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A karpfrftaliai egyhen
t\iifuszvlet€se

15 €nrel ezeT6tt
Kdrpdtaljitn az egyhdz 7989-ben kapta meg a megfrjulds iehet5s€g€t. fttize-

dek elszigeteiSddse, a papnevei6s hilnya, a kem6ny rildoztetCs nyomln az
uto1s6 papi generdci6 igencsak megritkulva, meg6regedve €s megflradva,
m€gis hfis6gesen vezette a rlbizottakat. ,,Pusztultutnk... fogytunk, de megma-
radtunk. HitLinket megdriztuik" - mutatta be a k{rpitaljai papsitg hosszit szen-
ved6s- 6s szolgdlattbft€net6t Csittt J6zsef vikdrius Paskai L2tszl6 biborosnak az
7989. mdjusi f6pisztori I6togat6sa sordn, Munkdcson.

Ahlbor(t ut6ni 48 papb6l 1989,ben mlr csak nyolcan voltak 6lerben, akik 70
6v feletti €ietkorukkal mintegy azt sugalltdk, hogy a klrpdtaljar katolikus egy-
hlz sorsa megpecs6tel6d0tt. De a ,,nen't hagtlak aruan titeket , . " minden iddk-
ben meger6sit6 6s rem6nW kelt6 ig€retlt az idds aty6k is a szivik m6ly€n 6riz-
16k.

1989. mtucius elej6n viratlanul megnyilt az addig val6ban ,,vasfr-igg6nnyel"
elzitt hattrr: hosszfi lvtizedek ut6n Csap 6s Zdhony k6zdtt megindulhatott az
irn. ,,egyszerdsitett hat|rforgalom". A kozdns6ges Tisza-hid 6ltaI a Megv6lt6 ke-
ze azonban egy m6sik, akkor m6g lithatatlan hidat is 6pitett hfsCges hivei 6s
szolglr sz6m6ra. Mfu egy-kdt h6ttei a soromp6k megnyltlsdt kbvet6en, a hirsv6t
eI6tti id6szakban n€gy ferences 6s egy jezsuita aiya jbtt dt Munk6csra, Ungvdr-
n, Beregsz|szra 6s Nagysz6l5sre, az ttteni id5s papt6rsak segits6gEril s a hivek
megerSsit6s€til.

Sokoldalir elSk6szit6s sorin Paskai Llsz16, Magyarorszig biboros 6rseke 1989
mlLjusitbanKilrpiltaljdra lltogathatotl Kdrpitalja foldj6n negyven 6ve nem jirha-
toft katolikus piisp6k, 6s most e vid6k magyat biboros 6rseket koszdnthetert.
,,Az egdsz a Gonduiseles mtiue uolt, nem az eny€m!" - sumrrllzta a tofienteket
Paskai Llszl6 biboros atya hosszit €vekkel k6s5bb.

,,A karyataljai templomokban osszegydlt tobb ezres tdmeg kdzoft nerncsak
magjtarok ds katolikusok, banem mds uallir.sboz 6s nernzetisdgbez tartoz6k k
reszt uettek" - eml6kezik vissza a biboros atya kislret€ben l6v5 Pildi Andrds, a
kijevi magyat f6konzuliltus munkatdrsa, s hozzdKtzi a f6pisztor szem6lyes 61-

m€nybevallS,slt is: ,,Kcjzel ndgt 2utizedes papi szolgalatorn alatt annyi megba-
tattshgot, tjrrjnat6l konnyes szemet nem ld.ttam, m.int ez alatt az dt nap alatt."

Paskai L5,szl6 esztetgomi drsek-primls t6bb k6"rp6,taljai templomban megem,
litette, hogy a Szent^ty^ tud biborosa kdtpltaljai litogatlsir6l 6s figyelemmel
kislri azt. A ,,hall6 fulek" ebbSl ki6rteuek, hogy a szent€letii pdpa imdj/val ki-
s€ri az itteni esem€nyeket. S6t, a biboros arya sem indult ei an€1kul, hogy az
egy hdttel kordbban tett auszttiai zarlndoklata sordn ne aj6nlotta volna kS.rpAt-
aljai ftjit a Boldogsigos Sztizanya oltalmdba, ne k6rte volna segits6g6t, Ha eh-
hezhozzlvessztik K6rp6talja papjai s hivei hosszir, negyven esztend6nyi buzg6
imdjdt - s nem kev6sb6 a hosszri €vek megpr6bitltatlsaib6l ad6d6 feIajdnI6-
sokat -, azt kell mondjuk, ennyi fohtrsz nem maradhatott meghallgatds n6lkul.

A biboros atya eze rovid, 6t napos ktrtp6taljai :6'tia sor6n h6t templomban
celebr6lt szentmiset, 15 egyhdzkozs6gben 1trn, buzditva a hiveket az egy€ni €s
k6z0ss6gi im1ds6gra - f6leg a papi hivatdsok6n. Minden k6szdnt6sb6I 6ndt
fel€je az id5s papok s hiveik or6me, hllaaddsa, boldog megrendul6se. Mint
ahogy szivszotit6 helyzetuk rnlatt Crzett fdjdalmuk is.

Nagysz6l6son a f6p6.sztorr lirogatdst megel5z6 napokban - a diplomS.ciai bo-
nyodalmakat elkenilend6 - a misf€\ 6ve visszak6rt templom kulcsait vdtatlanul,
meglepS k6szs€ggel eadtak az egyhAzklzs6gnek. A meggyal1.zott, sokat szen-
vedett 6si templomb6l n€gy teheraut6nyi szemetet 6s hullad6kot kellett ugyan
kiszitllitani, de ez tdbb6 nem a b6nat ideie volt, hanem v€gre a megk6nnyeb-
brii6s6, a bizakodtrs€.

Ah6laad6 szentmis€t atemetSkipolndban t^rtottak meg. A kis templom meg
is 6rdemelte ezt a megtiszteltet€sq hiszen 6\,tizedeken keresztr.il itt tartottlk a
szentmiseket.

A biboros atya a hivek meger6sit6s6t tafiotta szem el6tt: ,,Krisztus nem fgdrte
meg kouet1inek, hogj,, az 6let kdnnyfi lesz, bogt minden sikertilni fog az 6le-
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taikben, sdt, azt mondta, boglt ,aki ut6'nam akar jonni,
uegjte fel keresztj€t mind.ennap €s tigjt kouessen engem.' '..
A kereszt jele arra is figyelmeztet, hogi,, ba Krisztus4 ua'
gtunk, akkor fc)l kell uennuink a keresztet, meri Krisztust
aka(uk kouetni... Egltbdzunk egdsz tdn4nete fdlmutatja
azt, boglt ahik bAs€gesek uoltak Krisztusboz, bdr sok pr5-
bat1tnek uoltak kitdue, de meg tudtAk Srizni sziucikben az
igazi bitet. Es 6ppen ennek a prdbat'ltnek, ennek a bfrs4g-

nek lett az eredm1nye , bogl egithdzunk mindig meg tudott
az uiulni, rrtinden korban meg tudta mutatni azt a bek6
gazdagsagot, amelyJdzus Krisztustol ered, s amely a Szent-

ldtek ajanddka".
A kijevi tlng1alAsok sordn Paskai Ldszl6 k6tte az iilami

hat6sigokat, hogy az tinnepek alkalmlval magyatotszdgi
papok j6hessenek 6t istentiszteleteket lartani, s hogy 3-5
pap hosszabb id6re is letelepedhessen Kdrpdtaljdn addig,
rr:fg az ut6np6tlls meg nem old6dik. lJgyanigy k6rte, hogy
enged€lyezzdk vallisos irodalom, Szentirds behozatallt,
valamint, hogy szovjet itllampolglrok is tanulhassanak a

magyarorszSgi papi szeminiriumokban.
L vlIasz meglepSen k6szs6ges, de f6leg tiszer1 volt:

,,...A ualldsossd.g ma mdr minden allampolgar emberi
jogd.ud ualt, megkezdddott a templomok uisszaadasa. ',
Megengedtdk a barangozdst, az istentiszteletet azon a be'
lyet tebet tartani, amelyen a h{uek, kerik". A konkr6t 6s igen
biztat6 ig&et az volt, hogy J magyatorszirgi pap johet K6r-
pittalllu a misszi6s munkira.

M6g ugyanebben az 6vben, 1989. augusztusitban 4.s

szepiember6ben meg6rkezett M^gy^rotsz6gt6l Nagysz6-
lSsre az elsd h6rom ferences: Majnek Anta!, Zatyk6 Ldszl6

6s Radics Ddvid. Veluk egyiddben 6rkezett Rah6ra Bohdn
B€la jezsuita, valainint Di6ssi Korn6l Domonkos-rendi atya

Munkdcsra.

Majnek Antal OFM 6s Zatykd Ldszl6 OFM 1989 okt5bereben' a
kerekhegi bticsi utdn

A legkoribban, jfilius v6,g6n,6ppen 15 6rvel ezel6ttMay
nek Antal atya 4.rkezett meg, s augusztus L3-t6Imfu rend-
szeresitette a szentmis6ket a m€g mindig egyedui haszndl-
hat6 kis temet6kdpolntrbat. A sz616si hivek 6r6me ha-
tafial^n volt, s igen meleg fogadtatdsban r€szesitett6k. A
kezdeti hetekben az egylk iimbor csalld fctgadta be az

els6k6nt ide€rkezett ferences batdtot.
Merthogy ism€t ,,baritok"-k6nt lottek a ferencesek a sz6-

l6si hivek kbz€. Yiilaltitk a telies kiszolglltatottsigot, hi-
szen Klrpdtaljdn olyan vid6kre l6ptek, ahol m6g 6l6nken
6lt az eg,vhAz s a papok rildoz6s€nek eml€ke. Nem lehetett
tudni, a hossz(t €vek tiltisa, szigon utdn mit tudnak tenni
a lelkipdsztori szolgtrlat tet6n.

Csiti J6zsef vikdrius a htrtom ferences atydta kezdetben
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hirom viros 6s azokkorny€k€tbizta. Zatyk6 L6szl6 Nagy-
sz6ISst €s Tlszatilakot, Mainek Antal Husztot, Tecs6t,

Visket, Bustyahlzilt €s Kerekhegyet, Radics Divid pedig
Fancsikit, Kir|lyhdzlt, Feketeard6t 6s Nevetlent l6tta el.

Az 6sz folyamdn a kis ferences k6zdss6g egy kism6retfi
v 6ly o ghizat v isir olt a b e|v 6r o sban, m6 gis bi zonyos rej tett-
s6gben. ,,...lebet, bogt nemfelel meg a klasszikus kolostor
kouetelmiSnyeinek, de megfelel Szent Ferenc eluarasd'nak.

J6 benne az, bogjl nem A mi,1nk, hanem a sz1lSsi egtbd'z-
kdzs1gg1, s m6g a kdrny4k bdzai kcizdtt is - pedig eg? seln
palota - a szeninj",ebbek kriz| tartozik" - kja 1990-ben
Zatyk6 Ldszl6 atya, a sz6l6si h6zf6nok.

,,Megdrkez,€st'inkkor nem uolt d,rarn" - eml6kezik vissza
D6vid atya, a misszi6 legfiatalabb tagia - ,,aztdn ni kellett
jonnilnk, hogjt az d.ramszr'inetekhez bozza kell szokni. A
szobamban uolt egy dgt s egjt faszekrdny. A budai rend-
bdzbdl uittem szalonndt meg babot, egjtebet, a'tnit klszitet-
tek szd.ntunkra, bogjt ne 6hezzr'ink. De epp az ellenkezdje
tcirtent: meleg ebdddel 6s uacsordual ud.r'tak benntinket.. ' s
az 1lelemmel soba nem uolt gond".

A hivek 6r6mteii vend6gszeretete, mely a legnagyobb
szr.iks6gben is h6l6san gondoskodott szeretett atyak6l, ta'
Illkozott a ferencesek6vel. A szSl6si bar6tok szer6ny kis
hlza rovidesen kozdss€gforml'l6vi vd\t, hiszen sok6ig
szolgf|it pllbdniak€nq kozoss6gi hAzk€nt is, hol fiatalok
hittana, hol iddsebbek imidsigos 6sszejdveteieinek adva
helyet. De altaja nyiwa f.Jlt mindig 6s minden segitseget,
meghallgatdst, megn)augvlst keres6 sz6m1ta.

Nlindilrt az elei€n az atyek a gyermekek hltoktatasenak
lehetSs€g6t kerest6k. Cs6ti vikdrius figyelmeztetett, hogy a

hitoktatis szigorfian tilos, igy a szentmise egyfttal hitok-
ates is lett, a pr6dikiici6 a gyakorlatban szervezett hittan-
6r6vit vdIt.

A lelkipdsztori szolgllat mellett az els6dleges feladatok
kdz6. tar:tozott a visszakapott templomok helyrelllitlslnak
megszewez€se, irlnyittrsa. S ez Nagysz6l6s €s Bustyahina
eset6ben volt stirget6.

Mindk6t sz6I6si egyhdzkbzs€g lelkesen nekil6tott temp-
loma miei6bbi rendbet6tel6hez. A megtisztitott sz6l6si pl6-

bdnia-templomban a kis ferences kbzOssdg m€g 1'989.

okt6ber J-1n megtinnepelte Szt. Ferenc tranzltusAt a sz6'
t6si hivek kOrdben. A m6g villgit/s n€lkrili, kormos, pisz-

kos templomfalak koz6tt, a gyertyaf€ny €s a m6r r€g nem
hallott, elfeledett gregoriln dallamri €nek olyan meghitts€-
get eredm6nyezett, hory a ferencesek nemcsak megrendi-
tett6k a semmi hasonl6t rrem tapasztalt sz6l6sieket, de
v6gk6pp belopt6k rnagukat a hivek sziv€be.

