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A cimlapon Simon Andras grafikai
lAthcttok.

Ui J{ajtds

Piinkosd 2OO4
Az Atya a viltgot megteremtette,
a Fii a villgot megvlltotta,
a Szentl6lek pedig megszenteii.

Az els6 k6t mii l6nyeg6ben befejez6d6tt, a harmadik Isteni szem6ly munk6-
ja viszont folyamatosan tart eg€szen a vtl6g v€g€ig. J|zushoz-hasonl6vi for-
miija a hiv6 embert, hogy 

^z 
Isten gyermeke lehessen s az O orsz6gtrba ke'

.riiihessen.
M6r Ptinkds d 6ta a Szentl6lek korczaklban €I a villg. 6 az, aki a Mennyei

Atya gydnyorfi rervet megval6sitla. L vrllgba €rkez€s€t feltfin5 €s szokatlan
jelens6gek mutatjek (ApCsel 2,2-4), de jelenl6t6t, csdndes munkilkodislt a

szeretet gyr-imolcsei rgazolj; 6k.
A ,,heves sz6Iv€sz" nem rombolt, pusztitott, de mindenki folfigyelt ra: YaIa-

mi kozeledik. Val6ban, a felttrmadt Krisztus hCtszer h€t nap uttrn, az 50. na-
pon knldi az 6 Szivlnek legnagyobb ailnd€kitt, Szent Lelket! O ,,ott fuj, ahol
akaf,; igyekszik most mindenkire hatni, mindenkit megteliteni J6zrm lelkule-
t6vel, erel6vel 6s orom6vel.

R6gebben is mfikodott, de felt6n6 jelekben ez csak a pt6f€t6kn6\ l|tszott.
Viselked6srik nem volt szokvinyos: n6ha r€szegnek, n6ha bolondnak n€zt€k
5ket, miskor feltfin6 volt a b6torsdguk, azt6n a makacs kitartis az igazsig
mellett, de mindenkor azlsten szavit, iizenet€t kozvetitett6k a n6pnek, aktt6-
lyoknak, nem tor6dve az 5 v6rhat6 negativ reagSl{sukkal. Bdrmit--is gon-
doltak, mondtak r6luk, 6k Isten Szent telkere figyeltek 6s egyedul 6ri hall-
gattak.

Most is uryanaz aL€Iekjon. Csakhogy ezen a reggelen nincs semmi f6le1-

metes. A heves sz€IvIhar 6s ktilonos ztgAs szeliden vezetr az apostolokhoz a

vdros lak6it 6s vend6geit.
Lingnyelvek jelennek meg az apostolok feje foiott, jelezve: benmik azlsten

Leik6nek tize Cg. Ez most nem f6j, hisz korlbban, a birnbdnat tlizeben
el6gette mdr bennuk a szemetet, a salakot, bfineiket; igy mfu, mint a meg-
gyu]toft Weftya, vrlilgitanak ebben a sot6t villgban.6k szar,ukkal €s 6lett jkkel

tesznek most m1r bAtran tanfisigot J6zusr6l. Eddig f€l6nkek voltak 6s nagyon
gltlisosak. Nem voltak k6pesek a kuldet6stiket teljesiteni, s5t, amiben biztak,
i sailt munkajuk sem ment mir (vo. sikertelen €jszakaihallszat). Ri kellett
erre dobbennir.ik (Mestenik kivdl6 Pedag6gusl), hogy mdr csak J€zusbanbiz-
zanak, csak 516 hallgassanak 6s higgy6k: vele maid megint minden sikertil.
De hogyan lesz veliik? Ezt tanitotta nekik: elkrildi az O Szentlelk6t, Vele a

szent Euchaisztia altal koztr.ik Iesz - iobban, mint eddig.
Ez az ig€tet vai6sult meg oly csodllatosan Prinkdsd napiin. Az apostolokat

akkora er6ve1 toltotte meg J€zus Szeretet6nek Lelke, hogy megr6szegtilt

orommei jottek ki az utc6ra, a terekre, 6s sok nyelven, bitan, hangosan tet-

tek tanirsigot a foltlmadt J€zus mellett. Megval6sul ettSl kezdve Mestertik
jdvenddlese: ,,nem ti fogtok besz6lni, hanem Aty6tok Lelke sz6l bel6letek".
Val6ban, P6ter szavai a hallgat6sAg sziv€be hatolnak: ,,Akit keresztrc feszitet-

tetek ... Isten folttrmasztotta ... 6s 0rr1 6s Messidssd tettel" Sok ezer ember

brinbdnatot tart, hitet tesz J€zus mellett €s megkeresztelkedik. nletrik eztttln
a sorsfordit6 dont6s ut6n teljesen megvSltozlk. A sajit onz6 testuk-lelktik
klvinsilgait megtagadllk, s a szeretet 6s lgazs|g Lelke irinyitia 6ket szeliden

- szabidsegukat mincienkor tiszteletben tafiva. Gyonges6grik, betegs6gilk,

szeg6nys€guk m6r nem akad6ly. Azok ugyanis, aklkbuzg6n munklljlk ud-
vosi6gtiket, megtapasztaljik, hogy Isten maga mfiveli bennuk a i6szind€kot"
6s a v6grehaj6st is (vo. Fil 2,13)!

tsmerylk be tehit mi is, kedves testv6rek, bfineinket, sok-sok mulasztd-

sunkat, li64tik azirgalmas Isten bocsdnatat,lnogy lehelje rinkitillteremt6 Lel-

ker. 6s ti Adafnk1nt 6lhesstink Krisztusban 6rtelmes, rem6nyteljes 6letetl

Nincs mds altetnativa: 6veIe a kibontakoz6, v6gteienre nyil6 6let, 5n61kt1le

viszont a beszfiktil6, osszeoml6, megbetegtil6, rem6nytelen vegetllls az :ilt:

halllba vezetS lejt5.
Vllasszuk tehdtaz eletet 6s ddntsrink J€zus, az 6let Ura mellett, aki ma is

kuldi, b6s6gesen adja Le1k6t, annak erej6t, oroma, bekcjctl Hfla €s kosz6netl

Alleluja! 
Mainek Antal DLispok

A Katpataliain6mai fatolilqrs Eg/haz lapia

szerkesztdbizottsegi

, Majnek Antal (elnok), P6pai
Zsuzsanna (fdszerkesztd), Cserbdnics
Adrienn, Popovicsn6 Palojtay Mdrta,

Risko Marianna (szerkesztdk t.

Tordel6szerkeszt6:
Popovics Pdl

Olvas6szerkeszt6l
Barkdts Alice

A szerkesa6s6g cime:

89600. Munkecs. Munkdcsy M. rr. 19.

EngedClyszam:

Jr r99

K€sziiilt:

Roman Povch nyomddilban,
Ungvdron
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Vfff. Giilocsi l$usagi Taliilkozo
,,A baluanyokt6l forduliatok az el6 Istenbez,'

Mit hagyominyok kotSdnek eh-
hez a taldlkozohoz. Az egyik. az id5-
pontja: a hfrsv6t utdni elsd szombat;
a mdsodik, a helyszin: a gilocsi ro-
mai katolikus templom; a harmadik:
a finom gilocsi rolrdtf kAposzta,
melyet eb€dre kapnak az €hes fiata-
lok.

No, de n€zzik, mi is tort6nt az-
nap...

2004, lprilis 77-€n Gtrlocson egy
remekill megszelvezett lfjtslgi talll-

koz6n vehettunk r1szt. Aznap min-
den jol indult: szep id5, pontosan
indul6 aut6buszok, melyek ossze-
gyfijtott€k az Ungv5,rt jit6s fiataljait.
A helyszinen szeretetteljes vend6gfo-
gadlts €s 6rdekl6d6st felkelt6 prog-
ram virt r6nk. Kozel dfvenen €tkez-
ttink a kornyez1 v6rosokb6l, falvak-
b6i, katolikusok 6s reformdtusok
egyarlnt. Az elSad6k * Ben Zsolt J6-
ntrs aqra €s Megyesi L6szI6 -, vala-
mint a t€mav6laszt5.s arra engedtek

kovetkeztetni: ,J6 lesz ez a mai napr
Meg6rz6stink beigazol6dott... A
megtaftott h6rom el6adis sordn sok
mindenr6l hallottunk, sok mindenre
r1.csodllkozhattunk, pl.: mit is drttlnk
ezeken a fogamakon: hit, feltdmad6s,
Isten 6s a gonosz, mi az okkultizmus,
az agykontroll, a horoszk6p, a babo-
nasdgok, a New Age stb. Az eldadit-
sokr6l mindenki kiscsoportokban is
besz6lgethetett, Az egyik fijdonsdga
ennek a talllkoz6nak a FORUM volt,
melyen az el6ad6kt6l kimeritd vi-
Iaszt kaphattunk a bennr.ik megfogal-
maz6dott, tisztLzatlan k6rd6sekre.
Mindezek utdn Pohareczky R6bert
arya biztositotta szamunkra a gy6nAsi
lehetSs6get. Gdlocson tdltott napunk
szentmisevel ztrrult, €s azzal a min-
denki iital megfogalmazott v1le-
m6nnyel, hogy j6 volt itt lenni; jo-
vunk jov5re is!

Nagy szeretettel koszonjtlk hat
mindazok f6radozA.s6t 6s imdit, akik-
nek koszonhet6en id6n is egytitt Ie-
hetttink G6.locson. Aldja meg mind-
afinyluKat az uf!

Kata, Csaprol

3-

Egyh izrnegyei hittanvers eny
Apriiis 2J-io, p€ntek d6lutdn Munkdcson, a Pikh-hAz-

ban kezdetlt vette a hittanverseny dont5je. Szombat d6lig
az lfjabb koroszt6ly vet6lkedett, 15 csapat szerte a me-
gy€b5L

A szewez6k a vet€lkedd t€mAjAt az Osz6vets6gb6l ver
t6k, nevezetesen a Teremt€s kon),'vet. A r6szwev5knek j6l
kellett ismernir.ik a teremtes tortenetet, 6s Abrahdmt6l
M6zesig mindent, ami akkor toftent.

Az eIsS versenyfeladat a bemutatkozis volt. Azutdn
feladatlapok kitoltese kovetkezett. Ezzel v€ge is Iett az
els6 napnak. JetCk €s besz6lgetes toltdtte ki a nap hltra-
Iev6 ftsz€t. Mdsnap villlmk6rd6sekkel kezd6dotr a ver-
seny. Az utols6 fordul6ban minden csapatnak levelet kel-
iett irni az adott t6makorb5l vaiakinek, s a tobbieknek ki
kellett tal6lni, kinek s261.

A vetdlkedd szentmis6vel ztrtuIt, amelyet BabAIy Andr6s
atya celebrdlt.

A nagyok verseny6ben a 11 indul6 csapat k6zlJl az els6
helyen a betegszAszi Kivilasztottak csapata v6gzett, m6-
sodik a szintln beregszS"szi AtomfeltOk lett, a harmadik
helyet pedig a csapi SziviwAny elnevez6sfi csapat foglal-
ta el. A K6,rp6talja legjobb hittanosa cim€r a beregszlszi
TAjgler Gibor kapta.

A kicsik korosztllyitban indul6 15 csapat k6zil az els6
helyen a riti Noe b6rklja, a m6sodikon az ungvlrt Divid
h6za, a harmadikon pedig a konchS.zai Angyalok csapata
v6gzett. A tegjobb hittanos cimet pedig a ritl Demj€n lza-
bella nyerte el.

Edit



III. Kf,rp ataliai Katolikus Ciganyt alhlkozo
Naryszdloson

Ui J{ajtds

2004. ml1us 3-dn kerult sor a III. K6rp6tallat Katoiikus
Cigln1'talitlkoz6ra Nagysz6lSson. A r6sztver'5k sz6ma

minden eddigin6l tobb, kb. 250 f6 volt. Kfupitzlja ktilon-
bdz6 helys€geib61 €rkeztek: Viskr6l, Beregsztszb6I,
Beregirjfalub 61, P 6sahtrzir61, Konchl zltr6l, \4inajb6l, Ga-

locsb6l A ctginytalirlkoz6n elSszor voltak jelen a gilocsi-
ak, akikn6l novemberben kezd5dott a pasztor6l6s.

A taliikoz6 szentmis6vel kezd5dott a nagyszSlSsi pl6-

blniatemplomban. A szentmis6t Majnek Altal puspok
atya mondta, a ciglnypasztotlci6ban t€szt vevS papt6r-

saival: M€szdros Domonkos ungvdri pl€b6nossa1, Htditsz

Ferenc huszti 6s Schonberger Ferenc csiszl6ci pl€b6nos-

sal egyiitt. Atalfikoz6nresztvett m6g Bohin B6la bereg-

szlLszr, pl€bitnos is.

A szentmise ut6n a v6ros hattrr6ban I€v6 kollCgiumban
folytat6dott a program. El6sz6r M6sztrros Domonkos atya

besz6d6t hallgattuk meg, maid a crgAnypasztortci6s
felel6sok besz1mol6ja k6vetkezett. A gdlocsiak 6s a konc-
hiziak hely zet& 6l B 6res Agne s, a b er e g(tjf alus ia kr6 I Fi lo-
m6na n5v6r 6s Andrds pasztor, a p6sahtrziakt6I Szab6

Anna, a viskiekrSl pedig Nyisztor Katalin szdmolt be.

Ezuttrn eb6d kovetkezett, utana pedig spontdn 6nekl6s

kezd5dott, mely biztositotta a j6 hangulatot. Maid az

egyes cigtrny kozdss6gek mfisorral mutatkoztak be

egym6snak. PSleg a gyerekek szerepeltek, 6nekekkel,
szindarabokkal, de a felnSttek is gyakorta kivett6k 16-

sziiket a bemutatob6i.
A program v6g6n Majnek Altal prispok atya koszon-

totte a r6szfvev5ket, maid puspoki lldissal zlruIt a tal6l'
koz6.

N€gy egyh trn asszefo ghsa
jtitd koruy s dgi konc ert Munkd'c s on

2004. mljus 15-in, vasS,rnap !7 6rai
kezdettel j6t6konys6gi koncertet ren-

deztek Sz6kesegyhdzunkban a n€gY

tort6nelmi egyhAz k6rusainak r€sz-

v6tel6vel. A koncert f6v6dnoke
Majnek Antal plispok volt. A refor-

mdtus egyhin k€pviselet6ben Gull-
csy Lajos nyogalmazott ptisp6k vett
r€szt a hangversenyen. Sorrendben a
munkdcsi r6mai katolikus k6rus, az

ukrdn pravoszllv egyhlz €nekkata, a
gorog katolikus egyhdz k6rusa 6s a
reformltus egyhAz 6nekkara l6pett
fel, majd m6sorztrr6k6nt a Budapest-
'W'ekerle-telepi r6mai katolikus temp-
lom k6rusdn ak el6ad6sa kdvetkezett.
A m1sf6l 6rds miisor sordn - ig6nyes

megsz6laltatlsban - szebbn6l szebb

k6rusmfivek hangzottak el.

A tdrt6nelmi egyhLzak osszef o gtrsi'
val m6sodszor sikeltilt i6tdkonysdgi
koncertet rendezni Munkdcson. E16-

szor, 2001-ben, az iwiz k1rosultiai-
nak megsegit6se volt a c6l. A mostani

koncefi bev6te16t a munk6csi szeg€-

nyek ltkeztet€s€re forditjdk. A
j6t6konys6gi hangversenyekre, ne-

kilnk is sztiks6giink van, nem csak a

megajlndlkozottaknak: ilyenkor tu'
datosithatjuk magunkban, hogy min-
dig vannak nllunk szeg6nYebbek,
szrikseget szenvedSk. akiknek mi is
adhatunk a magunk6b6l, meg ha ne-

kunk sincs sok.

Papai Zsttzsanna



tdliink idegen, banem bdkdben dl;iink. Gondoljunk q.t'rA.,

Itogy minden csak jelkdp csupd.n, a legmdljtebben metszd
fdjdalom is csak jel Sobasern tudjuk, ltogy ami most
elszomorit, nern lesz-e forrdsa egj,t kds6'bbi drcimiinknek.

Ieon Bloy

Mennyei Aryink! T61ed szdrmazik minden j6 ado-
mlny a vil6gon. 6rizz meg minket abban a b€k€-
ben, mely T51ed szLrmazlkl Segits meg minket, hogy
se a m{rlt, se a jelen, de m6g a jovd probl6m6i se

zokkentsenek ki abb6l a b€k€b61, amit Te ai6n-
d6kozol nekrink!

L6.gy irgalmas a szeg€ny vrl5.ghoz, mely tapoga9a
keresi ab€k6t, de nem taltr\ja, mertrajtad kivill kere-
si. Az igazi b€ke alapja az, hogy Te vagy a mr
Aqrank, mi pedig a Te gyermekeid. Csak akik folis-
merik ezt, azok a j6akaratt emberek 1Ivezik majd
megigdrt b6kess6gedet.

5

Legjtiink a.z irnd.ds ti'g ernberei, akkor a bdkessdg sem lesz

Ui Hajtds

Isten mondja: Kdrjetek 6s kaptok.
Mit kdrsz tehat?
Nyisd naglra sz{uedet,

- f,1lre a kicsinysdgekkel/
Tagits d. nag))ra uaglt aidat /
Nem akarki, banem a
Mindenhatd szdlit fel:
K6(, amit akarsz!

[Irnrn, adj tiszta elmet,-
boglt ldssalakl

Urctm, adj alazatot,-
bogjt balljalakl

Urafl4 ad.j szeretet,-
b oglt s zo lgd.lb ass alak /

[Jram, adj hitet,-
bogy benned maradhassak!

Szt. Agoston

Dag Hammarskjoid

A bels6 b€ke, a Te b6k6d azt jelenti, hogy nincs ben-
ned k6t akarat, csak egy. A te b6k6d a sziv b€k€ie, a Te

biztonsilgod a sziv biztonsdga. Amikor semmif6ie er6, se

hatalom nem ragadhat el a Te szeretetedb6l: ,,Biztos
vagyok ugyanis abban, hogy sem halll, sem 6let, sem

angyalok, sem fejedelems6gek, sem jeienval6k, sem jo-
vend6k, sem hatalmassdgok, sem magassdg, sem mely-
s6g, sem egy6b teremtm6ny el nem szakithat minket Isten
szeretetet5l!" (R6m 8, 38-39)

Tehdt ez az elszakithatatlan szeretet
tonsdg forclsa.

SainlAod, hogy mindig a pillanat koti le figyelmedet, s

ritkan i6pnek dt gondolataid az orokk6val6sdgba?

Jeiolj ki htrt magadnak jelk6peket, amelyek az 6t6kk€-
val6sigra eml6keztetnek! Ilyenek lehetnek:

- minden torony, mely az €g fel€ mutat;

- minden gylszjelentls, amit a postds k6zbesit;

- minden patak, mely a foly6ba omlik;

- minden sztilet6snapod, mely eltlvolit a sztilet6st6l €s

kozelebb visz az utols6hoz;

- minden piiyaudva4 illom6s, ahol kiszLIIsz.

Gondolj a v€glllomlsral 
:l

T. Roscbe

a b6ke 6s a biz-

.a
vaguolglt Lua.

Gaston Courtois

Vdgvolgyi Eva

8r vagy szolga

Regebben sokat beszdltem
S neba '6ltem is kicsit
Eglts zer-egjts zer tettekre ud.ltua

A sok sz1p kimondott szdt.
Ma lassan becsukodik a szd.m
Es csendben, aldzatban
Szolgd.lni kezdek.

