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Az flr val6ban elion
Je"I aNNar, aki mlr nem vir semmirel Aki mdr olyan remdnyvesztettd,

keser[iv6 vilt, hogy mdr nem vdr sernmi j6t, l-ranem rezigntrItan veszi tudomi-
sul az 6let neh6z voltlt. itt is igaz: ,,Legyetek olyanok, mint a gyermekekl" A
gyerekek a legnagyobb vfuakoz6k Milyen lelkesed6ssel, izgalommal virjlk a

karicsonyt. egy-egy unnepet vagy esem6ny'. Ez a poziLiv virekozis, bizalonr
ke1l, hogy jellemezze mindazoknak az €Iet€t, akik r.a16ban Isten kez6be tet-
t€k ie €letr-iket.

Advent: Urjovet. Az lJt eljdvetel€re va16 virakozisr,rnk az egyetlen biztos
rem6nys6g 6lettinkben. Sok mindenre tekintrink vS.rakoz6.ssa| 6letr-inkben
vannak beteljesiilS rem6nyeink, de nagyon sokszor csal6ddsban van rdsziink.
Csak azok taliLl)ik meg szivrik b6kess6g6t mAr ttt a foldon, akiknel< legf5bb
varakozisa az Ur eljovetcle. mert igy nem omolnak ossze. ha nrds remenyeik-
ben csal6dniuk kell.

NcttnEc TORTENT, hogy egy hdromgyermekes edcsanyinak hirre len megltall
a ierje. A nagysziilSk is r€gen elmentek mdr'. o egyediil maradi a h;irom pici
gyerekkel. Ez az asszony mlr korlbban Isten kez€be tette 61etet. €s minden-
ben az 6 akaratit keleste. Azt rem6lte, hogy ferjevel egyLitt nevelgetik gyer-
mekeiket, szep csalSdi eletet elnek 6s egyritr oregcdnek majd meg. \lost.
hogy v6rakozistrban csal6dnia kellett, nagy fljdalma e1len6re nem omlott
ossze, hanem hitte, i-rogy Isten, aki eddig is vezette, megmutat,a neki az utat
tovibbra is. Ekkor elkezdte felfedezni, hogy a kornyezeleben mennyi embert
vdltoztatott meg, kesztetett nagyobl) szeretetre a tla96tlia. Mivel legfcihlr
remenyseg6t nem sajJt elk6pzelCseibe, hanem Istenbe vetette. hclyt tLrdott

1llni ebben a srilyos megpr6biltatdsban, 6s nem omlott ossze.

Reu6NysEcUNr< var6or rnoeAla, amikor Isten valami ,,feihiborit6" dolgot
enged megtort6nni veliink. Ilyenkor feltornek benniink a mi6rtek. Ivli6rt enge-
ded, Uram? A k6rd6sunk €s a vtrIasz kozott eltel6 id5 a hit icleje. Amikor nem
IdLok, es megis hiszek.

Mdria hittel igent mondott atra, hogy Isten alaposan felforgassa az eletet,

keresztiiIh[rzza terveit. Emberileg lehetetlen helyzetbe kerult ilJapotival,
melyet nem magyarLzhatott meg, a n€pszimlllitsi kotelezetts6ggel, ami miatt
kiienc h6napos terhesen hossz{r frtra k6nyszerlilt €s alra, hogy egy istill6ban
hozza vlllgra gyermek6t, mald idegen orszdgba kellett menektilnie egy kicsi
babltval. Mdria elfogadta Istent6l, l'iogy 6lete misk6nt alakr-rl, mint ahogyan 5
elk6pzelte. Remenye, hogy Isten v6gr-iLi is mindent j6ra fordit az 6 sztrnd€ka
szerint, az emberek iidvoss6g6re, nagyobb voit, mint a sa)it elk€pzel6seibe
vetett virakozdsa.

ErrrBsRr teRuEszntUNrBSL I.AKAD, hogy f6hink a szenved€st5l. F6ltink, hogy
csal6dunk majd v6rakozisainkban, hogy betegek leszunk, hogy bajok tort6n-
hetnek veltink vary szetetteinkkel. M€g akkor is, ha istenben bizunk, ben-
nr-ink lehet a szorongls, hogy hogyan tr-rdunk majd megbirk6zni ezekkel a
dolgokkal. Azt hiszem, az Istenben val6 felt6tlen bizalom azt jelenti, hogy
allzattal elfogadom a jelen helyzetet, a jelen pillanaiot az 6 ak:rat"tnak. es

hiszern, hogy alakithat a\tala engem 6s mlsokat is. Eletunket mindig a jelen

pillanatban 6ljlik. A jelen pillanat az, amikor igent mondhatunk Istennek, es

hittel elfogadhatjuk, amit most nekr-lnk szin. Az oromet az atlja. irogy az adott
pillanatban mindig megkapjuk az €ppen elegend5 er6t, €s - ha vai6ban Rl
figyeliink, nem pedig onmagunkra - kegyelm€l is megtapasztalitrk. Az lJr

val6ban eljon - mindig ,,oda6r" a megfelel5 pillanatban.
Ez a mt biztos remdnys6gtink, legszebb vitakozlsunk, m1r itt a foldon is.
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Az Ur Lelke vatr raifiink, elktildott minket
Szent Md,rton brtcsd a szdkesegjthd.zba.n

I
T

I

Ui J{ajtds

Noaember 11-dn ismdt bticsrti szentmis<ire gyiiltek
cissze az egjtbdzmegte papjai ds lctuei, ltoglt sz€kes-
egy lc dzunkb an egjtt ilt im ddkoz z anak Tours -i Sz ent
Mdrtonhak, a szdkesegl,tltd.z ds az egjtlcd.zmegjte ud-
ddszentjdnek iinnepdn. Ugj,tanekkor ez az esemdtty
eglt lc dzmeglt 6nk jubileumi 6u dne k s oron kciu etk ez 6
iinnepsege is uolt. A szentmise fficelebrdnia Scltcin-
berger Jen6 szatmdri megjtis piispdk aolt, ctki M&j-
nek Antal piispdkkel €s az egjtltd.zmegj,te pafiaiaal
eg3nitt mutalta be az iinnepi szentmis€t.

Szokatlanill meleg, gyonydni, napfenyes 5szi id5 ko-
szdntott rdnk november 11-6n, az egyhtrzmegyei bitcsri
itapiin. A tcmplomot rrrcgtoltort6k az cgyhizlnegye ku-
l1nbozS r€szeir5l nagy szimban €rkezetr zarlndokok.
Szimukat az is jelezte, b.ogy az ildoztatls is oryendetesen
sokiig tartott.

A szentnise elej6n Nlajnek Antal puspok koszontdtte a
meghivott vencl6get, a szornsz€dos egyhiz-rnegye pus-
pok6t. Schonbcrger Jenot, vallntinr az egyhiznrcgye Iri-
veil. naniait es szerzeleseif,'.-_'r r*rJ__'

..A Szatrrriri Egyhizmegye lriveinck €s paplainak l<o-

szont6s6t 6s szeretet6t hoztam eI hozzitok" - kezdte
szentbesz6d6t a vendCg piispok atya. ,,Az Ur Lelke van
rajtunk, teshr6rek, az€rt, hogy oromhirt vig1,.unk a vrlig-
bal" - icllzte a szentn-iise zsoltlardt. ,,De ez nemcsak avilig
szimlara or6m, hanern mindannyittnk szS"mS.ra is keresz-
t€ny orom: szenved6sek €r'hetnek rninket, elvehetik sza-
lradsdgunkat, cle bdrmi legyen is a villgban: ezt az
oromet soha nern vehetik ei t5hink."

Ezutin az r-inuepi sz6nok arloI beszelt, hogyrn clte
meg Szenl Xldrtou pirspok ezt az olomet. mert tudrr.
hogy ez sz/amira igazi erSfotrls. R16bredt, hogy ezt az
oromot meg kell osztania mdsokkal, mert nem az€rt k:tp-
ta, hogy maglban 5rrzze, hanerl hogy- tovlrbbsugS.rozza a

viligba. Szent Nldrton Eletforrnlja mindannyiunk 6letfor-
mlja kell, hogy legyen, Szentatylnk gyakran l-rangoztatja;
r ker.eszt6nv enrhcr. let^.1^{, 1..^-. ,.;tA-:t;, 14kl\/1 lco\/cnr!rdlra(d. ttuSy vtr.rSlru ldr\rJ u '\b) Lrr

a mri ril'iglran. A vilig rnegszolir lrenniinkct, keresz.
t6nyeket, 6s arra k6r, szinte kdvetel: adjitok nekunk azt

az 6fomet, ani a ti6tek!" Szent Mirton segitsen nekiink is
Isten kegyelm6t felfedezniink 6letrinkben, hivatlsunkat
meg6lnunk es ezt az oromet kivinniink a viligba.

Aki szeret, az minclen roff6nyt teljesit. Akiben 69 a
szeretet, abban €l abuzg6sig, a tettrekeszs6g, 6s nem vdr
fizets6get, mert eleg fizets6g neki, hogy szerethet. Es ha
az or6m mellett ott van 

^ 
szerel,et is a sziviinkben, akkor

term6szetes lesz annak a megt6tele, amit egyszel a 1e1-

kirnkbe fog killtani J6zus: mert €heztem, mert vlndor
voltam, mert rdd szorultam, 6s neked volt szemed 6s

segitett6l raltam. Szent Mirton a iralllos igyin ezt mond-
ta az 6t sirat6knak: 'Mi v6r rim? Lz ordk 6let. Mi vfu ri-
tok? Folytassitok azt a munkdt, amire p€ldit adtam nek-
tek.' Legyen meg a lelktinkben az 6r6m,61jen a sziviink-
ben il szeretet. merjr.ink trnr-isJgot terni l<ereszteny
hitrinkrSl, es ott lesz szlamunkra a jutalom is: link is vZir
az or6k €let, ami minden6rt klrp6tol."

A szentmise v6g6n Majnek Antal piispok megkoszonte
Schonberger Jen5 ptlspoknek, I'iogy elfogadta a meghi
vlrst. es lrogy a szefetetbol fal<rrlo or-tlm megclesere tani-
tott rninket. ,,Torekedni fogtink arra, hogy 61juk is a

szeletetnek ezl, az orom€t" - mondta. Megk6szonte lzt is,
hogy a vend6g ptispok atya elmondta ^ szentmise koz-
ben: a SzatmS"ri Egyhizmegye hivei imdclkoznak a

Mr-rnklcsi EgyhfLzmegye hiveiErt 6s papjai6rt, 6s a ne-
viinkben is megig6rte: mi is imidkozni fogunk 6rtiik.
Nemcsak az€tt tartozttnk ossze, mert egyhizrnegy6nk a
Szatmi.ri Egyhlzmegy€vel hatfu'os a ieghosszabban, ha-
nem mert nem is olyan r€gen bel51e v11t ki. Ilyenfolmdn
,,a N{unkdcsl Egyhdzmegye gyermeke a Szatrniri, es

unoka ja az Egri Egyhizmegyenek" - fogrlnrazotr az egyle
csalddiasabbi vlI6 hangulatban Majnek Antal piispok
aty^.

A szentmise r,innep6iyes 1ldhssa1, majd a plpai himnusz
6s a Boldogasszony, anydnk el6nekl6s6vel 6rt r,eger. Uti-
na a munki.csi hivek agap6n llttlk vend6giil a messzebb-
r5l Erkezett zar/andokokat.

A szentmise alatt a Sz6kesegyhiz k6rusa 6nekelt, Szvi-
rida Jinos karnagy vezet€s€vel.

Palthi Zsuzsanna
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Korunk az id.egessdg 6s a szorongds kora... Pedig fontos,
bogy egjt nap megdrtsiik: sokkal batdkonyabban iutbatunk
el6'bbre, sokkal rriaidebb ds kdnnyebb lesz az Isten 6s a' tci-

kdletessdg fel6 aezetd utunk, ha. az ember la'ssan-lassa.n nueg

tudja tanulni, ltogy minden kdrtihndnyek kriztitt megdNzze
sziae tnely bekdj€t. Ilyenkor ugj,tanis megnyilik a Szentldlek-
nek, 6s az trr sokkal tribbet tesz benne kegjtelmduel" mint
amire yidt erqi6b6l kdPes lenne.

P. Jacques Philippe

ui

Hiszek a bekeben
Hiszek a bdk,6ben,

amelyre senkit nem lebet kenyszerfteni,

csak be lebet engeclni magunkboz;
amelyet nem lebet kicsikarni,

banem csak fel lebet k[nalni;
amelyet senkire nem lebet rakenyszeriteni,

de meg lebet uele ajand'6kozni;
amely nem kdlsd kotelezenseg,

hanem belsd dontes gyr'imolcse;

aru.elyre nem lebet kiepiteni,
banem csak allando tdrelemmel 2pitgetni;

amelyet nem lebet el6irni,
de a jo nxa.got el lebet uetni;

amelynek nincs naptar szerinti 5sze,

mert kfogtbatatlan termese a remeny.

