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Jubilcumi du egjt lt d.zmeg1,t 6nkb en
munkfcsi Tours-i Szent M6.rton
Sz6kesegyh iz (2. o.)
100 6ves a

A jd pdsztor mindudgig
marad

a

2004. IX.6vfolyam, 6. szlm. Szeptember

Jubileumi 6v kezdddott
egyhhzrmegyenkben

njtdjduat

KSrolyi Lajos aLya 90 6ves. (5. o.)

Altol fsten gydgjtitani kezd
Roska P6ter atya lelkigyakorlata Munkdcson (/. o.)

,,Kdszttss ltitdt meg€Inii mA"
Ifiirs6gi Talitlkoz6 Genovdban (8. o.)

,,Ilicsdrjdtek az [Jrat... fuuoldaal
gitdrraU"
lI. K6,rp6taljai Gtttuos Tdbor (9. o.)

ds

,,Senki sem sziget"
A Munkdcsi Katolikus Lfceum
g6lyarAbora (10. o.)

Sziiz Mdrta tit dolgot kdr tdhink
Ifjns6gi Fesztivll Medugorj6ban (10. o.)

Amiatok a.z {Jrat, mert j6, mert irgalma rirrikkdual6t
Karizmatikus lelkigyako flat lJngvlron
111. o.)

Intdimban 6rzdw KdrDdtalidt
iHeni biueimet
Molndr Mikl6s afya

ds

DUCSUmISeJe KatDan

(12. o.)

fsten szerehni ualloncdsa ,'
Mi j6t l6t bennem Isten, amiert szeret engem? (18. o")

Rossz jegj4et kaptdl kisfianc?
Gondolatok szr,ilSknek az iskolakezcl6sre
(19. o.)

Sztllet€snapi {innepseg
Mezdkaszonyban
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A renreroMB6r,:
100 6ves a Sz€kesegYhlz .2-4' o'

II. Jdnos PAI pAPa enged6lYe 3. o'
A r6gi munkicsi temPlom

tirrtenete

.3-4. o,

M egkez dffidcin a i

ubileum

a sz€kesegyhlz
2004. atguszrus 8-6n kezdet€t vette a jubileumi 6v, melyet

el Majnek Antal
6pit6s6nek 6s felszentel6s6nek unnepe alkalmlb6l rendelt

Ferencesek 15 6ve

.. '. '. '4'o'

K6rpdtali6n
Imaoldal

. .5. o'

Kirolyi Laios atya 90 6ves . .6. o'
Roska P6ter lelkigyakoriata .7. o'
Ifjirs6gi talA\koz6 Genovlban 8' o'
KlrpStaliai Gitdros T6bor . . .9' o'
A Liceum g6\Yat6bora . . .10, o'

Medugorj€ban

.10' o'

Molndr Mikl6s bircsfmisEje 12. o'
Csiksomly6i zaftndok.6t, . .1.3. o'

.
Szentek
nletlge

.14_1.5. o.

Hirek

'

,16. o'

. ' . .17. o'

Kinga n6v6r gondolatai . . .18. o'

Gyereknevel6s
Mfiv6szettort6net . . .

Mese.
Rejtv6nyek
Humor

.

. .I9.o.

.,'20-2\' o'
...22.o.
.23. o'

....24'o'

A Kerpatatiai R6mat Katoltkus

Eg,'n,

tapJa

Szerkeszt6bizottsag:

Majnek Antal (eln6k) , PiPai
Zstzsanna (f6szerkeszt6), Cserb6nics
Adrienn, PoPovicsn6 PaloitaY Mfuta,
Risk6 Marianna (szerkeszt6k).
Tordel6szeikeszt6:

PoPovics P6l
Olvas6szerkeszt6:

Bark6ts Alice
A szerkesztds€g cime:

89500. Munkecs, Mira u' 5.

Engedelyszam:
3"r

100 6ves a munkicsi Tours-i
S ze nt Mrhraon,- szeke s e gYhdz

199

;:,
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K€sztilt:

Povcs nyomdliAban,

Ungv6ron

puspokatya.sz6z€weleze|5tt,7904.augusztus7-€nl|dottltkmegatempio- utuptL,r€t €s alapfalait, maid egy 6r'wel k6s6bb' 1905' szeptemher 24-€n
szentelt6k fel

a

a
mtrr elk6szult templomot. Ez a k€t esem6ny adja a keret6t

2004-2005-os iubileumi 6vnek is'

2004. augusztus B-6n d6lel6tt

9 6takot ilnnepi

szentmis6vel nyitottak meg

ajubileumi6vet.Aszentmisef6celebriosaMattanJaworskilembergibiboros
6rsek 6s Majnek Antal puspok voltak'

A legkozelebbi jubileumi program okt6ber 9-in, Magyarok Nagyasszonya
,-innepZn resz a sz1kesegyhtrzban Az tinnepi szentmis6t Schonberger Jen6
24-€n zintl le'
szatmarl pusp6k tafiia, L jubileumi €v 2005' szeptember
amikoratemplomszentel6sl00.6vfordr-rl6j6nChristophSchonbornb6csi
biboros6rsektartunnepiszentmisetsz6kesegyhizunkban.Ajubiletrmi€v
t6bbi pro gra mi6t6l ir s I gunkban t|1€koztatdst n1.r-r jtunk O lvas 6inknak'
j
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II. Jdrnos P6l pipa engedGlye a jubileumi bfrcsuhoz
A

munkdcsi Szent Mdrton-sz6kes-

mija kihirdet6s6nek 150. 6vfordul6-

egyh|z feiszentelCs€nek 100. 6vfor-

jAn (20O4. december 8.), Szent Peter

dul6jlna a SzentaLy^ a kovetkez6 bir-

Sz€kfoglal6jdnak unnep6n (2OO5.
februar 22.), az EgyhLzmegye foldllitdslnak 6vfordul6j6n (2005. marcius 27.. Husuefuasarnap), Urnapjlrr
(2005. majus 29.), Szent P6ter 6s Pil

csfrkat enged6lyezte:

Az Apostoli Paenitentiania a Szentafya kulonle ges megbiztrstrb6| szivesen enged€lyezi a teljes b(rcsfr elnye-

r€s€t a krisztushiv6knek a munkdcsi
sz6kesegyhdzban a szokdsos felt6te-

apostolok unnep6n (2005. ju-

lek szabdlyos megtarrdsdval (szents6gi gy6nis, szentAldozAs, im6dsdg a
Szentatya szlnd€kfra), felt6ve, hogy
a bfrcsirt elnyerni v6gy6 1e1k6ben a

c) azokon a napokon, amikor ktilonleges jubileumi unneps6geket taF
tanak azok szlmtrra, akik a keresztsdg,

legkisebb bffn irdnti ragaszkodS.s
sincs m€9, a szent cselekm6nyen
figyelmesen es buzg6n reszt vesz.

6s

legaldbb a Miatylnkot 6s a Hiszekegyet jdmborul elimS"dkozza.
A teljes bircsir elnyer€se a kovetkezS napokon lehets6ges:
a) az 6vfordul6 unnepElyes megnyitdsakor €s bezfuisakor, valamint a
felszentel6s szlz€ves 6vfordul6jlnak
napjinr
b) a Szentarya 6ltal a minap meghirdetett Eucharisztikus €v ilnnep6lyes

megnyitdsa napjin (2004. oktober 10.), a Szentarya megvllasztAsAnak 6vfordul6j6n (2004. oktSber 16.),
a Laterani baztlika folszentel6si 6vfordul6jlnak napjin (2004. noueln-

ber 9.). a templom vCddszentjenek
tinnepen (2004 . nouem ber I

Mlria

), Szfiz
Szepl5telen FogantatS,sa dog7

.

nius 29);

a blrmAlAs vary a

hAzassAg szents6g6ben r6szestllnek azon a helyen;
d) v alah6ny s zo r zar lndokcs op o rto k
6rkeznek a Sz6kesegyhAzhoz, vagy
valahtrnyszor dsszejoveteleket tartanak pl.: csalldok, diikok, azonos
mesterseget vagy hivatS,st gyakorl6k,
a helyi plebdnia hivei, szerzetesi k6zoss6gek vagy jdmbor tdrsulatok tagjai stb. szdmtrra, s ekozben j6mborul
megl6togatjak a Sz6kesegyhdzat;
e) egy, a krisztushiv6k iital szabadon v tr\asztott alkalommal.

Id6sek, betegek s mindazok, akik
jogos okb6l kifoly6lag nem tudjlk
elhagyni lakdsukat, teljes bricsiiban
r6szesiilhetnek, amennyiben l€lekben

csatlakoznak azokhoz, akik jimbor
zarlndoklaton v agy l6to gatdson v esznek r6szf s mirrtin bfinrjkert az engesztel6st eIv6gezt6k, amint fentebb
jelezve volt, els6 adand6 alkalommal,
a htrrom szokdsos felt6tel mellett:
a) a mi Urunk J6zus Krisztus vagy a

Boldogsdgos Sztz Mtrria szentk6pe
el5tt elmondjek a Miatyankot;
b) elmondjdk a Hiszekegyet, vary
valamely mdrtls lmltdsdgot jdmborul
elv6geznek;
c) vagy legallbb,

ha a fentieket
nem tudjik teljesiteni, Miria fital alizatosan 6s bizalommal Istennek
ajlnlld.lr b etegs6 guke t Cs b
^jatkat,
Ezennel a fentieket a munkdcsi sz6-

kesegyhiz teljes jtrbileu mi id,sszakAra
rr16rvLr/uzLrrr,
^^-^AAl,,^-^^

Roma, 2004. jitlius 29.

Ezenkivtil uryanezen krisztushiv6k
16szleges bircsfiban 16szesUlhetnek
mindannyiszor, valahS,nyszor, legaldbb toredelmes szir.'vel, igyekeznek
akdr az irgalmassdg, ak1,r a b(nbinat
cselekedeteit gyakoroini, aklr a F6tisztelend5 megyCsptisp ok lltal java-

Ioannes Franciscus Girotti, O.F.M.
Conu.
Regens

Ioannes Maria Geruais
Ad. a Stud.

solt evangellz|ci6s munkiban istenf6l5 modon r6szt venni.

A r€gi templom tort€netdnek rovid i*tekintese a
kezdetekt6l az uj templom alapk6let€teleig
Yal6sziniileg m6t a 13. sztzadban dIIt Munk6cson
templom, ugyanis a munkicsi lelk6szs6g 1333-ik €vi
pipai tized lajstromlban a kivCteles parochiik kozt szerepel. Erzs6bet kirdlyn6 pedig 7376-ban megengedte, hogy
Munk6cs hivatalos pecs6tj6nek cimere a templom
vCdciszentj6t, Szent Mirtont 6l>r5zolja.
Az eredeti templom az €vszS,zadok folyamdn sz6mtaIanszor ki volt t€ve a hdborr'rk pusztitS.sdnak, s az azt kdvet6 javitisok 6s felfijitlsok miatt teljesen elvesztette eredeti alakjdt.
Mfu a 14. szSzadban |talakitottltk, a 1.5. szdzadban pedig felirjitott6k.
A protestantizmus t6rh6ditltsa idej€n a protestdnsok kez6be kenilt a templom, s - kisebb-nagyobb megszakitS,sokkai - eg6szen 1688-ig Skhasznlititk, amikor is visszakenilt a katolikusok birtokdba. Munklcsi tart6zkod1.sai aIkalmtrvaI II. Rdk6czi Ferenc is gyakran eljirt lde mis6kre.

1711-ben a munkdcsi uradalom a korondra szfilt., A
kincst6r azonban a szuks6ges javitS.sokat nem v6geztette
el, s a templom falai omladozni kezdtek. 1725-ben BehmerAntal ezredes, cs*szArt 6s kirdlyi virparancsnok nagyjdb 61 kijavittatta a templomot.
Gr6f Schonborn Ervin JenS idejEben, 1746-ban a templom megirjuit, er6s pill6rekre temasztott irj boltozatot

kapott. 1754-ben rij rornyot Cpirettek.

7762-benvllllm Utott a toronyba, s azt jelent6sen megrongdlta. 1f73-ban ism6t a toronyba sfjtott a villdm. A
torony zsindellyel fedett tetej€t 1804-ben, 1828-ban 6s
1.854-ben

is javitottak.

1800=bdn k6sztilt eI a nagy oitdr
Szent Mdrtont Lbrizolia.

A templom a

s az oltdrklp, mely

javrtAsok 6s felirjitisok ellen6re

a 19.

szAzadban egyre rosszabb Lllapotba kenilt, s kdzben az
egyhAzk6zs?g noveked6s6vel egyre sziikosebb lett. tB61-

LIj J-tojtds

4

i4a, hogy nagyobb
a templom falain
tobbs6ge
hivek
a
rinnepek alkalmaval
abban, hogy
jdtszott
kozre
ok
k€t
a
Ez
kivulie szorul. 'templom
(rj
gondolata'
ben

a

pl€bfunos egyik level6ben azt

Cpit6s6nek
feivet6dott egy
kapcsolatban az e1s6 jelenfel6pit6s6vel
temptom
Az irj
t6s esem6ny 1896. lanuit 1-j6n tdrt6nt Gr6f Sch6nborn
Buchheim Ervin a munkdcsi pl6blnoshoz irt level6ben
10 000 koron6t aiilnlott fel az rij munkicsi templom
CpitCs&e.

Nehezen d6lt el, hogy milyen is legyqn az 6j €pitm€ny'
Figyelembe kellett venni azt is, hogy a r6gi tempiom mirez€rt csak bizonyos felt6telek mellett lehet lebon"*ieb
adom6nyok is nehezen gy6ltek, de nem az adaLz
tani.
koz6kedv hilnyzott, inklbb a sztiks6ges 6sszeg volt tta-

talmas. Az

irj templom fel6pit6s6hez 150 000

Erdekes, hogy bdr a temptrom a repedez6sek miatt belul
meg volt ttrmaszva,lebontisa m6gis nehezen ment 6s hat

hetig tartott.

A r6gi templomnak megmaradt a szent€lye' Eredetileg
arr6l volt sz6, hogy be6pitik az rii templomba, de k6s5bb
megvlltozott a terv, s az iti templomot kti1on6l16, a r6gi
t"-plo- szent€ly€t6l fuggetlen 6pr"i1etk6nt €pitett6k fel'
A sient6lyt k6s6bb rendbe hozt6k, s Szent J6zsef tisztelet€re kipolnak1nthaszntrltik, illetve haszn6li6k ma is'

A r6gi templomot mar bontottik, amikor az t1 temp'
lomnak m6g mindig nem volt k€sz a tewtaiza' Czigler
Gy6z6 budapesti mit€pit€sz ugyanis irj terven doigozott,
hogy a r6gi templom szent1ly€t megmentse' NagyjSb6l
akkor 6rkeztek meg Budapestr6l a tervek' amikor a bon-

koron6ra

volt sztiks€g.
1904. 6prilis 6-6n, a hfsv6ti rinnepek elmirltival'il7agner

Merton vlllalkoz6 hozztrkezdett a

ftgi templom lebont6-

s6hoz.

A munkilatot a torony kupo\ljltva| kezdt6k, mald

a

templom d€Ii hai616hoz rugasztott k6poln6t bontottdk le'
A toronyb6l levett h6rom harangot ideiglenesen a temet6ben helyezt6k el. Volt egy negyedik, repedt harang is'
mely a Nemzeti Mitzeumba kerr.ilt'

tisi munkllatok befejez6dtek.

Ett6l a pillanatt6l kezdve az €pitkez€s gyors Utemben,
akaclltlytalanul haladt. Ropke m6sf61 h6nap alatt kiemeitek 1740 kobm6ter foldet, elv6geztek majdnem 1500 kobm6ter alap- €s krrptafalazdst, €s egy iijabb h6nap eltelt6vel, augusztus elej6n mdr mindemirt 3-4 m€ter magasan
illltak a falak Ekkor, 1')04. augusztus 7-6n volt az alapfa-

lak r.innep€lyes meglldisa.

Ferencesek L5 €ve Kirrplftalia szolgtrilatd;ban
A fenti cimmel tinnePi Programsorozatot rendez

a

Nagysz6I6si Fe-

rences Rendhdz.

A

kovetkez6 Programokon vdtilk

az 6r dek\6d6k r6szv6tel6t:

2004. szePtem.ber 26. VasarnaP
17.00. KiLtpittal)ai lfltsigi k6rusok
hangversenye

6nekese"
Nyilas Trinde MAia €nekesn6 megeml6kez6se Szent Ferencr6l
20O4. olet6ber J. VasdrnaP
17.00-18.30. Rossellini Ferenc, Isten
Lantosa c. filmjEnek vetitese

2004. okrdber 4. Hetf6

2004. oktober 2. Szombat
17.00. Szentmise

Mi is

18.00-19.00. ,,A Szeretet szeg€nY

a.z

17.30. Zsolozsma
18.00. Szentmise Majnek Antal ptis-

aty a c eleb t 6lA s 6v al
19.00. Megeml6kez6s Szeni Ferenc

ok

aty

6neksz6

ttanzitusi-

s6it.

j6 Szent Ferenc! Angyali
indul m6r elib6d
mennyorsz6g,
fel€dt Sz6p

szill

vigan. Karj/ba vdr m6r a Szenthiromsdg' A foldi
^aW
b6nat m6r messze. Matadl koz'

tunk orokre! Amen".

