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U1 J{ajtds

Maradi veltink, Uram!
Eucbarisztikus ea a, aild,gegjtltdzban

Okt6ber 10-6n, vas6rnap a Szentatya megnyitotta az eucharisztikus 6vet, s

apostoli levelet krildott az eg€sz EgyhLz sztrmLra: ,,Mane nobiscum, domine -
Maradj ueluink, UrunkP
. Apostoli level6ben a p6pa erre figyelmeztet. az Eucharisztia 6v6ben a ke-
reszt6nyeknek m6g er6teljesebben kell tanrisdgot tennitik Istei')nek a villgban
val6 jeienl6t€r61, el6mozdiwa a pLrbesz€d kult:6tajat, a koz6ss6gviilallst, a

szolidaritdst, igy megteremwe a b6ke nagy iskol6jdt.
Az fj apostoli lev61 az emmauszi tanivanyok evang6liumi elbesz6l6s6b5l

indul ki, amelyben a feltAmadt J€zus, an€lkr-ll, hogy felismern6k, a Jeruzsi-
lemb61 Emmausz fel€ tart6 tariwAnyok mell6 szeg6dik fititdrsnak. Amikor
leszlil az est, a tanivlnyok k6rlelik 6t: ,,Maradj veltink, Uram, mert esteledik
mdr!" (vo. Lk 24,29). J€zus az Ig€t, a Szentirist magyarizza a tanartvdnyoknak,
de a talllkozls akkor v6lik teljessC, amikor az lge f6ny6n6l megjelenrk az a
f6ny, amely ,,az 6Iet kenyer6bSl" fakad, s amely a nagy ig6ret beteljesit€se:

,,ime, 6n veletek vagyok mindennap, avllftgv6g€ig" (v6. Mt 28,20).

,,igy az emmauszi tanivinyok ikonjlt szeml6lve elm6lyultink az Euchatisz-
tia titkdban, amely az egyhLz 6let6nek a kozdppontja" - tuja a pApa. Ez€rt
hirdette meg az Eucharisztia 6v6t.

Az elmirlt 6vben megjelent Ecclesia de Eucbaristia - Az Egybaz az Eucba-
risztidb6l €lkezdet(t encrkllkdjilban a SzentaLya eztfuja: ,,Az Eucharisztia J€zus
idvozitS jelenl6te a hiv6k kozoss6g6ben 6s mint lelki tdpliidk az EgyhLz leg-
drdgLbb kincse, amit csak magl€nak mondhat tort6nelmi zarindokftlln,"

Az enciklika tovdbbi r€szlben hitrink dr6ga kincs6nek felfoghatatlan titkat
jfuja korbe, melyet az ember m€gis h6l6val 6s csoddlattal fogadhat a sziv6be.
Az Eucharisztia ugyanaz ma is, mint megv6lt6sunk tort6net6nek kezdet6n:

,,Uira lltiuk J6zust, aki elhagyja az utols6 vacsora termet. a v6rost, €s taniwd-
nyalaI a Kidron patakon 6t az OlajfiLk hegy6re megy. Abban a kertben m6g
6lnek nagyon oreg olajf6k. Egyik-misik tal5,n tanija annak, ami lombja alatt
tort€nt azon az est6n, amikor Krisztus haldlos szomorfsdggal imddkozott, 6s

,,verit6ke mint v6rnek cseppjei hullott a fdldre" (Lk 22,44). A v6q amely
kev6ssel el6bb az Eucharisztia szents6g6ben az udvosslg italaklnt atadatott
az Egyhtrznak, most kezd l<tontatni; kiontdsa a Golgotdn teljesedik be, ahol
me gvdlt6sunk eszkoz€v 6 v AIik."

,,Ha visszatekinfve papi, ptlspoki, p6pai 6letemre az Eucharisztiira gondo-
lok, eml6kezetemben onk6nteleni-il is megelevenedik oly sok 6ra 6s hely,
amikor 6s ahol mis6zhettem. Eszembe jut ... az eg6sz vrlig sok baziliktja €s

temploma. Bemutathattam a szentmis6t hegyi osv6nyek mellett, t6- 6s tenger-
partokon 1il6 kis kdpolnlkban; mislztem stadionokban, v6rosok f6terein 6pi-
tett oltdrokon... Az Eucharisztia r.innepl6s6nek e sokf6le helye nagyon meg-
lreztette velem azEuchaisztia egyetemes, s6t kozmikus jelleg6t. Igen, kozmi-
kus jellegdt! Mert ha a szentmis6t egy vid6ki templomocska kicsi oltfutn
mutatjuk is be, az Eucharisztidt mindig bizonyos 6rtelemben a vilig oltArtn
r.innepeljtik. Az Eucharisztia egyesiti az eget 6s a foldet. MagLban foglalja 6.s

ethatja az eg€sz teremt6st. Isten Fia az6rt lett emberr6, hogy helyrelllitsa az
eg6sz teremt6st egy olyan tettel, amely a legnagyobb dics6it6se Annak, aki a
semmib6l'teremtette a vrlAgot. Es igy 5, az 6rok f5pap, amikor tulaJdon v6r€-
vel bel6p az 6rdk szent6lybe, visszaadja a Teremt5nek €s Aryinak az eg€sz
megvdltott teremtest. Az Egyh6,z papi szolgSlata aItal teszi ezt a legszentebb
Szenthdromsdg dics6s€g&e. Yal6j6ban ez a hit miszt6riuma, mely az Eucha-
risztiLban vai6sul meg: az Isten keze 6ltal teremtettvillg Krisztust6l megvdl-
tottan visszat€r Hozzl."

A Magltar Kurir 6s az Ecclesia de Eucharistia keEdetfi enciklika alapjan
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,,Teg;r6tek, anrlrit mond! "
M agjt arak N a.g3t il s s z ony a i.innep 6n a s z d k e s e gjt b dzb o.n

Az egyhtrzmegy6nkben meghirde-
tett jubileumi 6v soron kovetkez6 un-
nepsdgQre kerult sor okt6ber 8-5.n,
Magyarok Nagyasszonya iinnep6n
Munkdcson, a sz€kesegyhlzban. A
szentmis€t Majnek Antai puspok ce-
lebfilta az egyhtrzmegye papjaival
egylitt. Szentbesz6d6ben a puspok
atya Mfuiir6l besz6lt, aki magyar
nemzettnkn ek, az eg€sz vrllgegyhdz-
nak 6s minden embernek is anyja. Az
igazi Mtrria-tisztelet mindig Jdzusra
rnutat, 5 mindigJ6zushoz akar vezetni
minket. T5lunk, gyermekeir5l ennyir
k6r. amikor J €zusra rekinrun k:,.Tegy€-
tek, amit mondl"

Felolvastlk a Szentatya level€t is az
egyhdzmegye hivei szimtua a jubileu-
mi €vre enged€lyezett bfcsfrkr6l, mi-
kor 6s milyen felt€telekkel lehet azo-
kat elnyerni (a iev6l megtallIhat6
iapunk el5z5 szlntrban).

A szentmise v€g€n a pr,ispok atya
bejelentette: Szentaty6nk, II. Jdnos p6l
pdpa eucharisztikus €vet hirdetett
meg, amely okt6ber 70-6nkezd6dik a
Mexik6ban taftott 38. Eucharisztikus
Vildgkongresszussal. A pLisp6k atya
azt k€rte, az egyes egyhdzkozs€gek

szents€gimdddsok 6s egy6b progr-a-
mok megszervez6s6vel kapcsol6d-
janak be ebbe az eg€sz vilS.gegyhd"z
sztrmLra meghirdetett eucharsztikus
6vbe. A szCkesegyh6z felszentel6s6-
nek 100. 6vfordul6ja alkatmdb6l k6t-
havonta szeNezett unnepi progra-
mokon is az Oltfuiszentseg kerui a
kdz6ppontl>a. Az eIsS szents€gimd.d1.-
s1 napra aznap, a szentmise uten ke-
rult sor a ptispok atyaj a papok €s a
hivek r€szv6tel6vei.

A puspok 
^rya 

a szentmise v€g6n
ket, MarifLt trbrizoI6 v6ndorszobrot
d.ldott meg, melyek az egyhS,zmegye
csalS"djai, egyh1.zkozs€gei kozott fog-
nak korbejdrni, hogy ezzel is er5sit-
srik irinta val6 tiszteletunket, €s arra
k€rjLlk. segitse elm€lyiteni szerere-
ttinket J€zus irint.

Az unnepi szentmis6t a viski gye-
rekk6rus 6neke tette m6g szebbE"
pldbdnosuk, Hidisz Ferenc OFM ve-
zetesevel pzs
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,.161 megtanuljunk ehi, halni tdle"
M egetnl€ k e z € s S z ent F erenc b oldog lt a.td.td,r6l N agjt s z 6lds cin

A nagysz6lSsi hivek kozul bizonydra sokak eml€keze-
t6ben 6l az a tizenot €rvel ezei5tti okt6ber eleji nap,
an-rikor a pfu h6napja 6rkezett kis ferences klzdss€g a sz6-
l5si hivek kor€ben a frissen megtisztitott templomban
megrinnepelte Szent Ferenc tranzitusit. ,,A m6g vild,gitds
n6lkuli, kormos, piszkos temploinfalak k6z6tt a gyeftya-
f€ny €s a mtrr 169 nem hallott. elfeledert gregorifn dallamir
6nek olyan meghitts6get eredmCnyezett, hogy a ferencesek
nerncsak megrenditett€k a szdldsieket, de v6gk6pp belop-
tdk magukar a hivek sziv€be', (01 Haitas, 2004/5. szim).

Az6ta mdr sokszor felcsendrilt ez a dallam,6s mindig rijra
megtelik a templom a hivekkel, hogy a ferences koz6ss€g_
gel eg1'ritt emldkezzenek meg a szent rendalapit6 boldog
haltrIfuolJd6n a tizenot 6ves 6vfordul6 alkalmilb6i prog-
tamsotozatot szervezett a nagyszSl6si ferences rcndhd,z;
ennek z5,r6akkord1a volt ez a bens5s6ges hangulatfi szer_
tafias. A templorn megteit a ki1l6nb6zd helys€gekb6t ide-
zardndokl6 hivekkel, az oltlrt pedig a nagyszdldsi €s
szerednyei ferences kozoss6g tagjai, valamint szdmos egy-
hdzmegy€s pap vette k6nil. Az unnepi szentmise f5celeb-
r1.nsa Majnek Anral puspok atya vok, aki tizendt €r,-vel

ezelStt a ferences misszi6 tagjaklnt €rkezett Szdldsre, majd
puspokk6 va16 kinevez6sdig annak vezetdje volt. A szent-
mise ut6.n a hivek viriggal koszontott6k lelkipdsztoraikat,
koszonetet rnondva ^ tizefidlt €v szolgtrIata1lL, helytal-
Ilsi€tt.

Majd a Tranzitus szeftafiasa kovetkezett. A csoddlatosan
sz€p dnekek €s zsoltl.rszovegek ktilonosen 1nost, minden-
szentek €s halottak napja fel€ kozeledve kapnak kulonos
jelentSs6get. Szent Ferenc haI6,Ia val6ban boldog volt, ami
nem jelenti azt, hogy konnyek €s fljdaiom n6tkril torr6nt:
,,Fekszik a fold6n, hamu lett az igya, bficsfizik tdle foldi
nap sugira, rnelletre 6.11vdn sok j6 kistestvCre hullat k6ny-
nyeket, hullat konnyeket". 5t is megsirattik, akik nagyon
szerett6k, s 5 sem hagyt"^ el konnyen a foldi \6tet. Az dt
szeret6 Isten irlnti szeretete, vS.gyakozd,sa, az orck 6letben
val.6 nagy hite azonban boldoggd tette 6let6t 6s haldllt is.
Ezdrt hangzik eI az 6nek v6g€n: ,,Boldog Ferencet 6nek_
sz6val lldyuk, p€ldlja 61tet, hogy a harcot diljuk, s j6l meg-
tanuljunk €lni, halni t5le, mig eljon a nap, mig eljon a
nap."

Pappti Zsuzsanna
(A fdnykepet lasd a cimlapon)



a hivekhez €s minden iilakaratfi emberhez
az ukr ainai elno trrv illasztds kapc s 6n
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FELHIVAS

" Krisztusban Kedves Tesw6rek!
Elnokv6lasztds el6tt lllunk. Vajon milyen iegyen a

hozzltrIllsunk a vtrIasztdsokat illet5en: vagyis a ke-
reszt6nyek hozz66lI5.sa - a polg6rok6, akik lJkrainitban
6lnek? A demokratikus t6rsadalomban, ahol a kozj6€rt
az eg6sz n6p felel5s, a vLlaszttrs nagyon fontos
idSszak, hiszen iiyenkor az embernek lehet6s6ge van
€lni a jogdval - vllaszthat vezet5t Gyakran k6rdezik
t5lrink, egyhdziakt6l, hogy milyen m6don vehet r6szt

az EgyhS.z a vAlasztlsi folyamatban 6s a politikai €let
egy€b tev6kenys6g6ben, illewe, r€szt vehet-e egy6l-

tal6n? Meg szeretndnk osztani veletek gondolatainkat,
hogy segitsr.ink min61 jobban felk6sztilni erre a fontos
napfa.

AzEgyhdz az embereket jelenti, a k16rus vezet6s6vei,
aklk szitmitra nem kozombos az lilam elnok6nek meg-

v trIasztlsa. K6teless€ gunk 6lni elnokv liasztasi j o gunk-
kal. Term6szetesen nem akarunk konkr6t szemlllt
javasolni, vagy diktdlni a vftlaszt6knak, hogy kiue sza

vazzanak, ezzel megfosztva 6ket szabad vliasztitsi
jogukt6l. Elienkez5leg, tiszteletben tartv^ minden sza-

vaz6nak a jogdt, az a feladatunk, hogy segitstik az

embereket a helyes dont6s meghozatallban. Ahhoz,
hogy lelkiismeretunknek megfelel6en dontsr.ink, arca

kel1 figyelntink, hogy az elnokjelolt, aki magatartdsival
k6pviselni fogja az lllamunkat a vil6g eI5tt, megtartia-

e a Tizparancsolatot, az Evang€lium szellem6ben pr6-
bdl-e 6lni 6s dolgozni, valamint betartia-e az erkolcsi
alapelveket. Egy jeloltnek a kovetkezS tulajdons6-
gokkal kellene rendelkeznie:

- becsriletess6g,

- igazsdgossag,

- embers6g,

- bolcsess6g

- €sszer1s€g €s j6zan it616k6pess6g,

- a Szentirds szerint: Isten 6ltal megdldott hLzassig-

ban kell 6lnie,

- olyan tovenyhozas l€trehoz6'sltt indivdnyozza,
melyben az Egyhlzunk megfelel5 k6nilm6nyek kozt
fejlSdhet, tor5djon a vallilsszabadsiggal, a n€p ideft'
vel 6s a kornyezet tisz:asAgavaL

Nagy segitsEgtinkre lehet a dont6sben, ha ismerjr.ik a
jeloit m6ltjdt. Miben veff reszt az elm-6lt 6vekben, mi-
Iyen tev€kenys6get folltatott, milyen eredm6nyeket 6rt
el, milyen €rdekeket, ideol6gi6kat temogatott kordb-
ban.