Hiszek abban a bekdben,

amelyet nem lebet kibarcolni,
de ki lebet imadkozni.

Az igazi bekebez nemcsak bit,

hanem bizalom is kelll

Isten lelke a b6kb lelke, 6s a legnagyobb sztik-

s6gek idej6n, a fitjdalomban is eltolt nyugalom-

mal, allzattal, bizakoddssal. Ez itgaTmassdgtrnak

a)dnd€ka.

Az ordog lelke viszont ugyanebben a flajdalom-

l:anizgat, ingerel, elkeserit, kis6rt. Haragot szit el-

lenr.ink, mikozben pedig szeretettel kellene

lenniink magunk irint.
Ha tehlt hAborgat nlhdny gondolat, gondolj ar-

ra, hogy ez sohasem sztrrmazlk Istent51, hanemaz

ordogt51. Isten ugyanis nyugalmat a)ind1koz

neked, 16v6n 6 a b6ke lelke.
Pio atya

A b6ke sok meg6rt6st 6s nagylelkfisdget kivln

meg. mert ha szeretjtik is egymdst, nulcig akad

valami, ami az egyiknek vagy mdsiknak nem tet-

szik. Akkor szriks6g v^n a szent tureiemte. e7 a

boidogs6g forrisa
XXm. Janos papa

Nyerd eL a be1s5 b6k6t, 6s korulotted sok ember

megtaliija udvoss6g6t. A b6ke meg6rz€s€€rt gon-

dosan ker-Lr1ni kel1 a mdsok hibdir6l va\6 besz€-

L]CL.

Ha valaki e16rte a b€k€t,1elki adomlnyokat kap

t6pI6l€kul.,''*_r-.,-_ 
:

A Te kezed

A,k€2, mely /ald,

me gv iito ztatja a v 1Il.got.

A k€2, mely j6t tesz,

B6ket teremt.

A k€2, a Te kezed

me gv 6lto ztatla v il1.got .

Ha le lmaoKozol.

A k€2, a Te kezed b6k6t teremt.

H.a le aloasz.

Ak€2, a Te kezed

Aldes lesz az embereknek,

Ha Te akarod.

L. Balling: Ke2 a ledzben, jd kezekben



Ui Hnjtds

Nem csak a n€,gy fal...
A fehfjftott templorub els ri megd,ld,d,s a Ra.b 6n

2004. okt6ber 28-in 11 6rakor 6romteli esem6nyre
gyfiltek ossze a rah6i templomban a helyi 6s a korny€k-
beli hivek. N6gy h6nap alatt megfjult a templombels6,
vi16.gos szinite festett€k az €vek sordn megsot6tedett,
megkopott falakat,6s fij oltlrt, valamint amb6t kapott az
Isten I'rdza. A megszepr,ilt, fjiasziletett templomban or-
vendezve hangzott f'ei az orgonahangja 6s a hivek €neke.
Az rinnepi szentmis€t Majnek Antal puspok atya vezette,
aki azer-t iott hopv r'6szt veoven hivei orom6ben. A,'.....".)./'..r]..,
szentmisCt vele eg) itt monclta Snep Rom6n rah6r p1€b6-

niai kormdnyz6, Pap Sandor aknaszlatinai, Rodanec Volo-
midil bileni €s tiszabogdAnyi pl€binos, a Munkdcson 6s

NagyszSl6son lak6 paptesfv6rek, valamint MagyarorszS,g-
r6i Juhdsz Janos aqta, aki 6vekig a rah6i egyhAzk1zs€g
pl6bdnosa volt. A szentmis6n reszt vett m6g N6meth
Sindor diak6nus, valamint Pataki Emil t6cs5i 61land6 dia-
konus is.

A szentmise elejen a plispok atya meglldotta 6s szen-
teltvizzel meglrintette a megirjitott falakat €s az amb6t. Az
olvasmlnyokat a rah6i hivek olvastdk fe1, az evang€liu-
mot pedig N6meth Sindor diak6nus 6s Rodanec Volodi-
mir gorog katolikus lelk6sz. A szentmis€be a rah6i ifjirsdg
gittural kis6rt 6nekekkel is bekapcsol6dott.

,,Nem imidjuk a k€peket, a megszentelt falakat, de sze-
retjuk 6ket, mert az egyetlen tok6ietesen Sz6pre eml6kez-
tetnek minket" - mondta besz6d6ben a prispok atya.

,,Akik az dwenes 6vekben €letiik, biztonsiguk kock6.z-
tat6sival megv6dt6k a templomot, nem a n€gy falat v6d-
t€k, hanem azt. aki hitunk szerint e falak kbz6tt lakozik.
Istent vallottlk meg, hituk mellett lIltak ki, hogy egyedtil
Istent szabad im6dni, ak6rmilyen erSszakszewezet pr6bll
is misla kEnyszeriteni minket. Az 0risten dltesse orokkE
azokat" az embereket, akik bitran hitet tettek ilyen m6don
is az els5 parancs mellett!" Majd igy fordult a hivekhez:
,Jdhet akdrmilyen hatalom, fenyeget€s az €Ietinkben: az
egyetlen Istenhez ragaszko djatok mindig! "

Majd igy folytatta: ,,Testiinknek az a kildet€se, hogy Is-
ien r'6gleg benne akar lakni..Az Isten legszentebb temp-
Iomr kell, hogl- legytink: €rre teremtett rninket. Erre leg-

Az oltarnal: Snep Roman rabdi plebdniai kormd.nyz6, Majnek
Antal pLispok es Hiddsz Ferenc OFM.

szebb p61da Mdria, aki annyira befogadta az Isten rg€j€t,
hogy megtestesrilt m6h6ben az Isten.

Az Eucharisztilban hozztnk klzeIedS Isten megjelenik,
jelenval6v6 vllik egysztiiott Fia 61tal. Ideiglenes lak6helye
lesz a templom n6h6ny mdsodpercig, hogy azt1.n igazi
iak6hely6re, a mi testrinkbe koltozz6n. Ott keII igazdn
Srizntink, ott kell tgazdn vigyiznunk llngjtua, hogy a szi-
vunkben lakjon, 6s mindig okosan tudjunk d6nteni mel-
lette. Mindig tovdbb keli 6ptilniink, sz6ptilniink. Amit a

leginkdbb 6hajt az 0risten: a mi szivr.inkben akar 61ni.

Ez1tt Sszinte bfinbinattal mes kell halnunk a b(rn sz6-
mfira, hogy az 6 bocsanatitiak erej6bSl irjjiszulethes-
stink. Feltdmaddsunk utln pedig testtink t6k6letes, sz6p
temploma lesz az Istennek."

A hivek konyorg6se utdn kovetkezett az oltir meg-
6ldltsa. Majd ,,megteritett6k" az oltLft: terit6, gyertya, vt1"g
ken-llt rd, majd a szent ed6nyek, igy m1l elkezdSdhetett
az eucharisztikus liturgia.

A szentmise v6gen a kdszonetnyilvlnitdsok kovetkez-
tek: volt is kinek hdlit adni a megfijult, sz6p templomdrt.
Lajtos imre, az egyhtrztandcs elndke megkoszonte a pus-
pok atyinak, hogy eljott €s megdldotta a megfrjult temp-
lombeis5t, valamint Snep Romin pl€blniai kormlnyz6-
nak, hogy felvfilalta ezt a hatalmas rnunklt. Ezutln Ro-
mAn atya mondott koszonetet eisSsorban a hiveknek,
akik a felfjit6shoz sztiks6ges osszeg nagy r€sz6t osszead-
ttrk, valamint a prispok atyinak, aki szint6n jeient6s tdmo-
gatast nyiljtott az egyhlzkozs6gnek. Megkdszonte toveb-
bd Andrijevszki Kdrolynak, az epites vezet6j6nek mun-
kajaq Cs Lajtos Imre kurdtor segitseget. Az rinneps6gen
jelen voltak a Budapest V. Keruleti Onkorm6nyzat k1p-
visel6i is, akik folyamatosan t6mogatj6k a rah6i maryar
iskollt.

Az tinnepi szentmise ptispoki trldlssal, valamint a pApai
himnusszal 6s a Boldogasszony, Anydnk el6nekl6s6vel 6rt
v6get.

PQpai Zsuzsanna
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'Ha figyelemmel kisertik az egy-
hlzunkkal kapcsolatos esem6nyeket.
akkor bizonyira rnindannyian 6rte-
sr-ilrr-ink arrol, hogy Szentaq,ank, II.

J6nos PdI pipa nemrlgiben rinnep6-
lyes keretek kozott megnyitotta az

eucharisztikus 6vet. Azt hiszem, na-
gyon komoly figyelmeztet1s ez a

SzentaLya r€sz&61 minden katolikus
kereszt6ny szamAra. Bizlos, hog)'
nyom6s oka volt a SzentaryAnak arra,
hogy a legszentebb Oltlriszents6gre
irdnyitsa figyelmunket. A keresztEny
viJJg ma talin egy kicsit megfeled-
kezert errol a kincsrSl, amit t-runk
J6zus Krisztus hagyott nektink. Tal1n
az volt a celja a Szentaryanak, hogy
Ijra feifedezztik az Oltdriszerrts6g
nagysiglt 6s 61etad6 erej6t. Ma, ami-
kor az emherek egvre inkabb hit-
telbe szoritjik a krisztusi ert6keket,
Szentatylnk a legnagy'obb ajAnd€kra
fli1,ya f-el figyelmunket. Amikor azon
gondolkodtam, mir6l is irjak az Ol-
tdriszents6ggel kapcsolatban, hirtelen
a II. Vatikini Zsinat tanitasa kertilt a

kezembe. Ebb5l a csodllatos rniib6l
szeletnek nehiny nagyon ert6kes es

mindig idSszerf gondolatot id€znt az

Oltlriszents6ggel kapcsolatban.
Az OItS.rrszents6g szoros kapcsolat-

ban van Umnk J6zus keresztll<loza-
t6val - mondja a zsinati dokumen-

Az Eucr{ARrszrrA
az irgalom szents€ge

tr rm Az I'r tzon nt eiszakin. amikor
e16rr-rltatott, megaiapitotta az 6 szent-
s6ges test6nek 6s v6r€nek eucharisz-
tikus 6ldozatAt. E.zt az€rL tene. hogy
kereszttrIdozatit a vil6g r'€-q€ig meg-
or6kitse, €s egyhlztrra bizza hal6l5,-

nak 6s feltimadS.sinak em.i€kezet6t.
A zsinat az Eucharisztrat az irgalom
szents6g6nek nevezi, hiszen Isten
ktilonleges irgalmit 6s szeretet€r koz-
vetiti szimunkra. Tovdbbi az OltSli-
czcnfs6o qz emtc6o ielo nr-n ,l ltr Inuutt J!IL. llr!rL arL4l4

egyesiilunk a legm6lyebben €s elsza-
kithatatlanul az rJt J€zussal (SC. 47 .).

Mindebb5l kifbly6lag eglr iiel:s1k.-
z6 fontos ponthoz ertLink: ez pedig a

hivek ttrdatos es tev6keny resn'6tele
a szentmisetrIdozatban. A l-fvek ne
6gy vegyenek r6szt az Euchartsztia
unnepl6seben, minl kivrildllok. t'agy
mint n6ma szeml6l6i a szent szertar-
tdsoknak. Igy ekezzenek tanulni Isten
rgejebSl, €s meritsenek er'5t az t lr
test6nek 6s v6r6nek szent asztal,ir6l
S6t, a szentmis€n r6szt ver.5 hivek-
nek meg kell tanulnii-rk onmagukat is
fr:Iajdnlani a Mindenhat6 Istennek
(SC. 48). Ezen a t6ren is €rdemes
lenne rovid lelkiismeret-r,izsgdlatot
tartanunk valamennyir,inknek. \:ajon
hogy szoktam feszt venni a szent-
mis6ken? JeIIemzS-e rim a tr-rdatos 6s

tevekerry leszi.etel? A tudatos jeienJ€t

::tzt ielenlt hnov i'; -.::..--Jr l€lekbelr
minr]en tso\/eq <7:--D/ -, -_-._ j:':Cfe, meg-
--:1-;r^- ^^^A^'--..,1.-:: OSSZeSZgd_PrurJarurrl 5urruula.:-
ni 6s termFszeteie- :.::r. az utols6
,,r:-: ^^-^k^- ;-1.^--: .j jzentmisefe,ut4rrr lJLrLrJLlt ul^!Z,'-

A tevekeny r6szr'€t.l :r--3 azt jelen-
ti Irnorz tciies m6r'l--:=. Ircleken-... .."b,/
cso16dok a szentmisatre. Nagyon
lontos, hogy hangosa:'.'itaszoljak.
r6szt vegyek a kozoss€g ::::iilban, €s

termeszetesen 6nekeljek.
A szentmis6n vai6 r€szr-€telem

csak akkor mondhat6 teijesnek, ha
szenttrIdozishoz is jArulok. \a91,-on
sokszor lakominak nevezzilk a

szentmiset 6s val5h:rn az is. -\zon-
ban milycn az a lakoma, ahoJ jelen
vagyok, €s amikor a finom Ctkeket
kiniiljik. azt mondom: koszonom.
nem k€rek semmit? Pedig igy n6zr-ink
ki minden eg)res alkalommai, amikor
r6szt vesziink a szentn-ris6n, de ami-
kor az Ur az 5 szent test€t kinilja,
iliedelmesen' felr'chrizodunk: Ezerr

mindent meg kel1 tennrink annak 6r-
dek6ben, hogy minden szentmis€n
lldozhassunk, 6s nehogy ,,Chesen"
menjtink haza a legszentebb lakoml-
fol.