(oktdber 4.) taliikozunk,
amikor az elmfl,llst tikr6z6 5szben megjelenitiuk rendalaPit6nk hal6l6t, aki a 1,41' zsoltir
im6dkoz6sa kozben, e sorok el-

imldkozunk, irgy mint

li

tl

Szent

Ferenc atyink €jszakitkon 6t' De

n6h6ny perc mirlva f€nYLrba
borul a temPlom, amelY a
mennyorszdg jelk6Pe, ahov6
dtment kozr-ilunk rendalaPit6
aty6nk, 6s airol ujjong6 orommel dicsEri Teremt5i6t az id-

szent nevedet, Uram, hadd dics6rjem! Orommel vitnak az
igazak m5r, tudom, hogY 6nrlm
jutalom v6r. Velem egylitt szen-

i

Ezuttrn

csendben, €s a halli komorslg6t id€26 sot6tben, kittrrt karcal

hangz6sa ut6n halt meg: ,,Borton6b61 szabaditsd ki lelkem,

j

halllit 61 (Tranzitus)

Helyszin: a nagysz6l6si r6mai katoIikus pl6b6nia 6s temPlom.
Az id6pontok k6z6P-eur6Pai id5
szerint 6rtend6k.
A m6r megtartott Programokr6l 6s
itt neghirdetettekr6l kovetkez6
^z
sz6munkban tud6sitjuk iapunk Olva-

p6n

tek mondilk ott fenn: dics6s6g
n6ked, Istenem."; maid valamennyien Enekeljtik:

6nk boldo g

csod6latos alkonyatl Aldott

a Tra'nzitus?

L halillmiszt6riumdval Szent Ferenc atylnk
nak, boldog 6tmenet6nek rinne-

p

,,O,

A

m agt ar fer

voss6gre. elj utott vileg
fiI api ar 5 I ( uww. ofm'

en c e s e k b o

b t't')
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Atyd.m, te tudod, tnily keadsre aagtok alkal,mas, €s eI is
tudok gyorsan lankadni. Mdgis nyugta.la,n teu€kenysdgi ld.z
bajszol a aifuigban, de fdlek, Itog! ezzel neked nern bagyok
beljtet a lelkemben.
Avilai Szent Ter€z

Kis l€p€sek rntivEszete
Uram, nem csoddk6rt
6s lltomdsok6rt fohiszkodom,
csak er6t k6rek a h6tkoznapokhoz.
Tanits meg a kis 16p6sek mriv6szet6re!
T6gy lelem6nyess6 6s otletess6,
hogy a napok sokf€les6g6ben
6s f otgatagtrban idej6ben rdgzitsem
a sztrmomra fontos felismer6seket
€s tapasztalatokatl
Segits engem a helyes id6beosztdsban!

Ajind1kozz biztos &zeket
a dolgok fontossdgi sorrendj6ben,
els6rangir vagy csak mlsodrangfi
fontossdgdnak megit6l6s6hez!
Er5t k6rek a fegyelmezetts€ghez
6s mErt6ktarttrshoz,
hogy ne csak ltftrssak az €leten,
de €rtelmesen osszam be napjatmat,
6szleljem a vlratlan oromoket
6s magaslatokatl

6izz

meg att6l a naiv hittdl,
hogy az 6letben mindennek

simin kell mennie!
Ajindlkozz meg azzal, a j6zan felismer6ssel,
hogy a neh6zs6gek, kudarcok,
sikertelensEgek, visszaes€sek
az €Iet mag1t6l ad6d6 rLadisai,
amelyek r6v6n novekedtink 6s 6del6drjnk!
Krildd el hozzLm a ke1l5 plllanatban azt,

akinek van elegend5 bAtorsAga
6s szeretete az igazsig kimonddsdhoz!

AjAnd€kozz elegend6 fantitziit ahhoz,

hogy a kell6 pillanatban 6s megfelelS helyen
- szavakkalvagy szavak n6lkrll -

egy kis j6sSgot kozvetithessek!
6rizz meg az €let elszalasztAslnak f6lelm€t6l!
Ne azt add meg, amit kivanok,
hanem azt, amire szr.iks6gem van!
Tanits meg a kis 16p6sek mfiv6szetEre!

Antoine de S ainfExup'lry
,Isten az€rt rejt6zkodik el, hogy keres6s6re sarkalljon
minket, €s:az€rtv€gtelen az,Isten,, hogy tovdbb keressLik 6t akkor is, ha mdr megtallltuk.
,,

,

l,:

.

:
,

Az embereket es az emberi do:lgore-at meg ketl ismerni,
boglt megszeresstik 5ket. Istent €s az isteni dolgokat
szeretni kell, hogy megismeritik

5ket.

pascal

lsten megjelenik annak, aki tiszteli az €letet, aki a
flnyrevdgyik,,aki a szeretetet keresi, Mindenkor, ha kitAgitod €letedet, ha igazat cselekszel, ha szeretsz, Isten
lep na'.tra$a tetteidbSl'
carro carretto
Sztiksdgem uan rd.d, Istenern,
szilksdgem uan ritd,

bog! naponta oktass,
ugt, abogjt aznap sztiksdges.
Uram, aji,mde kozz nekem
megui I itg

oso

clo

tt

tu

d at o t,

amely kdpes €szreuenni
6s nzegdrteni sugallatoclat.
Fcilem zdrua. ue.n,

nem ballom hangodat,
sze?netn csukua,

Az igazsigot az ember
nem magtrnak mondja meg,
azt ml.sok mondjdk meg nekrink.
Tudom, hogy sok probi6ma
6ppen irgy old6dik meg,
hogy nem teszrink semmit.
K6rlek, segits, hogy tudjak vdrni!
Te tudod, hogy milyen nagy
sztiks6grink van a b6tors6gra.
Add, hogy az €\et legszebb,
le gnehezebb, Iegko ckdzatosabb
6s legtorCkenyebb ajitnd€klca
m6lt6k lehesstink!

nem ldtja jeleid.
Csak te nyitbatocl meg

ftilemet

ds szememet,

csak te tisztitbatod meg
szfuemet.

Tanfts meg ldbaidndl tilni
hallgatni szauaid,
Nem minclen cdl ndlktil
6s

terelnteftAl meg enge?n:

ki kell egdszitenem mfiuedet.
Azon a belyen,
aboua belyeztdl,
a bdke b{rnokdnek
kell lennem.

John Henry Newman biboros
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Kd,ro$ti Laios atya 9O' sziiletdsnapia'

Kdrolyi Laios pipai prelltus, koribbi Szatmir megyel
"sz6kesegyhizi kanonok €s mez6kaszonyi pl6bdnos lirlius
jubi28-in rinnepelte szuletEs6nek 90' €vfordul6j6t' A
s
zentmis€re
hiLlaad6
i
leum a1kah7b61 jirlius 27- 6n linnep
kertilt sor a mez6kaszonyi Szent Istvin-templomban'
hogy
melyre a paptestvCrek mellett szimos hivS jott el'
idSs
az
kI
tiszteletriklt 6s szeretetuket' feiezz1k
,aYinay'
€s
aki 6veken keresztiil iltrta a vid6ket Isten szolg6latdra
sokak
kitartdsa
va16
hitben
dics6s6g6re. Imddsigos 6lete,
szlmtrra szolstrlt €s szolgll majd p6lddul'

nak szar-aiban 6s tetteiben is ott volt J6zus Krisztusba
vetett hite. amely trItaL az istenkeresS emberek gazdagodhattak, \er.etient6l Homokig. Olyan 6, mint a pusztai
pisztot, aki 6l\va hal meg a nyiifn6l'"

sz6p ny6'ri est€n azttl- gyfrltunk egybe' hogy
lIyen
hitJilt adiunk a j6 Istennek az6rt, hogy Lajos atyat
6s
tmldkozKoszonjilk
sz6p 6leikorral aiind€kozt^ meg
,r-,nk er,.t" - mondta koszont6j6ben Babily Andr'1s ielen,,Ezen

a

Iegi mezSkaszonYi

P16b5nos.

Bohln B6la beregszAszi p\€binos szentbesz6dlben az
unnepelt La)os arya imitdsitggal teli trldozatos 6letritjir6l'

hlatZs6,ban val6 kitart6sir6l, valamint az Isten 6s embertdrsa\ irAnt tanfisitott szeretet6r6l besz6\t' ,,Az emberek
Ur
szilmlra k€rte az oromet, hogy higgy6k: velunk az
Szielvigy6k
hogy
ultett6k,
irsalma. Amikor 5t is szek6rre
bZriiba, azl-)r irgalma vele volt; vele volt akkor is' amikor

aut6balesetek€rt6k,amikor€let6tmegtartotta.Lajosatl'1.

A szentmise v6g6n Majnek Antal puspok koszontotte az
unnepeltet. ,,Htrltrt advnk az rJr\stennek Lajos atyi€rt''
6veaz€rt'a 90 €v€rt, h6l6t a j6 tesw6r6rt, Juliki6rt is, aki
ken keresztul kitartott mellette, sokszor segiwe lelkipisztori nrunkijit. Lajos atya nemr€giben mondta Szent P61
az Isten
szaranval'.,,En mir a ptrlylmatv6gigftrtottam, aniit
k6rt t51em, megtettem." Az Isten megadta neki, hogy lllva
maradjon a hivei mellett a szolgtrIatban ,,Keresztirti st6ci6inai<" mfu a v6ge fel6 is altrzattal, ztgol6d1s n61kii1
tudja tenni kiildet6s€t, vinni a keresztet az Ur J€zussal
|IdiLsa
egvriLtt. Istennek hila ez€rt a kegyelem€rt; Isten
a
U"seqe 6lete utols6 napiligl" - mondta koszont6j6ben
nepapiai
puspok atya, maicl az egyhlazmegye 6s annak
i.eU"t-t elismer6sk6nt a sok6ves kitart6, ildozatos munkl6rt oklevelet nyirjtott 6t Kltrolyi Lajos a4t6nak, Kdrpit'
alja iegidosebb 16mai katoliktrs papllnak'

mez6kaszonyi egyhdzkozs6g nev€ben a helyi hittanos gyerekek 6s Bauer IQtalin koszontotte az tinnepel-

A

tet, n-regkoszonve neki firacJozlslt €s mindazt az

aI6-

zatos, s-zeretettel atsz6tt szolgtrlatot, amit hosszir 6veken
keresztiil nyirjton a mez6kaszonyi hiveknek'
Ezt kovet6en szdmos egyhitzkdzs€g k6pvisel6i koszont6n6k Lajos aryfu, aki sok €ven keresztijl teljesitett szolgiiatot, keresztelt, esketett' temetett, szentmis6t mutatott
te, hitta.,t tanitott, 6s ha szuks6g volt, vigasz'talt €s b6totitol.t.

V6gezettil Laios atya sz6lt az egybegyfrltekhez: "Az Ur
sokiig 6ijek, 6s amig
-"gJ,itn nekem azt, hogy iiyen
szerete61ek, szivesen teszem kdteless6gemet, hogy Isten
Isten
az
aki bet6r
- t6re inditsam az embereket, mindenkit,
tapaszhin6ba." A fiataloknak azt izente, hogy halli6'k €s
taljltk meg, hogy az Isten csodilatosan tud lldani' olyan
dolgokat lud megadni, amit senki mds, m6gpedig a sziv
oromet 6s a l6iek orok 6let6t. t'

,Uradi Natalia
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Ahol Isten ryclgyit
R.o s k

alori

kezd

a Pdt er aty a lelkigjt akoda.t a. Munk

dc

s

on

Sokadszorra gyLiltiink 6ssze a munk6csi Fdkh-h6zban, Roska P1ter atya
IelkigyakoriatS.ra. Mi (rjat lehet irni
egy lelkigyakorlatr6l? El6addsok, kis-

csoportos besz6lget6sek, szents6gimlddsok, lelkibeszelget6s, gy6n6s,
hallgatls kovett6k egym1"st. Aki
akart,,,remetek6nt" v6gig csendben
Iehetett,

a

kiscsoportos besz6lget6-

sekben sen kellett r6szt vennie.
Est6nk6nt pedig a nap csircsa, a
szentmise kovetkezett. Eliott hozzenk

misEzni idei 6jmis6s papunk, RScz
Isvin a\ra is, aki azttrn mindenkinek
egy6ni 0jmis6s llddst adott. Majnek
Antal puspok aq/a is tartott egy el5addst, mely utln besz6lget6s alakult

ki vele.
Nem" el5szor tapasztalom, hogy
ezeken a lelkigyakorlatokon messze
tobb tort6nik ann6l, mint ami elhangzik. P6ter aqra is mindig erre heIyezi a hangsirlyt: nem az az igazin
fontos, amlt a lelkigyakorlaron halIok, l-ranem amit Isten mond nekem.
Arra pedig ocla kell figyelni, j6l belehaiigatni a csondbe a term6szerben,
az altlriszents6g e16tt vagy a szo-

uto1s6 besz6lget€sben sokan fogalmaztak meg ezt az €1m6.nyt, melyet
me gtapasztaltak a lelkigy akorlat alatt.
Sok ember besz1mol6jftb6l, megvll-

Ez6rt is volf v6gig csdnd, sziiencium
a lelkigyakorlat alatt. Isten pedig sz61

tozott hangjdb6l, nyugodtabb viselked6s6b5l erz5d6tt. hogy a kegyelem gy6gyitani kezdte 6lete sok seb6t, 6s sokan kezdtek e1 orulni az
6letnek, akik gondok sr-ilya alart €r-

hozzink, ha odafigyeh-ink fi. Az

keztek ide.

bdnkban

a

csendes imddslgban.

Sok ember gyiilik ilyenkor ossze,

kis helyen sokan vagyunk egytrtt,
van, aki akkor is besz€\, mikor
csondben kellene lenni, sok minden,

nel tudjuk idegesiteni egymisr... Am
menet kozben t6bb embert5l elhang-

zik, milyen fiLjdalmakat, trag€diltkat,
oromoket 6lL 1t 6leteben, lrogyan
pr6biLlta ezeket szeretetben megoldani, hogyan siker-r-ilt vagy nem sikerult neki...,6s az addig ismeretlen
emberben ilyenkor felvilian Isten -

ha m6goly kriszkod5 -

k€pml.sa,

bennunk, a hallgat6kban pedig n5ni
kezd a szeretet es a tiszlelet, es miris
tobb tiirelemmel 6s elfogadlssal
tudunk egymdsra tekinteni. Mindannyian egyritt botork6lunk ugyanazon az fiton, 6s ez osszekot minket.

Koszonjtik P€ter atyinak, hogy
€vek 6ta minden nydron hfis€gesen
visszater Kirpitaljltra, hogy Ielkigyakorldval kozvetitse szlmunkra Isten

gyogyito szeretetet, kegyelm6t, ere-

,2.' 3
j6tl
Es koszonom a lelkigyakorlaton

r6szt vevd tirsaimnak is, hogy jelen-

i€trikkel, gondjaikkal, kr-izdelmeikkel, 6r6meikkel engem is 6s mindannyiu nkat gaz da gitottakl

Pspai Zsuzsanna
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Krisztus hitet megehi
ffi rt s d,gi Ta'ld'lkoz6
-Fiatalok szizai 6rkeztek Eur6Pa
kulonboz6 orsztrga\b6l, hogY r€szt
vehessenek azon az ifjfisdgi taltrlkoz6n, melyet 2004. jitlius 5. 6s 11.
kozott rendeztek meg Genoviban.
,,Krisztus hit6t meg6lni ma Genoviban 6s Er-rr6pdban" - ez volt a taltrIkoz6 jelmondata. Az egyhetes talilkoz6 programokban gazdag volt:
naponta vdrosn6z6ssel 6s templomlitogatlssal egybekotott k6zos el6adlr
sokon, szentmis6n vehettunk r6szt,
kulonboz6 nemzetis€gii fiatalokkal
ismerkedhetttink meg, szemClyesen
talilkozhattunk Genova biboros 6rsek6vel, Tarcizto Bertone aryfwal.