Nem konnyfi
A kicsisdget ualasztani,
Amikor olyan er6s a uagy,
Hoglt nagjt legjtek.

Nem konnyfi nap mint naP
Az alazat h,l.z,€ben

El,1getni az on1rzeteskeddst.

De bat nem lebet egJ)szelTe

Cr is meg szolga is az ember!
Vagjt -u agy : minden p i I I an a t
Dontdsre szolit.

Adj er6t 6s bdtorsd.got, UrAm,
Hogt mind.ig a kicsisdget udlasszam,
Adj er6t 6s batorsdgot,
Hogj,, jd szolga lebessekl
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Az egyh en tavasza Indi hban

A lelkigyakorlatos hlz csarnokAban nincsen sz6k, a
r€sztvev6k ulnek, illnak, t6rdelnek, ahogy akarnak A
kisebb gyerekek €s az anywkek kivi-il maradnak, hogy ne

zavarjtrk a lelkigyakorlatot, de,a hangsz6r6kon 5k is hall-
j|k v€gtg az eg€sz lelkirrapot. Ori6si hangerSvel dolgoznak
a hangsz6r6ik.

A konyhdban k6t nagy kovon iLllnak a hatalnas ustdk,

azokban fSztk a rrzst. Fival fiitenek. Hihetetlen l\winy
vo\t. Gdz nincs arrafel6, lobb helyeken van csak palackos

gtrz, mindenhol fdval f6tenek ezefl a nagyon meleg konti-
t-r.t-rsett. Fa viszont van b6ven. Nagy kosarakba teszik a

rizst 6s irgy viszik sz€t az embereknek. Mindenki k€zzel

eszrk, a leggazdagabb hlzakban is, nlluk ez a tetrr'1szetes

30 6r,rze1 ezel5tt llttam egy filmet, amelyben csoddlatos

tengerpafiot mutattak. Akkor arra gondoitam: de j6 lenne

egyszer eljutni oda! Ez iutott eszembe, amikor most"ott rin-
gat6ztunk a forr6 izben. Ez a tengerpart majdnem ugyan-

olyan voit, mint ahova akkor vdgltam eljutni, 6s most

egyszer csak ott voltam! Fantasztikus 6lm6ny volt a forr6
vizben furodni.

Amikor ott voltunk, 6ppen jott h6rom hal6szha16, mr

pedig segitettunk kihirzni a bitkdt a pafita. Nagyon sze-

genyek ezek a haltrszok, kis szatyorban hoztdk a halakat,

eg6sz ddlel6tt csak ennyit fogtak. A tengerparton sorban

Uj Jlnjtds

M aj nek Ant a,t poi s p cik b e s z d,molSj a in di ai ld'toga't d's d'r6l
2. r€sz

A lelklgyakodatos hlzak szive a k6polna. ahol d11and6

szents6gim6d6s folyik. Valaki mindig ott van €s szents€g-

rm5dtrst v1gez, melt - mint mondtlk - itt van az erSfonds
a lelkigyakoiat szirnira (Megtudtam, hogt- a mftIt nyiri
ungvlri lelkigyakodaton is mindig ott kel1en lennie k6t-
hlrom embernek a kipolnfban.)

Nekem kulonben minden aggllyom elmtilt a vaildsossdg

karizmatikus megnyilvdnullslval kapcsolatban a lelkigya-
korlaton, €s att6l is, amit m6s helveken Ilttam' Eg€sz id5
alatt az volt az €rz€sem, hogy megeievenedett el5ttem az

Apostolok Cselekedeteinek konl'v'e. Ilindenhoi az 6segy-

hdz frissess6gEvel, elevens6 g€vel taltrlkoztam -

A v tllg iegna gyobb lelki gyakorlatos kbzpontj a Ket a\6b an

ta\trIhat6: nem kevesebb, mint 30 ezer embefi tud egy nap
befogadni. Mindenhonnan jdnnek oda, nagyon messzir5l
lD.

|llnak a szeg€ns kis hallszkunyh6k Blthovi mentunk,
erd5kon. mezdk6n, mindentitt ilyen szeg€ny kis h6zik6kat
littunk. Egr- ilven htrzban benne €I az eg€sz csalld, van,

ahol oien. r'an, ahol tizen.

A szeg€ny emberek egyik munklia az iszapszed€s a

folv6 k6zep€n. Lebuknak a viz a\tr, voddrbe szedik az isza-

pot. k€zzel dobliiitk be a cs6nakba, abb6l pedig ki 
^ 

pafi-
ra. 6s szint6n k€zzel dobjdk fel az aut6ta. Azutdn a fol-
dekre viszik, ahol term€szetes trigyS'nak hasznAljdk S5t

felhasznllj|k €pitkez€sre is. Ezt az ember konnyek n6lkul
nem tudja v€gign€zni. Ilyen neh6z munkit 6n m6g 6letem-

ben nem ltrttam, pedig 6n is vCgeztem rCgebben sok neh6z

fizikai munk6t. Es m6gis mosolyogva, 6rommel dolgoznak'

Egyik legizgalmasabb 6lm6nyem az a mened€khlz volt,
melyet Teftz anyir6l neveztek el. V6gig €reztem Tet€z

anya jelenl6t€t. Nagyon-nagyon szeg€nyeket fogadnak be:

a legnyomorultabbakat szedik fel €s hozzLk ide; sokszor a

rendSrs6g hozza be az rlyen-o|yan llnyokat 6s asszonyo-

kat, hajl6ktalanokat, mindenf€le embereket, koztuk nem

egy Crtelmi fogyat€kost. Odamentem egy ilyen 6rtelmi fo-
gyat€kos emberhez, hogy megkintrIjamvalamivel, az pedig

6gy ltolelt engem, hogy nem akart eiengedni '

Az 6puletben egy hatalmas nagy terem taldlhat6, ott

esznek, ott alszanak. Tet6z anya iutott eszembe minden-
hol, mert egyszeriis6g, szeg6nys€g volt itt, de tisztasdg, 6s

sehol egy szomor{r arc. Sehol nemtapaszt^ltam sir6st vagy



panaszkodast, iml.dsigban €s munkdban telik a napjuk.
Aki 6rt valamihez, az dolgozik: egyikuk pClddul ingeket
k6szit, irgyhogy mindannyian v6s6roltunk is t51e. A srilyos
betegeknek mir volt 6gl.uk. ElSszor elmentunk im6dkozni
€rtuk meg folottrik; a v€g€n mindegyik szomorir arcfr
fekv6 beteg felkelt, kikis6rtek minket, €s akkor m5.r moso-
Iyogtak is.

Ez az €piletegylirtes hlrom hdzb6I allt: ferfi^k hlz^b61,
n5k hizib6\ 6s gyerekek h6zib61. Mindegyikben kb. 300
ember volt. A gyerekek h5,ztrban volt azttrn vid6ms6g,
mondanom sem kell, €s 6ri6si elevens€g. Mindegyik bar6t-
kozni kezdett veiunk, tobb kisgyerek fblkdredzkedett a
karomba, 6n pedig nagyon sajnAltam, hogy nem tudok
legallbb egy kicsit angolul, mert ezek mtu j6I besz6lik a
nyelvet.

Az eg'ik eb6d utdn egy ember jott eI hozzfLnk, aki 16-

gebben favig6k€nt dolgozott. YaIaki azt mondta t6la a

banditdknak, hogy ellrulta 6ket, hogy lopjdk a fit. Ez nem
volt igaz, de a banditlk ezt az emberl megolt6k: fejszCvel
szinte levdgtlk a nyaktrt 6s a k6t labat Bevittek a k6rhin-
ba, eIv€rzett nem tudtik megmenteni. Betoltdk a huila-
hlnl:a, €s akkor 16tam6sa volt: az lJr J€zus - akrSl 5 akkor
rn6g nem tudta, ki az - sok izgalmasat mondott neki, majd
a v€g€n azt mondta: ,,vissza keil menned a foldre, €s

tanirsdgot keil tenned r61am". 6 pedig magdhoz t€rt 6s'
segitsegefi kezdett kiabdlni. Osszeszaladt az eg€sz k6rh6z,
nem tudtdk elk€pzelni, hogyan tdfi6nhetett ez, hiszen
minden v€re elfolyt. De neki olyan l6tomdsa is volt, hogy
az lJr J€zus j v6rt ac] neki. 6 nem 6rtette az eg€szet. A
bdritai azttrn elhivttrk egy lelkigyakorlatra, 6s ott csod6l-
kozva vette 6szre: de sok ismerSs dolgot hallottam! Elment
a paphoz,6s eimondta, hogy mi tort€nt vele, 6s mit hallott
a Itrtomtrsban A pap kikereste neki a Blblieb6l az 6sszes
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helyet, 6 pedig felismerle, hogy pontosan ezeket hallotta.
Legaltrbb htsz id€.zetet hallott a Biblilb6t: ,,En vagyok az
(tt, az igazs|g 6s az €let", ,,En vagyok a fehtrmadtrs €s az
6let" stb, Ezeket mind kikerest€k. A pap erre azt ll;roodta
neki: ,,te azttJ€zus ktilonleges prof€tdja kell, hogy legy€l,
illetve m6r az is vagy: neked tanirsegot kell tenned r6la!"
A f€rfi megkeresztelkedett, tobbszdr megopertrlttrk, mert
m6g nem tudott jdrni sem, llttuk a libin €s a nyaktrn is azt
a rettenetes sebet. Im6dkoztak €rte nagyon sok helyen, vit-
t6k sokfel6 lelkigyakorlatokon tanfisdgot tenni. Rengeteg
ember megtefi mtrr az 5 tantrs6g6ra, hinduk 6s muzul-
m6nok is. Nemr6g 6jra megmftottEk, 6s az6ta mdt jltrni is
tud. Kapott Istent6l egy olyan adomdny is, hogy h6t mls
indiai nyelven is tud beszdlni, amiket 6 sosem tanult. El-
mondhatatlan 6lm6ny volt hallgatni.

gy6gyult meg. Hindu volt, majd kereszt€ny lett; 6neki az
Oristen a gy6gyitAs adomS.nyit adta. Hatmadrendi ferences
lett, egy kis kunyh6bankezdett 61ni 6s embereket gy6gyi-
tani. Egyre tobben 6s tobben jdnnek hozz6, irgyhogy most
mdr neki is van egy gy6gyit6 lelkigyakodatos hdza. YtlS,gi
ember, a puspdktSl kapott meghatalmaz6st, a papok is
killdik hozzi az embereket. Olyan sugirz6, sz€p arc[r f€rfi,
hogy szinte Szent Ferencet sejtettem ki az arc6b6l Mes6lte,
hogy alkoholistdkkal foglalkozik, most is voltak vele h6r-
man tanirsdgot tenni. Eimondtik, hogy amikor tal6lkoztak
ezze\ az emberrel, nEhdny h6t mirlva nem csak az alko-
holt6i szabadultak meg, de keresztdnyek is lettek. In-
dilban na_ponta van sok ilyen tanirslgt€tel, ami n6lunk
hilnyztk. Igy n5 a hit, igy erSs6dik 6s terjed lndi6l>an.

Ui J{ajtd.s

Tallikoztunk egy olyan f€rfival is, aki alkoholizmusb6l

(Folytatjuk)



Hog)'anr mfikodik a Szentl€lek az
€letiinkben?

Egy €v tirylattrtb6L..

...Lassan m6r egy €ve, hogy r6szt r-ettem Margaritha
n6v6r lelkigyakorlatAn Ungv6ron. Hogy ez alatt az id6
alatt hogy 6ltem meg az ott tapasztakakat, tanultakat
litaliban a lelkigyakorlatokkal irgy szokott lenni, hogy

sz6p meg j6 volt, egy ideig tartia benntlnk a lelket; azttrn

az l\m€nyek lassan elhalvinyulnak, megint olyan h6t-

koznipi lesz minden, mint azel6tt. Azt hiszem, hogy

ebb6l a szempontb6l szlmomta ez alelkigyakorlat kiv6-

teles volt. Hlils vagyok Istennek az ott kapott kegyel-
mek6rt, 6lm6nyek6rt.

Margarita n6v€rt6l ,,hlLzi feladatot" is kaptunk: napun-
kat kezdjtik azzaI, hogy imddkozunk a Szentl6lekhez.

Sokszor figyelmetlenek vagyunk Istennel szemben -
eifelejttink hiifn adni, nem vessztik 6szre Istent a leg-

egyszerfibb kortilm6nyek kozott... Ebben a kis reggeli

imilban m6dunk varr rL, hogy megkoszonjtik az fii nap

kezdet6t, a ragyog6 napstit6st vagy 6ppen a friss z6port,

6ld6st k6rjiink szeretteinkre 6s azokra is, akiket kev6sb6

szeretrink, rdhagyatkozzunk az Isteni Gondvisel6sre 6s

k6rjrik a Szentl6lek vezet€s€t...
Ami szdmomru m6g fontos ,,feifedez6s" voIt, az az,

hogy a mindennapi gondok, megpr6b6ltatZ'sok 6s kis6r-

t6sek nem zavathatilk meg oromomet Istenben.

Kozeledik Pr,inkosd, amikor a Szentl6lek eljovetel6t

unnepeljrik. Azt l<ivinom a kedves olvas6knak, hogy

lelkileg megtisztuiva v6rj6'k a Szentl6lek ktArad|sf$ €s

legyenek nyitottak a lelki aiAndlkok bef ogadds6ra.
Dominika

,,...a Szentl€lek... tanit rraajd meg
titeket mindenre"

,,...a Szentlllek, akit az 6n nevemben ktild az Ary4 6

tanit majd meg titeket mindenre, 6s eszetekbe juttat min-

dent, amit 6n mondtam nektek." qn 14,26)

A Szentl6lek ... 6 az, Akit olyan konnyen el tudunk
felejteni, vagy eszr,inkbe sem jut. Pedig 5t ktildte az Arya

J6zus helyett. Az6tt kulclte, hogy 5 legyen aYigasztal6'
En sem vettem 6t olyan komolyan, ahogya.n aztkellett

volna. Tudtam, hogy van, ennyi e16g volt' Ossze-vissza

jdrtam mindenf6le lelkigyakorlatra; kerestem-kerestem,

de nem igazLn tudtam, hogy mit. Id6vel kiderr-iit: onrna-

gamat. Ez renclben is van egy darabig. Am a tirl sokdig
, tart6 ,,onkeres6s" m6r szinte egoizmussd vdlik' Ereztem,

' s6t tudtam: igy tovibb nem mehetl Ekkor iott (mert Isten
fi mindig id6ben sz61!) Margaritha n5v6r karizmatikus

lelkigyakorlata. Nem volt el6ttem vonz6 m€g a sz6 sem:

karizmatikus! De.. ' Valami be\il azt mondta: menj! Es 6n

rudtam - mennem kell. Azt klrdezte a p6rom, hogy mire

kell ez nekem, mit akarok? Ytrlaszom ez volt: Istent kell

megtaliLnoml Ortilni akarok, viddm kereszt6ny szeret'

n6k lennil Elmentem. Es megtaliltam Istent, ,,taltrlkoz-
tam" a Szentl6lekkel 6s boldog lettem. Ezen a lelki-
gvakorlaton kaptam meg azt, amit a fenti id6zet tartal-

maz, eszembe juttatott mindent, amit addig mondott.

Hitoktatok, naponta olvasom a Biblilq napi tr1doz6 va'
gyok - ez mind megvolt a lelkigyakorlat elStt is. Csak

valami hilnyzott az eg€szb6L Amikor hazajottem, egyet

tudtam: valaminek tort6nnie kell! Azt mondogattam J6-
zsef Attila vers6t 6tirva: a vlrakozis igan iI a szivem'

Y6rtam. Es jott. A Szentl6lek. Nem tudok 6s talin nem is

akarok semmit elmondani abb6l, ami az6ta tort6nt. Egy

biztos: tudom, hogy velem az Islen, hogy J6zus a Bari-
tom, Mdria a N5v6rem, 6s 6ltet6rn a L6lek. Veh-ik nem-

csak megtalft'Itam, hanem elfogadtam onmagamat; Ye-

liik-Bennuk szeretem a M6sikat; a segitsegrikkel tudom

a szenved6st vdllalni-vinni; csak Vehik tudok fel6llnt', ha

elestem... Boldog vagyok. Koszonom' Amen. 
Anna

Visszat€rt a foly6...

Amikor Rumszauer'Mikl6s atyS€k felhivtak, hogy egy

indiai n6v6r, bizonyos Margaritha Yalappila, szeretne

KArpltaljdn lelkigyakorl atot tartani, kicsit keleti egzoti'

kumnak gondoltam az eg€szet' F6leg, hogy Mikl6s

aryaCkrogton nagy szlmokban gondolkodtak, tobb sziz

r6sz*ev6vel ... A karrzmatikus mozgalom' mint olyan,

nem volt idegen t61em, oniltem is a lehet6s6gnek, hogy

most sokan megtapasztalhatiik ttt KdtpitaljLn is.

MeglepSen sokan jottek ossze a lglkigyakorlalra, amit

Ungvdron a Szent Gell6rt Koll6giumban tartottak meg'

I Ui J{ajtds

A mfih nyd.ri karizmati.kus tetkigyakorlat ndtcd.ny r€sztasafidnek beszdmoldia
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Mintegy 100 szem6ly vett teszt rajta, aminek nagyon
orultem.

Margarrtha n5v6rre1 val6 els6 talAlkozS.som ellent-
mondisos 6rz6seket hozott. igy hl,t m6g inkdbb vlrtam
a lelkigyakorlatot. Es az nagyon j6 volt. Mihez tudn6m
hasonlitani? Mint amikor egy kiszfuadt mederbe vissza-
t€r a folY6 

mr

Ez is oromhir

Sokunk szS.mlra m6g tavaly, 2003-ban kezd5dott. Egy
telefonrizenettel kaptuk a hirt, hogy megl|togat minket
is Rumszauer Mikl6s atya. J6form6n semmit sem tudtunk
r61a 6s arr6l sem, hogy mi6rt jon - amig meg nem
lltogatott minket a hetente sorra kertil6 csritortok esti
katek6tikai kiscsoportunk osszejovetel6n. Azon a napon
krilonosen j6l sikertilt a kozoss6gi fctglalkozisunk. Fan-
tasztikusan viddm este volt. Ebben nagy szerepe volt
Miki6s atydnak, akiben egy nagyon viddm, J€zus ir6nt
igen elkoteiezett, mindenkit segit6, nagyon szeret6 6s
mindenkivel eg'ritt €rz5 egy€nts6get ismentink meg. 6
volt ndlunk az Indi6b,6l €rkez6 Margaitha n6v€r elG
futtrra. Mikl6s a\ta hivott meg minket az ,,Elet 6s l6lek
sebeinek gy6gyul6sa" c. karizmatlkus lelkigyakorlatra.
Mindannyian bel6thatjuk, hogy nem csak a testi bajokat,
de a lelki s6nil6seket is gy6gyitanunk kell. M6g akkor is
lehetnek ilyenek, ha nem is tudunk r6luk sok mindent.

