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Ungvdron

.,Ezt az orvendetes hfrt hirdetjtik nektek: Isten atydinknak tett ig€ret€t az 6
gyermekeinek teljesitette azdltal, hogy foltimasztotta J6zust" (ApCsel 13,32)'
Orvendetes hir, oromhir, evang6lium, hogy J6zus foltimadt 6s ,,tobb6 nem ter
vissza az eny6szetbe" (ApCsel 13,34), mefi 6 Cll
Mi6rt pont a szenved6s ir6n megy be J6zus a dics6s6gbe? Mi6rt kellett a
kegyetlen halilnak megelSznie ezt az tti €letet? A26fi, mert ez az ember sorca,
6s Krisztusnak, mint Emberfidnak is ezt keilett elszenvednie, hisz 6 val6s6gos
ember is. Az embernek legsajltosabb sorsa a hal6l, ami el6l senki 616 el nem
futhat. Dilid azt mondla: ,,Minden 616 itilra l6pek" (lKir 2,2). Minden 6i5
ember 6ti^ a halel fe16 tart - mondja Heidegger, a n6met filoz6fus. J€zus ezt
a legemberibb sorsunkat maglra vlllalta, amikor emberr6 lett.
Sokak szdmdra a haldl valami v6gs6 6s v6gzetes dolog, pedig nem igaz,
hogy csak lCtrink v6g€n 6ll ott a hal6l, hanem az ember ,,apr6nk€nt" hal meg.
,,Aprdnk6nt" vesziti el szeretteit, eg€szs6.g€t, lehet6s6geit, 61ma1t... Az eg€sz
6iet egy lassir meghal|s - fttalakttlls. E ,,fdtum" alatt €1 az ember, ami el61
senki 615 el nem futhat. J6ztrs, amikor elindul Jepzsdlem fe16, akkor tlrdatosan maglra veszi az ember hal6llt, v6gess6g6t, 6s ezt megtolti 6lettel.
J6zus nem csak bfineinkt6l 6s ahal6\t6| vdltott meg minket, hanem irj 6letet
allitja mag6r6l, hogy 6' Ut, ebb5i kiindulva
hozotr a foldre. Mivel J6zus
^zt Kriszttts az a Yalaki, Aki vezeti n'p€t az tj
villgossd vdlik szdmunkra, hogy
6let fel6. Aki megmutatia azt az Lttat, amely a haliib6l az €letbe vezet. Ezaltal
nemcsak Krisztus haliia kap mtgytrdzatot, hanem eg6sz 6lete, lanitlsa 6s a
mi kereszt6ny 6letrink is. Krisztus eg6sz mfive egy irj irt, amit az apostolok 11ttak, t^p^sztaltak, s igehirdet6stikkel 6s 6lettikkel tandsitanak: ,,Ezek az emberek a folseges Isten szolgdi, akik az tidvoss6g frtj6t hirdetik nektek" (ApCsel
15,77). Az fit itt a kereszt6ny 6letm6dot jelenti. A kereszt6nys€gaz€rt is az
tidvoss6g fttja, mert fij erkolcsi rendet hoz a foldre. Vagyis J6zus olyan k6zoss6get hoz l6tre, amelyben nincsenek kitaszitottak, hanem ahol a lakom6ra
meghivjdk a sinttrkat, a b€n6kat, a vakokat. Ahol val6ban megbocsdtds van,
ahol mindenki tesw61 m6g a brinos is (Lk 15, 32)' Ahol foiismerik, hogy a
bfinos sokszor jobban szeret, mint az, aki mag6t igaznak gondolja (v6. 7, 47).
J6zus mfive sor6n egy irj villg sztiletik, egy 6i 6letfit v6lik megvai6sithat6vd.
Az ridv6zit6s - a Biblia leirlsa szerint - koz6ss6gi folyamat,6s nem egy6ni.
Nem mag6niigy. J6zus is k6zoss6gethozl€tre, amelyre rtrbizza megv{lt/as|nak
titkair. N6zzr.ik meg kozelebbr6l ezt a t1nyt, hogy az ridvdss6g nem magdntigy, hanem kozoss6gi. Az ember l6nyeg6n6l fogva tirsas L€ny, azaz 16t6hez
hozzltartoznak a tdrsas kapcsolatok. Akkor tud az ember mtrss5. v/alni, ha a
kapcsolatai megfjulnak. A perszonalista filoz6fusok nagyon helyesen l6ttik:
az,,fjn"-ta,,Te" teszi 6nn6. A ,,Te" ltltal v6lok 6n szem6lyis€gg6. A gyermek
az anyj6t6l tanulja a szavakat, az anyiit6| tanul mosolyogni. A sztilSi szeretet
az a kozeg, amelyben a gyermek j6 szem6lyis6gg6 tud fei16dni. A megv'ltls
azt eredm€nyezte, hogy Kfisztus lital meggy6gyul az ember kapcsolata Istennel 6s embertlrsaival. Abban a kozoss6gben, ahol a felttrmadott Krisztus jelen
van, ott val6ban szeretet uralkodik, ahol nem kell tobb6 |latcol hordani, nem
kell jobbnak muratkozni, rnint amilyen az embet Ahol a gyenges6geket'is
elfogadjitk, ahol nem kel1 dsszehf znia maglt az embernek, mert megit6lik,
kinevetik, hanem aholbdtran kibontakozhat, mert szeretik. Ilyen kozegben az
ember megv6ltozik, megfifil €s Isten6hez t€r. Ez az trlomnak iltsz6 kozoss€g
mdr ptinkosdkor megsziiletett. Tehdt a j€zusi megv6It6s figy folltat6dik tovfbb, hogy megsztiletik az EgyhAz. A kereszt6nyek Krisztus megv1lt^s|nak
mfiv6t folytatjltk itt a foldon a vtl6g v€gezet€\g. Hirsvdt 6r6mhire ez: J1zus
Kriszttts emberr6 1ett, hogy mi Isten gyermekei lehesstink. Isten Fiak6nt vilIalta az emberi sorsot, megal|ztatS.st, szenved6st 6s haldit, hogy minket megv6ltson, 6s irj l6tet adjon, de nem csak az elj6vend6 6rok 6letben, hanem m6r
im a f61don az 6 Egyhirzaban, amelyben jelen van €s EL!
Weinraucb MariS OFM
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Szabadt€ri keres ztttt 6s szentmise

I(od6thelmecen
Aprilis eIs6 vas6rnapj6n Korl6thelmec adott helyt az
Ungvdri jdrdsi lfjfisigi szentmis6nek. Mivel ez a nap eWben vir6gvas 6rnap, az IJr szenv ed6s6nek vasirnapja v olt,
keresztutat is terveztek. A jelentkezdk nagy sz6ma 6s a
domb tetej6n 6116 templomhoz vezet6 tt adta Molndr
Jdnos at:yinak, Korl6thelmec lelkiplszt ordnak a gondolatoti a szabadban keilene megtartani a kereszfutat.
Yitlgvasdrnap tobb mint n6gysztrzan €rkeztink Korl6thelmecre, hogy lentr6l kezdve a hegy tetejeig v€gigjdrjuk a keresztutat, s kozben belegondoljunk J6zus 6rtr.ink

vlllalt szenved6s6be.
A keresztfrt nagyon egyszerfi €s sz€p voh, taIiln ez6rt
lehetett annyka elm6lytilni benne. Tizenn€gy, barklval €s
m6csesekkel diszitett fakeresztet lIlitottak fel a hegyre
vezet6 6t ment6n. Az elm6lked6seket mindig valamely
m6s egyh6zkdzs6.gb6l sztrrmaz6 fiatal olvasta fel. Utkozben taize-i 6nekeket 6nekeltrink, melyek hozzdiirultak a
csond 6s az elmlIynl€s novekedds 6hez. A steci6k kozotti utat pedig a minden alkalommai :6jra megsz6lal6 harang messze hangz6 szava l4s6rte.
A szabadt6ri szentmise a temet6kertben volt: oft alftottak fel egy-egy satrat az oltfunak 6s a k6rusnak. Hideg,
szeles; borirs volt az id5; a szentmise v6g6n azonban v6ratlanul kidenilt az 69, €s megpillantottuk a lemen6 nap

A szentmise alatt Losdk Istvdn 6s Szulincsdk Sdndor
atyak W6ntattak. Az 6nekl6st az ungvlrr ifjirsfgi k6rus
vezetle.
Jdnos atya meghiv6sfua reszt vett a szentmis6n Nagy Ist-

vdn helyi reformdtus lelk€sz is, aki a szentmise veg6n
koszontotte a jelenlev6ket.

f6nyeit.
A szentmis6t Majnek Antal prispok 6s MolndrJenos atya

tartott6k. A prispok atya besz6d6ben a gyerekekhez fordult; mint mondta, ez a nap els6sorban az 6 r.innepr,ik. 6k
mertek hozsannfut kilrltani Jdzusnak, amikor a feln6ttek
m6r f€lni kezdtek (Mt 21,1.6). Besz6lt azokr6I a Wermekekrdl, akik megsz6gyenitik a feln6tteket az Atya ilen:j
szeretetrikkel 6s bizalmukkal. Majd az im1.ds4.gra biztatta
6ket, Szent Pio atyat id6nre: Ha otmilli6 gyermek imldkozni kezd, az emberis6g megmenekril a 16 vdr6 sok
csap6st6l. A szentmise v6g6n arru biztatta a jelenlev6ket:
merjenek m6sk6nt gondolkodni 6s 6lni, mint a vIllgban
sodr6d6 ondll6tlan tomesek.
J6nos atya a szentmise v6g6n megkoszonte a jelenlevS

vend6geknek, zarlndokoknak, hogy eliottek, s hogy
egyritt jdrfuk v6gig J6zus keresztittjat, igy vettlink teszt az
6 szenvedds6ben. Ktildn megkoszonte a korl6thelmeci hivek lelkesed€s6t, segits6g6t, akik rogt6n mell661ltak, amikor felvetette a keresztitt otlet6t. 6k kCszftertlk el6 az
agap€t, mely a szentmise utAn a templom kertj6ben fogadta a r6sztvev6ket.
A jelenl6v6ket m61yen rireghatotta a keresztrit, amely-

hez hasonl6 nagyszabist szabadtltt esem6ny nem volt
m€gK6rpitalj6n. ,,Meghat6roz6 61m6ny volt sztrmomra!' mondtaJdnos atya. Segitsen minket ennek a kereszfritnak

.az 6Im6,nye, hogy h€tkoznapjainkat is egyre inkdbb ltform6lja J€zur hfis6ges kdvet6se. S rem6litik, az ehhez hasonl6, meger6sit6 esem6nyekb6l egyre tobb Iesz K/tp6tatlanl

Paqai Zsuzsanna

Ui J{ajtds

t

,,... L6gy csendbeth

badd beszaliek 6n! IIa aan mondaniuakSd',

fetetj lneg nekem" beszdli, rnert sziuesen adndk n'eked iga'zat. IIa
ped.ig nincs tlrit rnondano{ ballgass engern' l6gjt csendben'
lnej d b iilc s e s s 6gre tq'nitalnk!'
J6b 33,31
(Jram, Jdzusom! Kdflek, add meg az i.mddko- Korondi F. Jdnos
Elmdlked€sek
zdsboz oty sziiksdges belsd nyuga'lmal Nem kell
megkell
s&n
gond.ia'imt6l
munkdma|
/pe;sn-m/
feladnom
szabadulnom, netn kell l.ebasitanorn tudatatnat a
I.
rnind.ennapos elfoglaltsdgoktdl, mdgis, segltsdged'Ma reggel, a harmatban keresteiekl On gyongyoztCl,
d.el lelkert mdljtdn csend.et tudok teremteni" Ad'i erdt lJram, a tari6n, 6s 6n frjra lithattalakl
abltoz, ltogjt telkemben legaldbb egy Picitty belyet
Milli6 cseppben ragyogtall KCk volt6l, €s feh6r €s der6s
tudjak biztositani szd'rnodrq. Tudon4 ds mdsokna'k meg tiszta. Ekkor tettem fel magamban a k6rd6st, hogyan
is birdetem: az ima Mnyege egjtesiilni aeleQ Is- is lEtezhetsz Te, az Orokk6val6 mindenben, m€g az Id6
teniink, Atydnk, Testadriink ds Megszenteldnk. kezdete el6nr6l?l
Istenent, mi aiga'sztalbatna' meg Jobban ds erdsitEs ki vagyok 6n, aki €rezlek Cs l1tlak, de tlszt|talan
hetne rneg, mint a te jel'enlEted! Marad.j ueliink' szemmel figyellek, 6s bfinos 161ekkel f€tkdzn€k Hozz6d?l
Urunk!
Megerted, ugye, gagyog6som is, amikor csak irgy, magamban, titokban sz6longatlak, Kegtr'eimes Istenem?l

Szent-Gily Kata

tr.

- a tenitad.nyok k€rt6k J€zust -

Csend van, 6s irjra lehajoltll hozziml Megnyugodtam,
mert megsimogatte\ pedig tudod, 6rdemtelen vagyok!
Mondd, honnan van Benned annyi j6sdg €s akkora er6
a vigasztallshoz?l

tanits meg sz6lni hozzld
tanits meg hallgatni el5tted

Neked, Uram, nem szokott semmi fajni?! Ki vagy Te,
6rkod6 Krisztusom, hogy igy bel6m I6tsz. honnan gy6-

hogy ebben ahangban
hogy ebben a csendben
gyokeret verjen 6s elinduljon bennem

gyit6 f6nyed, amely olykor 6wiI6g1Al
igy beszdlgetek most, Veled. Te persze hallgatsz, de! 6rzem, minden panaszomra figyelsz, €s gy6gyitgatod vaku16 szemem, hogy l6thassalak, csod6lhassalak, s hogy
mindig Veled legyek!
Istenem

a te tanitdsod
a kereszt6nysdg
a szeretet

szined elStt
kiuanok.
egltszertlen,

cs endben,

ballgatagon,

kiv6tel n€lkril mindenki fe16.

teljes sziuembdl,
teljes lelkembdl,

Bels6 6lm6nyeimr6l hallgatni - bizonnyal ez az
egyetlen helyes magatantrs. M6gis t6ny: sok mindent
kibesz6l szivem titkaib6l magatafiasom 6s 6letem.
Ezt nem is kifogdsolod. Sdt! Bir azt tudn6m 6letemmel a vtllgnak tudtlra adni - onk6ntelentil is -,
hogy megig€zett a te szereteted €s az €n igazi hazAm imm6r a mennYben van.
Hallgatksban €s csdndben novekszik az istenes
l6lek minden erEnyben, 6s ott tanuija meg a Szentiras fitkait. Ott taltrIia fel a konnyek kirtforr6sdt,
amelyben minden 6jjel megmossa 6s tisztogatia ma-'
gat, hogy annli bizalmasabban tdrsaioghass6k
Teremt5j6ve1, min6l tdvolabb van a vll6g zaiat6l.

Kempis Tamd.s

rnindsn erdmbdl
jelen lenni.
Mindenki a rrraga egy6nis6ge szerint, a maga adomlnyaival €s gyenges€geivel egyOft - ha htis6gesen egyuttmfikOdik
az lsteni kegyelemmel - k6pes nagyon m6ly imaCletet 6lni'
A meghivds a bels6 imlta, a misztikus Clelle, az Istennel val6
egyesil€sre az imddsigban 6ppen olyan egyetemes, mint a
szenbegre vaI6 hivatfts, hiszen egy-ik nem megy a m6sik n6lkul. Mindebb6l senki nincs kiz6n'a.-- A belsS ima nincs fennIa{tva egy kivdlasztott lelki elitnek, J€zus megkillonboztet€s
n€lkul minden embernek mondja: Szunteieniil imddkozzatokl
Amikor imldkozni kezdtink, 6s egyedul vagyunk Istennel,
...soha ne k€telkediunk szerctl €s befogad6 jelenl6t6ben,
amivel az imitdkoz6t koriilveszi. ikihozzlLm j6n, nem taszitom el /Jn 6,31/ . lOval azelStt, hogy megjelenn€nk elStte, Isten mdt ott van, mert 6 az, aki taltrIkoz6ra hivott ..
P. Jacqua PbiliPPe: Idd Istennek
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Keressiik azUrat!
Februdr v6g6n, nagybojt elej6n
nagy oromben volt r6szem, ugyanis

februir 26+61 lelkigyakorlaton vehettem reszt Erd6lyben. Az€rt is orr-iltem
annyira;mert nagybojt m6g nem kezd6dott az 6n €letemben lelkigyakorlattal, €s m€g Erd6lyben sem voltam.
K1rp6talj6r6I heten vettrink r6szt,

porfvezet6nk ktil6nb6z6 6nek, ima,
csend segits6g6vel el6k6szitett minket arra, hogy jdquk v6gig (mindenki
szem€lyesen a saitrt €lete esem6nyeinek felhasznll1sdval) a:z emmauszi
utat. (Hogyan talAlkoztr"rnk 6letr,ink

i.tjln J€zussal, milyennek IatjLtk a tanitvdnyokat). Uttrna megosztottuk

ugyanis ez eW el6g szfikkorf ,,tarsas6g" volt (kb. 50 ember) az eg6sz

re jott

Kirp6rmedenc€b61.

majcJ

A lelkigyakorlat Kolozsvlron kezd6dott februlr 26-dn, €s m6r els6 este meglepett a fogadtatds 6s a bemutatkozds. ismerked6s a Manr 6za-hlzban, ahol lakrunk, 6s 6reztem, hogy
ez nem egy hagyom6nyos lelkigyakorlat lesz. Feltev6sem be is bizonyult a v6g6n. Ez egy ,,laza" lelkigya-

kozis volt, ahol minden r6szveu6

korlat volt, nem volt ttlzsirfolva
el6ad6sokkal,

a

program tartalmlt

reggelt5l estig minden emberre egy€nileg mCretezt€k: az imtrban, elm6lkeddsben val6 szeml6l5d6s, ielktink

m6ly6nek 6s Isten kegyelm6nek til
kai, ismerked6s ezekkel a titkokkal,
amelyek minden emberben ktiionbozSen jonnek felszinre a m6tyb6l. Es
term6szetesen, min6l m6lyebre hatolunk gondolkodfsunkban, 6rz6seinkben, lelkivildgunkban, annil m6lyebben ismerjr.ik meg Isten m6lys6g6t,
miszt6riumdt is - kozelebb kenihink
hozz6.