De nemcsak Genova monument6lis sz6kesegyhlztrban, szent6lyeiben hajthattunk t6rdet az tJr el5tt,
hanem a hegyek ovezte viroskdk
templomainak sokaslgtrban, mivel
szinte minden t€ren gydnyorii templomok 6keskednek a maguk reneszlnsz stilus6 pompdiiban Megcsodlltuk a hegytet6n, szinte felh5k
kozott CpilIt, Sz(tz M6ria tiszte\et€te
emelt templomot, a genovai Szent

L6rinc-sz€kesegyhtrzat €s m€g nagyon sok mds temPiomot, ahol Anglia, Franciaorszig, LengYelorszig,
Ukrajna, Romdnia 6s mls orszlgok
fiataljalal egylitt imldkoztunk keresztCnysCgtink 6s Eur6pa )ov5i€€rt.
Az e\6adtrsok mellett a mindennaPi

szentmise, szents6gimidls, besz6lget6sek alkottik a lelki programot.
Ezenkivr-il 1ehet6s6gt1nk nyilt meg-

tekinteni a k1rnyezS kik6tSvdrosok
nevezetess6geit, megszeml6lni az

klplinja, Don Germano, iIL az ottant
olasz fiatalok voltak, akik mindig

olasz €pit€szet remekeit 6s sajdtossi-

szivesen

egyh|z nagy szerctettel iogadta a
flatalokat. A csoportokat ktllonboz5
helyeken szllllsolttrk el, a k6zos

nagy kozos programokon kivtil csak
a mi csoportunknak szervezett vacsordkkal 6s kirdndulisokkal; s m6g
sok m6s kalanddai, amelYek az tt
sordn 6rtek. Az: olaszok nagYon baritsigosaknak bizonyultak, egyszerf -

gait, majd 6mulva illni meg a NagY
K6ks6g, a Ltguriai-tenger partiin.
Lz olaszorszlgi t6mai katoliktts

programokra aut6buszokkal 6tkeztlink. A mi csoportr-rnk egy Genova
melletti virosktrban, Bogliasc6ban
kapott szlillst. A helyi 6voda volt az
otthonunk, gyony6r(r killtlssal a tengerre, kdtutctrnyira a tengerpartt6l. A
part menti kis temPlomban szentmis6vel kezdttlk a napot, aztan tttn^k
indultunk a hegyoldal fel6, ahol vend6gldt6ink laktak, s finom reggelivel
virtak minket. H|zrgazddink a kis
templom pl6binosa, Don Silvio €s

illtak

rendelkez6stlnkre

6s

kalauzoltak a vlrosok sziik utcdcsklin. Egy h6t alatt sok sz6p, felejthetetlen 6lm6nnyel gazdagodtunk. A

sdgtik 6s humoruk viddrnmi tette
mindennapjainkat. Belek6stolhattunk

az olasz konyha specialitlsaiba, 6s
megismerhettLlk az ottani emberek
mentalitdsdt. Ami az el5bbit illeti:
nem esznek levest! Anntrl inkltbb
spagettit es ktilonbozS tesztaf6i6ket'

pizzit, lasagndt (ejtsd:

lazannYa);

mindezek mellett nem hiznak el, s
ami az ut6bbit illeti: ,,Iazas6guk" szinte v6gteien.
Ugy gondolom, mindannYir"rnk sz6mtrra, aklk ott lehettiink ezen a ta\trIkoz6n, nagy 6lm6nY volrt ez az eW

h6t. J6 tudni, hogy sokan vagl'urnk
kereszt6nyek, j6 egytltt rmldkozni,
6s j6 egytitt clics6iteni a ktilonboz6
anyanyelvii fiatalokkal - akikkel egy
a hitlink - az Istent. K6sz6net mindazoknak, akik megszerveztdk 6s lehet5v6 tett6k szdmunkra ezt az utat,
a jo Isten dldja meg lldozataikat! Es
h6la az 0rnak, hogY veh-ink volt,
hogy gondoskodott r61unk, hogY vi-

gyizott rdnk, f,rogy szeret minket..'
Hutkai And.i
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fI. Kirrplfialiai Gitiros Tflbor Ungvdron
,,Dicse(etek az Urat szentely€ben...
Dicse(etek fuuolaual es gitdrral! "
Ez 6v jirlius6ban m6r mdsodszor
sikertilt i6szt vennem a gitdros tdborban, ahol val6ban dics6rtrlk az Istent,

sok csoddlatos hangszerrel, de leginkdbb girArral MAr a tdbor elej6n
kellemes volt a hangulat, mert j6 volt
tjta llnni az ismer6s arcokat, n€hdny
kedves sz6t vtrltani a 169 nem ldtott
baritokkal. Amint meg6rkezetr minden t6boroz6, azonnal csoportokra
osztottak minket, aszerint, hogy ki
milyen szinten tud gitdrozni. Erdekes
volt azoknak a csillog6 szem6t n€zni,
akik briszk€lkedve mondtlk, hogy
6k mdr a halad6 csooortba tartoznak.
neh6.z voit, mert
el5szor fogtak a kezr-ikbe gitfut, €s
nagyon fLjt az ujjuk, de a csoportve-

A kezd5knek kicsit

zet6k mindent megtettek, hogy az
ifjir tanoncok ne szomorkodjanak, 6s
ne veszits6k el a ielkesed6suket. A
ktilonboz5 szintfi, halad6 csapatok
nagyon r,igyesen el tudt6k sajititant
az 6i leck6ket, 6s v6gr-i1 sz6p. harmonikus k6rus alakult ki a tdborunkb61. Term€szetesen ahhoz, hogy ez
sikerriljon, nagy szr-iks6g volt Deme
Csabira, aki Veresegyhltzir6l €rkezett hozztrnk a csalldjtrval egyitt,
Horvlth Ed6re 6s batitjira, Fodor
LAszl6ra, akik Szegedr6l lAtogattak el
ide, 6s persze az itteni csoportvezetdkre 6s szewez6kre. Csaba a gittrr
tofi6net6r6l 6s eredet6rdl mes6lt nekr.ink az elsS 6rin, pr6bfua t6ve a
tavalyi ttrboroz6k eml6kezet6t. Rengeteg olyan hangszert is bemutatott
nekrink, amelyet nem nagyon ismer-

ttink, viszont csoddlatosan sz6l.

Ezt

kovet6en megkezdddott az igazi oktatas. Mindenki kez6be vefre a gitert,
6s hajrAl Sok szabadid6nk is volt,

amit gyakorldssal,

besz6lget6ssel

vagy jatCkkal rdlroffrik. A rdbor ideje
alatt k€tszer is meglltogatott minket
Babdly Andrls atya, aki sok 6rdekes
programot tartogatott a tarcolylban
szlmunkra. Eis6 aikalommal minden
csoportnak egy szabtrly os h6.romsz6-

get kellett kialakitania egy kot€lb6l
bekotott szemmel, ami bizonyos
okok miatt nem sikenilt senkinek. A
tesztek kitolt6se utin Andrlts atya
elmagyatizta, hogy minden embernek van eW bizonyos szerepe a
csopoftban, az 6Ietben, amivel tisztdban kell lennie. Misodik alkalommal kozosen egy pI€b6ni6t keilett
kock6kb6l 6pitenir ezzel a feladanal
mdr jobban megbirk6ztunk, mert

mindenki felismerte sajlt hiblit

€s

javitott rajtuk.

Ami engem nagyon megfogott, az
az a meglepet6sszerii koncert volt,
amit Deme Csaba adott eI6 az egylk
este. Nagyon j6 volt hallgatni; sajdt
dalait adta el6, boldogan, hogy megoszthatja ezeket veltink. Vele 6nekel.

ttink meg tapsoltunk, ez€rt meg
vidlmabb volt a hangulat. Eml6keze-

tes maradt a nevickei kirindulls,
ahol a term6szet csod6:al ismerked-

ttink. A firadalmas tan€v uttrn

na-

gyon j6l jott egy kis pihen6s a vid1.m
tLrsasiggal, 6s persze magyarorsztgi
vend6geink is megismerkedhettek
szfikebb haz5,rk, KlLrpltalja ttjaivaL
Jutott id6 egy kis v6rosn6z6sre is.

Sokan nem ismert6k Ungvdrt, ez€rt
j6l jott egy rdvidke slta az Ung-parton, a virban 6s a vlroskozpontban.
Eszre sem vettr.ik, milyen gyorsan
elszLllt az a n€hdny nap. A ttrbor v€g€n, vasirnap az ifjtsigi szentmis6n
egyritt koncertezttink az ungvLri k6russal. Mindenki br-iszk6lkedhetett a
tdborban gyfijtott tudasAval, a kezd6k is,. hiszen az volt a c€|, hogy

gitLnal is megtanuijuk dics6rni

az

Istent.

Perduk Valentina
Csap

A II.

KiLrpitaljai Gitlros Tdbort

2004. jrilius 73-a 6s 19-e kozott rendeztek meg Ungvdron, a Szent Gel16rt Katolikus Koll€giu6nban,

t6val 6s 28 r€sz$evSvel.
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,,Senlci sem sziget"

gdlystdbora'
A Munkdcsi Katotikus trtceum elsds did'kjainak
-

2004. augusztus 16. 6s 19' kozdtt

rendezt6k meg a g6lYat6bort a Munkfcsi Szent Iswin Liceumba felv6telt
nyert diikok sztrmdta. Szfikebb hazink egylk festSi vid6k€n, a t€cs6i
i6rdsi Kerekhegyen ismerkedhettek
egymS,ssal €s tanfuaikkal, hogy az fij
tan6v - 6j helYen - m6r ne idegen
emberekkel induljon. Minden kozos
€s
i6t6k, kirindulds, t1bortfiz, reggeli
hogy
hozott,
meglepetest
irj
ima
esti

rilcsodillkozhassunk, mennyire klil6nboz6ek 6s m€gis egYformdk vag1'unk a szeretet ig6nyl6s6ben' Ezlrt

kulonos figyelmet szenteltunk arra,
hogy foglalkozzunk egYmlssal, min61 t6bbet, 6szint€n besz6lgessunk,

egyszoval:

ne csak

onmagunkt'a

szenteljunk id6t. Megtapasztalhattuk
a szentirAsi ig6t, hogY egY Testhez
tartozunk, mind tagjai vagYunk

Krisztusnak, s mindegyiktink kulon-

kulon felel6s a maga t€sz€lrt
eg6sz Test 6let6ben.

az

igy nem oncElfi

volt a sz6rakozAs, ez1rt volt j6 €rz€s
egyutt lenni, egyr.itt foglalkozni, jltszani, tnldkozni, mert Thomas Mertan szavatt id6zve: ,,Senki sem sziget,

senki sem eg6sz onmagiban; minclenki a kontinens egY darabia, az'
eg6sznek r€sze'" Talin ez6rt" volt
sz€p a bdcsfizls is, abban a tem€nY'

ben, hogy szeptember elsej6n fjra
talilkozunk.
Koszonetet mondunk Hid6sz Ferenc atyinak a tdborozdsi iehet6s6g6rt, Miska bicsinak az L\dozatos
segits6g€€rt.
IstuanY Anclrea

Nfledugorre
A Szfiz 6'7tY 6' k'dr€ s ei'
Az

id6.n augusztus 1. 6s

;;;i;i,dgi

5' kozott kertiit sor a Medu-

nesztlv6l megrenclez6s€te'

'\z ui

ttairas

irjak err6l'
szerkeszt6s6ge engem k6fi meg, hogy roviden
rdszdntam
m6gis
v6gril
Ei6szor nem akartam elvdllalni,
magam, mivel arra gondoltam, h"S:{ ?,t2."}--.ni:t?T

Uslert6kbe n is -

tt:"

hozztrllrulok a Sziiz M6ria iital hitde'

tett 6s sokszor ismetelt dolgok terjeszt6s€hez' Tehit annak elien6re, hogy a taItrIkoz6n kdzel 2000 fiatal vett
ftszt 40 krilonboz6 otszltgb6l, hogy zsirfolt 6s - leiki szinels6sorban'
rcn - gazdagprogram voit, m6gsem err6i irok
a sok meghiteless6guket
tartanak'
€ve
23
a ;eien6sek
tud6s az€rt
t6r6s bizonyitia. N6hiny €rre egY n6met ateista
utezott Medugori6ba, hogy kul6nbozd kutatitsokkal'
m€r6sekkel bebizonyitsa: a jelen6sek kitalaci6k Alapos
az
vizsgilatok utin, nChiny €v eltelt6vel ferences pap tett
f
imldsiLg'
iilet;b61. Szfrz Mtrtia ot dolgot k6r t6liink:
ker6zsafiz€r naponta; 2.Btbliaolvasis naponta; 3'bojt
gy'6nds;
nyEren €s vizen szerddn 6s p6nteken; 'havi

t6teie'
azEucharlsztia,vagyis a szentmise els6 helyre
hogy
Erzelmeink, j6 vagy rossz napunk nem szabad'
befolyisoljik ezeket a ciolgokat, ha egyszer ddntottr'ink
6s harmellettuk. Csak ezekkel nyerhetunk be1s6 b€k6t
m6nilt a kornyezetr-inkkel. L Sztzanya nem mond oiyan

5.

amelyek ne lenn6nek benne a Brblilban'
6ita €s
hanem csak a benne megirtakat hangsislyozza

irj dolgokat,

iion. amrt" minden h6nap 25-6n az egyik l6tnokon

ezek rendkeresztul egy rizenetet' ad 6t az emberis€gnek'
K€rem'
szerint megia16lhat6k a templomok faliitjsdgjain'
olvassik el mindig, 6s €ljenek arszerintl

Feher Ferenc

ui
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,rtdidtok azlJrat, mert i6,

rnert irgalma orokk6val6."

(Zsolt 107,1)
Ungvdron, aSzent Gell6rtKoll6giumban, j(rlius 21 €s kor is, ha megbdntottak, len6ztek minket. Ne csak
24. kozott karizmattkus lelkigyakorlatot tartottak Mar- akkor jusson esztinkbe Isten, amikor onih-ink valag ritha n6v€r €s segit6tdrsai, meminek, de akkor is tudjuk 6t
lyen kozel szdzhiszan vetttink
magasztalni, ha szomoriak va5

r€szt.

gyunk. Dics6rjtik

Mdsodszor iottem erre a lelkigyakorlatra; volt oiyan kis€rt6sem el6tte, hogy minek menjek, frgysem hallok semmi [rjat...

mert 6 a mi segits6grink, benne
van minden rem6nyunk.
A lelkigyakorlat 6ta komolyabban veszem a dics6it6 imdt.
Eddig is imddkoztam, de nem
biztos, hogy helyesen. A j6 ima6let nem azt jelenti, hogy ennyi
meg ennyi imdt eI kell monda-

De onilok neki, hogy on lehettem, hiszen most kaptam meg
Istent5l azt a kegyelmet, hogy
rAjojjek, milyen fontos a dics6'rt6
ima.

.s
N
F
,(
S
i

Azt hiszem, hogy mi, emberek,

Istenr-inket,

nom. Az Istent nem az ima
mennyisege erdekli, hanem
hogy hogyan im6dkozunk: hit-

leggyakrabban k6nink Istent6l.
Halet is szoktunk adni Neki. Legtel, nyitott szir,'vel-e, Sszint€k vagyunk-e HozzA. figyelrink-e Rd,
tobbszor csak akkoq amikor irgy
vagy csak mi besz6lr.ink. Az is
sikenilnek az :.igyeink, ahogy ei41,
hozz\tartozik a j6 ima€lethez,
kEpzeltrik. Es a dicsSit6s? Pedig
Sr
ez lenne a legfontosabb. Az foi hogy nem dllunk egy helyben,
gott meg legjobban, hogy min$ hanem ltadjuk magunkat Isten;
nek, rtrbizzuk lelkrlnket, hogy
dig, mindenhol 6s minden6rt
lehet - s5t, kell is - dics5iteni az Istent. Ne'csak akkor tetsz6se szerint alakitson minket.
Dominika
dldjuk az Urat, amikor sikeresek vagy:nk, hanem ak-

Szent Istvi trra emlekeztiink
a kodithelmeci katolikus templomb arr
,,2004. augusztus 20-a az eg6sz magyars6g szdmLra rinnep"

*

mondta unnepi szentbesz€d€ben Moln6r Janos atya, korldthelmeci pl€biniai kormdnyz6. Mint kifejtette: ,,ldIamalapit6 kirily-unk haldla el6tt minden magyar ember sziv€t az Istenanya, a
Boldogsdgos Szirz Mlria oltalm1ba aj1tnlotta. Amit Szent Isw6n
mondott, amire buzditott, azt eisSk6nt vitte v6ghez a sajdt €s
csalAdja 6let6ben. Ez€rt azt hiszem, ez a nap nemcsak az orszdgalapit6nak rinnepe, hanem a csalidok tinnepe is. Amig
nem szr.iletik meg a csalldokban az egymds 6s mdsok ir6nti
szeretet, addig hiiba besz6hink, sot6ts6gben vagyrnk - hangsily'ozta Jdnos atya.
A szentmise v 6 g6n r-innepElyes lld6sban^,r €szestilttink, melyet
a Boldogasszony Anyink 6s a Himnusz el6nekl6se kovetett.