A jeloltnek p6ldak6pnek kell iennie a polgLttdrsai

sztrmdra, 6s tekint€llyel bir6nak a vll6g orszlgainak
vezetSi el6tt.

Hirom tanacsot szeretn6nk adni: el5sz6r - mindenki

felt6tlenril vegyen reszt a vllasztlsokon; misodszor -
semmilyen m6don ne hagyjuk magunkat befolydsolni;
harmadszor - azokhoz fordulunk, akik felel5sek a sza-

vazatok beszed€sl€rt €s szdmol6si6rt: becstlletesen,
igazsigosan v€gezz€k feladatukat, ne 6ljenek vissza

helyzetr.ikkel.
Azt szeretndnk, ha az ukralnai elnokv6lasztds a de-

mokratikus norm6k betandsival folyna. Gondolkod-
junk el a vtrlasztdsok el6tt azon, hogy milyen elnokot
szeretn6nk. Az rJt a teremt6sben m6lt6s6ggal 6s jo-

gokkal ruhlzott fel minket, mert nekrink €s az eg€sz

emberis6gnek j6t akart. Ez Isten torw6ny6nek betarttrsa

6ltal val6swlhat meg. K6nink benneteket, kedves hi
vek, hogy imditokban teljes szir,wel forduljatok Isten-

hez, €s k6rjetek bolcsess6get a helyes dont6s megho-
zataltrhoz, hogy ezzel magunknak 6s a hozz6nk tat-
toz6knak is m61t6 €Ietet biztositsunk. A szem6lyes

imdn kivril avLlasztls napiiig minden templomunkban
imddkozni fogunk a szent liturgidban az igazsagos

elnokvtrlasztds€rt, egy olyan szem6ly megvLlaszttrsd1rt,

aki Istennek a legtetsz6bb, valamint rJkrajna fejI6d6-

s66rt.
Isten trIddsa legyen rajtatokt.

Munkdcs, 2004. okt6ber 8.

f Majnek Antal
munkacsi megyesPtisP o k

Zsarkouszki Peter

i: .-, altald'nos belYndk

fma a.2 dlla.m uezetdidnek
megad.la.sztd.sd6rt

Szfz Mtrria, a katolikus' 6s ortodox kereszt6ny egy-

hdz legkedvesebb szentje! Neked adjuk dt n6ptink
sztiks6geit €.s, sajit gondjainkat. Mi kozbeniln6nk,
hallgasd meg a n6p konyorg6seit 6s imdit, 6s mint
egykor, mikor a foldon 6lt6l, irgy most is, meg-

dics6iilve a mennyben, konyor6gi 6rttlnk. Kony6-
rogj, hogy eg6sz n6punk egyedr.il Kriszrus hit6t
ismerje el. Konyorogj, hogy Isten parancsolata, mely
az Isten 6s ember-tdrs szeretetere tanit, mindig le-

gyen itmutatds n6ptinknek a tdrsadalmi 6letben.

Neh€z megpr6bdltat6sok iddszakAt 6litik, ez€rt

kenjnk t6ged, vEdelmezdje 6s pdrtfog6ia Uktaina
minden n6p6nek, ktilonosen a magyar kisebbs6g.

nek, 16gy sz6szSl6nk Isten el6tt 6s k6rj dlddst tiink,
hogy megfelel6'vezetot v6lasszunk orszdgunknak.
Amen.
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Az is eg3tik m6dja az
6let feletti drcimiink-
nek, ltogjt gjtakran
gondolunk a baldlra.

)Om. J4nos papa

IA.SSU TANC
N€zted valaha, ahogy a gyerekek jitszanak a korhintdn?
Hailgattad, arnint az es6cseppek foldet 6rnek tompdn?
Kovetted szemeddel egy pillang6 szesz€lyes rdptet,
N6zted a tovat(in6 €jben a feikeiS nap f€ny€t?
Lassitanod k6ne.
Ne tdncolj oiy gyorsan.
Az id5 r6vid.
A zene elillan...

Atrepulsz szinte minden napodon?
S mikor k6rded: ,,Hogy s mint?"
Meghallod a v6laszt?
Mikor a nap v6get €r, te tgyadban fekszel,
Tennivalok szazai cikS -^^L r6i6At^662

Lassitanod k6ne.
Ne tdncolj oly gyorsan.
Az id6 rovid...
A zene elillan...

Szoktad mondani gyermekednek, ,,majd inkabb holnap"?
Es llttad a rohandsban, amint arcfua kiilt a bAnat?
Vesztett6l el egy j6 bardtot, hagytad kihfilni a batStsigot,
Mert nem volt idSd felhivni, hogy annyit mondj: ,,Szia"?
Lassitanod k6ne.
Ne tdncolj oly gyorsan.
Az id5 rovid.
A zene elillan.

Mikor oly gyorsan szaladsz, hogy valahovt el€rj,
Eszre sem veszed az it 6rdmet.
Mikor eg6sz nap csak rohansz.s agg6dsz,
OIyan ez, mint egy kibontatlan ajind€k... melyet eldobsz.
nz flet nem versenyfutis
Lassits, ne szaladj oly gyorsan
Halld meg a zen€t
MielStt a dal eiillan.

Ismeretlen szerzd

5

Ugye csak tavaszig?

ElSszor elntentek a madarak.
F€szke k maradtak alresen rnog1ttaik,
s a leuegdeg megszrlnt csicseregni -
Ugye csak tauaszig?

Aztan elmentek a leuelek.
Es szintelen 6s sotdt lett az erd.6,

€s kosza szelben kezdett dideregni -
Ugye csak tauaszig?

Azutan a uird,gok mentek el,

Most koszorube kotjLlk az utolsot,
elboritani sfrb antot, koporsot.
Ugte csak tauaszig?

Akkor majd iljra csicsereg az egbolt,
€s kiz)ldtll az erdd ,1s meleg lesz,
6s uirag nyilik. Fazunk, bucsuzunle, de
ugye csak tauaszig?

Most rn€g ualaki elmegt, aki draga.
Megy a madarak As uiragok utjAn,
megyfenyesebb 6s melegebb bazdba.
Kisenink ualakit.

A szeretettdl m.eleg, tiszta hangot
nen'r balljuk tobb6, nem ldtjuk afenyb
sz€p mosolyt. Megjtaink es bucsuzunk,
de ugye csak tauaszig?

^AtMeddig, Uram? -Es borun es kodon
es konnyon, gyaszon dtbatol a udlasz
uigasztalo es csendes ragtogassal;
Igen, csak tauaszig!

X

Azt vallom a halAlr6l, hogy Srmenet.
Ez lesz az 6n hirsv6tom.
6lesz a menny kapuja. 6lesz foltdmaddsom...
Ne reszkess teh6t, lelkem, ne rettegj6l!
Amint a vil6g teremt6sekor a L6lek a kS.oszra ereszkedett
Es megteremtette Isten a viI5,got,
Ugy jon el most is, hogy mindent irjjdteremtsen...

Carlo Carretto

Ani az 6letnek, a haldlnak is

ertelmet ad.

ait oi ne de Sa i n t-Exupe ry

A halAl marad6ktalanul kihuzza a
ralait a ldbunk al6l,
hogy kiszolgdltasson bennr,inket
az Eg er6inek.

Pierre Teilb'ard de Cbartltn

A mi imdnk csek6lyke valami - de
hogy az elhunyak imddkoznak

;:#i;r"* ki':N^ttp vataszukat,
az egy olyan m€ly val6sAg,
amelyet sohasem leszr.ink k6pesek
meg6rteni, l

kimleriteni 
aeinnota Scbneider
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Az Isteni Irgalmasseg tanttsigtevdi
M agj,t ar k dp olndt s z enteltek Lengy elor s z d'gb an

,,Unnepi drommel gyiilttink ma

egybe a Szentek kozoss€ge kdpolna
felszentel6s6rc. Ezt a ktrpolntrt a ma-
gyar Egyhitz fogadalmi adomlnya-
k6nt ajdnljuk fel az Isteni Irgalmas-
s6gnak. M6lt6 kifejez€se ez a magyar
kdpolna a lengyel 6s a magyat n€p, a
lengyel €s a magyar EgyhLz 5si ba-
ritsiglnak 6s tesfv6ri szeretetenek.
Ha v6gigtekinttink a kSpolna gyo-
nyor6 mozaikjain, nem csupdn ma-
gyar szenteket 6s boldogokat l1runk,
hanem olyan szenteket is, akik a 16-

gi6 n6pei sztrmLra fontos tantsS,g-
tev6i voltak Isten Irgalmassdgdnak 6s

Krisztus szeretet6nek" - mondta Erd6
P6ter biboros, Magyarors zig primisa
okt6ber 9-6n, szombato^, a lengyel-
orsztrgr Krakk6 melletti Isteni Irgal-
masslg bazll|ktjlban taltrIhat6 ma-
gyar klpolna felszentel6sekor tartott
szentmis€n.

A Krakk6 melletti Lagiewniki kis
vdrosdba, Fausztina n5v6r 6let6nek
€s l|tomilsainak helyszin6re egyre
tobb orszigb6l 6rkeznek zar6ndo-
kok. Ezen a szombati napon a ma-
gyar hivek toltdttek meg az Isteni
Irgalmassdg bazllikit. Az tinnepi
szentmise uttrn Erd6 P6ter biboros,
MagyarorszS,g primdsa felszentelte a

Szentek kozoss6ge magyar ktrpoIndt,
mely mostanra k6szr,ilt eI a magyar
hivek adakoztsdb6l Az unnepi alka-
lomra csaknem a teljes magyar pris-
poki kar, szdmos pap 6s tobb mint
otezet magyat zarindok €rkezett.

Szlovlkr/b6l nyolc aut6busszai 6r-
keztek hivek Vladimir Filo €s Anclrej
Imrich prispokkel, valamint iobb
pappal egydtt. KirpiLraljit,\Iajnek
Antal munkdcsi megy6spuspok €s

Hidlsz Ferenc OFM puspoki he11.16ft

k6pviselt6k.
A szentmise v€g6.n EtdS P€ter bi

boros felajlnlotta Magyarorsz6got €s

a kornyez6 orsztgokat az Isteni
Irgalmasslgn ak, majd Franciszek Ma-
charski biboros, Krakk6 6rseke adta
6t Szent Istvdn kirdly erekh-6j€t, ame-
lyet Nagy Laios magyar 6s lengyel
kirlly 1370-ben a ket or-rzag egy-
s6g6nek jel6ul vitt Lengl'elorszdgba.
Az erekly6t a szentmise uren a ma-
gyar klpolntrban helyezt€k el.

A magyar kdpolna falain mozaik-
k6peken taIlihat6 szimos ffragyar,
lengyel, kdz€p- 6s keiet-eur6pai

szent, valamint szenteletli szem€ly
kozott megtaldljuk tobb kirpAtaljai
v€ttan(t - IHira Sindoq Orosz P6ter 6s

Boldog Romzsa T6dor v6rtanir pt-is-

pokok - 2tbrAzol6s6t is. A mozaikokai
Puskds L6s z16, k6rp6taljai sz6r mazdsfi
gorog katolikus pap k€szitette.

A krakk6i Szentek Kozoss6$e K6-
polna meglldisa alkalmab6l ldiidott
rizenet6ben II. J6nos Pii pApa kife-
jezi orom6t, hogy l6trejott a kipolna,
amelyet a fnaryar katolikusok hite 6s

trldozatk€szs6ge 6pitett a Szentek ko-
zoss6ge (Communio Sanctorum) tisz-
teletere. Orom szAmS.ra az is - trll az
r,izenetben -, hogy az unnep6lves
meg1lddsra a Magyar KatoLikus Pris-
pdki Kar tagjainak, a rnagrat koz6let
k6pvisel6inek 6s e tesw6n orszS,g za-

rlndokainak sokas6ga jelenl€i6ben
kertii sor. A pdpa hangsfilrozza a

lengyel 6s a magyar nemzet €tsz1,-

zadokat 6tOIeI6 tesfv6ri kapcsolar6t
6s lelki kozoss6g6t. Az (tj kdpolna
ennek a baritslgnak bizorysiga -
irja. A Szentatya megeml6kezik arr6l
a kozos hitbeli oroks6gr5l is, amely
az €letszents6g olyan pompds gyri-
molcseit termette, mint Szent istvdn
kir6ly, Szent Hedvig 6s Szent Kinga.
Az tj klpolna tantrsigot tesz epr6l a

kozos oroks6gr6l.

A Magjtar Kurir es sajat infgnna-
cio k a I apj an oss ze dllitotta :

:: PaPai Zsuzsanna
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- Pdisptik atya bogyan keriilt kctpcsolatba a
F o k o I dre -ru o z g alomm al?

- A hyolcvanas 6vek elej6n, m6g Budapesten hivott
meg egy tanlvinyom d,desapja egy nyilt napra, ahoi be-
mutatkoztak 6s tanfrs6got tettekaz akkori fokol6r6s tagok
illewe vezet6k.

-Ekkor mdr be is kapcsol6dott a mozgaloruba?
-Nagyon tetszett a mozgalom lelkis6ge. Az egys6g.lel-

kis6ge, a kozoss6g Cpitese €s litaltrban az evanglliumra,
a Szentir{sra, az Isten r,izenet6re, szavS.ra val6 figyel€s na-
gyon szimpatikussd tette a kozoss€get. Nagyon szoros
kapcsolatot nem tudtam folvenni veltik, csak n6ha-n6ha
tudtam elfogadni a meghiv6sukat, hiszen akkoriban szer-
zeteskent mfikodtem, tanultam, aztan tanitottam. Azutan
hosszfr szlinet kovetkezett: KLrpitaljLra jottem, 6s itt mdr
csak lazLbb kapcsolatot tudtam tartani a lelkis6ggei. Mlr
prispokk6nt hwtak meg a munkicsiak kozvetit1s1vel egy
R6ma melletti, Castel Gandolfo-i taItrlkoz6ta Szemedi Ji-
nos gorog katolikus prisp6k aqrival egytitt abb6l az alka-
Iomb61, hogy Munkicson mdr vagy tiz 6ve elkezddd6tt a
mozgaiom. Sajnos csak k6tszer tudtam r6szt venni ezen a
taltrlkoz6n, amit minden 6vben megrendeznek a Fokoldre
lelkis6g6vel rokonszenvez6 prispokok szlm6ra.

-Reszt szokofi-e aenni a kdryAauai rendezud-
nyeken?

* Meg szoktak hivni n6ha a taIllkoz6lkra, b6r egyre rit-
k6bban. Mivel itt litalitban ukrdn nyelven megy abesz6l-
getCs, ez nekem sajnos neh6zs6get okoz. Viszont onilok
annak, hogy n6hdny papunk szint€n az &dekl6d6kh6z
tartozik, €s 6k eljlrnak ezekre a taI6Ikoz6kra.

-Mifogta meg a mozgalomban?
-Akkoriban, a nyolcvanas 6vek elej€n az€rt tetszett,

mert flgy 6reztem, a ferences hivatdsomban er6sit. Az is
tetszett, hogy 5k senkit nem akarnak mds k6z6ss6gb6l
elvonni, hanem mindenkit a maga hety6n akarnak meg-
erSsiteni, s5t, vissza is kr_ildik az embert a r6gi kozoss6g6-
be, hogy ott legyen vtl6git6 szerepe. Osszefoglalva: mind-
az tetszett a leikis6gtikben,. ami a ferencess6gben is
megtetszeti nekem, s ami a kereszt6nys6gben is, teh6t
mindaz, ami az evang6lium J€zusira irinyrtja a figyelmet,
az 5 tanitS,sira 6s annak nemcsak egy€ni, de kozoss6gi
meg6l6s6re is.

