarl6sdgainkkal
szemben. Rajta hatl

Mdrcius 2L.
NAG\.BOJT 4. VeSAnNege

,,Isten ugyanis Krisztusban kien-
gesztel6ddtt a villggal. Nem tarrja
szamon v6tkeinket." (ZKor 5,19)
A villg legterm€szetesebb dolga

lenne, ha az Isten egyre kemEnyeb-
ben sz6litana fel benntinket a meg-
t6r6sre, kil6,t1sba helyezve azt is,
hogy aktu el is pusztithar minker. S

ha igy lenne, csod6lnunk €s magasz-
talnunk kellene igazsLgossigA1.rt. De
az ember flagy-nary ,,szerencs6je",

hogy az Isten nemcsak igazsS.gos,
hanem - azon tfilhalad6 m6rt6kben

- irgalmas is. Ez€rt 6 maga szetzi
meg szdmunkra a kiengesztelSd6st
Filnak Lldozata r6v!n. Fantasztikus
aj6nd€k: soha nem tudjuk e16gg6
megkoszonni!

Mdrcius 28.
NAGYBOJT 5. VASARNAPJA

,,Tesfv6reim, nem gondolom, hogy
m6ris magamhoz ragadtam, de azt
igen, hogy elfelejtem, ami mogottem
van, es nekilendulok annak, ami
elSttem van." (Fil3, 13)

A rossz, a t6ved6s, a botlAs, a t>6n

folott csak addig van 6rtelme medi-
tilnunk, amig ki nem tudjuk mon-
dani a megbln6s 6,s az 6jrakezd6.s
szavait. Att6l kezdve mdr val6ban
magunk mogott hagyhatjuk, elfelelt-
hetjtik, nem kell vele foglalkoznunk,
mert a teljes emberre, az eg€sz l€-
lekre van szuks6g ahhoz, hogy a
jov6ben aszebb, a jobb, aszetetet-
tel teljesebb, a szentebb €letet alakit-
hassuk ki magunkban 6s magunk
korr-il. Minden feltltelezi a nary-
nagy bizalmat az isteni irgalmassdg-
ban 6s a h6l6s lelkriletet a megvilltds
ajind6k6€tt.

Palyi Giibor

19-
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,,Ne gondoljatok a rdgi dolgokra,
es az elmtiltakra ne figYeljetek/

in're, dn ualami ujat uiszek udgbe."
(Iz 43,18-19)

A babiloni fogslg idej€n Izrael
n6pe vigyakozva gondolt vissza a
mriltra, arra a dicsSs6ges korra,
amikor Isten er6s jobbja kiszabadi-
totta 6seiket az egyiptomi rabszol-
gasigb6l. Most viszont az a gondo-
lat kisErti 5ket, hogy Isten nem
ktild szdmukra m6g egy M6zest, 6s

nem mfivel olyan nagy csoddkat,
mint egykor. Emiatt orokre idegen
foldon keil maradniuk.

Azonban Cirusz, a perzsa kirltIY,
Kr. e. 539-ben felszabaditotta a vi-
lasztott n6pet, mely ezut6n m6g kti-
londsebb m6don t€rt vrssza az

ig6ret foldj6re, mint amilyen az

Egyiptomb6l val6 kivonuils volt.
Isten sohasem ismEtli onmagdt!

V6gtelen szeretet6vel ttltesz 
^

mirltban v€gbevitt tettein, €s min-
den elk6pzel6sunket fehilmtlja.
Ez€rt adja lzajSts pr6f€ta aikltta az

al|bbi felsz6lititst:

,,Ne gondotjatok a r,\gi dolgokra,

6s az ehruiltakra nefigye(etekt ime,

en ualami rtjat uiszek uegbe."

Konyve v6g6n Izaiis egY P€Ida
n61kr.i1i, ngyog6 jov6r51 is besz6l:

Ui J{ajtds

Eletig€, 2OO4. tnrhrcius

az tj €g 6s az tj fold teremt6s6r5l.
Isten olyan hatalmas mfivet hoz
majd l€tre, hogy ,,a r6gi feled6sbe

meriil, 6s esz6be sem jut tobb6 sen-

kinek"'.
IzajS.s gondolatdt folYawa mond-

ja eI Pltl apostol, hogy Isten rend-
kivr"ili m6don 16p be tort6nei-
mtinkbe. J€zus hallla €s feltdma-
dlsa AItal (tjjiralkotia az embert,
Filban irj 6letre teremti 6t'. A Je-
len6sek konyv6ben pedig Isten
bejelenti, hogy a tort6nelem v6g6n
az eg6sz viiigmindens6get 6jra-
reremri: ime. Iiidalkotok min-*))"'
dent."'

IzajAs szavai tehdt AthatjAk az

eg€sz Szentir6st, 6s ma is ugyanazt
mondjdk nektink:

,,Ne gondoliatok a rdgi d.olgokra,

ds az elmu ltakra ne figyetietek! ime,

en ualami Lijat uiszek uegbe,"

Mi vagy'unk az a ,yaIami 6j", az

,,(rj teremt6s", ameiyet Isten l6tre-
hoz.Fiin keresztr.il - ha befogadjuk
6t az igCben 6s valamennyi aiin-
d€ktrban, fjjialkotia l6tunket 6s

cselekv6sm6dunkat. igy J€zus 6l €s

munk6lkodik bennilnk. 6 az, aki
megtjitja kapcsolatainkat a csal6d-

ban, az iskoldban, a munkahe-
lyen... 6 az, aki rajtunk keresztul

megijitja a ttrrsadalmi 61etet, a kul-
t(ra, a pihen6s, az eg€szs6g1tgY, a

gazdasdg vary a politika vlligitt;
egysz6val az embei tev€kenYs6g
minden terulet6t, ahol elkotele-
zetten ciolgozunk.

Ne gondoljunk s6vdrogva az eI-

mirlt sz6p dolgokra, 6s ne kese-
regjrink hibiinkon! HiggYtink
inkdbb lllhatatosan Isten munk6-
jitban, abban, hogy 6 tovibbra is
,,valami 6jat" visz v6gbe.

Isten megadja nektink a lehet6-
s€get ana, hogy mindig iyakezd-
jiink. Megszabadit minket a m[rlt
befolyisit6l, sfiy6t6i. Az €let igy
egyszerfbb€ v6lik, konnyebb, tisz-

t6bb, frissebb lesz. Pdl apostolhoz
hasonl6an mi is, mtltunkr6l elfe-
lejtkezve, szabadon futhatunk
Krisztushoz, aki az 61et €s az ot6m
teljess6ge.a

,,Ne gond.oljatole a rdgi dolgolera,

6s az elm ultakra ne figlteljetekl ime,

en ualami ujat uiszele uegbe."

Hogyan 6ljuk meg tehAt ezt az

ig€tt LJgy, hogy megpr6bitljuk sze'
retettel megtenni naPunk minden
plllanatdban azt, amit Isten k6r t5-
ltink: a tanul6st, a munk6t, a gyer-

mekek gondozdsdt, az imtrdslgot, a

jatekot, 6s kozben elvdgunk min-
den mdst, ami abban a PlTIanatban
nem Isten akanta. igy nyitottak
maradunk arra, amit 6 akar v€g-

bevinni bennlink €s korulottrink, 6s

k6szek leszr.ink befogadni azt a ki
lonleges kegyelmet, amit minden
pillanatunkhoz meg akar adni.

ntlrint< igy, €s ajlLnljuk Istennek
minden tettrinket azzaI, hogY ki-
mondjuk Neki: ,,Erted"l Ha igY te-
szunk, akkor a benmink €15 J€zus
maradand6 miiveket hoz majd
16tre.