Egt korldtbelmeci bfu6

LI
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rmiimb an'6rzorn K6rr pirtaliht 6s itteni hiveimet
Molnd,r Mikl6s a'tya bticsfimisdie Rd'ton

2OO4.

irtbus

26-d'n, uasdrnap ddlutdn

5 6rakor

,io*orii, mdgis bensfsdges ds szdp alkalomra
gjtiiltek 6ssze-a rdti ds a kdrnydkbeli biuek' Szent'
jelnise keretdben brtcsfiztattd'k el Molndr Miklt5s
zsuita a'tytit, rdti pl1bcinost, o'ki kil'enc euet tdltdtt
iarpataiiart" ebbSt n'yolcat Rciton' Molnd'r Mikl6s
otyi rcoioaaba'n kezd.te papi mt:ikdddsdt' 1995-ben
nirhtt ungodrcct', ahonnan Csapot is elldtta' majd
egjt du iAUo beljteztdk Rdtra, ahonnan a kdzelmrtltig Sziirt€be ds Tdgldsra is kijdrt'
A szentmisdt Ma'inek Antal piispdk atya' tarto'ta'
pE'
aalamint Szulincsdk Sdndor, aki ntost kapott
jezsuita'
bdnosi kineaezdst Rd'tra, Bobdn Bdla
e rger F e renc c s ri s z16 b e re g s z d s zi pl6b dno s, S c lc 6nb
ci pl-dbdnos,fercA-ungl esperes, Losdk Istadn szoll't'
,il e" Polcareczky R6bert sisldci pldbdniai kormdnyz6k. A szentmis<in koncelebrtilt Ambrus Jtizsef
rdti g<irdg katolikus parocltus is' A szentmisdn
rdsiaen Barta Zsolt es Liaia rdti, uala'mint Nagit
Istudn nagygejdci reforrndtus lelkdsz is'
mivel
A templom udvarln k6szitett6k el5 a szentmis6t'

is
szewlz6k sok hiv6re szlmitottak, amiben nem
csal6dtak. Lz oltfunak 6s korny€k1nek virlgdrszit€se'
egcsz iinneps6g megszewez€se az id6s
vaiamint
^z
ol6b6nosr;An{-szeretetr6ltan0skodott,akierej6t6s
veluk maradt
i[e:s,zseget Lldozra hivei6rt, s mindhalilig
Nemr6gi
megengedi
ezt
lilapota
ulktu, hu eg€szs€gr

a

hogy
sirlyos balese.-te utdn dontottek irgy jezsuita elolldr6i'

meghatottsdgdt €s abtcsitzSs mtatu ftidalmat sem Mikl6s
aryi, sem a t61e bficsf z6k. A falu minden koroszt6lyit 6s
kozoss6g6t k6pvisel6 hivek nyirjtottak it neki egy-egy
sz6l feh€r szekifrt, sorban megkoszonve ah1'zas h6w6g6k

szewezlstt, a kultirrtibo rokat, a htttatr6takat' a csalidok
segit€s6t, az 6wah6'z 6pit6s6nek elkezd6s6t A reformdtus
lelk6szek az okumen6t 6s a szeretetteljes testv€ri

egytittmfikod6st koszdnt6k meg, a helyi ukrlnok
k6pvisel6ie pedig azt, hogy megtanitotta arra a rnagyaiokat 6s ukrinokat' egyarint, hogy b6kess6gben 6s
k6szoszeretetben 6ljenek egyutt A helyi polgirmester is
a falu
amit
netet mondott Mikl6s atya{ak mrndaz€t,
a fegyfiltek
6rdek6ben tett. Mikl6s atya kez€ben egyre
melyeket
h6r virlgok, az oIt6r elStt pedig az allnd1kok,
kosz6nt6it6l kaPott.
V6gr.i1 a ptisp3t atyavett bircsirt Mikl6s atyit'6I,krfe1ez
,r. .'ilr-.ies6t munkijl6rt, 6s koszonet6t az1rt' hogy
mindig, minden k6r6s6t teljesitette, 6s mindenben a segits6g6re volt.

iait tOt atya

hiltila| 6s orommel fogadta mindazt' amit

a szetetetet, amivel mindenki megnyiiatkolott irinta. L szentmise v6g6n azt k€rte, tegy€k a

6

kapott, €s azt

ittl€te
virilgokat a Szlzanya szobta el€' Ez a szobor is az 6
alati k6szult el, a falu f6utc116n talllhat6'
***

a Budapest melletti Pilisvorosviron' a jeMikl6s
^ty^
azon'
zsuita papi otthonban 6l augusztus 6ta' Kitpdtalitrt
k6r6s€re
hivei
ban -- siiat bevallilsa szerint 6s itteni
mindig szivlben €s imtrlban fogia 6riznt Itt is' 6s - mint
mondta

-

hc'lAla trtdn is.
Pd'Pai Zsuzsanna

eu szeptember
Szeretettel koszontiilk Miktds atyat, aki ez
eufordulSiat!
45
7-en Linnepette pappa szentelesenek
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Egyszer volt.. . a csiksomly6i bucsfr
K drp

d,t alj

ai

e gj,t lt

d.zi munk at d'r s ak

E rddly b en

Klrpdtallai egyhLzi munkat6rsak
egy csapatlval utaztunk mdjus utols6
napjalban Erd6lybe. A pr.ispok atya
t6voltdb6l l6trejott utaztrs kirdndulls
6s zarSndoklat is volt egyben. A csapat vezetdje Megyesi L6szI6 valamint
Molndr Jdnos ungvfui klplln 6s korllthelmeci pllbiniai kormdnyz6 volt,
aki teol6giai tanulmlnyatt Erd6lyben,
Gy'ulafeh6ru6r on v €gezte.

Gyulafeh6rvdron

a

szeminlrium

vend6geknek fenntariott r6szleg6ben
kaptunk szllllst. Mdsnap D€vira vitt
utunk, az Assisi Szent Ferenc Gyermekotthonba. K€t dolgoz6 mutatta
be Bojte Csaba a\ra val6ra vAlt trImdt:

az iskoI6t, amely

els6sorban h6trinyos helyzetfi gyerekeket karol fel,
6s a korny6k egyetlen magyat iskol6)4.

D€vit6l nem esik messze Yajdahunyadv6ra, ahovi szintln elllto gattunk. Megtekintetttik a mes6be illS
szlps€gf v6rat, amelynek Budapesten is fel6pitett6k mdsolatdt a H6sOk
tere mellett.

tu
I
I

D6lut6n Gyulafeh6rviton egy ott
tanui6 kispap vezet6s6vel megtekintettrik a sz6kesegyhizat es az 6rseki
palot6t. Ez ut6bbiban lSthattuk Mlrton Aron ptispok hajdani szobtri5t,
amelyet mind a mai napig itgy
Sriztek meg, ahogyan 6 annak idej6n
hagyta. Bel6pve olyan benyomdst
kelt, mintha M6rton Aron 6pp akkor
l6pett volna ki onnan.
A kOvetkezS napon Sz6kelyudvarhely fel6 vettrik utunkat. Nagy
szeretettel fogadtak minket, a Tam1si
Aron Koll6giumban kaptunk szlill\st.
Aznap t.innepi rendezv6nyt tafiattak
a koll6giumban az iskola n€vad6jit'
nak napja alkalmdb6I. A kollEgistdk
el6adSslban ldthattunk szinel6ad6st,
n€ptdncot, €s szavalatokat is hallhattunk. Ebben a vlrosban I6that6 a
Magyar Pantheon, ahol Csaba kir6lyfi, RAk6czi Ferenc, Szent Iswln kirtr|y, Szent Imre herceg 6s mls neves
magyarok mellszobr6t tekintetttik
meg.

Talllkoztunk Dawas EmlI atyival,
aki szemin6riumi 6vei alatt egy €vig
Ungvdron teliesitett szolgtrIatot, 6s az

ifjfs6gi dnekkarban is 6nekelt. Az 6
vezet6s6vei n€zt:tk meg a templomot. Tobb m6s erdClyi helys6ghez
hasonl6an, e viros lakossdga is tilnyom6 tobbs6g6ben magyar nemzetisCg(t. Gyonyorf sz6pen 6tztk az
erdElyiek a magyarcigukat, s a helyi,

vidEkrikre iellemz6 n6pi hagyomlnyalkat. Sz6p p€ldlt adnak erre a
kiv6teles gondossdggal 6s 6riisi
munkdval k6szr.ilt sz6kelykapuk,
melyek elk6szit6se egy 6vig is eltart.
A csiksomly6i kegytemplomn6l
mdt a bircsfr el6tti napon is sokan
dsszegydltek, nary r6szrik mtrr a virraszttrsra berendezkedve. Innen Sepsiszentgydrgyre utaztunk, ahol v6rosn6.z€s uttrn szdlllshelytlnkon koszontottrik a szrilet6snapj6t tinnepl6 Jlnos

aLylnkat.
A bircsir napj|n kordn reggel indul-

tunk Csiksomly6ra. Mi a

sai6t

aut6buszunkkal mentrink, 6m sok
zarlndokcsoport gyalog vagy szekerekkel tette meg az utat. .\z €rkez5
frn. keresztaljdkat helyben kosz6nt6tt€k a szewezSk.

hegyre, ahol a b(tcsiti szentmis6re sor kenilt, mdr mindenki gya1og tette meg az utat. Megindit6
IlwLny volt az oreg, nehezen i6r6
n€nlk I6w6nya, akik nagy elszlntslggal gyalogoltak fel a magas dombra.
A szentmis6t Erd6 P€ter esztergomi
biboros-6rsek, Magyar orszdg primlsa

A

celebrlIta, amelyre mintegy f6lmilli6
villg iegkiilonboz6bb t€szeir6l, de leginkdbb term€szetesen Erd6lyb6l 6s Magyarorsz6gr6!. Ez a hely az €vek sor6n vallilsi jellege mellett ' a magyarok.
vlllgtalllkoz6jdnak szinhelye lett. A
magyar gyfilt ossze a

szentmise v6g6n felcsendr-ilt a magyar himnusz, a sz€kely himnusz, a
p6pai himnusz €s a magyarok vildghimnusza. Fantasztikus 16winy volt a
hegyet teljesen beborit6 szines n€psokas6g.

A szentmis6t a csiksomly6i passi6
el6addsa kovette, majd ki-ki, les6t6lva a hegyr6l, koniln6zhetett 6s v6s6rolhatott a bircsiri visLrban. Lathattunk korondi ker6mi6kat, sok egy6b
k6zmfives t6rgyat, 6s megk6stoltuk a
krirt6skaidcsot.
Este indult hazafel€ Csiksomly6r6i
osszetart6, lelkes csapatunk, nagy 6l-

a sziv€ben Etd6lyr51, annak minden sz€ps6g6r6I.
Mdsnap, vasdrnap megilltunk Magy ar or sztrgon. Mdtl.szalkSn me gllto'

m6nyeket hordozva

gattuk Heidelsperger Iswdn aty6t,
akinek enged6ly6vel Jdnos atYank
ztrr6mis€t mondott a csapatnak a hely

i

pl€b lruate mp lomb an.

Erd6l1t, aki egyszer ott jdrt, soha
nem felejti el. Aki m6g nem iart ott,

ne mulassza el legalihb
megnezni!

egyszer

| Imre Adrienn
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Hez.*r, r*t*erc
Jirnius 28-jirlius 1. Megtartottak a Vl. Egyhdzmegyet
Hittanverseny iutalomtdb orit Gy ertyinligeten'
(szeml6lSd'5) lelkigitaJunius 29-jutius 7. Szent lgndci
jezsuita a'tya"
Laszlo
Szdcs
SzinyAkon
tarlott
kgrlatot

jf,lius 2-4. Roska P€ter atya lelkrgyakorlatot tartott Munkdcson felnSnek szAmAta.
GenoJtilius 3-13. Eur6pai ifiusdgi talalkozdt rendeztek
ud.ban. Egtbazmegi,tenkbdt 48 szemely uett r4szt a talalkozon,

Jfrlius 13-19. Megrendezt€k a II. K6tp6taljai Gitdros
Tilbort Ungviron a Szent Ge116rt Katoiikus Koll6giumban'
Julius

15. Ifjusagi szentmise uolt Unguaron, melyet Rd'cz

Istud.n ujmisds atya celebralt'

MarJfilius 27-24. Karizmatikus lelkigyakorlatot tartott

garltha n6v6.r €s

k6t munkatArsa Ungviron, a

Szent

Gell6rt Katolikus Ko1l6giumban.
2004. julius 26. Kdryataljai szolgdlatanak befejeztduel
ezen a napon bucsiztak bfueiktdl Molnar Miklos SJ rati 6s
Ban Jdnas OFM nagtszdlSsi pl1banos atyAk. Mikl1s atya

augusztustdl

a Budapest melletti pilisuorosud4 iezsuita

papi ottbon takoja, Jonas atya ped'ig a

szegedi ferences

plebania plebanosa lett.
Motnar MiktSs atya bticsumisdjdrdl a 12. oldalon oluas'
batunk. Ban Jdnas atya bficsAztutdsardl lapunk kouet'
kez6 szamd,ban adunk majd' hirt.

Jirlius 30-augusztus 6. 65 szem€ly r€szv€teI€veI zar6ndoklat indult egyhdzmegy€nkb6l a Medugoriei lf|6s|gi
Fesztivilra.

Augusztus 22-25. Babaly Andras mezdkaszonyi

mP lomb dc

s

ti Btic s ilb an

A, L04 6ves bitcs(ri kis r6mai katolikus tempiom - a
Szentl6lek temploma. B(rcsir lspld-koti teleptl6s. Els6
k6temploma 1.327-ben m6r 6Llt. 1589-ben megszitnt a
r6mai katolikus hit6let, csak a L9. sz5'zad v6g6n elevenedett fel. A mostani templomot 1900-ban 6piten6k; 1960ban beztrrttrk 6s aut6szerel6 mfihelyk6nt hasznl\tdk'
1990. jirnius 4-6n, punkosd napjdn szentelt6k fel iijra.
Ebben az €vben punkosd mdsodik napiln volt a templombfcsfr, az innepi szentmisdt Bohin B€Ia atya mutatta
be. H6la Istennek zsffol5sig megtelt a templom' A helybelieken kivul Beregsztrszb6l 6s a kdrny6kr6l is sokan
zarindokoltak el; egyutt foh6szkodtunk az llrhoz. Prinkosd az EgyhLz szr.ilet6snapja. Csak a Szentl6lek tart meg
minket az egyh6zban - 6reztiik B6la atya pt€dtkdci6iib6l'
Mint ahogy a gyermek vSgyik €desanyia szeretet6re, mi is
valami melegs6gre vdglunk. Ezt kapjuk meg a Szentl€lek
irltal. Az6tt imddkoztunk, hogy az Uristen segitsen megItrtni azt, ami helyes, 6s abban a magataftasban 6lni A
Szentl6lek igaz firon vezessen benntinket, munkdlkodj on

a mi megszentel6sunkon, hogy folismerjtik a helyes utat
€s azon az (tton inditsuk el a felnovekv6 nemzed6ket' A
Szentl6iek fijitsa meg benntink a b€rmtrll's adomlnyait: a
szeretetet, a b€k€t, a i6sigot. A Szentl6lek ereje vez6reljen az lJrrsten el6 - akinek vdgtelen i6sAgfua bizzuk magunkat.

Az tinnepi lIdits el6tt kormenet volt a templom korul,
ahol 6nekelve kovetttik a legfols6gesebb Oldriszents1get.

A bfcsrhiak a templomkertben szeretettel virtak min-

denkit agap6ra. Kosz6njr.ik szEpen a szewez6knekl
Az ember rendkivrili er5t kap egy ilyen bircsirn. A
Szentl6lek etey€t6l eltolwe iotttink haza.

pt1banos lelkigyakoilatot ta?"tott fiataloknak Szinyakon

Borbdly Ibolya
Beregszasz

2004. szeptember 1-j6n megtartotta negyedik tan€vnyi-

Nlunkdcson a Szent Isfvdn Katolikus Liceum. A
liceum ez €v nyar6n vette fe1 itllamalapit6 szent kiralyunk

t6jft

nev6t.

ui harangot

szentelt Majnek
Antat pLispok Munkd'cs-Varaljd'n. A bucsui szentmise elStt
a hetyi es az od.azarAitdokb biuek jelenletdben kerYilt sor
az ilnneDi esemenYre.