Az els6 napon d6lel6n elm6lked6s
volt, melyet Ott6 aqla vezetett. A cim:
,,Az emmauszi riton". Ezvtln s€ta,
csend, elm6l).til6s, gondolkodls ko-

vetkezett.

A d6lutfni

kiscsoportos
beszClget6sen m6g nagyobb meglepet6s 6rt bennrinket, amikor a cso-

egymdssal az elm6lked6sben felszin-

6lm6nyeket, talllkoztrsokat,
egy€ni kreativ, csendes foglal=

hogy az Ienne az idedlis, ha az eg1sz
6letrink egy hosszf leikigyakorlat
lenne. De sok a zavar6 t€nyez5 a mi
nagy (vagy kicsi?) villgunkban. Hisz
ha ez igy lenne, ahogy €n azt elgondoltam, akkor jobban odafigyeln6nk
egymlsra, tdbb lenne benmink a sze-

retet, tobbet mosolyognSnk, 6s mindig riszt6k, frissek 6s viddmak len-"
n6nk 6s igy dicsSiten6nk Istent.
De ezzel m6g vlrni kell, hisszrlk,
hogy egy misik vildgban.

g)'urma €s rajz segits6g€vel igyeke-zett ,,bemutatnr" saiet emrnauszi irtjSt.
Es ez sikenilt is mindenkinek.
A mdsodik nap az 1m6€ volt. Egy6ni 6s kozoss€gi tapasztalat alapj6n
besz6lget€s volt az akadllyokr6l az
rm6ban. Nagyon j6 tan6csokk al littak
el benntinket az ima kozben oly sok.

szor felbukkan6

sz6rakozonsdggal

kapcsolatban. Megtanitottak minket,
hogyan kell minden€rt hlilt adni,
hisz a hSlaadils ,,nagy v6Iasz" Isten

aifndlkaira,
A d6lut6ni imamfihely c6lja - Isten
mriveit szeml6lni a Bibhln kereszttil.
A csoportvezet6 segits€g6vel l6p6sr6l
l6o6sre kozelebb kertiltilnk Istenhez
ui i^^, zene, t6nc, zsoltArok, szeml6I6d€s 6ltal. Minden ember egy6nileg
6lte meg az lJrtal val6 tal6lkoz6st.

Nem akarom a sz6t szaporitari,
bisz ez csak egy kis izelit6 volt abb6l, amit mi ateltrink, 6t6reznink. Isten kegyelme 6s az ember akarata
sztiks6ges ahhoz, hogy a lelkrink m6ly€b61 feltorjenek az igazi €rt6kek. Es

felt6rnek; csak rneg keII hozztr teremteni a kell5 ,,kdzeget". Ahogy
utaztunk haza, azon gondolkodtam,

Fudella Magdolna
Neuetlenfalu

Me96rte!
Ki

megd.tkozott,

azt is szeretted.
Aki elbagyott,
azt megkerested.
Gazdagbdl onkdnt
szeg'lnnyd uAhhl,

szolgaidnak is
magad szolgdltdl.
Gyfil)lr a uilag,
s megbaltd.l6rte,
es nem kdrdezted.:
- Vajon megerte?

Aboglt szeml4lem
gjtotrelmes arcod,
ballom, fel6m is
az a pa.rancsod;
hogjt aki gttilol,
azt is szeressenx,
ki btTtlen elbagj,t,
azt megkeressem,
eldobua gdgom
szolgd.ljak inglten,
ha szegdnyen is,
ha eglt szal ingben.
Hogt atdjam azt is,

aki megd.tkoz,
s od.aszegezne
a keresztfd.boz,
l:a igjt lesz boldog,
baljak meg 6rtel
En se kerdezzem:
- Vajon megdrte?
*

Bodds Jdnos
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A Passio
Nagyon virtatn mtrt az alkalmat,

l-rogy €n is megn6zhessem a sokat
vitatott - agyondics6rt vagy foldig
gyatdzott - Passi6 c. filmet, 6s oniltem, hogy nem sokkal a bemutato
uttrn a viszon e16 tilhettem, 6s v6gigszemi6lhettem Krisztus kinszenved6s6nek iegkritikusabb 6rdit. Igen,
v6gigszeml6ltem, ugYanis nekem a
szeml€16d6 im6hoz hasonlitott leginkibb ez a film. A kev6s, csak a 16nyegre szofitkoz6 szoveg, €s a meg-

dobbent6 klpanYag hozzdiirult
ahhoz, hogy rnagamat is a jetuzstrlemi tdrtenesek szinhely6re k6pzeljem,
6s v6gigkis6{em Krisztust szenved€se irtjin.

Ami legel6szor megragadott, az

a

sen benntlnket a felismer6sre - mindez 6rtem is t6rt6nt. NagYon t6vol

van ez az alkotls a ,,j6zusktrztrst6I",
ami degradLlja, Iealacsonyitia az €trlink meghalt Isten filnak tettet, 6s
szembesit a val6siggal: mrlyen az €n
6letem Krisztus tett6nek f6ny6ben?
Miben kril6nbOzik ez a ftlm a thril-

lerekt6l, ahol szint€n szlmolatlanul
hull az emberi v6r? Abban, hogY a
J6zus-tort6netben a szenved€snek
6rtelme €s c6lia van. A gonosz rnin-

ttrk€oyszerit-

Emberi szenved€s
A napokban megn6ztem Mel Gibson Krisztus

Passi6ja

c. filmj6t.
Bevallom, nagyon kivdncsi voltam 16, mert mdt a ham'
vaz6szercJai USA-beli bemutat6t megel6z6en is sokat olvastam r6la. Eieinte f6leg rosszat: antiszemita, s6t' usz1t6,
tirl naturalisztikus, s6t bruldlis; azt6n k1s6bb ezekre cSfolatokat: kimondottan hiteles a bemutatott szenved€s, igaz
k6pet kivdnnak nyijtani a szenved€sr6l'
Szdmomt'a nagyon fontos volt ez a film'
Amikor leiiltem megnlzru, elmondtam azt a r1vid imat,
amit kozoss6grinkben heti talllkozlsaink alkalmlval a
szeml6I6d6 imidsdg el6tt szokrunk kegyelemk6nt k6rni:
hogy jobban megisme$em 6s megszeressem J6zust' Ezt
az6fi irom le, mert ezt a ftlmet val6ban ahhoz tudom hasonlitani, amikor el6veszem az Uiszdvets6get' elolvasok
egy r€szt bel6le, majcl csendben szeml6lSd6m a leirtakon:
l1"tom, amint J6zus besz6l, tanit' csodSt tesz, im6dkozik,
kis6rt€st szenved. Nagyon j6, amikor sikertil odafigyel-

nem Krisztus €tz€seire 6s sikenil igazLn meg6rtenem, mit
akar nekem mondani. Sok kritikus szerint ez a film abrutalitlsr6l sz6lt, szerintem pedig az 6rtem szenved5 Krisztusr6l, a szenved6s6nek it6l€s6r6l, meg6rt6s€161, ami liltal
a film segit megszeretnl Krisztust.

megY v6gtil is

oda. egyre kdzelebb ahhoz az embe'

n

roncshoz, akit Fianak nevez,

6s

r-€gig, J6zus hall.llig mellette maraci.

meiyik evangdliumot, mert igY lesz
kozeli, katartikus 6lm6ny a film, igy
Iesz tal6n 6rthet6bb a Hfsv6t. Bennem sok k6rd6s sztiletett a film sor6n
6s utin, amelyekre az6ta is keresem
a vllaszokat.
T6rok M. OrsolYa

mellette donttink-e. Ez a k6rd€s a
filmben is ott vibril.
Mtrria szem€lYe is nagYon megra-

ndlktii

\ein kis vl6d6s 6rin

ilyen szenved6s volt-e vagy egy kicsit
mismilyen, a lEnyegen nem vdltoztat
- J6.zus melletnink dontott, 6s 6let€vel megk6rdez bennlinket, hogy mi

irsz6 J6zust kell bemutatni a Yilagnak, nektink, hogy 6lesen, minden
mell6besz6l6st

cea. €s dontenie kell, J€zus mell6 dlle ';ira. vagy elfut, mint a legtdbben.

\'lel Gibson filmie nem csak egY
lilm szlmomra, hanem egY 6j megolddsi kulcs a szenved6stort6net

hogy ennyi v6r hullott-e ki 2000 €r'
veI ezel6tt, v^gy egf kicsit kevesebb,

v6rben

nag- 3icr€ny volt nekem. Van egY
pillalal amikor dontenie keli, v6giginegl--e filval a Via Dolorosin. Mtrt
acici-e is eleget litott, eleget szenve-

denfajta cslbit{sa ellen€re J€zus nem
t€r le az lgazs|g itti6r6l, m6g a szenved6s, flidalom - ami benntinket.
embereket leginkdbb megriaszt saiit
6lettinkben - sem teriti el 6t foldi hivatdsa teljesit6s6t6l. L6nvegtelen'

rendez6s pitosz nElkrili, h6tk6znapi,
a piilantdsokru figyelS m6dja Lzt|liszem, nem lenne sikere a 21. szdzadban egy kegyess€gt5l csoPogS, szelid J6zus-tort6netnek. Most, sainos'

ezt a viv6d6, megkinzott,

gaCo::. -{iogy-an J6zttst kis6ri, ahogy
jeler i'er szlmAra, €s megerti 5t,

meg6rt€s6he2. Nagyon fontosnak tartom, hogy mindazok, akik megn6zik,
a fiim el6tt gondoljik v6gig Krisztus
szenved6s€t, tegyenek fel k6rd6seket
onmaguknak vagY oivassik el vala-

Egyik kritik6ban azt mondtik a fi1mr6l, hogy nem hiteles, mert tflzottan az emberi oldallt mutatja a szenvedd
Kriszfusnak. Szerintem pont ett6l hiteies. Isten emberr6

lett 6s emberk6nt szenvedett a mi bfineink6rt' J6zust
uglanfigy 6rt6k kis6rt6sek (,,nincs Ertelme a szenved!'
sCnek, tfl nagy lldozat 6rtelem n6lkijl" - duruzsolja a
film elej6n a Getszemlni kertben im1dkoz6 Krisztr'rsnak a
kis6rt6), ugyanirgy fdjt neki is az, hogy magtrra hagytik
(€s nem imddkoztak vele a bardtai, taruwinyal), ugyanfigy filjt neki a testi szenved6s, 6s it61te a teljes mag6ta
hagyvl)Toifot is a kereszten. (,,Istenem, Istenem mi€rt
tr:gyitl el engem?")
anlli.ot szeml6l6d6 imldsAgotvtgzek, e1s6k6nt a helyszini 6s akornyezetet pr6bdlom eltervezni Ehhez a tudisomat hasznllom: ismereteimet az adott helyszinr6l, az

adott kultirrl"r,I. Ezt a legelej6n v6giggondolom, hogy azt6n az iml'dsig alatt ne gondolkodjak, hanem szeml6l5dmagam, h"gy a helyszin 6s az
iek. Sokszor kaptam

'alakok

^zon
mellett megpr6b6lom elk6pzelni az at6m 6s a
h6ber nyelvet is, hogy m6g jobb kornl'ezetet teremtsek a
szem1616d6semnek. Ehhez azonban nincs meg a tsd6som. Ez a film ebben is nagy €1m6ny: h6benil, arZmul 6s
latinul beszClnek a szetepl6k,6s 6n csak a iegl6nyegesebb mondatok feliratoz6s6b6I tudom. hogl' mit besz6lnek. T6nyleg szeml6lem a tort6nteket' I{inden €rz€kszetvem megkapja a ,,hiteles kornyezetet'., a megfelei5 segit-
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szeml6l6d6shez. (Olvastam, hogy a hite-

Iess€ggel kapcsolatosan is sok vita volt, hogy ebb6l-abb6l

a szempontb6l (nyelv, koszttim, sb.) hiteles volt-e a film
vagy sem. Tort6n6szek 6s nyelv6szek is kifejtettEk v6Iem6nyriket. Az effdie vitakat szivesen olvastam, mert tanultam bel6ltik, de a film szempontjdb6l m6g ezeknek a
,,komoly" dilemmdknak sem volt sz6momra jelent6s6ge.
Nem zavarta a szeml6l6d6st.
Yan i filmben i€h6ny olyan jelenet, ami nem az 8iszdvetsEg r€.sze. IJgy v6lem, ezekkel is a hatdst kivintlk
fokozni. Bevallom, nekem kellen ez a hattrsfokoz6s. Nekem, mint a televizi6s 6s mozis nemzed6k 6rt6kvesztett
6s torzult lelkri tagjinak, kellenek ezek a segitsdgek a
nagyobb it6I6.shez. (De j6 annak, akinek ez mdr foloslegesl De j6 annak, akinek el6.g a szeretet tiszta t1nye,
akinek sikenil aMiaLylnkot nap mint nap szivb6I elimAdkoznia €s igaztrn a Szeretet szerint 6lnie!)
Az egyik ilyen jelenetben Pildtus a feles6g6vel besz6l,
aki J €zus irtatLarstgLr 6l pr 6b6lja 6t meggy 6zni,,valamint
arr6l, hogy nem szabad elit6lnie, mert ez azEmber szent.

Azzal 6wel, hogy ez az lgazsig, €s ezt 6 l;udja. f,s az
lgazsdgo,t mindenki tudja, ott van legbeltl, de esetleg
nem 6rdekli, vagy f6l odafigyelni 16. Amikor a film ut6n
haza€rtem 6s elgondolkodtam azokon a dolgokat, amit a
film iltal 6t€ltem, sokszor eszembe, jut ott ez a gondolat is,
amely teljesen beleillik abba gondolatsorba, ami a film
litali szeml6lSd6s kaocsln eszembe iut.