Hlrom h6ttel k€s5bb, okt6ber 23-6n, Kapiszttin Szent

Jlnos tinnep6n, d6lut6n f6l otkor, hosszit 6s sirlyos n€ma-
sig utin irjra megsz6laltak a Nagysz5l6si Mennybemenetel
templom harangjai. Nagy Ordmre hivtak. A sz6l6si ferences

kozOss6g e napon mutafta be ttt az eis6 szentmis6t. Tobb
mtnt l1tszlz €v leforglsa utdn, a tdrtEnelem annyi viharu
ut6n a nagysz6I6si pl6biniatemplomban ism6t Szent Fe-

renc fiai mondhattak mis€t, gy6nt^thatt^k, tanithattak - s

v€gre gy6gyithattak...
Egyre tobben mert6k lekuzdeni tobb €fiizedes gdrcsos

f6lelmriket, miut6n sokan szivdobogva, m6sok kiv6ncsian
el-eliottek a fellllv6nyozott templomban tartott szentmis€-
re. S innen tobb6 nem lehetett kozombosen elmenni,
elfordulni. Az igazsig hirdetdse, mely ilyen Iefegyverz6
egyszer6s6ggel, ennyi testveri szeretettel t0fi6nt, meg6rin-
tett, meginditott, rabul eitett...

Ris kd M a ri a nn k d s zd, 
; :; :i ;: ::::#:
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Szere€n€l boldog lenni?
A fX. Mustkdcsd Ka.tol:ikus lfirtsd'gi Taldlkozdrdl

Mit jelent szdmomra a boldogs6g,
hogyan k6pzeiem eI azt, mit teszek
az6rt..hogy boldog leg.vek? Ezek, 6s

a t6m6hoz fttz6d6 k€rd6sek fog-
Ialkoztattltk azokat, kik r6szt vettek
a IX. Munk6csi Katolikus Ifjirsdgi
Tal6lkoz6n itnius 5-6n Munklcson.
A meghivott el6ad6 a sokunk sz6-

mfua j6I ismert Roska P6ter alya, ez
esztergomi szemindrium spiritualisa
volt.

Hagyomdnyosan el6ad6sok 6s

csoportbesz6lget6sek kovett6k egy-
mdst, lehet6s6get adva az ismerke-
d6sre. taDas ztalatcser €t e.

glettinkben gyakran foglalkozunk
azzal, hogy megteremtsuk 6s meg-
6rizzik j6l6trinket, k6nyelmiinket,
megval6sitsuk itlmainkal, mefi azt
gondoljuk: ez az, amitSl boldogok
leszr.ink. V6griiis csak akkor leszel
boldog, akkor nyr:gszol meg, ha

megkapod, amire v6gysz. De mire
vLgysz igazdn, mit5l ieszel igazAn

boldog?
Elm6lked6seiben P6ter aty^ arta

irdnyitona figyelmunl<et, mitcjl bol-
dog egy kereszt6ny ember. Sorra
vetttik azokat a dolgokat, melyek
nektink oromot vagy csal6ddst
okoznak, ki-ki elgondolkozott azon,
szAmLra vajon mi a legfontosabb 6s

mi folosleges vigyai beteljestil6s€-
nek 0tjin. Minden gondolkod6 em-

ber r6jon arca, hogy t6l az anyagi

iavakon van valami, ami nelkiil
nincs 6rtelme a i616tnek, vagdny
aut6nak, hirn6vnek, vagy aklr egY'

sze{ien a sz6rakoz|snak. Sokan azt

modt6k, hogy csal6djuk, bar|tatk
n6lkril szeg6nyebb, uresebb lenne
az 6letik. Sz1gyenkezve vallottuk
be magunknak, hogy termeszetes-
nek fogadjuk el szeretteink l6tez€-
s6t.'6s nem Isten ajindlkdnak te-
kintjiik 5ket. Ez€rt buzditott min-
denkit P€ter aLya a sztintelen hila-
imAra csalddunkErt, kornyezetr.in-
k6rt: GondviselS Atydnk lItaluk akat
elvezetni telies boldogs6gunkhoz.
Koszonetet mondunk P6ter atyinak
m€ly elm6iked6sei6rt, littogatLsi€rtt

. IstudnY Anclrea
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Akik aagjtunk ds lesziink, nern marad zd.rua cinmagd,ban,
banem ba.tnia kell maga kciriil De minden tettiink, a ldtiink,
a jtiufink iircikt6lfogaa. elrend,ezett, ds uan drtehne az 6r6kk€-
ualdsdgban Ez csa.k akkor ud.I:ik uildgossd eldaiink, ba min-
d.ent az circikkdu afuts d.g fdnydbe dllitunk.

Edith Stein

ui

Ldndrd 6dAn

Nehogy m6.r azt higgy6tek,
hogy ti vagytok a 11t6k,
a bolcsek, a tisztdk, akik felett
egy tfi.zoszlop vildgolt.

Nehogy mtrr azt higgy6tek,
hogy poros-eres l6baitok mogott
friss, ififr n6pek keresik majd
a foldi meg az 6gi oromot.

Nehogy mdr azt higgy6tek,
v6rtaniritok izzanak a mir1tb6l,
Yagy a ji>v6b6l ragyog6 sz1.zadok
koszontenek fifis hajoltukb6l.

Nehogy mtrr azt higgy6tek,
YaIami dobbenetes nagyszer(t
Yfu t6letek az a sok-sok szerencs6tlen,
Ki ri 6s rikat, vonit meg rit.

Pir ezer 6ve volt rigy, hogy
pt6f6tAkat virtak a n6pek;
ma a ki6gettek, a neuraszt6ni6sok
csak egy €pk€215b embert szeretn6nek.

P6r ezer 6ve volt iigy, hogy
t6rdre egy csodds halfog6s omlasztott;
tna az tekint konnyes szemmel az €gre,
ki egy mosolyg6 arccal taltrlkozhatott.

Eszre se vegyenek benneteket,
Nem fontos,hogy mi van ruitatok;
Csak ha kiloktek, ha elsodortak,
F6j6 iirk€nt ott maradjatok.

Eszre sem vegyenek benneteket,
olyan mindegy ajkatokon a sz6,
csak ha dkliik elhallgattatott,
csend uljon rdjuk, neh€z 6s fojt6.

Eszre sem vegyenek benneteket,
kezetekben mell6kes a munka,
csak ha lekot6zt6k tagjaitokat,
ne legyen erdtok a simitisukra.

6szre sem vegyenek benneteket, "

Mig koztrik vagytok, kinl6dva, 6gve,
Csak ha eldugtak m6r a fold all,
Keress6k 6rjongve: hovl lett a b€ke?

S ha majd meg611 benntjk dermedten az it6,
a l€gszomjas keztik reszketve tapogat
az elt(int szdp, i6, igaz hely€n,
ismerj6k fel tires nyomotokat!

S ha majd megillLbenmik dermedten az it6,
s a Semmi tArja felljnk a tork6t,
akkor lehelem Lelkem nyomotokba,
hogy feiszikrdzz€k benmik is az Orszdgl

Erdsen katt6dj Istenhez! T6gy
rigy, mint a maddr: akkor sem
hagyja abba az 6nekl6st, ha
eltorik az 69, mert tudia, hogy
sztrnya van.

Don Bosco

Intelern mai prilfeteinkhoz

A mai krtzisb1l ezuttal is egjt bolnapi Egltbd.zfog kialakulni, amely sokat
ueszitett, Kicsi lesz. Mindent, csaknem mindent elolrdl kell elkezdenie, de a
prSba utAn egy bensdsegesebb, leegyszenisftett egj,tbdzb6l nagt Er6 fog
kiaramlani.

. J.Ratzinger

Ha 6t akaqltok l6pni a tdrsadalmatok hatlrait, akkor igyekeznetek kell,
hogy nagyobbak legyetek a tdrsdalomnll.

Akik el6g bitrak 6letprobl6mdk megoldisdt vlllalm 6lenikkel, azok
teszik naggyd a tlrsadaLmat, Akik hagyomlnyos szabllyok szerint 6lnek,
nem viszik el6bbre, csak megtdmasztlik.
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Pap- €s diakonuss zefrtelCs Munkicson

2004. junius 26-an PaP- €s d.ia'
kdnusszentel1sre gyfiltek ossze az
egybazmegye biuei a munkd.csi
Tours-d Szent Mdrton Sz4keseglthaz-

ban. Majnek Antal PLisPdk PePPa
szentelte a beregszdszi szuiletesii Racz
Istud.nt, aki Esztergomban kesn'ilt fel
papi szolgdlatara, es diakdnussd
szentelte az ungu6t-i szd'rmazd'su
Nemetb Sand.ofi, aki Egerben folytat-
ja tanulmdnyait. Minden euben nagi
or6mot jelent ez a na? KarPatalja
egtbdzanak eleteben, biszen ba las-

san is, de folyamatosart nouekszik a
belyi papok szd.ma, akik 4lett'iket telie-

sen Istennek 6s szailSfdld.jdk biueinele

szolgalataba aka(ak allitani, Kisdr-
jt ik imd.nkkal 6lettl.ket, biszen tudjuk,
b ogjt egjtb azmegitdnk papjainak elete

mennyi nebezs1ggel is jar; ne uesz{t'

sek el kezdeti lelkeseddst'iket, elszd'nt-

sagukat, baneru. oromt'iket taldljd'k
Istent1l ertt i.nk kapott biuatasukban.

mdn eljuttatni az aromhin. Minden-
kinek a saiSt nyelv6n, megfelel6 ko-
molysSggal, de egyforma szeretettel.

Krisztus szeretet6ben litom ennek a

szolgllatnak a kiteljesedds6t. Min-
dent meg akatok tenni az€rt, hogY

min6l t6bb ember megismerje az

evangEliumot 6s eliusson az idv6s-
s6gre.

,,Nonstop pap" szeretn6k lenni, aki
a nap blrmely 6ri4ltban rendelkezd-
s&e iiI annak, akinek szr.iksdge van
16, ak6r €jszaka is, ha Pl. beteghez

hivnak. igy akarom megval6sitani
papi szolglIatomat - ha kell, az 6Le'

tem 6r6n is. Csak igy Ilttom 6rtelm6t
a papsignak, hogy, ha kel1, mindent
bedobjak, hogy iidvossdgre segitsek

min6l tobb embert.
V6gezetr.il az Edda-egYuttes Az

Linnep c. sz6mitb6l rdlzn€k egy r€sz-

letet, mely pontosan megfogalmazza

azl, amiber hiszek, 6s amit meg sze-

retn6k val6sitani az €Ietemben:

,,Eg1t r1t ztan, 6n ebben biszek,

a mindent elsoPrd szeretet,

a rossz felett gydzni fog a io."

N€meth Sindor

JruraoNoeta:,,Mttwnvr Isrmv NAGY\BB

ptcsdsEcEar."

1.978. mdrcius 24-6n szulettem
Ungv6ron. Miutdn elv6geztem az

ungviri maryar iskola 9. osztAly\t,
1.993-97 . kozott az ungv6ri. k€pzdmf-
v€szeti f6iskolfua iartam, s kdzben
letettem az €retts€git is. 7997-98. ko-
zott a gyulafeh€witri szemin6rium
novend6ke voltam. Ezutln eW gYa-

kodati 6v kovetkezett, ame1yb6l f6i
6vet Nagysz6l6son. a ferencesekn6l

toltdttem, f61 €vet pedig R6ton,

Moln6r Mikl6s atla meilett. Moln6r
Mikl6s atya nagY jelent6s6ggel bir
papsigra va16 felk6szulCsemben. Ezt

kovet6en Magyarorsztgon, az egri
szemindriumban folltattam tanul-
m6nyaimat.

Rlhcz Istvin

Jnruonoate,: ,,Htszz: ez EMBERrue sru
AZERT ]O7.7, HOGY NEKI SZOLGALJANAK,

HANw, uocv 5 szoLGALJoN, Es EtnEr
enle uansAcur soKAKERr." (Mr< 1'0,45)

Most kezd6d6 papi 6letemben a

szolgdlatot tartom a meghatltoz6nak:
szolgllni a fiatalokat, id6seket, ko-
z€pkorlakat, mindenkihez egYfor-

N2metb Sd.ndor diakonus, t{ajnek Antal pf ispok 6s RAcz IstuAn ilimisds
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Kapostdl Kaszonyig
Kd.rolyi Lajos atya 9O 6aes

Egjtltd.zmegjtdnk legi.dfisebb pa'pja' Kdroljti Lajos
atya. az ebnrth dabeniinnepelte pappd szenteldsAnek
65. daford.ultijtit. Ebben az €aben rtiabb iubileumi
iofordul.ti ad.r rd.: jtilius 28-dn tdlti be 9O. dl'etdadt.
Ebb6'l az alkalorubdl Boltdn BdIa iezsuita atya'
beregszdszi plebdnos mdhatia iletdt, ds iddzi fel
szemd$tes emldkeit.

9 0. s ztil et6sn apla alkalmilb 6l ezzel az ir 6s sal k6s zontj t ik
a fiatal Munkdcsi Latin szertarttrstr Egyhlzmegye
Iegid6sebb papj6t, Klrolyi Laios aty6t.

elet6b6l 88 6vet a Szatm6ri egyhiLzmegy6ben 61t le,

ebb6l 54 6vet pedig mint ennek az

egyhlzmegy6nek papja, b6r ahg
fordult meg az egyh6zmegye koz-
pontjilban, Szatmdrn€metiben. Az
Ung megyei Kaposon sztiletett, a

koz6piskoldt Komdromban, a teol6-
gi6t UngvSron v€gezte. 7938-ban
szentelt6k pappa 6s n€gy €vi k6p-
l6n-hitoktat6 szolgliat ut6n Mez6-
kaszonyba kenlLlt a pl€blnia veze-
t6s6re.

1942-ben lett szatmAn ptispok dr.

SchefflerJ6nos. A Bereg megy6ben
esedEkes ilgyekr6l Pdsztor Ferenc
fSesperest k€rdezte meg. 6 i1y
vLhsznh 1942 |6r:uus 17-€n: ,,Leg'
stirgdsebbnek litom a mezdkaszo-
nyi plEh1nic tigyet. ... Teudkeny,

buzgd pqi ldlekre uolna ott szilk-
sdg, eki ezt a szegdny, elbanYagolt
bitba6get uj 4letre tdrnasztia. Erre
a munkdra alkalmasnak ldton't
Kdrolyi Lejos beregszaszi h ito ktat6t

'4s Mrbdzi lelk4szt. akiben a lelkek
szeretete 6s minden adottsdg Tneguan, bogil ott ... belyt
d.Itjon, €s a rornokon az uiradpitdst elu,Sgezze. Tobb izben
uolt mir Kaszonyban belyettesiteni, el6gg6 ismeri az
onani d.llapotokat."