Neh6zs6geink, megpr6blltatAsaink meg6l6sekor na-
gyon sokszor rosszul tesszrik fel a k6rd6seinket: Mi6rt,
Istenem? IMi6rt pont 6nvelem tort6nik ez meg? Pedig
jobb lenne azt k6rdeznem: Hogyan tovitbb? Mi m6don
61jek ezek utdn? Mi a Te akaratod, Istenem? Mennyivel
jobb lenne, ha olyan erds lenne a hitem, hogy m61y al6-
zattal Cs teljes szivemb6l ki tudnlm 6szintln mondani:
Legyen meg a Te akaratod, Istenem! J6zusom, bizom
benned!

Ez6rt jonek Margaritha n5v6r6k ide, KlrpitatjAra is.
Margaritha n6v6r €s'csapata nem egyedril dolgozik eze-

9

ken a karizmatikus, gy6gyit6 lelkigyakorlatokon. 6k
eszkozok. Nagyon hiteles 6s nagyon megfelelSen mii-
kod6 eszkozok Isten kez1ben. Nem 5k, nem az embe-
rek gy6gyitanak. 6k segitenek, hogy felismerjem bfnei-
met, megbdnjam azokat 6s megvalljam a gy6nAsban.
Kigy6gyuljak b6neimb5l, azok kovetkezm6ny6b6l, 6s
eljussak a teljes kiengesztei5d6sre Istenemmel 6s ember-
tdrsaimmal is. Ri6bredjek a hit fantasztikus erej6re, mely
6ltal aNlnfuetiJ€zus ma is rengeteg ember-r meggy6gyit.
K€rdezzik csak meg az orvosokat, hiny orvosilag meg-
magyarLzhatatlan gy6g1u11sr61 tudnak!

J6zus mondja: ,,...hited meggy6gyitott. Menj b6k6vel!"
(Lk 8,48), vagy: ,,...A hited megmentett. Menj b6k6vel!"
(Lk 7,50), vagyt ,,...Asszony, nary a hited. Legyen h6t
akaratod szerint..." (Ut 15,28).

Hitrinket is llland6an er6sitenrink kell, mert - valljuk
be 6szint6n - sokszor megingunk, elbizonytalanodunk.

Margaritha ndv6r 6s csapata a Szentl6lek segits6g6vel,
a rengeteg bibliai id€zet felhaszniilsSval €s a kozos
imddsdgokkal fantasztlkus hit-6lm6nyt 6s hitbeli er6so-
d6st tudott el6rni benntink. Ennek koszonhet5en kovet-
kezett be az a sok gy6gyuIls a kozel sz1.z r6szvev5
kozott, amelynek mi is tanii voltunk a 2003. augusztusi
karizmatikus lelkigyakodaton, lJngvdron. En is megsza-
badultam k6t betegs6gemt5l. Koszonom, €s htrla Neked,
Istenem, mindorokk6.

,,Senki nem vall sz1gyent, aki benne hisz." (R6m
10, L 1)

Ez is oromhir.
Az is oromhir, hogy Margaritha n6v6r 6s csapata az

id6n is eljon K6.rp6taljdra karizmatikus lelkigyakorlatot
tafiarrt. Hiszem, hogy megint sok embertdrsunknak fog
testi 6s lelki gy6g1'ullst hozni a r€szvlteI. Ne sajniljuk 16

az rd6nket, meg6ri. ,,A hit'szll6rd bizalom abban, amit
rem6ltink, meggy6z6d€s arr6I, amit nem i6tunk." (Zsid
11,1)

Ha Isten szeretet6re vAgysz, testi 6s lelki gy6gyrllsra,
embertdrsaid szeretet6re, akkor rem6lem, nem sajndlod
ri az id6del 6s TE is eljossz.

,,A rem6ny pedig nem csal meg, mert a nektink ajdn-
dlkozott Szentldlekkel krdtadt sziviinkbe az Isten szere-
tete " (R6m 5'5) 

BercziklozseJ) csap



M4sodik hlnass4gomb arr €lek'''

ui J{ajtds

EsktivSk... Eln6zem a sz€pen feldiszitett aut6kat, a

benne nl5 sz1p €s fiatal part'. ' ' vagy a templornban igent

mohd6 rflit hitzasuland6kat...; megmondom 6szint6n:

nem mindig olyan sz€p az, amit gondolok' mini amit

ldtok.
Nem vagyok pesszimista alkat', ezt 'elSrebocsdtom'

Csakhogy. .. Talln az€fi jut eszembe sok minden, mert

egy f6liesikerilt hlzasslg van mdgdttem' \Ilsodik h1-

zissilgomat csak 6vek utl'n rendeztem egy-hAz|lag, s na-

gyon megszenvedtem azt, hogv nem gt'6nhattam €s nem

trIdozhattam. Nem csoda, ha eszembe iut: vajon hdny em-

ber veszi komolyan a htrzassAgof l4it tudnak r6la?

Mennyire 6s hogyan szeretik a leend5 piquka? Milyen

el6k€ s zit6 -f elk€ szit6 b es z 6 I get6s e ke n vettek r €s zt? E s, ha

nem tud,ak, de €rzik: valami hilnyzlk az €letikb6l, amt

e1m61yiten6, jobbd-szebb6 tenn6 a kapcsolatukat, €lettiket

- akkor vagyunk-e, akik ebben segitrink nekik? Nem biz-

tos, hogy meg kel1 vlrni, hogy 6k sz6\ianak nektlnk err5l

;elen kell lennr.ink! ,,Ott" kell lennunk' ha keresnek va-

lamit, vagy Valakit.
Mi irgy eskucltunk egym6snak ordk hfis6get a p6rom-

mal, hogy egyh|zi esktiv6re nem is gondolhattunk (Igaz'

Cn azzil fordultam az Urhoz, csak akkor adjon minket

egymlsnak, ha ez mindkett6nknek ,,haszntrra" vlIik Ez

uolt ut 6n naponta ism€tl5d6 imdm') Akkor ez m€g nem

is nagyon zavafia egyiktinket sem A pirom nem voli

tempiomba jitr6, nem gyakorolta a valltrslt' Hitt Istenben'

6s ez neki el6g volt. En, irgymond, beleszulettem az Is-

ten-hitbe. 0gy ttOtt.- fel, azt szoktam meg, hogy minden

vasir- es Unnepnap mis6re mentunk Hittem is Istenben'

de tovlbb nem nagyon izgatott a dolog Talin nem t61-

zok, ha azt mondom, inkibb megszokdsb6l, sokszor

szinte babonls f6lelembSl tarlottam be sok mindent' amit

az egyh|z parancsolt, mondott. Gyermekhittel 6ltem (ezt

p..ri. csak most tudom ilyen okosan megmondanl!)' ami

nagyon sokunkndl most is megvan'

.{trogy meglett a fiunk, 6n sz6pen elszoktam m€g a

t"-pto-nu iZt6st6| is. Nagyon sok neh6z 6s szimunkra

firic)ilmas dolgon mentr-ink it a pirommal (persze az

oiom sem hilnyzottl).Istenben tovdbbra is hittem, de va-

lami elveszett... Mintha mindennek v6ge lett volna; egyre

idegesebb lettem, valami 6\Iand6an hitrnyzott - de m€g

ne,i .,oit neve. Amikor lett, igy ttivttrk: ISTEN' Rejoftem'

hogy 6 hilnyzlk az €letemb6l, az 6letunkbSl MAr att6l'

hofy kimondtam, sokkal konnyebb 6s szebb iett minden'

Elklzdtem templomba iilrni; a pirom m€g nem igy 56rte

rs ,,1futam". Nagyon nagy orom volt irjra.hallani a szent-

lecteket, evang6liumot - azt, ami 6letr'ink l6nyege' 6rte1-

me - de a szentaldozlshoz nem jirulhattam! (Eleinte m€g

nem hitrnyzott annyira ennek a ,,tllttrsa" ' csak k6s5bb ")
A szentmis6ken dobbentem tA, mr az, ami velem tdrt€nt!

Itt 6reztem meg, hogy a h|zassigunkb6l kiztrtam J6zust'

Felszinre tort a millt, €s nagyon mocskosnak €s hazugnak

tiint. Felkdsztiletlen 6s felel6tlen voltam'

Akkor aBlbhiltm6g nem olvastam, csak a templomban

taltrlkoztam lsten sz3-'-i-''' -i .orintusi lev6l 6s a t6bbi

mind-mind idegen - := -s::i-aios! - 6s irj ,,valami" vo1t'
'Ereztem, hogv ia-a::: :---=.:i;ott! Egy tisztulis, ami csak

kimondva rfnik e:.-.:-:j:l:i. -\kkor mar sejtettem: ne-

kem kell megr-1llcz:::::-- ':::'oz. hogy az 6let sz6p legyen

Tudtam, hogr' li ;c-- :::edanom Istennek az ,,igen"-t'

Igent Istenre . az =:?:z i,etemre, a hozztrm tartoz6kta

Elfogadisi, me,eb::=1:i-': loit'amat indult e1 bennem, ami

gydtieimesen .q.--::'"-::i r-olt. Ez paradoxonnak tflnik, de

iiye.r .,olt. \tikc: -' 33:e :reg rudtam adni magam Istennek'

ez a folyamai =,;1'':rsult. Sebesen koven6k egymast a

kinz6 €s cscdi-::c= esem6nyek. Le kellett rombolni min-

dent az alarcr: szelencs6re volt alapom, amit sztileim-

nek koszon:e::.'l - €s onnan irjra 6piteni az eg€sz 6letem

- de m1r ii',;-^'= ataqam Istennek. Lhtrzassigom azonban

m€g minrS -:'::izna" volt. S ez nagYon,kinzott Nem

gy6nharat:. 'je ig1' megtanultam az tJ1ral ,,tgaz5'n"

besz6lr.. \e,i sirtam, panaszkodtam; majd T6le k6tem

bocsir:l,r:. segisCget. 6 volt 6letem oszlopa, kerete:

minde:e. De nem trIdozhattaml Abban az t'd5ben kerult a

kezet::e e5- cikk, amely a nem szents6gi hlzassigokr6l

szoli. F'c:en tallltam meg a kovetkez6ket: a nyugat-

eur6rai egrhlzakban (nem mindenhol) kiv6teles alkai-

fllaii,3. nreg \:an engedve a szenttrIdozSs a nem szentse-

gi .12a-ssigtt kototteknek. Ez nagyon fellelkesitett ben-

i.tn--, a pirommal. Abban az id6ben szolgiit n6lunk egy

d::loniios ar.va, kinek a segits6g6t k€rtuk O nagyon
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bolcsen ennyit k€rdezett: Mi6rt nem rendezik a htrzas'

sigukat? S elkezdttik... Jott egy erd6lyi egyh6ziog6sz, aki
,,el6vett" engem. Akkor denilt ki, hogy mennyi hazugsd'
ga lehet egy ,,szents6gi igennek". Olyan dolgok meniltek
fel, amire nem is gondoltam. Yal6jitban csak a butasl-
gom, tudatlansdgom 6s a k6nyelmem volt az oka annak,
hogy nem rendeztem eddig hdzassdgomat. A ,,paragrafu-
sok" me5imondt6k a maguk6t. Nydr volt, 6s mi beadtuk a

k6relmet a hdzassSgom semrniss6 nyllvinltlslhoz. Koz-
ben az 6letem krilonb6z5 vlltozlsokon ment et. Hol lent
voltam. hol fent. de mAr az tJrraL

Az adventi idSben minden reggel elmentem a temp-
lomba. Az irton oda 6letem szakaszain mentem vegig,
azokat szenvedtem el, s jutottam el a megbocsatasig. A
szentmis6ket v6gigsirtam, a szent6ldoz6sn6I €n is ,,6Idoz-
tam" - gondolatban. Nagyon kem6ny id6szakom volt ez.

Kaprunk ugyan biztatLst a k6relmtinkkel kapcsolatban,
de semmi tdbbet. Eszembe jutott az is: mi van, ha m6g-
sem kapom meg a semmiss6 nytlvftnitdst?l Ez a gondolat
iszony[r fljdalommal j6tt, m€g most is eml6kszem, ho] €s

mikor tort6nt. De elfogadtam ezt is, azzal a gondolattal:
legyen, ahogy Isten akarya.

Jott a nagyboiti id6, ami nekem is bojt volt. Vdrtam, 6s

tettem a dolgom. Kozeledett a Hirsv6t, 6s nekem ,,csak"
az Istenre val6 rdhagyatkozts marudt, semmi tobb. Nem
tudok err6l az id5r5l figy emlit6st tenni, hogy ne 6ln€m
6t 6jra az eg6szet: m6g most is ugyanaz(. 6rzem, de m6r
tudom a v€g€tl Eljott a nagyszombat 6s veie az 6n
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,,haI6Iom". Elmentrink a pdrommal a templomba. Sem-
mire sem eml6kszem; csak riltem eglsz id6 alatt 6s foly-
tak-folytak a kdnnyeim. Csup6n egy gondolatom volt:
elhagyott az Istenl M€g a hal6l is jobb, mint Isten n6lktil
€lnil Ha 6 elhagyott, akkor mi 6rtelme az eg€sznek?! hn
m6g ilyet nem Ereztem soha! A megsemmisril€s hatlrln
voltam. Akkor a ,,semmi Sgdn :.Jrlt a szivem". Borzaszt6
voltl Amig mindenki boldogan alleluj6zott, 6n a sirban
fektidtem. Nem tfilzok, val6ban ezt 6ltem meg.

De Isten az1rtlsten, hogy csodit tegyen. Mdsnap a reg-
geli szentmis€n azzal fogadott a pdrom: az atya tegnap
eg€sz nap keresett minket. Megvan az eredm€ny! Ossze-
hlzas o dhatunkl Aldozhatunk !

Gondolom, nem kell semmit irnom arr6l, mit ereztem
akkor. Amit most is, irds kozben: j6 €s trgalmas az Isten.
N6lktlle az 61et: ha16l. Nekem akkor volt a ..felt6mad6-
som".

A. hdzass|gunk mds lett. Nem felt6tlenr-il jobb, hanem
teljesebb, hiszen az6ta nem volt olyan nap, hogy ne vet-
tem volna magamhoz Krisztust. Annyira vigytam m6r erre
a plllanatrat. Csak 6 ad er6t ahhoz, hogy megbocsdssak,
elfogadjak,,,cipeljek", feldlljak, 6lIva maradjak...: szE-

russar<! Nem mindig kdnny6, de Vele-Erte-Benne-Miatta
6rdemes. S6t kell! Nem szabad feladni!

Csod6latos emberekkel voltam akkor k6nilv6ve! Ko-
sz6nok nekik mindend Aldott l6gy, Urunk, hogy meg-
teremtetted 6ket! 

Anna

Mehetek-e gy6nni, dldozni?
Ndbdny sz6 a bd.zas sd.grendezdsrd'l

nem az egyhLz onk6nyes rendelke-
z6se, mellyel valamelyiktinket is meg
szeretne fosztani a szents6gek 6let-
ad6 kegyelmeit6l, hanem Krisztust6l
kapott parancs alapjln teszi ezt. A,

kereszt6ny ember feladata €s kdteles-
s6ge pedig az, hogy az akadliyt el-
gorditse az 8tb6l, 6s tfa vehesse a
szens69eket.

Milyen esetekkel lehet tallIkoau a

leggyakrabban? Yan, aki figy gondol-

1a, hogy nem jdrulhat a szentgy6-
nlshoz €s a szentlldozlshoz, mefi
nem €l a hdzastS.rsivaL Ezek az em-
berck 6ltal6ban nagyon meg vannak
lepve, amikot azt halljak, hogy nyu-
godtan gy6nhatnak, lldozhatnak. Az
egyhdz ugyanis lndokolt esetben ie-
het6v6 teszi a ktilonvdllst, vagyis az

6gyt6l-asztalt6l val6 elvLIaszt|st a

h|zassigi kotel6k fenntafilslval.
Ameddig az ilIetd nem kdt irj, tor-
v6nytelen kapcsolatot, addig a szent-
s6gekhez jlrulhat. Bir a kereszt€ny
hlzasokat felhivja a tow€ny arra,

hogy ha egy m6d van ri, a csal1d
egys6g6t szem el6tt tarva ajdnlatos,
hogy egymlst megajdnd€kozz1k a

bocsinattal. De ha semmik6ppen
nem megy az egyittlI€s, akkor lehet-
s6ges a kr.il6nvdl6s.

Tal6n a leggyakoribb eset, amikor
valaki katolikus hdzass6got kotott,
elvllt, 6s mdsodik h2nass6g6t emiatt
nem kototte meg egyhLzilag. Ilyen-
kor nagyon sok esetben van lehetS-
s€g hinass6grendez6sre. Az €w€nye-
sen megkotott katolikus hlzassAg ter-
m6szetesen felbonthatatlan, 1m ilyen-
kor 6ppen azt vizsgaljak meg az

illet6kesek, val6ban 6rv6nyes volt-e a

htrzasstg. Ha kidenil, hogy nem, a

hdzasslgot semmiss6 nyilv6nitj6k,
tehdt kijelentik, hogy a szents6gi
h6zass6g annak idej6n l6tre sem j6tt.
Ebben az esetben kenilhet sor a m6-
sodik h6zass6g rendez€s6re, melyet
most mdr €rvCnyesen, templomban
lehet megkdtni. Ekkor a m6r €w€-
nyes szentsegi hlzasslgban 615 felek

Sok katolikus nem gjt6nltat, nem
dldozbat, mert nem egjtltri'zilag
rendezett ltdzassdgban 6L Sokan
nern is tudjdk, ltogjt szdmos eset-
ben lebet6sdg aan a bd.zassdg
rendezdsdre. Vary aki elodlt, mdg:
i.s jd.rulbatna a szentsdgekbez, de
nem tud r6la. Ezekrdl a" kdr-
ddsekr6l sz6l rdaiden Molnd'r
Jdnos alya aldbbi trdsdban.
Fogadjuk meg tandcsdt, 6s ford'ul-
junk bizalommal aa'lamelyik Pa-
punkhoz, aki ta.nd.ccsal ds feluil'ti-
go s tt tis s al s zolgdlh at a. b dz as s dg-
rend.e zd s leb etds dgeir6'A

Bizonyita sokan ismertink olyan
katolikusokat, akik hdzassilguk rcn-
dezetlens6ge miatt nem 6lhetnek a
szents6gekkel. Lehet, hogy 6ppen mi
vagl.unk abban a helyzetben, hogy
nem jirulhatunk a szentgy6ndshoz €s

a szentaldozAshoz, mert nincs ren-
dezve a hlzass|gunk.

Meg kell 6rtenLink azt, hogy ez
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teljes joggal jlrulhatnak a gy6nlshoz
6s szentilcioz6shoz.

Egy misik eset, amikor a felek
egyike nem j6rulhat a szents6gekhez,
mert vegyes htrzassigban 61, €s nem
a forma szerint k6tottek a htrzass1-

got. Magyarul az egyik f61 katolikus.
de a hlzassigot nem katolikus temp-
lomban kotottek.

Ebben az esetben az egYhLz az

figynevezett gyokeres orvoslist ki-
nAlja. Ez a lehetosEg en'6nr-telen
htrzassigokra vonatkozik. Az iilet6-
kes eg1'hdzi hatosig a megfelelS i-izs-

gtrIat uttrn €rv6nyesnek nl'i1r-6nithatja
a htrzassAgot a h6zass6gi eskri meg-

tjitlsa n61kul. Tehltt ha valaki eddig

az€rt nem fordult a Pl€b6noshoz,
rnerr am61 f€lt, hogy ki tudja, milyen
torrilikon ke1l keresztulmennie a

hS.zasslga 6rv6nyesit6se miatt, ne f6l-
jen em5i. A gyokeres orvoslissal gyo-
ker€ben orvosl6dik a hdzasstg,
amint a nev6ben is benne v^ni te]n t
r-isszamen6 hatlsa van a hlzassig-
kot6s pillanatdra.