Minden egyes alkalommal, amikor
az Euchafisztlfu6l besz€ftirrk, fontos
tudatositani magunkban, hogy mi-
lyen kincset is 1-rag1'e11 rf;nk az IJr.
Ncmcsak egy eml6keztetd ielei ha-
gyotr hitla. mely alapjin csztlnkbe
jut, ha retekintlink, hanem sajlt ma-
g6t hagyta rdnk. A keny6r €s bor
szine alatt 1elen16v5 Ur az 6letunk
ftsze kivin lenni. Nem csupln kuls5
szeml6l6je akar lenni 6lttinknek,
hanem r6szese. Elk6pzelhet6 enn€l
ne orrnlrlr sTeretct? Tr tdatosf tsuk ezt

magunkban minden egyes alkalom-
mal, amikor magunkhoz vessztrk.

sziwinkbe fogadjuk a szentsdgi J6-
zust. Hllatelt sziwel koszonjiik meg
neki ezt a nagy szeretetet irdntunk,
€s kCqtik t61e, hogy lelktlnk mindig
m61t6 lakls legyen sztrmtrra,6s soha
ne szCgyenkezzen niattunk.

Molnar Janos
:, unguctri kaPl1n
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Te gy6zd le a rosszat iovall
I(ris ztor s, a, uildgmindens 69 kirdljt a.

Krisztus Kirdly unnep6nek, az egyhdzi 6v z616 vasir-
napjinak ez ateljes neve. Erdemes elgondolkodni rajta,
marf mpnva a nz i\zanp16' T6zr rs e <4t4nt q vil4o f eje-rrlrrr frr\6vatr aL sLltrvrv. J!auJ
delmenek nevezi; a lejedelem mindig kisebb, mint a

kiritly. Jlzus ezt mondta r6ia: ,,Most vetik ki e vil6g feje-
de1m6t", onmag6r6l viszont ezt: ,,En legy6ztem a v\l|-
got!"

A h6tkoznapokban, sajit 6letilnkben e1s6 pillantdsra
ennek 6pp a forditonjdt vdljuk 6szrevenni. Az erdszak,
a gonoszs/ag follton megnyilatkozik korulotttink, tor-
kon ragad, f6lelmet kelt bennilnk, k€nyszerit, hogy
foglalkozzunk ve1e. L€tbizonytalansig fenyeget, a sot6t
trtcdra tandcsosabb nem kimennt, er6szakos tettek,
gyilkoss6gok tort6nnek komlottrink, 6s sosem tud-
hatjuk, mikor tort6nik ilyen veh-ink yagy szeretteinkkel.
Mint egy kigy6, kor6nk tekereclik, ossze akar roppan-
tani, meg akar fojtani minket.

Igen, a kigy6 - a kigy6k€nt Abrizolt Gonosz. Ugy
tffnik, ov6 a vilig. Hogy tudn6nk legySznt? Minden 16t-

szat szerint 5 az er6sebb.
Ha m6lyebben tekinrtink 6letrinkbe, felfedezzik azt,

ami csendesen, eprdnkent, de biztosan legySzi a

rosszat, 6s csendben €piti a j6t. Mindannyian k€pesek
vagyLrnk erre, mi tobb, az eszkozeink is megvannak
hozz/a, bdrmennyire is szeg6nyek, tanulatlanok va-
g)'unk, vagy kev6s tehets6get 1rzink magunkban.
J€zus maga adta meg az iranyvonalat: ,,Ne engedd,
hogy legy6zzon a rossz, inkdbb te gy6zd le a rosszat
j6val."

Yal6szinfiIeg az6rt 6,rezzik uralkod6nak a Gonoszt a
villgban, mert annak az a termeszete, hogy hangos.
Egy rendetlenked6'osztelyban esetleg csak p6r gyerek
ordit, mig lehet, hogy a tobbs6g csendben, rendesen
viselkedik. A fo1yos6r61 viszont az a benyomlasunk,
hogy az eg6sz oszttrly megvadult. Ami az Istenhez tar-
tozIk, vagyis mindaz, amt j6, igaz, sz6.p 6s szent,
csendesebb, 6s nehezebb 6izrevenni. Isten nem k6ny-
szerit semmire, a j6ra sem. T6vol lil tSIe az er6szak, a
k6nyszerit6s: ez a Gonosz eszkoze. fpp ez6rt tal6n a
jelent5s6g6t is nehezebben vessztik 6.szte a sok kis
apr6 szeretet-cselekedetnek, pedig ezek egyLitt gy5zik
le a rosszat. Milyen tzgalmas, amikor az ember elindul,
hogy felfedezze ezeket a csendes, rejtett dolgokat!

H6tkoznapi 61etb61 lesrem el p6lddkat. Pl. egy id6s
asszony, aki nagyon kev6s havi osszegb5l 6i, n6mi
zoldsCget kapott ajttnd€kba: kedves mosol1ya1 vitte el
egy szinten idcjs, szegeny ismeroschez, €s nagy orom-
mel osztotta meg vele azt a keveset. A szeg6ny asszony
k6t fi116rje. Kora reggel el kellett szaladnom otthonr6l,
reggelizni sem tudtam. Testverem, aki 6pp reggelizett,
odan(rjtotta a megkent vajaskenyer6t, hogy ,,legalfbb
ezt edd meg". Vagy, mikor valakinek mtltkor kinyitot-
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tam a templomajt6t, hogy ki tudja hozni a biciklij1t, 6
igy koszonte meg: ,,Koszonom a kedvess6g6t!" Mind-
ketten oromot szerezttink egymi.snak, igy mi is r6sze-
sei lettrink a magunkban 6s a vrl/agban 1€v5 rossz
legy5z1s€nek.

A kornydkrinkon gyakran okoz bossz6s6got egy
teheraut6; itgy lil meg a szfik jirdAn, a bolt e16tt, ahova
irut hoz, hogy egy ember f6r csak el mellette, az is
nagy nehezen. Mfrltkor, mikor el akartam mellette men-
ni, szembol veiem egy id6ben egy asszony is ezzel
pr6b6.lkozott. 6 r,o1t a gyorsabb - mi.rmint a szeretet-
ben. En ideges voltam, mert siettem; 5 meg elmosolyo-
dott, visszahtz6dott 6s kedvesen dtengedett. En is e1-

mosolyodtam: legySzte bennem a j6val a rosszat,
vagyis az idegess6get, 6s j61es5en sz6gyelltem magam.
Az6ta ttirelmesebben kerulgetem a teherautot, 6s oda-
figyelek, hogy 6n is megszerezzem ezt az oromot
m6soknak. Akkor kezdtem el azon gondolkodni, hogy
a rassz veres6gre van it€lve: mert ahol a rossz van,
mindig felbtrkkan a szetetet. is, 6s kicsit vagy nagyon,
de ,,hatdstalanitja" a rosszat. Mindenki ismer olyan tor-
ieneteket, amikor a ldgerekben, ahol mindenkinek
veszdlyben forgott az 6lete 6s gyakran 6hhaldl is fe-
nyegette 5ket, hogyan pr6bdltak sokan m6gis segiteni
egymlson. Ezek is csendes, de sitlyos csapdst jelentet-
tek a Gonoszra n6zve.

Vai6ban sirlyos ez a csapis? Azt mondhatndnk, hogy
ezek kis dolgok, bagatell dolgok. Hogy lehetne igy
Iegy6zni a rosszat? Ez is a Gonosz propaganddja: elfer-
diri Cr€kiteletunket. Egy terroristatlmadas nagyobb,
vagy az, ha egy 6desanya gyermeket hoz a vllAgra? Egy
tlzleti siker 6r-e tobbet, vagy az az asszony, aki egy
61eten et szeretettel viseli neh€z term€szetii f6rj6t? Aki
osszeborzong egy kegyetlens6gen, az ,,realista", aki
meghat6dik egy kisgyermek kedvess6g6n, az ,,nem
akar szemben€zni a val6siggal"? Nem egyformtrn val6-
s6gos-e mindkett5? Mi6rt ne mern6nk j6k 6s bizakod6k
lenni, csak az€rt, mert a villghangulat azt akarja elhitet-
ni velilnk, hogy ez gyivasig 6s gyenges6gl Mit sz6mit,
ha ezt gondoljdk r6lunk - de a gy5ztes csapatban har-
colunk?

A vtllgban l6v5 rossz legy6z6sdt magunkban kell
elkezdeni, mert be16lunk lramlik a villgba a tossz vagy
a j6, hogy azttrn a vilig fejedelm6nek gonoszsigtrval
vagy Krisztusnak, a vil6gmindens6g kirlly6nak szerete-
t6vel osszefon6dva harcoljon a gy6zelem6rt. Ha pedig
gyeng€nek mondanak minket, vagy val6ban annak
d.rezzLrk magunkat, gondoljunk arra, Jtzus miiyen
gyenge vo1t, amikor a kereszten haldoklott. De €pp
ez6rt loggal mondhatja nekr,lnk: ,,Bizzatok, €n legy5z-
tem a vil6.got!"

^Enna 
Borbala
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llflilria bemutathsa a templornb&rt

,,Ma van a jeruzstrIemi templomhoz
kozel 6pult Uj Mdria-templom f,el-

szentel6s6nek (54, eml6knapla. A
keleti kereszt€nyekkel egyutt unne-
peljuk azr a felajAnldst, amelyet a

gyermek M6ria Istennek tett a Szent-
16lek inditAs1ra. akinek Leg;'elme
eltoltdtte 5t Szepl6telen logantatSsa
pillanatitt6l kezdve. "

Ezekkel a szavakkal eml6kezik
meg a zsolozsma november 21-€151,

amely napon MAria bemutatdsit
tinnepeljiik a templomban. Sokunk
szAmar rejtely ez az unnep: amikor
megproblltam utdnan6zni, mit is ta-
kar ez az unnepnap, a budapesti
Szent Istvln Tlrsulat lltal kiadott
Szentek 6lere c. konv'vben a kovet-

Nouertber 27.

kez5ket taliltam: ..Az apokrf iim-
bors6g azt tartja, hogy Mirilt hirom-
6ves kordban elvittdk a templomba,
6s ltadtdk, hogy ott neveliek. A k€p-
zSm6v6szet kedvelt 6mAja. amint

Mdria folsiet a templom l6pcs6jen. s

fenn a f6pap vdrja (p1. Tiziano). E

hagyomlny szerint \'Ilria 12 6ves

korlban a ternplomban 61t. .. Lzon-
ban azokkal a kortort€neti ada-
+^r.r.^r .,-^r,.^r. '-- birtokunkbanLUnAal) drlrLr)/L^ arra

vannak, ez semmik6ppen sem
egyeztethetS ossze. A templomban
senkinek sem i'olt lakasa, eltekint,'e
a temp1om5rs6gt51. Eglszen kizirt
dolog, hog1, kislarryok vagy esszo-

nyok a templomban iakhattak
volna."

,$z a jimbor e-.:i:zel€s - fugget-
lentil a tolt€neii :--:=i:ss6gt5l - azt
fejezi ki, hogr' 1I'---::.- e-e6szen kicsi
korit.-rl a nrags :. :::..:.i. modjdn is

lsren fej€ lolduir::: :-: .:rki szolgdlt,
ahogy csak tudor. :z- tg€szen biz-
tosan onnan tuJi.... -.i. t-. tLn rz an-
gyal Ahat Jtozot: ..---:-:.. -' rragslt.
Nyugodtan n€zett .:-::::: istennel
€s tz o akarrt6r'al. i- :- -.-. :---ndott,
^-.;-1 -- -^^.,.,1 ,-.. .^.allltllL aZ allE) al li-L-.:--'.-- -:-izia ne-
ki, hogy semmik€p:-:: :t::tt elien-
kezik Isten akarati-;t,. -::. :'- llessi6.s

€desanyja lesz. Ebb5l .:-',--:keztet-
jtik, hogy irllando jelieg_:-- :.::n szol-
gtrIatlban illt. A tempioi:--:' --a16 fe1-

vitele semmi mls, mint eij:-n a gon-
dolatnak k€pszerr-i I<iteiezi-r.