Ennek az €vnek augusztus 1L-6n vicarius oeconomus-i
(helyettes-pl6bdnos) kinevez6st kapott Mez6kaszonyba, s

in 6l immdr 62 6ve.
Tizennyolc 6wel ezel6tt egy turistailt alkalmi.val itt ker-

estem fei nem el6re kitervelt szdnd€kkal, csak valamelyik
helyi pappal akartam tallikozni. Ungvdn6l aut6busszal

lutottam a kaszonyi elilgaztsig, orr.t"i pedig kolhoztiak'
toron a faluba. Klrolyi aqra 6ppen lJngvir mellett volt
betegn6l. Estig vSrtam r1. Amikor meg6rkezett, mondta,

hogy pir nap mflva val6szin(leg:temetni is keli majd
mennie- Vacsora uten hosszan beszElgetttink. Scheffler
ptispokrSl krilonos szeretettel beszdlt. Elmondta, hogy a
Manr€z6ban egytitt voltak papi lelkigyakodaton, 6s a

prispok mint szatmln egyh6zmegy6st mindig maga mell6
Liltette az elsd sorban.

L k6rp6taljai papsitg 6s a hivek tigy6r6l nagy
aggodalommai mes61t. Este a sot6tben m6g folmentr.ink a
templomba, hogy ott imldkozzunk e neh6z tigy6rt.

Mdsnap kora reggel bevitt Ungvarra trires Niva kocsij6-
val, hogy a turistacsoport reggeiijln m6r a hotelben
legyek.

Cs6ti aqt6.Lloz is el6klszitette utamat. Ekkor megsejtet-
tem, hogy a vikdrius vele besz6li megaz egyhAzi tigyeket.
Nagyra is becsr.ilte okosslgdt 6s bolcsess6g6t, tobbszor
mondogatta: ha nem lenne olyan rossz a hallisa €s a

helyi nyelvet jobban tudnd, 6tadn6
neki az egyhdz vezet€s6t.

Egyszer lev6lben k6rtem t6moga-
tasat eW fontos dologban, 6s v6Ia-
sz6ban ezt a bolcsess6get olvashat-
tam: ,,NAbany napig balasrtoryam a
udlaszt." ... ezt koveti a kifeit6s 6s

a magyarizat, majd a befeiez€s:

,,De azt 6n nem felejten't el, bogjt az
esetleges megoldasok, barmeny-
nyi.re is keduemre ualok uolnanak,
nem tdleffi ff iggnek. Urunkat k1rem

bdt, bogy Szentlelke d.ltal a legiobb
utat mutassa n?eg ardindriusunk-
nak."

PI6b6ni,aszewez6 munk6i6ban
nem csak Kaszony k6zs€g taPasz-

talta a megirjullst, hanem egYmls
utdn l6tesitette a mis6z6helyeket,
templomokat. Az elnyomatds idei€n
btnia kellett ezek rohamos meg-

szrinteteset. 1989 ut'n €Ienjirt a

bezSrt templomok megnYitlsdban
6s irjak 6pit€s6ben. Biztat6sdnak €s

kezciem6nyezls€tek eredm6nye tiz templom: T{gl6s,

Nagygej6c, Pal6gykomorSc, Gdlocs, Koncblza, Sisl6c,

Korllthelmec, Nagybakos, B6tragy 6s Pail6. Lelkesitden

tudott hatni az emberekre 6s nem torte le az sem, ha nem

6rtett6k meg.
Imldsdgos 6s onmegtagad6 lelkrilete megragadta kor-

nyezetCt, 6s 6k is k6vett6k ebben. A szentmis6hez az

ostya sut€s6t 6s a miseb or k€szit1slt maga v€gezte id6s
korAig.

Szi\ei hal|la utdn m6lt6 segit6je matadt tesw6rhfga,

Julianna, aki most is 6lland6 tAmasza.
rJngvirt6l Nevetlenfalu ig' szolgtrlta Kdrpiltalja katolikus

templomaiban a hiveket.
Isiennek im6dsSgban adunk hitlitt ilyen szo\gAjr66rt, €s

k64rik, hogy e fiatal egyhirzmegye szSmLra hivjon meg

ma is hasonl6 lelkiilet' p6sztotokatt' 
- Boban B6ra sJ

Kd.rolyi Lajos atya €s bfiga, KdrolyiJulianna
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&z egyh An tavasza Indi hban
M wjne k Ant al pdi sp rik b e s z d.malo'i a indiai ldt ogat d,s d,rdl

3. r€sz

Az indiaiakna'x, f6Ieg a ndknek gydnyord, szinpomp6s
ruhdik vannak. A f6rfiak ingben 6s szoknyaszerl ruhlban
jdrnak; tgy n1z ez ki, mint amikor a derekunkra csa-

varunk eW nagy t6rolkozdt. Ha nagyon meleg van,
egyszerden felhajtj5,k 6s akkor t€rdig €r, ha, bemennek
egy templomba vagy egy hivatalba, akkor pedig leen-
gedik.

A sok szin haszntrlata a templomokra is jeIIemz6; az

olt6rt m6g a legegyszerfrbb templomban is sok szinnel
diszitlk. Nagyon tetszett, mert megllnam benne a lelke-
sed6sr.iket, hogy olyan nagy szeretettel akarllk feldisziteni
a legszentebb helysksl.

Tricbur forgalmas utcd.i a. nTotoros riksdkkal

A kereszt6nyek 6tvettek n6h6ny sz€p szokilst a hindu
vaIlAsb6I, pl. a koszdn€sn€I gyakran osszeteszik a kezti-
ket, vagy leveszik aszandLIt vagy papucsot, ha bel6pnek
a templomba. Gyakori azonban a mezitllbas szeg6ny em-
ber is.

Az indiai emberek arca sot6i, amikor nem nevetnek, de

amikor elrnosolyodnak 6s kivillan a fogsoruk, akkor az

olyan, mint amikor kinyilik egy virig. A szemrik is szinte
vtllgit a sot6t arcukban. Yannak kozttik eg6szen feket6k
€s vannak villgosabb b6r6ek is.

Ritka arrafel6 az eur6pai turista, a k6t h6t alatt csak k6t-
szer l6ttunk m6s eur6pai feh6r embert. Ez6fi keltetilink
akkora feltfn6st: a kisgyerekek'6gy n€ztek r6nk, mint 6n
n€ztern negyven 6ve a n6gerekre.

Emlitettem az iskollk felr-oru.il1sit. Ez akkora tinnep
volt, hogy a f6vitosb6l, Delhib6l is eljOttek a miniszterek.
Kerala zdszlaja piros-feh6r-zoid. a kozep6n pedig Gandhi
rckkl4a tal6lhat6. Gandhi minCen p6nzen, fontosabb he-
lyen ott van, 6 az eszm€ntiik.

A felvonulison elefdntokat is lltnrnk. Mis alkalommal
is ldttuk 6ket; irgy s6t6ltak az ttton, mint n6lunk a falusi
utcakon a tehenek, eg1- ember \.ezette csak 6ket.

Valamelyik este eliltogamrnk egy cirkuszba. Hatalmas
nagy csarnok volt, ahol dncversenyt tartottak. Sok ver-
senyz6 volt, minden iskoldb6l. K1rbej6rtam a csarnokot
is, 6s 16ttam, hogy- rengeieg szefietesn6v6r is jott a tanit-
v6nyaival.

Eddig nem tapasztaltaffi, hog-v atancot ilyen magas mfi-
v6szi fokon lehet gyakorolni. A tdnc niluk eg6sz m6st

felent, mint ndlunk: magas fokon 611 a mozgiskuhtreiuk,
milli6 mozdulatot talllnak ki az arcukkal, keztikkel, uj-
jaikkal, libukkal. Altallban egy tort6netet )atszottak el;
Iltttam. mennyire gazdag,6rdekes ez a ,,nyelv" is. Nagyon
term6szetes dolog n6luk a tdnc; irgy vettem 6szre, hogy
hozzdtzrtozlk az €lethez. az ak6r kultikus, akAr h€tkoz-
napi riLnnepl6shez.

A szeg€nyek nagyon neh6z munk6kat v€.geznek,

Emlitettem m6r az iszapszedlst. Lettam n€hdny asszonlt,
akk a fejrikdn vagy a hdtukon egy-egy v6ddrben betont
hordtak egy CpitkezCshez. Egy f6rfi toltome meg nekik a
vodrot folyamatosan. Aki mir emelt fel betonnal teli vod-
rot, tudja, milyen neh€2.

A hotel mellett volt egy szeg€ny hizk6, amelynek a la-
k6i a hotel szemet€b6I €Inek. Sz€witlogatjdk a kril6nf6le
szemetet, az iiveget-, mitanyagot, pap:lrt, zslkoljlk €s eI-

szallirjak.
A hinduk trItaI szent lllatk€nt tisaelt teh6n hirzta itt a

szekereket. nltaISban nagyon sovSnv voLt szeg€ny 6llat,
de ha naponta csak egy-k6t liter tejet ad a csalildnak,
akkor mlr meg6ri nekik tartani, mert f6 I'an itt b6ven.



Kdt asszony, fejtikrin betonnal telt uodor

A rizsfoldek a legsztrrazabb id6szakban is sz€pen zol-
dellnek, el tud1lk irasztani foly6kkal, vagy csatornikkal
vezetik oda a vizet. A buszb6l lettuk, a szeg6nyebb he-
lyeken hogyan dolgoznak a rizsfoldeken az asszonyok.
Minden munkit k€zzel v6geznek. K€zzeI kaszAljik, sar
l6zz6k a rizst, k6v6be kotik, 6s k€zzeI is cs€pelik ki. Mls
helyen Idttam vtszont egy €rdekes traktort, aminek lyu-
kas, lapdtos kerekei voltak, igy haladt a vizzel ellrasztott
rizsfoldon, n€hdny helyen pedig cs6pl6g6p is volt. Olyan
szerencsEs id6jfuisa van ennek a vid6knek, hogy egy 6v-
ben k6tszer-h6romszor is tudnak alatni.

Ahol kdzzel cs€plik a rizst

Amikor a lelkigyakoflatos hdzakat l6tog tatk, a zar6n-
doktlrsaim mindenhol elSretoltak, fei kellett mennem az

emelv6nyre. Ezt az eiej€n nagyon nehezen viseltem.
Mindenhol besz6lnem kellett a tomeghez, azutdn k6rt6k,
hogy adjak lIddsr r6juk. A pap LlCAsdt mindenhol nagyon

9

fontosnak tartj6k, f6leg, mivel hatlsltt 6s erej6t gyakran
tapasztaljlk. Ahol csak tehett6k, mindenki k6rt 6Id6st,

kr-ilonosen, mikor megtudtdk, hogy puspok vagyok. Volt,
ahonnan irgy menekitettek ei a n6v6tek, nehogy mind a

htszezer ember egyenk6nt odaj6jjdn Lldds€rt.

Jirrunk egy olyan 6wah6zban, ahol 6rtelmi s6nilt gye-
rekeket gondoznak az ap6cAk. Fantasztikus, mit hoznak
ki bel6hik. Mfisorral kEsztiltek, amikor jotttink, gydnyo-
rden tudtak tSncolni. Minden gyereket t6mogat valaki
Ndmetorszdgb6l, de nem csak p€nzzel, hanem minden-
napi imlval is. Meghat6 jelenet volt, amikor az egyik
n€met hdzaspLr most el6szot talllkozott az 6 ,,kisl6nyi-
vaI .

Ahagyomdny szerint Szent Tamds apostol kezdte meg-
t6riteni Lndi6t. Nagyon btiszk6k arta, hogy az 6 egyh1zuk
kltezer €ves, Elzarlndokoltunk affa a kegyhelyre, ahol
Szent Tamds elkezdte Indi6t t6riteni. Ann6l a t6n6I, ahol
6,llit6Iag el6szor kereszteit, most is keresztelnek feln6tt
megt6r6ket. Naponta olyan srirdn jonnek ide a zarSn-

dokok, hogy be kell jelentkezni. Ahogy mi elmenttink,
mlr iott is a kovetkez6 csoport.

A tavon lehorgonyozva 6Il egy jelk6pes b6rka, annak a
blrkAnak ernl6k6re, amivel Szent Tamds ide6rkezett.

Janulr legv6g6n bircsft vettr.ink Indi6t6l. Ism6t ott vol-
tunk Kochin reprii6ter€n, ahol azt6n a leveg6be einelked-
ttink, hogy az Arab Emirs6geken keresztul visszatCrjr.ink

Eur6p6ba. Magammal hoztam azonban mindazt. amit
lndilbankaptam 6s ianultam az ottani emberekt6l: a hitri-
ket, a nyomorrisdgban is megtal6lt b6k€jriket, dromtiket.
H6l6t adok Istennek, hogy megval6sulhatott az a vigyam,
hogy egyszer ell1togathassak Ter6z anya 6s Gandhi or-
sz6gAba. A mi6nkt6l elttr6, de sz€p kult6ra megtapasz-
taIlsa is izgalmas volt. Az6ta tobb 6lm6nybeszdmol6t-
tartottam, hogy mds is r6szestilhessen abb6l, amit Cn atCI-

tem. Nagyon rem6lem, hogy az, hogy a Gondvisel6s el-
vezetett ebbe a kereszt6ny hit ti tavasz^t 616 orszlgba,
segit nekem 6s mindannyiunknak hitelettink megfijullsS-
ban, szeretetrlnk meger6s6d6s6ben. Mert 15 6wel ezelStt
iijj6szr.iletett ugyan Ktup1fiaIja egyh6za, de a megfijulds-
nak folyamatosan jelen kell lennie egyh|zunk 61et6ben,

hiszen az lsten Szentlelke is dinamikus, 616 val6sig, aki
szrintelemil tjiSteremt 6s 0j utakra vezet, minket.