1 Iz 65,77

' vo: 2 Kor 5,17
3 Jel21,5
'vo: Fil 3,13-14

Cbiara Lubicb
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Mi rejlik egy nehezen kezelhetf
gyermek viselked€s€nek a }oi5rtter6ben?

A szr,il6k, nevel6k, hitoktat6k gyak- Sajnos, a mai gyermekek egy r6sze
ran talLlkoznak ,,nehezen kezelhet6" tgy n6 fel, hogy mindent megkap a
gyermekkel. Ilyenkor is szeretnenk j, sztileitdl, anyagi ja-
j61 tenni a dolgunkat, de nem megy, ,. / vakat 6s minden, _ __ _- __-o*----"-, ev rrvrrr rr.vo7, ,,,., ./ Lo ltrlrrulrl

futluk a felesleges koroket, de hilba. ,ir|i/ egyebet - de a sztil6k
trrf elfoglaltsdga miart hidnyt... r.,, ,. 1.. ,,,t't,l r'"{./

,,'if/ szenvednek a szem6lyes t6-

',;j#/ r5d6s ter6n. Ez€rt gyaktan fe-

....,)."*f/ leslegesnek vagy tehernek €rzlk

/'r,ff/ magukat. A neh6z konllm6nyek
' fil kozort felnov5 gyermekek pedig azt

Az elmfit id6ben tobbszor k€rdez-
tek meg: ,,Mit csinlljak olyankor a
gyerekkel, amikor durcds, koteked6,
verekedSs vagy zdrk6zott 6s nem
sz6l semmit?" Ismerds probl€ma, szu-
l6knek, nevelSknek egyarLnt.

Ktilonosen neh€z meg€r1eni, ho-
gyan lehet egy otthon vagy az rsko-
llban kedves, j6 gyerekb5l egyszerre
sztrjaskod6, durcds, vereked6s kis
slrklny - vagy fordifva: egy eddig j6-
ked61yfi , aktiv gyermekb6l rtinrer6en
ztrrk6zott, kedvetlen emberke.

Tobb 6ve tanitok, €s az a tapaszLa-
latom, hogy az ilyen fajta viselked6-
seknek mindig vanvalami c€I1a, ami-
re oda kell figyelni. Gyakran megb6-
lyegzik a feln6ttek ezeket a nehezen
kezelhet6 gyermekeket, hogy 6k
rosszak 6s nem lehet vehik mit kez-
deni.

Vegy-unk fontol6ra n€h6ny l6lekta-
ni alapigazsAgorl

Minden gyermek, aklrcsak a fel-
n6ttek, 6rt6kesnek akat mutatkozni
m6sok szemCben. Ennek elemei az
6rv6nyesr-iles es a mdsok r1sz€rdl ta-
pasztalt megbecstll6s. Az 6n megl1tl-
som szerint a ,.rossz" gyerekek min-
dig elbitortalanodort gyermekek is,
kisebbs6g6rz6ssel ktizdenek 6s ala-
csony az 6n6rt6kel6sr.ik. Ez€.rt vAgy-
nak az elismer6sre 6s egyfajta meg-
becstii6sre.
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€rzLk, hogy semmivel nem jirulnak
hozz6 a csalltd j6l6t6nek kialaku-
l6s6hoz, ez6rt semmirekell6nek 11tj6k
magukat. Mindezek kovetkezm6nye,
hogy a gyermek nem taltrIia sajdt
hely6t 6s 6t6k6t a csalldban 6s attrr-
sadalomban. Az€rt, hogy ne veszitse
el teljesen onbizalmlt 6s on6rt6kel6-
s6t, rosszalkodni kezd. Eziital akaqa
1reztetni jelenl6t6t 6s fontossigat, v'a-
gyis, hogy figyeljenek r5 is jobban.

Fontos l6lektani megfigyel6s az is,
hogy amikor a gyermek rosszaiko-
dik, ezlltal valamit el szeretne 6rni.

Egy fiir eset6n kereszttil szeretn€m
bemutatni ezeket a reitett c6lokat.
ami meghriz6dik a rossz viselked6s
hdtter6ben. Ez a fit tdrt6netesen Ie-
gyen P6ter, aki egy kamasz firi. Sztilei
dolgos, szorgalmas emberek, ipar-
kodnak mindent megadni P6ternek
6s testv6reinek. Munk6jukb6l ad6d6-
an a szil5k igen elfoglaltak. Az el-
mflt id5ben P6ter a viselked6s6vel
sok gondot okozott szrileinek, tand-
rainak, hitoktat6llnak, 6s a tesw6rei-
vel teljesen'megromlott a kapcsolata.
A szril5k elmondlsa szerint sokat 169

az iskol5b6I, otthoni feladatait nem
teljesiti, visszabesz€l 6s besz6l, ko-
tekszik, testv6reivel durva, verekszik,
olykor s6rt5dotten, ok n6lkril napo-
kig visszavonul. a szob6i6ba €s hall-
gat, majd minden kezd6dik elolr6l.

N6zzrik, milyen c6lok hfz6dnak
meg P6ter viselked6se mogottl
1. ,,L6g a,z iskoldbdl ds ottbonxSf'

EzzeI a viselked6ssel a feln6ttek fi-
gyelm6t akarja magtrra vonni ilyen ki

A rossz viselked6s6vel szLmftra feI
nem t6rk6pezhet6 c€lokat akar el€r-
ni, ezert a feln6tteknek abban kell
segiteni, hogy ezek a rejrett c6lok
megfogalmaz6djanak. Amikor ez
megtort6nik, kozosen tudnak a c6lok
megvalositisdn dolgozni.

nem mondott c6llal: ,,Figyeljetek job-
ban rAmt" Az izenet i€nyege: ,,Tu-
dom, hogy nem vagyok kiilonosebb
valaki, de legallbb nem fogtok mel-
l5zni, mefi. k6pes vagyok tobb figyel-
met, gondoskodlst br{tositani ma-
gamnak."
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2.,, Ottb oni fel-a'dat ait nem
teljestti"

Nyomlst gYakorol - ezzel 
^zt 

ize-
ni: ,,,Talln nem sokat jelentek nektek,

cJe legallhb megmutatom, hogY nem

tehettek meg velem mindent, amit

akartok. Ismerj6tek el, 6n is teszek

valamit. Ismerj6tek el, hogY tudok

valamitl"
3.,,Kdtek szik te stadreiael" duru a'

aerekszik"
Ezzel a viselked6sCvel v6lt s6rel-

mei6rt ill bosszfit, mikozben ezt ize-
nir ,,Nem foglalkoztok velem eleget,

de ez€rt k6pes vagyok el6gt6telt sze-

rezni, 6gy, hogY fdjdalmat okozok

nektek."
4.,,Vis szahrtz6d5, lc allgatag'

Passzia"
Lz .iLzenet l6nYege: ,,Nem vagYok

k6pes megfelelnt az elvir6soknak €s

nektek sem, de ha semmit sem te-

szek, akkor legallbb nyugton hagy-

tok. T61 magas a m€rce, amit e16m 11-

litottatok."