Az ima, a szeml6l6d6s kegyelem. Nem lehet megrendelni. Doigozni kell 6.rte, trldozatot hozni, de kegyelemb6l kapjuk. Ebb6l senki nincs kiz1rva. Viszont hidba
akarnak valakinek ajdnd€kot adni, ha nem hagyja, nem
akarja elfogadni.
Nagyon megfogtak a karakterek. Mindenki hiteles volt
szlmomra. Mindenki egy-egy J€zushoz val6 viszonyuldst
szeml6ltetett. Emberi attitfidoket, amelyek kdztil sokat
magamban is megtalllok: 969, k6zony, 6nz6s, gyixasitg.
Mltria alakja krilOn megfogott. Kiemelkedett a tobbi karakter kozril. Pontosan irgy 6s azzal, ahogy az egyhAz
tanitdsai alapjlo elk6pzelem. Az anya, aki minden szenved6se 6s m6lys6gesblnata mellett 6s ellen6re mAr akkor

Ldtla"m aPassi6 C, tilmet. Merem mondani, hogy ez a
legjobb alkot6s, amit eddig a filmszakmtrban k€szitettek J6Zuir6l, H-ogy mit hozott ki belSlem? trlegviltozott
a hozzllIllsom J6zus szenved6s6hez. Eddig f6ltem,

nem tudtam elfogadni a szenved6s6t, Sokkal kozelebb
6llt hozzAm a FeltS.madt J6zus. De Creztem, hogy valamitrlnTzik. A'feltdmadlshoz ugyanis csak a keteszten,
szenved6sen, hal61on, kereszttil jutunk el,: Ez! 6rtettem
u,fil* n€z-6se,ala11,: A szenved6snek i$enis van

hisz neki, amikor m6sok (6s koztrik a taniffanyok is)
f6lelmrikben buikdlnak. Benne van a tekintet6ben az,
hogy bdr v6gtelentil meg van rendrilve, 6s bdrmit meg-

T"{
6rtelme.

tenne, hogy megdllitsa ezt a brutalitdst, de tudja, hogy az
ir ez€rt jott le kdz6nk. Az€rt testestilt meg, hogy Szent
Keresztje lltal megmentse, megvSltsa a viI1,got.
Tal6n az egyik ilItallnos jeIz6, amivel ma nagyon sokan

Ez nem ,,csak" egy film. Ez egy olyan alkotds, mely
az igazi kereszfutat mutatja meg, melyet J1zus ydrt

v6gig 6rtr-ink. Tudatosult bennem, hogy minden k€resztdnynek, aki kovetni akarja J€zust, vlllalnia kell a
sajdt kereszcftjdt, melyet J'liuslnoz hasonl6an szelid€n,
kitartdssal 6s a lelkek ridv6€rt kell v€gigyirnt7 eglszen
''
afeltdmaddsig'' ',
Nagyon,hiteles a filmben M6rra alakitSsa is. A f6idalmas Sztzany.a,', aki v6gigszenvedi egysztil6tt ,'Fttval a
keresztutai...
6szint6n sz6Iia mk mindent neh6z lenne szaVakba,
foglalnom:a iitm t apisan,;; ezt a filmet l6tni t"eit.
' imadkozom a keives olvas6k6rt-n€zdk€rt,:hogy- befogadiak Isten tlzenetbt, ,rnelyet a tilm 6ltal mindenki.:
szem6lyesen kap rnajd.
:

uomtnl.Ka

,

ezt a fllmet illetik (s5t, sok helyen igy is rekllmozz6k),
hogy ,,a botrlnyos J6zus-film" vagy ,,Mel Gibson botrdnyos J6zus-fi1mje". Gondolkodtam ezen a jelz6n. Kicsit
ismer6s is volt ez a hasonlat. AnAL beugrott Pdi apostol
gondolata a keresztrSl: ,,A zsid6k csodajeleket kivlnnak,
a gorogok bolcsess6get kovetelnek, mi azonban 4 megfeszitett Krisztust hirdetjrik. 6 a zsid6knak ugyan botriny,
a pogdnyoknak meg balgasig, meghivottaknak azonban,
akAr zsid6k, aklr gdrdgok: Krisztus Isten ereje 6s Isten
bOlcsess6ge."

Teljes szivb6l aj6nlom mindenkinek ezt a fllmet. 3z6momra hatalrnas kegyelem volt a nagybojti id6ben.

z

F.Gy.
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fV. F,6rfi Cursillo Kfltpata,lihn
A Cursillo spanyol

eredettT sz5, kis

uagy rouid. tanfolyamot jelent. Csilt()rxok estetdl uasd.rnap estiS turto

rouid egytittl€t bentlakdssal, abol
papok ds uildgiak a katolikus hit
lenyeges igazsd.gait 6s 4letformait
mutatjak be, nemcsak elSadassal,
banem beszdlgetesekkel, eletpelddkkal. A bdrom naPban J€zus szem6'
lydre es tanitasarq. osszpontositiuk

A resrtueu6knek a kereszt2ny igazsagok at€lt ismeretet nyuitia,
6s uagyat ebreszl bennaik az Egthaz
szolgd.latdra. A Cursillo nem csupan
ismeretet, tudd,st alear atadni, banenz
a, bit 1tmdnyet k[nalja. Ebhez sztiksdge uan a r4sztueudk egdsz leny€re,
sz{uere, lelkdre. A Cursillo lenyegehez
tartozik a szentmise, a kozos imadsag, a dialogus, a munkatarsak szeerdinket.

melyes tanusagtelele, az orom' A
Cursillo nem lelkigltakorlat, banem

gyarctsz|gi f€rfi vett t6szt, BabtrIy
Andr6s 6s Tak6cs G€za atY6k vezet6s6vel. A program e16g feszitett volt,

elslsorban egyLittl1t, melyben legfontosabb a ledzos imadsag es beszdl-

m6gis fe1t61t6d6st 6reztem.
Az e16ad6sok 6s tanirsigt6telek
6szinte, m61y istenhitet, istenkeres6st

getdsek.

2004. mdrcius 7L.-1.4. kozott Mun-

kdcson,

a Pikh-hlzban

rendezt6k

meg a lY. Kirrpitaliai f€tfi Cursill6t. A
kurzuson 24 klrpitaliai €s 5 ma-

trikroztek. Az egyiitt imddkoz6, vidlm kereszt6nY emberek IdwirnY6inak hattrsa elsop6rte a gtrtISsokat, a

Egy ilom, melY val6s6g lett...
Ci.gdny kiiz d s s 6gi lt tiz megdldds a Koncb

d'z d'n

Hat 6vig llmondtunk a konchlzi roma testv€fekkel egy k6zoss6gi h6zr6I

a tAborban.

Almunk nem maradr z.lom, hanem Isten kegyetm6bSl 6s szereteteb6l
val6s6g lett mindnyijunk ordm6re.
El6rkezet a vtwa-vitt nap. 2004 februdr 29-€n a konch6zi roma ttrbor
Iak6inak,6s mindnyijunknak orom6re Mainek Antal ptlspok rir 6s pl6binosunk, M6szdros Domonk os aLya folszentelt6k a k6z6ss€gr hdzat'
Lz els6 boldoggd avatott cig|.oy, Ceferino Gim6nez Malla nev6t kapta a
hLz. Mindnyitjunk sziv6t 6rom 6s boldogsig toltotte el a ptispok atya
pt€dlklici6ja alatt. Orultunk az egyrittl6tnek, az agap€nak' 6s eg]'misnak is
orutt irrt . Tudtuk, hogy csak a szetetet k6pes igy osszekotrri az emberek
Ibolya 6s
sz'w€t, €s eztigazolta Pdl apostol Szeretet-himfruszaramit Lakatos
eI.
L4 €ves unokija, Tibor mondtak
Ebben a kozoss6gi h'zban m6lt6 helye van az imldslgnak, feLr6ttek 6s
gyerekek titoktattrsinak, €s helyet kapot az iskola is, amit birtokukba vetiekazels6 6s harmadik osztalyos roma gyerekek'
Koszonjuk Urunk, hogy llmodhatunk' €s az trlmunk a te kegvelrrredb5l
6s szeretetedb6I val6siggl v6\tl
Beres Agnes bitoletato, roftLa pasztorAtor

bels5 falak lassan leomlottak, a gor-

csos feszults6g helyet felszabadult
'Ereztem,
hogy 6szinorom vette it.
t6n dnmagam tudok lenni, nem kell
trlarcokat viselnem, egYmisnak feszil6 elvirAsoknak megfelelne"m.
Mertr-ink nevetni, €s sirni is.
Nekem megirjult leiki b6k6t adott a
Cursillo. Enn6l fogva Sszint€n tudom

javasolni mindenkinek, hogy

ha

m6dja van ri, vegyen t€szt taita, ne
sajnllja azt a htrrom naPot, tobbszorosen megt6rul. Nem a sok munkat6I, p6rg6st6l, l6tast61-fut1st6l

lesziink boldogok; nem mi vagY'unk
a szombat€rt, hanem a szombat van
az emberltt Az Istennei val6 szem€lyes kapcsolat az, ami megnYugv6st,

igazi lromet tud adni. Es ebb51

a

megny'r-rgv5sb6l, 6rombSl kiindulva
m6s szintkap minden: a csaltrdunk' a
munk6nk, a kapcsolataink. Tudunk
majd onilni nekik. Ez Pedig ebben a

megbolydult 6s feje tetejere alltvil gban felbecsiilhetetlen kincs.
Jelentkezzetek ti is!
de colores

Le

gkozelebbi Cursiilo-aik almak

flrfraknak m6\us 20-23
n6knek jirnius 10-1J.
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Az egyh hz tavasza Indi trban
M ajne k Ant al poi sp cik

besz

d,mol6j a

l.

indiai

ld,togat d,s d,rdl

r€sz

janudrjdban Majnek Antal ptispdk atya
Margaritba Valappila n6u dr megbto tis tira. Ielkigya.korla.ton ds zard.ndoklaton aett r€szt India Legddlibb

Ez

du

dllamdban" Kerald.ban, Tricb ur adrosdban Margaritba ndadrt sokq.n isruerik Kdrpdta.ljdn'is, a tnrtIt
nyd.ron Ungud.ron ta.rtott t elkigjt a.koda.tot. Mo st eglt
ndmet csoporttal indult sziildfdldjdre zardndokrttra
ds lelkigyakoflatra. A prispdk atya ltazatdrtte Lelkesen szd.moh be az ottani uirdgz6 egjtltrizi dletrdl 4s
egjtdb dhndnyeirdL Ezekbdl a. beszd.rnot6kbdl adunk
most kcizre egy udlogatdst.
Frankfurtb6l nyolc 6rit utaztam Dubaiig. ltt mlr nagyon meleg volt, a havas eur6pai januArb6l hirtelen a
nylr kdzep€be keniltrink. Hainalban indulrunk tovdbb
Indilba, ahol Kochin v6ros repr-i16ter6n 6rtr.ink foldet. Az
egyik els6 Itwiny a r€gi aut6k, 6s a rengeteg riksa volt.
(A riksa fedett, hdromkerekfi motoros tricikli). Nagyon
meleg volt, 6lland6an 30 fok konil volt a hdm6rs6klet, a
p|ratartalom pedig900/0. Pedig ez ndiuk a t6li id6szak...
Trichur-ban, a szilllodltban szimpla ablak volt a szoblkban, ami egy6ltal6n nem zdrt, 6s reggel 5 6rit6l €jf€Iig
elk6pzelhetetlenril nagy zaj jdtt be az utc1r6L Azt figyeltem meg, hogy ott a kozleked6s alapja az, hogy a 96z
meg a f6k helyett mindenki folyton a dudAt nyomja.
A forgalom nagyon srird ebben a virosban, de lIIit6lag
mindenhol. A lLmpdkat pedig ott sem sietnek bekapcsolni, irgy, mint n6lunk.
A meg6rkez€s d€lutlniltn elmentrink a kozeli bazlliklba. Ez volt az els6 nagy 6im6nyem. Hatalmas ez a baztLika, ez Azsia legnagyobb templo ma - a hosszrh, nagy
templom olt|ra m6g6tt pedig egy kis kiLpolna volt, ahol
folytonos szents6gimdddsttartanak Az emberek ulve,

lll-

va, fektidve, mindenf6le p6zban, teljes csondben im6dkoztak, ki t6zsafiz6nel, ki Biblidval a kez€ben, tobbnyire
Cs e n

Taldlkozds a Tricbur-i ptispokkel

f€rfrak. Szdmunkra, aklk e1.6szdr voltunk ott, leirhatatlan
61m6ny volt. Olyan felszabadultan, sz6pen imldtdk az
Urat ezek az emberek, hangtalanul, hogy elmondhatatIanul magtval rugadott minket. Biztos voltam benne, 6s
vagyok most is, hogy itt van az Indiltban olyannyira 615,
vit6gz6 egyhinnak a szive, a kozpontja, ebben a csendes
adorAci6han.
Rengeteg szerzetesren d v an Keralilban, olyan sok, hogy
m6r nem gy6ztem szlmolni. Csak kiarisszSb6Ivan 6tezer,
a tobbibdl is tobb ezres a l€tszitm. Legt6bb rend indiai

aIapitltsf. Klasszikus rendek szerzeteseib6l keveset llttam, de kapucinus ferencesek sokan vannak. YiI6gi pap
olyan sok van n6luk, hogy misszi6ba is tudnak krildeni
belSlrik az eg6sz vII6gba.
Az itteni katolikusok legnagyobb r€sze szir-malabir
ritusri, r6mai katolikus nagyon kev6s van. Egyetlen r6mai

katolikus templomot l6ttam, 6s nagy orommel vettem,
hogy Szent AntaI a titulusa.

des s ze n ts dgi m a d d s

TaIlIkoztam a Trichur-i piispokkel is. 6 is, mint minden
pap, feh6r reverenddban j6r. Amig ott voltam, 6n is kaptam egy feh6r reverendlt, ami nagy segits6g volt a tr6pusi
h6s6gben.

A piispoksCgi kert eW nary park, krilonf€le Crdekes
virlgokkal, fdkkal. A prispoks6g 6prilet6n kivril n6v6rek
h6za, szerzetesek h1.za 6s lelkigyakorlatos kozpont tal6lhat6 benne.

Birhov| mentrink, erddbe, v6rosba, mindenhol nagyon
sok k6kuszo6lm6t

llttunk Ennek a fdnak minden

r6sz6t

''..' ESy j6 k6kuszpdlma, amit sz6pen ontozfllhasznlIj|k.
nek, gondoznak, havonta 30-40 k6kuszdi6t terem, 6s
foiyton n6 rajta az tjabb term6s. A k6kuszdi6 belseje
fogyaszthat6, a krilsej6t pedig mindenf6l6re hasznlijlk:
fonalat, papirt, ruhdt kdszitenek bel6le. c
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aut6busz, amikor pedigllga' hogl- hirom riksa is jon veie
szembe. A technika csod6ja, hogl'm6gis elfdrnek egymls

a hdzfalak vannak gumib6l, mert

egyik
6rAt'
f€I
utca,
az
bedugul
sokszor
jirmfi sem megy hdtra;
Es
menni'
tud
tov6bb
mindenki
mire
tolatnak oda-vissza,
minViszont
eljltszszfk'
szLzszot
ezt minden nap vagy
denki turelmesen kivirja, arrig megold6dik a helyzet,
nincs szitkoz6dls, 6s i'11tt61ag itka a baiesetet is'

mellett, vary

Tdbb helyen voltunk hatalmas lelkigyakoriatos hlzak'
ban, ahol sok ezer er'J:er jOn ossze. Bambuszndd 6s k6kuszpdlma tet6t ellirarLak fel colopokre, 6s mir meg is
van a lelkigyakorlatos csarnok. Falakat nem is kell 6piteni, hiszen rigr-is nrindig meleg van.
Eltltoganr,rnk a J eruzsllemnek neve zett lelkigyakodatos
's 6rt5si 61m6ny volt. Vagy tizezet ember elf€r
hdzba. Ez
flycn a kokuszPdlma

Egyszeq amikor a ptlspoks6g kortil s6t5ltam, ben6ztem

,gy narVu. Gondoltam, milyen 6rdekes' olyan, mintha

kolostor volna. Val6ban n6v6rek laktak ott, akik be is hivtak a h6zba. Csak annyit lrultam el, hogy pap vagyok'
Amikor megl6ttik a kezemen a prispoki gY(v6t, rogton

olyan tzgatottak lettek, hogy rohantak a fSnokn6€rt, €n
,relg utuforu n zavatbajonem ett6l a nagy figyelemtdl 6k
voltak a Szent M6rta n6v€rek, akik nyomddt tartanak
fent. N6luk is, mint mindenhol, olyan sz€p, nemes egyszer6s6get tapasztaltam: nagyon sz6p minden, de semmi
felesieges nincs.