V€ge

Ui J{ajf-ds
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M6jus 22. A munk6csi sz6kesegyh6zban megtafiottAk a
Yl. Kdrpdtaljai R6mai Katolikus Egyhlzzenei TaISlkoz6t.

Kilenc k6rusban kb. 150 6nekes adott el6 k6rusmriveket.
Gyermekk6rusok drkeztek Husztr6l 6s Viskr6l, fi(tsigi
k6rusok Beregszlszb6l 6s Nevetlenfalub6i, feln6ttk6ru-
sok pedig .\knaszlatindr6l, Husztr6l, Munk2csr6l, Ung-

v6rr61 6s Viskr6l. Szerepelt m€g a Dobos Szergej vezette,
munk6csi fiatalokb6l 6116 von6s kvintett, valamint Szab6

Viktor G6bor budapesti orgonamfiv6sz. Vend6gtink volt
B6res Gyorgy atya, a magyarorczdgi Gregoriln Tdtsastg
elnoke, aki B6csben teliesit szolg|Iatot.

Mdjus Z5-j;f,nius 1. Egyhdzi munkatltsak erd6$i zardn'
doklaton vettek r€szt, melynek befejez6seklnt a csiksom-
ly6i bfrcsrin k6pviselt6k K6rpdtalj6t.

Jfinius 5, Roska Pdter atya uezetlseuel megtartottd'k a IX.
Munkacsi Katolikus Ifjusagi Tatatkozot a sz,Skesegtbaz-

ban, melyre kb. 250fiatal gTtllt 6ssze. A tald.lkoz6 motto-
ja ez uolt: ,,szeretndl boldog lenni?"

Jirnius 21-25. Tilbofi rendeztek Kerekhegyen negyven
ministrdns r1sz€re.

Junius 26-an kenitt sor a pap- es diakdnusszentelesre a
munkacsi Tours-i Szent Marton Szekesegjtbdzban.

Jirnius 29-iirlius 7. Sz6cs L6sz16 erd6lyi jezsuita atya
szeml6l6d6 ielkigyakorlatot tartott Sziny6kon nyolc fiatal-
nak.

Jutius 2-4. Roska Pdter atya, az eszter7omi szemindi-
un7 spirituAhsa megtartotta mdr bagtomdnyossd' ud.lt

lelkigltakorlatat Munkacson. A lelkigjtakoilaton kb. 50
szem€ly uefi reszt KaQd.talja ktilonbozd uid1keirdl.

Jirnius 28-iirlius 1. Tdbort rendeztek Kerekhegyen az

Egyhlzmegyei Hittanverseny nyerteseinek, osszesen 19

szernlly r6sz6re.

Julius 3-12. 50 szemdly genouai (Otaszorszdg) Sfiusagi
zarandoklaton uen reszt az egybd.zmegdbdl.

Fnr.mfvA-sorc

Jirlius 13-19. Megrendezik a II. Gitaros T6bott Ungvit-
ron, a Szent Gell6rt Katolikus Koll6giumban.

Jfili,us 21-24. Margaritba nduer karizmatikus
lelkigjtakoilatot ta rt Ungud'ro n.

J(rlius 23-augusztus 3. kozott lesz a XV. Munkdcsi
Zenei T6bor a 11. Rdk6czi Ferenc Kozepiskoiaban. Ma-
gyarcrsz|gi zen6szekkel 6s 6nekesekkei k6zosen
szewezzik a programot. V6rjuk azoknak a legal1bb
15 6ves fiataloknak a jelentkez€s6t, akik r6szt venn6-
nek a k6rus vagy a kamarazenekar munk6i6ban. A
szdllils 6s az ellStirs ingyenes. H6.l6zsdkot mindenki
hozzon mag6val. A t6bor ideje alatt kirdnduldsok,
kr.ilonf6le szabadid6programok lesznek. A t6bot v6-
g6n a r6szvev6k k6t koncertet tartanak: jfilius 31-6n
az ungvilri templomban, augusztus 1-j6n pedig a mun-
kicsi sz6kesegyhdzban. Az els6 kozOs pr6bdra jirlius

23-6n, 77 6rakor keriil sor.

Jelentkezni €s a rlszletek ir6nt 6rdekl6dni Szvirida

Jitnosnll lehet a kovetkez6 telefonszimon:
(8-2-31.) 21.164.

K$nr,*ant I{IREK

A Szefrtszdk hivatalosan elismerte a
Cursillo lelkis€gi rrnozgalrnat

A Spanyolorszdgban l6treiott Cursillos de Cristianidad
egyike a vt16g legn6pszerfbb lelkis6gi kozoss6geinek. A
mozgalom most nyerte el a Szentsz€k hivatalos j6v6-

hagyisdt. Az erre vonatkoz6 rendeletet a Ylllgiak Pipai
Tandcsa sz€I<hAzdban Stanislaw Rylko 6rsek hozta nyil-
vdnosslgra igeliturgia keret6ben, jrinius 11-6n, p6nteken.
A szertafi6son jelen voltak a mozgalom n6gy nemzetk6zi
csoportj6nak vezet6i., valamint ktilonb6z6 orszdgok
prispokei.

A Cursillo apostoli mozgalom ma m6r a vil6g 60 or-
sz6g6ban, 800 egyhdzmegy6ben van jelen 6s kortilbeliil
otmilli6 tagot sz6m16l. Maga a Cursillo 9z6 rovid. tanfo-
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lyamot jelent. A mozgalom m6dszere az, hogy lelki
h6w6g6kre hivja meg az &dekI6d6ket, azokat, akik a

kereszt6ny Lrtigazslgokban keresik Istent.
Az els6 Cursill6t a spanyolorszdgi Mallorca-sziget€n tar-

tott|k a helyi katolikus akci6 fiataljainak. A Cursill6k vil-
limgyorsan elte4edtek spanyol foldon, majd Eur6pa m1s
orsztgaiban, s6t az amerikai foldr6szen is. A mozgalom
kezdet€t61, 1949-t6I 15 milli6 katolikus vtgzett Cursill6t.
Magyarorszlgon 1989-ben jelentek meg, jelenleg hat
magyar egyhdzmegy6ben vannak jelen.

,Nem lehet elv6gni azokat a gy<ikereket,
amelyekb6l sztrttnaztrik" - a szerata;tya az

Eur6pai Uni6 Oj alkotmdnyilt6l
A nemzetkozi sajt6 els6 helyen foglalkozik II. Jinos P6l

pdpa jtnius 20-An,vasirnap d6lben, azUrangyala elimid-
kozlsa utln mondott szavaival, amelyeket anyanyeLv€n
intlzett a Szent P6ter t6ren osszegyfilt lengyel zarLn-
dokokhoz. Amiatt fejezte ki keserds6g6t, hogy azEur6pai
Uni6 irj alkotm6nylban nem szerepel sem a keresztdny
gyokerekre val6 utal6s, sem Isten neve.

Templomb6l luxuslakisok - a bostoni egy-
hrdrzrnegye megvelik istentiszteleti €piiletei

ew feszctdl
Amint arr6I a sait6 mar tobbszor besz6molt, Sean

O'Malley bostoni €rsek mljus kozepEn kozzCtett egy lis-
tdt, amelyen a bez6rand6 6s eladand6 pl6b6nia6ptiletek,
templomok szerepelnek. A d6nt6st a kr6nikus paphiSny,
a hivek szimdnak er6teljes fogydsa, valamint az tette
sztiks6gess6, hogy a megmarud6 egyhlzi 6ptiletek srirg6s
felirf itlsra szorulnak.

Sok ingatlanforgalmaz6 jelentkezett a templomok6rt,
hiszen a vlrosban komoly ig6ny mutatkozik nagy teni-
let6, luxuskivitehi lak6sokra - azonban az els6 visszhan-
gok m6g igen vegyesek. Sok leend6 lak6t fesz€Iyez, hogy
egy valamikori szent dpriletben lakjon, m6sok azonban
nagy 6rdekl6d6ssel fogadt6k a terveket.

Ukrln €s amerikai egy}l.re.zi szem€lyek a
p6ryftni.I

II. J6nos P6l pdpa j(rnius'J-6n, cstit6rtokon d6lel6tt
kihallgatison fogadta az Egyestilt Allamok prisnoki kara
1.3. r€gi6j6nak hdrom ad limina lltogatdst v€gz6 f6pAsz-

torit, mald pedig az Ukrdn Katolikus Egyhdz szin6dus6-
nak tagjaiv al tallIkozott.

A sze tatya ukrdn nyelven koszontotte az eg6.sz ukrdn
gorog katolikus egyh6zat k6pviselS szin6dus tagjait. ,,K6-
zel €rzem magamat hozzdtok, szeretetemmel, im6immal;
csod2lom egyhlzatok 6leterej6t €s €vszLzados hfis6g6t" -
mondta a szentatya, felid6zve egylttal az ukr6n egyhin
mfltbeli tanfiinak eml6k6t. Ordmmel utalt a jelenre, am6-
Iyet a szabads6g l6gkore jellemez. Mindezek ok6n oszto-
zott az ukrdn gorog katolikus egyhlznak abban a torek-
v6s6ben, hogy a k6noni €s zsinati egyhlzfegyelem je-
gy6ben teljes jogi-egyhSzi f ormdval, patiarchdtussal ren-
delkezzen. A. pipa ezlrt imddkozik 6s ez6rt aj6nlia fel
szenved6seit, viwa azt a napot, amikor P6ter apostol ut6-
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dak6nt meger6sitheti, hogy egyhLzi fejl6d6stik megte-
remje a v6rt gytimdlcsot. Id6kozben tudniuk kell, hogy
k6r6suket nagy komolyslggal tanulmlnyozzlk, mAs ke-
reszt€ny egyhdzak 6lllspontjdnak f6ny6ben is. Ez a

vdrakoz*s ne f€kezze apostoli bltorsdgukat az Evang6-
lium hirdet6s6ben 6s egyhAzi hagyomdnyaik megszil6rdi-
tdsdban.
A szentatya v€,giI arra k€rte az ukrdn szin6dus f6-

pisztorait, hogy biztositsilk az eg€sz ukrdn gorog kato-
likus egyhdzat imdir6l 6s 6ld6sdr6l.

A Vatik6niLev€ltfut megielenteti a
II. vilSghlbor(rs hadifoglyokra vonatkoz6

dokumentumait
Amikor 2002. februlr 15-6n II. Jdnos P6l pdpa bejelen-

tette, hogy 2005. v6g1ig nyilvdnossd teszik a )il. Pius pd-
pasdglra vonatkoz6 dokumentumokat, azt is kihirdette,
hozz6f6rhet6v6 teszik a kutat6k szdmdra az 1939-1947
k6z6tt mfikod6 Hadifoglyok Yadkent Inform6ci6s Hiva-
tallnak archimmdt. A szervezetet )OL Pius 1939. szep-
tember6ben, vagyis szinte rogton a hdborl kitor6se ut6n
hozta \€tre azzal a c6llal, hogy a szCtszakitott csalSdok
fijra egymdsra tallljanak, s az eltttnt vagy fogstgba esett

katondkr6l hirt kapjanak az otthon maradottak. El6szor a
Vatik6ni l.JlamtitkSrs6g keret6ben mfikodott, majd Gio-
vanni Battista Montini, a k6s6bbi \1. Pel p6pa feh.igyelete
alatt onlll6sult. Vezet6s6veI az orosz sztrrmaztrsit Alexan-
der Evreinoff 6rseket b1zt6k meg, akinek Emilio Rossi

prel6tus volt segits6g6re.

Az emberek Interneten is keresik Istent
A Catholic.net elnevez6sfi internetes weboldal igazgat6'

n6ie, Lucrecia Rego de Planas inte{fit adott a r6mai sz€k-
helyf katolikus hinigynoks6gnek, a Zenitnek. Elmondta:
az emberek Interneten is keresik Istent. A Catholic.net
c6lja gyakorlati kezdem6nyez6ssel v6laszolni II. Jdnos PZI

plplnak a T1megt6j6koztat6s Yll6gnapitua kiadott felhi
v6sdra 6gy, hogy az egybAz tagjainak valamennyi er6-
feszit6s6t egyesitve teret nyit az Interneten a katolikusok
szLmAra, hogy azok aktudlis, m6ly, az egyh6z tanit6s6hoz
htr, tartalmas informativ any agokhoz juss anak.