Szfrz Mlhria szepl6telen fogant atfrsa
December 8.

December 8-6n irjabb Mfria-tinnepet linnepel egyhiL'

zunk: Mtrtia szepl6telen fogantattrsit Szint6n kev€sb6
ismert tinnepnek mondhat6: nem az€rt, mintha nem
tudnlnk r61a, de a katolikusok nagy r6sze sincs trszttrban
azzaI, mit is tinnepltink ezen a napon.

Ezen a napon azt a titkot tinnepeljuk, hogy Mdria, aki
bffn n6lktil 61te le eg6sz €let6t, megfogant 6desar4,ja

m€h6ben, 6s mdr ebben a ptllanatban mentes volt az ere-
deti bfint6l. J6zus kereszthallla 6ta a kereszrviz torli le
lelkrinkr6l az eredeti bfin visszahiz6 ercj€t, mellyel
5seink bfinbees6se 6ta mindannyian szr-ilettink. Ivllria
Isten kulonos kegyelme folydn mentes volt ett5l a bfntSl
is. Ez6rt nevezzik 5t eg6szen szentnek, egCszen sz6pnek.
S hogy mi6rt? Mostantrban mdr tudjuk, az ldesanya mr-
lyen nagy hatlssal van a kis magzatra, akit kilenc hosszit
h6napon 6t a szive alatt hordoz, mennyire fontos, milyen
a lelkrilete, a gondolatai, a viselked6se. Isten, akt mlr ak-
kor tudta ezt, hiszen 6 gondolta eI ezt igy, nyilvln na-
gyon fontosnak tartotta, hogy Szent Fi6t mtrr az €Iete

kezdet6n olyanra bizza, akit6I csak tisztit, sz€pet, szentef
tenccztqlhqt meo

A Miria szepl5telen fogantattrsir6I sz6l6 dogmet (hit-
t6te1t) 6ppen 150 €we1 ezeIStt, 1854-ben hirdette ki IX.
Piusz p6pa. N6gy ewel k€s5bb pedig maga a Sz(tzanya

erSsitette meg ennek a hittitoknak az igazstgtrt, amikor
igy mutatkozott be Lourdes-ban Soubirous Bernadettnek:

A,
,,En vag,yok a SzeplStelen Fogantatas."

Egyhizunk liturgilja is kifejezi az emberi €let menet6t:
Mltra szepl6telen fogantattrsa vttrn 6ppen kilenc h6nap-
pal, szeptember 8-6n unnepeljrik Mdria szrilet6s6t, mlr-

cius 25-e utin pedig, amikorJ6zr-rs megtestesiil€s€t ulrne-
peljLik, pontosan kilenc h6nap telik el l<ai'lcsonr-ig, jezris

sztilet6s6nek iinneples€ig. Ezzel is kifejezi a liturgia,
menn)/ire eggy€ lett veh-ink az isten, foidi 6let6nek min-
den apr6 r6szlet6l:en.
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IIazm mtrnsx

Noller\4elR 7. Ifjtsdgi szentmise volt Teglison, melyet
Poharezcky R6ben ftglasi pllbiniai kormS,nyz6 celebrllt.
A szentrnis6n a jirisbeli fiatalok is r6szt vettek.

Novrunra 11. Debbft 9.30-kor tinnepi szentmis€uel kez-
ddddtt a munkacsi szdkesegybaz es az egjtbazmegte u€d6-
szentjenek, Tours-i Szent Martonnak bucsilja. A szent-
ntise f6celebransa Schonberger Jen6 szatmari megtes-
piLspok uolt. A bucsura az egesz egybazmegjtebdl szamos
za ra ndoli drkezett .

Nor.tusen t8-27. Szinyikon, a lelkigyakorlatos htrzban
f6rfiak szdmS.ra tartottak Cursiil6t.

F,aanxIvAsox

Munkdcson a november 6-ra tewezett K6rp6taIjai Csa-
IlLdtalilkoz6 id6pontja el6re nem lltott okok miatt DECEM-

nnn 4-re m6dosult. A talllkoz6 reggei 8.00-kor kezd6dlk
a Sz€kesegyhtrzban. Mindenkit nary szeretettel vdrunk!

Dncnuazn 10-n Es 12-E kdzcitt Babdly Andrds atya turt
lelkigtakorlatot Szinyakon, fiatalokna.le, 18 eues konol, A
l1tszam korldtozott (15 fd), ezeft a jelentkezdseket a beer-
leezes sorrendjeben fogadjuk. Jelentkezni Munkacson, Az
Egtbazmegtei Szeruez6irodaban a (8-2-31) 54670-es
telefonszamon lebet.

KVnpdzpr ETREK

A szentatyct Sz{iz Md.ria oltalmdba ajdnlotta
Eurdpa ndpeit

VerrrAN: Okt6ber 31-€n, vaslrnap dElben a Szent p6ter

teret, a szokatlanul meleg td6jiLrisnak megfelelSen , nydri-
asan oitozott hivek toltottek meg. Az IJrangyala elimid-
kozisa el6tt mondott besz6d6ben II. Jdnos Pil p6pa fel-
td€zte, hogy k6t nappal korlbban R6m6ban, a Capitoliu-
mon allirttrk az Eur6pai Uni6 alkotmtrnyos szerz6d€s6.t.

A szentatya az fj Eur6pa 6pit6se rendkivul jelent5s ese-
m6ny6nek nevezte a szerz6d€s a\tririsAt, amely egy
hosszfr 6s m6g nagyobb elkotelezerts€get ig6nylS folya-
mat 6jabb trIlomisa. A p6pa eml6keztetett ta: a Szentsz6k
mindig ttrmogatta egy olyan egys6ges Eur6pa kibontako-
z\sit, amelynek alapjitt a tort6nelm6t alkot6 kozos 6rt6-
kek jelentik. A foldrCsz kereszt6ny gyokereinek figyelem-
be vetele azt jelenti, hogy magunk€nak valljuk az uni6
jovSbeni fejl5d6s6hez tovtrl:bra is alapvet6en fontos spiri-
tullis oroks6get.

A szentatya rem61i, hogy az elkovetkezS 6vekben ,,d
kereszt6nyek tovtrbbra is elviszik az eur6pai int6zm6nyek
nrinclen teniletCre az evang€Iiumi 6rt6keket, amelyek biz-
tositjdk a b 6k6t, valamint minden lllamp ol.gAr elkotelezett
eglurtmiikdd6s€t a kozj6 szolgtrIatS.€rt. M1.tia, Eur6pa
KiriLIynSje oltalmtrba ajlnlom a f6ldr6sz minden n6n6r" -
mondta v6gril a pdpa. WMK
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A szentatya kiballgatdsonfogadta az iraki
miniszterelndkdt

Valn4N. November 4-€n, csutortok d6lel6n 11 6rakor II.
Jdnos Pdl p6pa kihallgateson fogadta Iljad Alavi iraki mi-
niszterelnokot, fe1es6g6t, Thana asszonyt 6s nyolctagir
kis6ret6t. A szentatya rovid, angol nyelvii besz6det int6-
zett Irak igyvezet6 kormdnyf6jlhez. Ebben biztositotta
arr6l, hogy kozel €rzi magtrt az taki. n6phez, amelyet az
ut6bbi 6vek tragikus szenved6se annyi megpt6b6.Itatds-
nak tett ki. TlmogatS,sdr6I biztositotta az iraki n6pet a
demokratikus int6zm6nyrendszer fel6pit6s66rt tett er6fe-
szit6seiben. Kifejezte rem€ny6t, hogy ezek az int6zm€-
nyek val6ban a k6pviseleti elven alapulnak, 6s minden
egyes ember jogait v6dik az etnikai 6s va115si sokszinffs6g
tiszteletben tarttrsa mellett.

Az iraki miniszterelndk elttdlte a keresrtdny
t emplomok elleni t eimadds ok at

IIjad Navi megbesz6l6st folytatott Angelo Sodano bibo-
rossai, trtlamtitklrral €s az illamtitklrsltg mds vezet5 em-
bereivel is. Ennek sorin ittekintett€k az iraki helyzetet, a
megb6k616s 6s kiengesztel6d€s lehet5s6geit, ameiyek
elSsegiten6k, hogy begy6gl'uljanak a mfrlr sirlyos sebei.
Megvizsgtrltttk tov6bbi, hogy Irak megbdk€lese milyen
hatdssal lenne a t6rs6g helyzet6re. Az eszmecsere sord.n
sz6 esett a teljes valllsszabadsig btztosit5.s6r6I, valamint
arr6l, hogy a kereszt6ny kozoss6g mikEnt segithetn6 er-
kolcsileg 6s anyagilag az orszdg 6jji6p1t€s€t. Az traki mi-
niszterelnok elit€16en nyilatkozott a kereszt6ny templo-
mok elleni ttrmadisokr6l 6s megig6rte, hogy kormdnya
mindent megtesz a templomok fjjl€pittse Crdekeben.

Aszentatyar€szv€tnyilvarritasaAraf athalilita
II. Jlnos P1LI pipa, irtesrilve Jasszet Lrafathalltlir6l, An-

gelo Sodano biboro}, allamtitklr r6v6n r€szv€tt|viratot
krildott Rawhi Fattuhnak, a P ales ztin Torwdnyhoz6 T an1, cs
elnok6nek.

,,Ebben a szomorf 6rtrban, Jasszer Arafat hallla alkal-
mib6l, II. Jdnos PII pipa ktilondsen k6zel €rzi magdt az
elhunyt elnok csalddjtrhoz, a palesztin hat6sigokhoz 6s
n6phez. Mik6zben a szentatya az elhunyt lelk6t a Min-
denhat6 6s Irgalmas Isten kez6be ajLnlja, rmitdkozik a
B6ke Fejedelm€hez, hogy az 6sszhang csiliaga miei5bb
felragyogjon a Szentfoldon, 6s a k6t ott €15 n€p kiengesz-
telSdjon egymdssal, mint k6t friggetlen €s szuver6n fLllam"

- olvashat6 a pipai tiviratban.
Joaquin Navarro-Valls, a Szentsz6k sajt6term6nek igaz-

gat6ja november 11-6n, csutortokon c161e15tt szinten nyi-
Iatkozatot tette k6zz! Jasszer Arafat l'nltrla kapcsdn: ,,A
Szentsz6k csatlakozik a palesztin n6pnek a Jasszer Arafat
elnok ha161a miatt erzett fljdalmithoz. Az elnok karizma-
tikus vezet5 volt, aki szerette n6pet, 6s a nenrzeti fug-
getiens6g fel€ kivltnta azt vezetni. Isten fogadja be ir-
galmtrba az elhunyt 1eik6t, 6s adja meg a b6k6t a Szent-
fold szim1,ra, azt, hogy k6t, egymlssal teljes eg6sz6ben
kiengesztel6dott, fuggetlen 6s szuver€n 1l1am jdhessen
I6tre tertilet6n."

Az LIUMK nyoman

a
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Szent Miklos piispok
Szent Mikl.Ss PiisPtik 6l'ete

A IY. szizadban Kis-Azs itrban, Patara vArostrban szi'
letett meg Mikl6s, gazdag 6s jlmbor szrjl5k gyermeke-

k6nt. Myra v6ros6nak pti:spdkek6nt hait meg. Elet-

szents6ge €s j6siga, melyet sok r6szoru16 megtapasztalt

akkoriban, a hallla utdn szdmos legendlban 61 tovdbb.

Ezekbdl adunk kozre n€hinyat.

Iegendd.k Szent MiklSsr6l

Gvnmrrr<- Es mJurone
Mdr kisded kor6ban csodilatos doigok t6rt6ntek meg

vele. Szulet6s6nek napj6n, mikor a kis tekn5ben furosz-

tott6k, 6bizony, csecsem6 16t6re, fellllott. S miutin meg-

keresztelt6k a k6thetes kisbablt, a b6jtos napokon (szer-

ddn 6s p6nteken) csak egyszer szopott O.desanyja tej€b5l.
Tort6nt pedig, hogy Patara virosdban pusztit6 iLrviny

szedte trIdozatait.
Mikl6s szulei is megkaptik a ragtrlyos betegsdget, igy 5

kotin iwasigra jutott.
Amikor felcseperedett, kolostorba vonult, ahoi J€zus

Krisztus tanitasat kovetve azon toprengett, hogyan for-
dithatnd tem6nteien vagyonlt - melyet sziilei utdn oro-
kolt - nemcsak emberi hivalkod6sra, hanem Isten dicsS-

s6g6re is.