L6ttunk egy 6rdekes felvonuldst; Kerala iskolis gyere-

kei vonultak fel egyenruhijukban. Minden iskolinak

megvan a saiitt egyenruhdja, 6s mindegyik btiszke is 16 A

lakossdgnak kb. 250/o-a katolikus kereszt6ny, a katoiikus
iskoldk viszont az tskolltk 50-7}olo-et teszik ki. A katolikus
iskollk a szeg€nyek sz5'm6ra vannak, akik nem tudnak
tandijat fizetni az illlami iskoldkban. Sok muszlin, hindu,
vagy protestdns keresztCny is i6r ezekbe az iskoltrkba'

A virosi kozleked6s e!6szdr egyenesen riaszt6 volt sz6'
momra. Rend6r n6ha volt, de akkor is csak disznek, mert
semmit nem ir6nyitott. Csak riksikkal lehet ott konnyen
kozlekedni. Pl. egy szfik sikdtorba nl.ugodtanbemegy az
A telkigtakorlatos b6'zban sok ezer ember elfdr

I'finde'nbol ki uolt tdue a feltdmadt Jdzus k'lpe

ott vannak a
hllaadtrsta
ut6ni
a
szentmise
6ppen
Mi
lelkiglzkoriaton.
volt sz66lm€ny
gyonyorii
6fi1ink oda, ami f6lelmetesen
Yagy:
hogy
,'Praise
,,alle1u1at'"
morna. A pap bekiab|lta,
ember
1zezet
rJratt)
A
(Dics6rjrik
az
*re Lordl"
1e1eni6v6
vissza:,,aileluja!",,,Praise
ktlitotta
ma:iimllis hanger6vel
the Lord!"' Majd megismetelt€k uryanezt k6tszeres, majd
h6romszoros hanger6vel. Arra gondoltam, j6, hogy nincsenek falai a lelkigyakorlatos hdznak, merr komolyan
ledSltek volna. Az jutott eszembe, hogy az utols6 itClet
napjln az udvoziltek is valahogy igy fogjtk kilItani'
frogl.;ezus a kirtrlY, J6zus az rJrl
,iitan pedig j6ttek a beszdmol6k A lelki nap v€g€n
mindig tanirsigt6telek kovetkeznek arr61, kik kaptak kulonboi6 adomlnyokat 6s kik gy6gy-uitak meg Hosszir
sorban 2tlltak az emberek, akik el6rementek 6s beszimoltak al:r6l, ami veltik tort6nt. Volt, aki egy-k€t mondatban'
volt, aki tizben szdmolLbe, ki sirua' ki neven e' 6s a hivek
mindegyik ut6n lelkesen dics6t6k az lstenr'
hatalN,lajd*nem mindenhol ki volt t6ve egy g1-onvdr6,
OItiri16*raton'
mindenki
-\z
amelyet
mas J6zus-k6p,
szenreg hatalmas, a n6lunk szok6sosn6l soktrial nagyobb
vo1t, hogv mindenki llthassa. Mikozben az egylk pap
meglrLditta vele a tomeget, a mdsik-telies er6ve1 fuita a
tdd6nftstot az Oltilttszents6gre, az tt J€rasta' Az eg€sz
tomeget beboritotta az illatos fr.ist.
eg1- il-ven hatalmas csarnokban, eg€sz nap

:

(Folytatjuk)
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A Szir-Malabir Katolikus Egyhen
Ko.tolikus egjthdzunk gazdagabb 6s sztnesebb,
mint gond.olndnk. Mi csak a latin ds a gcirdg rttust
ismerjiik, dm a katolikus egjtltdzban bdszndl tdbb
na.gltobb ritus taldlltatd. Ebben a la.pszdmunkban az
el6zd cikkben emlttett szir-malabd.r ritust mutatjuk
be:
Ezen egyhLztagjai azoknak a Tamds-kereszt6nyeknek a
kozvetlen lesztrrmazottai, akikkel a pomugdlok 1498-ban
az indiai Malab6r-pa*. (ma Kerala iLIIam) felfedez6sekor
taliLLkoztak. Ez a csoport teljes kozoss6gben volt a perzsiat .\sszir EgyhLzzal, mely a nesztori6nus eretneks6gbSl
szArmazott Az orsztrgukba €rkez6 portugiiokat a malabS,rok kereszt6ny tesfv6rk6nt, s R6ma egyhLzAnak k6pvisel6ik6nt fogadtdk, akiknek krilonleges stltusz|t a sz1,zadokon 6t tart6 elszigetelts€g mellett is folyamatosan elismer-t6k.

M€gis, a portugdlok szLmAn neh6z volt elfogadni a
helyi malabfu hagyomlnyok legitimitlsdt, 6s a Iattn gyakorlatot kezdt€k rder6Itetni a Tamtrs-kereszt6nyekre. Egy
7599-ben Diamperben tartott szin6duson - melyen a portugdl Goa 6rsek elnokolt - az tlyen latinizirl6 torekv€sek
szSma m6g inkibb megnovekedett, mely magtrba foglalta a portug6l prispokok kinevez6s6t, a liturgiitban tdrt6nS
v 6lto ztatlsokat, a r 6 mai I iturgiku s 6ltd z 6k ek has znLlatAt,
6s a klerikusok sztrmfua a colibdtus kdveteim6ny6t.
Ez a folyamat sz€leskdrfi elEgedetlens6get vlltott ki,
mely azzal a hattrrozattal 6tte el tet5pontjit, melyben
1.653-ban a malabirok t6bbs6ge szakitcttt R6m6val. VII.
Sdndor p6pa karmelita szerzeteseket ktiiddtt a malabirokhoz, hogy a probl€mtrra orvosllst talllyanak. 1.662-re
az elszakadtak t6bbs6ge rijra koz6ss6gre l6pett a R6mai
Katolikus Egyhtzzal.

Az eur6pai karmelitik, mint pijspokok 1896-ig szolgdltak a Szit-MaIabfu E;gyhinban, amikor is a Szentsz€k h6-

rom apostoli vikari6tust alapitott a Tamds-kereszt6nyek
t€sz€re szir-malabdr prispokok vezetes6vel. A negyedik
vikaridtust 1911-ben hoztdk L€tre, 1,923-ban pedig )O.
Piusz pipa egy teljes szir-malabir katolikus hierarchiit

lllitott fel.
Az irj auton6mla egy er6teljes irjji6led€st lnditott eI az
egyhdzban. Arnig 7876-ban a hiv6k sz6ma csak 200 000
konil volt, addig 1931.-re ez a szdm megk6tszerez6dott.
796:0-ra kozel 1.,5 miili6 hiv5t tudhat magtr€nak ezen egyhdz, s m6r szdmuk meghaladja a 3 mi11i6t. Papjaik mind
colibdtusban 6lnek. Nagyon sok papi hivatlsuk van, s
emellett 21 000 rendi n5v6r tagia a 16 kulonbdz6 kongtegSci6nak, melyb6l 5 p6pai jogtt. Szemin6riumok
Alwaye, Kottayam, Satna, Bangalore €s Ujjain vdrosokban
talatnatoK.

1934-ben )fl. Piusz pdpa liturgikus reformot inditott
i:tj6ra, melynek c6lja az amfigy is er6sen latinizllt szirmalab6r ritus keleti jelleg6nek a visszatllitdsa volt. Az eredeti kelet-sziriai forrdsokb6I visszalilitott Szent Liturgilt
XII. Piusz p6pa 1,957-ben hagyta j6vd €s 1962-benvezett6k be.
M6gis, amikor 1985-ben a Keleti Kongreg6ci6 az 1962ben bevezetett ritus fSbb vonalait tjra meger6sitette, a
reform nagy eilendll6sba iitkozdtt. A Szir-Malabir EgyhAzak tobbs6ge m6g mindig hasznll egy olyan ritust,
amely kr.ils6s6gekben alig ktilonbozik egy latin mis6t5l. A
szir-malabir 6s az indiai r6mai katolikus egyhdz kozdtti
kapcsolat gyakran feszults6gekkel teli volt, a Szir-MaIabfu
EgyhLz joghat6sigSnak India m6s r€szeire vaI6 kite\eszt6se miatt, mely a malabir emrgrlltak pasztoralis gondoskoddsa miatt v6lt sztiks6gess6. 1987-ben a Szentszlk
eg6sz India tenilet6n alapitott szir-maIabLr egyhAzmegy6ket, m6g ott is, ahol mAr latin egyhdzmegy6k l6teztek.
Elbelyezked.es:

India d6li r6sz€n, kul6nosen Kerala

AI-

lamban
Szdkbety Ernakulam, India
Hiudk szama; 3 370 000
Fo rrd.s : G orogp

K ato lik us Szeml e
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Magy,ari Erzs€bet a Pro Ecclesia

Hungari

Februir 23. - Tarze-i ima6ra volt Ungviron a r6mai

katolikus templomban.
Februar 25. - Gitd.ros szentsegimadast taftotlakfiatalok
szdmd.ra Munkdcson, a szdkesegltbaz nzelletti kdpol'
ndban.
Febru6r 25. - Be€rkeztek az Y. Egyhlzmegyei Hittan-

M6rcius 5-7. - M€cs-lelkigyakorlat volt hlzaspiroknak
Ungvdr-Radvdncon, a Szent Gell6rt Koll€giumban.
Marcius 7. - Ifjulsd.gi szentmise uolt ungudron, melyet
Stanco Attila tecsdi kaplan celebralt. A szentnxisAn mint'
egjt 150 fiatal uett reszt a jdrds ktilonbozd faluaibol. A
fiatalok a szentmise utdn lecjzci's agapAn uebettek r€srt.
Mircius !2. - Taize-l ima6rit tartottak Csapon, a r6mai

- Munkacson megrendert€k a M. Kdrpdtafai ferfi-Cursillot, melyen 24 karpataljai es 7 maMdrcius 11-14.

gjtarorszagi szemely uefi resrt.
Mdrcius 25-28. - Megtartoftak
Cursill6t Munkicson.

a IY. Kdrpitaljai n6i

{tj idei kitiintetettj

e

AMagyar Katolikus Prisp6ki Konferencia 2004. mdrcius 3-6n a Pro Ecclesia Hungariae-diiban r6szesitette
Magyari Erzs6beiet, aki a ferencesek harmadrendj6nek
tagja. A kitrintet6ssel a konferencia tisztelet6t 6s kobzonet6t lcivinja kifejezni az6rt, hogy vallilsi elkoteiezetts1gbsl fakad6 sz€1es kor6 tapasztalataival 6s jogi
szaktudtrsit'al az eLmfilt 6vtizedek sor6n nagyon sok
segim6get n,,rijtott a maryarorszilgi szerzetesk6zossCgeknek 6s pl6b1ni6knak, valamint" ahatdron tirli magvar kozossdgeknek. Magyari Erzs6bet Majnek Antal
prispok k6r6s6re 79,95-ban l€trehozta a KtupAtaIja Hit-

verseny I. fordui6jlnak dolgozatai. A hittanversenyre
eg€sz KLrplttallir6l 24 csapat jelenticezett a fiatalabb kor'
osztaw6I, 6s 20 csapat az td6sebb koroszt6l'yb6l.
Marcius 3. - Taize-i imaorakat tartottak Munkacson a
kapolnaban, es Sislocon a rdmai katolikus templomban.

katoiikus templomban

ae-

€1et66rt alapi'ivlnyt, mely nsr6hez triven egyh6zmegy6nk hit6ieti programjainak egyik fontos tamogat6ja.

Cig1nykonferencia Bfutfdrn
2004, mtrtciusirban cigloyokkal foglalkoz6 konf'erenci6t

a

szlovitkiai Bdrrfdn (Bardejov). KdrpltaIjin6l
B6res Agnes cigdnyokkal foglalkoz6 hitoktat6 vett r6szt
r ajta. A talllko z6 r a e 96 s z Eur6 p Ab 61 lrkeztek r6s zh'ev6k.
A konferencia mott6ia a kovetkez6 volt: ,,Szavak, melyek
kOzelebb hoznak, szavak, melyek eIvtrIasztanak", a t€ma
pedig a cigdnyok €s ,,g6dzs6k k6zdtti pdrbesz6d volt.
rendeztek

Fn*ttvAsor
Aprilis i7. VIII. Itlirslgi TalAlkoz6lesz G6loc.son. e5vebb inform6ci6t a helyi acydkt6l, referensekt6l lehet
majd kapni.

a

Aprilis 23-24. Az Egjtbazmegltei Hittanuerseny dontfje
fiatalabb korosztaly szarud,ra X,Iunkacson.

Miius 1. Cursill6sok sz6m6ralesz Ultreia Muukdcson. A
program 9.00 6rakor kezd6dik szentmis€vel a sz6kesegyhlzban. Minden cursill6s testvert szeretettel vdrunk!
Majus 8. tfifisagi szentmise lesz tJnguaron, ,, p167ror',iotenrplontban. A szetntmise utd.n Sillye Jen6 koncertje uatia
a
2004, rnftrcius 2B-6n vas6rnap a budapesti Mdria
utcai J6zus Szive templomban letette egyszerri ordkfogadalmAt Petrovics Llszl6, aki mdr harmadik 6ve a
magyarorsztrgi jezsuita tendtafiomtrny noviciusa. A
bensSs6ges iinnep szentmise keret6ben tort6nt, amelyet P. Nemesszeghy Ervin, a magyat iezsuita rendtartom6ny vezet6je celebrllt. A fogadalomt6telen jelen
voltak Ldszl6 sziilei 6s hirga, egykori pl6bdnosa, Bohln B€Ia arya Cs k6t beregszSszi barirja, valamint
rendt6rsai 6s a hivek sokasdga. A szentmise ut6ni agap6n lehet6s€gtink volt szem6lyes taLltlkoztsra, lllewe
besz6lget6sre neves jezsuita atyAkkal.
K6rjijk Isten iid|sitt Petrovics LdszI6 hiva:isdnak kibontakoz6s6ral

rAsztueudket.

Iv{ljus 9. ,,T6rd meg kenyered az 6hez6kkel" mon6val
j6t6konysigi koncert lesz a n€gy tort6nelmi egyhlz t€sz'
v6tel6vei N'lunkdcson, 17,00 6rai kezdettel a sz6kesegybdzban. A koncert bevEtele a munkdcsi Szent Erzsdbet
KairAsz szeg6ny,einek 6tkeztet6s €t fogja szolgllri.

Il[ajus 22. A W. KaQatatjai Egybazzenei Talalkozora
kenil sar l{tmkd.cson, a szdkesegybd.zban.
N4ltjus .20-23. Cursill6 lesz flrfiaknak Munl;.1cson, a
itkh-hizb an -Je lent l<e z ni az E gyhlzme gvei S zerve z6 k o d6barr lehet, a 8-231.-54670-es telefonszimon. Jelent-

P

kez6si hatdrid6: miiLrs 15.
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Az egyes alkalmak egymdst6l fuggetlenek, ktiiOn-krilon

is r6szt lehet venni rajtuk.

a r6mai katolikus templomban,
6rai kezdettel, valamint Munkdcson, a sz€kesegyhdz
melletti kdpolndban 18 6rakor, az esti szentmise ut6n.
Aprtlis 19. Unguaron, a rdntai katolikus templomban,
17 Srai kezdeuel.
Aprilis 21. Csapon, a r6mai katolikus templomban,
77 6rai kezdettel.
Md.jus 5. Munkacson. a szekesegjtbaz metletti kdpotnaban 18 orakof az esti szentmise utAn.
Mdjus 5. Sisl6con, a r6mai katolikus templomban,
17 6rai kezdettel.
Md.jus 14. Csapon, a r6mai katolikus templomban,
Aprilis 7. Sisl6con,

t7

17 orai kezd.ettel.

M6jus 26. Ungv6ron,

a

t6mai katolikus templomban,

17 6ral, kezdettel.

Hivunk mindenkit, nemzetis6gre 6s felekezetre vaI6
tekintet n6lkUl.

L

foglalkozltsokat Bab6ly Andrds atya, ment6lhigi6n6s

szakember vezeti.

Papi €s szerzet€si hivat4s trdnt6rdekl6d6k
figyelm€be!
Vdrjuk azon fiatalokjelentkez6s6t, akik papi, ill. szerzetesi hivatdst 6reznek magukban. Bdttan fordulj p16b6nosodhoz yagy a kdzeledben 616 szetzetesekhez eligazit5,s6rt, vagy jelentkezz Munkdcson a prispoks6gen. A
papi iil. szerzetesi €letre jelentkez6 fiataloknak lehetds6grik van arca, hogy egy-k6t €ven keresztUl kotelezetts6g
n6lkr.il ismerkedjenek az adott rend 6let6vel, mikozben a
rendhdzban, illewe valamelyik pl6bdn i6n laknak.
A ptispdksdg cime: 89600 Munkdcs, Mira u. 15. Telefonszama: 6-2-5 I->4O /U. )4O / I.

Gianna Beretta Molla szenfte avatilsa
Sz ent s dgimddd

s

ifi rt s dgi

dnek e kk el

Aprilis 11. Ungvdron , a r6maikatolikus remplomban, az
esti szentmise utdn.

Apritis 2L. Munkdcson, a szekesegjtbaz melletti kd.polndban 18 Srakor, az esti szentmise utan.
M6jus 11. Ungv6ron, ar6mai katolikus templomban, az
esti szentmise uten.

Mdjus 19. Munkd.cson, a rSmai katolikus kdpolnaban,
az esti szentmise utdn.
Mindenkit nagy szeretettel hii,r-rnk 6s v6runkl

az allbbi

id6pontokban Munk6cson, a Nedeczey u. 20. sz. alatt I€v6 Munkdcsi Magyar Nyelvd Liceum 6ptilet6ben. Ezen
alkalmak sor|n a r6szwevdk a pszichodr6ma m6dszer€vel, j6t6kos form6ban dolgozzdk fe| az akullis t6m6ban
meg6lt llettapasztalatalkat.
2004. mdjus 8.
Tema: p€nz, hatalom, birtoklds
2004. jrJrnius 5.

TEma: llet.iLnk szerepei, ndi 6s f6rfi szerepek
2004. jrinius 19.

Tema: agresszi6, b6n, bffntudat
Szeretettel v6runk mjnden 25-50 €v kozotti pedag6gust,
hitoktat6t, papot, orvost 6s minden 6rdekl6d6t, akik rigy
gondoljdk, hogy Onnmaguk helyesebb megismer6s6vel

€letrikhoz €s munkdjukhoz segits6get kaphatnak. Az
egyrittl6t mindhdrom alkalommal reggel 9 6rAt6l tB 6rdig
tafi., eW 6fis eb€dszrinettel. Etkez6sr6l mindenki maga
gondoskodik. A r6szv6tel ingyenes. Jelentkez6s a foglalkozdsokon, szem6lyesen.

szentt6 avattrsdr6l dontottek.