2004. szeptember 12-en

F'snmfvAsCIrr
Szeptember 23-25. Deme Csaba evangelizlci6s kon-

certk6r6tja K6rpitali6n. A magyarorszAgi €nekes, aki
mlsadszorra vett r6szt oktat6k6nt a gitAtos ttrbotban,
ez €vi klrutja soriln Bercgsziszt, Bus\-ahAzAt, Katicsfa|v6t, IJngvLrt €s Rdtot l|togatja v€gig'

Oktober 3-d'n,. uasdrnap Munkacsra €rkezik a
Medugorjdban 415 Teresa Gazijoua €s Ljubo Kurtouic
atya. 16 orakor rozsafcizdrt uezetnek a szekesegltbazban, melyet 17 orakor szentmise kdt'et. A szentmise
utan szentsegimactas lesz, mely u{an beszelgetni lebet
a kdt latogatoual.

}'i

Okt6ber 1'6. ffifis,Lgi szentmise lesz Ungviron, mely
ut6n Sillye Jen6 6s baAtai rovid koncertet tartanak.

IIj
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Szeptember 30-okt6ber 3. F6rfiak szAmdra
Oktober 2t-24. Ndk szamara

Heiyszin: Munkdcson a P6kh-hdz. Jelentkezni. az
EgyhiLzmegyei Szewez6iroditban Munk6cson, az (B23I)-5467}-es telefonszdmon, vagy Ungvdron az
Ififisdgi lroddban a (B-222)-34594-es sz|mon lehet.

K€ttpdzwn

ETEREK

,,A keresrt a szenuedds mellett a
rem€ny s €g b ord.oz6j a is "
Az
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A szentatya imdja
II. Jdnos P6I pipit folyamatosan tdj€koztattlk az €szakosz'tiai iskola trag6di6,jAr6l, azt kovet6en, hogy szeptember 1-j6n, szerdLn egy terroristacsoport t0szul ejtett tobb
sz1"z tanul6t 6s sztil5t, akik az 6vnyit6 iinneps6gre gyfiitek egybe ilyen nagy szdmban. A szenafya,6rtesrilve az
iskoldban v6grehajtott m6sz5.r15.sr6l, imtrba m6lyedt, fohdszkodott az elhunytak6rt 6s a trag€dilban 6rintett minden szem6ly6rt.
S titdts dg az emb eris dg tiirtdnelmdb en
Az C)sservatore Romano szeptember 1,1-i, sztrma, melyben az eimirlt 6vek legnagyobb terrorcseiekm6nyeir6l
esik sz6, cimlapjin a Sot€tseg az emberiseg brtenelmeben

felirattal jelent meg.

Az fjs6g vez6rcikke azonban meggySz6d€s€t fejezi ki,
hogy az ember eliens6gei nem gy6zedelmeskedhetnek.
,,Az ember szive olyan m€|y szakad€k, amelyb6l olykor
hallatlan kegyetlens6g tdr ei5, amely egy pillanatra felboritja egy n6p kiegyensrilyozott, dolgos €let6t" - mondta II. J6nos PdI p6pa az Ikefiornyok 6s a Pentagon eilen

elkovetett mer6nylet mltsnapjln tartott AltaIlnos kihallgateson.

Ebb5l a m€iy szakadekb6l, sajnos, irjabb szornyetegek
bukkantak fel az eim6lt hirom 6vben. Balit6l Madridig,
Beszlant6l Bagdadig tovlbbra is Srtatlanok halnak meg
terrorista mer6nl4etek c6lpontjaik6nt. A merenyl6k perverz strat3.gitrja szeint teljesen mindegy, hogy turistikr6l,
vagy munkdba igyekv6 szem6lyekr5l van-e sz6. C6ljuk,
hogy mindenritt pdnikot keltsenek, azokra is lesfjtsanak,
akik az er6szak 6ltal megsebzett embertlrsaik segits6g6re
sietnek, enyhiteni pr6b6ljdk szenvedEsr-iket. V6rszomjuk
nem kim6ii a gyelmekek Lrtatlansigtrt sem. A tan6v els6
napja, amely olyan fontos a csalldok mindennapi 61e
teben, rettenetes, nehezen elfeiejthet6 lid6rcnyomtrssd
vtrIt azok sztrmita, akik tril6lt6k a beszlani mer6nyleter.
A pApa azonban a fent emlitett kihallgatison arra is
figyelmeztetett: ,,M69 ha lltsz6lag a sot6ts6g er6i uralkodnak is, a hiv6k tudjdk, hogy nern a gonosz€ €s a halli€
az utols5 s26." Ez az a bizonyosslg, amelyre az emberis6gnek ttrmaszkodnia kell ebben a szenved6sekkel teli
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tortenelmi pillanatban. A rem6ny az egyetlen er6, amely
a villgot elvezetheti a b6ke jov6je fei6, amelyben a terrorizmus mlr csak szomorf eml6kk6 vdiik. A rem6nyb6l
sztiletik az abizonyosslg is, hogy csak a pirbesz€d r€v€n
juthatunk eI az i.gazsigos megoldlsokhoz, a szdmlalan
igazsdgtalansig lekr.izd6s6hez, amelyek az eg€sz folddn
el6segitik a konfliktushelyzetek kralakullsit Ma, sokkal
ink6bb mint valaha, szriks6g van a b6ke val6di munk6saira, akik mer6szen v|lIaljiLk, hogy a n6pek kozott hidakat 6pitsenek, nem pedig 6rkokat issanak. Bdtorsdgukat
pedig csak a rem6nys6g 6plalhatja.

A Caritas segttsdge
A Caritas onkentesei, tdbbek kozott pszichol6gusok is,
beszlani lltogatdsuk sordn €j1el-nappal azon fAradoztak,
hogy minden lehets6ges eszkozzel segits6k a trag€dia
tiil6l6it: gy6gyszereket 6s gy6gydszati szereket adom6nyoztak a k€t k6rh6z szdmfua, ahol a gyermekeket 6po1jdk. A rendeikez6sre A116 p€nzngyi forrdsokt6l fiigg6en a
Catitas megpr6b6lja a hosszir tAv6 tpolAsra szorul6 betegek szLmira biztositani a teripiLhoz sziiks6ges eszkoz6ket. Ezen kivril 6lelemmel, pszichol6glai tanlcsaddssal
6s a gyermekek rehabilitdci6linak segit6s6vel iil a feln6tt

hozzitartoz6ikat elvesztett, vagy a terrorcselekm6ny
sordn megsebesult gyermekek csalidjai rendelkez6s6re.

Imakilenc

e d. N dme t or s z d.gb an
iskollban meggyilkolt gyerea
beszlani
,,lm6dkozzunk
kek6rt, feln6ttek6rt 6s az egtsz orosz n6p6rt"
Az imakilenceddel a n6met fiatalok szeretn6nek hozz6j6rulni ahhoz, hogy OroszorszS,gban v6get 6rjen a ter"
tor €s az er6szak. A fiatalok felhiv/sl,ban ezt olvassuk:
,,M6g ma is szemr,ink elStt iebeg a beszlani tirszok drlml\lnak iszonyatos k€psora - imddkozzunk, hogy ez
tobb6 ne tort6nhessen meg, imidkozzunk a mer1nyl6k6rt, a katon6k6rt 6s Oroszorsztg tfjts|glL€rt is."

fmauircas zteis loretdb an
Mintegy otvenezer fiatal vett r6szt Loret6l>an azon az
imavircasztlson, amelyet a b€k€€rt al|nlottak fol az iraki
6s oroszorszdgi terrorcselekm6nyek drdmdjdt kovetSen. A
Szentaq/^ videor-lzenet6vei csatlak ozott a fiatalok iml\6hoz.
VR/MK

M eglfe s zit ett drt at La.n s dg
A fenti cimmel kozolt vez6rcikket az Osseryatore

Ro-

mano szeptember 5-i, vaslrnapi szdma az €szak-oszltiai
v6res tfszdr6mlr6l. A lapban k6z6lt fot6n egy sebesr-ilt
kisl6ny l6that6, aki egy keresztet karol 6t. Ism6t lrtatlan
gyermekek vannak az trIdozatok kozott - kja a cikkir6. A
borzalmas trag6dia 6rintetijeinek szavai, cselekedetei
f6lelmet, gy'r-iloletet, iszonyatos szenved6st 6s bosszrlvlgyat tilkroznek. Emellett azonban €szre kell vennr-ink
Krisztus ketesztllt, amelyet egy gyermek mutat nekunk.
Eszre keil venntink Krisztus keresztj6t abban az errcIemben is, hogy a kereszt a szenved6s meilett a rem6nys6g
hotdoz6ia is - kia aYatik^"n lap1a.
;
KAp/MK
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Szeptember €s oktober szentiei
PAtt SznnT VtNcn,4looz6PlP
Ui{Neps: szeprnlraeen 27.

ranciaorszS.gban, Aquitini6ban
szuletett 1581. lprilis 24-€n. Sznlet
falusi foldmfivesek voltak, akik eg6sz
kicsi kor6t6l fogva papnak szdnt6k'
15 6ves lehetett, amikor a k6zeb',
daxi koilCgiumban megkezdte tanulmlnyatt, mert itt akadt egy j6tev5je,
F

aki viilalta tanittatlsinak kolts€geit.
1600. szeptember 2J-i11 pappd szen-

telt6k, n6gy 6wel k6s5bb bakkalauredtust szerzetl. teo16gi1b6l.
Romantikus, egYesek' szerint kets6gbe vonhat6 epiz6d volt, hogy llli-

t6lag tor6k martal6cok egy tengeri
hai6ttj1n elfogtdk €s eladtLk rabszolg6nak. Ng€riitban gazdAia feles6g€t,

majd gazddjdt rs megtCritette, aki
Avignonban megkeresztelkedett 6s
R6mdban irgalmasrendi szetzeles
lett. Ezutdn Yince Pitizsba utazott,
k6rhdzakat letogatott, papi ttrrsasigokat keresett fel. 161'2-ben pl6binos

Ierr, 6s kivll6 lelkiplsztornak bizonyrrlt, apostoli buzg6sdggal eg€szen
hivei szolgdlatara szentelte magAL
L625-ben egy alapiwitny segits€g6vel megalapitott egy misszi6s t6rsulatot, a Iazaristlkat, ennek c6Iia a papsig helyes nevel6se 6s a szeg€nYek
segit6se volt. Sokf6le int€zm6ny ala'
kult ki korulotte, ezeket P6tizsb6l
irAnyitotta. Fo glalkoztak a sze g€ny ek'
kel, a betegekkel, a gitlyarabokkal €s
a papi elm6lnil6ssel. Hiveit Isten szeretet6re igyekezett vezetni. Megszervezte Marillac Szent Luiz|val a Szere-

tet lednyai

(irgalmas n6v6rek) el-

nevez6sfi tdrsulatot.

jl

:

fegyelmezetlen, buszke l6lek lakik
benne. Eg€sz fiatalon Mi11n6ba, majd
R6m6ba krildtek retorikdt 6s filoz6fidt tanulni.
Tanulta az emelkedett, mfv€szi Ia-

tin nyelvet, f6ktelen kivincsisiggal
falta a latin klasszikusokat.

366 nagybojtj6nek kezdet6n folv6tel6t k6rte a katechumenek kdz6, 6s
hfisvCtkor Liberius pipa megkeresztelte. Ezzel irj 6letet kezdett.
A mai N6metorszAg ten-ilet6n, Trier
korny6k6n ismerkedett meg a remete6lettel, majd a keleti remetes6ggel

bardtkozott.

37

4-ben Antiochilban

sirlyos beteg lett, utdna k6t 6vig igen
szigorir remete6letet Clt, 6s gordgot,
h6bert, valamint arAmot tanult. 382ben R6mdba ment, 6s Damazusz PApa titkara lett. Latin nyelvfi Szentirisforditdst kellett k6szitenie, ezenkivul
szCleskorir 6s hatlsos lelkipdsztori

munklt v€gzett.
Amikor Damazvsz piPa meghalt,
Jeromos elhagyta R6mit 6s Betlehembe ment, ahol k6t kolostolt alapitott:
egyet a f€rfiak, egyet Pedig a n5k
sz6m6ra. A Sztilet6s Barlangia kozvetlen szomsz6dsigdban 61t, tovibb ta-

nulta a h6bert, 6iszak6nk€nt

1'-1'

arany€n tanitotta egy rabbi. Szentitisforditist kCszitett, amit Vr"rlgata n6ven
ma is hasznitl az Egyh|z. Sokat olvasott. (Szent Agoston szerint: minden
megirt k6nyvet elolvasott!)
Kem6ny kuzdelmet folytatott a t€vtanit6kkal a szerzetesi 61etr6l, papi
szuzess6gr6l , Sztz Mfuia m€lt6s6git16I, a szentek €s az erekly€k tisztelet€r61, a krisztusi kegyelem sztiks€-

1660. szeptembet 27-€n Plrtzsban
halt meg. Der6s arctrt r.ivegfed6l alatt,
rendje kozponti temPlomdban (rue
de Sevres) l6thattuk. I72) augusz'
tus6ban boldoggf, 1'737 jtniusiban
pedig szentt6 avatt6k. 1885-ben )oII.
Le6 pApa 5t nevezte meg a modern
szeretet-mdvek int6zm6ny einek a\apir6j6u| €s p6r( o g616uI.

gess69615l.

SzrNrJnnouos

egyhltzatya egyike.

Elet6nek utols6 €veit fiidalmas
s

zenved6sek tisz{tt6niz€b en tdltotte.

Eg6szs6ge meggYengtllt, l tasa
egyre inkibb romlott, 6s egYm6s
utln elvesztette hfis6ges kis6r5it.
Lz 5. sz6zadi forr6sok 420. szePtember 3Q-ira teszik temet€se nap16t,
Betlehemben. A Maria Maggiore templomban nyugszik, R6m1ban. A n6gY

UuNepn, szEPTEMBER 30.

J47-ben szuletett Dalm1,citrban, A GwnunxJEzasR6l NEVEZETT
Sffidon vdrosdban. lskolitit szilSvi- Ircrct'x-rSznNrTnnEz
rosdban kezdte, s mindjlrt az elsd UuNnpt' oxrosnR 1'
1873. ianuir 2-in sztiletett Franid6kben kitfint, hogy tehetseges, de

ciaorszS.gban, Alenconban. Csipkegy6ros szui6k utois6, kilencedik

gvermeke

volt. A

kereszts€gben

a

\[trria, Franciska, Ter6z neveket kapra. Apja Martin SzaniszI6. anYja
Gu€rin MAria LzlIia volt, hizassiguk
el5tt mindketten szetzetesek szerettek r-olna lenni, de Isten akarata m6s
volt.
Ot6r-es kordban elvesztette €desanyjitt,6s ekkor, 1877. november 16in Lisieux-be (olv.: llzi5be) koltoztek, ahol Paulina n6nje gondoskodott
r6Ia. 1881 okt6ber6ben kezdett
iskoidba jArni. a benc6s apicLkhoz.
1883. marcius 25-€n sirlyosan meg-

betegedett, de prinkosd naPitrn a
Szfrzanya megjelent neki, rdmosolygott 6s meggy6gyitotta. 1884. mijus
8-1n Sldozott eloszor.
Szerzetesi hivatist erzett, em5l m6r
k6t6ves kortrban tanitslgot tett. Mar

kilenc€vesen felv6tel6t k6rte a karmelita nSv6rekhez - mindhilba. Tizenot 6vesen ism6t pr6bllkozott. A
Klrme1 eloljlr6i azonban a nagyko'

rirslg el5tt nem akartdk felvenni, hiiba volt a puspokhoz killdott fellebbez6s is. Egy pipai fogadison, kijitszva az 5rok 6bels6g6t, XIII. Le6
pipa tr6nusa e16 terdelt, de a k6r6sre
a pipa is csak kit6r5 vLIaszt adott'

Ekkor feiajdnlotta magtrt: legyen a kls
J6zus jlt€kszere, Iabd61a, amivel J6zus bArmit tehet, csak 6rome te116k
benne.

V6gtil is 1890. szeptember 8-in (17
6vesen) fogadalmat teheteft. Sok-sok
testi 6s lelki szenved€s kinozta. A
bSnt6sokat sz6tlanul tdrte; soha nem
panaszkodott; magan)'ossig gyotor-

te; k6telyei voltak. Szentnek k6szult,
de allzatosan tudta, hogY a szentek
nagyon nzglrel tettek mdr a szents6guk 6rdekdben. O m6g nagl'-on kicsiny hozzljuk k6Pest, de ezt a ,.kis
utat" tdk6letesen akarta v6gigjdrni.
Meg akafia az embereket taniiani
e:re ,,kis rltra": sz6ti5"k, az apr6 trI^
dozatok vkigatt J6zus fe16.
Ttid6bajban halt meg 1897. szePtember 3O-in, 25 6vesen, raglog6
arccal. Utols6 szavai ezek voltak:
,,Istenem, szeretlek". Mitr 1923-ban
boldoggd, 792i. m6ius 77-€n Pedig
szentte avatt6k.

LIj J-tajtds
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2OO4. szeptember

,,Mindaz kdzr,iletek, aki nem moncl keli lllnunk arra, hogy mindent f6lle aryol, amije csak uzn, nenl lebet az retegyunk, ami az els6 helyet akarnS,

le arrol, amije csak uen, nem lebet

6n tanitudnyom." (Lk

6n tanituanyom."