Hasznitljuk ki tehlt a lehet5s6get,
6s bitran forduljunk k6r6sunkkei
e g,vhizkozs€gunk p16b1n os Aho zl

Akik hizassdgkot6sre k€szuinek,
azoknak term6szetesen tudniuk keil,
hogy a katolikus f€I szAmAta kotele-
z5 a forma megtafiesa az €n'€n)'es-

s6ghez, vagyis katolikus PaP 6s k6t

tanri jelenl6te. A katolikus f61 sz6-

mtrra csak az igy megk6tott hLzassig

6rv6nyes. Ha viszont semmik€PPen
nem lehets6ges a forma megtartasa,

akkor lehet6s6g van aforma ai6li fol-
ment6s k6r6s€re a f6pisztort6l. Eb-

ben az esetben katolikus szempont-

b61 is 6rv6nyes lesz a hLzassig.
Az egyhlznak a htrzassig szents6-

g6vel kapcsolatos k6r6seit tehet ne

akadltlyoknak, hanem atyai gondos-

kodlsnak vegyrik. Lz egyhitz mindig
is lelkr,ink tidvosseget tartja szem

el5tt, amikor ezeket k6ri t5lunk.

MolnarJdnos
unguari kaplan

Egy 6lom uzenete
Almomban \trto gat6ban ilrtam Istenn6l. B ekopo gtam,

hogy besz6lgetnl szeretndk vele, ha van titm ideie. Az

Ur elmosolyodott 6s igy vllaszolt:

- Az €n id5m v6gtelen, mindenre jut bel5le. Mire

vagy kiudncsi?

- Az 6rdekelne, mit taftasz a legfurcs6bbnak az

emberekbenl

- Azt, hogy nem szeretnek gyerekek lenni, siettetik a

felnSn6 vtrllst, majd visszav6'gy6dnak a gyermekkotba.

Azt, hogy aklr az egEszsCguket is fellldozztrk, hogy

sok p6nzuk legyen, majd rengeteg p6nzt koltenek rl,
hogy vissza"yqet eg6szs6guket. Azt, hogy izgatottan

lesik a iov5t, hogy megfeledkeznek a ielenr6l, igy

azt6n nemhogy a i6v6t, de a jelent sem 6lik meg. Azt,

hogy 6gy 6lnek, mintha sose haln6nak meg 6s (rgy hal-

nak meg, mintha sose 61tek volna.

- Aryak6nt mit szeretn6l, ha gyerekeid mely tanulsd-

gokat jegyezn6k meg?

- Tanuljlk meg, hogy senkib6l nem lehet er5vel ki-

csikarni a szeretetet. Hagyni kel1, hogy szerethessenek.

Nem az a leg6rt6kesebb, hogy mit szeretn6nk az €Iet-

ben, hanem az, hogy kik dllnak mellettrink. Tanuljdk

meg, hogy nem c6lszerii m6sokhoz m€rni magukat,

saj6t magukhoz k6pest legyenek elbitilhat6ak. Fogad-

iitk el, hogy nem az a gazdag, akinek a legtobbje van,

hanem az, akinek a legkevesebbre van szuks6ge'

Tanulj6k meg, hogy csak o€h5'ny mdsodperc kell
ahhoz, hogy m6ly sebeket ejtstink azokon, akiket

szerettink, 1m sok-sok 6v kell ahhoz, hogy ezek be-

gy6gyuljanak. A megbocsittrst a megbocs6tds gyakor'

Iisinak 6tj6n kell megtanulni. El kell fogadni, hogy

vannak olyanok, akik m6iyen 6reznek, de nem tanul-

tlk meg kimutatni 6rzelmeiket. Meg kel1 tanulni, hogy

b6rmit lehet p6nzen venni, csak boidogslgot nem. K€t

ember n€zheti ugyanazt a dolgot 6s m6gis k6t m6sf61e

dolgot \6tnak. Meg keli tanulni, hogy az az igazi bat6t,

aki mindent tud r6lunk 6s m6gis szeret. Nem mindig

e16g, ha mdsok megbocsitanak, meg kell bocsAtanunk

magunknak is.

Btcstzisndl megkoszontem szavait, O pedig igy

vtrIaszolt

- Az emberek elfelejtik, mit mondt6l, mit csiniltdl'
De arra mindig eml€kezni fognak, hogy €tz€seket 6b-

resztett6l bennuk.
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L.
- Koszonom, doktor irr! - mondta Eva, €s letette a tele-

font. Aztdn a f€g€hez fordult:
- Azt nrondta az o{vos, hogy a jov6 kedden menjek el

hozz6,6s akkor pontosan megbesz6lhetjik az id6pontot.

- Igen, j6 lesz igy - mondta G €za. - Teljesen f elboritanl
az 6letunket. Tiil kordn jott ez a gyerek, de nqm igY ter-
veztiiLk. €n m6g €lvezni szeretn6m az Cletet - csak veled.

-En is, drig6m- mosolyodott el'Eva, majd el6vett egy
csomagot.

-Mj.ez? - k&dezte G€za.

-Himzett terit6. Nagyaplnak csindlom m6r tdbb mint
egy h6napja. Holnap el is viszem neki, a szilet€snapjira.
Csak agg6dom egy kicsit...

- Mi€rt?

- Mert a n6v6rem mdr elmondta neki, hogy mit
akarunk. Es 5 ellenzi az abofiuszt Azt mondja: gyilkos-
sag.

- Ugyan! Mit tor5dsz vele? A mi 6letrink az a mi6nk. Ne
szoljon bele.

- Igaz. ..

z.
Mdsnap Eva sz€pen becsomagolva elvitte a hossz(r

ideig k6szitgetett ajdnd6kot. Kicsit agg6dva csongetett be
az ajt6n, de nagyapa mosolyg6san fogadta, igy megnyu-
godott.

- A szrilet6snapod miatt j6ttem - mosolygott Eva.

- Ugyan! Az 6n koromban mtrr nem szimolia az ember
az Cveket - legyintett nagyapa.

- Szerencs6re te j6 erdben vagy - mondta fva, 6s izga-
tottan el6vette az ayind€kot:

- Ezt neked hoztam. Boldog sztilet6snapot!
Nagyapa sz6 n€lktil elvette a csomagot 6s kibontotta.

- Na? Ugye tetszik? - k&dezte orommel Eva. - A te iz-
l6sed szerint csindltam!

Nagyapa szigorir arccal feln6zett, majd az ajlnd€kba
kapott terit6t egy hatdrozott mozdulattal a sarokba haii'
totta.

- Nem kell! - kiSltotta. - Nem kell!
'Eva elsipadq forgott vele a'vll6g. Ilyet m6g soha nem

tett vele 
^agyapa. 

Majd lassan osszeszedte magdt:
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- Hogy k€pzeledTl - kiablita a kdnnyeivel kr.iszkodve.

- Hogy tehetted ez9l Ha tudndd mennyit dolgoztam vele,
annyit tervezgettem, hogy olyan legyen, ami tetszik ne-
ked, mennyi id6t szlntam 16 €s igen... igen, a szivemet
raktam bele!! Te pedig csak tgy egysze{ten behajitod a

sarokba! HAt van neked egylltalln fogalmad arr6l, hogy
mit jelent ez nekem? Hogy lehetsz ilyen kegyetlen?! - 6s

feldirltan az ajt6 fel6 indult. Rettenetesen 6rezte magtrt.

Ekkora fAjdalom 6s pont nagyapit6ll
Mdr majdnem az ajt6hoz €rt, amikor n Wapa megl.l'li-

totta.

- Te is ezt mondtad Istennek! - mondta. - 6 is aiin-
d6kot adott neked 6s G€zLnak is. Mennyi tele van ve1e,

hivatlsl adott annak a gyermeknek, feladatot, amit csak 5
vtgezhet el. Es Isten 6rome? Olyan orommel 6s szeretet-
tel ajindlkoz minden gyermeket a sztil6knek. Es te
G€z|vaI egyszerfen azt mondod Neki, hogy nem kell!
Ugye, milyen szivtelen dolog? Istennel 6s a gyermekkel
szemben is.

Fva sz6 n6lktil kiment az ajt6n, htr:rra se n€zett. Lelk6-
ben kavarogtak az €rz€sek 6s gondolatok. Amit 6 €rzett
az ailnd€k semmibev6tel6vel 6s igen... Istenre gondolt,
akr szintln ajlnd€kot adott.

Csak az els6 utcai padig jutott el. Letllt 6s keserves si
rdsra fakadt.

3.
Amikor G€za meghallotta, hogy Eva hazalott, kikiabllt

neki az elsszobAba:

- Besz6ltem a f5nokommel, 6s el6bb hazajohetek ked-
den. igy el tudlak kis6rni az owoshozl

Eva lassan bement a szob6ba,6s mikor G€za megltrtta,
rCmtllten n€zett kisirt arc6ra.

- Mi tortent, drigtrnt Ulj iae b. Mi a bai?

- Nem megyek jovS h6t kedden sehova...

4.
Nagyapa 6ppen frjsdgot olvasott, amikor csongettek.

-Eval - nyitotta ki az ajt6t. - Gyere be! Micsoda orom!

-6, nagyapa! Szeretn6m neked megkoszdnni a mfilt-
korit. Amit mondtil!

- En nem akartalak megblntani... - kezdte nagyapa, de
Eva f€lbeszakitotta:

- Tudom! - mondta vtd6man. - Es ha tudnid, hogy
az6ta mllyen 6rdmmel teruezgetr.ink! Vetttink babahol-
mikat, itrendezttik a lakdst, €s G6,za sajdt kezirleg csinii
birtorokat. S6t! A mirltkor egy babakocsival jott haza.'Es
ha litndd, hogyan btiszk6lkedik mindenkin ek azzal, ho gy
nemsok6ra apa lesz! Sz6va1, nagy izgalommal v6rjuk
mindketten a babAtl Es ezt neked kosz6nhetjrik.

- Nem, nem - mosolygott nagyapa -, ti dontottetek he-

lyesen. De milyen j6, hogy eljott6l, mutatok neked va-

lamit.
Mivel m6g az elsszobAban 611tak, nagyapa bevezette a

szoblba fvfu 6s az asztaka mutatott.
Az asztalon, most mlr m61t6 helyen, ott diszelgett az

ajlnd€k himzett terit6...
n P'K'
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Etrazer ninnx

Aprilis 17. A VIII. Ifjfslgi Talllkoz6 GSlccscn a New
Age vesz6lyeire hivta fel a figyelmet, melven rintegy 50-

en vettek r€szt a kornyez5 falvakb6l. r'6rosokb6l.

Apnlu 23-25. Munkacson- mindk€t lzorosztaly szitmf'ra

- m e gren de zt e k az Egth a zme g1t ei H i t i c ;t i' e |s et4) d dn'tdj e t.

Mljus 1. Ultreia-talllkoz6t tartonak ]lunkicson Cursil-

16sok szimlra. A program a sz€kesegrhizban a 9'00 6tai
szentmis€veI kezdSdott, majd csoporrbeszClget€ssel 6s

a gap 6v aI folytat6 dott.

Mdjus S. Ifirtsagi szenhnise t'olt az ttnguari pl1bania-
templomban. A szenhnise utdtz Silfue Jen6 adott koncertet

a resztueudknek.

MlLlus 22. A munklcsi sz6kesegyl'rlzban megtattottlk a

W. Kdrpltaliai R6mai Katolikus K6rustalilkoz6t. Kilenc
k6rusban kb. 150 dnekes adott e15 k6rusmiiveket.
Gyermekk6rusok 6rkeztek Husztr6l 6s Viskr51, ifjits6gi
k6rtrsok Beregsziszb6l 6s Nevetienfaiub6l, feln6tt-
k6n-rsok pedig Aknaszlatin6r6I, Husztr6l, Munkicsr6l.
Ungvdrr6l 6s Viskr5l. Szerepelt mdg a Dobos Szergej ve-

zette, mllnkecsi fiatalokb6I aII6 von6s kvintett, valamint

Szab6 Viktor Gdbor budapesti orgonam[iv6sz. Vend6-

gtink volt B6res Gyorgy atYa, a magyarorszigi Gregoriin
Tdrsasig elnoke, aki B6csben teljesit szolgLlatot

Ungvdri szaY al6v ers e nY

.Lz ungviti, Szent Gydrgyt6l elnevezett r6mai katolikus

templomban mdjus elsd vas6rnapi6'n anylk napi szaval6-

versenyre keriilt sor. Az esem6ny szentmisevel kezd5don.

melyet M6szlros Domonkos atya celebrd.lt.

A szaval6versenyen - k6t kateg6ritrban - 37 gyerek in-

dult, 5-B 6s 9-11. osztdlyosok. A vet61ked5be, felk6szitSk-

k6nt, a hitoktat6 tanlrok mellett az Illet6 iskollk magyat
tan|rai is bekapcsol6dtak.

Az 5-8. oszt. kateg6nAjiiban az els6 l-relyen T6th Ger-

gely (Konchdza), mlsodikon Marcsdk Gergely (Homok),

a harmadikon pedig Ungr'lri Eva (Csap) v6gzett.

A 9-11. oszt. mez6nr-6ben Kocsis Vikt6ria (Szurte) lett

az els5, a mdsodik heir-ez€s Petro Isfvln (Homok) 6s

Fazekas Melinda (Sa.a:l:cn) kozott megosztott volt, a har-

madik helyezdst pecrg Fazekas Andrea salamoni
versenyz6 foglalta e-"

Minden r6szn'er'5 :iei'eiet 6s ajind€kot kapott.

FErrrivA.sox

DL Munk6.csi Katolikus Ifrlsdgi Talilkoz6

Jirnius i-3: :., -, crai kezdettel kerr-il sor a IX. Kitrpitt-

aljai Katc--:s l--r-1slgi Tal6lkoz6ra Mttnkicson, a sz6kes-

eg1,htrzbz:- -r =1,koz6 mott6ja: ,,Szeretn6l boldog lenni?"

A taldk:z: ::::gnlr-ott eI5ad6la Roska P6ter atya, az esz-

tergorr :z::::::riiium spiritr-rdlisa. Minden 1' 4. €let€v €t b e-

tolto- --l:--- -r-irunkl

Rcs',: Pc:er a$-a mindenkit arra k6r, hogy a talfikoz6ig
ru:r33::2i i::-r6dkozzunk el a klrpitaljai rfi(s|g€rt, ktllo-
nc-.e:: a -:--'trkoz6 t€szNev6i€rt egy Miarylnkot.

.i:1i:::rs 6. Ifjfisagi szentntise lesz tlnguaron, a pbbAnia''
:en:-:)':.nban.

_rrdus 21-25. Ministrins Tlbor \esz 12-74 6ves minist-

:irsok szAmAra UngvZiron a Szent Gell6rt Koll6gir-rmban,
iiien-e Kerekl'regyen. Jelentkezni a pldbdnosn1l vagy a
niinistrlnsoktat6ntrI ifnius 1 -j6ig lehet.

-I6nius 26-in, cle.10 6rakor pap- 6s diak6nusszentelEsre

kenil sor a munkdcsi Totlrs-i Szent Mdrton Sz€kesegy-

hlzban.
A krisztushivSk koteles ek az AItaIuk isrnert szentel€si

akad6lyokat a szentel€s el6tt az ordinlriusnak vagy a

pl€bdnosnak jelenteni (CIC. 1043. klnon).

ui J{ajtds

IiI.. K6rrplfialjai GitAros T1bor
2004. titcs 73-79.

Jelentkez€si laP

NEv: SzUrer€sr oAr.ur,t: eu 79- bo- na.P-

Ciu: (irAnyit6sz.. helyseg):

(utca, htrzsztrm): TELEFONSZAM:

M rLvEN szINrEN GIlARozoL? (A megfelel6t iel61d meg!)
I Kezdd csoport (nem tudok gltfuozni)

) Hatad,o 1, (n€hlny egyszeriibb akkordot 6s 6neket ie tudok iltszani)
I Halado 2. (ismerem az akkordokat)

A plEbdnos ajtrnltrsa:

A jelentkezdsi lapot 20O4. junius 2+-ig kell bekrild.eni a Szentezdiroda cim€re (89600. Munkd'cs, Bdke t't" 15 )
variuk .a jelentkez6ketl Akd korbatar: 14 au. A td.bor (Jngud.ron, a szent Gell'rt Katotikus Koll1giwnban lesz 2004. jtilius lj

6s 19. kozott. Gitdrt mindenki bozzon magaual!



Jirnius 28. Boldog Romzsa T6dor v6rtanfr prispok erek-
Iy6inek awitel6t rinnepeljrik ezen a napon. Lz egy €vvel
ezelStti esem6ny eml6k6re szentmise lesz az ungvlri
gorog katoliktrs sz6kesegyhltzban, ahol a boldogg| ava-

tott prispdk erekly6it 5rzIk. A szentmise utln a gorog
katolikus szeminirium szentel6sdre kertil sor.

Jutius i-4. uunkacson, a Pakb-bdzban Roska P'1ter

atya feln6neknek tart lelkigtakodatot. Jelentkezni a Szer-

uezdirorJaban (a 54670-es telefonszamon) iunius 15-eig
lebet.

FELH1VAS A vII. nAN KULTTREABORRA

Kedves Torzstagok 6s Minden Erdekl6d6l El6rtr.ink a

Riti Kultirrtdborok 7. 6vfordui6jfhoz. Id6n, sajnos, nem
tdborozhatr-rnk R6ton (lpitkez€s miatt), igy csak az Ide-
gennyelvi Tdbort tudjuk megszervezni, Munklcson. Azok
jelentkezds6t vdrjr-rk, akrk mir betoltott6k 13. 6let6vuket,
6s legallbb 1 €ve tanuljdk az angol vagy n6met nyelvet.
A r6szletekr5l k6s5bb tlj€koztatjtk a jelentkezSket.

A jelentkez6si lapot a ral ptiiania cim€re k6rjtik el-
ktildeni jilius 10-ig:

Szent Mil-rdly Pllbinia (VII. Tdbor), 89433. Rit, Rlk5czi
tr.,41..

Onismeret - mindenkinek
Ismerd meg Onmagadl

Onismereti csoportfoglalkozlsokat tartLrnk az ali.lrbi
id6pontokban Munk6cson, a Nedeczey u. 20. sz. alatt16.-

v6 Munkdcsi Magyar Nyeivri Liceum 6ptilet6ben. Ezen

alkalmak sor6n a r6sztvev5k a pszichodrdma m6dszer€-
vel, jdt6kos formiban dolgozzlk fel az aktutrlis t6mdban
meg6lt llettap asztalataikat.

2004. jirnius 5.

Tima: Eletltnk szerepei, n6i 6s f€rfi szerepek

15-

2004. jirnius 19.

Tema: Agresszi6, bffn, bfintudat
Szeretettel vlrunk minden 25-50 €v kdzotti pedag6gust,

hitoktat6t, papot, orvost 6s minden 6rdekl6d6t, akik figy
gondoljdk, hogy onmaguk helyesebb megismer6s6vel
6lettikhoz 6s munkdjukhoz segits6get kaphatnak. Az
e$,uttlet mindhdrom alkalommal reggel 9 6rdt6l18 6rdig
tart, egy6r6s eb6dszrinettel. Etkez6s6r5l mindenki maga
gondoskodik. A r6szv6tei ingyenes. Jelentkez€s a foglal-
koz6sokon, szem6lyesen.