Boldog Gianna Beretta MolIa 7962-ben, 39 6ves korlban tudatosan vtrllalta a haI6lt, hogy 6letet adhasson
negyedik gyermek6nek, Gianna Emmanuellnak. R6m1ban a kozelmriltban templomot szenteltek Boldog Gianna
Beretta Molla, az onfel6,ldoz6 csalldanya eml6k6nek.
A szentte ayat*sra mdjus 1,6-6n, vaslrnap kerril sor.
VR/MK

(Lapunk 2001.

Onismeret - mindenkinek
Ismerd meg Onnmagad!
Onismereti csoportfoglalkozilsokat tartunk

Febru6r 19-6n II, Jdnos P6l pdpa rendes nyilv6nos kon-

ziszt6riumot tartott, amelyen a jelenI6v6 biborosok 6s
f6p6sztorok tobbek kdzott Boldog Gianna Beretta X,Iolla

3. szdmaban ketoldalas cikk tatdlbatd Gianna Beretta Molla eletdrdl)

,1ui

ui
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Aprilisi szentek
Frnnmr

SznNT VINcn O.P.

UNNEPE: APRIT.IS

Vince 1350

t.

tijln

sztiletett Valencitrban.1367-ben bel6pett a domonkos rendbe. Nagyra becstilt6k tudomf,nya, a betegek irdnti r6szv6te,
okos tandcsai €s p6ld6s 6letm6dja

miatt. A nyugati

egs,h6zszakad|s

idej6n l6pett fel mint a hit rendithetetlen hirdet6je. Tanulmlnyai befe'
jeztlv el Valenci6ban a Szentiris-magyarLzat tanlra lett. Mint sz6nok a
sz6, az imdds|g 6s a p6lda minden
eszkozlvel igyekezett az embereket
megragadni. Eletm6djinak szigorirsdga minden vit6n foh"il dll6 tekin-

t6lyt szerzett neki. Erkolcsi kovetelm€nyei tudatosan magasak voltak. A
hit dolg6ban k6rlelhetetlen volt.
M6gis szlmos h6lds hive kovette
hfis6gesen egyik helyr6l a mdsikra.
Apostoli hithirdet6k6nt bejdrta Sk6ci6t €s irorszlgot. Flradhatatlanul
pr6dikdlt, gy6ntatott, tlritett pog6nyokat, eretnekeket 6s hittikben
lanyhlkat. Tart6san hatott a lelkekre
az Antikrisztus 6s a vil6g v6ge jovetel6r6l sz6l6 pr6dikil6sa. Pr6f6t6nak
tartottirk. Az istenf6lelem, amely 6t
teljesen 6tjdrta, |ttagadt hallgat6ira.
De nem a fElelemkelt6s volt sztmdra
a v€gc€l: tudta, hogy a f6lelemnek a
szeretetben kell folold6dnia 6s szeretett6 kell v6lnia. Ez6rt Vinc6nek
nem volt kizdr6Iagos t€ml\a a v6gs6
idSk rettenetess6ge. K6.zzeI leirt pr6dik6ci6iban folvetette a k6rd6st,
hogy mikor jon el az Antikrisztus.
Nagyon j6zan volt a vQlasza: senki
a napot 6s 6rft. Bfinsem ismeri
^zt
bdn6 l6lekkel kell teh6t 16 virakozni.
Az a dont6, hogy megtartsuk az Or
intelm€t: ..Virrasszatok 6s imddkozzatokl" Mindazonlltal kora z(trzavaros viszonyai hat6s6ra Vince hajlott
arca, hogy a v6gs6 nap kozel van.
Eszak-Franciaorszlgban, Vannes'
ban halt meg 1419. iprilis 5-6n.
1455-ben III. Callistus pipa Ferreri
Vince pr6dikdl6 testv6rt folvette a

ban. El6g kordn hajlamot mutatott

a

szerzetesi 6letre. Benc6s kolostorba
l6pett, 1078-ban apAr lett. H6dito
Vilmos angol kirlly innen hivta meg,
6s 7093-ban a pdpa Canterbury-i
6rsekk6 nevezte ki. Ezutdn az Anglia
khiLlyaival vivott kem6ny harcok
6vei kovetkeztek. II. Vilmos Anzelm
minden reformtorekv6s6t g6ncsolta,
6s vonakodott II'. Orb6n pipa elismer6s6t6l. Magatarttsa m6r 1097ben arra k6nyszeritette Anzelmet,
hogy R6m6ba utazzon. Ekkor kovetkezett els6 szdm6zet6se: csak 1100ban t6rhetett vissza Angli6ba. 1103ban riib6l szfumfizt1k. Erseki sz6k6t
1105-ban foglalhatta el (rjra. Hdlom
6vre 16,1109. lprilis 21-6n halt meg.
Eredeti gondolkodds0 6s igen term6keny ir6 volt, azeft alkalmazza ri
az Egyh6z a Szentir{s szavait:
Sz6l6sra nyitotta ajk6t az Egyh6zban, a bolcsess6g 6s az 6rtelem lelk6vel toltone be 6t aztr, a dicsSs6g
ruh|jdt adta rc6t
SznNr V. Prus pApe.
ANNtptl Apnrtts 30.

Ghislieri Mihdly volt a neve, 6s a
piemonti Bosc5ban sztileten 1504.
janulr 77-Cn. 1.4 6ves kordban bel6-

pett Szent Domonkos

rendj6be.

1.528-ban Bologn6ban pappi szentelt6k. 1550-ben R6m6ba rendelt6k a

r6mai inkvizici6 lltalltnos biztos6nak. A f6inkvizitor a szigorf Caraffa
biboros volt, akinek vezet6se alatt
minden erej1t a hit 6s az erkolcs
tisztasigdnak szoIgLlatAra szentelte.
7556-banCaraffa IV. Pel n€venpipa
lett, Mihdllt f6inkvizitorrl nevezte
ki.

A

kovetkez6 p6pa, lY. Pius szem6ben kegyvg521.1r lett, a pdPa eIt|volitotta R6mib6l, 6s Mondovi
prispok€v6 tette. A mellSz€s 6vei-

ben mint prispok a Trienti Zsinat
rendelkez6seinek megval6sititsin f6radozott. 7556. ianulr 7-€n a bibo'
rosi testiilet 6t valasztotta pdpinak.

Az V. Pius nevet vllasztotta. P6Pak6nt is irgy 6lt, mint egy. szeg€ny €s

szentek sordba.

U gyanazt a

Sznln ANzrrlr' niisror, ncvrrAzreMrO

ig6nytelen dominikdnu s.

Unuwt' Apnnts 2'l

szigorisigot 6s lemonddst, amelyet
magAt6l megkovetelt, elvdrta mun-

.

1033-ban sztiletett OlaszorszAg-

katlrsalt6l, s6t az eg6sz Egyh6zt6l
is.

V. Piusszal kezd6dott a 16. szinad
nagy reformpiplinak sora.' F6 c6lja
az egyhfni 6s vall6si 6let lehet6 legteljesebb megirjitlsa volt.
El6szor a pLpai hAztartilst egyszerfisitette €s a p6pai udvartartds
l€tszdmdt csokkentette. M6r

pir

nap-

pal hivatalba l6p6se ut6n biborosi
bizottsdgot hozott i€tre, hogy alkalmas int6zked6seket tegyen a r6mai

papsdg megjavittrslra. Kr.ilonosen
sziv€n viselte a r6mai iakossdg valllserkolcsi szinv onallnak emel6s6t.
Egdsz ltlliSban egyhlzmegyei 6s

tafiomanyi zsinatokat tartott, stirgette azoknak a papnevelS'int6zeteknek a fellllitlsdl amelyeket a zsinat el6irt, szorgalmazta a colibetust,
amelyet addig meglehet6sen kbnynyen vettek.
1.572. m6jus 1-j6n halt meg. Hat€ves pdpas6ga alatt megismerhett6k,

hogy minden szigor[rsdg 6s hajthatatlans|g ellen6re az EgyItLz irinti
igaz szerctet toltotte el.
Szrrvr Szervrszl6 piispdK. v€nreNt
UNNEPE.. APruL]S

11.

El6kel6 csalS.dban sztileten 1030
kortil Krakk6 mellett. Gniezno-ban,
majd Franci aorsz{gban tanult. El5bb
falusi pl6bdnos volt, az;ltan 7072ben Krakk6 pr.ispoke lett. Sztilei halila utfn a szeglnyek kozott elosztotta oroks6g1t: a szeg€nyek ,,aryja"
volt. Szigori dletet 6lt, 6s elvdrta a
paps6gt6l6s a f6nemesekt6l is a hitbeli 6s erkolcsi p6ldamutatdst. II.
Boleszldv kirdllt bfinos 6lete miatt
tobbszor figyelmeztette. A kir6ly
hamis tanft 6llitott a ptispok ellen,
de Isten csod1val mentette ki az
alaptalan vddaskodlsb 61. Szaniszl6
f6lelem n6lktil intette a kirdlyt, vEgtil
kikozositette kicsapong6 6letm6dja
miatt. A felb5sztiit kirdly gyilkos
diih6ben - szentmise kozben - maga vlgzett a ptispokkel 1079. fprilis
11-6n. A szent v6rtanir holttest6t a
krakk6i sz6kesegyhi zban hely ezt6k
el.

Oszeiallitona: Cserbanics Adrienn
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lflhria Magdoln
J€zus 6l!
J€zus feltltmadt, 6s ma is 6l!
Hfrsv6tkor ortiinek az emberek.
Nemcsak akkor, ha sz6p az id6, 6s
vigan kimehetrink a term6szetbe,
nemcsak az€rt, merl a munkaszr,inet

kellemes, hanem mert egy olyan ese-

m6nyt r.innepltink, amely val6ban
megtdrtent.,,Krisztus feltdmadtl" -

hirdeti ma is hfisv6t 6jszak6jin a pap.
Ha fellapozzuk a Biblilt, pontosabban Jlnos evangEliumdnak 20. fejezet€t, ezt olvashatjuk benne: ,,Lattam
az Uratt" Mtuia Magdolna killtja boldogan az apostolok fel€. Ez a N6z1reti J6zus, akit,,Krisztusnak", Felkent-

nek neveznek, val6ban
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tiz€ves kisl6nnyal taISIkoztam, aki
v6gre fitbaig azitS,st adott:
- Az ember a felebaritiSban tal6lkozhat a foltdmadott Urunkkal.
.\ vdlasz elgondolkodtatott, de nem
eg6szen tudtam vele mit kezdeni.
Elkezdtem tehilt faggatni a gyerekeket, 6s az ugy egyre villgosabb lett.
A vllaszokat felirtam egy papkrc, 6s
amikor a papir tele lett, hazamentem,
6s b6kess6gben nekillttam a tanul-

Amikor ualaki megbocsd.t nekem.
Amikor az ember nern gonosz, csak
azdrt, mert a ntdsik gonosz.

mAnyoztrsinak:

amelyeket d rnondott.

feltdmadt

Ez a hirsv6t orvendetes Uzenete.

beszelsz

boltban 6s az utcan. Csak oda

kell n€zned.

Ha ualaki oromet okoz nekem.
Amikor beszdlgetek uele. Akkor jelen kell lennie, nem?

Mert rndg meguannak a

szauak,

neken't. ualamit.

Alljunk meg egy pillanatra! Hol?
Mikor? Hogyan? Ha akkor feltemadott, 6s tobb6 soha nem halt meg,
akkor ma is 6lnie kell. Akkor pedig
ma is talllkoznunk kellene vele,

Arnikor elfelejtek ualaruit, 6s azt
mondjak: ,Jo, hAt akkor majd kes6bb,"
Arni kor u al a ki ert im d dkozom.

Attaldban nnindig, ba odafigyekz.

olyan meghatottan, mint Mdria Magdolna. ElhatAroztam hit, hogy elindulok, 6s megkeresem ezt aJ6zust.

kerestem.

A

jelen uan, antikor

ni, de jon ualaki, 6s lebeszdl rola.
Amikor ualaki kioktat.
Arnikor anydmmal uagyok, uagy a
nagjtmamamndl, akkor ott uan.
Amikor ualaki jdszfufien kolcsdnad

Elhatiltoztant, hogy
elindulok, 6s megkeresem ezt aJ€zust...

J€z-lrtst?
De hogyan? Megk6rdeztein az
emberekt6l, lAt6k-e v6letlenr.il valamerre. Kutatisaim azonban el6gg6
eredm6nltelentil folytak. A megk6rdezettek t6bbs6ge csodilkozva n6zett tam, vagy kinevetett. Val6szinfileg 6niltnek n€ztek. A kutatds egyre
6rtelmetlenebbnek t(rnt szamomta,
de nem tudtam szabadulni a gondoIatt6l, hogy ha valaki €1, akkor azt
meg is lehet taillni. Teh6t tovibb

J4zus
r6la.

Mindentitt taldlkozbatsz uele, abol
uilagossag uan a uild.gon.
Hdt persze, hogjt 61. Neba megntent
benntinket kellemetlen b elyzetekb1l.
Ha az en'tber figjt pr6bd.l 6lni, abogltan JEzus ntondta, akkor d.lland.San
jelen uan.
Arnikor ualam.i rosszat akarok ten-

tehit, ahogyan megig€rte. J6zus 611

Eln€z€st.ldtta
v€letleniil errefel€

nyom 6rban

Val6ban €l! Talilkoztann
vele!

Mit mondtak a
g.verekek?
Aki

bisz Jdzusban,

az ldtja

meg

el6szdr.

J€zus 6l! Ldlekben mindentitt jelen
uan!
Sok ember gondolataiban

61.

Talalkozb atunk J4zussal otth on, de

az iskoldban is, ba j6ban uagyunk a
tobbiekkel.

Jdzus bennaink 61,
akarunk.

ba ualami jdt

Ha a Biblidt oluasom, Jdzus 61.
Mar talalkoztam

uele a szentmisdn.

Jdzus a szr.ileink ahal is szol bozzd.nk, mert 6k jdt akarnak nektlnk.
HAI aldozaskor taldlkozbatunk
uele! Ezt minden gyerek

tudja!

Akkor latbatjuk Jdzus4 h a oniluink.

}Javalaki 61, akkor azt
meg is lehet taliiJnil

uagyok, mdsok szerndben latom ra-

Egy nap szerencs6vel jirtam. Egy

gyogni Jezus Kris ztu.st,

Amikor bardtsagos 6s

segitdkdsz

T6bbszor is at kellett olvasnom

a

jegyzetet, mire felfogtam. Megfogadtam, hogy ezentril jobban odafigyelek az apr6 jelekre.
Nemso k6ra v al6b an tallIko ztam J 6zussal, ahogy a gyerekek mondt6k.
Eg6szen

tj

6Iet6rz€s keritett hatalm6-

ba.
Az6ta elmrilt mer nChany 6v. Az6ta
nemcsak hirsv6tkor vagyok boldog,
de majdnem minden nap, Ha v6letlentil nem vagyok vid6m, akkor tudom, hogy nem figyeltem oda. Mindmdig h6Ids vagyok a gyerekeknek,
mert nemcsak meg6rtettem, hogy J6zus 61, hanem Ldttam is 6t lelki szememmel.
Es biztos vagyok benne, hogy m6g
sokszor fogunk talllkozni.
Norbert Rossner
Hrisu4ti fdnyes 1rdmtink c. kdnj,v

Ui J{ajtds

-16

Piilyinat
A lQirpdtalja lrildb6drt Alapitudny pdlydzatot birdet Kdrpdtalja rnagyar l.a.kossdgd.nak kdt
tdmd.ban, mind.kettdt gyermek /10-16/, ifirtsdgi /17-25 €ues/ ds felndtt kategdridban A pdlydza'
tokat postai rtton a Szerkesztds€g ctmdre lebet benyfijtani 2004. szeptember 2o-ig.
Gim: 89600 Munkd.cs, Munkd.csy M. u. 19.