Ay6szffieparoz6
Ez td5 tait Clt a szomsz€dsdgiban egy elszeg6nyedett

nemes ember, aki oly keseles nyomoffsdgra jutott, hogy
m6r betev6 falatja sem volt a csalldi1Lnak.

Ez€rt a hlrom sz€p €s kedves hajadon Ieinyit ttsz-

tess6gtelen 6lewitelre akafia kCnyszeriteni, hogy azAItaI

6letUk - magtrnak 6s nekik - anyagi gondokt6l mentes

Iegyen.
Szent Mikl6s a szomorft L.ir hallatS.ra k6sedelem n6lktil

al6nyk6k segits6g6re sietett. Egy nagy mar6k aranyp€nzt
keszkenSbe kotdtt, €s 6jjel, amikor a vdros lak6i nyugod-
ni tertek, a szeg€ny ember h|zlthoz ment, 6s a f6lig nyi-
tott ablakon 1t bedobta azt sziv€ben a legjobb sz5'nd€k-

kal, hogy afiatal teremt6seket a biinokt6l megoltalmazza.
AtmaUOt f6l6bredv6n, a szeg€ny ember ott lelte dgya

mellett a halom aranyat Bizony elsz6gyellte magdt, 6s

konnyeit hullajwa k6rte Isten bocs6nat6t, HAI1I adott Is-

tennek, hogy mind a h6rom \ednyit becstiletben fltihez
adhatja, €s i11end5 mennyegz6t ulhetnek.

A szeg6ny ember a j6sziv6 adakoz6 r-rtin futott, hogy
megkoszonje nagy1elkff adomAnyAt. Szent Mikl6s azon-

banarra k6rte, hogy ne mondja el senkinek, de a"boldog

^pa 
nembkta a titkot mageban tafianl, 6s az eg€sz viros-

ban elterjedt a hir.
igy lett Mik16s a szeretet hirnoke, aki megtanitotta az

embereket a titokban val6 segitEs 6s megajindlkozds
orom6re.

Te is t6gy j6t titokban!

A lrnen r-r,cssnonsirgsn
Szent Mikl6s a kolostorban a szerzetesek elollir6ia lett.

AlS,zatossigtrban azonban zarindoktttra ind'.rlt, 695 r'igy-
g),a\ a szisr€ben, hogy meglitogassa a Szentfoidet. ahol az

Ur J6zus le6lte csodikat tev5, :ildist 6s szeretetet oszt6

6letet, akit ezcn a helyen lrtatlannl keresztre feszitettek

€s meghalt a mi bfineink€rt, de ug.\,'anott feltimadott,
hogy veltink maradjon mindennap, a vilig v6gezeteig.

Hajora szdllt, de az ut foLyatnin fergeteges szClvihar'

t6madt. A haj6mester 6s a matrtizok k6ts6gbeesve linlk,
hogy nincs rem6ny a menektil6sre, a haj6t elborttjik a

tenger haragos hulllmai, 6s mindnyijan elpusztulnak.
A leg6nys6g Szcnt Miklos kozbenjiro segitseger kerte.

6 pedig kez€be vette a korminvt, €s - J€zus szent

nev6ben - lecsillapitotta a hlborg6 tengert.
Az €g ragyog6 tiszta lett, a tenger sima 6s csondes, a

tenger€szek leborulva lldottdk az Urat, 6s I'rililkodtak
Szent Miki6s nak a kozbenifu is/a€rt.

IluspoKrr6 SZENTELESE

Szent Mikl5s, miutin szerc)sztotta a vagt'cln|t a szeg€'

nyek kozott, megvigasztalta a szenvedSket. felkarolta az

elesetteket, elhagyta szul5irely€t, 6s Myla vdroslba ment,

ahol 6pp akkor halt meg a vlros pusp6ke.
A korny6k ptispokei 6s a n6p osszegyiiltek, hogy meg-

vAlasszAk az ut6dot.
f:lszaka egyiktlk €gi sz6zatot hallott:

,,Hoinap d6iben Sllj a templomkapuiiba, s az e1s5 em-

ber, aki akkor be16p, a Mikl6s nevet fogja viselni. 6t
szenteij6tek puspokk6!"

Es val6ban, Szent Mik16s, aki Isten hiis6ges szolg|ia
volt, els6nek l€pte it a templom kapr-rjdt, 6s az isteni su-

gallatra a keleti egyhltz szertartS.sa szerint ptispokkC szen-

telt6k.



Ui J{ajtds

A BfJzA csoDAs uncszAponirAse
Myra vlrostrban ins6ges id6k iafiek,6heztek az embe-

rek, de bizony m€g az apr6 gyermekeknek sem tudiak
enni adni.

Mikor meghallotta ezt a szent ptispdk, lesietett a tengeri
kikot5be, ahol az Aiexandrilb6I €rkezett 6s ott vesztegl6,
btzlwal megrakott ha16k vlrakoztak a kedvez6 sz€ke,
ho gy Ko ns tantinip olyba s zLllits 6k a rukomtrnyt.

Sz€p sz6va| k€rte a haj6tulajdonosokat, hogy adianak
neki k6lcs6n egy v6ka biztrt, amit 6 majd szdzszorosan

fizet vissza, sdt azt is megig6rte, hogy az trItala k€rt" biz6-
nak sem lesznek hijin

Mire kikotottek, k6t csoda tortent.
A Konstantindpolyba €rkez5 haj6n 1ev5 nkomtrnyb6l

val6ban nem hitrnyzott egy bfizaszem sem.
AbfiziLt pedig, amelyet Mik16s prispok k6rt, az Or Isten,

hiis6ges szolgAjdnak kozbenjltrLsitra, :.rgy megsokasitotta,
hogy mikor Szent Mikl6s a n6pnek kiosztotta, az nem
csr-rp1n eledeh-il, hanem k1t 6116 esztendeig vet6sre is

elegendd volt, mig az ins€g el nem mtilt.

A sAnon ARTATAraN r;ru ueclrrrvrEsn
Tort6nt, hogy Myra el6ljtu6ja, Eusctachius, hlrom ifjiit

Ar tatlanul it€lt hallir a.

Szent Mikl6s 6ppen nem tart6zkodott a vdrosban, 6s

mdr csak akkor €rkezett vissza, amikor az ifjakat bekotdtt
szemmei a veszt6helyre vezettek, hogy a h6h6r 61es pal-
lossal ieyuket vegye.

Mikor meglltta ezt a szent ptispdk, utat tort magdnak a

n6p kozott, kivette a h6h6r kez€b6l az €Les pallost, elol-
dozta a hdrom megkotozott ifjat 6s kivezette Sket a to-
megbdl.

Szent Mikl6s pr-ispokdt igen nagy tiszteletben tartottdk,
igy senki sem mert tenni semmit ellene.

S5t maginak Eustachiusnak, a vdros eldljZir6jdnak is
megsz6lalt lelkiismerete, mert t6rdre roskadt Szent Mik16s
el5tt, 6s tett6t megblnva, bocsdnatert esedezett.

Az rrnesort: GYERMEK nnclrnnTEsE
Egy gyermeket, akinek sztilei minden esztend6ben

br-rzg6n megszentelt6k Szent Mikl6s tinnep6t, egy alka-
lommal irtonl1l6k raboltak el, 6s eladtdk Babilon kiriiy6-
nak.

A kisfiirnak a kirlly asztaltrn|l kellett szolgdlnia.
Zoksz6 n61kUl teljesitette k6telesseg6t, de egy alkalom-

mal keserves sirdsra fakadt.
A kirdly megkerdezte, hogy mi bAntja.
A fiir eimpndta, hogy €ppen ezen a napon van Szent

Mikl6s pr-1spok rinnepe, 6s elmesdlte 61et6nek legend616t.
A kirily kicsfrfolta, 6s gfnyosan megjegyezte: ha Mikl6s

val6ban olyan hatalmas, k6rd meg, vigyen ki innen,
szabaditson meg kezembSl.

Es a fiir, aki kez6ben tartotta a kir6ly ser1eg6t, abban a

pilianatban felemelkedett 6s eltfint a kirdly 6s szoLgLi

szeme el5i.
A kovetkez5 pillanatban a gyermek Szent Mik16s sz6-

kese gyhftzihan v iszontlttta 6des szuleit, akik elveszt6se
miatt szivtlkben nagy blnattal tinnepelt6k a szefi. evfot-
du16i1t.
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Mikor megpillantottdk dr6ga fiacskdjukat, fijdalmuk
leirhatatlan oromre fordult.

Volt nagy-nagy tinneplds, v6get nem 615 hdlaadds Isten-
nek, 6s kivllasztott, igaz szolgdjLnak, Szent Mikl6s pr.is-

p oknek, ko zb enj6r is66rt.

A csournv6 rnstnrnnv
Egy velencei kalmdr, hallva, milyen 6riisi csodatev5

hatalma van Szent Mikl6snak, megvette magtrnak annak
klpmdsit, 6s elhelyezt€ azt h6z6ban.

Yalahlnyszor pedig messzi fitra indult, a szent prispok
gondj1ba ajitnlotta hltzit €s minden vagyonlq hogy 6riz-
ze rneg azokat.

Egy alkalommal rabl6k tortek be a h6z6ba, 6s minden
€rt6k6t elvitt6k, csak a szent festett arck6p6t hagytlk a

hely6n. Dtih6ben a velencei, hogy minden6b6l kifosztot-
titk a tolvajok, megfenyegette a k6pmist, hogy trizre veti,
ami1rt nem vigyizott a rtrbizott kincsekre.

De akkor fijabb csoda tortent.
A rabl6k lavlban osztoztak a zstrkm1.nyon, mikor egy-

szer csak ott termett Szent Mikl6s, 6s felel6ssdgre vonta a

tolvajokat, hogy mi6rt loptdk el m6s ember becsr.iletes

munkdval megszetzett 6rt6keit.
A csoda ldtttrn megrlmriltek a rubl6k, €s hanyatt-hom-

lok rohantak vissza a velencei hdzlba, 6s visszaadtdk az
ellopott tLtgyakat.

V6giil az tort1nt, hogy a pogAny rabl6k megke-
resztelkedtek €s igaz fitra t6rtek.

A velencei kalmfu pedig szivb6l megbinta indulatossd-
gat Cs kapzslsigLt,6s Szent Mikl6s 6rdemei6rt szCtosztot-
tavagyonlt a szeg6nyek 6s a t6szorul6k kozdtt.

Sok mds csoddt is tett a 16s6gos €s adakoz6 Szent Mik-
16s prispok, a gyermekek v€d6szentje, akinek legendljdt
€vszdzadokon at 5rz1k szivrikben az igaz hit6, szeretetre
fog6kony kereszt6nyek.

A Virtud lis sP I 6 b dni a a I apj dn

Szent Mikl6s a hull6 h6ban...

Szent Miklos a buttd bSban
puttonyAu a.l korbej ar,
Bekopogta.t minden bazba,
minden szegenyt megtalal.

Refr.'
Mosoly til az oreg arcan,
merre 6 megjt, bull a bo, repr.ti szel, szanko.
Nalunk bagja a szfudt,

reank szo(a oromdt, nektink adja jokeduet.

Ajanddka nem az aran)4
nen'r is bamis foldi kincs.
Szeretetet, ufg oromet,
olyat boz. mi nektink nincs.

Ezen a szdp tdli est1n
kouesstik a pdldajat:
Vidam dallal, neuetdssel
tinnepeljui k Mikulast !

Ismeretlen szerz6

\
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,,Vesstik le a sotdtseg tetteit, s oltstik
ru agurtkra a uil ago s s ag fegj,tuer eit ! "

(Rotn 13,12)

A sot6ts€g 6s vildgossdg szeml6-
letes e11ent6te minden kuitirrdban 6s

valldsban megvan. A viligossig az

61et, a j6, a tok6letess6g, a boldog-
slg 6s a halhatatlansig szimb6luma;
a sdt€rs€g r iszont a hideget, a nega-
tivumokat, a rosszat, a f€lelmet 6s a
halllr id6.zi.

P1l apostol eml6kezteti a ftmai hi-
veket, hogy a kereszt6nyeknek nem
lehet tobb6 koztik a m61t ,,sot6t" tet-
'^:r,^- -^1,.^1. '^l^ --rnnak Liszlala-LLlllLZ, lrlLryLA L!rV V<

lansiggal, igazsigtalansdggal, elve-
temrilts€ggel, kapzsisdggal, rosszin-
dulattal. irigys6ggel, vet6lkedessel,
csaldssal, gonoszsdggal...'