Az egyes alkalmak egymdst6l ftiggetlenek, ktilon-kr,'rlon
is r6szt lehet venni rajtuk.

A foglalkozisokat Babdly Andrds atya, ment6lhigi6n6s
szakember vezetr.

Tan€i itna6ra

Jfinius 3. Munklcson, a r6mai katolikus kdpolndban
17.00 6rakor kezdSdS szentmise utdn.

Jirnius 11. A csapi a r6mat katolikus templomban, 17.00
6rai kezdettel.

Hiwtnk mindenkit, nemzetisdgre 6s felekezetre ualo te-
kintet ndlkail!

Szents€g irnhdtris i$ ftsngi €nekekkel

Jirnius 8. Ungvilon, a r6mai katolikus templomban,
18.00 6rakor kezd6dS szentmise utan.

Junius 17. Munleacson, a romai katolikus kapolnd.ban,
a 17.00 orakor kezdddl szentmise utd.n,

Mindenkit nagy szeretettel hir.'unk 6s vdrunk!

Ktrror,u rrlREK

Szentt€ avat6sok a Szent P€ter-tdren
Vatikdn: II. Jdnos P6.l pipa mljus 16-dn, vasirnap d61-

el6tt 10 6rai kezdettel tinnep6lyes szentmise keret6ben
szentt6 avatott hat boldogot. Kozttrk a korunkhoz
legkozelebb ill6, Szent Giovanna Beretta Molla m6lyen
hiv6, olasz gyermekorvosn6t. Giovanna Beretta Molla
negyedik gyerrnek6t varta, 

^mlkor 
folfedeztek a m6h6n

egy rosszindvlati daganatot, amit azonnal el kellett volna
tdvolitani - ez azonban a magzat 61et6be kenilt volna. 6
lemondott sajdt €1et€r6i. ,,Csak a gyermeket ments6tek
megl" - k6rte. 1962 nagyszombatjdn eg6szs6ges ledny-
gyermeknek adott €letet, majd a szt116s r"rtdn egy h6ttel
nagy szenved6sek kdzepette meghalt. Utols6 szavai ezek
voltak: ,J6zus, szereilek." Ekkor 39 €ves volt.

2004-ben Szent Giovanna Beretta Nlolla tisztelet6r'e

templomot szenteltek R6mdban, ahol a fiatal ptuok,
Iednyanyitk, kisgyermekek 6s id6sek lelki gondoztrs|val
foglalkoznak. WMK

u1 J{a jtd s

JEI-ENTKEZESI LAP
WL lclegennyelui Tabor autg. 1-8,

NEV:

SZ{]L. DATUM): 6v: 19_
I,AKCiM:

h6 naD

rinyit6szAm

helys69

Lttca, hazszam

TELEFONSZA]T,I (t<Oddat),

VALASZTOTT NYELV:

[ ] ANGOL

t I Nnunr

FIANY eVe teNUtOp e NYELVET?
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Szentek
N6ri Szent FiiltiP
UNNspn, rvrAJus 26.

'N6ri Szent FuloP Firenzlben szi-
lerett 151,5. jrllius 2I-€n. Sztilei

ei6kel5ek voltak, j61 tanult, jimbor-
siga nagyon komolY vo1t. Gvermek-

kordban az engedelmess€ge, fiatai

kortrban a tisztasaga volt felr[in5'
H6tat forditott a gazdag oroks6g-

nek, kem6nyen tanult, kozben boj-

tolt 6s tanitott. Filippo Neri vidim
emberke. volt, szulei 6s tArsai ,,j6
Pipp6"-nak ne\reztek' A domonkos
aty6kn6l tanult, t51uk tanulta megaz
evangdliumi szeg6nys6g szeretetet'

A csalid kereskedSnek szerette vol-

na nevelni. NagYbitYjdhoz kerult

San Cerman6ba (NdPolY mell€). 6

azonban nem vonz6dott a virhat6
gazdagodls fe16. Sokat viv6dott,
mert nem tudta eldonteni, mi az

igazi hivatasa.
Sokat im6dkozott, maid 18 evesen

R6m6ba ment. Nevel6nek 611t be,

mikozben 6 maga szotgalmasan ta-

nult. Maga kor6 gyrljtotie a fiatalo-

kat, 6csorg6kat, csavarg6kat. Meresz

elhat|rozlssal 25 €ves kordban na-

gyon aktivan 6s hatdsosan kezdett

R6miban teriteni, sokan megt6rtek

hatdsara.
Gy6ntat6ia tandcsLta, s6t Patan-

cslra 1551-ben pappi szenteltette

mag6t. PaPokb6i 6s vii6giakb6l
kozoss6get gYfjtott maga kot€, ez

volt els6 orat6riumuk a r6mai San

Girolamo della Catitit templom mel'
lett. A fiatalok itt hittant, zen€t,

6neket €s imddsdgot tanultak.

Igen sok onmegtagadlst v6IIaLt,

sokat im6dkozott. Mivel mise koz-

ben rendszeresen tobb6ris eltagad-

tatdsba esett, enged6lYt kaPott,

hogy magdnklPolnlban mis€zzen'

Lelki gyermekeit a templom meliet-

ii papi h6zba gyfritotte ossze imtrra,

lelki olvasisra, 6nekre, zen6re' Min-

dig j6kedvt1, vidlm ember volt,

tfjaiv al rendszerese n iAtszott. J elsza'

va volt: megvetni a vll6got, de koz-

ben senkit sem vetni meg, csak

onmagunkat 6s a megvettetest'
M6rhetetlenil allzatos volt. P6pai

felsz6litiLsra megalapitotta az ora'

tori6nusok papi tdrsulat6t, akik ige-

hirdet6ssel, nevel6ssel foglalkoztak.

Mindenkinek 6szinttn megmondta

v6iem6ny6i, sokakat nevelt. PiPik
6s szentek lelkiaryja vo1t.

Hal|lit el5re megjovendolte.
1595. mdjus 25-€n, 6ldoz6csutor-

iokon llszaka megdldotta m6g fiait,

majd hajnali h6romkor csendesen

lehunya szem6t. Ha\iia'ttttrn m6r

k6t h6nappal megkezd6dott a

szentte avatlsi eljitdsa, 7622. m61us

74-€n pedig szentte avatt6k.

Jelmondata ez volt: Yiddman' i6t€-
kosan, szentul haladl Isten OtszAga

fe16!

flet€r6\ film is k6szu1t, a hires ,,Le-

gyetek j6k, ha tudtok", melY video-

kazettln is hozzAf €rhet5 -

Magdeburgi szent Norbert
(LOSo-1134)
UNNeps: ;uNIus 6.

Norbert a mai Hollandia terulet6n,

Gennepben szuletett. Szuiei - egY

litomls alapjdn - mfu kiskorlban
irgy gondoltik, hogl'' Isten a PaP-

sigra hivia. Mir nagvon kor6n elhe-

Iyezt€k egy kdPtalanban (PusPok

koriili papi testulet), ahol megkapta

a kisebb rendeket. de nyilv6nval6an
nem volt szdrtd€klban PaPnak
Ienni. Gazdag volt. pompakedvel5,

tuzes ked61y6 6s igen hajlott a sz6I-

s6s6gekre. Elet6t eg1'-re inkdbb a
foldi oromokre rendezte be. Mind-

ezek ellen6re fyitsAgAt semmif6le

ball€p6s nem terhelte.

1110-ben a kolni 6rsekkel egYutt

elkisCrte R6m6ba \:' Henrik csSszfut'

Ott l6wa a p6pa kiszolg6ltatottsdgtrt,
valamint a vll|gi hatalom €s az egy-

h6z kozti feszultsEget. \orbert meg-

€rezte, hogy vllasztania kell a

csdsz6r- 6.s a PiPa kozoti. K6s6bb

folaj6niottak neki egy puspOks6get,

ami akkoriban nagy vagyont is

jelentett, de 6 nem fogadta el.

1115-ben tortCnt igazr megt€r€se

egy kolostorban, ahol kaPcsolatba

kerr-ilt nlhAny, reformot surget5

szerzetessel. Ekkor szenteltette ma-

g6t papp6 a kolni 6rsekke1. Szembe-

fordult a klptalan 6letstilusdvai,
amlhez 5 is tartozott. Lemondott
javadalmair6l, birtokair6l. P6nz€t

szCtosztorta a szeg€nyek kozott 6s

vilndotprldikdtork6nt jarta az orsza-

got. A forrdsok tanistga szerint

rendkivul i61 tudott Pr6dikllni.
Kezdetben f6 torekv6se vo1t, hogY a

viszllyokat elsimitsa, k6s6bb tuzes

beszddeivel kovet5ket toborzott az

ti lletformlhoz, amit alaPitott.
Minden gondja a szeglnYekte €s az

apostoli 6letre irdnl'ult. Fontosnak
tafiorta a p|pival va16 egYs6get.

Elment II. Kallixtuszhoz, hogY 5
irjitsa meg pr6dikdci6s enged6ly6t.

Tlrsaival Pr6montr6 volgY6ben

kolostort alapitott, ahol az 6gos-

tonos regula szerint €ltek kdzos

6letet. Err6l a he1yr61 kapta nev€t az

irj kozoss6g: Premonlreiek. A Pre-
montreieknek a kolostori elm6lye-

d6st, tanulm 6ny okat tlrsitaniuk kel-

lett a vil6gban foiltatott miikod6ssel

€s azzal, hogy tantsdgot tegyenek

az evanglliumr6l kereszt6nYek 6s

nem kereszt6nYek kozott. Norbert
tov|bbra is v6ndorsz6nok akart
maradni an6lku1, hogy egYetlen

apltsAghoz is kototte volna magdt.

71,26-ban R6mdba ment, 6s ott
megkapta a pipit6\ az lltala hozott
reform, illetve l\tala alapitott rend

j6vihagy6s6t. UgYanebben ez

6vben Magdeburg 6rsek6v6 v6lasz-

tott6k, 6s ett5l kezdve jelent6s sze-

repet kellett iitszanra kor6nak tort€-

nelm6ben. A II. Ince 6s II. Anakl6t
kozt tlmadt egyhlnszakadis idej6n

Norbert az els6k kozott e11t Ince

pap^ p|rtitua. EgYh1zmegY6i6nek

megtjiLds|val szemos neh6zs6gbe

titkozott, ellens6geket is szerzetr

magdnak, de fdradhatatlanul dolgo-

zott a be\s6 megiriul6s6rt 6s a misz-

szi6€rt.
1134. jirnius 5-ltn, 54 6ves kor2-

ban hagyta itt a foldi 61etet. XIII'
Gergely pa7a 

^Yatta 
szenttl I5B2-

ben.
A premontrei rend tagja volt Mecs

L6szI6 papk6lt6 is' Magyaror szdgon

jelenleg BudaPesten, Csornin, G6-

doll6n 6s SzombathelYen miikod-

nek premontreiek, a n6i kozoss6g

kozpontja peclig Zs6mb6kon talll-
hat6.

Osszedllitotta' Cserbdnics Adrienn



,,Aki kezet az eke szarudra teszi 6s

hatratekint, neru alkalmas Isten
orszdgdra."

Lk 9,62

J€zus nemr1g hatArozta el, hogy
elindul a Jeruzsiiem fel6 vezetS
hosszir fiton, hogy beteljesitse kril-
det6s6t.' N6h6nyan kovetni akarjlk
6t,6mJ6zus figyelmezteti Sket: ha
Vele tartanak, ez komoly dont6st
jelent. Firads6gos it itll el5tttik,
amely ugyanolyan bdtorsigot 6s
eltok€lts6get kivdn t5[ik, mint ami-
lyennel 6 akarja maraddktalanul
megval6sitani az Ar.ya akarattrt.

J6zus tudja, hogy a kezdeti lel-
kesed6s utdn elbdtortalanodhatunk.
Roviddel azelSrt besz€lt err5l a

magvetdrdl sz6l6 p€ldabeszld!-
ben. ,,A koves talajra hullon magok
azok, aklk meghallgatjitk az ig€t, be
is fogadjlk orommel, de nem ver
benntik gy6keret. Egy ideig hisz-
nek, de a kis€rt6s idej6n elp6rtol-
nak."'

Jdzus azt akarja, hogy radikdlisan
k6vesstik 5t, ne csak f6lig-meddig,
egyszer igent mondva, m6skor
nemet. Ha valaki Istenert 6s az 6
orszitgl€rt kezd el 6lni, nem for-
dulhat vissza, hogy ism6t maglthoz
vegye azt, amit mdr otthagyott;
nem €lhet 0gy, mint kor6bban,
egykori onz6 €rdekeire gondolva.

..Aki kezdt az eke szarad.ra teszi ds

batratekint, ne?n alkalmas Isten
orszagdra."

Amikor J6zus meghiv benminket,
hogy kovessr"ik 6t - amit m6s-m6s
m6don mindannyiunkkal megtesz

-, olyan 0j vildgot t6r szemtink el6,
amely€t meg6ri szakitani mfiltunk-
kal. N€ha m€gis irn6 lesz rajtunk a
nosztalgia, vary az evang6liuminak
ritkdn mondhat6 kozgondolkod6s
kezd hatni r6nk.

Ekkor jonnek aneh€zs€gek. Egy-
r€szr5| J6zust akarjuk szeretni,
m5"sr6.szrd\ engedni akarunk ra-
gaszkoddsainknak, gyenges6geink-

U1 J{ajtris

Eletige, 2OO4. jfrnius

nek, koz€pszerfis6gr.inknek. Ko-
vetni akarjuk 6t, de sokszor fel-
bukkan a kis6rt6s, hogy visszafor-
duljunk, hogy sajdt utunkat jitrjuk,
hogy egy l6p6st teg)'unk e\5re,
aztAn kett"6t hdtra...

Ez az lIetige kovetke)etess6gr51,
kitart6.sr6l, hfis6gr51 sz6l. Ha mdr
megtap^sztaltuk a meg61t evang6li-
um irjdonsigat es sz1ps€gdt, akkor
ldthatjuk, hogy semmi sincs na-
gyobb ellentmonddsban vele, mint
a hatlrozatlanslg, a lelki rests6g, a
kicsinyess6g, a megalkuvds, a fel-
sziness6g. Hat1.rozzuk el, hogy
kovetjrik Jdzust, 6s bel6prink abba
a csoddlatos vildgba, amelyet feltdrt
el5ttrinkl 6 megig6rte, hogy ,,aki
lllhatatos marad mindv6gig, az
uclvozul"'.

,,Aki kezet az eke szarudra teszi 6s

bdtratekint, nem alkalmas Isten
orszd.gd.ra."

Mit tegytink teh6t hogy ne en-
gedjlink a visszafordullsra hiv6 ki-
s6rt6snek?

MindenekelStt ne hallgassunk
mirltbeli onz6srinkre, amikor nem
akarunk rendesen dolgozni, teljes
figyelemmel tanulni, i6l imildkozni,
vary szerctettel elfogadni a neh62
€s f1idalmas heiyzeteket; amikor
rosszat akarndnk mondani valaki-
r6l, trirelmetlentil viselkedn6nk
vagy bosszirt akarndnk 6llni! Ellen
kell 6llnunk ezeknek a kis6rt6sek-
nek, a nap folyamin akln tizszer
vagy hfrsszor is.

Ez azonban m6g nem eI6g. Azzal,
hogy nemet mondunk, m6g nem
megytink sokra. Sokkal inkdbb az
igenekre van sztiks6g, hogy igent
mondjunk Isten akaratlra, 6s arca,

amit tesfv6reirrk vdrnak tShink.
igy nagy meglepet6sek fognak

6rni benntinket.
Ezt tdmasztja al6. egylk tapaszta-

latom is.

7944. m6"jus 13-in a bomblnlts
miatt lakhatatlann| vdlt a hlzunk.
Aznap este, hogy biztonslgban Ie-

17-

gyr-ink, csalddommal a k6zeli erd6-
be menekr.ilnink. Sirtam, mert meg-
6rtettem, hogy nem mehetek el
Trent6b6l a szuleimmel, akiket pe-
dig nagyon szerettem. Tdrsn6tm-
ben megldttam ugyanis a sztilet6-
ben l6v5 mozgalmat, ez6rt nem
hagyhattam magukra 6ket.

Az Isten irinti szeretetnek ezt is
le kell gy6znie? Hagynom kell,
hogy csalidom n6lkrilem induljon
6tnak, annak ellen6re, hogy 6n vol-
tam akkoriban egyedrili anyagi t5.-

maszuk? Megtettem, 6desapdm pe-
dig 1lddsit adta rim.

K6s5bb megtudtam, hogy csa16-

dom orommel indult ritnak, 6s

helyzettik hamarosan rendezSd6tt.
En pedig megkerestem t6rsnSi-

met a romba dSlt hdzakban €s az
utc6kon. Istennek hdla, mindannyi-
an 6letben voltak. Valaki egy kis
lak{st ai4nlott fel sz6munkra. Ez Iett
az els6 fokol6q b6r akkor ezt m€g
nem tudtuk, de pontosan igy tot-
t6ntl

,,Aki kezet az eke szanvd.ra teszi es

batratekint, nent alkalmas Isten
orszd.gd.ra."

Menjrink teh6t mindig el6re a

rink vir6 c€I fel6, mindig Jdzusra
szegezve tekintetrjnketl4 Min6l in-
kibb eltolt minket az lrlnta val6
szeretet, 6s megtapasztaljuk anrtak
az ij vlIlgnak a sz!ps€,96t, amely-
nek 6 adott 6letet, anndl jobban

elvesziti majd vonzerej6t mindaz,
amit magunk mogott haglunk.

Ism6teljrik magunknak reggelen-
te, amikor ij napra virradunk: ma
jobban akarok €lni, mint tegnapl Es

ha zz segit, pr6btrIjuk meg akAr
sz6molni is Isten6rt 6,s a felebardt€rt
me96lt szeretet-tetteinket. Megta-
pasztaljuk, hogy est6re szivtink tele
lesz or6mmel.

Cbiara Lubich
1 v6. Lk 9,51.

'Lk 9,73

' Mt 70,22
a v6. Zsid 12,7-2
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Amikor az rJr lakomlldt :i;nnepeijr.ik, figyelmunk on-
k6ntelenr.il is a felajdnllskor a szent asztalra tett
bdom6nyokra irinyuL a keny6rre 6s a kehelyre. Pedig
tekintettinknek els5sorban Arra kellene szegezSdnie,
aki asztalithoz hiv, 6s azt mondotta ov6inek nagy-
csr.itortok estej6n: ,,Y6gyva vdgytam ri, hogy ezt a hus-
v6ti btu6n1t elfogyasszam veletek" (Lk 22,15). Ma is
ugyanr.igy van: el;5nek az Ur vAgyik egyesulni velunk.
Mindig els6til szeret, €s asztalLhoz invittrl; 6 il az
asztalf6n llthatatlanul, mialatt a pap az 6 nev6ben fog-
lalja eI a f6helyet. Az Eucharisztia mindig J6zus, amint
kis6ri ov6it, mig az idSk v€g6n bekovetkez6 v6gleges
elj ovetel€re v irnak. Egy szerr e 6s sz6w trIaszthatatlanul
az Ur tette meg azEgyhAz tetie, vagy jobban mondva:
az 0r tette EgyhAzaban 6s Egyhl.z|.en.