14,39

Nagy hatdssal. van az emberre egy
ilyen ig6nyes 6s radikllis kijelent6s.
Az6rt is merl nemcsak az emberek
egy szrik csoportjira vonatkozik

- pl.

elfoglalni a szivunkben. A J6zust kovetdk sziv6ben nincs helye a kapzsislgnak, a hivalkodisnak, a kdnyelem
6s a btztonsigtl,;'lzott keres6s6nek.
J€zus a felebaritaink javira is k€ri
t5hink a dolgainkr6l val6 lemonddst.

a missziondriusokra vagy szerzetesekre -, akiknek szabadnak kell len- Azt akarja ugyanis, hogy nyiljunk ki
nirik, hogy bdrhovd eimenjenek hir- misok fe16, hogy rhgy fogadjuk be 6s
detni az evang6liumot. Nem is csu- szeressuk a mdsikat, mint saj6t map5,n a sz6lsds6ges helyzetekre, mint gunkat. J€zus tanivinyainak sziv€pL az ild6ztetesekre. amikor a tanit- ben nincs helye a fosv6nys6gnek,
vinynak anyagi javain tul m€g az nem zArk6zhat el a szegenyek el5i.
6letet is ocia kell adnia, hogy hfis6ges

maradjon Istenhez. J€zusnak ez

az

,,Mindaz kcizti.letek, aki nem moncl

ig6je mindenkihez s261, mindannyian le amol, amije csak L)An, nenl lebet az
vtrIaszolhatunk ri.
en tanitudnyom."

Ez ugyanis J€zus kovetes6nek az
egyik feltCtele, melyr6l Lukics tobb
helyen is ir evangelitrmdban: ,.Adj5tok el, amitek van, 6s osszatok szet
alamizsnak€nt... Ahol a kincsed, ott
hat k6t frrnak.,. Nem szolgtrIhattok

Hogyan 6ljrik teh6t ezt az CletigCt?
Ennek legegyszen-ibb modja a ,,lemondds" €s az ,,ad6s",
Adjuk Istennek azt, hogy szeretjrik
6l elantlut neki 6lettinker, hogy
hasznAlja tetszese szerint, k6szen arra, hogy mindig az 6 akaratlt tegyrikl

Istennek €s a mammonnak."' ,,Mil;.sn
nehezen jut be a gazdag Isten orszl-

\4utassrrk mep neki szereterrinket

a szived is."' ,,Egy szolga sem szolg6l-

r'rq'
hnq'
!-b'':.^"b/

g6bal"3

szeretiiiL

techz5reinl{et

ez€rt k€szen r.agyunk mindent koc,,Minclaz kdztiletek, aki nem mond
le arrol, amije csak uan, nenl lebet az

en tanituanyom."

Mi6rt olyan fontos J6zus szAmAra

az anyagiaktol valo

fiiggetlenseg,

hogy kovet6s6nek elengedhetetlen
felt6telev6

teszi?

Az6rt. mert l6tunk legfdbb java, az
igazi kincs: 5 magal Ez€rt sz6Iit feI
minket arra, hogy tdvolitsuk el mindazokat- a bfivAnyokat - krilonf6le
,.tulajdonainkat" -, amelyek elfoglalhatjdk szivrinkben Isten he1y6t.

kdra tenni 6rt-ukl M6g ha nem

badok. Azt akarja, hogy lelktink

mentes legyen minden ragaszkodS"st6l €s agg6dist6l, hogy igy val6ban
5t szerethesstik teljes szivtinkb5l,
elm6nkb5l 6s er6nkb6l. Szriks6gtink
^^.,^^:
attJa6r :^-,^1.-.
lavaxtA ahhoz, hogy
61ni tudjunk, de maximiiis friggetlens6ggel ke11 hasznlinunk 6ket. K6szen

AzSrr q minden6rt"

az

qmit elveczi-

tunk, egy masik. v6gtelenul errekesebb ,,mindent" kapunk. Higgyrik

e1,

hogy mi fogunk nyerni az eg€szen,
mefi azefi a sok6rt vagy kev6s6rt
cser6be, amit odaadtunk, mi€nk lesz
az orom 6s az Istennel va16 kozoss6g

teljess6ge. Igazi taniwdnyokkd lesztink.

Ha egy pohir vizer-t, amit adtunk,
jutalom j6r majd, mi lesz a jutalma
annak, aki tSIe telhet6en mindent
odaadott a teslv6rben 615 Istennek?
F,z,t er6siti mes A7 ahhbi eset is egyike annak a szlmtalan tortenetnek, amelyekr6l folyamatosan hallok
olyan emberekt5l, akik veltink 61ik

az €Ietig6t:

a

,,Egy caracasi csalSdapa elveszitette

munkahely6t. K6t h6t m[rlva sfi-

lyosan megbetegedett. Ismet n€hlny.

nap miilva elloptak az aLrtojit, Nagyon neh€z id6szak volt ez neki is,
csalldjinak is. Hamarosan kiderr-ilt,
hogy ki kell koltoznirik a lakdsb6l,
mert nem tudjitk tovlbb fizetni a lak-

r-esszr-ik 6szre. sok kincsrink van,
amit megoszthaft:nk.. mS,sokkal. Ad-

b6rt.

hatiuk szivrink szeri:fet6t,'lehetrink
leplezetlentil kedvesek, ltadharjuk

e15 bardtjuk arra €rzett osztonz6st,
hogy m6g teljesebben vdlaszoljon Isten szeretetEre, 6s €lje az ig€t az els6
kereszt6nyek mintdjS,ra, akik minde-

ordmr-inket, f elajlnlhatjuk az idSnket
6s imdinkat, kozosbe tehetjuk bels6
gazdagsigunkat vagy esetieg a hol-

mijainkat: k6nywet, ruhtrt, jtrtmtvet,
p€nzt... Amikor adunk, ne gondolkozzunk sokat azon, hogy ,,erre m€g
szriks6gem lehet ekkor meg akkor..,"! Val6ban, birmire sziiksegr-ink
lehet.

Ezekkel

a

gondolatokkal egytitt

viszont sokf6le ragaszkodis is
J€uts azt akaqa. hogy Jegyunk sza-

is

,,Mindaz kdzr,iletek, aki nem mond

a

szivrinkbe f6szkeli magAt. 6s mindig
irj igCnyek 6brddnek benntink. Ne
hagyjuk ezt, pr6b6,Ijunk meg csak
annyit birtokolni, amennyi val6ban
szriks6gesl YigyAzzunk, hogy ne veszitsuk el J6zust egy f6lretett osszeg
vagy bdrmi mds miatt, amit n61ktilozhetn6nk!

K6zben egy szeg6nyebb sorban

ntiket megosztottik egymdssal.
M€g aznap este elmondta feleseg6-

nek ez[ a gondolatit. 6s egyutt ellratAroztAk, lrogy hizr"rk egy r€sz€t a
mlsik csaltrd rendelkezCs€re bocsltjak. Szeg6nys6griket nem €rezt1k
elegend6 oknak arra, hogy engedj6k
baritaikat az utctrra kenilni. A hltzuk
viszont meg nem k6szult el teljesen...

Mdsnap viratlanrrl anyagi segits6get kaptak. igy el tudtlk vegezni
azL a munkAt, ami m€g hidnyzott a
hlLz befejez€slhez."

Cbiara Lubicb
'1.2,33-34

'76,73
'1,8,24

ttl
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Isten, aki felteteL nelkfil szefet
Legut6bbi levelemet azzal a k6r6sse1 zdttam, hogy
keueis6tek a villaszt arra k6rd6sre, hogv mi az oka
^
annak, hogy Isten biineim ellen6re is szeret engem?
En magam is soklig kerestem avSlaszt arra, vajon mt
j6t lat bennem Isten, ami6rt szetet engem'
Ti, kedves €desanydk, tudnltok legkonnyebben l'ilaszt adni erre a k6rd6sre. Ha megk6rdezn€m T5letek'
mi az oka annak, hogY szeretitek gyermekeiteket annak
ellen6re iS, hogy gYaktan
rosszaikodnak €s kiPr6baliak
tiir6kEpessCgeteket, mit v6IaszolnStok'l Szerintem ilYen
feleletet kapn6k: ,,Mert 5 az

gyermekeml" Isten is
ugy^nezt ullaszolia nekunk,
akik az 6 gYermekei va'
gyunk. Az6rt szeretlek, men
te ,,az eny€mvagY" (Iz 43,7).
Ez az egyedLili indok, amiert
szeret minket: ,,mett az ov€i
vagl'unk". 6 akart minket,
m6g miel6tt an1ank m6h6-

6n

ben megfogantunk.

6

akana,

hogy iegyunk, 6s ehhez felhaszntita szuieink sze,elrnet. Iiten szeretetbSl szeretetre teremtett minket' €s
szemdiye- mint egy j6 €desanya - mindannyiunkat
,"r-r ,r",it. 6 mindannyiunkhoz szem6lyesen sz61'
Mindannyiunkat szem€lyesen elfogad, felt6teiek
n6lkul szeret. Mi eg6sz 16nyunkkel vftgvakozunk a felt6telek nOlkuli szeretetre.
Isten egyenesen felkin6lja nekunk felt6teiek n61ku1i szeretet6t. Nektink nep keli
egyebet tennunk, csak elfogadni.
Ti, kedves fiatalok, akiknek

sziv€ben dbredezik a szerelem, biztos an ta7aszt^Itittok
m6r, hogy milYen €rz€s az,
amikor valaki kicsit sz6gYenl5sen 6s keresve a szavakat, megvallja el5ttetek, hogy
szeret. ElSszOr biztos, hogy meglep €s zavarbahoz, de
ha eihiszitek €s elfogadjittok, az Titeket is arrak6sztet'
hogy viszon ozzdtok a szerelmet' A szereletn elfogadlsa 6s viszonztrsa eglszen kicser€li €s megvlitoztatja
a szerelmesek viselked6set. Jobbakk6, kedvesebbekkd
vitlnak m6sok ir6nt is, €s szebbnek litiftk az 6letet'
Ez tort6nik velunk is, mikor Isten megsz6lit rninket'
6s mi elfoga diuk az 6 szeretet1t. Ahlioz viszont, hogy
meghalljuk Isten hozztrnk int6zett szeretetteljes val-

el6szor is keresnink keil a csendet €s a magenyt.lsten minden lehetsEges m6don igyekszik sz61-

lomlsit,

hozz|nk, tudtunkra adni. hogy szeret minket, 6s
m€ghozz| sokkal jobban. mint egy fi0 szeretheti a
i6n1,t 6s fordiwa. Mi azonban fgy viselkedunk Vele,
Tfiint az a l6ny, aki visszautasitja annak a firinak a
szerelm6t, aki nem tetszik neki' Azt pedig biztosan
sokan isnerik kozuletek. milyen keserfi 6rz€s az, amikor
visszauusitja az a I1.nY vagY

ii

a

szerelmeteket, aki tetszik nekiek.
Isten ezi az 6.rz€st i6l ismeri. i\ti uglanis szinte Profi
fi:(u

m6don r'€ciiuk ki az 6 Pr6bllkozisait Eimenekultink
el5le, 6s sz6hoz sem hagYjuk
jutni 6t, men nekunk mls
tetszik... \risszautasitjuk Is-

tent 6s an a

boldogs6got,

amrt 6 akar n1'rijtani nekunk'

Vele eg1.rln visszautasitjuk az
€letet. lleh's6g azt keressilk,
amtr6l irgy v61jr,ik, logY bolmint Isten' Sajit mdgunk
minket,
tenni
dogabbi tud
olyan istent' aki
keresunk,
Istent
elkZpzel6sei szerinti
boldoggd tenni'
minket
nerrr l€tezik , ez€rt nem is rud
I{amis isteneket keresunk, hoit isteneket, amelyeket
emberi k6z alkotott. Isteneket, akiknek van sztrjuk, de
nem beszelnek, van fuluk, de
nem hallanak. Fla 5ket keres-

stik, megtal6ljuk, de ana

a

rosszra jr-ttunk, mint 6k. Elveszititik az €letet. €s megta16ljuk a haIllt...
Mai ieveiem r-€s€n meghiv-

lak Titeket, hogl gondolkodjatok el a csenci €s.a magdnY

perceiben arr6l: ,,En hogYan
utasitom e1 Isien fei6m nY[jtott legnag]-szerlbb szeretet6t? Hor-5. nenekulok el51e?
Mi akadllr,o z abban, hogy elhig5 em, elfogadjam 6s
viszonozzam Isten szeretet6t? Gcniolkoddsi idd ismet
tzid5t! En tovtrbbra
egy h6nap. Hasznl'liiitok ki j61
'z
is-szivemLen hordozlak Titekei' €s k6rem sztrmotokra
a Szentl€lek vllitgassigit.
Szeretettel:

Kinga

CJ

ndudr
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Gondolatok sziildknek az iskolakezd€sre
Mivel az iskola - mint ,,munkahely" - az otthon utln a
legfontosabb szerepet jitssza a gyerek 6let6ben, nem
mindegy, hogy mi, sztil6k hogyan reag6lunk az iskol|val
kapcsolatban felmenilt k6rd6sekre, probl6mdkra, a Werek teljesitm6ny€re stb.
Tal6n a legk6nyesebb k6rd6s, amikor a tanuI6 konfliktusba kertil a tan6r6val, Kinek a pdrtj6ra 6lljunk? Vannak
szUl6k, aklk ,,a tanlrnak mindig igaza van" 6ll6spontot
k6pviselik. Ebben az a vesz€Iyes, hogy
- amennyiben
nyilvdnval6 igazsS"gtalansdgr6I van sz6, vagy a diltk ezt

igy fogja fel - konnyen magSrahagyottnak €rzi magtrt
gyermekunk. Hiszen kitdl virlon t5,mogattrst, ha nem a
sziileitSl? Ki e[ ki mellette? Kiben bizzon, ki 6rti meg?
Ilyenkor esetieg magtrba z6rk6zik, vagy mdsvalaklhez,
illetve p6tcselekv6sekbe meneklilhet.
Enn6l gyakoribb, 6s Iegallbb ilyen kdros, a m6sik v€glet: ,,Rossz jegyetkaptltl, kisfiam? Az a szemlt matektanArl

Biztosan pikkel r5d!" Ha kritikdtlanul gyerekrinknek
adtrnk igazat a tanlrral szemben, minden felel6ss€g al6l
felmentjrik, 1bredezS lelkiismeret6t gyorsan elnyomjuk.
,,Igaz, nem nagyon kCszriltem a dolgozatra, de hdt Any.rci
(Apuci) is mondta, hogy igazib6l a tanfu az oka, hogy
nem sikenilt, meft..." Ilyen gyerekekb5l lesznek az olyan
feln6ttek, akik kudarcaik6rt mindig m6st hiblztatnak,
akik nem vlllaljik a felel6ss6get tetteik6rt. R6addsul hogyan legyen tekint6lye egy tantrrnak a dilk el6tt, ha a
szril5k llland6an rombolilk?
A felel6ssdg&zet kialakvlAsit mds m6don is giltolhatja
a sziJ\6. Ha a gyereket mindig figyelmeztetik, hogy irja
meg a 1eck6j6t, e1len6rzik, hogy bepakolt-e mindent a

teskajaba, ha anyuklja reggelenk6nt sajdt gondjS.nak €rzi,
hogy el ne k6ssen a gyerek, €s ez€rt liland6an stirgeti -

akkor a csemete k6nnyen beleszokik abba, hogy neki
semmire nem kell odafigyelnie, megteszik ezt helyette
mdsok. Nyilvlnval6, hogy a sztil6t6l val6 fiigg6st fokozatosan kell le€piteni, egy hat6ves gyerekt6l m6g nem
vtuhat6 el a teljes ondil6s6g. De kezdett6l fogva torekedni kell ana, hogy fiunk vagy llnyunk magil€nak lrezze a
sajat feladatait, 6s egyre inkdbb felel6ss6get is vdlialjon
6rtr.ik. Ne csak a mamlnak legyen fontos, hogy elk6szriij6n a hdzi feladatl
Ha ez az ondll6soddsi folyamat a szr'il6k tirlsdgos konr
rollja miatt nem megy v6gbe, abt>61 Iesz az, hogy anyuci
m€g 40 6ves ,,kisfidnak" is kik6sziti a ruhdjilt, €s 6 tartja
sztrmon, hova kell mennie 6s hdny 6rdra, v6gs6 soron
orok kiskorfk6nt kezelve gyermek6t, akitigy nem enged
felnSni. Az ilyen, sztil6t6l frigg6 feln6ttek sokszor nem is
tudnak meghtrzasodni, ha pedig a r6h-rk ,,gondoskod6"
szr"ilS meghal, teljesen elveszitik maguk al6l a talajt. Ha
viszont meghlzasodnak, tObbnyire feszUits6geket okoz,
hogy a sztil6 nem ,,engedi dt" gyerek6t a h6zast6rsnak,
m6g ilyenkor sem hiszi el, hogy n6lkrile is elboldogul az
6letben. (Sajnos lehet, hogy ez igaz is lesz, mint az
,,onmag6t beteljesit6 j6slat", hiszen val6ban nem kapott
lehet6s6get az onitll6sig megtanulasAra.)
Mindezek miatt fontos, hogy ,,megengedjr.ik", hogy
gyermektink m5r kiskor6ban megtap asztalhassa cseleke.detei - €s mulasztdsai - kdvetkezm6nyeit. Ne fosszuk
meg ett5i egy dl-szeretet jegy6ben - de el ne felejtsrik
ilyenkor is 6reztetni vele szeretetlinket, elfogadfsunkatl

Ne a f€lelem...
Kereszt6ny szril6k sz6m6ra J€zus-

olyan hatdssal van a csalldra, mint

a

nak Atyjival val6 kapcsolata kell

Szenth6romsdgban

hogy legyen a p€lda a gyermek szliIeivel val6 viszonyira. Ezt a kapcso-

lyek szeretetkapcsolata. Nagyon fontos lenne a f€rj €s a feles6g kozos

Iatot teljesen a bizalom, az 6r6m 6s a
tok6letes rlhagyatkozas ielletnzi. Bar

knfudsdga!

bffnos mivoltunk nem engedi, ho$'

olyan

j6

sztilSk legnink, mint az

Arya, 6s gyermekeink sem bfintelenek, m6gis torekedntink kell a bizalmat, oromet 6s elfogadtrst sugdrz6
16gkorre.