-A r6mai nagjt taldlkoz6n kiutil r6szt aelt-e tnds
taldlkozdkon is?

-N6hdnyszor Lengyelorszdgban is r6szt vettem a szin-
t6n prispokoknek rendezett kisebb taISlkoz6n. Ott rovi-
den, k6t nap alatt elmondjdk a r6mai drnapos tal6Ikoz6
tlmail lde a kdz€p- 6s kelet-eur6pai prispokdket hivjdk
meg. Nem csup6n az elm€Iet atadasa a dont6, hanem az
egymdssal val6 ismerke d€s, baritt kapcsolatok kialakit6,-
sa, tehtrt a testv6ris6g 6po16sa. Atal6lkoz6 vezet6je igyek-
szik mindenkinek megadni a sz6t, hogy mindenki hoz-
zSsz6lhasson a t€mlkhoz, illetve tanrisigot tegyen arr6l,
sajit €Iet€l:,en hogyan tudja 5 azt az eszm6t, azt az idealt
megvalositani.

-Mi a udlemdnye Cbiara lubicbrdl a mozgalom
ala.pttdjdr6l?

-ElSszor csak az 6let6r6l hallottam 6s olvastam sokat,
de amikor talllkoztamvele, az volt a benyomdsom, hogy
tok6letesen hiteles mindaz, amtt hallottam r6la. Ez a g4
€ves, a pipAval egyid5s asszony teljesen hiteiesen tudia
azt m€g most is elmondani - sug6roznl,, mondhatjuk _,
arrfft 6 meg6lt, 6t61t az 6 61et6ben, keres6seiben. Ugyhogy
val6ban nagyon-nagyon ielkesen tudja elmondam Alrall_
ban roviden 6s igen tomoren, egyszerii szavakkal, p6ld1t-
val azokat az 6rok6rv€nyfr igazsS,gokat, amik meg6rintet_
t6k az 5 sziv6t, €s ami€rt oly sokan kovetik 6t.

-Miljten emldkeket 6riz nilo?
- Sok 6rdekes dologr6l mes6lt 6 is, ill. videofiimen ldt_

tam, amikor pEldlul iszlilm kornyezetben j6tt. Talln a
legizgalmasabb a New York-i Harlemben tett !6togat6.sa,
ahol egy mecsetbe engedt6k be. Mlr 6nrnagtrban ez is
csoda volt, hogy egy ndt beengedtek oda, 6s beszEini is
engedt6k. A rovid besz6de v€g€re 6gy ltalakult a hall-
gat6siga, hogy ezek a mohamedb,n, n€ger f€rftak a
v6g6re szinte megldgyultak az 6r6mtdl 6s att6l az or6m_
teli felfedez6st5l, hogy a kereszt6nyek Istene a szeretet
Istene, 6s nem az 6 ellens6.sLik, hanem szereti dket is.
Megdobbent6 volt tapasztalni, hogy Chiara besz6di6t
mennyire a Szentl6lek ereje itatta 6t, hiszen ezt a gy6zel-
met nem 6 6rte el, hanem a szavain 6tsug6rz6 L6lek, Aki
meg tudta gySzni ezeket az embercket, mohamedtrnokat,
hogy 6 nem ellens6g, 6s az d Istene val6j1ban az 6
Atyjuk, az 6 Istenik is. Valahogy ezt sejrem6k meg, ezt
mondtdk el, amikor Chiara besz6de uttrn ezek az embe-
rek is megsz6laltak, 6.s ezekrSl az llm€nyeikrdl, pozi1v
tap as ztalatatkr 61, p o zitiv cs al 6 dd s ai kr6l b es z€ 1tek.

Ugyanez tort6nt az indrai besz6de utdn is. Ott m1g az
volt az izgalmas, hogy a kereszt6nyek kdzott van egy
Gandhit szeretd kor, 6s term6szetesen a tobbi vallds hivei
kdzltt is. Ezeknek a tal6lkoz6j6n Gandhi 6s Szent Ferenc
kototte ossze a hindu 6s kereszt6ny embereket. Sz6p voit
iltni, hogy k€t karizmatikus ember szeilemis6ge hogyan
tudja k6zel hoznl egymilshoz a k6t krilonboz6 vallilsi ko-
zossCget. Chian 6ppen ennek segits6gdvei tudta abesz€-
d6t is eimondani ott, egy nagy vall6sk6zi talAlkoz6n.
Ugyanaz volt a tapasztalat mindk6t kozoss6g t€sz€r61,
mint a Harlemben is.

Volt m6g egy nary 6lm6nyem, szintEn egy videofilmrdl:
amikor lrakba 6s hlnba Iltogattak ei egy konferencilra a
kozoss6g papjai 6s teswerei, 6k is a szeretet Isten6r6l be-
sz6ltek ott. Ezeken az elSadtrsokon tobb sztrz muszlim
teol6giai haIIgat6 volt jelen, 6s nagyon kellemesen csa-
i6dtak a kereszt€nyeknek ilyen Isten6ben, akir6l 5k be-
sz6ltek. Az osszes ilyen tapasztalat azt bizonyitja, hogy
sokf6lek6ppen mutatjuk be Isrenilnket. De igy l6tszrk,
hogy ez az lstenk€p, amirSl a Fokoldre besz61, ez a Sze-
retet Isten6nek olyan meg61t k6pe, amelynek a sug1lzi.sa,
irlerveameggy6z6*.:,";r:;;y:;:;,r;ffiT::::,:::"

Mutassuk be a szeretet Isten€t
Majnek Antal piispiik a Fokoldre rmozga.lomrdl
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,,E&l nemzet ua,gjttok'

Larissza a nevem, a munk6csi
poliklinika olvosa vagyok. A Foko-
l6re mozgalommal 1993-ban ismer-
kedtem meg az e1s5 Mdriapoli alkal-
m6b6l, melyet a szlovtrk tesfv€rek
szeweztek.

,,Egy nemzet vagl'tok" - mondia
VI. Pel pipa. A Fokollre mozgalom
az EgyhAz r€sze, melyben fti 6s

krllonbozS hivatdsok szulettek. A
fokollr6k €s fokolarinl.k f€{i 6s n6i
fokolirokban 6lnek a vlllgban; doI-
goznak, mint a tobbi embeq de

elhagyt6,k a hatalmat, csalldot, min-
dent. A fokollrok, mik6nt maga

Chiara jellemzi: ,,...r-rjszerfi kis kozos-
s6gek, ahol mindenki igyekszik
kolcsonos szeretetben 6lni, 6s ilyen
m6don megtartani maguk kozott

J€zus 6lland6 jelenl6t6t." Mert J6zus
azt mondta: ,,...ahol ketten vagy
hlrman osszegyiilnek az €n nevem-
ben, ott vagyok kozotttik." (Mt
18,20) A Fokollre tagjai lehetnek
h6zas emberek is, akiknek szint6n
az a hivatlsuk, hogy teljesen odaad'
j6k magukat Istennek, 6s kozben tel-
jesits6k koteless6gr.iket. L6tezik on-
k6ntesek igazata is. Az Evang6lium
szerint 61nek, melynek segits6g6vel
megfjitjdk 6s 6l6nkitik a tdrsadal
mat. Az onkentesek csoportokat
alapitanak, melyeket,,mag"-nak ne-

veznek; ittJ6zus kozels6g6t 6lik meg
maguk kozott.

A Fokollre mozgalom jov6j€t a

fiatal generdci6 jelenti. Ezeket a

krilonboz6 korf fi(rkat 6s llnyokat
,,gen"-eknek (ejtsd: dzsen) nevez-
zuk. 6k is a mozgalom lelkis6g€t
igyekszenek szivb6l meg€lni sailt
6letkonilm6nyeikben. Kisebb cso-
portokban taliikoznak, hogy ott
k6szr.iljenek fel arca, hogy a fiozga-
iom 16nyeg6t iskolekban, egyeteme-
ken, jitsz6tereken, m6s int€zm€-
nyekben, zen€szek 6s' mriv6szek
kozott is teriessz6k.

A mozgalomhoz papok 6s szemi-

naristlk is tartoznak. M6r n6hinv
6ve rendszeresen talllkoznak egr--

m6ssa1 a ptispokok is - a mozgalom
bar\tai az eg€sz vrl6gr6l

Kitrpdtallin tudtommal csak -r\Iun-

kdcson vannak fokol6r6sok, n6h6m
csopoftban, maryar 6s ukr6n nr-el-

vfiek. Itteni kozoss6geinkben 7992

6ta talfikozunk rendszeresen egl--

mdssal: havonta van talLlkozo a

gyerekek, valamint nlhlnY onk€n-
tes holgy 6s az eg6sz kozoss€g

sz6m6ra. Ezeken a talllkoz6kon az

flet ig€j1n elmElkedrink. Az Elet

ig€je egy idlzet az Evang€Iiumb6l,
Chiara Lubich magyattzattrrzl. me-

iyet - havonta - minden foko16r6s

kozoss6g megkap a vlllgon. Ezt €llk
meg a villgban, igy vdlnak eI5

Evang6lium ml. A tal6.lkoz6 i€nr-ege,

mint ahogy azt a mozgalom lelkis6-
ge megkivdnja, hogy J6zus koztr.ink
legyen. Igyeksztink tirlldpni prob-
l6mdinkon 6s aggodalmaskodisun-

kon. 6s az 1g6n keresztril r6hango'
lodni a Szentl€lek befogadistua. A
raldlkoz6kon megosztjuk egymdssal
torkev6seinket, tapasztalatainkat,
melyek a lelkis€g gyumolcseik6nt
tapasztaltunk meg 6letr.lLnkben on,

ahol €ppen vagyunk: a munkahe-
h'en, a csalldban, az utcin, az izlet-
ben... Ez kolcsonosen gazdagit min-
ket, mert p€ldirt ad arra, hogYan 6r-

t6keljem a ntrlam ad6d6 hasonl6
helyzetet. Er6siti kozttink a szerete-

Iet.
Vannak nagyobb taliikoz6k ts, az

figynevezett Mdriapolik - Miria v6-

rosai -, melyeket 7949-ota 6r'ente

egyszer rendeznek krilonf6le orsztr-

gokban. tJkrajnlban 1993 6ta h€t aI-

kalommal rendeztek Mlriapolit,
legut6bbit ez 6v augusztusfban,
Munklcson, A kozossEg az irj kultr-r-

r66rt mott6val. Egv Mlriapoli min-
den lakoja igyekszik kolcsonos sze-

retetben 61ni egymdssal, megllni az

Evang6liumot. Ezek a tal6lkoz6k 3-4
napig tartanak. Mir itt 6szrer-ehe-
t6ek az 6j tirsadalom kor-v-onalai.

Kr.ilonboz6 korir 6s hivatdst embe-

Tald.lkozas Cbiara Lubicbhal Iengl'elorszdgban
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r ek talllkoznak: papok, szerzetesek,
szerzetesn6k €s vtl6.giak. Gyakran
meghivjuk rokonainkat 6s bar6-
tainkat, akik nem jltrnak templomba
6s katolikus kozoss6gekbe. Az ilyen
r€sztvev5ket a Mlriapoliban kiilonos
figyelemmel ovezik, igy az ,,q"
embereknek lehet5s6gilk nyilik
megtapasztalni, megismerni a Foko-
I1"re mozgalom l6nyeg6t. Bn pl.
munkahelyemrSl a koll6g6imat hiv-
tam meg.

A Miriapolik gyakori vend6gei
Kijev 6s Lemberg lakosai is, ahol
szint6n vannak fokoldr6sok. A r6.szt-
vev5k tbbbs€ge gorog katolikus, a

SzIovdkilb6l €rkez5 vend6gek 16-
mai katolikusok, de vannak koztr-lnk
pravoszlAvok 6s evang6likusok is.
Az egys6g karizmljiq mint a

Szentl6lek ajind€k6t", Chiara Lubich
fedezte fel a bar6tn6ivel m6g a II.
viligh1,bori alatt. ,,Minden meg-
rongll6dott: a hAzak, az emberi €Ie-
tek, az ifjtsdg tdeiljai. Mindez
felvildgositoti minker, hogy minden
hi/baval6. Ennek ellen€re mi ke-
restLik az elel er-telmet, az ideah, ami
nem mirlik el, amelyet egy bomba
sem tud megsemmisiteni. ns mi
megtaiiltuk a vtrIaszt. A vdlasz - Is-
ten. Ujb6l meg6rtettr.ik 5t, olyannak,
amilyen 6 val6jtrban - Szereternek.
Mintha f6ny viligitott volna be min-
ket: Isten szeret minket. Isten figy
jelent meg nekiink, mint egy Edes-
apa, akinek mi vagyunk a lAn1,ai.
Hinni kezdtunk a szereretben' - ig1'
ir err6l Chiara.

Egy alkalommal, amikor az 6v6he-
lyen, a bombizls el5tt, a sot6r pin-
c6ben gyertyalLng mellett olvastik a

Szentirdst, az egyetlen konyvet,
melyet mindig magukkal vittek, te-
kintettik megakadt ann6l a r€szn€\,
alrol J6zus imddkozik az AryjAhoz:
,, . hogy mindnydjan egy legyenek;
ahogyan te, Atyim bennem vagy, 6s
6n tebenned,6gy 5k is egy legyenek
mibennr.ink..." Qn 17,21) Neh6z
megCrteni ezt az id€zetet, de nekik
figy tiint, hogy nem csak meg6rtet-
t6k, de pont ez6rt szlilettek, meg-
6rezt6k a hivardst az egysegre,
melyr5l J6zus tanitott. Az egyseg -
mozgalmunk c61ja. Lelkisdgrink irj-
donsiga a kozoss6gi jellem. Amikor
J€zus, legnagyobb fljdalmtrban, a

Fokolaresok taldlkoz6j a Munkitcson

kereszten feikidltott - ,,Istenem, Iste-
nem, mi6rt hagltll e1 engem?" -,
emberk6nt tapasztalta meg az Isten-
t5I val6 elszakadS.st. Ez€rt J€zus je-
lenti szimunkra az er6t ahhoz, hogy
megtartsuk az egyseget Istennel 6s

-^^.,-l- 
l.x-xf*

r l l4l;ur rA NUZUT L.

i-rr,.bn a Fokolire mozgalom eltal fe-
deztem fel Isten sz€.ps6.g€t, a Sze-
retetet, mint ideilt, a szeretetre va16
hivatS.st, az €letszents6gre va16 to-
rekv6st, erSsebb akaratot, hogy sze-
ressek. 1993-iS nem tor6dtem
Istennel, szamomra 6 el6rhetetlen
volt, nem foglalkoztam a le1kemme1.
Templomba l992-t5l jirok, de
eleinte csak 6desanyim unszolislra
tettem. A Fokoldre iital radrktrlisan
megvAltozott az 6letem. A mfsik
fontos dolog: itt mesodik csalidra
leltem, any6kra, aptrkra, testv6rekfe
a vilig krilonboz6 orszAgarban:
Iztaelben, Libanonban, Olaszorszig-
ban, Szlovtrkiiban, Csehorszdgban,
N6metorszlgban stb. Ez mindig
oromot jelent nekem, merl egyke
vagyok. Egyszetii, ltlagos csalid
voltunk. IdSvel mostohaapdm meg-
betegedett, ami komoly hatS.ssal volt
a csal6dbeli kapcsolatokra. Pont ek-
kor ..avatkozott" Isten az 6letembe,
6s m6lyrehat6 segits6get nyfjtott,
melyet mostaniig is iliand6dn 6r-
zek. Eml6kszem, hogy az elsS az
volt, hogy elmentem a templomba;
ez nagyon fontos lett szamomra.