De az Urnak ez a tette nem vdlik ktilon a L6lek
m6kod6s6t5l.6 altalavan a Mester kozottlink [ti. szent-
s6gi jelenl6ttel.

Az Eucharisztia megul6se a megdics6ult J6zus
urasdgtrt 6s hatalm/at nyllatkoztatja ki kozotttlnk. De ez

a dicsSs6g a L€lektSl szdtmazrk re6, mint ahogy kije-
lentette: ,,6 megdics5it engem" 9n,76,74). J€zus a

Szentl6lekben 6s a Szentldlek /alta| Ur. A L6lek teszi
jelenn6 J6zus m:i:.ltjdt, ktilonosen pedig hirsv6tj6t,
gy6zelmes dtmenet€t a halltlb6I az 6letre. A Lelek
kozremfkod6se nem a liturgikus tinnep sz€l€re, hanem
a szivlbe tartozik. Nem csup6n az lwlltozAskot mfi-
kodik a szent szinek ttalakitdsltban: megszentelS cse-

lekv6se ethatia a szentlldozlshoz j6ru16 hiveket is.

Ruspei Fulgentius egy r€gi szovege ritka sfiritett-
s6gge1 fejezi ki ezt. lddzem nlhlny sor6t: ,,Minthogy
Krisztus szeretetb5l halt meg 6firink, amikor az tldozat
idej6n megemi6keztink hallllroI, azt k6rjtik, hogy a

Szentl6lek eljovetel6vel ajdnd€kozza nektlnk is ezt a
szeretetet...

Mindazok a hivek, akik szeretik Istent 6s tesfv6reiket,
ha nem is isszdk a testi szenved6s kelyh6t, issiitk az ut

. szeretet6nek kelyh6t... Mi tehdt azt k6rjuk, hogy jojjon
el a Szent161ek... a szem6lyes szeretet adominyflal.fs
a Szentl6lek akkor jon el a hivek k6r6s6re, amikor ke-
gyess6g6vel akir megadja, ak6t ndveli a szetetet €s az

egyet€rt6s adominyilt. Err6i ismerjuk fel mindenek-
folott, sajdtosan a Szentlelket. . . Tehdt amikor az EgyhlLz

azt k€ri, hogy jojjon el hozzd a Szentl6lek az IJr testC-

nek 6s v6r6nek illdozatftban akkor a szerete"t adoml-
nyft k6ri.

i

, Yal6ban: htsv6t 6s punkosd egyetlen egys6get alkot,
lr , kolcsonosen dthatla egym6st. Ennek a meglllapittrsnak

: avrllgdnillfgy kell fogadnunk punkosd unnep6t, mint
a hirsvdti id6szak korontrjtrt, megnyilva a L6lek mfko-

d6s6nek, amit prinkosd liturgidja olyan fons6gesen tdr
eI5.

A prinkosdi mise konyorg6se ritka 6tfog6 jelleg6:

,,Istenunk, te a mar szents6ges tinnepen a minden
n6pet 6s nemzetet osszefoglai6 Egyhdzat megszentel-
rcd. Araszd ki a Szentl€Iek ajdnd€kait az eg€sz vlldgra,
hogy amit egykor az evangllium hirdet6s€nek kezde-
t6n az isteni kegyelem munkilt, az most is Lradjon
hir,,eid sziv1n it a foldre." Es az 6.ldozAs utini konyor-
g6s ez(" k6ri: ,,Istenrink, ki b6s6gesen Lrasztod Egyhl'
zadra mennyei aj6nd6kaidat, Srizd benntink a kegyel-
met, amelyet te adt6l, hogv a Szentl6lek bel€nk ontott
ereje mindenkor viruljon leiktinkben."

A liturgidn tirl €s annak kovetkezm6nyek€ppen fel
kell fedeznrink a prinkosd tiz€t, vtllgoss6.g6t 6s mele-
g6t, hogy a testv6ri szeretet lendr.iletek6nt |tadiuk a

vil6gnak.

Az Eucharisztilt 6s a Szentlelket osszekapcsolni
annyit jelent, mint megvallani, hogy a kereszt6nys6g
l6nyege szerint a szeretet valllsa. A kereszt€ny nem-
csak arra hivatott, hogy teljes sziv€b6l szeresse test-

v6reit, hanem hogy magdnak Istennek a sziv€vel sze-

resse 6ket. Nem e16g, hogy Isten szerelet€€rt sze-

ressrink mdsokat; maglnak Istennek a szeretetCvel kell
szeretnrink 6ket. Egy villg v1lasztja el a - b6rmilyen
tiszteletrem6lt6 - filantr6pilt a hiteles, Istenb5l forr6-
soz6 kereszt€ny szeretett6l. Isten hiteles keresztCny-

s6glink bizonyslgak€nt azt vdrja tSlink, hogy az

emberekei €s a villgot maglnak a Szeretetnek, vagyis

a Szentl6leknek az erej6vel szeresstik. A vil6g pedig azt

virja a kereszt6nyekt5l hitelre m6it6 voltuk je16ul, hogy
szeretetrik min5s6ge meghaladja kozons6ges m6ll€-
ktinket. A hitetlenekr6l 6s ebben va16 v6tkess6gtinkr6l
sz6lva (ezt a Zsinat is elismeri a Gaudium et Spes-ben)
joggal tett6k fel ezt ak1rd€st: ,,Nem a mi v6tktink-e, ha

az ateistdk hamis fogalmat alkottak egy olyan Istenr6l,
akit mi kereszt6nyek nem tudtunk mint szeretetet ki-
nyllatkoztatni nekik?" Ha viszont a keresztlny hris6ges

hite kovetelmdnyeihez, akkor dobbenetes vonz6etS
irad beI61e.

Egy konvertita egyszer ezzel indokolta az Egyhdzhoz
val6 csatlakozasAt, 6s ezek a szavak igen sokat jelen-

tenek: ,,Azt hiszem, otf van a legnagyobb igazsitg, ahol
a legnagyobb a szeretet." Az Egyhitz az Eucharisztia 6s

a Prinkosd misztdrium/ab6l 61. Megirjul6sa att6l frigg,
rriilyen m6rt6kben 6lik a kereszt6nyek a szeretetnek ezt

a kett6s-egy titkat. Mindannyiunk feladata, hogy
tap as ztalatila g bemu tassu k.

L.J. Suenens biborostl eunkosd? c. konyueb6l

Ui J{ojtds

Euc harisitia €s Szentl€lek



..$

Ui J{ojtds

Gondolatok vas ditnapokra
MAlus 30. : PUNTOSoveSARNAP
,,Ha pedig bennetek lakik annak

Lelke, aki feltdmasztotta Jezust a
bald.lbol, 6, aki Krisztus Jezust felta-
maszlotla a balollak kcizill. bennetek
lak6 Lelke altal balandd testeteket is
eletre kelti." (Rom 8,1it

A keresztCny ember - ha van egy
kis onismerete es onkritikAja - tuda-
tdban van annak, hogy milyen tore-
d6kesek az et6i, milyen homdlyos a
viIAgIAtAsa, es ez6rt ig6nyli €s k6ri a

Szentl€lek segitseg6t. Az ilyen em-
berre bdtran mondhatjuk, hogy ben-
ne 61 a L6Iek (ez a kapcsolat v1lik
szorosabbd 6s pecs€teltetik meg a

b1lmfLllts szents6gdben). Ha pedig
benne 6i a L6lek, akkor az 61effite-
l€n, a j6ra va16 torekv6s€n ez meg is
mutatkozik. S aki ily m6don a Szent-
l6lek segits€gevel €piti €let€t, az a

legjobb fton halad, hogy eljusson a
romolhatatlan test foitdmad|sdra.

Jur.uus 6.: SZENTHAROMSAG
VASARNAPJA

,,Mind.en, ami Atyame, enyem is.
Ezert mondtam, bogjt az eny1mbdl
ueszi, amit majd birdet nektek,"(fn
16,15)

Evillgi emberi Esszel felfoghatatlan
titok a Szenthdromsag titka. TaI6n az
orokk6val6sigban megtudhatjuk mi
is, mit jelent. Most csak egyes jeleit
kapjuk a kinyllatkoztattrsban, €s pr6-
bdlgatjuk - mozaik m6djira - ossze-
rakosgatni. Csodllatosan sz6p hason-
Iat, hogy az A\ra 6s a Fiir kozotti sze-
retet olyannyira er6s, hogy.onlll6
1€tez6v6 v6Iik a Szentl6lekben. lgaz:
ett5l ugyan nem jutottunk kozelebb a

titok kibogozlsAhoz, de arra jol rA-

vrl6git, hogy Isten l6nyege a szetetet,
6s ebben a szeretetben kell gyara-
podnunk, ha kozelebb akarunk ke-
fuInl unozza.

J6xtus 13.: KRISZTUS SZENT
TESTENEK ES VCNTNCX UNNEPE
(URNAPJA)

,,Amikor ugyanis e kenyeret eszitek,
es e kebelyb1t hztok, az 0r balalat
'birdetitek, amfg el nem jon," (1Kor
11,26)

Mi6rt kell az IJr hal|\at hirdetni?
Mert ez a mi megvtrltlsunk forrisa.

Es mi6rt csak addig, arig el nem jdn?
Mert Krisztus mdsodik eljovetele a
villg v6ge, az tidvoss6g beteljese-
d€se, az orok boldogsdg kezdete.
Akkor mir nem lesz szriks6g sem
templomra, sem trIdozatra, mert Isten
lesz minden mindenben (vo.: Jel 21-
22). Addig azonban nap mint nap
meg kell fjitani az olttrron J€zus
megv6lt6 trldozattrt, hogy eml6kez-
ztink, 6s hogy ajAnd€kainak v6tel6vel
r6szesei iehessunk kegyelemlradatl-
nak.

JuNIus 20.: EYKOZI12. VASARNAP
(rrir',rrus 24. Knneszr-r.r5 Szerur JAnos
szurerEse)

,,Pal apostol egjt alkalommal [9,,
tctnitott:,,...Amikor Janos tefesftette
kui.ldetds1t, kijelentette: Nem az ua-
gjtok, akinek u€ltek, d.e [me, jdn mar
utd.nam az, akinek saru.jd.t senx ua-
gyok melto megoldani." (ApQsel

13,25)
lgaz, hogy Szent Pdl besz6d6ben

csak kicsiny lincszem Keresztel6
Szent Jdnos alakja, m6gis fontos: hi-
szen 5 az, aki niegmutatta a villgnak
a Megvllt6t, a Messiist. S bdr J6nos
tudatdban volt ennek a kiemelkedd
szerepnek, ez m6gis inkibb az'al6za-
LAt novelte: igyekezett meg6rtetni
haIlgat6iva| hogy bir el€rkezett az
id5, 5 nem a Messias. Jo ezen eltop-
rengeni neklink is, mai embereknek.

19-

Adott esetben milyen konnyen el-
sritk6rezrink a meg nem 6rdemelt
elismer6sben, 6s bizony sokszor ne-
h6z kimondani mdsok el6tt: ez nem
az 6n €rdemem, hanem az ov€, nem
nekem 1Ar akoszonet, ahtrIa, hanem
neki: a misiknak, a felebardtnak. (Es

milyen neh€z ezt kimondani nem-
csak becsr-iletb61, hanem Sszinte
orommel...)

JoNrus zl.: fyxOzt 13. vASARNAP

,,. .. betdrtek a szamaritdnusok egyik

falujaba, bogy szallast kdszftsenek
neki, De azok nem fogadtak be

Jezust, mert Jentzsdlembe tanon. " (Lk

9,52)
Fontos mondatok ezek. Egyfelcll

mutatjak azt a nagyfokir elhatdrol6-
d6st, ami az €szaki (Izrae|) 6s a d61i
(Lrdea) orsztgr€sz kozdtr volt: leg-
inkdbb sz6ba sem llltak egymdssal.
Mdsfel5l €pp ez a tortenet teszi hang-
sfilyossd Jezus tetteit €s szavait (az
irgalmas szamaritdnus, a tizedik lep-
ris, a Jdkob kfitjanal tortentek stb.).
Tokeletesen megval6sul, amit J6zus'
szemrehdny6an mond apostolainak:

,,Az Emberfia nem az€rt 1ott, hogy az
embereket elpusztitsa, hanem hogy
megmentse." (LI{ 9,54)

Jur-rus 4.: EvxOzt i4. vASARNAP

,,Mindazonaltal ne annak ortil-
jetek, bog,t a gonosz lelkek engeclel-
meskednek nektek. Inkdbb annak
1rilljetek, boglt neuetek fol uan frua a
mennyben." (Lk 10,20)
A kereszt6nys6gben n6vekv6 6s

tok6letesed6 embefi is meg-megki
s6rtik a Itrwinyos esem6nyek - j6k 6s

rosszak egyardnt. Emberi hely6llisa,
et6feszit€se, s5t akar az lstent6l ka-
pott kuldet6s6ben meg61t kudarcok a

m€lybe taszitjak, a sikerek pedig a

magasba emelik, 6s bizony sokszor
nagyon neh€z mindezek kozepette
csak az egyetlen fontosra figyeini:
hogyan teljesirette feladatdt, kulde-
t6s6t: mennyire tudott val6ban Isten
eszkoz€v! v6lni: vagyis mennyire tel-
jes az odaadAsa, mennyit haladt a

tokEletesed6s ftjdn.

u Palyi Gabor
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A tome *aiekoztatdrs vil hgnaPitua

Keorts PAPoK, sznRzntnser 6s

sznRzetnsN6t<, HivS 0;sAciRotc Es e

- roivtncrA;erozretAs ooLcoz6l,
resrv€ru'r!

Prinkosd e16tt egy h€ttel tattia az

Egyhilz a tomegtli€koztatS's vlllg'
napjit - ,,a jelenkor areopiguszSt",
ahogy II. Jinos Pll P6Pa nevezte el

a tomegtlilkoztatlst. A tomegt1i6-
koztatds vllSgnaplinak unnepl6se -
immdr 38. alkalommal - egYbeesik

J6zus Mennybemenetel6nek trnne-

p6ve1, s teljesen megfelel a MennY-

bemenetei rnisszi6s sze11em6nek.

Hiszen Jezus Krisztus az Apostolok
tanlsilga szerint akkor hagYta meg

kovet6inek: ,,Menjetek el az eg€sz

vrllgra, 6s hirdess6tek az evang6liu-

mot minden teremtmenynek." (Mk

16, 1.5), 6s: ,,...tan6s6got tegyetek

r61am... eg6szen a fold hat6rdig."
(ApCsel 1,8) Ez a felhivds a vtl6g

evangelizlilsdra manapsdg kulono-

sen aktu6lis a tdrmegtij6koztatas sza-

mdra, hiszen az eg6,sz villg nyitva 611

el6tte.

Lz Egyhdz lelhasznliia a tomeg-

tdj€koztatds eszkozeit az Otomhir
hirdet6s6re. A sajt6n, r6di6n, tv-n 6s

Interneten keresztul - a legegY-

szer6bbt6| a legmodernebb eszko-

zokrg - keresi a Pirbeszldet a mai

vlllggal, mely 6hezi az Oromhitt. Az

EgyhAz Szent P1lnak, a n6Pek aPos-

toltrnak szavait ism6telheti: iaj ne-

krink, ha nem hirdetiuk az Evang€'

Iiumot!
Az Egyh6'z v6tkezik Isten e15tt, ha

nem haszndlia ki a tomegt6i6koz-

tat|s eszkozeit, lehet6s6geit a vil6g

evangeliztrIisira. A tomegtdj€kozta-
tes nem valami rossz, elvetend6 do-

log; az ember alkottrsa, az embet€,

aki egytittmfi kddik Istennel, folytatia
Isten ugy6t. Mindamellett viligunk,
mely az ut6bbi n€hAnY €vtizedben

az ljdonsigoknak, tobbek kozott az

Internetnek,,koszonhet6en" a,,glo-
b6lis faiu" szintj6re stillyedt, ig6nyte-

len m6diaterm6kekkel mocskol6dott
be, melyek semmi 6rt6kkel nem bir-

nak. Ez6rt a ielenlegi m6rtdkfeletti

informici6o zonhoz nem lrt kritiku-

san hozztrlllni. Sajnos, a tomegtli€-
koztatds eszkozeinek melYek

csoddlatos emberi tallLmdnYok -
jelent6s felel6ss6gtik van a jeienlegi

ttrrsadalmi vtrlslgban, kr.ilonosen a

csalad vdlsdgdban.
Tomegtij6koztat|si eszkozok a

csalildban:kocktrzat 6s kincs - ezIl'
Jinos P6.I piPa izenet6nek t6maja

az idei tomegtai6ko ztatasi vrllgnap
alkalm1b6l ,,A mai vildgban bol-
csess6get 6s megfontoltsdgot kell

kovetelni a tomegtf\€kozt^tas eszko-

zeinek felhaszntrlftslban azokt6l az

emberekt6l, akik felel6sek ez€tt, a

szril6ktSl 6s nevei5kt6l, mert az 5
dont6seiknek 6riisi hatlsa v^n a

gyermekekre 6.s az rfi(tsigra, akik6rt
felel6sek, 6s akik a mi j6v6nk", -
hangsirlyozta ki a Szentatya. A pfLpa

felhivja az EgYhiz hiveit, hogY ke-

ressenek kiutat az adott heiyzetb6l,

mely igenis l€tezik, 6s melY foiott
nekunk, hiveknek nincs kozvetlen

hatalmunk.
Az egylk ilYen lehets€ges. kiirt a

katolikus tomegtll€ko ztaLasi eszko-

zok fejl5d6se. Ezek az eszkozok

segitenek abban, hogY a hivek meg-

ismerjEk az egyetemes EgYhtrzat,

kapcsolatot tudjanak telemteni mls
pllbini/Jxkal, vdrosokkal, r€szt ve-

hessenek az evangeliztr\ds eme

m6djdban sajit le-releiken kereszttil,

imildkozzanak azok€rt a sztrnd!-

kok6ri, melYeket az EgYhAz a m€-

didn keresznil kozol
IJkr ain6b an ktr I o nb o z 6 s zerke s zt5'

s6gek illnak a hivek szolgtrlatLta: a

Credo r6di6, a minden h6ten meg-

jelen6 Parafialina Gazeta, a gYete-

keknek megjelen6 Tvij zsurnal,
(valamint a I'{unkdcsi Egyhitzmegye

havonta megjelen5 laPia, ^z 
Ui

Haitas - a fordit6 megjegYz6se), 6s

m6g sok m6s egYhini kiadvdnY, tv-

miisor. Ezek a szerkeszt5s6gek nem-

csak az€rt dolgoznak, hogY tov6bb-

adj6k az informici6t, hanem els6-

sorban az€fi, hogY a hivek tudjanak

egymlssal besz6lgetni arr6l, amit

olvastak vagY hallottak, s hogY to-

vdbbadhassdk a tobbi hiv6nek vagY

nemhiv6nek..': Ez a ti r€szet'ek az

evangeliztrIs'sban, melyre a tomeg-

tlrnapia eL€
Jirnius \3-An, vaslrnaP tinnePli

id6n egyhdzunk |JtnaPjtt, J€zus
Test6nek 6s v6r6nek unnep6t. Bar a

nagycsutor-toki liturgia koz€ppont-

iiban is az Euchatisztia alapitasenak

r,innepl6se all, egYhlzunk m6gis

kulon tinnePet szentel neki, hogY

kulonos figyelemmel tekintstink
Isten szeretetdnek aiindlkdra:

Jlzusra, aki kenYdrre tefie mag|t,

legh6tkoznapibb eledelunkk6 v6lt,

csak hogy koztunk maradhasson,

mlndannyiu nk sz'amtrra hozzlflrhet5 legyen 6, az lsten' a v1l6g Ura €s

Teremt6ie m€lyre al6'zva mag/at kozeledik hozzink' Ahogy sok szent

fogalmazza: a KirtrIy kolduskent kopogtat szivtink ajtajtrn' €s 6 ' a

Mindenhat6, alizatosan vdrakozrk v/alaszvhkra' mellyel bebocsdtiuk

eletunkbe.Kezunkbeadjaeztadont6st,aTeremt6ateremtm6nynek.
Ezt a szefetetb6l koidusnak oltozott Kirilyt rinnepeljuk lJrnapitrn, t6rdre

boruidsunkk al viszonozzuk szerete t€t, f eiezzik ki h6doia'tu nkat ir dnta'

Azt akarja, hogy ne hatalma, hanem szeretete nyfgozzon 1e 6s k€ny-

szeritsen t6rdre minket. Tegl'Lik ezt igy az ttnapr kormenet kozben'

amikor a n€gy ohAtnli letErdelve fogadjuk a szents€giJ€zus trId5'siL
Enna Borbiila



ttrj€koztat|s eszkozei 6pitenek. Az
irgalmass6g cselekedetei koz6 sz6-
mitanak azok a tettek is, ha pl. egyik
embert6rsunknak katolikus [rjsdgot,
lapot ajdnd6kozunk, melynek cik-
keiben 6rt6kes lelki irtmutatlst talll.