A katolikus egyh1zkozsEgek, pl6b6nil.Jr
€lete €s mffktid6se 1944-1990 kcizott
A piiyiz6k irlik meg sajtrt tapasztalatalk vagy id6sebb
rokonaik, ismer6seik elbesz6l6se aIapj6n, hogyan tudtek
meg6izni hitliket, vaIllsi 6letriket €s magyarsdgukat a
k6rd6ses id6ben;

- Voltak-e lak6terriletrikon katolikus papok, ha

igen,

mikoq tehdt v€gig-e vagy csak id6szakosan, mettdl meddig; n6v szerint kik voltak 6k 6s milyen korldtok vagy
neh6zs6gek akadlly oztdk mfi kdd6stiket;
- Volte lehetSs6g szentmis6kre a pl€blniai kdz6ss6gben, a szents6gek felv6tel6re, a hitoktat6sra, a pIlblnia
anyakonlweinek (kereszteltek, b6rm6ltak, hlzasultak, halottak anyakonyveinek) vezet6s6re;
-Ahol nem volt lehet6s6g a papok szolgSlatdnak ell6-

a hivek, hogy egymlst segitve
pr6b6Ij1k az egyh1zkozoss6get fenntartani; kik voltak
n6v szerint azok a bdtor hivek, akik ebben ir6nyit6k€nt
tAs6ra, tallltak-e m6dot

kdzremfikodtek;

-Haszntrlhattdk-e a helysCg pI6b6nia- vagy m6s (pl.
szerzetes) tempiomat; ha nem, taLlItak-e helyet 6s hol,
IegaIilbb a kozos ims"dkozlshoz?
- Mire eml6keznek m6g ebb6l az iddb6I?

A magyadalrta helys€gek €s a benntik vagy
a koriidotttik l€vd 5si €piiletek 6s
term€szeti alakulatok neve, t<irt6nete,
€rdekess€gei
pLlyAzat cim6ben emlitetteken tfl, (ami maglban
foglalja a vdrosban vagy faluban, vagy a kozvetlen kozelrlkben taISIhat6 hegyeket, tavakat, dril6neveket, vlr-

A

vagy kastllyromokat, a m6g megl6v5 kast6lyokat, de ak6r

m6g a r6gi templomokat, iskoldkat, kaszfunydkat, mds
koz6ptileteket is), mes6lnek-e az oregek olyan tdrtEneteket, legendSkat, vagy net6n ismernek-e olyan r6gi dalokat, amelyek ezekt6l sz6lnak?
Ehhez a pdlyLzathoz lehet a tortenetek, monddk elbesz6l€s€t, a m€g ismert dalokat tafiaImaz6 magn6kazett6t
is mell6kelni.
Ezt a mlsodlk pitlyLzatot felekezeti kr.il6nbs6g n6lktil, a
teljes magyarlakta terlileten kiv6njuk meghirdetni, rem6lve, hogy mds felekezethez tafioz6 testv6reink is.r6szt
vesznek a nyomalban talin m€g l6tez6 magyar mondlk
6s egy6b, a n6p k6zott m6g 616 r6gi tort6netek, hagyo-

m6nyok f elkutatilslv al.

Hfrsv€t €s ptinkosd elvil aszthatatlan
H(rsv6t r-innep6t 6tven napig, azaz
ptinkosdig alleIujiz6, ujjong6 or6mben riljrik meg, mintha egyetlen nagy
vasSrnap volna. Ez€rt a hfsv6tot kovet6 vas6rnapokat nem ,,hirsv6t utdni
vas6rnapoknak", hanem hirsv6t vasAr napjainak nev ezzik.

A hfrsv6ti id5 prinkosdvaslrnappal

im6dkoz6 kdzoss6g6re. Ez azt jelenti,

hogy sohasem mondhatom: a SzentI6lek csak bennem €s lltalam mfikodik. Isten Lelke mindig csak ott mri-

k6dik, ahol az im6dkoz6k kozoss6ge
egy sziv 6s egy l6lek. Amint J6zus is
csak ott ig6rte meg ielenl6tet, ahol

napjain azont>an mind Krisztus fdlt6-

I6t is tinnepeljUk. Minden vaslrnap
megeml6kezr.iLnk arr6l, hogy a Szentl6lek megkezdte bennunk mfikod€s€t, a bl.rmllisban eljutottunk a
kereszt6ny nagykortsA gra.
Az els5 punkosd bizonyslga szerkrt
a Szentl6lek mindig kiirad a hivek

A hitjeldltek az els6 sztzadokban a
kereszts6ggel €s az Oltdriszents6ggel
egyriti r6szestiltek a b6rm1l6s szent-

A

kereszts6gben kapott

ketten vagy hitrman a nev6ben egyritt

s6g6ben.

vannak.

istengyermeks6gre val6 meghivis a
b€mAllsban meger6sit6st nyer. A ke-

A hrisv6ti olvasmlnyban elhangzik
P6ter apostol prinkosdi besz6de,

r

6r v6get. Az egyhdzi €v tovtrbbi vasdrmaddsdt, mind a Szentl6lek ellovete-

mtrnyozza 6ket. Az egyhlzban minden J6zus nevdben 6s a Szentl6lek
ercj€b6l tort6nt 6s tort6nik.

jelezve ezzel, hogy a hrisvEt 6s a pr.in-

kosd szorosan osszetartoznak,

Az
egyhLz Krisztus titokzatos teste, lelke
pedig a Szentl6lek. Ahogyan a test
halott l6lek n6lkr.il, figy az egyhLz is
halott a Szentl6lek n61kril. A L6lek

Cpiti, gyanpitja ezt

a

koz1ss6get:
egyesiti tagjait, megvildgositja 6s kor-

eszt1ny t.f,v 5k hw at6sa pedig' azonos
az apostolokEval: hirdetni, tanirsdgot
tennr az emberek el5tt, hogy a vili-

gon mindenki eljusson a hfsv6ti

miszt6rium megismer6sCre, 6s r6szese lehessen 6iet6ben, hallllban. Hiszen a hfrsv6ti miszt6rium l6nyege:
Krisztussal meghalni 6s felttrmadni az
orok 6letre.

Ui J-tajtds
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Eletige, 2OO4. iprilis
,,Aki nagyobb koztetek, legyen
olyan, ntint a legkisebb, 6s az eloljaro olyan, nxint a szolga!"
(Lk 22,26)
Lukics itt mat nem els6 alkalommaI szS.mol be arr6l, hogy a tanitv/anyok azon vitatkoznak, hogy ki a
nagyobb kozriitik'. Eztttal az utols6
vacsora kozben besz6lgetnek err5l.
J6zus roviddel ezel6tt alapitotta meg

az Eucharisztiit, szeretet6nek

6s

m6rt6k n6lktili onatadaslnak legnagyobb jei6t, mely e16k6pe annak,
amit nehany 6ra mtlva a kereszten
€l majd 6t. Az ovCi kozott van, ,,irgy,

filnak a lecke megirds|ban.
P6li Szent Vince ,,urainak" nevezte
a szeg€nyeket, ennek megfelel6en
szerette €s szolgllta 6ket, mert J6-

zust l6tta bennrik. Lellis-i Szent
Kamill a betegek fol6 hajolt, meg-

mosta sebeiket, megigazitotta 6gyukat; 6s mindezt - ahogy 6 maga irta
- ,,olyan 6rzr1lettel, mint az egyetlen

beteg gyermek6t ipol6

szeretS

€desanya".

Es hogyan ne iutna eszrinkbe a
hozzlnk oly kozel 6116 boldogTer€z
Anya, aki haldokl6k ezrelhez hajolt
le, ,,semmiv6" vSIva a szegdnyek
legszeg6nyebbjei el6n?

mint a szolga"'. J6nos evang6liuma

nek konkrEt jel6t adva megmosta
AniwAnyai llbit. Fontos, hogy ebben a h6napban, amikor a Htsv6tot,

J€zus feltdmadAsdt tinnepeljilk,
szemiink el6tt tartsuk ezt a tan:rt5.sit.

A taniwinyok nem 6rtik, mefi a
megszokott, emberi gondolkoddsm6d szerint 6lnek, mely nagyra €rt6keli a presztizst 6s a megtiszteltet6st,
a tdrsadalmi l€tta felsS fokait. azt.
hogy az ember legyen ,,valaki".
J6zus viszont pontosan az€rt jott a
foldre, hogy olyan tj tlrsadalmat,
olyan irj kozoss6get hozzon l€:.re,
melyet mds eszme vez€rel: a szereA!.
na (),
az Ur es a Mester megmosta mdsok l6bdthmi akkoriban a rabszolglk feladata volt), akkor mi is,

ha kovetni akarjuk 61, arra vagl'unk

,,Kicsinny6 v6Ini" a mdsikkal szem-

meghir,wa, hogy ugyanilyen konkr€-

ben azt jelenti, hogy megpr6b6lunk
min6l m6iyebbre hatolni a lelk6be,

Ez egyike a J€zusi paradoxonoknak. Csak akkor 6rthetjtik meg, ha
arra gondolunk, hogy a kereszt6.nyre jellemz6 magatafils a szeretet. Az
a szeretet, amely6rt az utols6 helyet
foglalja el, 6s kicsinny6 lesz m6sok
elStt; mint egy 6desapa, aki kisgyermek€vel jdtszik, vagy segit nagyobb

,,mdsikat

mainkkal, dolgainkkal, otleteinkkel
vagy blrmivel, amit a magunk6nak
tudhatunk.
El kell felejtemink onmagunkat, 6s
hetterbe kell hfiz6dnunk az6rr, hogy

oda tudjunk figyelni a m6sik emberre, hogy bdrkivel eggy6 vlljunk.
Annyira, hogy lekuporodunk hozz6,
6s felemeljr.ik 5t, hogy fehil tudjon

dogslgot.

tet.

,,Aki nagyobb koztetek, legyen
olyan, mint a legkisebb, 6s az el6ljdr6 olyan, mint a szolga!"

a

kell 6lmagunkba
z6rk6zottan, eltelve sajAt aggodalEgysz6val:

mink". Nem 6lhettink

emelkedni s;zorong6sin, aggodalmain, fljdalmain, komplexusain 6s
fogyat6kossS.gain; vagy egyszerrien
segittink neki, hogy onmagdb6l kil6pve elinduljon Isten 6s a felebar|t
fel6, 6s igy megtallljuk vele egyr.itt
az 6let teljess6g6t €s az igazi bol-

le is irja azt az epiz6dot, amikor en-

tan 6s odaad6ssal szolgdljuk felebardtainkat, krilonosen, ha felel6sek
vagyunk 6rtrik.

,,Aki nagltobb koztetek, legjten
olyan, ruint a legkisebb, 6s az eloljdro olyan, mint a. szolga!"

hogy megoszthassa veliink szenved6seit, 6.s mindazt, ami €rdekli 6t.
Akkor is, ha azok szdmunkra kev6sb6 fontosnak vagy jelent6ktelennek
trinnek, mefi szdm6ra a mindent jelentik.
,,Kicsiv6 lenni" a tobbi ember
e16tt..., de nem"az6rt, mintha mi bizonyos 6rtelemben,,feh.il" voln6nk,
a mdsik pedig ,,a1u1". Inkftbb az€rt,
mert ha nem tartjuk f6ken 6mlnket,
az - mint a felfijt l6ggomb - mindig
k€sz felpattanni, 6s a felebar{ttal
kapcsolatban fels6bbrendfi. pozici6ba helyezkedni.

Az tllamf€tfiak 6s a krllonboz6
koztisztvisel6k (az,,elolilr6k") is
szeretet-szolg1.latklnt 6lhetik meg.
felel6s beosztdsukat. igy olyan konilm6nyeket tudnak l6trehozni 6s
meg is 6rizni, melyek lehet6v6 teszik, hogy a szeretet minden forml.ja kiteljesedjen: a fiatalok szeretete,
akik h6zass1got akarnak kotni, 6s
ehhez lakAsra 6s munkahelyre van
szriks6gtk; azok szeretete, akik tanulni szeretn6nek, amihez iskol6k
6s konywek kellenek; azok szeretete,
akiknek v1,llalkozdsuk van, amlhez
utakra, vasirtra, pontos szabitlyokra
van sztiks6g...
Reggelt6l estig, amig nyugov6ra
nem t6rlink: otthon, a hivatalban, az
iskol6ban vary az utcin; mindig alkalmat talllhatunk arra, hogy szolg6ljunk, 6s hogy megkoszonjrik m6sok szolgLlatAt

Tegyunk mindent a tesfv€rben €15
J€zus€rtl Ne hagyjunk ki senkit, 6s
szeressrink mindig els6k6ntl
Szolgiljunk mindenkitl Csak igy
leszr..ink ,,nagyok".

I

Cbiara Lubich

v6.: Lk 9,46

' Lk

22,27

a
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Gondolatok hfisv€t Yaser n;apialr:a
Aprilis 18:
s0svEr z. vesAmver;e
,,Tamds igjt udlaszolt: 6n Uram,
(n 20,28)
Mennyi mindent rejt ez a n€h6ny
s26... benne van mindenekel5tt a
6n Istenem!"

hit, s5t a brzonyossdg 6lm6nye.

Azutdn benne van a k6telked6s
rnegbinlsa,6s benne van az imtr'
dis leboruldsa, hiszen ez az a pont,
ahol semmi k6ts€g nem marad J6zus Istenvolta fel5l. Es val6szintileg
benne van a sz€gyenkez€s is, hisz
a tobbi taniwdny effajta bizonysig
n6lkril is elhitte: val6ban J€zus jelent meg kozdttrik. Milyen emberi,
milyen kozel6ll6 hozzLnk ez a Tamds apostol! 86r tudndnk a tovdbbiakban is kovetni 5t...

-

.Ietcirol

a

szemr)nkr1l mind.en

l.{'l$us 232
URf INK MENNYBEMENETEI-E
,,Az egjtbegtfiltek erre megkerdez'
tdk: ,,[Jram, most fogod belyredllitani lzrael orszagdt?",, (Apcsel 1,5)
Neh6z elk6pzelni 6s meg6rteni,
hogyJ€zus erte a k6rd6sre tud szeliden 6s nyugodtan viiaszolni. Hdrom €vig tanitott az Isten orszlgdr6l, csodtrkat tett, engedte, hogy
megolj6k, 6s foltdmadt a ha111b6l
6s akkor egyik taniwLnya azt k6rdezi... Ekkora 6rtetlens6g I6tt5.n
minden m6ltatlankoddst el rudndnk
kdpzelni. J€zus azonban nem m6ltatiankodik. fls S,ltalsrban 6 soha
sem turelmetlen. Csak szeliden magyat6z,6s 0jra magyardz... Mennyi
minden tanulni val6nk van m6g!

a rdgi uild.g elmult." jel 21,4)
Nem is olyan konnyfi elmagya-

most 5ket is
arra,

hogy 6letben maradhatnak. At6lhetik valamennyire, amit J€.zus 6t€lt,
6s amikor visszakapjdk a szabads|gukat, nem annak orvendeznek,

hanem annak, hogy valamelyest
hasonl6 volt az osztalyftszik az 6
Mestenikhoz. Irigyl6sre m€it6 m6don 6tformiita J€zus a gondolkod6sukat. J6zusunk, formdlj 6t bennlinket isl

9:

fis az itt egyenesen az 6rok boldogsdgbz vezet.

nxert

,,Boldogan td.uoztak a fdtanacsb6l, mert mdlt6k lettek arra, boglt
J€ztts neu66rt gytalazatot szenuedjenek." (Apcsel5,41)
J6 egy kiss€ belek6pzelntink magunkat az apostolok helyzet6be.
N6hdny nappal e15bb J6zust is el-

elfogtlk, semmi biztositdk

Mljus

HUSVET 5. VASARNAPJA

konnyet. Nem lesz tobbe balat, sent
gltd.sz, sem jajgatds, sem uesz1dsdg,

Aprilis 25:
HUSVET 3. VASARNAPJA

fogt6k, €skiv€gezt€k

a kezuikben pdlmaaggal " (el 7,9)
A jov6 titok sz6munkra, s term6szetes, hogy foglalkoztatja az embert" az tidv6ss6g 6s a kdrhozat
k6rd6se. Sokan 6s sokszor k€pzeI
t€k az Istent szigorfinak, buntet5nek, kegyetlennek. De J6zus
megtanitott ana, hogy Isten maga a
szeretet, s ebb6l a szeretetbdl az is
kovetkezik, hogy mindny6junkat
r.idvoziteni szeretne. N6lktiltink
azonban nem teszi, irgy is mondhatjuk: ridvoziti mindazt, aki elfogadja az 6 szeretet6t, 6s k€sz
egyLittmfikodni vele.

.

M,irirts 2t
HUSVET 4. VAST1RNAPJA
,,En Jdnos, akkora sereget ldttam,

hoglt meg sem lebetett sz6.mld,lni.
Minden nernzetb1l ,is torzsbdl, nepb6l es nyelub1l d.lltak ott a tron 6s a
Bdrd.ny el6tt. Feher rubaban uoltak,

rdzni, mllyen az Isten orok orsz6ga,
hiszen emberi szem nem Iithatja.
M6g a term6szetfdlotti l6tom6sban
r6szesril5 J6nos apostol bdjosan
emberi m6don foga\mazza meg. Ki

kell b6kriinink azzaI, hogy ez ,,ad
dig" titok szlmunkra,6s el kell hinniink, hogy mindent(!) eIk€pzellsiinket felrilmflja az a boldogsitg,
ami ott v6r minket.