Lathatjuk, hogY mind a n6gY visel-

ked6sben mds-mds c€l fogalmaz6dlk

meg. A figYelmet kovetel6 gYermek

hangoskodik, nYughatatlan, r6me'

n5s, kovetel6dz6. Lz erejCt fitogtat6

t|mad6, ellenkez6, sz6gyentelen, ha-

zudoz6, onk6nYesked 6, sit, toPorz€'

kol, ha akarata nem 6ru6nYestil A

bossziilll6 er6szakos, kegyetlen, sz6-

ban vagY t6nYlegesen bintalmaz
m6sokat. Az alacsonyabbrendiisEg-

ben szenved5 t6tien, mindent f6lbe-

hagy, kedvetlen.
A c6lokat felismerhetitik abb6l is,

hogyan t eagtrInak a figy elmeztet6sre'

A figyelmet kovetei6 gYermek ei-

csendesedik, de csak rovid id6re'

Lz er6szakoskod6 a figYelmezte'

t6sre m6g nagYobb ellenkez6ssel,

daccal v|laszol.
A bosszirill6 szint€n kegyetleneb-

b6 v61ik, mig az alacsonYabbrendfi-

sEgben szenvedS egY6ltailn nem

reag|l a figYelmeztet6sre.

Hogjtan tudunk telcdt segtteni?
EiSszor is vegl'uk fontol6ra a ko-

vetkez6 tizenetet:

,,FigieU ds ballga'ss Rd/n!'

Ha arra k1rlek, bogY ballgass ranl
Es Te tanacsot adsz,

Nem teliesited keresemet.

Ha arra kdrlek, hog,t hallgasd' meg

Erzeseimet, 6s Te elmagitarazod,

Mi6rt rossz, bogit igY 6rzek,

Alakor ram tiPortal.

Ha arra kdrlek, bogY ballgass meg,

Es Te ug,' 6rzed' hogY ualamit
Tenned kell, bogY Problemam
megoldodjon,
Bocsass meg, d'e en tigjt 6rzem,

bogjt Te silket uagY'

Nem k1fiem mast, csak bogit figelj
Es ballgass ram,
Nem kertem, bogY tanacsoli,

Sem bog,, tegtd|
Nem kefiem mast, csak boglt

Meghallgass.

Nem oagl,nk tebetetlen,

Csak gyonge 6s elesett.

Amikor teszel ualamit belYetteru'

Amlt nekem kellene lenni.

Cs ak alatamasztod felelmemet

'5s 
gyongesdgemet.

De ba elfogadod, bogY rigjt 6rzek,

ahogt erzek,

MOg ha ez az erzds szamodra

ertbetetlen is,

Leb etdue teszed, b ogjt meguizsgd'lj am

Es ertelmet adjak az 1nbetetlennek

Ha ez megtort1nik, a udlasz uilagossa

udlik, 6s tand'csra nincs sztikseg'

Ezeket fontol6ra v6ve 6rdemes el-

kezdeni a besz€Iget€st ilyen jellegf

mondatokkal, 6s utina hosszan hall-

gatni.

,,Lehets6ges, hogY 6gY €tzed, eI

hanyagollak, nem foglalkozom ve-

led..."
,,Lehets6ges, hog- meg akarod mu-

tatni nekem, azt teheted, amit akatsz

an61kr.i1, hog',' s76rt birki is sz6lni

merne...".

,,Lehets6ges, hogY fijdalmat akatsz

okozni nekem, ragY valaki misnak'"

,,TalAn LrgY erzed. nem vagY j6'

e16g tlgyes, kitan6, mint ahogY sze-

retn6d."
P6ter sztileinek segitettek ezek a

mondatok, 6s 6k is belattak sajit mu-

lasztilsarkat. M6g id6ben tudtak val-

toztatni azon, ami megromlott a kap-

csolatukban, igY a kozos munka

eredm6nyek6nt P€ter viselked6se

megvdltozott, 6s kapcsolatuk itjra a

r€gr.
Babaly And'ras

Ptebanos, mentalbigien2s
szakember

Mese felndtteknek
A k€t cser6Ped€nY

KinAbaneqy vizhordozonak volt ket nagy cserdped6nye' Annak a botnak

"*-"-t "U*3it 
tOg,uL, amit a nyaktrban hordott' Az egyik ed6nyen volt egy

;:J"aA _?* , 
"iar,r. 

tok6leres volt es mindig egy tetjes adag vizer szAlli-

;;i,.;;";#,oI a hAzig tart6 hossz[r s6ta v6g6n a megrepedt ed6ny m5r

.rrr. ierlg t.lt rint Iiet telies €vig ez igy ment' minden naP - a vizhor'

J.ro .rri mdsf.l ed6ny vizlzel €rkezetr vissza a hAzba. Term6szetesen a

[f.a.iat 
"a6ny 

briszke volt a teljesitm6ny6re, a szeg€ny tor6tt cser6p pe-

;t; ;;;;;* Lot"t"tt",.,s6g6t, 6s nvomorultnak 6rezie magar' hogv csak

ffi;;;?Jil;;;;;;;.;. e"t<et 6v keseriis6g utdn' egvik nap megsz6litot-

ra a vizhotdoz6t a Patakn1J''"jt'r'u#tlJ*";;;;, ;;" a viz szivaros eg6sz rlton hazafel6'

t-ri"jnr;naot6 ii viiaszolt a cser€'pnek:

- fttt.".t"a, ftgv vnlgok az osilnyen csak a te oldaladon teremnek' s

"#;';;';;;';'# 
otiulanz Ez az6* van igv' mert 6n y'diq tudtam a

'rriuaaror, 
6s virdgmago t sz6rtam az 6sv6nynek erre az oldalira. Minden nap

i""f.lpi,"a 6ke"t, atlg visszasetdltunk. K6t 6ve leszedem ezeket a gy;.-

nyorri virSgokat, hogy az aszlalt diszitsem veluk Ha nem lennel olyan' aml-

il; ;rsy,? k; .; ; gv,;nvototeg nem rasvos nd be a h6zamar'

Mindannyiunknak megva n a saidt ktlldnleges hrbdja. .Mi 
mindannyian

torott fs".eped6nyek vJg)'unL' De ezek a tor6sek €s hibdk',amtU -1"9

"r"ul""f.U"" 
*.guurrnuli,- teszik az 6letunket olyan nagyon 6rdekess€ €s

il;i.r;. il-& r.lii"gro"unk mindenkit oiyannak, amilyen,_ t 
.u i?,

megldtni misokban. A legjobbakat kivdnom az 1sszes torott cserep Dara-

tomnak.
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Sokfeldl" sokfdle dlm€ny €r minket, ijrfiruteli ta-
pasztalatok 6s bd.nat egJlard.nt. Mdgis ehnond.Itat6,
ltogjt (Istennel aal6 kapcsolatunk utdn) Iegmdlyebb
drdrneink ds legnagjtobbfdjdalmaink sztntere a cscr-
hid Miuel az Oi lfajtuis jelenlegi szd.rndnak a. szen-
uedds a f6 t€mdja, arr6l szeretndnk elgondolkodni,
mit is jelent ez a. csalddon beliil