,,Vesstik le a sotetseg tetteit... "

Melyek a ,,sot6ts6g tettei"? PtrI sze-
rint a rEszegesked6s, a tisztatalan-
sAg. a viszAlykodis. az iligysfg'; dc
az IstenrSl r'al6 megfeiedkez6s, a

hiitlens€g, a lopds, a gyilkossig, a

969, a l-rarag 6s a misik lebecsr-ii6se

is. Tovlbbl 
^ 

{nateri^Iizmus, a kon-
zumizmus, a hedonizmus €s az on-
hitts6g.

A s^t6ts6o tprtc lehpt e l<nnnrzel-

mfs€g is, ahogyan olykor v6gign6-
ziink egy tv-mr-isort. vagy az inter-
neten szorfozuink, egyes r-ijsdgokat

vagy filmeket neziink, vagy bizo-
nyos ruhdinkat mutogatjuk.

Amikor megkeresztelliedttink, ke-
resztsztileink szavai dltal kimondtuk,
hogy Krisztussal meg akarunk halni
a bfinnek. Ez6rt hlromszor is kinyil-
vfnitottuk, hogy eilene akarunk
mondani a Sitinnak 6s cselvet6sei-
nek. Ma nem szokds a Sltdnr6l be-
cz6lni szirresen elFcleiril< 6s )71

mondjdk. hogy nincs is. Pedig lete-
zik, 6s folytonosan hlborirkat, ol-
dokl6seket, mindenf6le er6szakot
szit.

Vessilk le".ez n felsz6litAs hatiro-
zntr rcalcVcAcrrc hir, .., Jml nem megy
konnyen. Kovetkezetesseget, el-
szdntsdgot, bitorsdgot kivin, ami
n€lkulozhetetlen, ha a villgossig or-

Eletige, 2OO4. tlovember
sztrgtrban akarunk 6lni. Lz 6letige
ugyanis igy folytat6dik:

,,...s oltsrik magunkra a uildgossag

fegtuereill"

Nem elescn,-lri rrovaniS visszauta-
sitani, ,,levetni" a tosszat, hanem

,,magunkra kell olteni a v1IA.gossl.g

fegyvereit'. MAs sz6val, ahogy ke-
s.ihh P,i I meafizo\,)r4zza qz I Irrrrebr r r!rE_r rr aLLA, ,.AL Ul

J6zus Krisztust ke1l magi-rnkra olte-
ni", 6s hagyni. hogy 6 6ljen ben-
nr-ink.3 P6ter apostol is arra hiv, hogy
16zrrs 6rziller6r el fecnnrerc'zzi\k fe|"

magunkat.a
Fr6teliec f.ifciczS<cL czclz mFrr

tudjuk, hogy nem konnyii engedni,
hogy Krisztus 6ljen bennunk. Akkor
ugyanis az O €rz€seit, gondolkodis-
m6djit, cselekedeteit kell ttjLkroz-
niink, ugy kell szeretniink, ahogyan

J6ztrs. A szereiet viszont ig€nyes,
6lland6 harcot kir'6"n onz6stlnk ei-
len.

Nincs viszont nl6s m6dja annak,
hogy eljussunk a vilSgosslgra.
Egy6rtelmrien elre utal Jlnos elsd
|.-- I : ^1.' -...^.i fcctrr6r5t czlc-Vqlc l5: ,,11x1 )Zqlgtt t\rr!Lr!t, d,

villgosslgban €i, 6s abban nincs
megbotrlnkozm val6. Aki viszont
gy61o1i tesw6r6t, az a sot€ts€gben 6l
€s sot6tben jdr. \em tudja, hova
megy, mert a sot6ts6g megvakitotta
szem6t."t

,,Vesstik le a sotetseg tetteit, s oltsilk
magunkra a uilagossag fegjtuereitl "

Ez az €letige megt6r6sre sz6Iit
bennrinket, arra, hogy a sotets6g bi-
rodalmib6l folyton dtl6pjrink a vLLi-
gossdg orszAgAba. Ujt'^ 6s 0,jra
mondjunk teh6t nemet a SitS.nnak
es minden imitAs1nak, 6s ismeteljuk
igenunket Istennek. ahogyan ke-
resztel6sunk napjftn tettr,ik!

Nem ke,l1 nagy dolgokat mfvel-
nunk. E1egend5, ha az rg zi szeretet
ihleti es 6iteti mindazt, amit mir ele-

(rve teszunk. lgy hozzijlruiunk ah-
hoz, hogy a vil6goss6g, a pozitivLt-
mok, a boldogsdgok kultriraja ter-
jedjen kornyezetrjnkben. A menny-
orsztrgot fogjuk 6piteni mer itt a fol-

don, hogy majd orokre r6szrink Ie-
gyen benne az Egben

Ioan mert 4 manhvnrqtAo l6te)ik16rrl, rrrrrr a rrrrrrrryvrJ4

J6zus megigerte nektink. OIyan,
mint egy hAz. amit idelent epitrink
fol, hogy majd oda|t lakjunk benne.
Ott majd teljes orom. lrarm6nia,
cz6ns6o rAnc t,6o n6lkiili hnldnos'io
l.esz oszttrlyr6sztink, mefi a menny-
orszAg - szeretet.

Err61 tanirskodik a perui \Iary ta-
pasztalata is. Harom kisgr elmek
edesanyja 5, aki az 6letiget megis-
melve taltrlkozott Istennel. Meg-
tallIta a f6nyt, mely teljesen magtrval
ragadta 6t, 6s radikllis fordulatot
hozott 6let6ben.

Nem sokkal kesobb sfilyos beteg-
s6get lilapitottak meg ndla. A k6r-
hazban megrudta, hogy alig tobb
mint egy h6napja van htrtra. A J€zus
irinti Lrj bizalom, amely kev6ssel
azelott szuletett meg benne, erot
aciott neki hogv imldkozz6k. Ot
5lct6r'et lr6rr m6o Trile hnmr mco-

erdsodhessen megtef eseben. es

hogy meg tudja vAltoztarni kornye-
zetet.

Az orwosok szimtrra megmagya-
rizhatatlan m6don tr4aiy eg€szs6gi
Sllapota javulni kezdett, ez6r'1 kien-
gedtdk a k6rhitzb6l Hazat€we 6let-
tdrsival eg)'Lltt felkeszult r szents6gi
hizassAgra, es kerte g1'ermekei szl-
m4rc c Lereszts6oet

Ot ev eltelter-el betcgs6ge hirtelen
ki6jult, 6s ropke k6t h6t alatt bev6-
gezte foldi 61et6t.

Halala elou gr ermekeivel kapcso-
l.tl..^ n lpoanlAhh r6szletekio ci-Iaru4rI a trtiaPtvtJtr,!Ja'!rr'\rb J'

kerult mindent ellendeznie, es fer'-

j6nek is rem€n]'t tudott adni. .,Most

az Atytrhoz megl'ek, aki vir rim.
Minden csodilatos volt. Eletem leg-
szehh At 6rz6rzcl ql4nd6kaznn meo

6, miutdn megismeftem lg€je lkal,
ameiy Eletet ad!"

Cbiara Lttbicb

'vo. R6m 1,24-31.

'vo. R6n 13,13
3 vo. R6m 13,14
a vo. IP€t 4,1.
5 IJn 2,10-11



Eletige, 2OO4. december
,,Amint az 0r megbocsatott nektek,

ti is tlgy tegtetekl"
(Kal J,13)

Kozeiedik a karScsony. Hamarosan
eljon az Ur. A liturgia pedig arra indit
bennlrnket, hogy k6szitsuk e16 az irt-
)at.

J€zus, akt k€tezer 6wel ezel5tt be-
lepeft a tort6nelembe, most a mi 6le-
rilnkhe qTercfne helFrrni rle qz irr,/v,Ly,,,,

benntink tele van akadllyokkal. El
kell egyengetnunk a halnrokar, el
keil gorgetnr-ink a szikldkat.

Milycn akadillok zArhatjik el J€-
zus ttt1trt?

A lelkrinkbSl er-ed5 minden olyan
vdgy, amely nem egye-
zik Isten akaruttrval. A
lagaszkocl6sok, amelyek
girzsba kotnek benntin-
ket. Besz6ini vagy half
gatni akarunk, amikor
epp az ellerrkezSjet kel-
lene tenntink. Utunkat
6llja az a vAgy, hogy
tiszreljenek, szeressc-
nek, becsr-iljenek ben,
nr-inket. Akacllly lehet
m€g a vdgy bizonyos
dolgok. az cgcszsdg
vagy az elet utin, ami-
kor Isten mdst akaq de a

gonosz vigyak is, mint a
lizatloz.as, az itelkezcs vagy a

i:osszfr.
Ezek mind a lelktinkben szulernc-k,

€s teljesen betoltik. Kovetkezeresen
ki ke1l oltanunk az ilyen vdgyakat, el
kell liariianunl< ezeker az akad.tlyo-
lcat, 6s iijra Isten akarattrba keli he-
1),ezkedniink, igy k6szitve eI5 az lJr
irtjAt.

,/nlint az ur megbctcsatott nektek,
ti is ugt tegStetek/"

PtrI ezt az ig6t a sajit kozoss€g6ben
615 keresztCn).ekhez int€zi. 6k mdr
megtapasztalttrk az isteni megbocsl-
tast, 6s maguk is k6pesek arra, ltogy
megbocsissanak azoknak, akik ve-
liik szemben kovettek ei valamit.
Ti-idja, hogy i,a16ban k€szek arra,
Lrogy tirll6pjenek a term6szetes szere-
tet halirain. egeszen addig, hogy ele-

tliket is odaadjlk ellens6grik6rt.
Ujjdsztilettek J6zusban €s az evang€-
litrmi 6letben, igy megtallljdk az er6t
ahhoz, hogy tirl minden igazsigtalan-
sdgon vagy s6relmen, mindenkivel
az esvs6.pre torekedienek.

Mivel nrinden emberi sziv m6lv6n
a szeretet h-iktet, bdrki €letre vdithat-
ja ezt az ig€t,

Az 
^lrikei 

lrnlcsesc6o ezt iort feiezi

ki: ..T6gy' [gy, mint a pAlma: bdr ko-
vekkel hf.zatjdk, 5 rn6gis datolyival
fizet €rte."

Nem el6g tehlt nem vtrlaszolni a
jogtalansigra, a s6nesre. tobbre va-
g),unk hiva. j6t kell tennunk azzal,
aki rosszat tesz nekiink. Erre em16-

Mit tehetunk?
Elesszuk fel reggelente a Leljes

,,amneszfret" a szivllnkben, azt a sze-
retetet, amely mindent betakar.
amely be tudja fogadni a mS.sikaI
olyannak, amilyen, korlAtaival, ne-
h6zs6geivel egytitt! Ahogy egy 6des-
anya tenne gyermek6vel, ha htbizik:
mindent eln6z neki, mindig megbo-
csat, mindig rem61.

Ugy kozelitsLlnk mindenkihez,
hogy r1j szemmel tekintunk ri, mint-
ha sohasem kovette volna el az adott
hiber!

Kezdyunk iijra mindig, tudva azt,
hogy Isten nenicsak megbocsit, ha-
nem el is felejt, 6s t5hink is ezt

kivinjal
igy tort6nt egyik ba-

rdtunkkal is, akinek
hazil6ban h6borf dirlt,
sztileit, testv€ret 6s tobb
bardtjtt a szeme Iittlra
Ie m6 s z5.r oltlk. F 1j dalma
lAzadAsba csaporr ir, es

borzalmas, a gaztettel
arinyban 1116 brlntetCst"
kivlnt a gyilkosoknak.
uJra es ulra eszeDe lu-
tottak J6.zus megbo-
cs6t5.sra hiv6 szavai, de
.iugy €rezte, hogy k6p-
telen 6letre vtrItani 5ket.
,,Hogyan szerethetn6m

ellens6geimet?" - k€rdezte magtrt6l.
Fl6napokra 6s sok-sok rmAds5,gra
volt sztiks6ge ahhoz, hogy lassan is-
m6t megtalllja a b€k€j€t.

igy mesElt err5l: ,,Azoknak a testv6-
reknek a p€1d6ja segitett, akikkel
egyutt pr6bilom €lnt az ig6r. Meg6r-
fettem, hogy Isten azt keti t61em, ne
engedjem, hogy irrrd legyen rajtam a

bosszit, hanem arra torekedjem,
hogy szeressem a mellettem 615ket, a
munkatlrsaimat, a bare?rmat. Az
irdntuk va16 konkr€t szeretetben ta-
ltrltam meg lassan-Iassan az erSt-,

hogy teljesen megbocsdssak csal6-
dom gyilkosainak. Most mdr b6ke
van a szivemben."