A

gyermekl6lektan kutat6i egybe-

hangz6an 6lfitjdk, hogy

ht/ba

,,be-

szdltink" a gyerekeknek, ami benntik

az isteni

szem6-

Ha mi magunk is 6Iland6an szorongunk, f€hink valamitfl, ezt szavak
nClktil is ,,sikeresen" tovlbbadjuk a
gyerekeinknek, akiket ezzel ak6r egy
6letre megterhehink. Fdlosleges aggodalmaskoddssal magunknak is klrt
okozunk, J€zus 6va int ett5l. (Ki toldhatja meg 6let6t aggodalmaskod6ssal... N€zz€tek az €g madarait...) Van
6ppen e16g dolf'g, amitdl egy gyerek
f6l - ezefu6l sokszor nem is tudunk,
gyakran 6 sem tudatositja mag6ban.

a 16.9kor, amivel konilvesszr.ik 6ket. A
csal6.d l6gkor6t legink6bb az anya ..Kozvetett k6rd6sei" utalhatnak az
befolyisolja, az 6c\esap6k viszont az ilyen f6lelmekre - pl. a ,,Sok gyerekany6k hangulatdt, bels5 stabLlitasat, nek elv6lnak a sz:i'lel?" k6rd6s jelentb6kess6g6t. Ha 6k ketten egys6gben
heti azt, hogy att6l f6l, hogy mi is
igazS,n m6iy nyomot hagy, az

vannak J6zussal 6s egymissal, akkor
ennek a szeretetnek a kisugtrrz{sa

elvdlunk

- mert p6lddul egy osztSlytlrsa szr,ileivel nemr6g ez tifiCnt.

Sajnos az is el6fordul, hogy a saj|t
szUleitdl f6l a gyerek. Lehet, hogy a
ver6st6l, ha ez rendszeres, 6s pl6ne,
ha sokszor nemigazsdgos. (FIa alkalmazzvk is a testi fenyit6st, soha ne a
sajdt probl6miinkb6l fakad6 induIatainkat vezesstik le a gyereken!) De
az is lehet, hogy a szavainkt6l rcszket, vagy att6l, hogy ha nem ,,teljesit"
el6gg6, akkor nem szeretjtik. Nagyon

fontos, hogy tisztiban legyen vele:
b6rmit tesz is, akkor is a mienk, hozz6nktartozrk 6s szeretjtik. (igy szeret
minket az Atya is!) Ez6rt soha ne
mondjunk ilyeneket: ,,Ha rossz vagy,
nem szeretlek!" ,J6l van, most meget-

ted a spen6tot, most szeretlekl" -

mintha ett6i ftiggene, hogy szeretjtike, elfogacljuk-e 6t. Persze l6nyeges az
is, hogy elfogadisunkat, felt6tel n6lkrili szeretetrinket ne csak szavainkb6l tudia. hanem 1rezze is.
PopouicsnQ Palojtay Mdrta
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Ivanov €letmiive
Alekszandr lvanov, az ismert t6tt€-

nelmi fest6, Professzor 6s

akad6-

mj]<us Andrej Ivanov fiak6nt kezdte
az €let€t 1806-ban. El6bb apia, maid

az orosz Raffaeli6k6nt emlegetett
Jegorov taruwinYa lett a SzentP6tewiri Fest5mfiv6szeti Akad6miin'

Mlr els6 akadlmiai munkli az orosz

klasszicizmus legjobb alkotlsar koz€

tartoztak. Hazai tanulminyai utin
Ivanov elnyerte a Nagy Arany-diiat, s
igy 1830-ban oszt6ndijask6nt R6miba utazhatott. Tanulminyt kikuldet6se eredetileg 3 €we sz61t, s ez id5
alatt egy-k6t ona116 munktrilt haza
kellett krildenie, ezzel igazolva el6rt
eredm6nyeit. A hirom 6vb5l v€gtil
kev6s hij6n 30 kerekedett.

L

fiatal mfv€sz eleinte N{ichelangelo es Rafiaello freskoir6l keszitett

nizot' Mald rengeteg modellt haszntrlva portr6kat, utcal zsi'

szlmtalan

A. Iuanou: A feltdmaclott Krisztus megielen'lse Maria Magdolitdnak

ner- 6s tdjk6peket festett. A hatalmas
alkot6i tehets6ggel meglldott Ivanov
olyan tok6lyre tesz szert e teren, mlnt
senki mis az orosz fest6szet tort6net6bbn. A hirom tanulmdnyi 6v letelt6vel Iva nov v € gigutazta E s zak-It6liAt,

tett t6bbek kozott az 6szovets€gr J6-

sztrmtalan emberi

zsefr6l 6s tesrv6reir6l;

tortdnet megragadta

A. Iuanou: A Messids megielen€se

mfrv€sz fan-

taziaiat.

hirom 6v sordn ivanov egYfolytirban antik 6s bibliai t6mikon
clolgozott, a kiszabott id6 leteltCvel
B5,r a

6s fest5i benYo-

m6st szerzett ami nagyban hozztritrru It m(il'€s zi onazonossi g a kralakulit'
strhoz. V6gig egY nagY, m61Y mondanivai6iir mfi megalkotAslnak gon'
dolata fogla \koztatta. Y izlatot k1szi-

a

a

r6luk sz6l6

'*

vabb lraL\eban. \'6gu1 megfestette

-4

M aria Magdolnanak c mffv6t (18341835, SzentP €tew1'r, Orosz Mf zeum),
6s azt kuldte haza. A' festm6ny sikert

feltitmactott Ktiszttts rnegi elenes

e

hozott mester6nek, 6s teljes m6rt6k-

ben igazolta k6sleked6s€t az Lka-

m6gis gondban volt, mit ku1d16n bemutat6 munkak6nt haza, az Akacl6-

d€mia el6tt.

nemcsak hogY nem dolgozhatott,
hanem nem is l6tezhetett volna to-

emelkedett jelenetdt valasztottai azt a
pillanatot, melyben a vigasztalhatatIan Mlria Magdolna feLisn-reri a feIt6-

mi6ra, melYnek ttrmogattrsa n€lkul

E bemutat6 mfiv6hez lvanov
evang€lium egYik legmeghat6bb

az
6s

maclt Krisztust. A fiatatr fesi5 miir'6szien orokitette meg a n3g\- pillanatot, amelyben - g\rorsan kbl-ewe egymdst - szinte egr-belol-'-nak a heves
6rzelmek: a k6ts6gbees€s 6s az orom,
s v6glil a m1'r nerl-;r-iiigi raiongls A
Feltimadott ..\e €dnts megl" figyel-

y-igfuz6 arcir, t6rdre
borult Mdria irlagdolna alakja engedelmesen €s e:izatosan mozdulatmeztet6s6re

a

lannl kor,'ul. -l'z oldaba 16p6 Kriszrus
keze inkabb i1d6, mint Parancsol6
mozdulata taliikozik Mlria Magdolna
vigyakozt-a i':inlrljtott karjival Nem
v61et1en. hogl- az €tz€kenY orosz
miiv6szlelkei megerintette ez a t1ma,
s igy koiiSi hangulatfvi vatizsolta a
j elenetet. Eszak-itlliai utazS'sat sor6n

nagl' hatdssal voltak ri a velencei
nagy mestetek gazdag, sziPotktrz6
szinei. J61 6rz6kelhet5 ez az imP-

IIj
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resszi6 M6ria Magdolna ruh6j6nak
meleg r6zsaszines, anny 6s sirga
|rnyalataiban is. A k6p zArt"kompozici6jbban €s a drap€rilk \|gy es6s6nek egyszer[isdg6ben j61 kovethet6 a
tenesz'nsz kor mestereinek hatdsa.

Befejezve

a

M6ria Magdolnit,

megddel6dott az igazi^
nagy mii ftmaj4 m6gpedig A Messias
fest6ben

mir

megjelenese. Mfrvlhez 6riisi m6reteket vllasztott: 5,5-5,7m. Hosszir 6ve-

ken

it,

rajta.

1837 6s 1858 kozott dolgozort

A

hatalmas €letmii minden

egyes alakja hosszfr h6napok gyot-

relmes kutatisdnak, vdzlarok, ranulmdnyk6pek hossz[r sordnak glumolcse. A hirsz 6v alatt a mfir.6sz tobb
mint 600 tanulmin\t 6s vizlatot k€szitett, melyek kozul nem egy on1116,
l:efciezerr rcmeL.mfi
A nagy mfi tartalmi f5alakja maga a

Messils, de a kompoz'rcr6 k6zponti
r6sz€t KeresztelS Szent Jinos alakja
ttalja, f ejnyi magass6ggal kiemelkedve a tomegbSl. Kez€ben kereszttel a
profeta J6zus fele mutat. A birAny-

b6rbe s durva kontosbe bfijt Szent
Jinos m6g szinte mozglsY:an van,
m6 g hallatja szenved€iyes hirdet6s6t,
mikozben eg€sz l€nye m6r el5remutat. EzzeI foldi irtja s krlldet€se v6get
6tt, hiszen mdr megjelent a Messiis.
A vai6sdgos Jlzus val6sigos folddn
kozeledik az emberekltez, s a csoddlatos t6rhatdstt, tttetszS tlvolsigban
m6gis mintegy a tdmeg foidtt marad
isteni tisztasftga, nyugalma, szelidsl-

ge dltal. A tivolsdg ellen6re j6l lithat6 minden arcvonisa, ruhljlnak
minden redSje.
A. Iuanott: Eldtantilmdny A Messiits megjelenese c. k4phez

A. Iuanou: Tdjkdptanulmany

Krisztus megjelen6se felizgatja az
embereket, s 6rz6seik megnyilvS.nuIlsit, egyedis€g6t v6gigkovethetjtik a
jelenetben. Ivanov erre fektette a f6-

hangsrilyt. A Jorddn foly6 partjin
osszegyfilt tomeget a fest6 h6rom
nagy r6.szre osztja fel, aszerint, hogyan viszonyr-rlnak J6zus megjelen6sdhez, de azokon beltll is pirosistal
dbrLzolja alakjait. A pr6f€ta mogott
ott sorakoznak az apostolok, a fiatal
Jdnos 6s a tekint6lyes, id6s Andrds,
akik majd kovetik Krisztust, tariwinyai lesznek. Sztrmukta e prllanat az
r1j 6let, a i6v6 kezdere. A kdzottrik 6s
mogottrik 11i6 k6telked5, m6rlegelS

apostolok alakjai l6lektanilag csak
annll lnk6bb rAvrllgitanak J6nos 6s
Andrds lelki tisztdnl|ttrsfua. A voros
hajfl Jdnos mtu I€p is el6re, s k6zmozdulataval maga ut6n hivja tdrsait.
Koz6pen az aszk€ta nazar6nusok

csoportja llthat6, akik a kereszt€nyek ei6dei voltak. 6k figyelmesen,
hittel 6s orommel n€znek a ttrvolba.
A sokat szenvedett nbszolga m6lyen
rlncolt arcAn a hirtelen 6rdm 6s bizakod6s mosolya rugyog fel. A nyak6n
I6v6 kot6l lrulkodik kil6t6r61. Apa 6s

mintegy engedelmeskedve Kereszte16 Szt. J6nos hipnotikus hatdsrJr k6zmo zdulatlnak. E gyikiiket feltdtelesen

a,,vezekl6nek" nevezt6k. Alakjit

Iv a-

nov a bafttjdr6l, a neves ir6r6l, Gogolr6l mintdzta. R6mai katon1k alakja zdrja le a tomeget. A l|ndzsa v6.ge
megcsillan a katona kez6ben, legal6bb olyan j6I l6that6an, mint a kereszt Keresztel6 Szt. Jdnos kez6benMindkett6, a kereszt €s a I6ndzsa,
Krisztus jovSbeli szenved6s6re utal.
Mindezen jelk6pek mellett a mriv€sz zseni|lisan orokiti meg a term6-

szet szinpomp'lit, a leveg6 6ttetsz6s6g€t, a hajnali f6ny j6t6kdt. Nemcsak a JordlLn paftjlt lAtjuk. Az oly
mriv6szien megfestett bfinbdn6 6s
hittel v6rakoz6, k€tked6 vagy hdtat
fordit6 emberek kor6 a mfivdsz hegyeket, plat6t, volgyet, foly5t fest,
mintegy az eg6.sz villgot szerepelteti
a nagy talSlkozdskor. Minden alak
igy kap krilonos tort6nelmi srilyt, tdrben €s idSben jelk6pezve az igazi
megtiszttrlls €s felszabadit6s utdn s6hajtoz6 emberis6get.
A hatalmas alkotds sok neh6zs6g

fia, aggas4t6n tan6r €s dilkja moso-

dr6n kenilt haza Oroszorszdgba. Az
Akad€mia m6g nehezebben tfizte ki

Iyogva, szemtikben felcsillan6 re-

a kiallitas napjlt. Az azt

m6nnyel mozdulnak az ordmhirre. A
pr6f€ta keze alatt ti16 alakban - sztirke kalappal a fej€n - a fest5 lnmagtrt
trbrdzolta, s a rem6nykedve vdrakoz6k csoportjdba sorolta.
Krisztus kozel6ben a farizeusok 6s
levitik tomege, koziihik ketten felkapjlk a fejUket a Messids irinyAba,

€iszakAn azonban a mester szive nem
birta tovabb a sok feszrilts6get, s felmondta a szolgllatot Mdsnap a nagy
mri nem antott sikert, de az Akad6mia tulajclonlban maradt, s igy ma

a

megel6z6

moszkvai Tretyakov Kdptdr f6ltett

kincse.

':

Osszedllitotta; Risko Mariann
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Yirtak, de nem kdb6l
Volt egyszer egy hatalmas uralkod6. A leghatalmasabb, akit ismer a tortEnelem. Hadserege €l6n lovagolva falvakat 6s vlrosokat h6ditott meg. Birodalmaban
soha nem nyLrgodott le a Nap' De .az 5 szdmlra is
mirltak az €vek. lHtrta meghailott, haia feh6r lett, 6s
feh6r volt mtrr a szak6'lla is. Tudta, hogy h6tra16v6
napjai kony6rtelenui fogynak, percr5l percre'
.