Ukrajna tomegdjekoztatlsa vdtja a

tr vissztjelz€seteket, kozlem6nyeite-
ket, pirbesz1.d kezdeml.nyez€s€t a

felajinlott t1mdra, 6tleteitekre. Ez
szilksEges a tomegtitjlkoztatds dol-
goz6i szAm6,ra is, akiknek hivatdsuk
olvas6ikat 6s hallgat6ikat szolgdlni,
€s az EgyhAz hivei szdmAta is, hi-
szen nekik is van hivatS.suk: kovetni
Krisztust, evangelizAlni, nem csak
passzivan felhasznilni a kapott in-
formici6t. ,,Ne f6ljetek!" - ism€tlt az
Egyhtz a ptpAval egyritt. ,,Ne f6lje-
tek a Megv6lt6 J6zus apostolai len-
nil" - sz6lirj6k feI a hiveket a kato-
Iikus tomegtl)€ko ztatds eszkozei. Ne
f6ljetek r6szt venni az egyltLzi m€dia
(ki)alakltds6ban, k6rd6seket felten-
ni, feihasznllni a kbzlem€nyeket a
hitoktatisba n vagy az imacsopofiok-
ban! Ne f6ljetek pllbintat 1jsigokat,
kiadvlnyokat alapitanlr. Ne f6ljetek
irni a vllltgi mldrlhoz, amikor bi-
r6lj6k az EgyhLzat, kiforgatjik a hic

igazsdgokatl 6k azt6n visszavon-
hatjik vagy kllavithat)1k az irottakat
a ti segits6getekkel, mert gyakran
jAratlanok a hit k6rd€seiben, €s szA-
mukra idegen az egyh|zi 6let. Ne
f€ljetek, mert a mai katolikus sajr6t,
r6di6t, t'v€addsokat ugyanolyan
hivek alapitottlk, akik korfbban
nem fditek tollat vagy kamerdt venni
a kezr-ikbe.
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Koztudott, hogy az emberi test
anyagi ripI6l6k lltal 61 6s fejl5dik.
igyszint6.n az emberi 6rtelem is
az6,ltal alakul, hogy milyen informf-
ci6t fogad be, mit hall a Szentmis6n
6s a hittani foglalkozlsokon, milyen
ijsigokat, konlweket olvas. Az em-
beri 16lek, a testhez hasonl6an, tip-
Itrlkoz6sra szorul. A mi feladatunk
lehet, hogy sajdt pllbinilnkon brz-.
tositsuk ezt a tdpliilkot a lelkek szd-
mlra.
A tomegt|j€koztatls vlllgnapjln

rendezett gyfijtes rev6n befolyt
osszeget plebiniai konyvtdrak. ka-
zetta- 6s videot6k6k alapitLsira
(vagy b6vit6s6re) ajSnljuk felhasz-
nilni, hogy ezek segitsenek lelke-
teknek novekedni a hitben, elol-
j6r6itoknak a hitoktatdsban.

SatofitjuK a Katollkus Lgynaz nt-
veit, hogy szivbSl imS.dkozzanak a

tomegtij6ko ztatas teriletln dolgoz6
emberekErt. Ez a r1.szv€tel r6sze lesz
a kereszt6nyek 6ltal vlllalt kozos fe-
lel5ss6gnek, amely UkrajnAban a to-
megtejekoztatds megtisztitasAra b-
rekszik. AzIJr J6zus Krisztus, Aki az
Igazs6g, segitsen nektek mindig be-
csr-ileteseknek maradni, 6s 6szint6n
szo1g6lni az 6 Evangeliumit.

A Rdmai Katolikus Egybdz Ptispdkei
Ukrajndban

XXM. plenitris rll6s
Lemberg, 2004. mdjus 6.

A Ptispdki Konferencia neudben:
Vitalij Szkomarouszkij pt ispr)k,

a Tonoegtdj eko ztatas Esz ko ze ine k
:l
Ugye i ucl Foglal kozd B i zol t slig El noke

Ui Hajtds

Valaki imidko zik €rttink
gyonges€geinkbetl...

,,Megismefiettem uelcik neuedet, es ezutdn is
megismertetenl, bogy a szeretet, amellyel
szeretsz, benntili leglten €s €n is benntik legyek."

. Qn 25,26)

Krisztusnak a vigya imdjiban,hogy a szenthiromsdgos dletnek mer ift e
fdldon r6szes6v6 tegyen, hogy a Fi[r ismeret6vel 6s a Szentl6lek szeret6s6-
vel tudjuk mennyei Aq/ankat imddni, tisztelni 6s szeretni. Es ara gondol-
junk, hogy mindezeket azoknak mondja, akik roviddel ezuten
aluszlkonyak lesznek a Getszemlni kertben 6s egy 6r6ig sem lesznek
k6pesek virrasztani Vele, majd pedig elfutnak me116le s magArahagyjdk.fs
mindezt J6zus el6re laq^ Cs tudja, s mCgsem hallgatla el ezeket a magasz-
tos igazsS"gokat, Bizonyfua az6rt, nehogy nekrink esztinkbe jusson azzal
kitCrni a fonnebbi igazsltgok el5l, hogy azt J6.zus csak a tok6leteseknek, a
vtrIasztott bfi ntelenekn ek szdnta.

Es ha m6gis elfogna benntinket a gy6nges6g tudata, dobbanjon meg
szivrink az Oltdriszents6g el6tt, mert ott Valaki imddkozik Crttink e

gyonges6geinkben is. ,,En meg majd k6rem az ALyat,6s mds Vigasztal6t ad,

majd nektek..." (fn 14,16) Es aYigasztal6, a Szentl6lek, aI1t majd a neyem-
ben kr.ild az Ltya, megtanit benneteket mindenre 6s eszetekbe juttat min-
dent, amit mondtam nektek." Qn 14,26).

Belon GellenJ6zus lelkrilete c. konyt€bdl
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Gondolatok az 6let k€rd€seir5l, arnelyekre Te is
keresed a vilaszt

Krisztusban szeretett kedves Test-

v6reim! nletrink folyam6n nagyon sok
k€rd6s mertil fol bennunk, amelyekre
keresstik a vLlaszt vagy keresunk va-
lakit, akivel el lehetne besz€Igetm a

minket f oglalkoztat6 t€m|kr6l. Erez-
zuk annak sziiks6g€t, hogY valaki
idSt talaljon rdnk ebben a rohan6
vilSgban 6s meghallgasson minket.
rdnk figyeljen 6s meg€rtsen.

Hozzdtok sz6lok, Testv€relm azUt-
ban, akik annyit fAradoztok az€tt,
hogy jobb legyen 6ini, hogY szebb6
tegy6tek Cletetek napiait, hogy kdny-
nyebben meg6lhessetek. Mindny6ja-
tokhoz sz6lok, fiirk 6s 16nyok, f6rfiak
6s n6k, apukAk 6s any;kdk, ^ gYPa-

pdk 6s nagymamtrk. L6tom igYekeze-
teteket. a i6€rt val6 ffuadozlsaitokat,
a sokszor 6rtelmetlennek tfn6 harcot
az €Iet€rt. Ltrtom,6s egytitt 6rzek Ve-

Ietek szenved6seitekben. Tudom,

hogy az 6leteteket nem tudom jobbd
6s szebbE tenni ktils5leg. Nem tudom
me gv lItoztatni €letkorti lmCnyeiteket,
€s anyagr probl6m6itokb6l sem tud-
lak kihfzni. Nem tudom visszafizetni
ad6ssdgaitokat. felemelni bereteket,
kenyeret adni 6hes koldusainknak az

utcan, mert magam sem vagYok gaz-

dag. Lzonban amim van, azt szeret'
n6m megosztani Veletek. Meghivlak
Titeket, hogy gondolkodjunk el az

6let k6rd6seir6l egnitt. A116l, hogy
mi€rt lrezzuk magunkat boldogtalan-
nak, hogy mi6rt 6rdemes 6lni a sok
nyomor[rsig 6s szenved6s ellen6re is.

A,1161, hogy mi az 6letrink eredeti oka
6s v6gs5 c61ia. Kozos gondolkodi-
saink iltal bizom benne, hogY ha a

kt1ls5 kortilm6nyeitek nem is fognak
megvtrItozni, m6gis, ta11n sikerul ko-
zdsen megvdltoztatnunk a be1s6 vi-
szonytrldst az 6\ethez, vagyis a leikri-

letet. Szeretndk egy kis vildgoss6got
beszivir ogtatni gondolatartokb^, szi-

vetekbe. Eletetek sztirke h6tkoznap-
jait szeretn€m egy kicsit megszinesi-
teni.

Elmefuttatisunkat kezdjuk el azon
a ponton, amelyen rnost 6llunk. Mi a
vaI6s6g? Ktizdelmek, harcok, neh€z-
s6gek, probl6mdk szovik et 6letlinket
€s zavarj|k meg boldogsdgi-rnkat,
amelyet v|gyakozva kerestink. Miat-
tuk sokat m6rgel6drink, bink6dunk,
panaszkodunk, sirdnkozunk, amivel
m6g nehezebb6 tesszuk Eletunket.
Ailand6an rohanunk valahor'6, min-
dig annyi a tennival6nk, hogY onma-
gunkra alig jut id5nk. Rengeteg
kdvetelm6nyt, feladatot m6rnek rink
az iskollban, az egYetemen, a mun-
kahelyen, s5t, m6g otthon is. Pihe-
n6sre, sz6rakozS.sra, mfivel6d6sre,
kultfrrdra, spofira alig-alig jut id5nk
Vagy ha talln m6g ezekre a dolgokra
is sikenil id6t szalittani, lelkunk m6-

vel6s6re mAr IgazLn nem futja, 6s -
valljuk meg az igazat - ez naq-
jainkban mlr nem is divatos. Bir az is

rgaz, hogy az ut6bbi id5ben b6s6ges

l{ntr7at jut a lelkiekben val6 gazda-

godisra. Ez ut6bbi is sz6ls5s€ghez
vezethet. R6szt akarunk venni min-
den lelkigyakorlaton €s az egy€b egy-

hdzi esem6nyeken. rendezv€nyeken.
A lelkiekkel val6 tIlzott foglalkoz6s is

ktfiraszt. Rdaddsul, ha egyszerre
tobbf6le 1elkis6gb6l meritlink, telje-

sen ossze is zavarodhatunk... Ez6rt

mindent csak m6rt6kkel!
El6sz6r is fontos, hogy lelassitsuk a

temp6t 6s idSt talillunk lelktink leg-

mClyebb vlgyarnak felkutatds/ara.

Gondolkodjunk el ezen €sk€rdezzik
meg magunkt6l: Boldog vagYok €n?

Mi az akad|lya, hogY igazS.n boldog
Iegyek? Mire van sztiks6gem ahhoz,
hogy boldognak 1rezzem magam?

Nlire vlgyom 6PP most? Mire szom-
jazlk a lelkem?

Ezeket a k6rd6seket naponta felte-
hetitek magatoknak. Naponta indulja-
tok el lelketek vlgyainak keres6s6re,

amig el nem juttok vdgyaitok fotri'
sdhoz. A k6vetkez6 levelemben majd
ism6t folytatiuk kozos gondolkodl-
sunkat. Addig ls Isten Szentlelke ve-

z1reljen Titeket az elkdvetkez6
h6nap minden naPiin.

Ilainah mosoly
Valahol a Csendes-6cedn egyik sziget€n, egy lepratelepen, egyedtil'll6 tOr-

t€net j^tsz6dott le nap mint nap. L6bon i6r6 holttestek, k6ts6gbeesett, ciuhos

€s filjdalmasan megcsonkitott emberek voltak az eg€sz szigeten' 
-A 

nagy.nyo-

n.#"agun" m6g 6"lr egy id6s f6rfi, aki a megpr6bdiratdsok ellen6re meglepS-

en nyugodt tekintetii volt 6s sokat mosolygott' Testi fitidalmai,olyan nagyok

,roltal, 
-*l.rt 

n tobbi szerencs6tlen leprlsnak, m€gis ragaszkodott az 6let'hez'

Nem esett soha k€ts€gbe 6s gyeng6den segitett mindenkit a kornyezet€ben.

Mindenkiben feltot ikivancsislg: mi lehet az oka, hogy ebben a pokolban

eqyvalaki a sok k6zul olyan er6s 6s derfis. Taltrn nem €tezte a fiqdalmat vagl'

iir hozzaszokott? Ez nem va16szin6. Az tortcnt, hogy az id6s ember min-

dennap pirkadatkor odavinszorgott a lepratelepet k6ru1vev6 kerit6shez, egy

*"nrrtko,, helyen leiilt 6s v1rakozott. Nem a napfelkelt€t szeml6lte 6s nem

is i Csendes-ocedn sziget6nek sz€ps6g6t Megvdrta, amig a kerit€s mdsik

otannn megjelent 
"gy 

n-tttotty, 5 is id5s, mint a f€ift" Arcin .a 
r6ncok kisi-

multak Cs sieme tele volt gyeng6ds6ggel. Az asszony nem sz6lt semmit sem'

Tirkos 0zenetet adott le csendben es tapintatosan: egy mosoiyt. A f6rfi meg-

errerte a mosoly mondanival6i2i' es 5 is mosollyal vSlaszolt..A n€ma. tarsalgSs

rovid ideie ,unou. Az orcgember feldllt 6s visszaballagott a barakkok fel6. Ez

inu n-,.n, i-,ind"., reggel.6lyan vo1, mint egy mindennapi Aldoz6s. A leprSrst

a noi mosoly elteuef;eger6siterte 6s egy nap rerhet konnlnlv€_teue. A mfs-

naoi talAlkoz6ie abb6l 6h, amit hainalban adott neki az a mosol'l, Az a tova-

*ft;;;l|ri** i;t, 
^toreg 

teprds feles€ge. igy besz€lt r6la: - Mielon

ide kerijltem, titokban lpolt, minden el€rhet6 gy6gyszerrel Egy javasasszony

valami ken5csot is adoti neki. Azzal bekente az arco(nar mindennap, kiv€ve

"gy 
ti, helyet, ami csak akkora volt' hogy egy gyengCd cs6k elf6rt taita"'

UZgis, minien hidba volt. A hat6sig nem sokat teket6i2.zott 6s egYszeriien

idef,oztak a lepr6sok kbz€. 6 m6g ide is kovetett. Amikor minden reggel

meg16tom, t61e tudom meg, hogy m6g 61ek, €s 6szint€n mondom' csak az 5

kedv€6rt 61ek.

Yalaki rid mosolygott ma reggel, ha nem is vetted €szre' Blztosan valaki

v6ria a mai napon a Te mosolyodat is. Ha bel6psz egy templomba €s meg-

nyitod a stirei.t a m61ys6ges csondben, €szreveszeid, hogy el5szor Isten mo-

soly|val tal6lkozol. ,.
Bruno Ferrero: A sivatag neg)'ven mes6je c konltu€b6l Szeretettel: Kinga CJ nduer



Gvokossv Endte
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Ki kezdie el?

A lelk€sz kertje hrivos sarkdba htz6dva olvasgatott,
amikor hirtelen on lilt el6tte Laci, fia gyermekkori bar6t-
ja, az6ta k6tgyerekes m6rnok.
- Aldas, b6kess6g! Bocs6nat, ha zavarom, nyitva volt a

kapu. Ide mindig hazaj6v6k, mint r6gen.

- Ennek 6nilok, Laci, nIj le. Mindjirt j6n d fiam, csak
itjsig€rt ment a sarki pavilonba.

A llttogat6 lezokkent a mdsik kerti sz6kre 6s olyan
m6iyet s6hajtott, hogy az idSs lelk6sz akaratlantl meg-
k€rdezte:

- Sokat dolgozol? Firadt vagy?

-Firadt - n6mi hallgatls ut1.n hozztrteme: - legbehil.
- Munkahelyi neh6zs6gek?

- Azokhoz hozz\edz6dtem. Mindenr.itt vannak.
- Az ikrek?

- Aranyosak. Olyan egyformdk, olykor magam se tu-
dom, melyik a m6sik, tegnap m6g kdszontdversik6t is
mondtak.

- Bocslss meg, Ldszl6-nap volt figy-e? Isten 6ltessen,
igy ut6lag is minden j6t kivdnok - megszoritotta Laci
kez6t.

-Igen, az voh, koszonom. Egy6bk6nt 6desek voltak a
kisldnyok. Anyjuk kezukbe nyomott egy r.iveg valamir,
majdnem elejtett6k. Egym6snak sfigi6k, 6gy mondtlk a
kosz6nt6t.

- Kedves a feles6gedt6l, hogy betanirotta 6ker.
Laci a foldre n6zett, mintha keresne valamit, 6s hallga-

tott. A bokorr6l g6piesen let6rt 6gacsklt, amellyel eddig
jobb keze jtrtszott, k1t ujja k6zt tgy rorte kett6, hogy
€szre sem vette. Csak a reccsen6sre tezzent ossze.

- A felesegem? 86 nejem kezembe adott valami sz6p
csomagolt bigyuldt, azt mondta: Isten €ltessen, kezet
rdzott velem, mrnt aznap d€1e15n a nagyf6n6kom a hiva-
talban. Csak az j6 eg6szs6get kivdnr 6s elt6rit6s n6lkuli
repr.il6st, mert nincs p6nze a vtrllalatnak, hogy kivdltson.
Kozel-Keletre indulok a iov6 h6ten. - A fiatal mErnok
kozben keserny6sen mosolygott, majd a semmibe n€zett,
mint aki mir a reptil6g1p ablakltn bimul ki a tejfeh6r
felhdkre, messze alattuk. Majd ism6t megsz6lalt:

- Amikor kibotor*iltam a k'ertbe, Moty6, a kutyAm r6m
ugrott Cs v€gignyalta a k€pem. Valaki legallbb megcs6-
ko1t. - Kinosan felnevetett, de megp6risodott a szeme.