Cbiara Lubi.cb

' 7Pt 3,9
'R6m i,2,2r ;

13-u1 Hajtds

keztetnek az apostolok is: ,.Rosszeri
rosszal, szidalom6rt szidalommal ne
fizessetek! Inkdbb trlddst mondja-
tok!"' ..Ne gyozzon njtad a rossz, re
gySzd le j6val a rosszatl"2

.,Atnint az ()r megbocsatoil naktak.
ti is tigy tegyetek!"

Hogyan 6I7nk ezt az ig€t?
Mindennapi 6letunkben nektrnk is

lehetnek olyan rokonaink, iskola-
vagy munkatirsaink, barataink, akik
rrtottak nekr-ink. megsertettek ben-
nrinket, vagy igazsigtalanok voltak
veliinl<. Talin nem jut eszunkbe
bossz[rt lllni, szivunkben m6gis ott
lehet a neheztelds, ellens6gesled6s,
keserfs6g vagy ak1.r egyszenien csak
a k6zony, amely meghifsitja, akadi-
lyozza a hiteles, 6szinte kapcsolat
l6trejott€t.
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De.utszxaszr SzENT JANos
Aloozoea e, ec yrLezre,Ntro

ftnnepe. december 4.

Keres zt6 ny trllami hiv atalnokcsalld-
b6l szriletett Damaszkuszban, 622-
ben. Filoz6fusnak tanult, igen ered-
m6nyesen egy KozmS,sz nevii sziciliai
szerzetestSl, akit a csalld egy kalifa
fogs6girb6l szabaditott ki 6s fogadott
be. Tanr-rlm5, nyai befejezt€vel val6szi-
n61eg apja hivatallt foglalta e1.

726-ban a csisz/ar rendelete bdl-
vinyimtrdS,snak min6sitette a szent-
k6pek tisztelet6t. Ezzel I20 €vig tart6
k6prornbollsi harc kezd5dott. Jinos
vitairatokat szerkesztett a k6pek tisz-
telet6nek v6delm6ben. Lemondva
vrlS.gi 6let6r6l, vagyonir6l, elSkel6 dl-
l6siLr6l, a Jeruzs/alem melletti Szent
SzfLbbisz kolostorban szerzetes, m )d
pap lett, Pr6dik6ci6ivaI €s irisaival 6
lett a keleti egyh|z utols6 nagy egy-
hdzdoktora. Sok konyve elsSsorban a

k6prombol6k eileni vitairat volt.
A)azatossAga p€ldaszerfi volt, en-

nek sok pr6bat6telben adta bizony-
s5.g6t, de az is mutatja, hogy irS,saiban
mag2tr6l, dics5s6g6r6l semmit sem irt.
HaI6IlLr6I sem tudunk semmit, va16-
szinlleg Jeruzsd.lemben halt meg
749. december 4-6n. A k6prombol6k
754-ben,,kikozosit6ssel" it61t6k el, 6s

csak 787-ben a Niceai egyetemes zsi-
nat ismerte el €rdemeit. XIII. Leo pd-
pa szentunk tisztelet€t az egesz Egy-
hizra kiterlesztette.

DaNG-LAC Sznnr Awontis ALDozdpAp
ES TARSAI

V6nraNi;r<

Onnepe; nouember 24.

A 1.6, sz. kezdet6n l€ptek el6szor
katolikus misszionlrlusok Vietnam
f,otdj€re. A keresztdnys€g, mint ide-
gen vallds, fanatikus rildoz6ssel talil-
kozott. Az elsd k€t €vsz1.zad sordn
mintegy sz/azezerre becsr.ilhetd azok
szima, akiket Krisztusba vetett hi-
tuk6t megoltek, de sok tort€neti adat
elveszett.

Az a I77 szent, akiknek emldknap-
j6t november 24-€n tinnepli a r6mai
kelenddrium, 7625 es 1886 kozotr
szenvedetr vef1.2'nrThalalt. A 117 ko-

November szentiei

z6tt 96 r'o1t vietnami 6s 21 kiilfdldi
miszsztonfuius. A vietnamiak kozr-il

37 pap €s 59 v\169r kereszt6ny volt,
eg)'ikrik hatgyermekes asszony. 76
vdrtanirt lefejeztek, 21-et megfojtot-
tak 6-o1 6lve rneo6oerrek 5-nr mco-
csonldtottak, 9 pedig a bortonben
halr mes az elszenvedett l<inzdsok
kovetkezt6ben.

A tizenkilencedik sz6zad els6 k6t
6vtized6ben a kereszt6nys6g nagy
el6rehalaclhqt rert de ezt dramai
m6don szakitotta meg Minh-Mang
(1,820-40) 6s Tu Dirc (7847-83) anna-
mi csdszlrok uldozCse. 1832-t5l rnin-
den ktllfoldi misszionlrius ki volt tilt-
va az orszigb6l, a vietnami kereszt6-
nyeket pedig arra akartlk k6nysze-
riteni, hogy megtaposs6k a feszriletet.
A templomokat leromboltdk, a ke-
reszr6nv trnit4sr hetiltottdk. Sokan
szenvedtek halfit vagy borzalmas ke-

--^+l ^^ ^a--^1-^.
Ey ErrEl r)cEcKcr.

Dung-Lac Andr6s, akinek nev6t a

r6mai naptdr mint a 117 vCrtanir rep-
rczentansaet emliti, bensz rilott vietna-
mi egyhdzmegy6s pap voh. Eredeti
neve Dung An Tren. 1795 kortil
szliietett pogLny szilSktSl az €szak-
vietnami Bac-Ninhben. Tizenk6t 6ves
kordban koitozott csalidla Hanoiba,
hogy munk6.t tallljanak. Ou tal6lko-
zott egy katekistlt al, t5le kapott sz/al-
ldst es elelmet. majd keresz16ny
tanit5.st hdrom €ven keresztril; Vinh-
Triben keresztelt6k meg, ekkor kapta
az Andris nevet. Nlegtanulta a kinai
6s a latin nyelvet, majd 6 is katekista
Iett. Alkalmasnak tallltak a teol6giai
tanulmS.nyokra, €s 1823. mircius 15-
€n pappA szenteltdk. Pl6bdnos lett
Ke-Demban, ahol f1.radhatatl.anul
pr6dikilt. Sokat boitolt, szigoru 6leter
6lt. peldiiara sokan megkeresztel-
kedtek. 1835-ben, X,{inh Mang, a

,,vietnami Nero" aiatt bebortonozt6k,
de gyrilekezete p€nzzel kivlltotta a

fogsi gb6l. EIv /alto ztatott n6ven (D u ng
helyett Lac) rejtSzkodott az r-iiddzCs
el6l, de 1839. november 10-6n ism6t
letan6ztattdk, egyurr Perer Thivel. egy
m6sik vietnami pappai, akit gy6nls
c€1jdb61 keresetr fol. Misodszor is si-
kenilt rnindkendjuket p€nzzel kiv/al.-

tani. Azonban hamarosan irjb6l bor-
tonbe kertiltek. Mindkett6jltker Ha-
noiba vitt6k €s borzahnasan meg-
kinoztAk. 1839. december 21.-€n
feiezt1k le a k6t n1not. Andrist mdr
1900. m6jus 27-€n boldoggtr avattiak.

R6szlet Le-BaoTinh P1l 1eve16b51,

amelyet a bortonbcil inrezetr a pap-
novendCkekhez 1,843-ban: ..\'lindeme
gyotrelmek kozepette, ameh'ek rn6.-

sokat r6miteni szoktal<, isten kegvel-
m6b5l orom 6s vidlmsig tolt el, mert
nem egyedr,il vagyok, hanem
Krisztussal. Mestemnk rnaga viseli a

kereszt teljes sirly6t, redrn csupln a

legkisebb €s utolsu r€szer helyezi.
Nem puszta szeml6l5je kiizdelmern-
nek, hanem 6 vivja a harcot. 6 a

gy6ztes."

A keresztenyeker megjelolt€k alcrr-
kon a ta dao (hamis vall1s) szavakkal;
a f6rjeket elszakitottdk feles€gukt5l, a

gyermekeket sztileikt5l; a kereszt6ny
Ihlvakat leromboltdk. a keleszrenyek
tuiajdon6t sz6tosztott6.k. Agnes Thanh
Thi Le, 6 gycrmek an1ja. az€rt szen-
vedett v6rtanihalllt, meft leveleket
vitt ki a hitvall6kt6l a bortonb5l.

1.862-ben egy Franciaorszfg 6s Am-
man kozotti szerzSdes garantdltx a

valllsszabadsdgot. Ezzel kezdtek
megsz[inni az ti]dozesek, amelyek
szemos von6sa a r€gi r6mai keresz-
t6nrn i f rlAz5ccb er iA1zi

A 777 \r6rtanf boldoggd avatla"sa

neo\/ eson.rrhln tnr'enf.)oll, Le6
ilral 1900. ntrjus 27-€n, X. Piusz trItaI
1906. mdjus 20-5"n 6s 1909. mijtts 2-
1n, v6gr-i1 XII. Pir,rsz iiItal 1951. ipihs
29-€n. Szentt6 avatisukat II. Jdnos Pdl
vegezte 1988. jfnius 19-6n R6rndban.

A szenfte rvar'ison nem voir lelen
delegdci6 a kornmunista Vietnamb6l
Aznnhrn nvnlrezer vietnrmi ernio-
rins vett r6szt rrjrl. kepviselve keto-
likus honl'it'ilsrikrr. akik nern hagl'-
hattik el az orsz/agot. Ezenkivtil ott
voltak a zarindokok Spanyolor-
sz5,gbol, Franciaorszigb6l 6s a Ftilop-
szigetekr5l, amely orszi.gok 300 6ven
keresztul rnissziond.ltirk Vietnamot.

ui J{ajtd s



Amikor osszevesziink Istennel
Mint ahogy mdr el6z5 leveleimben irtam, Isten az6.rt

teremtett minket, hogy orokk6 6ljrink. Az orok 61etet
misk6nt orok boldogslgnak is nevezzrlk. Eletunk ne-
h6zs6gei, szenveddsei 6s gondjai miatt mi hajlamosak
vagy-Lrnk arra, hogy azt gondoljuk, boldogok csak ha-
illunk utdn lehetunk. Igen, az igaz, hogy boidogsa-
gunkat akkor mlr semmi nem fogja megzavarni 6s ott
lesz teljes. Viszont boldogok mdr most e foldi 6letunk-
ben is lehettink.

Vdgyainkat vizsgtrlgatva mindannyian Erezzik ma-
gunkban, hogy nagyon erSs bennrink aboldogslgut6-
ni vig1,unk. Ez termeszetes is, hiszen erre vagl,unk
teremfve. R6adlisr-r1 maga Isren kin6.lja fel nekr.lnk 6s
akarja, hogy bolclogok legnink. lsten sokf6le m6don
kintrIja fel nekiink a boldogsigot. Nektink nem kell
egyebet tenmink, mint elfogadni. IvIi rnindent kell elfo-
gaclnunk 6letunk folyamlLn?l ... Mint mir emlirettem,
elsSsorban sajdt magamat, aztSn a mellettem €15 em-
bert: szLileimet, tesw6reimet. rokonaimar, 61etem pdr-
jit, baritaimat, iskolatdrsaimat, munkat6rsa imat, tani-
t6imat, folotteseimet, papjatmat, ptispokomet, s5t, m6g
a ,,kedves"-n5v6reket is! Emberfeletti feladat! Ha leg-
altrbb ezzel kimenilne az, amjt el kell fogadnom - de
itt vannak az egn,6b t€nyez6k: a rneg6lhet€sErt val6
hrrc, a korrilrrrcnyek, amelyek 6letern r'6szei, e sors-
dontd fordulatokl Ami peclig a iegfelhiborit6bb 6s a
legnehezebben elfogadhat6: a beteg s6g, leszizal6kolt-
sig valamilyen testi fogyat6kossigom miatt, tol6kocsi-
hoz, vagy igyhaz kototts6g! Es minderr6l azt meri
valaki mondani, hogy az Isten lltal felkindlt bol-
clogsdg?! A boldogs6g az, amr f6 6s kellemes. Mindez
peclig nem az nent rossz!

Err6l. sz6 sincs. Hisz ami rossz, az val6ban rossz is 6s
Isten sem akarja a rosszat, de mert 5 Isten, megenge-
di, eltfiri a \€tez€s€t. Isten azonban nem lenne Isten, ha
a minket korulvevd rosszb6l ki ne tudna hozni valami
j6t a szitttunkra. Ez€rt megengedi l€tez€s€t, €s iltala
nevelni €s formlini akar minker. Felkinlilja teh6t, hogy
fogadjuk el a minket 6rt rosszat is, mert ezen keresztr.ii
rs az 6 irdntunk tanflsitott szeretete nyilv6nul meg.