Mijus 16:
rr0svnr 6. vesAm,tarye
,,Aki szeret engenx, megtartja tan{tdsomat, Atyam is szeretni fogla
6t, bozza megyrink es lak6belyet
ueszrlnk nd.la." (Jn 14, 23)
Mit jeient J€zust szeretni? Semmi
esetre sem csak ralonglst, csak az
Erzelmek 5.rad6s|t. Persze Iehet az
is: az egy"nagy a1lnd€k, tobblet. Inkebb onn6t kell megk6zeliteni,
hogy az ember szinte lesi minden
V|itnsig^t az iitala szeretett szem6lynek. J€zusnak pedig nincs mis
kivAnsdga, mint az 6 p€ldAjin kovetni: mindenkivel 16t tenni. Ennyi.

Miius

30:

PI}NK6SDvASARNAP
,,Ha pedig bennetek lakik annak

Lelke, aki feltd.masztotta Jdzust a
bald.lbol. 6, aki Krisztus J'izust felffi.nxasilotta a halottak kozr,l.l, bennetek laleS Lelke dltal halando
testeletket is eletre kelti." (Roru 8,11)
A kereszi6ny ember - ha vrn egy
kis onismerete 6s onkritik6ia - tudat\ban van annak, hogy milyen
toredEkesek az erdi, miiyen hom6'
lyos a vlllgl*tdsa, €s ez6fi ig6nyli 6s
k6ri a Szentl6lek segits6g6t. Az
ilyen emberte bdtran mondhatjuk,
hogy benne 61 a L6lek (ez a kap'
csolat

vilik

szoroszbb6 €s pecs6tel-

tetik meg a

b6rmtr16.s szents6g6-

ben). Ha pedig benne €l a L61ek,
akkor az €lewitelln, a j6rt torekv6s6n ez meg is mutatkozik. S aki
i1y m6don a Szentl6lek segits€g€vel

6piti

€Iet€r", az

a legjobb irton ha-

lad, hogy eljusson a romolhatatlan
test fo16maddsfua.

Pdlyi Gabor
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Irgalmatlansigaink
Husu4t mdsodip- uasarnapjan tlnnepeljaik az Isteni
Irgalmassdg uasarnapjat. Fausztina n1ueren keresz-tr,il,
6s sok mds jel altal is arra tanit minket az 0r bogjt feltetel ndlktil bizzunk, benne, mert 6 uegtelentll irgalmas. Mi
pedig, ha kouetni aka(uk 6t (md.rpedig endlkttl nem
neuezhetjilk magunkat leeresztenynek), touabb kell, bogy
adjuk ezt az irgalmas szeretetet embertarsqink fele. Ezt
kcizuetlen kdrnyezettiinkben, a csaladunkban kell elkezdentink. Vizsgdljuk meg, mit is jelent irgalmasnak lenni
a bozzank legkozelebb allokkalt
J6.zus azt k6ri, hogy bocsdssunk meg szivb6l ellens6geinknek. Sokan azt gondolhatjuk,, hogy de hlt
nekr-ink nincsenek is ellen-

* Irgalmatian vagyok, ha felebaritom szem6re h6nyom
r6gi s€relmeimet vagy az 6 ftgi bfineit.

*

Irgalmatlan vagyok, ha emldkeztetem az 6n 6rdemeimre, €rte v6.gzett munkdmra - 6s elvdrom, hogy 6 is
ugyanennyit tegyen 6rtem (fifty-fifty szeml6let).
* Irgalmatlan vagyok, ha nehl.zs€geiben magSra hagyom ,,a te hibad, meg6rdemled" felkidltdssal.
* Irgalmatlan vagyok, ha ,,lecsapom a feldobott labdtrkat", azaz a kinStlkoz6 helyzetekben bebizonyitom,
mekkorit hlblzott, vltkezett 6, 6.s ezzel szemben milyen
j6 6s tigyes vagyok €n. (Yigydzat, ha nem is ezekkel a
szavakkal, de nagyon gyakran csin6ljuk!)
* Irgalmatlan vagyok, ha, amikor kiderr.ii, hogy 6n it6l-

tem meg

s6geink! M6gis, ha komolyan

megvizsgdljr.rk

a

j6l egy helyzetet,

gondosan eml6keztetem 6t:

sziviinket,

,,Na l6tod, hogy nekem lett
igazamt gn megmondtam!"

6szrevesszr.ik, hogy vannak,
akikkel szemben ellens6ges,

(0gyis rudja, €s ezzel csak
beletaposok a lelk6be.

,.ellenszenves" 6rzelmeket
tdpldlunk. Mi tobb, akik a
legkozelebb iilnak hozz6nk,
azokkal
is
vannak
n6zetelt616seink. id6nk6nt
haragszunk rdjuk, ellentmondunk nekik, 6k pedig
nektink.
V€lem6nyem
szerint J6zusnak az a parancsa, hogy szeressrik ellens€geinket 6s legyrink veh"iLk
(is) irgalmasak, azokra is
vonatkozik, akik egy adott
helyzetben, egy-egy vitatott
k6rd6s kapcsdn veltink

Pedig milyen j6iesik

a

gy6zelmrinket fitogtatni!)
* Irgaimatlan vagyok, ha az

6n helytelen cselekedeteimet
azzal pr6b6lom v6deni, hogy
,,te sem vagy krilonb".
* Irgalmatlan vagyok, ha az
,jgazsftg nev6ben" foiyto,n

rimutatok
6 helytelen
^z (az eny6met
viselked6s6re
pedig pr6bdlom elfedezni,
mentegetni).

*

kgalmatlan vagyok, ha

kihaszn6lok minden alkalmat

a

szembendllnak, bosszfisdgot
okoznak, 6s ett5l fesztilts6g,
neheztel6s keletkezik ben-

bizonyithatom, hogy €n
jobb, nagyobb, rigyesebb

nr-ink.

stb. vagyok.

Ilyen m6don lehet ellens6gem egy adott helyzetben
p6ld6ul a sajtrt gyerekem, aki

valamivel keresztrilhriz za terv eimet, szdmitAsomat, vagy
kellemetlen helyzetbe hoz m6sok el6tt, esetle g sz6gyenkeznem kell a viselked6se miatt. Yagy a h|zastLrsam, aki egy szdmomra fontos k6rd6sben nem fogadja el
a v6lem6nyemet, vagy valami6rt szeretetlentil viselkedik

velem (vagy 6n rigy 6lem meg a helyzetet). Nem is
beszClve a krilonbozS rokonokr6l, aklk - bir elm6letileg
nem tekintik ellens6gnek egymSst - m6gis gyakran
megkeseritik egymds €let€t, haragot tartanak, €s egymissal (talin nem is tudatosan) versengve pr6bdljlk bebizonyitani, hogy 6k mennyivel jobbak, nagyobbak a
mdsikndl.

felillkereked6sre, amikor

*

lrgalmatlan vagyok, ha
minden adand6 alkalommal
eml€keztetem, mi mindent
tettem 6rte (hogy el ne Felejtse, hogy lekdtelezettnek kell
lennie fel6rn).
* V6gril pedig irgalmatlanvagyok minden
aikalommal,
amikor megit6lem a mlslkat - hiszen egyedr.il Isten tudja,
mit mi6rt tett, mi van a tettei, szavai mogott.

Mindenki folytathatja a sorr, sajit lelkiismeret6t
6szint€n megvizsgtrLva. Fontos, hogy val6ban 6szint€n,
f6lelem n6lktll csinlljuk ezt, a Szentl6lek segits6g6r
k6rve, mert nagyon hajlamosak vagyunk az onbecsapdsra. (,,En mindenkit szeretek, nekem nincsenek ellen.
s6geim, 6n csak segiteni akarok, csak az€rt mondom,
mert...")

Hogy jobban llssuk, mi az irgalmassdg, n€zzik meg
azt, milyen az kgalmatlansdg.

Azt hiszem, ha az trgalmatlansAgainkat igy v6.giggon-
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A kereszthalhl a rntiv€szetben
Kris ztus ker eszthaltrla az tidvtort6net csilcspontj at j elenri, s igy a k6pz6m(w6szetben alighanem aleggyakrabban
lbfizolt bibliai t6ma. A keresztre feszitett J€zusr6l mind a

n6gy evang6lium beszdmoi, a legrdszletesebben Jdnos,
ez6.tt az 5 leirdsa a k€pz6mfiv6szeti i'brlzollsok leggyakoribb forrAsa.
Az 6kereszt€ny mfiv6szet a 4. szdzadt6l kezdve 6bt6zolta a keresztet, mint a halii legy6z6s6nek ielk6p6t'
Krisztus ker eszthaltrIlt azonban s ohasem, ezt utallsokkal
helyettesitette. Fontosabbnak tekintett6k Krisztus diadallt
6s megdics6it6s6t, mint megallztatilslnak megjelenit€s6t.
A korai bizdnci alkotisok pedig 6lve mutafiek Krisztust a

kereszten, nyitott szemmel, itt is inkabb a hall1 feletti
gy6zelm€t hangsrilyozva, s nem a szenved6s6t.
A 1.3-1.4. szLzadban a misztikus vallisossdg egyre inkibb e1m6lyedt Krisztus szenved6s6ben €s hal|litban, s
ennek hatl.sira megviltozott a keresztre feszit6s 6brizoI6sa: ettSl kezdve Krisztus fej6n toviskotonavan, aMegvAIt6 szenved6s6t 6s haI6l6t domboritjdk ki az ostorozAs,
tdviskorondzls, kereszfvitel, keresztfel6llitds, majd megfeszit€s jelenetein kereszttil. A Szfizanya fdidalomt6l al6I'
tan roskad ossze a kereszt tdv6ben, Jdnos 6s a tdbbi aszszonlr tlmogatja. Mdria Magdolna (L\tallbat hosszri, kibontott hajtu6l ismerhet6 fel) t6rden 6IIva 6s sirva oleli 1t
a keresztet. A jelenet mozgalmassi vllik, ?z e$fes tnoz:
zanatok mir nem szimbolikus jellegfek, mint az els6
Grt in eua ! d :

A ker es zil'eJbs zit 6s

szlzadokban, haner.l Klisztus szenved6s6t hir.'atottak
megjeleniteni a legapr6bb r6szietekig.
1'75. szAzadt6l kezdve a szentfoldi zardndoklatok 6s a
ferences rend 6ltal terjesztett passio-Ijtatossdgok nyomdn
szr-iletett meg^z ig6ny, hogyJeruzsllemtSl tdvoi is legyen
m6d a KSIviria-lkt6nysk 6t6l€s€te. igy v6lt szokdss6
Krisztus keresztirtjln ak 7, maid 7 4 AIIomAsit ternplomokhoz, k:ipolntrkhoz vezet5 (tt ment6n felllliton oszlopokon
itbtdzohtt. A mellettrik elhalad6 hivek igy gonColatban
v€$$-lthattitk a Ktrlviria minden mozzanatlL. Id6vel
egyre tdbb I'est6 lrzett k6sztet6st, hogy a keres:ztvitel stl-

ci6it ne csak rnegjelerritse, de rajtuk keresztill eml6kez=
tesse is kofidrsait, milyen s(rl.vos ita volt az ernl;er rnegvf lt6sdnak

A velencei zseniirlis Tintoretto hit6nek ttiz6\'el orokiti
meg Frisztus lassit, gyotrelmes kereszfvitellt az Ut a Golgotfura c. mfiv6ben 0555-1555, Velence, Scuola Grande di
San Rocco). Figyelm0nket el6sz6r a kereszteket cipel6
latrok vonjdk magukra. A k6pnek ezt a r1szet sot6ts6g
fedi, nrik6zben felettirk J€zus alakilt a hajnal gyenge f€-

nye vilirgitja nreg. A f€ny-6rny zsenillis haszr6latltval €s a
kompc.rzici6 m6dszer6vel - felfel6 lpitkez€s - lrrr'rtatja be
Erz6kleteseri a kereszfvitel dtimljitt. A' n6z6 tekintete
onk€ntelentil'vdndorol a k€p fehilet6t k6t fercle vonal
irinylban 6w6g61<anyarg6 6t ment6n, meg4llapodik a
lr6h6rSeg6d alakjdn, ezutan visszat€r Krisznrshoz, akit
k6t€lenvezetnek (:s ai;i meggornyed terhe alatt. A merie-
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tet kis6r6 z1szl6sok alakja ad gy6zedelmes jelleget a fAy
dalmas menetnek.

A

borzalmas halilllal meghalt Megvdlt6 k6pzet6t

Matthias Gninewald eleveniti meg Keresztrefeszit6s-k6p6n (1515, isenheimi oltdr). Ndla szeml6letesebben 6s
megrdz6bban senki sem tudta megjeleniteni Krisztus v€gs6kig fokozott szenved6s€t, az anya €s a tanlviny f|jdalmet. A- kordbbi sz6zadokban szriletett Passi6-k€peken
Kdsztus egymds mell6 helyezett lltbai ktilon-krilon vannak odaszegezve. K6s6bbi lilbrlzollsokon, s igy Gninewald6n is, a k6t egymlsra helyezett llbat egyetlen szog
veri it. Az igen €rzlkeny lelkfi fest6 ecsetje alatt a szornyrl kint6l a Megv6tt6 I6bar eltorzult helyzetbe ken-llnek,
kezei termEszetellenesen kifordulnak. Az anya €s tarft-

vlny

kimondhatatlan f6jdalm6t

a

legklfejezSl:ben az

osszekulcsolt kezek fejezik ki, Krisztus MiLria feI€ hajtja Ie

toviskoronds fej6t.
A Szentiris szerint Krisztus haldlakor ,,a hatodik 6ra

tl-

j6n sot6ts6g ttrmadt az eg€sz foldon, A kilencedik 6riig
tartott. A nap elsdt6tedett..." (Lk 23,44). Ez6rt Griinewaldn6l az elsot6trilt €g szolglitatja a htrtterct a Keresztrefeszit6s k6pen, 6s mintegy az eg6sz egyetemes v1169 gyitsz6ra

A

utaI.

'

magyar mfiv€szetben M. S. mester KAlvlria-tAbllja

kdpviseli

a

filjdalom ilyen v6gletes bemutatisdt (1.506.

Esztergom, Kereszt6ny M(rzeum). Krisztus hallla hirtelen
csendet parancsol a Passi6 Iirmls esem6nyeinek. A hatalmas t6viskos zorut6! k6nilvett, csontv1z-sov 6ny sltgttra lefogyott arc alatt nem lehet nynzsg6 jelenet. A kereszt
tov6ben I6v6 kicsiny embercsoport csupln egy-egy k6zmozdulattal besz6l. Legfeltfn6bb gesztus a r6mai sz6zaP.

Ruberx: Leudtel a keresztrdl

MS Mester: Kdlud.ria

dos hiwall6 mozdulata, aki a d,€Ii szomsz6dj6t6l reneg5
akkori Magyarorszilgta' igen jellemz6en torokos ruhit
visel.
Nem egy m[iv6sznek sajdt Elet€nek drhmitja, meg1lt fai
dalma segitett hitelesen Sbr|zoIni a Passi6t. A szerencse
fiak6nt ismert, korinak meghattrroz6 festSje €s a 17. sz1,-

zad egyik legbefolyisosabb eur6pai diplomatija, a flamand Peter Paul Rubens mfv6szet6re a hatalmas, €let6romt6l duzzad6 alakok, jelenetek voltak jeilemz6ek.
Amikor feik6rt6k a Lev6tel a keresztr6l (1612-1614, Onze
Lieve-Vrouwekerk, Anfwerpen) hlrmas oltlr megfest6s€re, b6tyja hal|la miatt enett mely gyAsza nagyon kozel
hozta szdmSra e t€mdt A keresztr6l vai6 lev6tel ielenet6nek hangulata visszafogott. Itt mdr nincsenek er6teljes
gesztusok, ki6lt6sok, sem r6mti1et... De tal6n m6.g konynyek sem. Ahogyan m6lys6ges f6jdalm6ban Rubens sem
volt k6pes megsiratni sajdt tesw6r6t. A k6p aljdn a halott
Krisztust vLIIAra vev6 Szt. Krist6f szenved6 arckifeiez6s6ben Rubens szeretett fiv€re arcvondsait orokitette meg.
Mriv6nek ktilon6s dr6maisigot kolcsonzott a ragyog6

megvlllgitits, amely a halott Krisztus test6re hull: a k6p
felsd sz€\€rdl a koz6pponrlAba irAnSrul6 sz€les, 6tlos fenynyal*b.
Krisztus .misztikus keresztrefeszit€se ma is folytat6dik. S
a mfiv6szek ma is segitenek odadllni J6zus keresztj€hez,

hogy m61yen megrendr.ilten, bfinbdnatunk konnyeivel
enyhitsUk a Megvdlt6 v6gtelen szenved6s6l
eRisko

Mariann
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Jimos ) a
Volt egyszer egy szdzdves szederfa, tele rdncokkal 6s
bolcsess6ggel, amely herny6k sokasdglnak adott otthont: Becstiletes, szorgalmas, igdnytelen herny6k voltak.