II. Jinos PiI p6rpa sviici liltogatAsa
Ism6t bebizonyosodott: a plpinak van mondanival6ja

a fiatalok szLmfua
Meglepte a vlI1.got, 6s bizonydra sok katolikust is a

szentatya bdtors6ga, hogy a gazdag, villgias szellemfi
Svdjcban 6ppen a fiatalokkal akart tallIkozni. A szoklsos
pesszimista, f€lszeg, netalln ellens6ges hangot azonban
maguk a fiatalok, m6gpedig Sv6jc fiataljai c6folt6k meg
el6szor a jfinius 5-6n, este tartott talSlkoz6 sorin, maid a
vasdrnapi szentmise alatt. Ism6t bebizonyosodott, hogy a
p|pinak van mondanival6ja a fiatalok szemeta,6k pedig
e gy6rtelmfi ve tettek : akarllk hallani taritase\ fitmutatlsAt
6s annak is jel6t adtirk, hogy kdszek kOvetni J€zust. igy
lehet osszbfo glalni a pipa 703. apostoli irtj6t, melynek so-

r6n r1szt vett a sv6jci katolikus fiatalok els6 orszdgos

tal6Ikoz6j6n.
t VR/MK
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Szeretett, kedves Tesfv6reim az ]rhbant'

Mindnydjatokat szeretettel tidvdzdllek 6s meghiviak,

hogy- folytassuk gondolkod6sunkat az 6letr6l' Ei6tte

azinban annyit szeretn6k elmondani, hogy m6r nem

soklig vagyok koztetek. Az pedig, amit el akarn6k mon-

dani nektek, m6g nagyon sok. N€hiny h6t m6lva elha-

gyom Kdrp6taliat Cs visszat6rek SzlovdkiSba, de magam-

ilal viszlek Titeket a szivemben 6s ig6rem, hogy havon-

ta fogok nektek itni. Fogadjiltok t6lem ezeket a leveleket

olyai szeretettel, amilyen szeretettel irok nektek Bizom

benne, bogy v6laszt tal/Jtok benne k6rd6seitekre' En

peaig tCrni.-iogo- 6rtetek a Szentlelket, hogy vezessen el

Titeket az lgazsSg megismer6s6re.
A mrlltkori levelemben feltettem n€h6ny k6rd6st' Bizom

benne, hogy az\tt n6ha-n6ha sikenilt id6t talllnotok szi-

vetek m6ly6n rejl6 vdgyaltok keres6s6re' Biztosan ti is

osztiltok a v6lem6nyemet, hogy mindnydiunk vlgyainak

z€tek 6t a visszautasitls keser6s6g€t' "
: Azok, akik szeretnek minket 6s elfogadnak, arr6l gySz-

nek meg minket, hogy sz6pek vagyrnk, j6k vagyunk' 6s

ezert .rleltlak vagyunk a szeretetre' Azok, akik nem

szeretnek 6s nem logadnak el minket, azt akarllk veh.ink

elhitetni, hogy csirny6k vagyunk 6s rosszak, s ez6rt nem

vagYunk m61t6ak a szeretetre'
tr4i t.nat az igazsilg r6lunk? Milyenek is vagyrnk val6-

, iltban? Pr6bdljunk meg szembenlzni onmagunkkal'
tr4tndnyi\an tudj6tok, hogy mindegyiktinkben vafl,.na-

gyon sok j6, de ugyanakkor nagyon sok rossz-is' ElSsz6r

it szabad perceitekben gondolkodjatok el 6s keress6tek'
' mi benneiek a j6, milyen j6 tulajdonsdgaltok, adottsi'

gaitok 6s k6pess€geitek vannak, amelyeknek orultok'

, l4itok fol uziket egy papirca. tJgyanigy kutassatok. fel

- magatokban rossz tulajdonsdgaitokat' hiAnyosslgaitokat'
fl sdtlfineiteket is' 6s szint6n iqltok le' Milyen tulajdonsd-

gaLtokb6l van tObb? Milyennek tallliiltok magatokat? Mi

I

Szent biinosok vagyunk, akiket Isten szeret

az, amlnek oniltok, 6s mi az, amit eddig m6g nem fogad-

tatok el magatokban? Mi€rt? ...
Most menilink egy l6p6ssel tovdbb €s k€rdezzik meg

Istent6l, hogy 6 milyennek ht minket. A teljes igazs6go,t

onmagunkrZi csak Iiten szem6be n€zve fedezhetjrik fel'

fzt, iogy milyennek tart minket Isten 6s mit gondol

r61unk, i Teremtes konyv6nek \,JI feiezet€ben tal6ljuk

meg. Miutdn Isten megteremtette az embett, el6gedetten

br6, hogy nagyon j6 az, amlt teremtett' Istel:i az embert

ugyanis 
"niatkpmasara- 

teremtette 6s k€pess6get adott

n6ki 
^tt^, 

hogy olyannt vtrIjon, mint O maga, vagyis

szente.Isten szeret minket 6s elfogad annak ellen6re is,

hogy Addm v6tke miatt mi magunk is bfnosek vagyunk'

tstJ., irantunk val6 szeretet6t rossz tulajdons6gaink,

hilnyossigaink, s6t, m6g bfneink sem kdpesek meg-

szlirrtetni,-s6t, m6g csokkenteni sem. Isten szeret minket

€s mi az 6 alland6 €s v|ltozatlan szeretetenek a kdzpont-

egyetlen meghat|roz6 forrdsa a szete-

tet. Lelktink m6ly6n mindannyiao arca

v6gyunk, hogY szerefve legYiink 6s

szeresstink.
Biztosan ismeritek, milyen csodllatos

€tz€s, arntkor megtapasztali6tok, hogy
valaki felt6tel n€lktil szeret Titeket 6s

elfogad olyannak, amilyenek vagytok.
Azt is tudietok, mit ielent m6sokat sze-

retni. Viszont azt is szlmtalanszor meg-

tapasztalhattdtok, milyen keserfi €rz6s

a visszautasitds, meg nem €rt6,s, az el-

lenszenves magatartas' Mlst1,szt azt is

tudjdtok, milyen neh€z szeretnetek
azokat, aklk szlmotokra unszimpati-
kusak. Mai gondolkoddsunk ldeie alatt

keress6tek fel gondolatban azokal,
akik 6letetek folyamln szerettek Tite-

ket 6s m6g most is szeretnek. Gon-

doliatok vissza arca, hogy 6rezt6tek
magatokata k6zeltikben. Majd keress6- 

-tet"fet azokat, akik nem fogadnak el Titeket' tJita 6tez- ilban 1llunk. Isten sokf6lek6ppen szeret minket, 6s min-

den lehetsEges m6don meg 
'akar- 

gy6?\i. arr6l, hogy

szeretet6t irlncunk nem koti semmilyen felt6telhez' Isten

szem€be n6zve miiyennek l6thatiuk tehlt magunkat?

Szent bfinosoknek, akiket Isten szeret' '. Ez az igazsftg

r6lunk. Isten 6pp olyannak szeret minket, amilyenek

most vag]'unk. Ha pedig Isten elfogad 6s szeret rninfgt
figy, ahogy vagyunk, akkor Isten szem6be n6zve mi is
bZiran elfogadhatjuk magunkat j6 6s rossz tulajdonsl-

gainkkal egyutt.
V6gril, ciendes perceinkben keresstik a vtIaszt a krt-

vetkez6 k6rd6sekre:
Vajon mi az oka annak, hogy Isten bfineim ellen6re is

szeret engem? Mi6rt szeret engem Isten felteteiek n6lkui

6s mi6rt iogad ei olyannak, amilyen vagyok? Mig kere-

sitek a villiszt €letetek fontos k6rd6seire, €n addig szi-

vembe z6wa Trteket, imtrdkozom 6rtetek'

Kinga nduer
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ffrliusi €s augusztusi szentek

Szent Benedek apit,
Eur6pa v6ddszentje

UNNspr: 10rius 11.

Nursiai Szent Bened ek 480 tAi6n
szriletett a koztp-Itlliai, umbriai Nur.
si6ban (ma Norcia). El6ke16 csal6d-
b6l szLtmazott. A g6t megszdllAs alatt
nyog6 R6mdban tanult, els6rendfi
nevel6sben r6szesrilt. Kereszt6ny lel-
ke azonban nem tudott megb6k6lni a

vil6g kis6rt6seivel. Mdr 14 6vesen el-
hatdrozta, hogy elhagyja a vll6got,
ezt azonban csak dajk6i6val kozolte.

El6bb egy falusi pl6b6ni6n, Enfid6-
ben (ma Affile) 6lt, de innen is
tovdbbmenekr.ilt a villg el6l A sza-
bin hegyek k6zt, Subiaco vid€k€n, az
Anio foly5 volgy6ben vette fel a re-
meteoltonyt, itt telepedett meg egy
barlangban. Hdrom6vi magdny :ut6n
pdsztorok taliitak 16, 6s vitt6k hir6t
az emberek kdz€. Ezutln mir sokan
zarSndokoltak hozz6. A vicovar6i
szerzetesek el6ljdr61ukkd vllasztot-
tdk, de nem akartlk 6szint6n megv6l-
toztAtni dletriket, s6t, m6g amegm€r-
gez€s€re is kis6rletet tettek, emiatt
visszatlrt barlangjltba, Subiacoba.

Egyre t6bb remete vette konil,
ezeknek egymds ut6n 6pitett kolosto-
rokat. Ezekben igazi szerzetescsaladi
6let folyt, 6legszivesebben a kezd6k
nevel6s6vel foglalkozott. 35 6ves
remetes6g6t egy f6lt6keny pap 6sk1-
I6d1sa miatt szakitotta meg, elvdn-
dorolt d6lre, 6s a Monte Cassino he-
gyen 529-ben megalapitotta a benc6s
rend anyahSz*t. Templomot 6s ko-
lostort €pitett, sok szeg6nyt t6moga-
tott, sokakat megt6ritett, megirta Re-
guI6Ljit, mely ma is a nnrgati szer-
zetess6g alapszabdlya. Emiatt a nyu-
gati szenetess€g atyjdnak is szoktdk
nevezni.

547. mdrcius 21.-€n (m6s fortis sze-
rint 543-ban) halt meg. Az6ta kove-
t6i, a benc€sek Eur6p6t megtCritet-
t6k, mfivelts6gre tanitottlk. A 8. szl-
zadt6l jrilius 11-6n eml6keznek meg
r6la. VI. P6I pApa 1954. okt6ber 24-
6n Eur6pa f 6v €ddszentj€v 6 nyilvlnt-
totta.

13-

Szent Henrik
UNNppe' JUuus 13.

Bajor herceg volt, 973-ban sz:j-
letett,.Szent Istvdn kir6lyrnk s6gora.
N6met kirdLlyd vtrlasztottAk. A p6pa
1014-ben r6mai cs6sz6rri koironLzta.
Eg6sz 6lete osszefon6dott az egyh6z
6let6vel. Minden erej€vel tamogatta
az egyhLzi reformokat, a szerzetes-
rendeket. Igen sokat lldozott a temp-
lomok 6pit6s6re. Tobb prispoks6get
alapitott. Az Lltala 6pitett bambergi
sz€kesegyhltzb^n van eltemetve. III.
Jen6 p6pa 1.146-ban lktatta a szentek
sortrba,

fupedheniszent Kinga

UNNnpn' fiuus 24.

IV. B6la 6s Laszkarisz M6ria leg-
id6sebb IeAnya. Boldog Jolln, Bol-
dog Konstancia 6s Szent Margit
n6v€re. 1224. mlrcius 4-6n szriletett.
M6r szizesslgi fogadalmat tett, ami-
kor szrilei lIlam€rdekte hivatkozva
1.239-ben eljegyezt1k Boleszllv krak-
k6i herceggel. Hatlslra f€r1e szlnt€n
or6k sztiLzess6get fogadon a krakk6i
sz€kesegyh6zban, a ndp ez€rt ,,sze-
m6rmes Boleszllvnak" nevezte el.
Kinga 6lete kir6lyn6k6nt is imSdsig-
ban 6s a szeg6nyek, betegek 6poI6-
s6ban telt el. F6rje haIlAa utin (1279)
testv6r6vel, Jollnnal az 6szandeci
kIafisszlk koz6 l6pett, 6s ott is halt
meg, mint fdnokn6, 1.292. jtilius 24-
6n. Sirja bircsirjir6 hely lett. WII.
S6ndor p6pa 1.590-ben boldogg6, )CI.
lnce pdpa 7595-ben Lengyelorszlg
v6d6szentjei kdz6 iktatta, )il. Kele-
men pipa 1715-ben Lengyelorszlg
Cs Liff ania v €d6szentj€v € ny rlv 6nitot-
ta. lI. Janos P6l p6pa 1999. jirnius 16-

An avatta szentt6.

Loyolai szent Ignic ildoz6pap
Uuxepn, fuus 31.

A spanyolorszlgi LoyoIlban sztile-
tett 1,497-ben. A kir6lyi udvarban 6lt
6s katon6skodott. 7521-ben Pampe-
lona v6rAnak v6delm6ben megsebe-

stilt. A hosszas 6gyhozkototts6g 6let-
fordul6t eredm6nyezett sz6m6ra. A
monserati kolostorban €letgy6ndst
v€gzett, majd egy Manresa melletti
barlangban vezekelve kta lelkigya-
korlatos konyv6t. Egy szentfoldi
zarindoklat ut6n kezdte meg iskoldi-
nak v€gz€s€t. I534-ben hat tfssdval
megalapitotta a J6zns t|rsaslgot, a
jezsuitdkat, amely az tjkor egyik leg-
eredm6nyesebb rendje. Term6keny
apostoli munkdt v1gzett mind ir6-
saival, mind pedig taniwlnyainak
oktat6s6val, aklk az EgyhAz megfju-
l6s6ban el6vr.iihetetlen 6rdemeket
szereztek. R6m6ban halt meg 1556.
jirlius 31-6n. Siqa a r6mai Il Gesu je-
zsuita templomban van.

Szent Maximiliin Kolbe
iildoz6pap, v€rtanir
UNNepe' eucuszrus 14

1.894. )anudr 8-6n sziiletett Lengyel-
orczdgban, valllsos szril6kt6l. VidSm;
6l6nk gyermekkor ut6n a ferences
minorita rendbe l6pett. Fogadalom-
t6tel utan R6mdba kiildt€k. Kirfint
illdozatossilglval, felebareti szerete-
t6vel 6s a Sz(tzanya irdnti tisztelet6-
vel. 1978. lprilis 28-6n szentelt6k
papp6. M6g R6m6ban indtotta a

,,Szepl6telen Szfiz Hadserege" maz-
galmal 1,927-ben, Vars6 mellett meg-
alapitotta a ,,Szepl6telen v6ros6t" 6s

nyomd|jdr. 1930-ban Japdnba knld-
tCk missziondriusnak. Eg6szs6gi
6llapota miatt 1935-ban visszat€rt
Lengyelorsztgba. 1,940-ben a n6me-
tek kitiritett6k a ,,SzeplStelen v6ro-
s6t", 6t az auschwitzi hal6ltdborba
vitt6k. Itt onk6nt jelentkezett egy
halilra it6lt csalidapa helyett az
6hs6gbunkerbe. Imiival €s 6ldds6val
kis6rte tfusaIt, mig 1941.. augusztus
14-6n injekci6val megolt€k. Harminc
6wel k6s6bb. I9TL okt6ber 17-6n
\T. Pal pdpa boldoggl, ll. J6nos P6l
pipa pedig 1.982. okt6ber 10-6n
szenfte avatta.