Vannak nyiIv6.nval6 - mindenki sz|m1ta ldthat6 -, vala-
mint nem nyilv6nval6, rejtett szenved6sek is. Csalddi 6le-
ttinkben kisebb-nagyobb m6rt6kben mindkett d megtalltl-
hat6. A krils6 szeml€16 szim|ra is vildgos, hogy egy-egy
komoly betegs6g, egy magatehetetien csalAdtag, valamj-
lyen csapds nagy fljdalryat okoz az eg6.sz csalddnak.
Vannak azuten a kivrllrSl kev€sb6 l6that6 dolgok: a csaI6-
don beltili visz6lykod6s, egy-egy csalddtag nehezen el-
viselhet5 termeszete, magatartlsa, rossz szokds a, amellyel
megkeseriti a tobbiek 6letet. Ide sorolhat6 a neheztel6,
szemreh6ny6 (bdr mds tekintetben tokCletes) magataLias
is, ami ,,megfagyasztja" az orthon l6gk6r6t. Ha magunkba
n6ztink, mindannyiunknak be keli vallani, hogy mi is
okozunk szenved6st csalldtagjainknak, terheket pako-
lunk a v6llukra.6k pedig a mi6nkre. ,,Hordozztrtok egy-
mds terh6t, igy teljesititek Krisztus rorv6ny6t,, - sz6lit fel
minket Szent P1l. A mdsik hiblinak keresg616se, azok fel-
mutatasa, mint boldogtalansigunk forrdsa - nem a bol-
dogsighoz yezetS 6t. Talen sehol sem olyan fontos a
biinbinat 6s a megbocsdtds, mint a csalidr kapcsolataink
ter6n - m6gis, 6ppen csalidtagok, rokonok kozott lSthat6
Ieggyakrabban, hogy 6vekig, €vtizedekig lllnak haragban
egymdssai, vagy csendes, talln be sem vallott gyflolettel
viseltetnek egymds irdnt, tonkretlve ezzel a mdsik, 6s
mellesleg a saj6t maguk 6let6t is. Szomorir, hogy valldsos
emberek, csalidok kor6ben sem ritka ez. pedig: ,,AkI azt
6llitja, hogy szereti az Isrenr, de tesfv6ret gyfiIoli, hazu-
dik.' (lJn 4,20)

Ezeket a dolgokat az€rI is nagyon l6nyeges hangsir-
lyozni, mert alapjitban v6ve a csalldon beltili kapcsolatok
min6s6ge donti el, hogy j6l €rezzik-e magunkat az 6let-
ben, vagy sem. (Persze ez nem friggetlenithet6 azlsten-
nel val6 kapcsolatunk min6s6g6t61 , de ez egy mdsik irds
t€mtrja lenne.) Ha erezztik bazastarsunk es a tobbi csa-
ladtag elfogadasat es szeretetet, akkor minden mas
szenued.est, nebdzseget (legjten az betegseg, munkabelyi
problema, anyagi gondok) lednnyebben ueszehink at
eg)Litt. Viszont a fotditottja is igaz: iegyen valaki b6rmi-
lyen gazdag, birmilyen sikeres - ha a hA.zassAga nem har-
monikus, a csalS.di 6lete nem kiegyensfilyozott, akkor a "

ktilvillgnak sz6l6 megeldgedett mosoly mdgott tobbnyire
f1jdalmas riress6g hrjz6dik meg. Mikor a hires, sikeres
embereket irigyeljtik, gondoljunk az€rt b ele, hogy t6nyle g
olyan j6-e nekik. A bulvdrsajt6 rele van a v5l6sa1k, ma-
gin€leti kudarcaik, depresszi6val vaI6 kizdelmeik hir6-
vel. Rosszabb lehet igy €lni, mint egy szeret6 tirssal
egyutt ktizdeni a mindennapi keny6r6rt.

Van ennek a kr.izdelemnek, amit a csalid l6tfenntar-
t5s6€rt folytatunk, egy saj6tos form6ja, amivel sajnos na-
gyon gyakran talllkozunk itt, KdtpdtaljLn. Arra gondolok,
amikor az egyik hS.zastlrs hosszabb iddre krilfOldon v6l-
lal munk6t. Mindig osszeszorul a szivem, amikor ilyenrdl
hallok, mefi- nem nagJ)on lebet bazastd.rsi, illetue szuil6-
gyerek kapcsolatrol beszdlni akkor, ba a kapcsolat 1aente
2-3 talalkozasra koildtozodik. Nagyon-nagyon fontos
lenne, hogy a szil6k igen komolyan dtgondoljilk, hogy
feltetlemil sztiksCg van-e effe. Mi miart k6nyszerr.il(t) erre
a csalS"d? Milyen c6l 6rdek6ben vfilaljdk, hogy megfoszt-
)Ak egym6st. a jelenl6trikt6l, a gyereket a sztil6t6l, az
egyik hltzastdrsat a m6sikt6l? Legtobbszor az az indoklls,
hogy itthon nem rudtak munkdt talllni vagy a kerese-
trikb6l meg61ni, illetve a gyerekeik sz6m6ra azt az €Iet-
szinv onalat biztositam, amit sztlks6gesnek taftanak. Sal-
nos, t6nyieg el5fordulhat olyan helyzet - ami az trllami
vezet5k nagy brine is -, hogy a szilSk minden erdfeszi-
t6srik ellen6re sem tudjilkbiztositani gyerekeik sz6m6ra a
minimumot. A k6rd6s az, hory mi ez a minimum. Hadd
mondjam el err6l szem6lyes tapasztalatomatt

Gyerekkoromban el6g szeg6nyen 6ltrink. Sorra szr.ilet-
tek a kistestv6reink, 6s m6r n6gyen voltunk, amikor m6g
mindig egy szobtrban laktunk, a sztileinkkel egyritf. K6-
s6bb egy nem tfil nagy panellaklsban 6ltrink, imm6r h6t
gyerek 6s k6t feln6tt. YS,slroltvary varratott ruhlink nem
voltak, 6s nem eml6kszem olyan alkalomta, amrkor vala-
mi finomabb ennival6b6l annyit ehettr.ink voina, ameny-
nyit csak akartunk - de az6.rt nem 6hezrr-ink, 6s a fejl6-
d6sr-inkhoz szriks6ges ApIeIekot sem n6lkrilozrtk. Igen,
volt, hogy az iskolAban kinevettek a divatosnak igazAn
nem mondhat6 ruhlim miatt. M6gsem ez maradt meg
meghatS.roz6 em16kk6nt a gyerekkorombol, hanem a szil-
ieim irdntunk 6s egym6s tent szerctete, ahogy dtolelt6k
egymast, ahogy jlttszottak vehink, ahogy a krilonbozd
ba)ainkat meghallgatttrk, ahogy kirlndultunk - 6s persze
az is, ahogy megszidtak vagy megbr.intettek minket. per-
sze, j6 lett volna, ha n€ha csinos nhdkat vesznek ne-
kr-ink, vagy k6tszer vehetek a hrisb6t avasirnapi eb6dn6l
- de ha ennek az lett volna az 6ra, hogy az €desapd,m
yagy az €desanylm kar6csonykor 6s m6g 6vente egy-k6t
alkalommal van csupdn veir,ink, akkor sokkal tobbet ve-
szitettr.ink volna, mint amennyit nyenink. K6s6bb egy6b-
k6nt tobbs€grink diplomAt szerzett, €s a m6r meghdza-
sodottak boldog csalS.dban 61nek, ami nem kis r6szben
kdszonhet6 a gyerekkorunkban bel6nk v6s6dort p6ld6-
nak. Nagyon hllls vagyok a szrileimnek, hogy nem 6ltek
azokkal a (sz6.mukra is ad6d6) iehet6s€gekkel, amikkel
anyagilag tobbet biztosithattak volna ugyan nektink, de a
csaIS.d egys6g6t komolyan megbontott6k volna.