Ettek, aludtak, 6s kiv6ve n€hlny kis kiruccan6st a
iobb oldali utols6 el6ni ig bitrii,ba, nem csaptak 16rmdr.. Az 61et egyhangfan, de derfs nyugalomban telt.
Azonban a vtrIasztlsok rd6szaklt'ban a herny6k kiss6
felhewriltek az ilthidalhatatlan ellentetek miatt a jobboldal, a baioldal 6s a cenilum k6zott. A jobboldali
herny6k azt vallotttrk, hogy a lev6l ev6s6t jobbr6l kell
kezdeni, a baloldaliak az ellenkezSjlt iilitottitk, a koz6p-

partiak ttgy ett6k,

ahogY

€ppen j6tt. A levelek v6lem6ny6t persze soha senki nem

k6rte ki. Mindenki termeszetesnek tal6Ita, hogy hogy arra
val6k, hogy elritgi6k 5ket.
A j6 oreg szedeffa mindenkit r6pl6It 6s szuny6kll6ssal toltotte tz idej€t.
J6nos herny6 volt mindannyiuk kozott a legkiv1ncsibb, 5 61lt meg leggyakrabban besz6lgetni a tisztelet-

herny6
- Es 6lmodban egy vagy kozrihik?
-Igen - mormolta alig hallhat6an Jinos

vorosodott.

A szederfa ism6t nevet6sben tofi ki.
-J6nosl Ti vagltok az egyed:i'li 16nyek, aklknek az
61mai megvai6sulnak, 6s nem hisztek benne!
Jinos herny6 err6I n€lna besz€It a baritaival.
- Ki Lilteti a fejedbe ezeket a gondolatokar? - k€tdezte egyszer P6ter herny6. - Lz id6 elreptil, 6s ut6na
nincs semmi. Egy6ItaI6n semmi.
-De a szederfa azt morrdia, hogy dtalakttlunk majd
gy6nyorri pillang6kki...
- Ostobas6g! Mindenf6l6t kitaldlnak, hogy j6l viselkedjrink
- felelte a bar6tja.
J6nos megrizta a fej6t 6s
fjra enni kezdett.
- Hamarosan mindennek
v6ge lesz... Hamm... lJtarta
nincs semmi... Hamm. Az
6lmok mondig 6lmok mandnak. Soha nem vdlnak val6sitggit, csup6n 1brindok maradnak - dormogte iilkapcsitt
mozgaNa.
Egy reggelenJ6nos is v6gte-

len lassfslggal m6szva, mintha legy 6zhetetlen bigyadtslg

rem6it6 6s bolcs szededfwal.

-Igazin szerencs€s vagY,
- mondta J6nos a sze-

6regem!

derflnak. - Csak itt 6l1sz, tudod, hogy a nydr utdn eljon az

5sz, azutdn a t6l, majd minden kezdSdlk e16lr5l.
Szlmunkra az €\et oly rovid. Egy villan6s, az trIlkapcsok gyors cuppan6sa, 6s mindennek v6ge'
A szederfa egyre csak kacagott 6s kiss6 kdh6cselt:
-J6nos, Jlnos, m6r ezerszer elmagyatLztam, hogy

nem igy fog v€gz6dni! Nem halsz megl Csoddlatos
teremtmenny€ vlItozoI, mindenki irigyel maid €s blr
mul...
J6nos csak rizta buksi fej6t €s azt dormogte:
- Soha nem hagyod abba a csifol6d6st! Nagyon j6l

tudom, hogy minket, herny6kat mindenki utdl' Undorodnak t5[ink. Egyetlen koltS sem szentelt nektink
soha koltem6nyt. Egyeilen dolgot kell tenntink idelenn: enni €s hizn| Ez minden.
-J6nos, te sosem llmodozol? - k€tdezte egysier a
szedetfa.

A herny6 elpirult.

- N6ha - felelte 6i€nken.
- Es mir6l iimodsz?
- Az angyalokr6l. Egy csoddlatos vildgban repulS
l6nyekrSl.

6s irjra el-

keritette volna

hatalmtrba,
ezzel fordult a szedefflhoz:
rewrE
-Jottem, hogy elbfrcsizzam
t5led. Ez a v6g. N6zd, 6n vagyok az utoIs6. M6r csak
s-rok vannak kor6s'konil. Nekem is el kell k6szitenem
az env€met".
'6i
-Mdt kezdem 1lvezni a csondet. Noveszthetek pir
levelet. rJgysz6lvS.n lekopasztottatok! Viszontllttrsra,
J6nos! - mosolygott a szederfa.
-Ez, batitom, bitcsit, igazi b:i;'cs:i.. Az 6lmok soha
nem val6sulnak meg, mindig csak ilmok matadnak.
Jinos lassac skdn hozzltl6ton gub6j a eIk€szit6s€hez- Nos - felelte a szederfa -, majd megl6tod!
Es ringatni kezdte az 6gain ftiggS feh6r gub6kat.
Tavasszal egy gyonyorfi, piros-sdtga szArnyi lepke
repkeden konnyed6n' a szederfa koriil.
- H6. szederfa, mi j6t" csinllsz? Nem or01sz ennek a
tavaszi napsrit6snek?

-Ltrtod, J6nos, hogy nekem volt igazam? - mosolygotL az oreg fa. - YaW m6r elfelejtened, milyen volt6l
nemr6g?

Bruno Ferrero Hasonlatok 6s tortenetek c. konyuebdt
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A Bibliai vet€Iked6 k€rd€sei

A v trlasz az tljs5rgbartr vara
helyes megfejt€se (2004/2. sz.)

K€rd€sek Jdnos evang€lium6b61:

A betiiket

belTes sorrendben \sszeoloasaa
MCz et et k ap s z neglfejt 6 stil!
1.

eg1,t

szenttrdsi

euig)

4.Hdny 6ves a t6cs6i egyhdzkozs1g k6rusa?

6

5. Kinek a cikkj6ben olvashatjuk ezt az id6-

zetet? ,,Figyel 6s hallgass Rdm" (Babaly Andrds atya)

a. B6kess€g nektek!
b. Az Llr legyen veletek!

telez6 a hirst6l val6 megtart6ztatLs? (14

Kl mondta kinek: ,Szeretsz-e engetn?"

6ues

kort5D

a. J€zus a vak embernek.

10. Mi a Munk6csi R6mai Katolikus Liceumba
val6 jelentkez6s hatdridqe? (20O4. Aprilis 15)

b. P6terJ6zusnak.
c.J€zus P€ternek.

a

sz6l6aesszd nem tud

gytimdlcsdt bozni dnmagdttil, ba nem marad a szdl6t6q rtgl
sem" ba-...,............

6.t<i az 6letige szerz6je? (Cbiara Lubich)
7. Mikor lesz Gordon-tr6ning fiatalok szitmdra Munkdcson? (Marcius 15-17.)
8. Mi nagybojt els5 vaslrnapjAnak d6tuma?
(Februdr 29.)
9. Nagybojt p6ntekjein hlny 6ves kort6l ko-

c. Mi€rt lep6dtetek meg?

Folytasd az idizetet! ,,Mikdnt

Hol esik sz6 a kereszt€ny todalomban

3. Hiny 6vig dolgozon Rodin a Dante ihlette
hatalmas kompozici6n, a Pokol kapujdn? (9

2, Ifogjtan kdsziintdtte tdzus tanttud.nyait feltdmaddsa utdn,
amlkor megielent nekik?

4.

1.

el6szor a v €rtantsigr6l? (Polikarpnal)
2. Ki volt Lorenzo Ponziani? (Rdmai Szent
f ranc$Ka Jerle)

OTZSOLE
.TETAMIA
TSOSROH
AKTETsU
KOVKTER
MNETERT
ATOSOMT
GUKKO26

3.

23-

A villasz az fijsfrgbart Yarr

fi

."

5. Rakd beljtes id.6rend.i sonendbe az eseminyeket!
a. Az 6n lirbamat ugyan meg nem mosod!
b.J€zus pedig talllt €gy szam6rcsik6t, feltilt r5., amint meg van irva.
c. Bizony, bizony mondom nektek: Egy koztiletek ellrul engem.

1. Hlnyadik szlnadt6I LbrdzoLa az 6kercszt6ny mffv6szet a keresztet?
2.MIIyen reformot inditott fitjdra )O. Piusz

pipa

1934-ben?

3. Minek a jelk6pe a f6nix?
4. Kivel kezd6dott a 1.6 szdzad nagy reform-

Y6,lasz a

Bibliai vet€lked6 kdrd€seire

K6rd6sek az apostolok cselekedeteib6l.
1.

Ilogjt ltiutdk art a szdzadost, akinek ldtomd.sa aoh Cezd-

redban?
b. Korn6liusz
2. Kiknek mondtdk ezt a zsinagt5ga el6ljdr6i a tiiruinybdl is
prdfedkb ttl o aki felolo a s d s ut dn ?
"F4rfiak, testudrek, ba uan ualarni intelmetek a ndp szdmdra,

mondjdtok el!"

c. Pllnak 6s Barnab6snak

3.

IIol sziiletelt Ptil?

piplinak

sora?

5. Kinek a cikk6ben olvassuk: ,,Az ,,fn"-t a
,,Te" teszi 6nn6. A ,,Te" fltal vSIok €n szem€-

lyis6996."?
6. Mikor Unnepeljrik az Isteni lrgalmass6g
vas6rnapj6t?
7. Mit jelent a Cursillo sz6, 6s milyen eredec6?

8.
p.

Ki a Passi6 c. film rendez6ie?
Milyen esem6nyre kenilt sor Apnlis 4-€n

Korllthelmecen?
10.

H6ny m6zsa a vlldg legnehezebb ha-

rangja?

a.Tarzusl>an
4.

Kinek mondta ezt az Or?

,,Csak menj, mert kiualasztofi edenyem 5 nekem, ltoglt bordozza
neuelnet a pogAnyok, a kirdlyok €s lzrael fiai el6tt."
b. Anani6snak

5.) Folytasd.!
,,Enedsz, J,lzus

6.

Krisztus meggjtdgjtit t€gecll Kelifc)l, uesd be dgyadat!"

Ezt mondta Piter, amikor Korndliusz ldbailtoz borulaa

lt6d.ok neki
c. ,,Kelj fol, 6n magam is ember vagyok!"

A Bibliai fejtor6 helyes megfejt€se
A aildg legnebezebb barangia

4OOO

mdzsa.

Nagyon sok megfejt6s 6rkezett, de sajnos senkinek nem sikerult ellalelni aharang pontos sflyet.
:

A rejtadnyek meglfejtdseit

2OO4.

mdjus 1O4g

kArjdik bekiildeni a szerkesztdsdg ctmdre!

N6ri a nagyanyj6ndl vend6ges- K6t moszat besz6lget:
kedik, akinek €ppen a sztiletEsnapja -Maga is moszat?
van. A nagyanyja az tinnepi eb€dhez - Nem, nekem mosz6g6pem van

HUMOR

-Az 6n apukdm nagyon gazdag terit.
Iova,5aut6jaCs3re- -Kimellettszeretn6lulni,N6ri? -Hog? hiujd.k a
pril6je.
ndudnyt?
-A sritemEnyek mellett...
- Mi6rt, mi az apukdd?
- Para fa.
ember! Van10

-

Vid1ki kisldny felel 6kori tdrtdne-

Korhintds.

ne-

- Pistikel Tudsz n'tondani olyan
uet, antelyet tb-ual irunk?
- Igen. Margit-bicl.

lemb6l.

-Az

- Mi a

kozott?

Nem sok. Mind a kettd

a
'6s

csel-\5!!!

Butella fiva (Beregszdsz) :'
Darcsi Nikolen (Gut)
Demj6n Kataiin (Rdt)

-Ha az 6n apuk6m dolgozri kezd,

az embereknek t6wa marad a szdjuk.

-

Bundaskenjtdr.

- Doktor irr, mit

tegyek, hogy

lasz.

-Te, milyen

keri?

.lermdszetesen!

messze van innen

Af-

-

Affir:ix

- Nem tudom, de nem lehet tftl

messze. A. gydrba menet reggelenk6nt tal6lkozom egy n6gerrel, 6s 6

biciklin j6r.

..:

- Mi az, am.iuel apr6

dolgokat is

megnezbetsz?

- Mikroszk6p!
- Es rni az arniuel a tenger aljarol

is

felndzbetsz?

filsi;gban uan

-

'

Periszkop!
Es rni az, amiuel a

falon is at-

ndzbetsz?
,'

-

a.UtoPttt

Fizika6rdn k&dezi a tao6r:

-Mi az 6sszefugg6s a t1r (Y), az

,

Szab6 BeAta (Bakos)
Szilvdsi lstv6n (Nagyszdlss)
T6th Gergely (Bakos)
K6nyvjutalomban Roszpopa Gabriella huszti olvas6nk r6szestilt.
Gratuldlunk!

id6 (T) 6s a t6meg (I) kozott?
-Ha i6 az id6, akkor a tomeg lemegy a t6rre.

-

Hogy biujAk
Do La Fa.

-

Mire haszniitirk az Ssm4gyarok

a

francia fauagol?

l6b6n?
_

-

???

Benne tartottak a lovat.

a

Milyen

6s

cipdre

Negyuenbdrmasra!

rjka?

A helyes megfejt6k koztil Demj6n Katalin r6ti olvas6nk nyert
konyvjutalmat. Gratul6lunkl,

a

kezem feh6r 6s b6rsonyos maradjon?
- Semmit. De azt minden nao.

Fogorvos.

,

Mdgocsi Ilona (Fancsika)
Perduk Vikt6ria (Csap)
Szab6 Beita (Bakos) : 'i
Szilvdsi Istvdn (Nagysz6l6s)
T6th Gergely (Bakos)

Barna MSria (Csap) '
Bod6k Hajnalka (T6cs6):
Bucsok Sindor (Nagysz6l6s)
Btr tella fv a (Bere gszdsz)
Kriczky Katalin (B ercgszflsz)
Perduk Valentina (Csap)
Perduk Valentina (Csap)
Perduk Vikt6ria (Csap)
Roszpopa Gabriella (Huszt)
Simon Anna (Munk6cs)
Simon GyOrgy (Munkdcs)

- Mi lesz a kenydrb6l, ba a medue

raill?

A tanar a kduetkezdkdppen ra.goz:
- En fazom., te fazol, 6 fdzik. Mi- A renddr bemegy a cipdboltba
lyen id6ben uan ez az ige, Gd.bor? megkdrd.i:
- Hideg iddben! - hangzik a ud.- - Cipdkrdm uan?

Barna M6ia (Csap)
Boddk Hainalka (T6cs6)
Bucsok Sdndor (Nagysz6l6s)

' A vtrlasz az

Hektorral. De bogjt ualamelyik kutyankkal, az bizlos.

-

Bibliai vet6lked6

'

- Az Aquafresh. Eppen megel6zi a

-Mi6rt? Mi a te apukl&

Megfejt6k

az?

fogszuvasod6st.

- Akkor

kr,ilonbsdg a gordonka

tr6jai falS

-

Mi

Szo sincs rdla.

ajt6kilincs...

K€t szauna besz6lget

- Mondd meg sz4pen, kiuel barcolt - T6ged mi€rt z6rtak be?
Acbilles Trojd.ban.
- G6zbm sincs...
- Plutdual.
- Egltd.ltaldn nem! Tcird mdg a fe- - Aszddban van, csikos 6s indexel

- Mondd csak, kisfiam, mi volt az jedl
els6 nagy dolog, amit el6rt6l az 6Ie- N1rdual.
tedben?

termdszetfeletti

a

kereszt€nysCgben
K6ztudomdsrl, hogy az egyiptomi mitoszokban gyakran szerepel

f6ruxmadtu. tgy is tisztelt6k,
mint Ozirisz lelk6t. Ez a rendkivr.il
sz6p mitol6giat madAr 6Ilit6Iag az
arab sivatagban €1. Az a hiedelem
jdrta, hogy a f6nix 6letkora 300500 6v. Id6nk6nt meggyuiti^ mag6t a halllos mlglyZ'n, ut6na pedig
6jra6led hamvaib6l. hogy fiatalos
er6vel eltelve fijnkezdie 6let6nek
korforg6s6t. A kereszt6ny jelk6pek
kozott mtrr az elsd €vszLzadban
felbukkan, amikor is Szent Kelemen a korinrusiaknak irt els6 lev6lben elmondta ezt a mes6t. A
kora kereszt6n-v mfiv6szetben a
f6nix a sireml6keken jelenik meg.
Eml6keztet a hallIb6l val6 filttrmaddsta 6s az 6rok 6let gy6zelm6re a hal6l f6lott. K€s6bb a f6nix

a

Krisztus f eltdmadlsLnak jelk€p€v €

vdlik, 6s rendszerint a

keresztre
feszit€s jeleneiEben fordul el6. A
f6nix a hitnek 6s a kitart6snak is a

jelk6pe.