- Sokat vagy tavol? Ez a ba)?

Laci felemelt a foldrdl egy feh6ren erezett kavicsot s

tenyer6n a lelk€sz e\€ tafiotta:
-Ilyen hideg az az asszony, mint ez a k6 - ujjai gor-

csosen szoritottlk a tenyer€hez, itgy folytatta -, ezdtt uta-
zom annyit, nem kedvtel6sb5l. Azzal, aki mellettem til a
g6pen, b6rki leg1'en, mindig tudok besz6lgetni. M6sokkal
is. Feles6gemmei sosem. Ha messzir5l meg6rkezem s b6r:-
mit hozok neki. hfivosen biccent, j6lnevelten megk6-
szoni. Ol1'kor meg sem n€zi, enni ad, valamiL mond a
ot'oroLal:r{l qzr4n 

' iiszan6z c czal641q qirci4l66l c7t6ylr !nLAluI. 4zlarr \ IJJa+r.!- 4.,(4Jruvr, !z(
mondja: szia - 6s reggelig nem is ldiom.

- Mikor nCmultatok igr- e1?

A ftatal f6rfi t6tor'6n fe*f;rua a vi.!IAt:

- Sosem volt bo-besz€if. de rncs. messzebb 6l t51em,
mint a Sziriusz.

(R6m l2,l0)
- T6th |trp6d:?

- Igen, 6. ,,O, csillag, mit sirsz! Messzebb te sem vagy,
mint egymdst6l itt a foldi szivek!" - id€zte a ko1r5r.

- Koztetek is a ,,jeges fir lakik"? - folytatta a verser a lel-
k€sz.

- Aff6le.
Az idSs f6rfi akaratlanul is Laci kez6t figyelte, ahogy

ujjai kozott forgatott egy foldrSl felvett kavicsor. Meg-
sz6Ialt:

- Arvenn6d a mdsik kezedbe?

- Bocsdsson meg, ha ideges vagyok, mindig babrdlok
valamivel.

LI aKafta cloDnl a kovef.
-Y6rjl Vedd a m6sik tenyeredbe.
A fiatal f€rfi zavartan engedelmeskedett. K6rd5en n6-

zett deresed6 fe1ii, atyaibarttjfua, aki tovebb kCrdezte:

- Ugye, most melegebb, mint amikor felvetted?
Laci eltfin6dve szorongatta a m6slk tenyer6ben a k6vet

6s elmosolyodott. V6gril megsz6lalt:

- Melegebb, a tenyeremt6l.

-Att61. Pr6b6id meg, fiam, ezt a feles€geddel is, hdrha
felmelegszik. Te katolikus vagy, ismered Assisi Ferenc
imAjit?

- Ismerem.

-Ezt a sort is: ,,Add, hogy ne engem szeressenek,
hanem 6n szeressek, mefi akkor kap az ember, ha ad?"

Laci lassan fela1lt. Par percig m6g nyitott tenyer6n a fe-
h6ren erezett kavicsot n€zte, azt1.n zseb6be csflsztatta 6s
megsz6lalt:

- Itt hordom a kapukulcsom. Ha ajt6nk elStt 6rte nyri-
lok, majd a k6 eszembe jutatq^ a arite$. Koszonom.

- Nem virod meg a fiam?

- Most nem. Inkdbb hazamegyek.

- Meiegiteni?

- Melegiteni.
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Tintoretto a velencei fest€szet

aranykorit k6pviseli' Tizrano nagy -

s6$anak f€nYe |vszAzadokig elho-

mfiyositotta tehets6ges korti^rsa

miiv€szet€r,. Tintoretto Tiziano fes-

t6szet6nek egYik kovet6je 6s

iovibbfeiles zt6ie, de miat egy misik

korszak embere volt'
Eg€sz 6let€t Velenc6ben 61te Ie'

ott sziiletett 1518-ban, s ott is hait

meg 1594-ben' EgY kelmefest6 fia

,rotl Nem ktz'att, hogy aP16t"6l

orokolte rendkiviili szin€rz€k€t'

Ugyszint6n aPla foglakozdsa uttrn

kapott gtnYneve, a ,,tintoretto" ma-

,udt -?,retzneve is Nem rioltak

feiedelmi bariltai, de j6m6di Pol-

nirkent €k vdrostrban' Tintoretto

gvotr6d6, gondolkod6, valldsos

kuerz volt. eleteben alkotisaival

nagYt€szt' a Scuola di San Rocco

teripiomit 6s termeit diszitette'

mely miiveinek ma isleggazdagabb

tirhitza 6s Velence feleithetetlen

sz'Ps€gf egyLlttese'

Md.ria bemutatasa a temPlomban

TrxtoRETTo
Mlv€szet1t kortdrsai elismert6k'

de val6ldban nem 6rtett6k meg'

Fest6i m6dszere ili volt' A visznon

e!6szot a f€nYek 6s 6tnY6kok' a ft-

eurik 6s a szabad t€r viszonYlt

Ehiuror..tro (f6ny-irny6k) fest6ssel

rogzitette, s nem a korvonallal meg-

,alzolt alakokat szinezte ki' mint

p61d1ul m6g Raffaello is'

Mfveiben teljesen irj fest5i vilig

tirul fel. Ez m6r nem a teneszlnsz'

de m6g nem a barokk' Manierista

fest6szetnek nevezzik ezt az at'

-"n.tl korszakot Q520-1660)'

stilusit manierizmusnak' Alakiai uj

sz€pslgtdezllt mutatnak be, testu-

kon a l6iek 6s az 6rz€s sz€Ps€ge

hatol 6t. Ezek az dtszellemiilt ' sz€p

emberek hajlonganak a k6Pben'

mozdulataiknak, cselekv6suknek

csak egY Plllanatlt lesi el a fest6'

&ezzui, hogY egY Pillanat miriva ilj

helyzetben lesznek' Tagleit6seikkel

besz6lnek, ez a mozgtrs adja 16titk

6rte1m6t. Tintoretto m(cv€szet€nek a

f6nv a tulaidonkdppeni f6t€m6ia €s

szerepl6ie. Ez a futcsa f€ny vagy az

alakokb6l, vagY Pedig egy lsme-

reden kr,i1s6 f6nyforr6sb6l 6rad ki'
de kereszrulhatol az embereken'

tdrgyakon, seitelmesen 6ttetsz6v€

6.s fenyl6v6 teszi azokat A tintoret-

t6i f€ny egyben a szinek ragyogitsi.'

nak is !€trehoz6ia' Olyan konnyed-

s6ggel senki nem tudott egY alakot

v i{y tar gy at n€htrny e csetvonassal a

vilizonra vardzsolni, mint 5'

K6Peinek harmadik manierista

uonirn a k€P sikjib6l messze

h6tranyll6 t6r' Michelangelo szob-

raira eml€k eztet6 alakiait, aklk az

olimposzi istenek mEltoslgival ren-

delklznek, rendszerint hatalmas

6pitm6nyek kozott \btizolia' Jele-

neteinek kornyezete sokszor nem is

val6sigos, hanem a m(w6sz !1":U
zitriitban szuletett, egy mesten Kep-

zelet zAfi vrliaga'

Tintoretto a velencei Santa Maria

dell' Orto temPlom orgonliAnak

burkolatit diszlw€n festi meg a

Miria bemutatasa a temPlomban c'

mfrv€t (G552)-(A mriv6szt e temp-

lomban helYezik k6s5bb orok nYu-

saiomra. A k6sSbbi korok emberei

Enk6ntelentil osszehasonliti6k Tin-

toretto e mfiv6t nagY el6die' Trzi'

aflo azorros cimii k6p6vei' A jelenet

ugyunur, a m(.€szi mondanival6

€i'a tattalom m6gis eg€szen mas'

Mig ott egY e\6kel6 velencei tir-

"niag 
statisztitl egy temPlomba

*..r2 kiriatty irtja mellett, itt drdmai

izgalom 6s lendulet told meg a

t Jp"t. Mi, a ielenet n€z6i' valahol a

ie".tO alirSrlt tekinttink fel' s a fol-

f.ie mutut6 nSa\ak vezet minket is

a temPlomhoz' A l6Pcs6fokokon

elhelyezked6 koldusok mozdulatai

is felfeie irirryrtlik a tekintetunket'

A csillog6 atannyal diszitett 16pcs5n

halad6"Wariat a k6keszold €gveszi-f.O*f. 
A fSpap alakiiban v€gz6drk

n t o-Poti.iO hdromszoge Dri;
maian mozgalmas f€nY €s 6tnY€k

ellent6t vonia be a leienet szerep-

15it. Mig Tizran6nii a cselekmeny a

keptikiuf Pirhuzamosan iobbra

vonul el, itt a t6rbe nYulik az
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Tintoretto: JAzus Mdria 6s Mdrta ottbond.ban

el6nk. A reformdci6 kordban Tinto- kort teremt, ahol talllkozrk a szent-
retto tudatosan az eucharisztia seg 6s a profinum.
szents6g6t bevezet6 J€zust dbr'azol- A nagy mfiv6sz kort/arsata ugyan-
ja. Sug6rz6 alakja a k6p kozeppont- olyan nagy hatissal volt, mint a k6-
jlban van elhelyezve. A mfiv1sz s5bbi nemzed6kek festdire. iyy
meghat6vi tudja var/azsoini a k€pet inspir6l6an hatott nemcsak El
a gondosan kidolgozott f€ny- Greco (7547-7674), de Rubens
6rny€k 16t€kkal, az alakok finorn 0577-7540) vagy Delacroix (i798-
elrendez6s6vel. Az apostolok folott 1868) miiv6szetere is.

angyalok lebegnek, s a k6t er6s
f6.nyforr5.s - a fnggSlltmpa 6s J6zus Risko Mariann
sugdrzisa - mennyei, irreSlis i6g-

u1 J{njtd s

6pti1et, befel6 ir6nyui az z-z--:';
mozg6sa is.

A Krisztus M6ria 6s \Iar-tz ::iz1-
ban c. mestermiiv6ben .1j---1580.
Mrinchen, Alte Pinakc=ci.i Tinao-
retto m[iv6szet€nek 

":z:' 
b|ja tuk-

rozSd|k. A cseloes jelenetben a

mester sririn-e trnr6zolja a h6rom
ember pitbesz€d€t: az elm6lyrilten
figyelS. U16 asszonyr, a tanito €s

6rve15 Krisztust 6.s a szorgalmas
hiziasszonyt, aki szemrehinyA-
sokkal illeti n5v6r6t, ami6rt nem
segit a hdz korul. Ktilonleges f6ny
viligirja meg az alakokat. Lz ajro
elStt lttetszSen megfestett csoport
itll, s a hftttll bravtrosan megfestett
f6thomdlyabol a konyha dereng
e15, amelyen keresztr.il a m6v€sz
egy velencei h6z 6let6t mutatja be.

Tintoretto Szt. MArk holttest6nek
megtaltrIlsdr., - elvitel6t hlrom k6p-
ben festette meg a Scuola Grande

- a^ - - / /cll san lvlarco reszere (t)ol-l)oo,
Veience, Accademia). A szent le-
gendlja szerint k6t velencei a IX.
szS.zadban ellopta egy alexandriai
templomb6i v€d6szentjtik holttes-
t€t, azzal a c€llal, hogy v6rosukba
vigy6k. A holttest elvitel6nek jele-
net6ben 

^ 
szent szoborsz6ps6gf

test6t 6pp egy teve hittdra emelik,
fejen6l a k6p megrendelSje, Tom-
maso Rangone 1ll. A szinhely egy
k€pzeletbeli olaszos piazza (t6r),
v€g6n egy soha meg nem 6pti1t
vagy meglpithetS templom-archi-
tekttrlval. A jdmbor rabl6k segit-
s6g6re fElelmetes erejfi vihar jon, a
crkAz6 villlmok €s a t€r mdwiny-
kovezet6t is elont6 es6lradat elfizi
az alexandriaiakat. Tintoretto fest6-
szetenek k6s5i korszakitban ezek a

vil\6dz6 f6nyek, fCmesen csillog6
€s vrbr6.l6 szinek magasrend(i kolt6i
ldtomfst t1rnak el6nk

Az Uto1s6 vacsor/aban (1592-7594,
Velence, San Giorge Maggiore-
templom) - 6lete utois6 miiv6ben -
Tintoretto megint dobbenetesen
rlrjat aikot. A klasszikus itbr6zol6s-
m6dt6l teljesen elt6r5en a vacso-
riz6asztalt nem frontdlisan, hanem
ferd6n helyezi el, amivel hallatlan
dinamikdt 6s m6iys6get ad a lele-
netnek. Tintoretto a bibliai jelenet-
nek nem a kordbban szokvdnyos

J[dds ArulAsAr jelzd r6sz€r itllirja
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Egy idds asszony nagYofi izgul az

els5 repul6irtjin, a felszltllAs el6tt be-

megy a kapitlnyhoz:

- Ugye biztonsigban le€runk? -
k€rdezr aggodaimasan.

- Nyugodjon meg, asszonyom -
feleli a kapttlny -, m6g senkit sem

hagytam odafenn!

Eg,t bdlgjt mondja az eladonak:

- Art a koszttimot szeretnem fel'
probalni ott a kirakatban.

- Semmi akaddlYa kerem, de uan

prdbaftilkenk is.

- Apu, mt ez? - k6rdi Pistike.

- Feketeribiszke.
z .. .

- hs mlen plrosi

- Mefi m6g zold.

Hogy biujak a bdromd'imenzios
szekeret? Terfogat.

-Mi a z|rm-z:J:Lm nYlhaha?

- L6dar6zs.

-Mi a locs-pocs nYihaha?

- vrzrlo.

-Mi a reccs-reccs nYrhaha?

- A. tr6iai faI6.

Pistikdt elkaildi az aPia:

- Fiam, itt uan az ecset es a fest€k,

fessed le az ablakokat/
20 perc n't'filua jon is a lw'ko:

- Apu, a keretet is?

Egy kisfiir sir az ituhltz el5tt'
Odamegy hozzd egY rend6r.

- Mi6rt sirsz kisfiam?

- Mefi nem tudom, hogl'' mil mon-

dott otthon az anYuktrm: ',GYrszi-
kdm, vegy6l egY kis Csabait!", vagY:

,,Csabikdm, vegy6i egy kis Gyulaitl".

- Oh, hlt ezen rgazln konnYii
segiteni! HogY hivnak, kisfiam?

-Tamlsnak.

A csaldd kirandulni indul.

- NezzAtek. milYen szeP icl6 uan! A

szel se rezdr'il, a szelzsak is csak log'

Mire bd'tul megszdlal az egYik

g/erek,

- Lehet, bogY fuj cssk nent' talal
bele.

- Gyerekek, ma ritka laL\*e^Y :.z.ntti

lehettek - mondja a foldralztanfu' -
Htsz 6ra 6tven Perckor mindenki
n€zze meg a hoidfogYatkozist!

A hats6 padok kozril egY hang:

- Melyik csatornin?

- Baj uan a kocsiual, dragam' V[z

kerril t a karbura torba'

- Ne uiccelj, bogltan ketiilt uolna

uiz a karburatorba?

- Pedig uiz uan benne-

- Edesem, azt seftt tudod, mi az a
karburdtor. Hol uan a kocsi?

- A folydban.

Angolb6l vrzsgdzlk a di6k. A tan6r

6rt6keii:

- Fiam, te irgY beszllsz, mint egY

szliletett angol. ... persze, mint egy

ma szuletett angol.

A pap bittanorAn faggatia a qYe'

rekeket.

- Mectdig uolt Adaru 6s Eua a
paradicsomban?

- 6szig- feleli Pisti.

- Miefi?
- Mert akkor 6rik az alma.

Agressziv gyerek:

- K6rek egy tr,irelemj6t€kot' De

g1,'orsan iml

- Doktor irr! Doktor irrl Azt hiszem,

szemrivegre lenne szuks6gem!

- En is azt hiszem, asszonyom, ez

ugyanis egy cip6bolt!

Megfejtdk
Bibliai vet€1ked6

Barna MAria (Csap)

BodAk Hajnalka (Tecs5)

Bucsok S6ndor (Nagysz516s)

Butella Eva (Beregszdsz)

Demk6 Miklos (Bene)

Ferenc Bedta (R1t)

K6kes Val6ria (Nevetlen)

Kriczky Katalin (Ber egsz6sz)

Langer Agnes (Tecsd)

Mdgocsi Ilona (Fancsika)
perciuk Vaientina (Csap)
percJr,rk Vikt6ria (Csap)

Simon Anna (Munkdcs)

Simon Cyorgy (MunkScs)

Szab6 Beitta (Bakos)

Szviscsu Nlarina (NagYsz6l6s)

A helyes megfejt6k koziii Dem-

k6 Mik16s benei olvas6nk nYert

konyvjutaimat. Gratuldiunkl

A vllasz az t$sitgban van
:

Barna M6ria (CsaP)

Boddk Ilainalka (T6cs6)

Bucsok S6ndor (NagYsz6l6s)

Butella'Ev a (B er e gsztrsz)

bemi6n Katalin (Rit)
K6kes Val6ria (Nevetlen)
Kriczky Katalin (Bet egszlsz)
Langer Agnes (T6cs6)

Mdgocsi Ilona (Fancsika)

Perdtrk Valentina (CsaP) ,

Perduk Vikt6ria (CsaP)

Pufler Anik6 (Visk)

Pufler Beita (Visk)

Roszpopa Gabriella (Huszt)

Simon Anna (Munkdcs)

Simon Gyorgy (Munkics)
Szab6 Bedta (Bakos)

Szviscsu Marina (NagYsz6i6s)

Konyvlutalomban Puffler Anik6
viski olvas6nk rCszesiilt.

Gratulllunk!

24 pZipa eW Cvszilzadbaln
A 10. szazadban ualtottdk egY-

mast leggyakrabban a PAPAu,
osszesen 24 PaPa Lih PArcr ffonjan,
aru.i azt jelenti, hog1,t atlagban alig
tobb mint negt 6uig gYakoroltak

szolgalatukat. A PAPAU szamat il-
letden a 10. szdzadot a 9' es a 11'

koueti. Ezzel ellentetben legkeue-

sebbet ud.ltakoztak a PaPak az 1'

6) 6s a 19. szdzadban (6)

10o9-ig csuqan nYolc PdPa nem

tartotta meg keresztneudt, banem

Pdter irokdbe tepue neuet is cser2lt'

Ettdl az eutdl kezdue uiszont rnind'-

eg,tik PaPa uj neuet uett fel m'ind-
jart megudlasztd'sa alkalmaual
(kiu2ue kettdt: W' Haddan 6s II'
Marcellin PdPat).

A tofienelem 264 PAPAia koztil
204 uott olasz szd'rmazasfi. A md'-

sod.ik hetyet a francia szarmazitsti
pdpdk foglaljd'k el (19), megelSzue

a gordgoket (14).

A pAPak soraban a legkedueltebb

neu aJanos (29, a GergelY (16) es

a Beneclek (19 uolt, 4J Pd'Panak a

neue azonban csak egtszerfordwlt
eto.

Szentt€ 81 PaPAt auatta'k, bol-

d.ogga Pedig betet

A tegiddsebb ruegualasztott PaPa
i. Hadrian uolt, aki megualaszta-

sakor a nyolcuanadik eleteueben

jafi, a legfiata.labb Pedig IX. Be'
nedek, 6kit a kozePkor kellSs koze-

pen (1032-ben) tizenket euesen

ualasztottak PaPaua.