Nagy ajdnddk volt az is, hogy 16
h6napig elhettem az olaszorsz|gi
Loppian6ban, Firenze kozel6ben.
Ennek az liland6 M6riapolinak 800
lak6ja nagyon nagy szeretetben 61.

Tobbszor taltrlkoztam Chiara Lu-
bichhal, el6szor 7995-ben Olaszor-
szigban, egy foko1lr6s ifjirslgi
kongresszuson. Nyolcezren gyiil-
ttink ossze az eg€sz vi16gr61. M6g
most is emlekszem szavaira, me-
lyekkel a besz6de v6g6n hozzink,
fiatalokhoz fordult: ,,Neh6z a ke-
resztetek? Legyetek erdsek! Vegy€tek
a keresztet kezetekbe 6s vigy6tek,
mint egy ziszl6tt"

1996-ban Varso kozel6ben egy rlj
Miriapoii megnyitdsakor sikerillt ke-
zet fognom veie. A Chiar/anak adott
koncerten Ukrajnib6l 6rkezett cso-
portL:nk elenekelte az Eousnnya,r,r c.
ukrdn 6neket, amit rogton forditot-
tak i.s neki. Meghatofisegiban kon-
nyek szoktek a szem6be.

Minden talllkozis Chiarfwal ha-
gyott valamilyen nyomot a szivem-
ben. Minden alkalom utdn levelet
irtam neki, melyekre azonnal vtr\a-
szolt is. Emlekszem, az egyik leve-
16ben magdnak k€rt Eletig6t, egy
rd1zetet a Szentiri.sb6l. Ez az id6zet
meg most is sokat jelent nekem,
igyekszem a szerin elni.

Koszdcs Larissza
( Ukran nyqlub6l forditotta:'' 

ztabei ndtg
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A M ozgalom b emuta'td's a'

A Fokolare mozgalom a II. vlllghitbor(r idejdn kelet-

kezett. Az erdszak 6s gyflolet kozepette Chiata Lubich €s

tlrsai az egys€g Cs 
^z 

egyetemes tesfv6ris€g megval6sittrslt
tekintettCk - 6s tekintik ma is - legf6bb cCljuknak. A leg-

kul6nboz6bb f o glalkozist, kulOnb oz5 ttrr sadalmi r6tegek-

hez tartoz6, kulonboz5 vall6s'6 vagv nem valllsos meggy5-

z5d€sf emberek koteleztek itt el magukat, hogy egy

szoliddrisabb, egyesult v rllg magiit alkoSsik.
Ennek eISzm€nye az volt, hogy 7943-ban Chiata Lubich

6s e1s5 t6rsn6i 6jra felfedezt€k maguk szLmdra az evaog€li'-

umot, 6s elkezdt6k egyutt megval6sitani. Szem6lyes 6s ko-
zos €letuk nemsok1ra jelentSsen megvlltozott. Az els6 kis

csoport tev€kenysCge nag,von hamar mozgalommt sz€Ie-

sedett 6s elterjedt; el5szdr Olaszorszigban veft gy6keret,

aztdn Eur6ptrban 6s az eg€sz vrI6gon, kiilOnboz5 n6pek 6s

kuitirrdk kozott,
A lelkis€gi irinyzat az evang€ltumi szeretetet allitia k6-

z€ppontba. Ebb5l egy lelkis€gi 6s tirsadalmi megfijuldsi
mozgalom szr.iietett. Az egys€g lelkis6ge n6ven emlegetik.
mely kifejezetten kdz6ssegi lelkis6g Olyan 6letstilust alakit
ki, mely a kereszt6ny tanokb6l merit - b6r nem hagyja ft'
gyelmen kivnl, s5t hangsttlyozza a mls valldsokban 6s

kultirrlkban €15 hasonl6 6rt€keket - €s igy ad vtrlasz az

Clet 6fteim6t 6s hiteless6g€t €rintd k6rd6sekre, valamint
hozzfLjirul a b6ke €s az egys€g megval6sitisLhoz a vrIS'-

gon. El6it€1etek omlanak t)ssze; az igazs|g 6s a szeretet

magjai, melyek ott €lnek a krilonbdzS kultirrdkban, egy-
mdst kblcsonosen gazdagit6 kinccs6 vtrlnak. Uj tivlatok
nyilnak a tlrsadalom minden teruletdn, a kult(rra, a politi-
ka. a gazdasltg €s a m[iv6szet vildgdban.

Kulonboz6 kulturilis k6rnyezetben €lik ezt" a lelkis6get,
s igy term6keny pirbesz1d nyilik:

Hajtds

- a katolikus r-illgban az egyes emberek 6s a kdlonboz5
csoportok, mozgalmak €s tdrsasdgok k6z6tt, hogy meger5-

siBek az egys€get:

- a ktilonbozS keresz:€nv egyhlzak k6zOtt, hogy a teljes

kozdss€g fel€ hala-'::::i:
-a kulonbbz6..-a"1s:skal €s a nem valllsos meggy6zS'

d€sfiekkel. Egnin i5:el-.zenek az igazsig teljess6g6re €s az

egyetemes tesn-€irs3g neglal6sitisdra, amire a villgon
mindenki r'6r.

A Mozgalmar sc,t=,: ember alkotja: fiatalok 6s feln6ttek,
kis 6s nagr- g.-e:e.;-<" c.-<a16dok 6s papok, kiiionboz6 ren-

dekbe tanoz5 sz-==-:sek €s szerzetesn5k, valamint pus-
pokok is.

Az id5k, o.'.-a::--1:: < :ionb oz5 konkr€t kezdem€nyezdsek
sziilettek. ii::---:'i'',. teruleten az Abba iskola, mely egy
megiijult s:-:1:: ..-:.::tlgozisin firadozik; gazdasigi t6ren a

Kozoss€g: 'l.z-'s-:-g ien'e, melyben tobb, mint 700 c6g k6-
telezte ei :::::.i:: regszuletett a Politikai Mozgalom az

Egys€g€::. el::- "ji-il tan[rsigtevd v6rosklk, szocillis 16-

tesitm€r'.':.;. r: :ik €s foly6iratok miikodnek.
A F:.::-1:= :--:z-aalom azok koz€ a virAgzo egyhazi noz-

galma; .,,.= ,a-czik, melyekr5l a pipa irgy nyilatkozott,
hogr': i.=::-i-e< vllasza korunk drimat kihivdsaira.

A Sz=::*.:3.; '962-ben hagyta 16vi, majd 1990-ben ezt

rnege:-.'-=--- :z az6ta tort6nt fejl6dds6re n6zve is. Kulon-
boz5 :''s::--::3seket kapott az ortodox egyhtrzak, az angli-
k6r,. zz =-.-::l.-a€iikus 6s a reformtrtus egyhtrz, kulonbdzS
va11is:.; -.-.-.:aint kulturdlis 6s nemzetkdzt szewezetek 16-
^-A-< -- --;^-

-l i'l:iu=-rn a 60-as 6vek v6g€n €rkezett el Magyaror-
szlg:.. l.:3 tJ0 tagot sz6n\tr1, €s mintegy 10.000-en kap-
csc-i ::::.;':czzt kiIonb6z6 formlban.

-:- t : a. gr,' a r ors z ii gi Fo kol ar e mo zg a I om h on I apj a a I apj dn
(www.fokolare.bu)

Loppiatro
a.aa83/ a szeretet aersenye

Takin m€g dldnken 6l benniink a k€pt, amikor Atlt€nban, az olirttpiai
jdtdkok ala.n egjt-egit megmdrettetds utdn a uiltig ninden tdjdrdl dssze-
gjttilt dlsportol6k kdziil dobogdra ldp a legiobb hdrom, €s ntegkapja a
bronz-, eziist- oag! a.ranydrmet, lcozzd koronak&t't a babdrkoszortit'
bisz eglt-eg1t sportdgon beliil most 6k lettek a legiobbak" De sejtbetiiik'
mennyi munka, izzadsdg ds ed.zds d.ll e git6zelmek mcigdtt. \os, ezek ldt-
tdn mindig eszembe jutnak Szent Pdl szaaai: ,,...aki r€srt '""esz a aer-
senyben, mindentfll tart6zkodik: 6k azdrt, ltogit betz'atag koszonit
nyerjenek, mi pedig bogy heruadlcatatlant," (I Kor 9,25) A ndpek apos'
tola tudta, ltogjt gjtakoddssa'l iinmegta'gaddssal sok fitinderrt el lebet
6rni egjt sportban, de anndl inkdbb ismerte a' szeretet terntdszetdt.
Tudatni akarta mindenkioel, ltogy nem eldg a szeretetr6l besz€lni, nem-
csak ohtasni ds hallgatni kell az Euangdliumot, ltantetn gltakorolni ds
dletre udltani is.

Ez a gondolat 6rintette meg korunk Hisz szeme e15tt d51t ossze minden,
egyik nagy karizmatikus egy€nis6g6t amit elpusztithatatlannak v€lt, mindaz

- Chiara Lubichot is. M6g fiatal llny- az idetrI, amire koribban buszke volt.
k6nt, a mdsodik vrlSLghStbotu idej6n, a Meg6rtette, hogy minden muland6,
bomb6z6s alatt egy 6v6helyen kem6- egyvalamin kivriLl, hogy csak a szere-

oyen elhat|rozta, hogy viszonozni tet az az ide1l, amely elpusztithatat-
fogja Isten hatdrtalan. afyai szereletel. lan. Es ez a szeretet maga Isten, aki

v6gtelenul szereti 5t 6s minden em-
bert. igy hasonl6 szeretettel fordult
lsten €s ez emberek fel6, akikben
Krisztust latta. Fiatal baritaival egyiitt,
akik mlr akkor meg€rczt1k ^ kadz-
mlt, amit Chian Istent5l kapott,
elhat6rozt6k, hogy az evang€Iium
szerint fognak €lni. De mdr az elej€n
neh6zs6gekbe [tkoztek, €s megenet-
tek, hogy m€g hosszir utat kell
megtenniuk, n'tg a szeretetuk tok6-
letes lesz. Ez az tt azonban nem
t€tlen vtuakozdssal kell hogy teljen,
hanem szorgalmas munkival 6s imld-
siggal, vagyis a szetetet gyakorlls|'
val, amely annyta sokszinri 6s vtrl'
tozatos. Chiara €s barttai sokat gon-
dolkodtak azon, hogy milyen i6
Ienne, ha a foldon lenne egy hely,
ahoi mindenki isten ak^ruta szerint
igyekszik 6lni, egy vdros, ahol gyako-
rolni lehet a szeretetet. Igy szuletett az

otlet a m6r megl6v5 Fokoldre moz-
ga\n6.n belul. Am a Gondviseles kiss6
vatatott mag5ta...



7964.ben azonban a j6l szitudlt tos-
canai Folonari csalid egyik tagja,
Yincenzzo Folonari, aki rrrag is
m6lyen hivd volt, egy foldbinokot
ajind€kozott a mozgalomnak, nem
messze Firenz€t5l, egy kis teleptil€s,
Incisa Valdarno mellett. Itt n5tt ki a
f6ldbdl, szinre €vek alatt, egy kis'vd-
roska - Loppiano. Evrdl 6vre frjabb 6s
(tjabb h6zak €ptiltek itt. Ma Loppiano
m5l szinte teljesen 6nelldt6. Saj6t p€k-
s6ge, hatalmas konyhtrja, s5t bfitor- 6s
konzewgydra is van. Abittorgyirban a
konnyen megmunkdlhat6 toscanai
olajfikb6l f5leg gyerekszoba-birtoro-
kat gyirtanak, a konzewgylrban pe-
dig finom €szak-oLasz sz5l5kb5l
k6szillt borokat, ridit5ket. Most 6ptil a
baziliklLja, melynek feiszentel6s6re ez
€v okt6ber 19-6n kenil sor. A vS.roska
kis hdzcsoportokb6l ill, amelyek eI€g-
g€ t6voI lllnak egym1st6l. Ilyen hdz-
csoportokban €lnek kriion a fiirk,
ktiiOn a l6nyok, a csalddok €s a szer-
zetesek. Tobbnyire 1-2 €vet tolrenek

if t rlp rrn n oL.i lm4r 1\ 6ve itt 6l c6t4At ttlal L) trv rL( Lr, Jvt

mdr a szilei is itt laktak.
Loppiano kul6n 6rdekess€ge - papi

iskoldja, ahov6 a vil6g szinte minden
t6.sz€r51 Crkeznek papnovend6kek 6s
papok, hogy itt toltsenek egy-kdt 6vet.
Altallban saj6t maguk k6rik el6ljdr6ik-
t6l, hogy ttt a gyakorlatban €lhess6k

1I -

az evang€Iiumot, de van, akit ptispdke
ktild. Az olasz nyelvet rnindenki ha-
lnar elsaj|titja, igy gyorsan beilleszke-
dik a kozoss6gbe. Naponta kozos el-
m6lked6st t^rtanak, ami a szokdsos
egy6ni elm6lked6stSl annyiban t6r el,
hogy miutdn felolvastdk a napi evan-
g€liumot vagy Chrara Lubich egy-egy
kordbbi ir6slb6I egy r6szletet, csendet
tafianak, majd mindenki megosztja
gondolatait a kozdss€ggel. A h6tkoz-
napok itt iitallban munkdval €s imfd-
siggal telnek. Van, aki valamelyik
gyirba jdr dolgozni, de elk61 a segit-
s6g a konyhdn 6s a kertben is. Az
olasz kornyezethez h(ien, nem marad-
hat ki a napirendbSl a d€lut1.ni szresz-
ta sem. H6tv6g6n Llta|dban sportolnak
6s kirindulnak az itt 615k. Lehet fut-
ballozni, kosArlal>dAzni, turAzni a tos-
canai hegyekben, vagy €ppen ki ieher
ruccani a Tirr€n-tenger partlfua.

A Loppian6ban €16 kozoss6gekre a

vidimsfg 6s az 6letkedv jel\emz6,
amely egyftltalin nem er6ltetett. Min-
denki teszi a dolg6t,6s igyekszik sze-
retettel szoigdlni a kozoss€get. Itt sem-
mi sern kotelez6. Egyetlen dolog van,
ami k6telez - az Isten 6s az emberek
irdnti szeretet. Sokan kapnak kedvet,
f6leg fiatalok, az evanglliumi 61et
meg6l6s6re, a szeretet gyakorlS.strra.
Miutdn hazat€rnek innen, igyekeznek
ugyanezt a szellemis6get megdlni ott-
honukban is, kis kozossEgeket alkotva.
Talln'ez|rt alakultak 6s alakulnak a
villg minden t1sz€n ilyen kis szeretet-
vdroskdk. Jelenleg kb. 30 ilyen vdros
van a viligon. Nevezhetn6nk 5ket kis
olimpiai falvaknak is, ahol versenysze-
r6en lehet fr,zni a szeretet sportjdt, 6s
ahol a ,,sportol6k" vltgyLkna a hervad-
hatatlan koszoru elnyer6se.