Osszedllltotta: Cserbdnics Adrienn
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tunits meg minket imdcl-

(Lk L1,1)

Ui J{aitds

nletige, 2OA4. ifrlirrs

tent! K6riiik, hogy l6Pjen be v€g-

6rv6nyesen tbrt6nelmr.inkbe, 6s

vegye birtokba mindazt, ami m6r az

Ov6; hogY teljes m€rt€kben meg-

val6suljon az embeis€gr61 alkotott

tewet Ezzel is tanit benni-inket, hogy

wl^naz a lelkrilet legYen meg ben-

nlnk, mint 6benne, hogY akata-

tunk Isten akatat6ta ir6nYuljon'

Arra is tanit minket, hogy bizzunk
az Ltydban K6rhetjtik T6le - aki

tiryl|,lja az €g madarait - minden-

napi kenyeronket. K6rhetjrik T51e -
aki tart karokkal fogadia a t6kozl6

fiirt - brineink bocsdnat1t. K6rhetjiik

T51e - aki m6g hajunk sziAdt is szl'
mon tartia -, hogy oltalmazzon ben-

ntinket minden kis6rt6st6l.
Ezek azok a k6r6sek, amelYeket

Isten biztosan teljesit. Fordulhatunk

Hozz6 m6s szavakkal - itla Szent

Agoston -, de nem kdrhetunk T6le

m6st'.

,,(Jram, tanits meg minket imdd'
kozni!"

Eml6kszem, amikor az rJr teljesen

iri m6don velem is meg6rtette, hogY

van egy AfY6m. 23 €ves voltam,

meg nem fejeztem be tanulm6-

nyaimat. E'gy ittutaz6ban l€v6 pap

n6hdny sz6t akatt vlltani velem:

arra k€rr, hogy ailnliak fel napi egy

6r6t az 6 szdnd€kitra. ,'Es mi6rt ne

az eg€sz naPot?" - k€rdeztem' Meg-

6rintette 6t ez a fiatalos nagylelkfi-

s6g, 6s igY viiaszolt: ',Eml6kezzen
mindig atra, hogY Isten vfgteienul
szereti 6ntl" OgY €rt ez, mint egy

vtll6mcsapits:,,Isten v6Selentil sze-

ret engem! Isten v6gteleniil szeret

engem!" Ezt mondtam, ezt ism6tel-

tem tSrsaimnak:,,Isten v€gtelemil

szeret t6ged, Isten v6gtelentil szeret

minket!" .
Att6i a pillanatt6l fogva mindentitt

felfedeztem Isten szeretet6nek je-

lenl€t6t. Mindig ott volt, 6s sz6lt

hozzdm.Es mit mondoit? Azt, hogY

minden szeretet: ami vagYok, 6s ami

tortdnik velem; mindaz, ami va-

g1'unk, €s amivel kapcsolatba kerii-

lunk. Azt mondta, hogY a gYermeke

vagyok, €s 6 az Cn Atyam.

e.ttOt a pillanatt6l fog:ra az im6d-

sdgaim is megv6ltoztak. Nem annyi-

n azt jelentette, hogy J€zushoz for-

dulok, hanem ink6bb azt, hogy mel-

16.6llok, mint testv6rem mell6, 6s az

htyahoz fordulok. Amikor a J€zus

6,ltal taultott szav al<kaI sz6lok hozzl,

€tzem, hogY nem egYediil dolgo-

zom az 6 orsz6g6€rt. Ketten va-

glnrnk: a Minderrhat6 €s €n' Atyit'-

nak nevezem 6t azok helYett is,

akik m6g nem ismert€k fbl atYa-

sig6t. K&em, hogy szentsEge borit-

sa be 6s hassa 6t az eg€sz foldet;

k6rem a kenYeret mindenki sz6m6-

ra, abocs6natot Cs a gonoszt6lval6

megszabadullst mtndazoknak, akik

pr6bat6tellel kuszkodnek.
Amikor egYes esem6nYek f6lelem-

mel toltenek el vagY megzavatnak,

minden aggodalmamat az AtYdra

vetem, 6s biztos vagYok abban,

hogy 6 megoldja azokat' Elmond-

hatom, hogY nem eml6kszem egyet-

len olyan probl6m6ra sem, amelYet

a szirvlbe helyeztem, 6s ne tor6dOtt

volna vele. Ha hiszrink az Arya

szeretet6ben, mindig kozbel6P, kis

6s nagy dolgokban egYatlnl
Pr6b6ljuk meg azzal az irj tudatos-

slggaI mondani ebben a h6naPban

a ,,Miatyinkot" , ezt a J€zus 6ltal tani-

to$ imat, hogy isten a mi AtYdnk,

aki gondot visel r6nk. rmildkozzuk
az eg6sz emberisdg nev6ben, meg-

er6sitve ezzel az egyetemes tesfv6ri-

s6getl J6 lenne, ha kiv6telezett

helyet foglalna el imdink kozott,

hiszen tudiuk, hogy iitala aztk€riik
Istent6l, ami leginkdbb a sziv6n fek-

sztk. 6 pedig teliesiteni fogja min-

den k€r6stinket, 6s elhalmoz minket

ajitnd€kaival. iSY aggodalmainkt6l

megszabadulva futhatunk c6lunk

fel€ a szetetet tttien.

Cbiara Lubicb

1 Mt 11,,25-26; Mk 14,36; Lk 22,42;

Lk 1'0,2L; Jn 77,7

' 130. level, Pr6ba, 12,22.

,,Uram,
kozni!"

A tanitv6nYok l6ttltk, hogYan

imddkozik J€zus. Els6sorban 
^z

6rintette meg 6ket, ahogYan Isten-

trez fordul: ,,LtY6nak" hivia Ot''
Kor6bban m6sok is sz6litottltk m6r

igy Istent. J€zts ajkdn viszont ez a

sz6 '6j, egyedtildll6, bens6s6ges 6s

kolcsonos kapcsolatr6l vall; olyan

szeretetr6l 6s 6letr6l, amely p6lda

n6lkuli egYs6get teremt koztiik'
A tanifvanyok is szerett6k volna

megta}^sztalm ugYanazt az 616 €s

m61y kapcsolatot Istennel, ameiyet

Mestenikben l6ttak. Szerettek volna

ugyanrlgy im6dkozni, mint 6, ez€tt

k6rt6k:

,,[Jram, tanits meg minket imad-

kozni!"

J6zns t6bbszor is besz€lt tanit-

vfnyainak az Atyin6l. Most viszont,

hogy villaszoljon k6rd6sr.ikre, kinyi-

latioztaria, 116;gY az 6 etYja a mi

Aty6nk is: J6zushoz hasonl6an a

Szentl6lek 6ltal mi is ,,AtY6nak"

hivhatiuk.

J6zus arta tanit tehet minket, hogY

Istent ,,Atyanak" sz6litsuk. EzzeI azt

is tudrunkra adia, hogY az 6 gYer

mekei vagYunk, egYm6snak Pedig
teswerei. Tesw6rk€nt 6ll melletttink'

Belehelyez minket az AtY|val val6

kapcsolat6ba, Istenhez irdnyit ben-

niinket, elvezet minket a Szenrh6-

roms6g ol6re, egYre ink6bb eggYC

tesz minket egYm6ssal.

,,(JrAm, tanits nxeg minket im'ad-

kozni!"

J6zus nemcsak atta tanit meg min-

ket, hogy hogYan forduliunk 
^z

Atyithoz, hanem arra is, hogY mit

k6rjtink T5le.
K6rjrik azt, hogY szenteltess6k

meg az 6 neve, 6s iojion el az O

orsz6ga, hogY mi is 6s mindenki

megismerhesse 6s szerethesse Is-
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,,Igjtekezzetek bejutni a szfik ka-
pun, mert mondont. nektek, sokan
akarnak majd bemenni, de nem
tudnak."

(Lk 1.3,24)

J€zus a Mennyorszigot tdbbszor is
Iakomdhoz, a teritett asztal k6r6.
gy6It csalldhoz hasonlitia. Emberi
6letunknek ugyanis ezek a leg-
szebb, legmeghittebb piilanatai. A
k6rd6s az, hilnyan l6phetnek be a

Mennyorszigba, hlnyan foglalhar
nak helyet a ,,Iakoma term6ben"?

Egy nap ezt a k€rd€st teszi fel J€-
zusnak valaki: ,,Uram, kevesen van-
nak, akik tidvozr.ilnek?"' 6, mint
m6.skoq most sem 6ri be a puszta
vtrlasszal, hanem mindenkit dont6s
el€ 6Ilit 6s meghiv, hogy l6pjen be
Isten h6z6ba.

Ez viszont nem konny6. Abeifuati
kapu szfik, 6s csak r6vid ideig van
nyiwa. Ahhoz ugyanis, hogy J6zust
kovessrik, meg kell tagadnunk
magunkat, 6s legalfbb lelkileg el
kell szakadnunk onmagunkt6l, a
dolgokt6l 6,s a szemllyektSl. S6t,
hordoznunk ke1l a keresztet, irgy,
ahogy 6 tette. Pi6r ez az tt nem
k6nnyfi, az 6 kegyelm6b6l m6gis
mindannyian k6pesek vagyunk v6-
gigjtuni.

,,Igltekezzetek bejutni a szfik ka-
pun, mert rnondom nektek, sokan
akarnak majd bemenni, de nent
tudnak."

Konnyebb megtaliini a ,,t6gas ka-
put 6s a sz€les utat", amir6l J6zus
m6s alkalommal is besz€L, de az a

,,pusztul6sba" vezethet'. Szekulari-
z6lt vtl|gunkban, melyet |titat a ma-
terializmus, akonzumizmus, a he-
donizmus, a hiirsdg 6.s az er6szak,
irgy tfinik, minden megengedett. Az
emberek arra tOrekszenek, hogy
minden ig6nniket kie16gits6k, 6s
bdrmiiyen kompromisszumot elfo-
gadnak a26fi, hogy boldogok le-
gyenek.

Mi viszont tudjuk, hogy 6gy ju-

tunk el azigazi boldogsdgra,ha sze-
retunk. Az igazi szeretet felt6tele
pedig, hogy tudjunk lemondani.
Metsz6seken keil keresztrilmennr.ink
althoz, hogy j6 gyrimdlcsot terem-
jrink. Ahhoz, hogy 6ljrink, meg kell
halnunk onmagunk szdmira. Ez J€-
zus torv6nye, az lltala k€rt parado-
xonok egyike. A mai kor gondol-
kod6sm6dja teljesen el6raszt ben-
ntinket, ez€ft az 6rral szemben kell
haladnunk. Tudnunk kell pl. lemon-
dani a birtokldsvdgyr6l, a dacos el-
lenkez6s16l, ellenfelunk befeketi
t6s6r5l. Tudnunk kell becsuletesen
v6geznr.ink munkdnkat, nagylelkfi-
en, an6lkul, hogy m6sok 6rdekeit
s6rten6nk, tudnunk kell m6rlegelni,
hogy melyik mfisort nCzhetjrik meg
a t6v6ben, vagy hogy mit olvas-
hatunk el stb.

,,Igjtekezzetek bejutni a szfik ka-
pun, rruert mondom nektek, sokan
akarnak majd bemenni, de nem
tudnak."

Aki hagyja magdt sodorrarni a
konnyf €Iet ifij1n, €s nincs b6torsi-
ga ahhoz, hogy elinduljon a J€zus
6ltal mutatott ilton, szomor0 jOv6

el6 n€2. Az Evang€Iium er6l is em-
lit6st tesz. J€zus besz€l azoknak a

f6jdalmdr6l is, akik kivr,il maradnak.
Nem iesz majd el6g valllsi hovatar-
toz6sunkra hivatkozni, egyfajta
hagyomdnyos kereszt6nys6ggel
megel6gedve. Hi6ba mondandnk:
,,hiszen el6tted ettrink...3. Az rid-
voss6g senkinek sem j6r automati-
kusan.

Kegyetlen 6rz€s lesz, ha azt hall-
juk majd: ,,Nem ismerlek benne-
teket, nem tudom, honnan vagy-
tok."a Akkor csak magdny lesz, k6t-
s€gbees6s, a kapcsolatok teljes
hi6nya, €s az: 6get6 lelkiismeret-
furdalds, hogy megvolt a lehet6s6-
grink arra, hogy szeressr-ink, de tob-
b6 nem vagyr-rnk rd k6pesek. Nem
fogjuk l6tni gyotr6d6srink v6.g€t
sem, mert sohasem lesz vdge: ,,siris
lesz 6s fogcsikorgatds"5.

15-

J€zus figyelmeztet bennrinket,
meft a javunkat akaria. Nem 6 az,
aki becsukja el6ttrink az ajt6t,
hanem mi zdrk6zunk magunkba
szeretete el6l. 6 pedig tiszteletben
tafij^ szabadsfgunkat.

,,Igj,,ekezzetek bejutni a szfik ka-
pun, nxert mondorn nektek, sokan
akarnak majd bemenni, de nem
tudnak."

Ahogyan a tag s kapu a pusztu-
l6sba visz, 6gy a szfik kapu mog6tt
az igazi boldogsdg t6rul fel. Minden
t6l ut6n elion a tavasz. Val6ban:
k6szs6gesen kell meg6lntink a le-
mondist, amit az Evang6lium kivdn,
6s hordozni kereszttinket nap mint
nap. Ha tudunk szeretettel szenved-
ni, J6zussal egyesr.ilve, aki minden
f6jdalmunkat magdra vette, akkor
megtapasztalunk egyfajta el6v6tele-
zett MennyorczegoL

igy tort6nt ez Gtrborral is, aki egy
per utols6 tfugyaILsfua indult, amely
az ellen az ember ellen folyt, aki
n6gy 6wel kor6bban €desapja hal6L-
l6t okozta. Az it€lethozatal utdn l6t-
szott, hogy a baleset okoz6ja 6s csa-
lldtagjai nagyon megtortek.,,Szeret-
tem volna legy6zni g6gomet, hogy
ne tartson vissza, 6s oda tudiak
menni a f€rtihoz, hogy kifejezzem
egyLitt6rz6semet" - mondta G6bor.

N6v6re risz6lt: .Nekik kellene bo-
csanatot k6rnitik, nem nektink..."
Glbornak azonban sikertiit 6t meg-
gy6znie, 6s egyritt mentek oda az

,,ellens6ges" csalldhoz:,,Rem6lem,
megkonnyebbril6st jelent onnek, ha
tudja, hogy semmi harag sincs ben-
nem On kint." Kezet fogtak... ,,Bol-
dogs6g toltott el, mert 6ltem a le-
het6s6ggel, hogy sajdt f ljdalmamr 6I
elfeleitkezve a m6sik szenved6s6t
n6.zzem."