Iml.dkozzunk az€rt, hogy a dont6shelyzetbe kenil6 csa-
lAdok a Szentl6lek segits6g6vel hozzdk meg donr6seiker!
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A csaladan beltili szenved€sr6l €s a ktilfoldi
munkavfrllaldsr6l

Poltouicsne Palojtay Mdrta
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Rodin miiv€ szl hiw allhsa

Ui t{aitds

Francois Auguste Rodin /1840-t9t7/' ftancia szobr|sz'

foJ.,ut egyik"klemelked6 mestere Nem volt simul6kony

;;;., .tlr.tt modorival 6s szenved6lyes mfiv6szi

-.gttalont tgiwal nem tette konnyfiv6 azoknak az
-;l;i;t, 

akik kipcsolatba keniltek vele' Alkotdsai olyanok'

-ir"rrnu vihar korblcsolnl 6ket, s mint ilyenek' i6l

iikrorif. a szakadatlan bels6 viharok dilta szobrSsz

61et6t. tfjirsi ga hainalln, szobriszati tanulminy6vei s

n6v€re varailan ina?liltt kovet6en, inklbb a szefzetesi

szeml€16d6s t v ilIasztotta 6lete folytat lsak€nt' A kolostor

szent6letfi f6ap6tia viszont meggy6zte arr6l' hogy Isten

szolgillata kril6nbOz6 formikat olthet"'--E;A;"t 
megismerkednr'ink azzal, hogyan htja Rodin a

mfv6szetet altal ban,6s hogyan liliLnja azt laLtatni s^iat

mfiveiben. Ritka eset a mfiltban' hogy egy mester

mil€szi htwallitsilt irott gondolatatban is hAttahagyia az

ut6kornak.Akozl6shiteles,hiszenm6gaszobrlsz
6let6ben megjelent nyomtatdsban'"-",5, 

iguoi 
"iArCszek 

6ltaI6ban a \egvalllsosabb halan-

aOU - itlitlu Rodin. A vonalak 6s r6szletek csak a rejtett

"uletta1jeiei 
sz6mukra' A mfvCszeknek a tetm€szet igaz-

"a* 
ih kifejezniuk, de nem .csulal a kirls6' hanem

fOilCnt a beh6 igazsigot' A vail6sossdg mindannak fel-
-fogtsltban 

rejlik, amire avlllgban nincs magyatizat' an-

niu u, ismeretlen er6nek im6data, amely a vii6gegyetem

io-e"y"it kiszabla 6s a teremtett l6nyeket fenntafija;

lelkunk torekv€se a v6gtelens6 g, az 6rokktval6s6g' akor-

Iiltlanudits Cs szeretei ig€rete fel€ '" Rodin mriveiben -
salat Ueuahsa szerint - 1 t6t"tt az trlmok orszAgAba vi-

gyik, a korl6tlan igazsilg €s a szabads6g vlllg|ba torek-

7lrlr., c" ez a titok foglalkozaria Minden mester - iilitia a

mfiv6sz - eljut a megismerhetetien kapui6ig"'

Figyelemre m€lt6 az is, hogy mfu a miit sztrzad for-

dul6jdn Rodin azt vallja, hogy a mtv€szet meghalt'

,,Ugyanls a mfrv6szet - vallia a neves. szob,r|sz - minde-

,l.[.fOu szeml€l6d€s' A term€szetbe hatol6 szellem gyo-

"ydmteg", 
mely abban ugyanazt a szellemet ismeri fel'

i^, au&e1" is lelket lehelt 'tz 6rtelem orome' mely

nrtanlatiaamindens6get,€sazontudatftnytbentii6-
alkotia azt. A mfivlJzet az ember legfens6gesebb

hivatasa, mefi a gondolat mfive, a gondolat6' mely a vil6-

got meg6rteni 6s meg6rtetni igyekszik , ,

De az emberiseg izt hiszi, hogy meglehet a mfv€szet

n61kul. Nem akar sem elm6lkedni' sem szeml6l6dni' sem

^|modozni:csaktestilegakar€|vezni.Amagasanj6t6€s-Zivreg"t igazsilgokra fityet h1ny, megel6gszik €w6gya

kiel6git6s6vel" - mondja a mester az els6 vildghiborft

j6v aI me gel6z6 6v ekben'
' x mfieszet iz!6s is' A mfiv€sz sziv1nek kisug6tz6sa

mindenre, amit alkot, az emberi l6lek der6je' a gondolat-

nak 6s 6rzelemnek ott rejl6 bfivolete mindabban' ami az

.*n"r.r"t otthonlul szoig6l, be .rgyu.r h6ny kortlrs €rzr

tttttteger, hogy izl6sesttt tntlek? "A regi Franciaotszfg'

ban -"monaii'fait nosztalgltrval a tniivasz - mindeniitt

volt mfiv6szet. A legszeg6nyebb po\g6t' s6t m6g a paruszt

sem haszndlt mast, 'nittt 
ttt*ttek tetsz6 tfugyakat'"

irZf."ti., asztalalk, fazekalk, nyitsalk csinosak voltak' Ma

a mfv€szetkifizetett a mindennapi 6letb6l' Ami hasznos'

anaksz6ps6gre nincsen sztiks6ge' "Minden 
dolog csirf'

mindenheveny€szvek6sziil,bambag6pekk6nye-kedve
szerint. A mfv6szek pedig ellenstgszlmba mennek" -
f olrytatla kesernY6sen Rodin'

Mil€szet€nek egyik legf6bb torekv6se' hogy az adott

l"kia[upotot ne ciak az-arc felezze ki' hanem az eg€sz

test. Ilint bronzszobttsz, b6ven €lt azzal a szabads6ggal'

;G, ez az anyagkinfl, s azzal akotetlens6ggel' melyet

az r\legenged. Az 1878-ban mintlzott Keresztel6 Szt' Ji-

nos szobrin ak hatAsit a test izmarnak kidolgozlsa adia'

Rodin szerint a mozgils nem egy6b, mint dtmenet egyik

2il2tsb6l a misikba' J szobor ritmusa k6t egyens(tly kozti

moccan6sb6lalakulki'Apr6f€tamajdnemg6piesunne-

Rodin: KeresztelS Szent Janos
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p6lyess6ggel vSltoztatja hely6t. A kezdetben bal litbira
l6p6 6s teljes srilydval foldre nehezedd alak inogni ldl
szik, amint jobb oldalira siklik a szemrink. Ekkor azt
lequk, hogy eg6sz teste ebbe az irdnyba hajlik, aztln a
jobb lib ei5re16p 6s kem6nyen helyet foglal a foldon.
Mintha hallandnk is l6pte dobbani,s6t. Erezzik, hogy egy
rejt6lyes 6s rettenetes hatalom ii,zi, hajtja. Ekk6nt a j6ri,s,
ez a rerrdszerint annyira banllis mozgtrs nagyszerTv€
v6.1ik, mert az isteni kr-ildet6snek beteljesed6se.

Rodin heroikus, de emberi figurdnak k6pzelte az apos-
toI alak)at, aki a term6szetbsl val6, ugyanakkor. azonban
tirlemelkedik a term6szetes €leten. Messzebbre kell jut-
nia, mint a kozons6ges embernek, mert csak ilyennek
sikenilhet ithatolnia egy n datlan pusztasdgon, tanfisdgot
teve hit€r61. A mfiv6sz gondosan formtrIta meg az
elpusztithatatlan hitet sttgtrrz6, komoly, de btiszke von6-
sokat. A sztrjat nyiVa hagyta, a ha1 Le€r a nyakig,6s egy
rovid, de kifejezS szak6Ilt v€sett ki hozz6. A fejer egy ki-
csit megemelte, az alakigy mllt6sigteljesebb lett 6s olyan
szenved€lyt fejez ki, ameiy tflmutat onmagAn S a mald

KOAIn: GOnAOtkodo

25-

Rodin: Szekesegtbdz

k6t6vi munka eredm6nye: egy duruin faragott, emberi,
robusztus, teljesen p5re szent, amelyben val6sdggai liik-
tet az CIet, 6s akirSl elhihet5, hogy a megv6ltdst hirdeti.