Bunda Szabolcs
kispap

Ui t{ajtris
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A ltiud 6s a szkeptikus
Egy vSrand6s anya k6t gyermeket hord a m6h6ben. Lz egylk,,kis hiv6,,,

a mdsik ,,kis szkeptikus".
A szkeptikus azt k&dezi tesw6r6t5l:

- Te hiszel a szr-ilet6s utdni 6letben?

-Hit persze - mondja a kis hiv6. - Az itteni Elettink arca val6, hogy fel-
k6szriljtlnk a szr.ilet€s ut6ni 6ietre, hogy el6g er6sekk6 vdljunk arra, an! ott
kint vdr benminketl

- Butasig! - mondja a szkeptikus. - Ez nem igazl Hogyan n6zhet ki a
kinti, kills6 6iet?

- Pillanatnyilag mlg nem tLldom - mondja a kis hivS -, de biztos sokkal
vilfgosabb, mint itt bent! Talin lehet, hogy a szdnkkal fogunk enni 6s a
Idbunkkal fogunk mennil

- Az lehetetlen! - mondja a szkeptlkus. - A lSbunkkal menni €s a sztrnk-
kal enni!? Micsoda k€ptelen orletl In van a koldokzsin6r, ami biztositia a
taplalekoL Nem lehetsCges 6let a szrilet6s utdn, hiszen ez a zsin6r mftr igy
is r0l rdvid!

- Dehogynem lehetsEges, csak egy kicsit minden mlsk6nt fog kin6zni -
mondja a kis hiv5.

- Sohasem fog igy mfikodni a villgl - v€li a kis szkeptikus. - M6g soha
senki nem t6rt vissza a sztllet6s utlnl A szrilet6s utdn v6ge mindennek! Az
6let nem mds, mint eW nary, sot6t tortitra!

- M6g ha nem is tudom pontosan, milyen lesz a sztilet6s ut6ni 6let -
mondja a kis hiv6 -, de azt tudom, hogy taldlkozni fogunk az €desanyink-
kal, 6s 6 nagyon vigyiz majd fitnkl

- Anyal? Te hiszel egy any6ban? Hol van? - k€rdezi a kis szkeptikus...
-Itt van k6nilottlink, mi benne vagyunk, 6.s lltala l6tezrink, n6lktile nem

ldtezhetn6nkl - viiaszolja a kis hiv5.

- Soha nem llttam m6g semmilyen any6t - mondja a kis szkeptikus -,
nincs is ilyen!

A kis hiv6 elgondolkozik egy ptllanatra.
-N6ha, amikor nagyon csendben vagyunk, hallhatod, ahogy 6nekel,

vagy €rezheted, amikor megsi,mogatja vildgunkat! - mondja azt1nhalkan. -
Minclenesetre 6n hiszem, hogy az igazi 6lettink a sztilet6s utdn kezdddikl
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Szspter4een 23-25. Deme Csaba 6s Krist6f Istvdn ma-

gyarorsz|gi evangeliztrci'6s el5ad6mfiv6szek koncertkoru-

tat tettek Kfupfitaljdn. A program sordn BeregszSszt, Bus-

tyahlzilt, rJngvirt €s RStot liltogattitk v€gig, valamint fel-

l6ptek Karicsfalvin, a Ha\6-talalkoz6n is.

Oxroasn J. Med'ugorjdbdl Munkacsra 1rkezett Ljubo

Kurtouic atya €s Terezia Gaziioua, akik kozos imd'dsdgot

turtofiak a szekesegltbazban. A program kozos rozsaft'i-

zerrel kezdddott, melyet szentm.ise kouetett' A szentmise

utd.n szentsegimadd's uolt. Az imaestre Karpd'talja kt'ilon-

bozd uarosaibol - Husztrol, Beregszd'szrol, Szofi'aardl,

Ungud.rrol, Csaprol zardndokoltak ide bfuek.

Ortonen B. Egyhlzmegydnk jubileumi 6v6nek soron

kovetkez6 programjakEnt unnepi szentmis6re kertlt sor a

S z6 kes e gyh6 zban, Magy arok Na gyass zony a oapjtrn'

Oxr6nnn 16. Letkinapot turtofiak az unguari es a iard's-
beli bitoktat6knale Majnek Antal plispok atya uezeteseuel a

raduanci Szent Gellen Kollggiumban.

Orroeen 1.5.IfitLsagl szentmise voIt az ungvlti pl6b6nia-

templomban, melyet Moinir Jlnos ungvdri k6pl6n celeb-

rllt. A szentmisen a iArlsbe\i fiatalok is szlp szdmmal

voltak lelen.

Oxrosen 17-18. Lelkinapot turtofi a munkacsi karitasz

munkatarsainak Szinyakon Babaly And'ras atya'

J{a jtd s

Orr6enn 21-24. Cursil6t tafiottak n5k szdmlra Szinyi-

kon a lelkigyakodatos htrzban. A kurzuson mintegy 30 f6

vett r6szt.

to{,neAr-u n nnycu nAtO rALALKozo
xAnPATtLJAN

Komoly el6k€szitd munka ut6n nagy szeretettel vaftuk

a mintegy 160 vend€get a HAf6 nagytal6lkoz6j6ta' Ka-

r6csfa\v6ra, a Sztoika Slndor Gorog Katolikus Liceumba

Erd6lyb6l €s Partiurnb6l, Felvid6kt6l, Yaidasigb6l 6s

Magy ar or s ztrgr6l, hetr enen p edi g Klt p \taliAr 6I €tkeztek'

A t6ma, a programok - adottsag^inkhoz igazodva - a

gorog 6s r6mai katolikusok egys6g€t er6sitett6k' Fedor

e6ter gk. aLya elSadtrqa nyom6n (1Kor 12. feiezet) ki-ki
megfogalmazhatta, az egys€ges test mely r6szek6nt mi-

Iyen 6rt6ket k6pv-isel, mivel 6s mit tehet hozz6 Egyhl-
zunk €pit6s6hez' BabaIy Andr6s rk' aqra pedig (1Kor 13'

fejezet) sziviinkbe v6ste, sokf6les€gtink e11en6re, vagy

6pp azzal egytin: szeresstik nagyon egymesl'r
-R6mai 

ritusrl liturgiAt Racz Isw6n 6jmis6s mutatott be,

keleti ritus szerint Sasik Mil6n ptispdk 6t. Lz csoda,

ahogyan .egy sz6,jial 6s egy szir'vel" (NanyszLii Szt'

J6nos) dicsErheftiik az TJrut.

Ugyanill'en csoda, hogy a Klrpit-medence magyar ka-

tolikusai, Legydzve minden - els5sorban hatStdtl€p€si -
akadliyt, egyiitt lehettek, egyritt eim6lkedhettek, egyutt

n6pt6ncolhattak, egytitt 6nekelhettek.
L vastrmapi r6gi6nk6nti me gbes z6l6seken sokadszorra

hangzoLt el:
Tal6kozsi orom, egymissal kapcsolatot tarrani felelSs-

s6g.

Feladatunk, hogy er5sitsuk egymdst Krisztusba vetett

hittinkben!
Ltallkoz6 nem szokvlnyos r6sz6t k6pezte a vasirnap

d€lutlrn megbesz6l6s. Ezen a tal6lkoz6 r6szrvevSi koztil

is maradtak n€htrnyan,Es iij vend6gek is jottek' Kdrpttalia

keresa6ny kisvit\lalkoz6ival gondolkodtunk egytitt arr6i,

hogyan segithetjrik egymdst a mindennapi munkiban, ki

figye[ az 5ket 6rint6 p6Iy6zati kiirlsokat, hogyan btzo-

nyithatjuk, hogy tisztess6gesen is meg lehet 6lni- Nem

konnyfi t€mlk. M6gis: auAfO a kozoss6gekk6z6ntkap-
csolat kialakitlsdt 6s megtartSslt' 6rzi fontosnak' a FIALO

Gazdasfug; Tagozata a v6llalkoz6k k6zon k6pzeli el

lgyatezt, mert a kozossEg megtart6 ereje nem igen ha-

sonlithat6 semmihezl 
orosz Rita

FntniuAsox
Orr6eEn 25. Tarz€-ima lesz Ungvdron a pl€binia-

templomban.

OKTOIER 29. Taiz1-imadra Csapon a ron'tai katolikus

templontban, este 5 Sratol' Mind'enkit szeretettel biuunk es

uarunk fetekezetre 6s nemzetisdgre ual6 tekintet nelkul'l'

Noveirasen 6. Ism6t megtendezzik a Kiltpita\iai Csal|'

dok Talilko z6j6t Munkltcson' a sz6kesegyhi zban, r eggel

9 6rai kezdettel. Mindenkit szereg:ttel vdrunk, akkor is,

ha nem tud eljonni a csalild minden tagia' l.rntg a

ui
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felnSttek el6addsokon 6s besz6lget6seken vesznek r€szt,
addig a fiatalok sz6m6ra blbliadrima, a gyerekeknek pe-
dig barkdcsolls lesz.

Novausnn 7. IfjfisAgi szentmise lesz Tdgldson a r6mai
katolikus templomban. A reszletelefel6l a plebanos atyak-
ndl lebet erdeklSdni.

NolcMerR 18-21. Cursillo lesz f€rfiak szdmAra Sziny6-
kon, a lelkigyakorlatos h6zban. Jelentkezni Munkdcson a

Szewez6irodtrban szem€Iyesen, vary a (8-2-31) 54570-es
telefonszdmon lehet, illetve Ungvlron az If|6sigi Irod6-
ban a (8-2-22) 34594-es szimon.

Ktlrpdepr Hf,,R:ex

II. Jdnos Pdl pdpa rtj kdnyae Eurdpcirdl 6s a
t drt 6ne le-m 6 rt e lrn 6 r 6l

VarxAN: ,,Memoria e identitl - Eml1kezet es Onazo-
nossag-tudat- Besz€lgetesek az ezredforclulon" - ez lesz
a cime a szer{atya kovetkez6, tavasszal megjelen6 t6rt€-
nelem-fiioz6fiai mfiv6nek, amelyben olyan t€mLkat 6tint,
mint napjaink demokrdcifija, az emberi szabadsdgjogok,
6s ezeken keresztiil a tort6nelem mdlyebb olvasata.
Konyw6ben a pipa vtrIaszol a modern 61et k6rd6seire 6s
elm6$iti a civilizlci6 6s a vall6sok kapcsolatlt.

Boldog IV. Kdroljt legyen mindanttyiunk,
de kiildndsen a politikusok pdldakdpe

VerxAN: Okt6ber 3-5n, vas6rnap d6lel6tt szinte ny6ri
melegben 6s ver5f6nyes napsritCsben vehettek r1szt a vi-
lig minden t6jdr6l €rkezett zarSndokok azon az rinnep6-
lyes szertartdson, ameiynek sor6n I1. Jdnos P6l pdpa a
Szent P6ter t6ren boldoggA avatott ot szent6lef6 szem6lyt:
k6t francidt, egy n€metet, egy Olaszorszlgb6l elsztrrma-
zott, Argentinlban 616 n6v€rt €s KdroIy osztrLk cs|szirt
€s magyar kir6lyt. A k6t francia: Pierre Vigne 6s Joseph-
Marie Cassant a 17 . 6s a 18. szizad sztilotte volt. Az els6
rendet alapitott, a mdsodik trappista papk6nt halt meg
fiatalon, Krisztus6rt 6.s az egyhtrz1rt ajirlva fel szenved6-
seit. A n6met misztikus €s stigmatizitlt n5v€r, Anna Katha-
rina Emmerich l9Z4-ben hunyt el. Az olasz szdrmaz1"sfr,
Maria Ludovica De Angelis irgalmas o6v€r 50 6ven 6t a
Buenos Aires-i gyermekk6rhS,zban szolgalta a betegeket.
Kdroly, az utols6 osztrlk csAszLr €s magyar apostoli ki-
rAIy, 1922-ben szdmfzetlsben halt meg Madeira szrgetln.
Utols6 apostoli kirfly-unk liturgikus eml€knapjlt okt6ber
21.ie tfzte ki a szentat:ya. A boldogga avatott ot szem6ly-
Iyel 1J45-re emelkedett a II. Jdnos PiLl p6pa lltal a boldo-
gok sor6ba emelt szem6lyek szdma. A szentek 6s boldo-
gok egyrittes sz6ma ezzel L828.

A szentatya megnyitotta az Eucbariszti dadt
ValxdN: Okt6ber I0-6n, vasS.rnap, az rJrangyala imld-

sig eI6tt elmondott besz6d6ben II. Jdnos PiLl pApa eml6-
keztetett ri, hogy ezen a napon a mexik6i Guadala-
1aftban megkezdSd6tt az Eucharisztikus Villgkong-
resszus, amelynek jelmondata: ,,A 3. €vezred F6nye 6s
Elete az Eucharisztia" . A szentatya l6iekben egyesr-ilt ezzel

\
I

,i
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Boldog Romzsa Todor uertanfi plispok k€pe az oktdber 9-€n
felszentelt krakkdi maglar kdpolna falan

a fontos egyhdzi esem6nnyel, egy1ttal rnegnyitotta az
Eucharisztikus-6vet, s amint arr6l mtrr beszdmoltunk,
apostoli levelet krilddtt az eg€.sz Egyhdz sztrmlra: ,,Mane
nobiscum, domine - Maradj veitink, Urunk!" A p6pa kl-
emelte annak fontossegat, hogy a kereszt6nyek, felismer-
ve a fe\tdmadt Krisztust a keny6rtor6sben, k6szek legye-
nek az 6 megvalllsira is a tev6keny szeretet 6ltal. Ezzel
kapcsolatban a szentaq/a hangoztatta az egyhS.zmegyei
karitls zcs oportok fontoss 1gi.t, kiemelv e a r 6mai karltaszt,
ameiy 6ppen 25 6ve alakult.

V6gril a pipa az eucharisztikus asszony, Mfuia k6zben-
i6r6sAra bizta a hivek minden k6r6s6t.

Mane nobiscum Domine -Maradj aeliink, Uram!
Apostoli leadl az Eucbarisztia dudre

Vanr<AN: Okt6ber B-1n p6nteken d6lben hoztlk nyilv6-
nossdgra II. Jdnos Pdl pipa Mane nobiscum Domine,
Maradj veltink, Uram! kezdetfi apostoli level6t, amelyet a
szeotarya az Eucharisztia €v6re irt, s amelyet okt6ber
74n, R6zsafiz€t KirllynSj6nek rinnep6n Idtott eI k6zje-
gy6vel a Yatik1nban. A p6pa figyelmeztet: az Eucharisztia
6v6ben a kereszt€nyeknek m6g er6teljesebben kell tanf-
s6got tennirik Istennek a villgban val6 jelenl6t€r61,
e16 mo zdiw a a p irb es z€ d kulttt triln, a k o z os s 6 gv lllalAst, a
szolidaritlst, igy megteremtve a b6ke nagy iskol6j6t.