Cbiara Lubicb
'Lk 73,23

' vo. Mt 7,1,3
3 Lk 13,26
4 Lk 73,25
5 Lk 73,29 
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Rrtunk6c sy Kris ztus -trilog i6$a

Lz 0jszOvets6g passi6ielenetei
mindig izgattitk a fest6ket, szobr6-
szokat, kolt6ket, ir6kat, s a legirjabb
korban a filmrendez6ket is. UgY

trinik, minden korban aO6dtak
mriv6szi elm6k, akik irjra 6s irjra iel
akartdk t5,zni kotttrrsalkat, eml6-
keztetve 6ket arta, milYen nagY 6ra

volt megvdltdsunknak. Amit jelen

id6ben Mel Gibson lesz, azt a 19.

sztrzad m6sodik fel6ben Ernest
Renan francia valldstort6n€sz pr6'
b6Ita el€rni a J1zus 6lete cimfi m6-
v6ve1, Krisztusban, aki rettent6 li-
dozat|val megvlltia a vtI5.got, Renan

a szenved6s€vel az ti6rt kizd6
Istenember alakjlt ltrtta, ltttatta.
iri'sa - sokak kozott - a Franciaor-
szAgban mrikod6 Munk6cslz Mlhliy-
ra is erdsen hatott, aki mindig a
vdgs6 igazsigot kereste a tort6n6sek
mogott, iegyen sz6 akltr t6jk6Pr51,

akAr valllsi vagy tofilnelmi t6rgyit
k6pr6i.

Az 1844. febnsdr 20-in baior szitr-

maz|sit Lieb csalddban szliietett Mi-
h6,ly 1858-ban valtoztatt^ nev6t
Munk6csyra. Egyik nagybltyja biz-
tatta mfiveszr tzm:JmSnyainak foly-
tatlsdra. Pest, B6cs, Munchen,
Drisseldorf, P 6rizs v lltottdk egymlst
a fiatal mt:€sz 6let6ben. Sokat nel-
kulozott, megallztatlsoknak volt
kit6ve, 6s ezek eml6ke eg1sz 6let€-

ben elevenen 61t benne, m6g akkor
is, amikor m6r hires 6s gazdag voIt.
Mfv6szete klbontakozls6ban Ligeti
Antal 6s Than M6r hazai nagY mii-
v€szek segitett6k. Franciaorsz|gi
korszaka alatt - kapcsolatba l€pve a

barbizoni fest6kkel - sokat finomult
festSi ereje, kompozici6s stilusa 6s a

szinei is.

Munk6csy 7878-ban koioti tiz€ves
szerz6d6st Kad Sedelmayer mfike'
resked6vel. Egytitt toprengtek egy
nagy tort6nelmi t6mdn, amikor a

m6keresked6 Krisztus 6let6nek
megfest6s6t ajlnlotta. ,,De hiszen e

t6mAt mLr vagy ezerczer megfestet-
t6kl Hogvan lehetne e tfugyb6l vala'
mi 6jat alkotni?" toprengett
Munk6csy. 6 maga igy nyllatkozott

saiat Krisztus-f elf og1,sit51:,,Sohasem
pr6bdltam isteni szem6lyt festeni,
mivel, ami isteni, azt az embei nem
k6pes megfesteni. 'En az emberi
alakban megjelent Isteni akartam
trbtizolni."

A t€ma nem haglta nY:gcdni, s

v6gr.il 1880 nyardn \4unk6csy lev6i-
ben 6rtesitette feles6g6t, hogY a

Krisztus Pildtus elSn c. mfiv6n dol-
gozik. A mfiv6sz erkolcsi prob16ml-
kat vet fel festm6ny6ben. igv Krisz-

tus alakjlban az igazstrg€rt stlyos
megpr 6bl\tatdsokat v 6l1al6 embert
ietiuk, mig Pilitus az ktgadoz6 €s

befoly6solhat6 hatalom k6pvisel5ie.
Az erkolcsi mondand6 a k1t sze-

repl6 6s a t6meg iellemz€s1ben jut
kifejez€sre. A tartalmat ktfeiez6bb€
teszi a voros-barna-k6k s6t6t szin-
Arnyalatok"6s a t6bb helyen €lesen

felvillan6 {eh6r szinek kontrasztja. A
4,17 x6,36m m6refri k€pet 1881

tavaszln el6bb Plrizsban mutattdk

be. F6l 6v alatt hlromezer i6togat6-
ja volt. A kovetkez6 6vben tobb
eur6pai v6rosban, igy B6csben 6s

Budapesten is bemutatt6k.

E mfiv6vel egy id6ben MunkdcsY
hazzlkezdett mdsodik nagy Krisz'
tus-k6pe, a Golgota megfest6s€hez

is. A 4,5x7,12m m6retfi k6Phez, a
sokalakos kompozici6 krilonb6z6
figurAlhoz, illetve a keresztre feszi-
t6s jeienet6hez a mfrv1sz sz|mtalan
tanulmdnlrt k€szitett. MunkdcsY
nem taIllt modellt Krisztus alak-

iithoz, igy onmagdt kottette fei a

keresztre, €s a hiLz egylk batdtja
f6nyk6pet klszitett 6la.

A Golgotaban a m(w€sz az idv-
tirrtenet legtragikusabb tOrt6n6se

ut6ni pilianatokat Sbr6zolja megejt5
dtdmaisdggal. Munkdcsi nagy karak-
terizli6 k6pess6ggel vizoha fel a

keresztn6l t6rdelSket, a megrendult
6s megt6rt embereket. Nem mag6t a
Kllvfuia-jelenetet, nem a megfeszi-
tett Krisztus szenved6s€t €s hiveinek
Lbrdzollsdt akarta kiemekri, hanem

a tetthelyr6l tlsazbk 1e!1ii611apot6t.

A tomeg a jellemdbrlzolls vllto-
zatos lehetSs6geit kinilta. Az arcol<,

a mozdulatok, gesz;usak j61 6tz€-
keltetik az itt 1ej1'tsz6dott drdmdt,

igazt trag€dieL Az elSt€rben a vitat-

klunkd.csy Mibd.ly: Krisztus PilAtus el6tt



koz6 iristud6kat ll',tni 6k k6pviselik
a toru6n1t, a r6ci6 erej6t. Mogottuk
a tomeg, amelyb6l egy megrendult
ifiO s el6tte egy, tal6n lelkiismerete
e15l fut6 titokzatos f€rfialak vdlik ki.

L taj, a viharos, sdt6tl6 6gbolt -
m6g inkdbb hangsilyozza a lej6t-
sz6d6 trag1diet 6s a Szentirds tani-
siga izerinti 6gi jelens6get. Megra-
gad6 a vorosbe fordul6 1gaIja 6s a
drdmaisitgot sugall6 felh5zet meg-
fest6se. A festm6ny 7884 htsvltjdn
mutattdk be a nagykozons6gnek
egy erre a c€Lra emelt pavilonban, a

kor|bban k6szr.ilt Krisztus Pildtus
elStt c. mrivel egyutt. A bemutat6
nagy esem6ny volt P6.rizsban.

A 80-as 6vek v6g6n Munkdcsyn
iassan kezdett elhatalmasodni sf-
lyos betegs6ge. Ez id6ben szuleteit
a tril6gia harmadik jeienete, a me-
gint csak hatrlmas, 4,5 x 6,5m m€re-
t(i Ecce Horuo /1896/, Munk6csy
utols6 alkot1sa. A korabeii sajt6 igy
6rtelmezte a k6.p aljin tallLhat6
magyar szign6t:,,Pirizsban festette,
de mdr nekunk."

A ielenr-t a hclrrtq rlAi nnlnta 4r-d lrLr), rdrrv! PatvL4 4t-

ny6kos udvardn j1tsz6dlk. Jobbra,
er5sen megvillgitott emelv€nyen,
torndcon a toviskoszorirs Krisztus 6s

Pildtus itllnak. E kiemel6s ellen6re
sem 6k a f6szerepl5k, har'em a

tobb mint hefven embert sz6m\6l6

Munkdcsy Mibaly: Golgota

tomeg. Az egym{sba €16 mozdula-
tok, a heves gesztusok mozgA$,
dritmaisitgot 6rz6keltetnek. Az ug-
r6sra k1sz fltfiak tdmad6, sz6les
mozdulatai mellett a n6k gesztusai
finomabbak: eIoI, az oszlop l6baza-
t6n6l l€v6, kezeit kulcsol6 M6ria
Magdolna f61t6st, v€delmez€st 6rul
el, a gyermek6t tart6 anya szltjithoz
kapott kezdvel a visszarettenEst 6r-
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z€keIteti. A bal sarokban id6s n6
menekr.il dtkot mondva, s mogotte
trinik f'el ^z 6jult, mozdulatlan,
hamuszurke arct M6ria.

A l<6prdl a ,",ilAghir6v€ vdli James

Joyce ir ijsdgir6 hagyott hdtra
nagyszerir kritikdt: ,,Az eg€sz k€pet
m€ly, n6ma drdmaislghatja 6t, mely
egy varlzsut6sre megelevenedhet,
megval6sulhat, konfliktusban rob-
banhat ki. A k6p oly f6lelmetes
val6sze{is€ggeL t6tia fel a mindk6t
nemre iellemz6 6s minden fokon
megmutatkoz6 dlmoni karnev1lllt
korbdcsolt, felcsigAzott aljas emLreri

indulatokat, hogy jellemzls&e min-
den sz6 kev6s.., Csak az tud ilyen
k6pet festeni, aki izig-vlrig ismeri
az embereket. Pil6tus haszonles6,
Mtrria anyai, a zokog6 n6 b6nbin6,
J6nos er6s f€rfi, aktt beiulr6l nagy
fljdaiom szagg^t, a katon{k a h6di-
t6s csokOnyos gdtllstalanslg6nak
lenyomatlt hordozzdk magukon,
g6gjtk nem trir megalkuvdst, elv€g-
re 5k a gydz6k..."

Amikor 1900. mijus 1,-j€n a mfr-
v€sz - hosszir idegbetegsdget kove-
tSen - meghait, egy eg€sz nemzet
siratta. Munkicsy M1h6ly az 7800-as
6vek mdsodik fel6nek egyik leg-
nagvobb eur6pai mriv6sze volt.

fti J{ajtas

Munkdcsv Mihaly: Ecce Iiomo

,Riskd Mariann
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A legszebb konnycsepp
Sok sz€p mes6re eml6kszem

gyerekkoromb6l. Legszebbnek
tfnik m6gis az a mese, amelYet
nagyanyimt6l hailottam. Leirom,
hogy ti is gyony6rkodjetek ben-
ne:

R6ges-r6gen tort6nt: angYaLt

ktildott a foldre a J6 Isten, hogY
vigye fel az 6gbe a legszebb
konnycseppet. Az angYal beilnta
az orszdgot, viligot. V6gre rdtallit
egy ozvegy €desanyira, aki
egyetlen gyermek6nek kopors6ja
felett huliatta konnyeit. Minden
konnycsepp je igazgyongynek l6t-
szott, szikrizott raituk a napsug'r.
Az angyal azt gondolta, hogy
konnyen teljesitette a feladatot.
Tfil kordn orvendezett. Isten
ugyan megdics6rte 5t szorgal-
m6€rt, de azt mondta, hogy szebb

kdnnycsepp is van a vildgon.
Az angyal ism6t irtnak indult.

Mdsodszor egy 6rtatlan kisfiir
konny6t Yitte 4z 6gi tr6nus e16, de

ezze1. sem teljesitette feladatdt.
fiiba a foldre rdppent. Villlm-
gyorsan gyiljtbgette a legkillon-
boz6bb konnycseppeket: H1Ja'

kdnnyb6l, keserfi csal6disb6l
kihullaitonat, b6natos €desaP6€t,

szomorfi ldesanyi€t, haldokl6
ember6t.., Isten azonban mind-
ezekre azt vtrlaszolta: sz'ebb

konnycsepp is van a vill'gonl

Szomoni volt az angyal, mert
nem tudta teljesiteni Isten kiv6n-
s6gdt. Beie is firadt a sok
keres6sbe. Betert egY temPlomba
pihenni. Ugy gondolta, hii.ba
minden rgyekezete, a legszebb

konnycseppre soha sem tal6l ri.
A templom fllhomlt'lyltban egysz-

er csak egy embert vefr €szte, aki
f1lrehiz6dva keserfen zokogott'
Saj6t bfneit skatta, nem ta\6'lt

vigaszt, meft AtCrezte szofnyf tet-

tCti az Istent bdntoga meg. Ez€tt

foLyt a kdnnye 6s meleg es6k6nt
Lztatta a poros kovet. Az angYal

nyomban mellette termett: szem-

kipr|ztat6an ragyogott vala-
mennyi konoycsepp, mikozben
tarcolyitba gyiijtogette 5ket. Erez-

te, hogy vCgril m6gis sikertil tel-
jesitenie a ritbizott feladatot. Va16-

ban a konnycseppek oly sz6Pek

voltak, hogy az angyal nem tudta
Ievenni r6luk a tekintet6t.

Amikor a konnycseppekkel
odaitllt a -J6 Isten e16, dics6retben
r6szesult. Isten igy sz6lt hozz6:

-Ltrtod, nincs szebb ragYogits,

nincs aranyosabb f6nysugir, mint
ami a binat konny6r6l ver5dik
vissza. Mert a binat fakasztotta
konnycseppek igaz szetetetr6l ta-
nfiskodnak, 6s csiliogisukkal a

biint6l megmenektilt szabad em-
ber sz6ps6g€16l gy6zk meg a vi-
llgat. A bfint61 feiszabaduit
ember az orokk6val6sAg f6nY6t

sugtrrozza.
Nagyanydm igy fejezte be a me-

s6j€t: Ha v€tkezel, szdlli magadba

€s 6szint€n bind meg biineidet.
Isten a megtCr6 bfinosnek mindig
k6sz megbocsitani. Ez mtrt nem
mese, hanem orombe sz€ditd va-
l6sdg.