Rodin kiienc 6vig dolgozott a Dante ihlete hatalmas
kompozici6n, a Pokol kapuja c. alkotS,sin, amelynek leg-
t6bb alakja egyben 6ndIl6 mii is. Kozuluk a legismertebb
a Gondolkod6, az embeti szellemis6g magastendti, plasz-
tikai megformtrl5,sa. Hires alkotlstrban az elm6lked6s,
mely a v6gtelens6get hi6.ba vigyik ltdlelni, retteneres
er6lkod6s6vel egy atl€ta testet gornyeszti, nyomja €s z(tz-
za 6ssze.

Mdr egy kis k6ptored6kben is benne van a mesterek
eg6sz eszmevtltga. A legtisztdbb remekmfivek azok, lllit-
ja Rodin nagy el5dei alkotdsair6l, amelyekben egyerlen
kifejez6s n6lktili forma-vonal-szindarabkdt sem lehet ta-
iilni, de amelyikben minden, felt6tlenril minden gondo-
latt5. 6s l6lekk6 old6dik fel. A sajlt szlkesegyhlz k6-
szobra, akir a tobbi bronz 6s mS.winy miive is, teljes
m6rt6kb e n aItttrmas ztja Ro din e z en hiw aII6s 6t.

Risleo Mariann,
NagyszdlSs
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Arz els6 dolog
Indiai ndPrnese

Egyszer volt, hol nem volt, volt egyszer Indr5,ban a }:'e-

-gy.L kOzOtt egy apr6 kis falucska. Elt ott egy'fiatalember'
-Vir€ndr6nek 

nvlwilk, de mindenki kedvesen csak Virdnek

sz6litotta.
Egyszer, az egyik 6vben semmi es5 nem esett, Cs a fol-

deken semmi sem termett' Vir6 foldle'is sztrrazon, ijresen

lllt. Nem volt mit ennie. Mondia valaki Vir6nek, hogy a

vdrosban lehet munkittaltrlni, menjen oda. El is dontotte,

Itt hagyia a faluban az apiat, hogy Srizze a j6szftgot meg a

f6ldet, 6 meg elmegy a vl;rosba. Sz6lt is az apiinak, az

nem akafia elengedni, de nagyon 6reg volt mdr, mit is
tehetett volna? Szomorian egy ezett bele. Mindenki Yir6t6l

besz€lt a faluban,6s el is szontyolodtak az emberek, mert .

az a beszld i6rta, hogy a vitosiak tavasz n6ps6g, min-

denkib6l bolondot csindlnak. Vir6 falusi fifi, naiv, fiatal! Es

fulstudatlan is riadlsul. Mi lesz vele?

Ahogy banatos n bricsirzik a frat6I' az 6reg megsz6lal:

- Fiam, nincs mit adnom ttraval6nak, csak hirom bol-

csess6get. Miel6tt cselekszel, mindig gondolj ezekre' Lz

els6: soha ne vrttrzz,Es ha m€gis , IegaI6bb ne kdss foga-

dlstl Ha ezt megszeged, asszonynak Iegall'bb soha ne be-

sz€Ij a fogad6sr6tl A misodik tandcsom ez: ha bajban vagy ,

k&dezz meg egy bolcs oregetl A harmadik meg ez: soha

ne r.ilj t6tlenr.il, olbe tett k€zzeIt

Yir€ megig&te, hogy 6szben tattia apia tandcsait, 6s

elindult a v6rosba. Nem volt szekere, lova, 6kre, gyalog

ment hlt hegyen-vdlgyln dt. Eiszaka egy fa allt htz6dva
megette a hazuk6l hozott bots6f6zel€ket 6s aludt egyet'

Reggel azt6n folytatta az iti6t' K6t het is beletelt, mig

el€rte a vdrost. Messzir6l lltszottak m6r a viros f6nyei'

Vir6 megillet6dve bimulta a ttrvob tagyogtrst, de olyan

fdradt volt, hogy az €iszakitt m€g utoliira egy fa alatt

toltbtte.
Reggel elment a piacta,6s szerencsEje volt, rogt6n szer-

zett valami munklt. Alig f6rt a b6t€ben or6m6ben' Gyor-

san megismert€k a piacol6k, 6s llttiLk, hogy i61 dolgozik'

M6r 6ssze is gyflt egy kis p€nzecskEje, volt hlza, kis va-

gyona, mikor esz6be. jutott:

- Most az6n i6 lesz, ha 6szben tartom apim tantrcsatt!

Alighogy ezt v6giggon dolta, azon kapia magin, hogy fo-

gaddst k6t egy emberrel. Aki nyer, az6 a mlslknakbfumely
tulajdona. M€ghozzl, amlhez elSsz6r hozztr{t, az az ov€'

Nem sokkal k6s5bb megismerkedett egy Iinnyal, akivel

ossze is bahtkoztak.
Az ember, akivel Vir6 fogadott, azt gondolta:

- Rl kell ionnom a turpissdgra. Nagyon osszemelegedtek

azzal a l6onyal, maid t6le megtudok mindent.
Elment a l6ny htrztrhoz, mindenf6l€t besz6lt neki, azttrn

a tArgyra t€rt:

- Ha elmondod, hogy honnan $zerez Yir6 ebben az €v-

szakban gor6gdinny6t, adok neked egy taktrs p6nzt'

Merthogy ez volt a fogadtrs. A linynak j61 ibtt a pdnz, €s

mikor este elment Yit€hez, lttatlan arccaI azt k€rdezte

tole:

- Hogyan fogod megnyerni a fogad1st? Honnan szerzel

ebben az €vszakban gbrogdinnY6t?

- Ne t6r6dj vele, irgyis 6n nyerek. Llttam valahol egy

iwa gbrogdlnny€t a vdrost6l messze.

-Batinok vagyunk, nem? Senkinek nem mondom el'

Hol van pontosan? - k€rdezte a IlnY.
V6gril Vir€ elmondta, hogy hol Iltta azt a gdrdgdinny6t'

- Koztunk mand - nyugtatta meg a I6ny'

L llny elmondta a titkot a mdsiknak, az meg elment

gyorsan a dinnY€6rt.
Vir€ kdzben aranykarkot6t csindltatott a l6nynak' Meg-

a)da ezt a misik ember is. Gondolta, ha megnyerte a fo-

gad6st, majd ezt"fogia el6szbr meg6rinteni ahtrzLban, €s ez

lesz az ov€.
A megbesz€lt napon Vir6 ures klzzeljelent meg, a mlsik

meghozta a gor6gdinny€L.Yir€ vesztett. Nagyon megijedt'

de esz6be jutott apja mdsodik tan6csa' Fogta magtrt 6s eiin-

dult, hogy keressen egy bolcs bregembert' Nem ult 6lbe

tett kCzzel, pr6biita menteni, ami menthet5'

Hajnalra tal6lt is egy b6lcset. Lz oregldtta, hogy nagyon

I6gatjaYir€ az orrat, odahivta htrt magdhoz.