Az oroszorszdgi ualldskcizi tandcs kibdaitdsdt kdri
I(ondrusiewicz 6rsek

Moszr<ve: Tadeusz Kondrusiewicz 6rsek, az Oroszorsztr-
gi Katolikus Ptisp6kkari Konferencia elnoke hivatalosan
k6rte Vlagyimtr Putyin elndkot, hogy b5vits€k ki az
oroszorsztgi Yall6sk6zi Tandcsot, amelyhez jelenleg nem
tartozikhozztr a katolikus 6s a protestdns egyhdz. A kato-
likus 6rsek. szerint a valldsok 6s felekezetek kozotti p6r-
besz6d csak akkor lehet eredm6nyes, ha minden vallds
k6pvisei6i t6szt vesznek munkdjdban. Az 1998-ban l6te-
sitett tanlcshoz jelenleg az ortodox, muzulmin, budd-
hista 6s zsid6 vaIlls k6pvisel6i tartoznak. a 
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Oktober es november szentiei

BoIDoG M6R
PUSPOK

urnnp", oktdber 25.
A hagyom6ny szerint magYar szi-

l6kt6l szriletett 1000 konil. Isw6n ki-
rily uralkodisa elei€n iskolls gyer-

mek volt Szent MSrton hegY€n, a mai
Pannonhalmln. 1030 korul a hegY

kolostordnak apAtja vok. 7036-ban a

kirfly kisz6litotta 6t a kolostor csend-

i6b6l, 6s a p6csi pr.ispoks6g €I€re 6Ili-
totta.

Lz 1046-ban tort6nt lizadtrskor,
amely Szent Gell6rt 6s tobb prispdk
halAIAt is okozta, M6rnak nem esett

b6nt6d6sa. Egyike volt a hlrom ptis-
poknek, akik Endr6t Sz6kesfeh6rvl-
rott megkoronS.zttrk. 1055-ben tanii-
k€nt alitirta a nevezetes TihanYi
alapit6levelet, mellyel I. Endre irjabb
benc6s apltsftgot hivott 16tre. M6r el-

s6 magyar ir6k6nt - term6szetesen
latinul - megirta a k€t szent remete,

Andris 6s Benedek 6let6t. 1070 kon-ll

halt meg, val6szinfrleg P6csett.

Unnep6t 19l3-ban okt6ber 25-€re

rogzitett6k.

Ponnns Sznttr MAnroN
SZERZETES

Unnepe' nouember J.
Mdrton atyia, Juan de Porres sPa-

nyol iovag volt. El6kel6 csaItrd sa\a-

k6nt az Ncantarai Lovagtend tagiar

k6z6 tartozott, s mint sokan mdsok, 5

is irtra kelt a nemr6g folfedezett Ame-
rika fei6, hogy gazdagsigot 6s hirne-
vetszerezzenmagtrnak. Amikor a h6-

dit6 harcok befejez6dtek, Juan lovag

P anamtrban telepedett le, v al6szinfr-

leg egy indi'n falu ura lett. De nem
volt megel6gedve helyzet€ve\, ez6rt

hamarosan Peru fel6 vette fitiat Cs Li-

m6ban pr6b6lt szerencs6t. lJtifua elkr-
s6rte egy n6ger IeinY, Anna YeIS'z'

quez, akinek alovag megig6rte, hogY

feies6gr.il veszi. Enn6l szebb 6Ima egy

szinesb5r6 lelnynak nem is lehetett,

de az 61om soha nem val6sult meg.

7569-t>en 6rkeztek meg Limdba, 6s

az egytk ktilvirosi hSVban Anna de-

cember 9-€n egy kisfi(rt hozott a vr-
l6gra, akit a Martinico, azaz Mitlron
n6vre kereszteltek. Edesanyia annyi

gonddal nevelte Mdrtont 6s n5v6r€t,

hogy a gyermekek hamarosan a

szomsz6dok mintak€Pei lettek.

Juan lovag azonban egYszer csak

megjelent a nyomor(rsigos kis lakSs-

ban: a gyermekei6rt jdtt. Mindkett6t
adoptdlta 6s magdval vitte Sket

Guayaquilba, ahovd az alkirtrl:- ten-

deite 6t. Diego de Miranda hlLziLndl

teljesitett szolgdlatot, s trllaod6an a
nyomtrban volt a k6t kisS-ermek'
Egyszer csak foitett€k neki a k6rd6st:

val6jiban mi6rt kisEri 6r. trlland6an ez

a k6t kis mulatt? Ez volt az eIsS alka-
iom, amikor Mdrton a megaliz6

,,mulatt" sz6t hallotta.
Szdmunkta a mulatt faii meglelol€s:

n6ger €s feh6r b5rd szrjlSk s\-erme-

k€t jelenti. Akkoriban Koz€p--5"ti-
k2tban ez nem faji megb€h-egz6st,
hanem nagyon alacson-v tlrsadalmi
r€teghez val6 tafiozest jelecten. A
spanyol gyarmatokon ug" aris a

rangsor ez volt: spanvol. -:lrin. n6-

ger, 6s utolifua a mulatt. -1.:i: emiatt
nem vette feles€gul 6s nt:'- '"::e ma-

g6va\a gyermekek an-ja. S5:' amikor
kinevez6st kapott a Pana:lai kor-
m6nyz6sAgra, a k€t g-eneket is

visszakrildte Limirba. az a:si'tkhoz.
Mlrton egY Mateo Pasio ner{ ftir-

d6mestern6l tanulta ki a nes:ers6get,

s mell6je sebCszi 6s gr-o;'-'7q1€szi k6-

pesit6st is szerzett, azaz ? iir togalma-

ink szerint orvos lett. -{ seldsilltek 6s

a krilonboz6 fek6lr ekt5- szenved6

betegek egyre szivesebben kerest6k

f6l a fiatal, segit5k6sz on-ost. hogy
gy6glullst tallljanak ntr"n' \IStton fA-

radhatatlan volt a szolgllarban s az

emberek egyszer csak su:togni kezd-

t€k, hogy csodds gy6gf it6sokat is m[i-

vel.
Reggelenk6nt Mefion a Szent L5.'

zlr-pllb6niatemplomban miset hall-
gatott, aztdn k€s6 estig a betegeket
szolgllta. Rovidesen akkora hire lett
6s oly spkan kerest€k, hogl e\hat6-

roztai visszavonul ebbSl a n6pszer6-

s6gb6l. Edesanyja beleegl'ez6s6vel

egy sz€p reggelen elindult, hogy fol-
v6tel6t k€r1e a domonkosok kolosto-
r6ba.

A prior az eIs6 Percben vil6gosan
tudtlra adta: befogadilk, de szinita-
nia kell arra, hogY a bSte miatt nem

Iehet sem pap, sem teljes jogir segit6

testv6r, hanem meg kell el6gednie

azzal, hdgy szolgak6nt alkalmazztrk

6s csak a harmadrendben tehet fo'
gadalmat. Maga a prior is tudta, hogy
nem ez illetne M2rtont, de az 6.r-

v€nyben lev6 e\6irAsok €rtelm6ben
nem tehetett mist. it'I1rton is fudate-

ban volt a sErelemnek. ami €rte. s az

ereiben csorgedez6 spanl'ol r'6r fol is
lobbant, mikor szaktudisira 6s ko-
rtrbbi n6pszerds6g6re gondolt. m6gis

legy5zte indulatait 6s elhatirozta,
hogy ilyen kdrillm6nyek kozott is

k6ri folv6tel6t. :

Kozben Mdrton a kolostorban be-

teglpo16k6nt mfikodott, 6s fokQzott

szeretettel Cs tapintattal ipolta a rA-

szorul6kat. Reggelenk6nt az eIsS

szentmis6n vett r€szL. naPkozben
szolgdlt, az €iszakitk jelentSs r6sz6t

pedig imddslgban 6s virrasztnsban

toltotte. Hamarosan az eg€sz'kon'
vent tisztelettel n6zett ri, szentnek

tartottak.
Limtrban a 16. szAzad v€g€n tiz

k6rhdz mfikodott. A k6rhlzakon be-

lul pedig minden tlrsadalmi r6tegnek
kuion resze volt. Mdrton munk6ss6ga

kdvetkezt6ben a domonkosok kolos-
tora hamarosan inkibb hasonlitott
k6rhizhoz, minl szetzer-eshTzhoz:

szinte minden celllban betegek fe-

kudtek, minden megkulonbdztet€s
n61kill. Amikor a prior - megel6gelve

a dolgot - kiutasitotta beregeit, M6r-

ton a n6v€re hAzitt alakitotta at k6r'
hlnzl. i

Megszdmlitlhatat\an csodit I tulajdo-
nitottak neki, de a legnagyobb csoda

allzatosslga volt, anlellvel szunteien

im6ds6gban €s hatlnalao szeretetben

clr.
Vezekl6sei, a szi.inet n61ku1i mun-

ka, a napr k6t-hdrom 6rAs alv6s fol'
em6sztette energilit. 7639 5sz€n
(rfuszl:an megbetegedett. Mikozben a

llz gy6torte, 6ietszents6g6t v6gre ei-

ismert6k a vdrosbeliek 6s a rendje is.

November 3-in halt meg. )OCII'

J6nos pipa 1962, mljus 6-in szeott€

avatta. A vIlig ktiionboz6 orsz6-

gatban az eg6szs6gugYi dolgoz6k
v6clSszentjek6nt tisztelik. Unnepe
november 5-6n volt, 1.969-ben ittet'
t6k november 3-ra.
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nletige - 2OO4. okt6ber
,,Noueld benntink a bitet!" 6tU lZ,S)

Az elcstiLggedt ember k€t1se ez a
tanivinyok r6.sz€r51: idSnk6nt 5k is
meginogtak. Milyen sokszor meg-
feddte Sket J6zus az evang6ltumban
amiatt, hogy kev6ss6 hisznekl' M6g
P€tert is - a ,,szikI6t", kire k6s5bb
egyh1zAt 6piterte - meg kellen inte-
nie,,kicsinyh ttfis€g€€rt"'z, €s im6dkoz-
nia kellett 6rte, hogy meg ne fogyat-
kozz€k a hite.3

A hit novel6se lrdnri k€r6.s val6)i-
ban minden kereszt6ny fohisza, hi-
szen dlenink sordn mindannyiunk hi-
te mutathat ingadozAsokat. Lisieux-i
SzentTer€z is, aki pedig eg6sz 6let6-
ben igen m6ly, gyermeki kapcsolat-
ban 6,IIt Istennei, €1ete utols6 18 h6-
napjlban erSs hitbeli pr6bat€teleken
ment 1t. Ugy mes6l errdl a pr6bat€-
telrSl, mint egy €gtg €r5 fab6l, amely
eltakarla a cslllagokat,a

,,Nouelcl bennr,ink a bitet!"

86r tudjuk, hogy Isten a Szererert,
m6gis t6ny, hogy gyakran rigy 6hink,
mintha egyedtil ienn6nk a foldon.
Mintha nem lenne Aty6nk, aki szeret
benminket 6s vehink van, aki min-
dent tud r6lunk, mdg a hajunk szlldt
is szdmon tafija6, al<i mindent a ja-
vunkra fordit, j6terteinket 6s meg-
p r 6b AltatLs alnkat e gy ar 6nt.

Magunkdvl kellene tenntnk Jdnos
evang€lista szavait: ,,...6s mi hitirink
a szeretetben."'

Hinni ugyanis azt jelenti: €rezzik,
hogy Isten tor6dik vehlnk 6s szeret
minket. Azt jelenti: rudjuk, hogy Is-
tennek mindenre gondja van; min-
den imSnkra, szavunkra, mozdula-
tunkra, minden szomor6, dromteli
vagy kozombos esem6nyre, minden
betegs€gre, val6ban mindenre az tr|-
talun-k,fontosnak tartott doigokt6i a
legkisebb cselekedetig, gondolatig
vagy €rz€sig.

Isten a Szeretet, 6s ennek logikus
kovetkezm6nye, hogy teijes bizal-
munkat 6bel6 helyezznk. igy meg-
hitt kapcsolatunk alakulhat ki vele:
gyakran besz6ltink Hozz1,, El6 ta4uk
tigyeinket, elhatS.rozS.sainkat, tervein-

ket. Mindan nyian rLhagyatkozhatunk
szeretet6re, 6s biztosak lehettink ab-
ban, hogy meg6rt, meger5sit 6s segit
benminket.

,,Ndueld bennilnk a bitet!"

A taniwinyok k6r6s6re J6zus igy
v6Iaszol:,,Ha csak akkora hitetek lesz
is, mint a mustlrmag, s azt mondj6-
tok majd az eperflnak: Szakadj ki
t6vesttil 6s verj gyokeret a tengerbenl

- engedelmeskedni fog nektek.,,8
,....mint a mustirmag" -Jezus nem a

hit nagysdgdra helyezi a hangstll'r.
Ink6bb hiteles hiret k6r, amely 6ri
6pul. Ez€rt bdrmit rem6lhetr-ink,
ugyanis nem csak a sajit k6pess6-
geinkben bizunk.

Ha hiszr.ink - m6gpedig egy olyan
Istenben, aki szeret minket -, szerte-
foszlik a k6ptelens6g €rz6se. Hihe-
nink abban, hogy ,,tovestul kiszakad,,
a klzony 6.s az onz6.s, mely gyakran
konilvesz bennrinket, 6s ott 61 a mi
szivdnkben is. Hihetjtik, hogy megol-
d6dik minden csalldi szlthtzis,
hogy foldrink elindul az egys€g fe16
a nemzed1kek, a ttrrsadalmi csopor-
tok 6s az lvszS,zadok 6ta megosztott
kereszt6nyek kozott. Hihetjrik, hogy
kibontakozik az egyetemes tesfv6ri-
s€g a kUlonboz6 vallitsok hivei, a
n6pek 6s embercsoportok k6zott...
Abban is hihetrink, hogy az embe-
ris6g eljut majd oda, hogy b6k6ben
61jen. Igen, minden lehets6ges, ha
hagyjuk, hogy Isten cselekedjen. Ne-
ki, akl Mindenhat6, semmi sem
lehetetlen.

,Noueld bennilnk a hitetl"

Hogyan €Ijnk ezt az €Ietig6t? Ho-
gyan novekedjrink hitrinkben?

Mindenekel6tt tW, hogy kErjtik
Istent6l - ktilonosen akkoq amikor
eltrrasztanak bennrinket a neh6.zs€-
gek 6s a k6telyek - a hir ajind€kdt.
,,Uram - k6rhetjUk TSle -, add, hogy
megmaradjak szeretetedben! K6rlek,
hogy egyetlen pillanatig se 6ljek
an€lkril, hogy €rezn6.m, 6.szreven-
n6m, hinn6m vagy megtapasztalnlm
azt, hogy szeretsz engem, hogy sze-
retsz minket!"

Azt6n pedig szeretnr.ink kell. A sze-
retet altal hitlink er6s lesz, gy€m6,nt-
kem6nys6gr1. Nemcsak hinni fogunk
Isten szeretet6ben, hanem val6s6-
gosan €rz€kelni is fogjuk lelktinkben,
€s ,,csoddkat" fogunk lltni magunk
kortil.

Ezt tapasztalta meg egy angol llny
is: ,,Egy nap 6desanydm kozolte ve-
lem, hogy ottharyja €desapimat, €s
mdsik laklsba koltozik. Nagyon
megrS.zott a hit, szinte k€ts6gbe-
estem, de nem mondtam neki sem-
mit. Mlskor biztos elmenekriltem
volna, vagy bezArk6ztam volna a
szobimba zen6t hallgatni... Most vi-
szont, mivel elhattrroztam, hogy az
evang6liumot akarom €Ini, €reztem,
hogy ott kell maradnom ebben a f6j-
dalmas helyzetben, 6s igent kell
mondanom erre a keresztte. L6ttam,
h,ogy itt az alkalom; hogy higgyek az
6 szerctet€ben, minden lltszat elle-
n6re.