Forrds: Virtualis Pl1bdnia

.d

\
s
s

Bruno Fetteto

A szhrnla
Egy este, amikor az anya a vacsc:lrit f6zte, tizenegy

6ves fia megjelent a konyhaajt6ban,kez€ben egy c6du-

l6va1. Furcsa, hivatalos arckifejez6ssel ny6jtotta 6t a
gyerek a c€dul6t az anyilnak, aki megtordlte a kez€t a

kot6ny6ben 6s elkezdte olvasni:

,,A v irdg|gy 6s kigy omlltlits\€rr: 5 00, -Ft

A szobltm rendberak6sa6rt: 1000,-Ft 
"

Mert elmentem tejeft: 100,-Ft

Mert h1rom d6lut5non itt vigyLztam a hfgomra:
1500,-Ft.

Mert kEtszer otost kaptam az iskolitban: 1000,-Ft

Mert minden nap kiviszem a szemetet: 700,-Ft
r Osszesen: 4800,-Ft."

A mama kedvesen n€zett a fia szem€be. Rengeteg

ernl6k tolult fe1 benne. Fogott egy toilat €s a c€dulah6-
niljtrre ezeket'trtz:

,,tutert t h6napig hordtalak a szivem alatt: 0 Ft

Az osszes awk'rasztott €iszakl€*, amit a betegdgyad

mellett toltottem: 0 Ft
A sok-sok ingatds€rt, vigasztal4s€rt: 0 Ft

A konnycseppjeid felszitirtts\€rt: 0 Ft

Minden6rt, amit nap mint nap tarrttofiam neked: 0 Ft

Minden rcggeli€n, eb6d6rt, uzsorrnl€tr, zseml66rt,

amiket k6szitettem neked: 0 Ft

Az €tel€rt, amit minden nap neked adck: 0 Ft"

Amjkor a mama befeiezte, mosolyogra nlititotta ltt a
cetlit a fi6nak. A gyerek elolvasta 6s k6t nagy konny-

csepp gordtilt ki a szem€b6l'
Osszegydrte a papirost €s azt'ttta a saiit szdmldilta:

..fizerve".
Azt6n az anyja nyaki'ba ugrott €s c-'5kokkal halmoz-

ta el.
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A Bibliai vet6lked6 k€rd€sei
K€rd€sek a Korintusi lev6lb6l:

1. Mi e aildg bdlcsessdge Isten el6tt?
a) esztelens6g
b) oktalansig
c) okoss6g

2. Fo$ttasd!
,,.4. test azonban nem a pardznasS.g&tvan, hanem.

3. Rakd sonendbe!
a) A szeretet tlirelmes, a szeretet j6s6gos, nem f6lt6keny.
b) Ha szeretet nincs bennem, olyan vagyok, mint a zeng6 €rc vagy

a pengS cimbalom.
c) Most ugyanis tr.ikor altal, homilyban l6tunk, akkor pedig maid

szinrdl szinre.
d) A szeretet soha meg nem szfinik.

4. I{oltakilhat6ak q kiiaetkezf iger4szek?
a) A szeretet soha meg nem szrinik.
b) Minden, amit tesztek, szeretetben tort6njek.
c) A kegyelmi adomlnyok krilonf6ldk ugyan, de a L6lek uryanaz.

5. Rakd belyes sorrendbe o. betiiket!

Yiilasz a Bibliai vet€lkedd k€rd€seire
Kdrd6sek az Apostolok cselekedeteib6l

1. Ildny bdnapot tdltdtt Pdl Gcirdgorszdgban?
c) h6rom

2. Mi aolt a sziget neue, melyndl pdl6k baJ6t6rdst
szenaedtek?

b) Mdlta

3. A betiiket helyes sorrendbett. iisszealuasaa. megtudhat-
juk, Icogjt mit mondott o Szentlilek atydinknak lzajds pr6fd-
ta d.llak

Hallvln hallotok, de nem 6rtetek, n€zv6n n€ztek, de nem l6ttok.

4. I{i mondatt beszddet a zsiddknak ds Jeruzsdlem cjsszes
lakdj dnak Piinkii s d napj d.n?

c) P6ter

5. Ro.kd idiirendi somendbe a.z esemdnyeket!
b) Mikor el6rkezett PUnkosd napja, mindannyian egilitt voitak,

ugyanazon a helyen.
c) Sz6toszl6 nyelvek jelentek meg nekik, olyanok, mint a ftz, €s

leereszkedtek rnindegyikrikre.
a) Mindnyljan 6lm6lkodtak 6s csoddlkoztak.
e) P6ter, aki a tizeneggyel ott 6llt, felemelte a szav6t.
d) Tartsatok bfinb6natot 6s keresztelkedietek mes!

LIMSNESE
L S A E Y F SY
ACSKE,A,fN
GAAASSGE
O E F N S A EF
K G E D E M AA
NENLGKNS
ASYOEAAA
KSEHANPM
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A vLlasz az irjsdgbanvam
helyes megfeit6se (2004/4. sz.)
1. Mir6i kapt6.k a nevliker a premontreiek?
Szent Norbert Premontrei uolgtdben alapi-

tott kolostorl.
2. Mi a mott6ja a jinius 5-6n, Munk6cson

megrendezend6 IX. K6rp6taIjai Katolikus
Tal6lkoz6nak?,,Szeretndl boldog lenni?"

3. Milyen koncert volt Munk6cson mdjus
9-6n? Jdt€konysagi

4. Mi a manierizmus? Stilus a festdszetben
/1520-1660/

5.H5nyadlk6n r-lnnepli id6n egyhLzunk:.ufnaplav Juntus I5-an
6. Mikor van a Tomegtdj6koztatas VIeg-

napja? 2004. mdjus 23-an
7. Mi volt az iprilisban megrendezett hit-

tanverseny rcmeia? A Teremt4s konyue
8. Kinek a cikk6ben olvashatjuk ezt: ,,Mire

van sztiks6gem ahhoz, hogy boldognak
€rezzem magam?" Kinga n6uer

9. A tort6nelem 264 pLpAja kozril hiny
volt olasz szArrnaz6sf? 2O4

10. Minek az alkatmitb6l rendeztek Ung-
viron szaval5versenyt? Anyak napja alkal-
rnd.bol

A villasz az f$sdgbar:- van
k€rd€sei

1. Minek a szimb6luma a delfin a keresz-
t6.ny mfiv€szetben?

2. Ki volt a modellje Munkdcsy Mihdlynak
a Golgota c. mfiv6nek megfest6sekor, Krisz-
tus lbrizolAsin1i?

3. A IX. Munk6csi Katolikus lf|6sigi TallLI-
koz6n mire irSnyitotta a jelenl6vdk figyelm6t
elm6lked6seiben P6ter atya?

4.Hovi krildtek misszi6ba Szenr Maximili-
1n Kolbe-t 7930-ban?

5. Kinga n6v6r cikke alapjdn hol fedezhet-
jrik fel onmagunkr6i a teljes igazs|got?

6. A mese szerint mirSl tanirskodlk ablnat
f akas ztotta konnycs ep p ?

7. Nlilyen mozgalom nyerte el a Szentsz6k
hivatalos j6vthagyAsdt jirnius 11-6n?

8. Ki mondta: ,,Er6sen kdt6di Istenhez!
T€gy (:,gy, mint a mad|r, akkor sem hagyja
abba az €nekl6st, ha eltorik az ig, mert tud-
ja, hogy szdrnya van."?

9. Ki volt az a hlrom ferences, aklk 1.989.
augusztusdban 6s szeptember6ben €rkezett
Magy ar or sz6gr6l Nagysz 6l5sr e?

10. Mi Rdcz Isven aqta papi jelmondata?

A rejtadnyek ,neglfqtdseit 2OO4. augusrtus
IO-ig kdrjiik bekiitdeni a szerkesztdsig

ctmdre!



VUAI'OP
BizonyitYanyoszt6skor M6rickdt

k6rdezik a sztilei:

- Na, mutasd a bizonyiwdnYodl

- Nincs ndlam - feleli M6ricka.

- Hogyhogy nincs n6lad?

- Kolcsonadtam a padt6rsamnak.

- Mi6rt kell neki?

- AzzaI akarja megijeszteni a szri-

leit.

- Samuka, mondi egit ketjegYfi sza-
mot!- kdri a tanfto.

- Huszonnyolc.

- J5! Most rnondd ezt ford[tual
Samuka ballgat.

- Hat nyolcuankett1, te szarnd.rl
Pistike, te is nrondi egy k1tiegini szd-
nxot!

- Harminckilenc.

- Jo! Most mondd forditua!
Pistike ballgat.

- Buta. uagy! Hd.t kilencuenbd'rom!
M6ricka, te is mondi egy k1tjegttl sza'
mot!

- Engem nem fog a tan{to fir sze-

k{rozni : b arrn irtch d rom !

A kisgyerek nem mer elmenni a

kutya mellett. Az 6desanyja igyekszlk
megn)-ugtatni:

- gdes kisl6nyom, llthatod, hogY

6n sem f6lek t6ie!

- De te nem oiyan alacsonYan
j6rsz, mtnt €nl

- Sikenilt rndr eladni a hdzadat?

- Nem. Olyan io hirdetdst fogal-
rnazta.m meg rdla, bogy azutdn mdr
sajndltam eladni.

Az ember dtlagos alv6sig6nYe: csak

m6g ot perc!

Bemegjt a renddr a mfrszaki boltba.

- Tess1k mondani, sz[nes W kaP-

hatS?

- Termdszetesen, urArn! - [gY az
elad6.

- Aba, akkor kdrek egjt zoldet.

-Mi az abszol(rt borzaszt6?

-IJa az ember veszekedni akar, de
nincs kivel.

- irjatok le, bogy ruikor uolt a
pdkozd.i csata! - szol a tandr.

Az egjtik tanulS biztos, ami biztos,

megk4rd.i:

- Azt is oda kell irni, bogY bol uolt?

-Maga szerint hogy k6sztil a teipor,

Jean(

-tlgy, hogy a teh6nnek nem adnak
inni, 6s porsil6val fejik meg.

- Lajcsika, mondi ot afrikai Ailatut!

- Ket oroszld.n 6s baronc elefanf.

A turistacsoport egy t€gi v6t rcmjait
n6,zegeti. F elmaradvlnyok, leomlott
kovek, goly6 iitotte i6kora r6sek.. '

Egy kisfiir az api1thoz fordul:

- Ugye, itt tanult az an]l/u vezetni?

- I,{ekem bamarosan )csikem szt'i-

letik! - dicsekszik a kis Jdska a. szo?77-

sz4dnak.

- Nocsak! Es bonnan tudod ezt

olyan biztosan?

- Tetszik tudni, amikor a truiltkor a
mamam beteg uolt, akkor kisbfigonl
sztiletett, most pedig a papArn beteq.

G1zuka megdll az oroszllnketrec
el6tt.

- Mama! - k6rdi trin6dve. - Vajon

az otoszlent is a J6 Isten teremtette?

- Persze, kisfiam.

- K6pzelem, hogY f6lhetett kozben!

- Gyerekek, rajzoljd'tok le a Foldet! '
mondja a tanito ndni a rajzdran. Az
elsds Laci felkid.lt:

- Na j5, de bonnan uegYek akkora
lapot?

Pistzhaza€r az iskol6b6l, 6s az ocs-

cs6t a konyh6ban tal6l1a. A fiir se-

r6nyen forgol6dik a tfizhely konil.

-Mit f6zoI?

- M6g nem lehet tudni. Ha ilYen

Lti.g marad, akkor krumplilevest. Ha
srirfbb lesz, akkor paprik6s krumplit.
Ha viszont oda€g, akkor stilt krumP-
lir. . .

- Hogy hiujak Einstein glterekeit?

- Zweistein, Dreistein...

- Mi a kril6nbs6g a viz 6s az iktek
kOz6fi?

-A viz HrO, az ikrekn6l: O, ha'

ketr6?

Ferenc seflta (RAA',,,' l

Romtrn Bianka (Szrirte)

M6gocsi Ilona (Fancsika)

Simon Anna (Munk6cs)

Simon Gyorgy (Munkdcs)

Szab6 BeAta (Bakos)

T6th Gergely (Bakos)

A helyes megfejt6st bektild6k
kozil Sirnon Anna munkdcsi ol-
vas6nk nyert konYvjutalmat.

ctriuraiu"tl

^.;^i;;u,ai"agiio,,,a:
Butella flva (Beregszdsz)
Mdgocsi Ilona (Fancsika)

Rom6n Bianka (Szr.irte)

Roszpopa Gabriella (Huszt)

Simon Anna (Munk6cs)

Simon Gyorgy (Munkdcs)

Szab6 BeAta (Bakos)

Konyvjutalom ban Roman Bianka
szrirtei oivas6nk r€szesrilt.

Gratulllunkl

Delfin hhthn
a mennyorczi'gba

Az isszissal hadildbon all6

szem6lyeknek k6tszeresen is

bors6dzhat a h6tuk, ha r6gi ke-

rcszt€ny mfialkot6sokat tanul-
mlnyoznak, amelyek a deifint
6br 6zolj6k: nemcsak a hal6'l majd-

nem mindig f6lelmet kelt6 tudata

bolygatja fel lelkivil6gukat, ha-

nemaz is, hogy haldluk ut6n m6g

egy ficinkol6 delfin csitsz6s

h6t6n is kell majd utazniuk. Az

eg6szben azonban az a szeren-

cse, hogy a dolgot csuP6n je1k6-

pesen kell 6rtelmezni. A keresz-

t6ny mfiv6szet egYetlen tengeri

6151€nyt sem 6br6zol olYan el5-

szeretettel, mint a delfint. A delfin

a feltAmadds 6s az udvoss6g

szimb6lum6v 6 v lit. Yalamkor azt

tartofiek r6la, hogY a leger5sebb

6s a leggyorsabb halfajta (r6geb-

ben halnak hitt6k), 6s gYakran

festett6k le, mik6nt viszi az el-

hunlt lelkEt a vizen 6t a mAsvllA-

gra. Ha horgonnyai 6s hai6val

egyritt festett€k meg, akkor a ke-

reszt1ny L€lekvagY Pedig az egY-

hlz jelk€p€t Iattek benne, ame-

lyet J6zus az ridvoss6gte vezet a

vildg viharos tenger6n at.