.- Edes fiam, mi baiod van?

Vir6 elmondott mindent. M6g be sem fejezte, 6s mdr

mondia is az 6reg:

- Tedd a tetSre az arunykarkdt6t, de itgy, hogy lentr6l is

j6l l6tsz6dj1k! A t6bbit rn gam elv€gzem. Holnap rcggel a

hAzadnll talilkozunk.
Yft6. hazament, 6s figy tett, ahogy az breg. mondta'

Minden 6rt6kes tfugyat, de legf6k6pp az aranykarkot5t fei-

tette 
^ 

tet6te, de figy, hogy j61 ldtsz6di€k. Hozott egy bam-

btszl€trtrt is, 6s odat6masztott^ a tet6hoz.

Reggel meg6rkezett az breg, 6s ltrtvin, hogy minden e15

van k€szive, viddman biztatta Vir6t. A fogaddst nyert m6-

sik f6rfi is nagy vid6msS'gban volt. Azt tervezte, hogy

csakis az aranykatkotSt fogia megkeresni, m6shoz nem

nyirl. Ttirelmetlemil vitta, hogy oda€rien Yir€ hitzithoz'

ahogy oda€rt, az 6regr6gton k&dezni kezdte afogadtrs'

16l. A f€rfi elmondta a fogadtrst,6s hogy 5 nyefi' Az oteg

megsz6lalt:

-*a fogadds felt6telei szerint val6ban te nyert6l' igy hdt

amire most eI6sz6t riteszed a kezedet, az a ti6d' Vir€ min-

den vagyona fenn van a tet6n, meni 6s v6lassz!

Nagy furg6n ugrott oda az ember a bambuszl€tttrhoz,

megragadja a fokokat €s mlszni kezd. Abban a pillanatban

sz6l az 6reg:

- Rendben is voln6nk, nagyuraml Tied a 16tra, viheted!

- Mk5l besz6lsz,6reg? - sz6ltvrssza megdobbenve a f6rfi

- L fogadfts ar:.6I sz6It, hogy amit el6szor megerintesz,

az a tred. A l6tra negyedik foka volt az, a negyedik fok

tehtrt a tted.
EzzeI az 6reg kiszedi a bambuszl6tra negyedik fokit €s

etnytjtia a fdtftnak.
Mit tehetett vrtlna a szerencs6tlen? Fogta a fokot, 6s meg-

3z6gyenr.ilten elsomfordllt
Yir€ ezentil mindig €szbentaftott^ apja bolcs tanlcsart,

6s mikor mdr i6 sok p6nze Osszegyfflt, visszament a faiucs-

kdjfba,6s boldogan 6lt, mig meg nem halt.

lfi a vege, fuss el v6lel
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A Bibliai vet€lked6 k€rd€sei
K€rd€sek az Apostolok cselekedeteib6l:

1. Ifogjt biatdk azt a szdzados| akinek ld.tomd.sa aok Ce_
zd.redban?

^. 
MArton

b. Korn6liusz
c, Simeon

2. Kiknek mondtdk ezt a zsinag6ga el.dljdrdi a T6ra6nyb6t ds
Prdfdtdkb6l aalti felola qs d.s utd.n?

,,Firfiak, testairek, lca oa.n aalami in{elmetek a n6p szd.mdra,
mond.jritok eA"

a. BarnabS,snak 6s Saulnak
b. Jlnosnak 6s P6lnak
c. P6lnak €s Barnab6snak

3. IIol sziiletett ptil?
a. Tatzisban
b. Efezusban
c. Anti6chidban

4. Kinek mondta ezt az Or?
,,Csak menj, mert kivllasztott ed6nyem d nekem, hogy hordozza

nevemet a pog6nyok, a kirdlyok €s lzrael, fiai el6rtt,,,
a. Saulnak
b. Anani4snak
c. Korn6liusznak

5. Folytasd!
,,Ened.sz, J€zus Krisztus meggyt5gyit t6ged! Ketj J6t ....,.............f'
1. Ezt mondta Peter, amikor Korn€liusz ltrbaihoz borulva h6dolt

neki.
a. ,,Kelj f61, nem nekem kell h6dolnodl',
b. 'Emeld fel arcodatl"
c, ,,Kelj fol, 6n magam is ember vagyok!',

Yifiasz a tsibliai vet€lked6 k€rdEseire
K€rd€sek Jdnos evang6liumab6l

1. Folj,ttasd!
Jezus mondta egt farizeusnak:
,,Bizony, bizony mondom neked: ha valaki fehilr6l nem sztile_

tik, nem Ilthatja meg Isren orczd,gtrt."

2. Ki mondta kinek?
,,Uram, nincs is miuel meritened, A kut pedig mely; bonnan nen-

ndd bat az el5 uizet?"
A szamariai asszony J€zusnak.

3. Miert ket"este fel Jdzust a l(alfarnaumban 616 kirdlvi
tisztaise16?

b. Fia halllirn voir, 6s J6zust6l k6rte meggy 6gyit6sit.

4. Minek neoeziJdzus az igdket, melyeket tanitud.nyainak
wondott?

a. L6lek €s 6ler.

5. Ki mond.ta kinekT
,, Ha megmaradtok tqnit1sont ban, ualoban taniludry)aim uagJ)_

tok, megismeritek az igazsagof, es az igazsag szabadda tesz tiie_
ket."

J6zus mondta azoknak a zsid6hnak. akik hittek benne.
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Bibliai fejtiir6
Ifdny mdzsa a. uildg legnebezebb

barangia?

A uildg legnehezebb haranglat 1733_ban
ontdttek es a moszkuai Kremlben taldlbato.

Hany mazsa a uildg legnebezebb harangja?
Ha elu€gzed az alabbi matematikai mfiuelete-

ket, ualaszt kapsz a kdrdesre.

Szorozd meg onmagtval a kosarak sz|mtrt,
amelyekre a keny€rszaporitds sordn szr_iks6g
volt, hogy a maradlkot osszegy0jts6k. Ehhez
add hozz6 M6zes 6let6veinek szAm6t. Az ered-
m6nyt noveld meg annyival, amennyi napot
Diniel az oroszlS,nok barlangjdban toltott. A
kapott szAmot szorozd meg J6ndsnak a cethal
gyomrtrban eltoltdtt napjainak szdmtval. J€zus
mennybemenetei6nek h6sv6thoz viszonyitott
napjait add a megl€v5 osszeghez. Ezt a szemot
pedig novel d a keoy€tszapoittilsntr\ j6llakott f6r-
fiak szS.mlnak szLzadAval. Majd az igy kaporr
osszeget toldcl meg annyival, amennyi a juhok
szLma az elveszett juhval egyritt. Ha ezt meg-
szorzod LdzAr sirban eltoltott napjainak sz6m6-
val, megkapod a harang sirlyit.

A vllasz az r0risngb?rr vatr

A bibliai uet€lked6 mellett egjt iljabb jAftkot
szeretndnk elindftani, ami naglton egyszerfi
lesz, miuel csak olyan kdrd€sekfognak szerepel-
ni bercne, amit - ba figltelmesen oluassdtole az
tijsdg oldalait - nagjton egyszenien rneg tudtok
ualaszolni, mert nxinden belyes udlasz az ird-
sokban uan elrejtue. A belyes megfejtdk kcjzcjtt
rtinden egyes alkalommal konyujutalmat sor-
solunk ki. A jatdkhoz jo szdrakozast kiuanunkt

1. Hol esik a kereszt€ny irodalomban el6-
sz6r sz6 a v€rtantsigr6l?

2. Ki volt Lorenzo ponziani?

3.Hiny 6vig dolgozoft Rodin a Danre ihlefte
hatalmas kompozici6n, a pokol kapuj6n?