,,MI LEsz A FIl,trMAt?"
Sok fdj6 gondolat t6dult a fei€be: miv6 lesz nagyszerii birodzlma,ha egyszer k6ni,'telen lesz 6tengedni
az ellens€g hadSnak, akik mindenhonnan korulvett€k?
Taltrn mdr abban a pillanatban is ott voltak a tt6nia

korul, gfnyosan

moso-

lyogtak 6s lest6k, mint a
keselyiik, arra gondoltak, hogyan osszik fel a

zstkmlny.
Az uraikod6nak volt

egy hirsz6ves fia, akir
v6gtelen gyong6ds6ggel
szeretett. 6 volt minden
rem6nye. Az €let6t adta
volna 6rte.
De mit tehetett volna a
fiatal herceg, ez a tirl
fiatal €s tapasztalatlan
ifjir, aki a fejedelem idSs
kordban szuletett?
Hova menekulhetett?
Ki v6delme zte voln^? Biztos reitekhelyre volt szuks6ge, ahol ellens€gei nem taldijdk meg, 6s id5vel nyr-rgodtan feik6szulhet a tr6nra l6p6sre. Igen, de hol?
Teh6t felmerult benne a k6rd6s: ,,Mi lesz a frammal?"
VAntx,+r EpirnNt

tl

Ilyen gondoiatok gyotortlk a kititlyt, mig egy napon
igv szolt a herceghez:
- Fiam, 6n mlr nem fogok sokdig uralkodni, 6s nem
tudom, mi tort6nik maid hal6'1om utin. Sok ellens6g
vesz korul. F61tem a birodalmat, amit teremtettem, Cs
t€ged is. N1'r-rgodtan haln6k meg, ha tudn6m, hogy
van biztos mened6ked, amely vesz€Iy eset6n megrr6d.
"6s 6pits
Ez€rt azt tanScsolom, lird be az orszdgot,
virakat minden zugtrban. Intdzd iigy, hogy a birodalom eg6sz tenilet€n elsz6rtan legyenek. Akdrhol
leszel, lovagl6snyi j6r6xa mindig el kell 6rned egyet!
Az if)i engedelmesen (rtra keit. Bejdrta az eg€sz otsztrgot, hegyen-volgyon it, a v6gkimerul6sig lovagolt,
6s ahol alkalmas helyet talilt, felfogadta a legjobb 6pit6szeket, k6mfveseket 6s iparosokat, €s nagy vAraf'

6pittetett, erdset 6s bei'ehetetlent m6g a leghrrcedzertebb hadsereg szSmita is.
K5b5I 6pilt vfuak emelkedtek az etd6k m6ly€n, a
legelrejtettebb volgyekben, a dombok teteien, a pusztasdgokban, a foly6panokon 6s a hegyek oldal6n'
Mindez nagyon sokba kerult. de a herceg nem tor6dott a p€nzzel: az €Iete 6s a rr6nja forgott kockdn.
Egy id6 utin a firi visszat6rt apia. a kirily palotitiiba. Firadtan, lesovdnyodva, de elegedetten, hogy teljesitette a ribizott feladatot.
- Nos, fiam, hogy ment a dologi ){egtetted, amit
rrondtam? - k€rdezte az 6reg kirdir..
- Igen, apitmt. - felelte a herceg. - Az eg6sz otszS'gban bevehetetlen verak
emelkednek i a pusztasa'
gokban, a hegyeken, az
erddk m6ly6n.
De az oreg kir61y, a
leghatalmasabb, akit ismer a tortenelem, ahelyett, hogy megdics6te

volna fi6t er5feszit6sei6rt, a fej€t r6zta. mint
akit sirlyos binat €n.
A mnArsAe u,ltl-t
- Nem ez jitrt a fejem-

ben, ftam, amikor

el-

kirldtelek, hogr. r-6rakat
€pits az eg€sz orsz6g-

- mondta a
kir6\y. - A virak, melyeket 6pitett6l, egvdkaiin nem
fognak megv6deni vesz€ly eset6n: egvedui -eszel, 6s
azokkal a kovekkel €s falakkal nen'r tudsz rnald elmenekulni ellens6geid cselvet6sei €s csapdii el5l.
Neked a becsuletes 6s j6 emberek szi''-€-5en ke11 mened6ket 6pitened. Meg kell keresned ezeket az
embereket, €s meg kell nyerned a bari'sirgttkat: csak
igy tudod majd, hova menekulj a neh€z piilanatokban.
Csak ahol Sszinte barltod van, ort -aItrIhatsz fedelet,
ahova behlrz6dhetsz.
A herceget elszomoritotta apjlLnak ez a hiivos fogadtat6sa. De irjra irtnak indult. Mfu nenl a pusztekon, a
szakad€kokon, a vad erd5s6geken 5i. hanem a birodaiomban 615 emberek kbz€, hogr- bizros mened€ket
€pitsen szivukben, ahogy apja. a bolcs, oreg kirily
elk6pzelte. Es ez sokkal tobb er6feszit€st €s fSrads6got kiv6nt, mint az eIs6 viilalkozits.
De a herceg nem bdnta meg, mert amikor az oreg
uralkod6 meghalt, a hercegnek m6r nem volt egyetlen
ellens6ge sem, akit5l f6lnie kellett volna.

ban, Vissza kell menned 6s tirakezdenedi

LIj J-tajtds

23A vdlasz az irjsdgban van

Bibliai aizek
Melyik viz mk6l nevezetes? Pdrositsd

ossze!

1, N{lus

belj,,es meglfejtdse (2oo4/5. sz.)
1. Minek a szimb6lumdvdv6lt a deifin a keresztlny mfiv6szetben? (A fehd,madas ,4s az
t

iduoss4g szimbolurrt d,ud,)

2. Munkdcsy Mihdly Golgota c. mfiv6nek

2. Voros-tenger
J. Tigris

megfest6sekor Krisztus ibrLzolltsdhoz ki volt a
m(w6sz modellje? (Maga Munkacsy Mibaly)

4. Kerit-patak

5. Genezareti to
6. Jordan
/. ueteszaa turao

a) 400 km hosszir foly6, ebben keresztelt Keresztel6 Jdnos.
b) J6zr-rs tanitS,sinak egyik legfontosabb tertilete. Itt ment v6gbe
a kenylrszaporittrs, a csodllatos halfogds, a vizen jdris €s a vihat
lecsendesit6se.

3. Elm6lked6seiben P€ter atya mire ir6nyitotta a jelenl6v6k figyelm€t a IX. Munkicsi
Katoiikus Ifjnsdgi Taliikoz6n? (Mi a boldogsaga egt keresztdny embernek?)
4. ljlv/t krildt6k \930-ban Szent Maximililn
Kolb6t misszioniriu snak? Qapanba)
5. Kinga n5v€r cikke alapjitn: hol fedezhetjuk fel a teljes igazstgot onmagunkr6l? (Isten
szem,4be ndzue)

c) Itt gy6gyitotta meg J€zus a 38 €v 6ta b6na embert. Ebben a
vizlten mindig sor vdrt a gy6gyul6sra: vLrrtrk, hogy a viz megmoz'
duljon. ,,Az Or angyala pedig idSnk6nt leszdllott a ftird5be 6s folkavarta a vizet. Aki pedig a viz felkavarodisa ut6n els6nek l6pett
a flird5be, meggy6gyult, akdrmi is volt a betegs6ge". (Jn 5, 4)
d) Or6kre eml6kezetes ez a viz, hisz itt keltek 6t csodds m6don
a zsid6k, amikor megszabadultak az egyiptomi fogsdgb6l.
e) Afrika legnagyobb foly6ja, amely a kis M6zes kosardt ringatta, amig a f6ra6 llnya 16 nem taltrIt.

f) Ill6s pr6f6ta ide menekrilt, miutdn Achdb kirlly bfinei miatt
szdrazsigot jovendolt. E viz volt itala, CtelCr6l a holl6k gondoskodtak.
g) A hagyomS,ny szerint az'Eden n€gy foly6ja kozill a harmadik

(Ter 2, I4). Lz Eufrdtesszei egyesrilve a Perzsa-obolbe omlik.
Partjln olyan hires v6rosok Cpriltek, mint pl. Ninive, melynek Iak6it J6n6s pr6f6ta teritette meg.

Vd.lasz a Bibl:iai uet€lkedd kdrddseire
Kdrd€sek a Korintusi Leoilbcil

Mi e aildg bdlcsessdge Isten el6n?
b. oktalansig

1.

6. A mese szerint mir6l tanfskodlk a b6nat
fakasztotta kdnnycsepp? (Az igaz szeretetr6l)

7. Milyen mozgalom nyerte el a Szentszlk
hivatalos j6vdhagy|sit jrinius 1.1-6n? (A Cursillo lelkisdgi mozgalom)
8. Ki mondta: ,,Er6sen kdtSdj Istenhez! T6gy
figy, mint a mad6r, akkor sem hagyja abba az
6nekl6st, ha eltorik az ig, mert tudja, hogy
szArnya van." (Don Bosco)
9. Ki volt az a hlrom ferences, aki 1989.
auguszrus6ban 6s szeptember6ben 6rkezett
Magyarorszlgr6l NagyszSl6sre? (Majnek Antal, Radics Dd.uid
10.

es

Zatyko LdszlS)

Mi volt Rl.cz lstvdn atya

jelmondata?

(,,Hiszen az Emberfia nem az,lti

jdtt, bogl

neki szolgaljanak, hanem bogy 6 szolgaljon,
elet1t adja ualtsagul sokakdrt.")

6s

A udlasz az rtjsdgban aan
k€rddsei
Kit emlegettek orosz Raffaell6k6nt?
2. Mit lelent a laun immurici6 sz6?
3. Ki celebrdita Csiksomly6n a bfrcsfri szent1.

mis6t?

2.Folytasd!

4.Mi

,,A test azonban nem a

0r-pedig a test6rt

pariznas*g€rt van, hanem az Ut€rt, az

."

3. Ra.kd sotYendbe!
(b. a. d. c)

IIol taltilbatdak a. kdaetkezd igerdszek?
A szeretet soha meg nem szfinik. (Kor. 13; 8)
b. Minden, amit tesztek, szeretetben t6ft6nl6k. (Kor. 1.6;1.4)
c. A kegyelmi adorndnyok kril6nf6l6k ugyan, de a L6lek
vgyanaz. (Kor.12; 4)
4:
a.

5. Rakd belyes sorrendbe a bettiket!
Mls a f€nyess6ge a napnak, mtrs a f6nyess6ge a holdnak, 6s
m6s a f€nyess6ge a csillagoknak.

aYulgata?

5. }i,ol talalhat6 Bogliasco?
6. Mit kell keresntink ahhoz, hogy meghalljuk

Isten hozzlnk int6zet szeretetteljes vallomdsi?
7.HAny 6ve tafianak a jelen6sek Medugorj6ban?

8. ,,Mindaz kozr.iletek, aki nem mond le arr6l,
amije csak van, nem Iehet az Cn tanitvanyom."

Hol olvashatjuk ezt?
9. Mi lesz szeptember 30. 6s okt6ber 3. kozott
Munkdcson a P fkh-hlzban?
10. Hdny 6ves volt rd6n Kdrolyi Lajos atya?
A rejtudnyek meglfejtdsei.t 2OO4. oktdber lo"ig

kdriiik

bekdild.eni a. szerkesztflScg cimdre!

S€t6l

*?/77tOR
Epp most rePiilt el a PaPagtjodl fogadja a mama a haza€rkez6 fi6t'
- Settettem, hogy igy lesz - vtIaszol
a gyerek. - Tegnap, amikor a foldraizot tanuitam, a vtrllamta uit, 6s n€zegette a t6rkePet'..

-

-

Mit jelent az internetes cimek elSn

-

\[/arni, warni. warni'

a barom

w?

van sztiks6ge.

MindennaP

s€tdljon egy 6rdt!

- MielSn kihordom a

ieveleket,

-.leanl Hozza be a louam, a

tege-

zem 6s az ijanzatl
- De minek, uram?
- Almos uagltok...

otthonat???

???

- Akkor

j6, mert rlhataPtam a nYef

vemre.

Bibkai uet€lkedd

Nemcsak D€aa
ad,rd,nd'l uolt
befalazd's

Barna MAria (Csap)

Bodlk Hajnalka (T6cs5)

(lat.:irnmurdcio)
egyfajta bfrnbdnati tett volt valamikor. Akik a vezekl6s e formdjdt
v|lasztottirk, azok - csak egY kis
nyildst hagyva -befalaztattLk magukat bizonyos idSre vagY eg€sz
6iettikre egy cellitba, hogy imdval
cselekecletekkei
szolgitljaoak I stennek. Kezdetben

a cella helYett

barlangot vagl'
sirkamrit hasznlltak e c6ka. Az
e1s5 befalazottak kozdtt Th6bai
Pil 6s Remete Szent Antal nevet

emlitik. Mivel k6s6bb

'

vrssza-

616sek tort6ntek, 692-t5l szin6'
dusi hat6rozat rendelkezett arr6l,

Bucsok Sdndor (Nagysz6lSs)
Butella'Ev a (Ber egsz6sz)

Demk6 Mikl6s (Bene)
Ferenc Beata (Rdt)
K6kes Yal€ ria (Nevetlenfalu)
Kricki Vikt6ria (Bakos)
Perduk Valentina (Csap)

perduk Vikr6ria (Csap)
Romdn Blanka (Szrirte)

Simon Anna (Munkics)
Simon Gyorgy (Munk6cs)
Szab6 BeAa (Bakos)
Szviscstt Marina (NagyszdlSs)
T6th Gergely (Bakos)

A helves megfejt6st bekLild6k
kozul Kricki Viktoria bakosi o1vas6nk nyert konlvjutalmat.

az obolben' M6r

jocskdn eltdvolodtak a parttol' amikor

Nem tuclni Pontosan, hogYan ter-

Bucsok Slndor (NagYsz615s)
Buteila Ev a (Ber egsz6sz)
Demj6n Katalin (Rdt)

Iyoztitk,6s nem alkalmazhattlk

Demk6 Mikl6s (Bene)

internetes

szdpsdgaPolas?

-

AtkLildok

K6t ftrrista

eg

kilS bdit

f:ijLrdtk

az egyikrik vidlman kikielt a pafion
ucsorg6 gyereknek:

-Vannak erre ctrPdk?
A srdc visszakiilt:
- Nincsenek! Fdlnek a krokodilokt6l.

- Hallonad, milYen baleset tofient
ffilkor a tenxPlomnal?
- Nem.tMicsoda?
- A toronyora elal'to,tte az 6jfelt!
-Ki

az abszohit bizalmatlao?

k€zfogtrs utdn megszlmolia,
hogy megvannak-e az uiiar.

-Aki

az fiton.

EgYszer
A
megd'ob€s
6r,
csak egjt eldgazasboz
benue oluassa: .'

kisbeka sdtal

,,Balra a sz€Pek, jobbra az okosak."
A kisbeka felsohajt:
- Most szakadiak kette?

- Mi6rt filstoi a k6thAz k6m6nYe?
-F5 az eg€szs€g!

az

Meg;lfejtdk

hogy csak a kolostorban tolt6tt
harmadik 6v utdn szabad alkalmazni a befalazdst, de annak
eg6sz eletre kell sz6lnia. Keleten
a befalazls a 13. szAzadban 6lte
vrigko6t az orasz egYhLzban'

- Hogtan mfikoclik az

t'l

- Hogyan lebet felismerni

Internet-kalSzt?
- Webhely uan Az arcdrt.

-Nem, kicsim.

6s biinbinat"i

vagy ut6na?

- Hogy hivlitkTanan
- InDa House!!!

majd megk6rdezi:
- Arrl-u, mi m6rgeskigY6k vagYunk?

A befalazls

Az orvos cs6vdlia a fei€t:
- Kedves uram, Onnek tobb moz-

gtrsra

a kiskigy6 az anSruk|jtrvaI,

jedr el Nyugaton, de az L€nY,
hogy szigorir elSirisok szabda

szerzetesi eloli6r6 enged€lye n61ki.il. A 17. szinadban ez a szok6s,
amely a,,tok6letess6g csircsdnak"

(perfectioais cuimen) szlmitott,
teljesen kihalt. A befalaz*s szer'
tartdsa a temetes szertart'sLta
emldkeztetett, a,,misztikus temetkez€sre", amelYben a uv:6 ,,Krisz'
tussal egy0tt meghal". A befalazottak nem ultek t6tienul. Foglal-

koz6suk a Szentiris olvas6sa,
inddslg 6s k6zimunka volt, t6sz'
ben konyvm6soils is. Szdmos
befalazottat szentnek vag,v boldognak ttsztel az egYhiLz'
A befalaz\s egYes bsetekben
buntetdstil rs szoIgdIt, melyet bti-

n6s szerzetesekkel, de vll|giak'
kal, fdleg eretnekekkel kapcsolatban is alkalmaztak.

Grat.uldlunkl

A ud.lasz az eiistfr'gban l)an
Barna Mlria (Csap)
Boddk Hainalka (T6cs6)

Fedeles Krisztina (lvlunkics)
K6kes Val6ria (Nevetlenfalu)

Kriczki Kataiin (Beregsz6sz)
, Mlgocsi Ilona (Fancsika)
Molndr Oszklr (Nagr gejdc)
Perduk Valentina (CsaP)

perduk Vikr6ria (Csap)
Rom6n Bianka (Sztirte)
Roszpopa Gabriella (Huszt)
Simon Anna (i\{unkics)
Simon Gyorgy (Munk6cs)
Szab6 Beita (Bakos)
Szviscsu Marina ( NagYszSl6s)
Takdcs Bernadett (NagYgejScl
1'6th Eva (Som)
T6th Gergely (Bakos)
Kdnlwjutalomb an Bu c s ole S 6.n d or
nagysz6\ssi olvap6nk r6szesr-ilt.
Gratuldlunk!