Azutdn - f6lret6ve sajlt v6lem6nye-
met - pr6bdltam szeretettel meghall-
gatni 6desanyimat, amtkor kitort be-
I6le mlndaz amit 6desaplmr6l gon-
dolt. Megtallltam a m6djdt annak is,
hogy kozel maradjak 6desapdrhhoz.

N6h6ny h6nap eltelt6vei a sztlleim
m6r azon voltak, hogy rendezzlk
kapcsolatqkat. Megdobbentett, amit
akkor 6desanydm mondott:,,Ernl€k-
szel, amikor azt mondtam neked,
hogy elvllok? Ate reagtrltrsodvolt a2,.,
ami elgondolkodtatort, hogy taldn
rosszul d6nt6ttem."

Pedig nem is mondtam neki sem-
mit, csak egy csondes igent J6-
zusnak, 6s biztos voltam abban, hogy
6 tor6dik mald mindennel."

Chiara Lubicb

1 v6.: Mt 8,26; 76,8; 17;20
' Mt 14,3r
5 v6.: Lk 22.32
a v6.: Egv l6lek tdrt6nete, k6zuar
'vO.: 1Jn 4.6
6 vo.: :\It 10.30
|n +.tb

-LK1_t)
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Aki ,rprofl" a szeretetben

A fel6madt Krisztus koszont6sCvel

koszdntelek Titeket:,,B6kess6g Nek-

tekl"

Mai ieveiemben 6letr-ink eredeti

ok6r6l €s v6gs6 c€l)it6l szeretn6k

irni nlhdny gondolatot. Eletetek fo-

lyam6n bizony|ta tobbszor is el6r-

tetek arra a ,,m6lYPontra", amikor

kicstszott al6latok a talai,6s elveszi-

tett6tek az 6Iet 6rte1m€t. Vai6ban

gyakran irgy tfinik, hogY minden 6r-

telmetlen. Egyszer irgyis meghalunk'

6s mindent itt kell hagynunk. €letUnk

esem6nyeiben azonban mindennek

megvan az 6rtelme.
Isten 6letre hivott bennlinket, mert

szeret.6 akarta, hogY legYunk, nem

mi k6ftuk 6t, hogY teremtsen meg

minket. Mi az oka annak, hogY Isten

anoyi €vszlzadon kereszttil irjabb €s

irjabb embereket sz6lit €lette? 'L vi'
Iasz visszavezethet6 Isten',kiben16-
t6re": Isten a szeretet. A szeretet Isten

l6tez€s6nek a \6nYege,6s ebb6l ki-

foly6lag az ember lltez€s€nek rs az

eredeti oka. Ha Isten nem lenne a

Szeretet, semmi nem is I€tezne, m€g

6 maga sem, tehlt mi sem. A szere-

tet nem mis, mint energia, amelY

olyan hatalmas erejii, hogY k6Pes

6letet adni. A Szeretet akarja az €le-

tet, mert 6 maga is az Elet. Isten

akarja, hogy 6ljunk. Ez az 61egm61y-

s6gesebb v6gYa. A mi szivilnkbe is
belehelyezte ezt az akatatot, ezt a

vlgyat - a szeretetet, minek k6vet-

kezt6ben mi is akarjuk az Cletet Va-

g1-unk ri. flni akarunk.. ' Ez az ener-

gia - a szeretet - tesz minket k6pess6

az 6letre. 6 eltet minket.
glettink v€gs6 c€l1a ugYanaz, mint

eredeti oka, vagyis: a szeretet. Isten -
6letunk okoz6ia -, aki e1s5k6nt sze-

retett minket. Az'rt teremtett ben-

nunket, hogy 6lettlnk legYen, €s b5'
s6gben legYen, vagYis: hogY ordkk6

6ljtink. Mit jelent 6rokk6 61ni? Csak

ennyit: soha v6get nem 616, id6tlen-
id6n keresztr.il, 6rokkon-orokk6 sze-

retni. Az Isten altal egYszer megte-

remtett emberi 6let sohasem €r

veget. Itt a foldon az6rt 6h-ink, hogy

6letunk folyamln megtanuljunk sze-

retni. Hisz ez lesz a foglalkozdsunk
orokos l6tez6sunkben.

Hog-Y ezt a c€lt el6rjrik, Isten

belCnk reitette r61unk s2616 ten-6t'

nlenink folYamln ezt a telvet keil

megismerntink 6s kibontakoztat-
nunk. Ez a terv Pedig nem mis. mint

onmagunk elfogadlsa 6s kibontakoz-

tdtasa. Isten szerelmi vallomlsa tehit
mi vagl'unk €s mindaz, ami l€tez€-

srlnk korijlm€nyeit alkotja. Ez a tet-'-

akkor kezdhet el bennunk kibcn-
takoznt, miutin elfogadtuk. Isren

szerelm6nek - tehdt onmagunknak -
elfogadlsa az e1s6 16p6s a nor-eke-

d€sben, 1elki fejl6d6sunkben. Anukor

elfogadjuk sai6t magunkat 6s el-

hisszuk Istennek, hogy felt6tel n€ikiil
mdr most olyannak szeret n.iicket'

amilyenek vagYunk, 6s miutdn neg-
bocsitottunk Istennek, ami€rt iiten-
nek teremtett minket, 6s m6r nem

haragszunk magunkra hiblink €s

gyonges6geink miatt; amikoi rnir

r-€gre szembe merunk n6zni onma-

gunkkal, szabadabban fogunk l6le-

geznt, bitrabban merunk majd teljes

€rt€k6 6letet €lni, r'agyis szeretnl.

Amikor onmagunkkal egYenesbe

jortrink, kinyilik ei5ttLink egy ait6,

amelyen keresztulhaiadva eljutunk a

melletttink 1ev6 - szeretd Cs szeretet-

rc v6gy6 - ember elfogadlsihoz is.

nletunk tehet itt, a foldon nem 6r-

telmetlen. Az6rt 61iink. hogv megta-

nuljunk szeretni a kozel''inkben 616

embereken keresztul. Ez - Clettela-

dat. Pr6b61juk meg ezt tudatosan

meg6lni az elkovetkez6 h6nap folva-

min. En pedig k6rem 6rtetek Azt, aki

ebben ,,profi" - J€zus Kriszfust, a

Mestert, hogy tanitson meg Titeket Cs

engem elsa)ltitant az 6 ,'mesterc€'
gct".

Szeretettel; ndueretek az jrban
Kinga CJ

A nyolcadik rrap

MasnapazUruisszatlteilj.ilogyszemreuetelezzeaiwtiuet'Akadtnleg
n ebti n y ien n i ua t o i t I -ott.

i)ai pr;rtn beuefiek afoii':'k aftereiben, szt'irkek, z6ldek' pettyesek' De a

foLd'alatt csak megtot,t-, s=i::ctpilott kouekct lehetelt uolna talalni, Isten

mekerinlelLc ezeket a korek.:. es belSttik sztilellek a gy'ettnntok. a smaraS-

Aoi es a bbbi mitlionyi ctrigakd ott Lenn a melyben- 
i, 0, meRnezle o iirAgoint, az egyik szebb uolt, mint a masik' "Valanzi

niatnizik,._'gondolta, 1s\ze1dt fftit rdiuk, 6s frne, a uirdgok illatosak lettek.

ngy srarki szomorrt msci,i.t.repLllt a kez're, IstenfLittJ,entett neki ualantit.

Es a csalogany trillazni kezciett'* 
M;;;;; ;rio*6 o, egtzek. es az €g eluorosoclott oromeben. igl snileietr a

naDnvupla."*;r:;;i, 
*it suuoghotoi: tz etttberftilebe. bogy az ember lcgJ'et!? 't':utt o

regcs-rdgi napon azt suttoSio' az etnberfLilebe: ''szcretlck"'

B:rrno Ferrero Olykor el6g egt napsugAr c ;::-lr'6b61
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Hdnaspirok imiria

Imldsdg kozben,
getve:

- ES mondd meg,
udvoziom!

17-

Amikor k6t ember Isten szine el5tt 6rok hrls6get fogad
egymdsnak, hlzastStsi kozoss6gtikbe Istent is meghivjdk.
Szamtalan hdzaspLr tapasztalhatta mAr meg, hogy ennek
a ,,Szent harmadiknak" a jelenl6te mennyire sztiks6ges,
s6t n€ktildzhetetlen ahhoz, hogy
val6ban m6lyulj6n kozottrik a sze-
retei, magyarin, hogy boldog le-
gyen a hAzassAg. Mivel azonban
hajlunk a bfinre, 6s gyakran kire-
kesztjuk lstenr az elertlnkbSl, a

kapcsolatainkb6l, fontos, hogy fijra
meg irjra meghivluk, visszahivjuk
koz6nk.

Nagy kincs az ido, amir a f€q 6s

a feles6g egymdsnak ajAnd€koz-
nak. Tobbek kozon olyan besz6l-
get6sekre gondolharunk itt, mikor
a hdzastS.rsak teljesen jelen vannak
egymds szAmAra, eg6szen ittadjlk
figyelmLiket, 6rtelmuket, 6rzelmei-
ket, eg€sz l€nytiket, azaz megnyil-
nak egymds sz6.m5,ra. M6g enn6l is
nagyobb er6forlstjelent a k6zos Isrenhez fordulls, ha az
szivbSl 6s egymdssal egys6gben torrenik.

Ec y r< lsc yeR ive x es HAzespAR I \L{T\pAS ZTALATA :

,,Korlbban is fontosnak tartotruk a kettSnk im6iit. azon
kivril, hogy a gyerekekkel is imAdkozunk. De nagyon
sokszor elmaradt, 6s a sok feladarunkra hivatkozva k6ny-
nyen megadtuk magunknak a felment6st az ima a161.

Azuttrn 6letunknek egy kril6nosen neh6z idSszakll:an
egyszer csak elkezdtrik mondanr a r6zsafii.z6rt. Minden
este, miuten lefektenrik a gyerekeket, elimS.dkoztuk. R6-

gebben nem jelentett sokat szimunkra ez az im1.ds6g, de
hamarosan megtapasztaltuk a benne l6vd er6t. Sokszor
dreztrik a btzony oss5.got, hogy J €zus van jelen kozotttink
az rmS.dsig alatt. Azt is 6szrevettuk, hogy a probl6mdink,

blr nem old6dtak meg mind, felvdl-
Ialhat6vd vlltak szlmunkra, 6s
h€tkdznapjainkban er6t kapunk a
szlmunkra nehezebb emberi kap-
csolatok meg6l6s6re is. Sokszor fd-
radtan imddkozunk, 6s van, hogy
nem is tudunk igazLn odafigyelni.
M€gis, ttgy €rezzik, hogy az imlban
vaI6 kitartdsban megtapasztaljuk
Isten kegyelm6t, Szent Lelke aj6nd€-
kait. Ez a f€l6ra napjatnk egyik leg-
fontosabb ideje."

Egy mdsik ptu arc6l sztrmolt be,
hogy ,,hivatalos" kozos imdik rovid
idSre korl6to z6dnak, nagyr€szt 6n6).-
l6an imldkoznak, ki-ki a sajit id6-
beoszttrsa szerint. Amikor azonban
neh€z helyzetbe kertilnek vagy ami-

kor nagyobb ordm 6ri 5ket, megbesz6lik a t€mlt, a v6g6n
pedig szinte ,,mag1t6l" megy 6t a besz€lget€s im1dsigba,
hllaadltsba az oromokCrt 6s a neh6zs€gek6rt egyarant.

A kozos ima minden t6ren noveli a hl.zastArsak egy-
s6g6t, 6s (a csalld szintj6n) elvezetJ€zu.s f5papi im|jAnak
megval6sullsShoz: ,...hogy egy legyenek, amint mi egy
vagyunk: 6n bennrik, Te bennem, hogy igy dk is teljesen
egy legyenek, s megtudja a v1l6g, hogy Te krtldt6l engem,
€s szereted 6ket, amint engem szererr6l." Qn 17,22-23)

Popouicsne Paloltay Marta

A MENNYORSZAGRoL

'<uuoa as gye rek. Retsegbeese ll e n :

- Ha mdr a mennyorszagban leszilnk, el kelt
bagltnunk az emeletes dgltunkat?

] GYEREKEK A JEISTENRdT

N6gy€ves kisllny a K6pes Biblidt n6zegeri.

- Biztos, hogy az Ur onil, hogy 6 is benne van
egy ilyen imakonyvben...

Kisgtermek imaja; .,Kdrlek, IJrAm, hoglt jauitsd

nn;; 
ordogotl Es tuintesd el a poktot is... ha

,,Karlcsonykor azt Linnepeljtik, amikor az lsten
hlrommd vdlt."

Es;ti ima kozben rendellenked.nek a pverekek.
Edcsanyiuk rQuk szol.

.- Kib.ez is szdlunk, amikor a Miatydnkot imdd-
kozzuk?

- Hat Istenbez es Apabozl- hangzik a ualasz.

a meghalt nagymam|t emle-

,'- -rUr Jezus, a Piri mamdnak. hogi.

- Az egbdl, ugJ)e, nagjon jo a kilarcs?

a.a '

Hd"rom6ves kisldnr'. miutdn hossz:: ecse:;.::-: - -----'--r
neki a mennyorszAg sz€ps€g€r:

- A nrra mcirf hor!aJ4, a me:l:11-il::Z::::'_::r_-;-:i ---
kapsz egr- hosszll ko:ejei. €s .r_:::z:_ i:1,t3:* ::::,::*
i6i
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M6n Ferenc

Ui J{aitds

J6nos remete

Sok nagy 0rnak a nev€t elnyelte az td6, akiMirtyis

kirilly uivarilban pusztitotta a kenyeret ' de a J6nos

remet66t nem nyelte el. Pedig azbtzony nem sokat

koptatta a budai Ydt annyos kuszob6t' Kint reme-

teskedett a budai hegyek kozt, azok kozul a legma-

gasabbat miig is 6r6\a nevezrk Jinos-hegynek'
Aff6le mezitlltbas remete volt az a Jdnos, m6gis f6l

orsztrg tele volt a hir6vel' Azt tartottilk r61a' hogy

dsszei van tele a fele b()bjat6| a litba uiiaig' M€g

maga Ho116 s M2tyits is szivesen besz6dbe ereszke-

de#vele, ha abatangja korul vadlszgatott' pedig 6

nemigen szokott €sz€rt a szomsz€dba menni'

Egy"szer a szem€re is t6ritett6k az udvai urak a

Jinos remet6hez va16 j6indulat6t'

- Mi€rt Yan az, urunk, hogy mindnydjunkn6l tobb-

re tartod azt a fatalpri remet6t? - k€tdezt€k t51e

ztgol6dva.
I Aterr, mefi tobb esze varr, mint mindnyllatok-

nak egyr.ittv €ve - nevette el magtrt a kitily ' Folzit-

dultak"erre az urak, mint a kifrlstolt darazsak' Maga

Matyas is megbdnta ^ 
n^gy 5szintes6get' TftfAvaI

akarta elutni hivei bossztsigitt'

-Tegyunk egy pr6bit, urak! Idehozatom Jinos

remet6t, hadd 11tom, ki tudtok-e fogni rajtal

El is ment az aranyos hint6 J6nos remet66rt' vissza

is jott az aranyos hint6, de J6nos csak mogotte ba1-

lagott. Azt mondta, nincs 6 megs6ntulva' hogy ko-

csin jlrjon,

- Lenyelem a feiem, ha csilff6 nem tesszrik ezt az

egqgyfi embert! - sirgta oda az udvari kaprttrny az

.rarruil konlwtlrosnak, ahogy a budai remet6t meg-

Iltta.
Jinosnak csakugyan olyan 6br6zata volt' mint aki

h6romig se tud olvasni. Kopott ruh61a kirojtoz6dott'

kot€llef volt dtkotve a derekdn, botzas hailban egy'

k6t sz€naszal is bujkdlt, a szem€t pedig ijedten su-

totte le, mikor a sok nagyr-rtat meglltta'

- Ne f61j, szolgtrm -bitotitotta akitlly nydiasan -'
azt akariik tipiObahi az urak, mekkora a tudom6-

nyod.
De bizony Jdnos effe a biztatilsra sem mert folte-

kinteni, s a rngy tudomdnyfi udvari puspok szinte

restelit vele sz6ba 111ni' Csak tgy f€lvlik6i vetette

oda neki a k6rd6st:

-H6t azt tudocl, ugye, atydmfia, hogy az Uristen

mindent megtehet?