4.Hiny 6ves a t€cs6i egyhltzki'zsl.g k6rusa?
5. Kinek a cikk6ben olvashatjuk ezt az id1.-

zetet? ,,Figyelj 6s hallgass R6m"
6. Ki az 6letige szerz6je?
7. Mikor lesz Gordon tr6nins fiatalok sz1,-

m6ra Munkdcson?
8. Nagybdjt eIs6 vasdrnapjinak dAuma?
9. Nagyb6jt p6ntekjein hdny 6ves korr6i k6-

telez6 a hrist6l val6 megtart6ztatb,s?
10. A Munklcsi R6mai Katolikus Liceumba

val6 jelentkez€s hatlideie?

A rejtuinyek megfejtiseit 2OO4. md_rcius 2o-ig
kddiih bekiideni a. szerkesrtflsd'g cim€re!



HUMOR

A kis mezei eg6r 6let6ben el6szor
ldt denev6rt, 6s boldogan felkilit:

- N€zd, an)'u, egy angYall

- Hol a uella, lanYom?

- A gereblye mellett, aPam!

- Es a gereblye hol uan?

- A uella mellett, aPam!

- Akkor a uella 6s a gereblYe bol
uan?

- Egltmas mellett, aPam!

K6rdezik a falusi gYereket:

- Pistike, hol van az aPAd, 6s mit
csind]?

- Kint a mez6n sz6nt szdnd€kkaI.

AauHAzelN,
_ Tercpszinii ruh6t szeretn6k

venni. Van ilyen on6knek?

-Van, de m6g nem sikenilt meg-

talllni...

- tuIi a sz1l?

- ???

- A ler'^egfi azon rAsze, amelyik siet.

- iv{eiyik az a mad6r, amelyik szeret

a fdld alatt lenni?

- ???

-Krumpli-h6ja.

- Mi az: lassil 6s Piros?

- ???

-.Csigau'1r.

- Hogy h1vi6k a kornYezeN€d5
szetzetesQ

- ???

- Kornyezetbardt.

T€ udku ra toriu m I r'i lesen :

- Olyan t1uemfisorok kellenek, me-

lyek nem. kertilnek sokba, nem niu6t-

lanok 6s a n,ip jauat szolgd.ljak. Kinek
uan otlete?

- Nekem! Allitsuk uissza a hetfdi

ad.dsszilnetet!

_Ki az abszol(rt lassi?

-Aki egyedtil indul aversenYen,6s
mdsodiknak 6r be.

- Anyu, Az osztalYban mindenki
Ram.bonak csufol.

- Hat ez trirhetetlen, bemegtek, es

beszelele az osztalYfdnokkel.

- Hagtd., anYa/ Ez az 6n barcom.

-Hall6, itt a tfizolt6s6g.

- K6rem jojienek gyorsan, 69 a la-

kisom!
- Na 6s hogyan jurunk ki mag6hoz?

-HAt a mtitkor m6g volt az a nagy

piros aut6juk.

- Figteld', edesenz! Vettenx egy tor'
betetlen filat. Foldboz uagom, 6s..'

uagt bdallo?

-Apuci! Mi az a Piros gomb?

- Nyomd meg kisfiam, megtudod!

-Aaauuuul EzhanPl

-A nyulak mtu csak ilYenek..

Megfejt6k
Bibliai o., Aa' ' ,l

Barna MAria (CsaP)

Bucsok Sdndor (NagyszdlSs)

Butelia Eva (Bere gszAsz)

Darcsi Nikolett (Gut)

Demk6 Mikl6s (Bene)

K€kes Valeria (Nevedenfalu)

Kiss Melinda (Szrirte)

Langer Agnes (T6csdl

Perduk Valentina (CsaP)

Perduk valentina (csaP)

Simon Anna (Munkdcs)

Simon Gyorgy (Munk6cs) 
:

Szab6 Be6ta (Bakos) .,

' ': 'r :

A helyes megfeitdk kozill K6kes

Yaleria nevetlenfalui olvas6nk nyert

kdnywiutalmat. Gratuldiunk!

A Bibliai vetelkedd kerdeseire,

most is, mint mindig, nagyon sok

megfejt6s 6rkezett, de sainos, na

gyon sok pontatlan vllaszt is kaP-

tunk. Ne feledjdtek: ha egyetlen vd-

laszt is elhibdztatok, mdr nem tud-
juk megjelentetni neveteket a helyes

megfeitdk kozott! Ez€rt legkozelebb
figy-elmesebben olvassdtok el a k6r-

d6seket, mert olykor-olykor becsa-

p6sak, 6s habAr tudjAtok a v6-

Iaszokar, mdgsem azt jelolitek be,

amelyekre mi gondoltunk.

Tallikozlnttak-e? 
:

Sodak Hajnalka (T6cs6) ' 
' 

'

Demj6n Katalin (R1t)

Kokut Oreszt (Ungvir)
, Simon dnna (Munkics)

Simon Gyorgy (Munklcs) . 
:

Konyviutalomban t<okut Oreszt

ungvdri olvas6nk r€szesult.

Gratuldlunkl

A belyes ualaszok: l-nem, 2-nem,

J-nem, 4-igen, J-igen, 6-igen,
7-i.gen, B-nem; P-igen, 1G-igen.

SodaL Hainaika(T€csd), '

Butella Eva (Betegszdsz),

Demj6n Katalin (R60, :

Demk6 Mikl6s (Bene),

Kokut Oreszl (IJngv6r),

Simon Anna (Munk6cs),

Simon Gyorgy (Munk6cs)

Kdnyvjutalomban Demk6 Mikl6s

reszest.ilt.
Gratulilunk!

A belyes iddrendi sotend, 4, 1, i,
9,2,6,3, 7, 10, 8.

Hogyan Lett a tilzs6rnak
tovise?

R6zsa tovis nClkrli m€g a koz-
mondlsban sem l€tezik. A n6Pi

bolcsess6g mintha sohasem szer-

zett volna tudom6st arr61, hogY

itdam mer az'Edenkertben tovis

n6lkuli r6zsival alind€kozhatta
meg bva[.

A virdgok kir6lYn6i6t a t6maiak

a diadal, a briszkes6g €s a gYSze-

delmesked6 szeretet jelk6P6nek

tattottak.
A kereszt6nY szimbd'tktrban a

piros r6zsa a v€rtantsS'g, a feh€r

r6zsa pedi.g az erkolcsi ttsztastg

jele. Szent Ambrus magyartzatot is

adott arra, hogYan keletkeztek a

tovisek a rozsln. A r6zsa, mielStt

kozonsCges evllligr virAggd vitlt
volna, az f.det*ettben tovisek n6l-

kril n6tt 6s virlgzott. Csak az els6

ember bfinbees6se ut6n jelentek

meg rajta a tovisek, hogY figYel-

meztess6k az embert elkovetett
bfineire 6s Isten kegYelm6nek el-

veszt6s6re. Illata 6s sz€Ps€ge

azonban minduntalan a mennYei

6lvezetekre eml6kezteti. Szfz Mit-

riit is tovis n6lkuli r6zs6nak szok-

tuk sz6litani, mert 6 mentes volt
az 6sbfn minden kovetkezmC-

ny€t5L :,