- Nem lehet biz az, puspok att16m - vdgott kozbe

allzatosan Jinos.
Lett erre nagy ztgtrs, maga Mtrtyis is osszerdncol-

ta a homlok6t, a ptispok pedig haragosan k€rdezte:

- Hit mit nem tehet meg az Uristen?

- Hegyet volgy n6lkul 5 sem teremthet - felelte

szelidJnJinos. De 6gv hinrah:i;;z6dotl erre a ptispok

irr, mint aki nag,von szeretn6' hogy senki se llssa

meg. Annil biztosabb volt a dolgtrban az udvarr

konyw6ros. Az olr-an k€rd€st adott' amire maga se

tudott volna felelni:

- Azt mondd meg. ie remete. hol van a vi16g ko-

zepe?
I upp"tt itt. ahol 611ok - felelt rneg J6nos -' ha

nem hiszed. uram. n€rd utina!

A tud6s konr,r-i5ros irgy e116pkedett, mintha mind-

jint meg akatntr i€pni a villgkozep6t' Annl1 hlnya-

vedbben Al\t eI5 az udvartkaprtAny'

- No. remete. €n konnyiit k€rdezek t51ed' Olyat'

amit minden-H rud. Azt mondd meg, mi a kulonbs6g

koztem meg a lor-am kozt?

- Semrnr se. uram - felelte a remete gondolkoz6s

n61ku1.

Lett erre olvan nevet6s, hogy a puspok ir is meg-

bekiilt. rneg a tud6s konyvtdros is, csak a virkapi-

tinv ka^Lo dott kar djtrhoz.

-'Sose b6ntsd azt a gyikle'sdt, hivem - ttott a vtrI-

l6ra\Iiir:r-6s -, inkebb a k6st, vi116t forgassuk"helyet-

tei
Azzal zz eg€sz udvar bevonult a nagY mtrrvinyos

eb6d16'oe. ho1 csupa arannyal volt folteriwe a nagY

dt6fa asztal. Jutott ott hely mindenkinek' J6nosnak

6ppen a ktrtrIY mellett.
Fog hozzS', szolgtrm - meritette MlLq'6s a suhan-

ton ier-esbe az atanykanalilt -, minden becsuletes

ember megeszi a leves6t'

Ene r-olna 6m szeg€ny J6nos, ha kanala lett volna'

csakhogl' ^zt 
elfeiejtettek neki adni M6gpedig

szlnszZnd6kkal felejtett6k el, ahogy a sok nevet€sre

gorbrilt szitlr6llltta, Lrta aztan 6 is elnevette mag6q

f,ett"te tofi egy ka1lcscip6t, kiszedte a fej€t bel€t' a

hajlval -"g t gy bekanalazta a dr6'ga j6 levest' hogy

orom volt n€zni.
Hamartrbb k6szen lett, mint a tobbi az aranykantrl-

lal. Akkor aztan szCpen k6tfel6 szakitotta a ctp6ha-

jat, 6s ut6naktlldte a levesnek:

- Minden becsuletes ember megeszi a kanallt -
hunyoritott oda a kirAlYta'

De senki se tudott ott tobbet ennl a nagy neve-

t€st6l, s att6l fogva senki se vetette szemEre Md-

ry6snak, hogy olyan sokra becstilte a nagyeszii

Jdnos remet6t'
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Bibliai aetdlkedf
K6rd6sek M:atC evang€liumdb6l

I. Mikor bangzott el a kduetkez6 sz6zat?

,,Ez az 6n szeretett fiam, aklben kedvem telik."
a) J€zus sztilet6sekor

b) J6zus megkis6rt6sekor

c) J6zus megkeresztelked6sekor

2. Ki mondta kinek?
a) ,,Ha Isten Fia vagy, mondd, hogy ezek a kovek

legyenek keny6rr6!"

b) ,,Nekem van sztiks6gem arra, hogy megkeresz-
telkedjem iitalad,6s te jossz hozzS.m?,,

c) ,,IJram, ha akarod, megtisztithatsz engemt,,

d) ,,Te kishitii! Mi6rr k6telkedt€I?',

3. Rakd sorrendbe!
a) Boldogok a szelidek, merr dk oroklik a foldet.
b) Boldogok a l6lekben szeg6nyek, merr ov6k a

mennyek orszdga.

c) Boldogok, akik sirnak, mert 6k vigasztalS,st

nyernek.

4. Folytasd!

,,Ha tok6ietes akarsz lenni, menj, add el, amidvan,
add oda a szeg€n,veknek, ds kincsed lesz a meny-
nyekben. Azuttrn

5. IIol taldlbatdak a ktiuetkez6 igerdszek?
a) Sokan lesznek els5kb51 utols6k, 6s utols6kb6l

elsdk.

b) Legyetek tehdt 6berek, mert nem tudjdtok, meiy
napon jon el Uratok

c) Aki kozLiletek a legnagyobb, iegyen a szolgtrtok.

A bibliai aizek
heljtes megfejtdse

1. Nilus (e.)
2. Vords-tenger (d.)
3. Tigris (g)
4. Kerit-patak (f .)

5. GenezLreti t6 (b.)
5. Jorddn (a.)
7. Beteszda frird6 (c.)

19-

A ud.la.sz az rtjsdgba.n aan
: i.:i k€rd€sei

1.) Kir risztelnek a vilig ktilonbozd orszilgalban
az egeszs€grigy6rt dolgoz6k v6d6szentjek6nt?

2.) A hagyomlny szerint honn6t ered a ferences
cimer?

3.) Mi jellemz5 a Loppian6ban 6ld koz6ss6gekre?
4.) Mit hivunk Mdriapolinak?

5.) Hol 6s milyen klpolnln szenreltek fei Lengyel-
orszS,gban?

6.) Uelyik oszttrk csiszdtt €s magyar kirdlyt avat-
ta boldogglL a pipa okt6ber 3-dn?

7.) Mikor rendezik meg a Klrpiltaljai Csal6dok
TallIkoz6jin?

8.) Hov6 engedt6k be Chiara Lubichot a New
Yorki Harlemben tett lltogatdsa sor6n?

9.) Kiknek tarrot lelkinapot okt5ber 75-6n Maj-
nek Antal ptispok arya?

10.).Milyen 6ver hirderet meg a Szentatya?

A vdlasz az itjsdgban van
beStes megfejtdse (2OO4/6. sz.)

1. Kit emlegettek orosz Raffaell6k6nr? (lego_

rouot)

2. Mit jelent a Tatin nruunAclo sz6? (Befatazdst)

3. Ki celebrdlta a csiksomly6i bficsfr szentmis6_
j€t? (Erd6 Peter esztergomi biboros primd.s)

4. Mi a Yulgata? (a Szentirds latin fordftasa, je_
lentdse: ndpszerfi)

5. Hol tallihat6 Bogliasco? (Olaszorszagban,

Genoua mellett)

5. tr4it keli keresntink ahhoz, hogy meghalljuk
Isten hozzLnk int6zett szeretettelje s valloml,sit?
(Keresnrink kell a csendet 6s a maganyt.)

7. H6ny 6ve tartanak a jelen6sek Medjugorj6_
ban? ( 23 due)

B. ,,Mindaz koztiletek, aki nem mond le arr6I,
amije csak van, nem lehet az €n tanivlnvom ,,

Hol olvashatjuk ezt? (Az EteUgaben)

9. Mi lesz szeptember 30-a €s okt6ber 3-a kO-
zott MunkS,cs on a P dkh-hdzb an? ( Cwrs i t I o fe rfia k
szamara)

10. Hiny 6ves volt id6n Kdrolyi Lajos aqra? (90)

,i::

.Kertink rninden
megfej t6nket, .;b ogj1 a
boitekon a neutik'
kiueteleuel ukrdn

nyeluen es

oluashatdan
Irintessek fel a

cxmuRet!
ElSre is koszonjtikl

A rejtodnyek meglfejtdseit 2OO4. nouember IO-ig
ke4iik bekiildeni a szerkeszldsdg ctmdre!



3?/77tOR
Keresztrejtv6nyt fejtenek a sz6ke-

lyek:

- Te, Aron, mi az oroszul, hogY

b6ke? -

-Hat rrljr.

-Hdt mer tunni akarom.

- Mit mond a k1m'6nYsePr5, ha
belen'lz a kdmdnYbe?

- Hat, a koromboz k€Pest jol ndzek

RX.

K6t csiga taliikozlk, az egYlk tele

van horzsol6sokkal.
Erre megk6rdezi a m5'sik:

- H6t veled meg mi tortent?

-Ahh! Ne is mondd... rohanok az

erd5ben, 6shltegYszer csak nem ki-
n6tt el6m egy gombal

Hog,t biujak a kinai telefonszerelSt?

- Ni Csak Ki Cseng.

- Doktor :6r, bai van a l€gz€sem-

mel.

- Nem gond, majd megszrintetjr-ik!

KOt sarkdnY beszelget:

- Haaaaaa...

- Na, ne 6gess md.r!

- Doktor itr, mindenki hazugnak
n5zl

-Ezt az€rt nem hinn6m. ..

A kis szdg utazik a uillamoson. Fel-

szall egj,' iddsebb szdg. 6s a kis szog

dtadja a belYdt. A nagY szog megsi'

mogatja afei6t, es azt mondja:

- Derdkszog!

Egy n5 felszlllt 
^z 

aut6buszra Cs

reklam6l:

- Nah6t, nincs itt egY gentleman

sem?
Valaki vllaszolt:

- Gentleman van, csak helY nincs.

Rdszlet eglt temetdsi besz2d'b6l:

- Szomoru sziuuel es mdlY fAjda-
lommal bficsrlzunk Janos testuert'l'nk'

tdt, aki az orok boldogsdgba kdlt6-

zdtt..,

Egjt 1Prtkez1sen a kdmtiuesmester

mdrgesen agYontaqos egt csigat' A

segdd kerd.i:

- Mfi Afiofi az a csiga?

- Teljesen az idegeimre rnent azzal,

hogjt egesz naq kouetett

Mi a nemzets6gunket eg€szen a

honalapit6 IspAdig tudjuk vlssza-

vezetti.
- Es a rnaga csalildia milYen r6gi?

- Nem tudom megmondani, asszo-

nyom, minden iratunk elveszett az

ozonviz idej6n.

Mit kiabd.l afuldoklo Programozo?

- F1, F1, F1, Fl, Fl, F1!!!

Viharos tengeren h6nY6dik a hai6'

A kapitlny odamegY a fed€lzeten

utaz6 paPhoz:

- Atydm, ha nem jar"ul meg az id5'
egy 6rdn beltil mindannYian a

menny or sztrgban leszr-ink.

Mire a pap r6multen felki6lt:

= Isten mentsen minket ett6l!

Mt az abszolitt kozony?

- Nem mindegY?

- ,Az ait6 nYitua uan." MelYik itt a

fdneu?- kdrdezi a tand.rn1.

- Az ajto.

- Es ba azt mondom: ,,Az ajto 6s az
ablak nyitua uan."

- A buzat,

Megfejtdk
&ib;Hai ai'zek

Barna MAria (Csap)

Boddk Hajnalka (T6cs6)

Bucsok Slndor (Nagysz6l6s)

Demk6 Mikl6s (Bene)

Fedeles Kt isztira (Munk6cs)

K6kes Yallria (Nevetlen)

Kricki Vikt6ria (Bakos)

Males Vikt6rta (Csap)

M5t€ P6ter (TiszaAsvilnY )

Moln6r Oszk6.t (NagYgej5c)

perduk Vikt6ria (Csap)

Romdn Bianka (Szrifie)

Simon Anna (Munk6cs)

Simon Gyorgy (Munkdcs)

Szab6 BeAta (Bakos)

Szviscsu Marina (NagYs z5l6s)

T6th Gergely (Bakos)

Konlwjutalomban Fedeles Krisz-

tina munk6csi oivas6nk r6szesiiit'

GratulalunK!

'A ud.lasz az fiisdgba'n aan
Barna M6ria (Csap)

Boddk Hainalka (T6cs5)

Bucsok Sdndor (NagYsz6lSs)

Fedeles Krisztina Gviunkics)

K6kes Yallria (Nevetlen)

M1t6 P 6ter (T isza1'x'6nY)

Moln6r Oszklr (NagYgejdc)

Perduk Vikt6ria (CsaP)

Rom6n Bianka (Szilrte)

Roszpopa Gabrielia (Huszt)

Simon Anna (Munkics)

Simon GydrgY (Munkdcs)

Szab6 Bedta (Bakos)

Szilvdsi Isw6n (Nagysz6l5s)

Kdnyvjutalomban r1szestilt Per-

duk Vikt6ria csagi olvas6nk.

Gratulllunkl

Csuba'darabbdl
cimer

Assisi Szent Ferenc 7220-21 t6j6n

Spanyolorszlgba indult. Utkozben

eljutott Piemontba is, a Savol'ai-

csalld palotitjiba. Savoyai Tamtrs

6S feles€ge, Borblla szivesen llt-
tdk vend6gr.il, habdr Ferenc min-

dig jobban szerette ,,az lJr aszta-

Ili", a kotdulist. Amikor a hlni-

asszony valami kis emlEket k6rt a

linogat6t6l, Assisi Pove tell6iinak

nem maradt mds hltta, minthogY

leszakitson egY databot csuh1i6-

nak ujjab6l. Ezt az aiind€kot

hamarosan ereklyek6nt tisztelt6k a

-ferencesek Susiban €Ptilt temP-

lomtrban, majd Pedig Chambery-

ben.

AhagyorytlnY szerint a ferences

cimer Piemontb6l ered' A cimeren

feszuletre fektetett, k€t egYmist

ker esztez6 k6z l6that6. Me gj eien6-

se az id6k folYamdn kulonbozS

vtrltozdsokon ment 1t, de alaPvet6

jellegzetess6geit mindmlig meg-

tartotta.