Sokszor azonban nem 6fijr1k Isten szlnd€kdt vehink
6s nem 6rtjtik, mi6rt 6r minket 6letrink folyamdn soro-
zatosan baj 6s fitldalom. 0gy tfnik, a szenvecl6seknek
sose lesz v6ge, 6s elveszitjrik ttirelmtinket. Ossze-
veszrlnk Istennel, ism6t visszautasitjr-rk a nekilnk fel-
kiniit ,,iilit61agos" szereter6t 6s elindulunk keresni egy
olyan istent, aki tok6letesebb boldogsdgot tud nyfrjtaii
nekunk. Elmenektililnk az 615 Isten e16l a foldi bo1-
dogsigot ig6rget6 halott b1',Ivitnyistenekhez.

Senki ne pr6bilja meg azt elhiretni velem, vagy birki
massal, Istennel, de f51eg onmagdval ne, hogy dneki
nincsenek legaldbb apr6 istenei, akikt5l vfuja a prl-
lanatnyl boldogsigot. Mindenkinek vannak bllvinyai,

amelyeket felkeres id6r6l id6re, de mindenki eldtt
pr6biLIja azokat rejtegetni. Mindannyiszor, amikor
valamilyen probl6mdval kuszkodrlnk, szeretn6nk azt
elvetni magunkt6l 6s elfutunk ei5le, valamit keresrink,
ami feledteti velunk azt a rosszat, ami 6rt minket.
Fesztiltek vagyunk 6s szorongunk. Ezt a feszults6get
szeretn6nk valamivel oldani. Felkeressrik azokat,
akikkel j6l €rezznk magunkar, elmegy'rink sz6rakozni,
elfogyasztunk valami 6dess6get, vagy az alkohol
mAmordba menekulunk, vary a TV-sorozatokban
old6dunk. Mindezeknek nem kell nagy dolgoknak
lenni, de k6s5bb hatahnas blivinnyi vtrltozhatnak,
amely miatt v€gleg elveszithetjuk a boldogsdgunkat itt
a f61don €s avigyvavigyott boldogsdgot az orok 61et-
ben.

Senki, m€g a kereszt6ny ember sem - mint ahogy 6n
sem - lehet biztos abban, hogy mindig kitart Isten mel-
lett, sohasem fordit h6tat neki, sohase utasitia vissza
felkindlt szerelm6t 6s nem fog 6iettelen istenek utdn
futni, akik a haliLlt kiniij^k fel a pillanatnyi ,,boldogta-
1 ans 1 g-f el e d tet6" €Iv e zetek lltal. S ok a n me gtap as ztalta -
tok, mit jelent egy alkoholista a csalldban; hogyan
keseritheti meg Eleteteket 6s sajitt 61et€t elsSsorban.
Ez6rt kutassitok ki 6s ismerj6tek fel idejeben, miiyen
,,boldogtalanslg-feledtet5" icipici, de halilt hoz6 halott
istent d6delgettek sziverekben

A szenved6s, a rossz, a probl6ma akkor vdlik 61etet
ad6v6, ha elfogadjuk, szemben6zunk vele 6s elhisszuk
Istennek, hogy Lltala arra akar minket Osztonozni,
hogy t6rjrink vissza hozzi, jobbitsuk meg 6letrinket 6s
vdlasszuk az €Ietet.

Ha menekr-iltok is a probl€mitk e151, tudjitok meg,
hogy Isten nem fordui el t5letek, hanem virja nagy
ttirelemmel, hogy visszat6rjetek Hozzi, az'Elethez.

A ,,Krisztus Lelke" inldkozS.sival nyerjetek lelke-
teknek b6k6t 6s az 6let kuzdehneihez etdt.

J€zus, drassz el teljessegeddell
Tested 6s udred leglten eteleru es italom/
Szenuedesed es halalocl legten erdm es eletem!
Jezus, Te uelem uagt, igt mincl,ent megkaptam..
Kereszted drnyeka legyen keresett mened.ekem.
Ne enged,cl, bogjt elfussak felajanlon szereteted eldl,
Es 6rizz meg a gonosz batalmatot/
Mindennapi kis balalaimat ragltogfa be szereteted

fenye/
H[uj engem allancl6an, amig el nem erkezik az a nap,
Amikor szentj eidclel oro kke dicsSftb et lele tegedl
Amen,

15-u1 J-[ajtds

Szeretettel; Kinga CJ nduer
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A szetzetesek fest6{le* f"
FRaNcrsco oe ZunsaRAN, akit a 17-

18. szizadban a ,,spanyol Carra-
vaggi6nak" tartottak, Mr-rrillo el5tt a

sevillai fest€szet vez€ralakja volt.
Szinfe eg6sz (let& az andaluz fdvi-
rosban 61te 1e, v6gui Madridban fe-
jezte be v6ltakoz6 sikerii 6let6t.

A felhtitlen boldogsag idoszakAt
6let6ben id<inkent a sikertelens6g, a

balszerencse €s a gyisz viltla fei.
Sorra kapja a megrendeleseket. l16-

rom h jzasseglbol 15 gyermehe szii-
letik, kozben k6tszer megozreg;lil,
gyermekei, rEszben pestisben, meg-

Francisco de Zurbaran: Szent Serctpion

halnak, s csupln k€t. l.inya 61i fil
apjit. t\ m[iv6sz 6iet6ben vannak
nlva n id{czqkok ic a mikor n2o\l' '*dr'

erdfeszitesre van sziiks6ge, hogy
bi rmif6le meprentlelf sl sze rezzen.

ZurbarAn mfiveszi torekv6sei igen
kozel illtak az ifj:i.l Velizquez sevillai
stilusihoz, a k6s5bbi, kirfl.vi udvari
Fest SFhez a k ivel esv 6letre sz6lo
baritsigot kotott. Mikozben baritla,
alig 24 6vesen, a f5v6rosban keresett
€s talilt szerencs6l. a falusi porrirol
elszrrmazort ZurbarAn nr€g SeviliSt

is tirlsdgosan mozgalmasnak €rezte.

Volgyek m61y6n rejt6zS kolostorok-
ban 6rezte otthon magit. Hossz[r
:.rxr +Arrxr+ ^ -,il4-rAj elZlrt fend_lUU! LVTLVLL a vrraSLU

hizak kAptalanterm€nek sekresrye-
j6nek vagy templomlnak k6peln
dolgozva. Els5sorban viroslnak
szerzetesei foglalkoztattltk. Miivei
koz6rthet5ek, sugirzik bel5hik az
4l.itat cmcltt e Fc<tAr A- ^ -^.^.1:JlllrdL, dlllLr) d rLJrur E) d >zrllllr-

l5ket is eltolti.
7..-!^^-."^ ^^-. ^:r.r,,sol<at festett. ALWlUarAt L rrdl5y LrNlLL,

misztikus esem6nyeket a minden-
napok nyelv6re forditotta Ie. Yisznai
z ielenrris szereDer beroltri kiiloni6le
rcndhtrzak 61et€nek hfi kr6nikfi.
Dolgozott a domonkosok 6s a feren-
cesek, a mezitl:trbas mercedlriusok
6s a nCmasdg fogadalmasai, a kav
tlrauziak, a jezsuitJk cs a jeromosol<

szimfua egya(ant. S bir kedvtel6ssel
festett csend6leteket 6s mis nem val-
llsi iiirgyLr festmenyeket is, az utokor
nem v6letlentl nevezi a szerzetesek
fest5j€nek.

Fer'geleges siker6nek kezdeter r
domonkosok sevillai de San Pablo el
Rez I kolosfora mepbizrsinak ' ko-
szonhette, anri hrrszonegy feslmeny-
bdl lllo sorozat elkeszit6set jelentet-
tc. Ritkasigsztmba ment. hogy fest6
ilyen rovid id6 alatt ekkora hirn6vre
f coven cTerr K6l ewel kesobb e

megrendel6st kovet6en vlilalja el a

kovetkez5 nagyszabistt t-eladatot: a

mercediriusok hr-rszonket festmenyt
rendelne k ntrIa Petro \lcolasco,
rendjilk alapit6ja szentt6 at-atdslnak
alkalmib(rl. A szeni n6gvszdz ertcl
azel6tt laikrrs szelzetesrendet alapi-
r-ott, azzal a c6IIaI, hog,v tagjai kivllt-
sik a m6rok fogsigiba esett keresz-
t6nyeket. A sorozatb6l csak n6hlny
f'estmeny maradt meg. Kozortiik a

Szent Peter apostol ruegielenese a

szent I1tomtrstrban. Az alizatos k6-
r6se 6rtelm6hen feiiel lefele kelesztre
feszitett apostol lizioidt a vordses
f€ny ragadja ki a foldi ral6sdgbol A

jelens6gbdl l'6ny dmd. 6s belagyogie
az eksztizlsban elmenilt szentet is.

Petro Nicolasco 6vekig arr51 11mo-

tlott, lrogy elzarindokol n€vadoja,
Szent Peter apostol sirjihoz, de szer-

zetesi teend6i mratt ezt nem tehette
meg. A fest6 konkr6ttS, akarta tenni a



miszliLr rc l,'irnm4qr nlqVitir az6rtaranJarr LZ!rr

nvers re2lizmils iellemzi. De festme-
nyen, ahogy tobb m[iv6n is, a

tirlvil6g absztrakt f€nye ragyog a
szerzetesi vlgl,nak es hitnek meg-
felel5en, ameiyben a tirlvilig 

^z 
rg zi

6s kivlnatos vilig.
A sorozat misik hires darabja a

Qzanr (-rani^^r ;A-a-1lg mti. A rend
szabtrIyainak 6rtelm6ben a szent
foeadalmal lert hoov kesz felildozni_ -o*--"^_*'
€ietet a tbgsigbrn tengcidd kereszr6-
nvekerr kiket hitiikerr eletlik elvesz-
iese fenyeget. Nemcgyszer jirt
Eszak-Afrikdbtn azzal a ktilder6ssel,
l-rogy keresztlnyeket vlltson ki a

m6rok fogsigib6l. 1.21+0-ben kal6-
zok fogsigiba keriilt, s szornyii kin-
zisokat. szenvedve halt mirtirhalS.lt.
Zurbarin sern a kinzisokat, sem a
kinz6kar. nem mlltatja be. A test
megnyomoritlslt csak a lebicsakl6
l'ei a l?lig nvitntr szii a csrrkott szem.'-,, * .'..b

€s a term6szetelienes testtartas su-
gallja. A f-estm€ny sz6pscg6t a szent
feh6r, rendi ruhljlnak csodllaros
szinskdli ja. a szo\ er dtrs reddz6se
adja. A mliv6szettort6net szerint
..Zr-rrbarjnnil nincsen egyfele felr6r,
sem sokf€le feh6r, 6s nincsenek
tel16r' r'uliik sem: a nappali f€ny rel-
jes skillja van, annak n'rinden 1r-

Francisco de Zttrbaran: Szent Ldrinc
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Francisco de Zurbardn: Pdter apostol megfeleni,k Petro Nicolascdnak

nyalattrval 6s visszf6ny6vel." A fest- azonban visszat6r Sevilliba, al-rol a
m6ny csodllatos f6ny-irny6k jit€ki- San Jos6 mercedirius kolosror. temp-
nak kosz6nhetSen, mely oly jel- loma r€szlre megfesti a csodasz6p
lemz5 a m(w€sz korai mfiveite, az Szent Lddnc c. k6pet, tobb mis

egymlst kovetS fest5- szenret trbrizo16 k€pek sorfban. A
nemzedCkek szim/ala hires mtrrtirt Decius csiszdr urzrl-
Zurbarin lett a ,,spanyo1
Carravaggio".

A mercedlrir-rsok lital
rendelt kepsorozat rneg
el sem k6szii1t, amikor a
ferencesek megbizS.sir a
a m(iv€sz belefogott a

n6gy k6pb51 1116 Szent
Bonaventirra - sor ozetba,
ameiy korai munkli
sorfban a legjelen-
tSsebb. Az, hogy egy-
szerre ennyl megren-
delest el ttrdott vrllalni,
arra vall, hogy nepes
mlihelyt tarthatott fenn.

A miiv6sz hirneve a

kirilvi trdvaris eliLrtorr.

Meghivllk Madridba, s

egy Lri palota diszi-
t€s6ben val6 r6szv6telre
k6rik fel. A kirily elis-
meresekent Ztrl>arin
megkapja a Nemzeti
fest6 cimet. A miivEsz

koddsa alatt, 258-ban, a keresz-
t6nyiildoz6sek idej6n elevenen
meg6gett6k. A rn[iv6sz rnegkap6an
ibrizolla a hires szent misztiklls
eksztizislrt: enyh€n hltrahajl6 fej,
f[lig nyitotl szij, cgre emelt tckinret,
de leginkibb a mellkason nyugv6
k€zfej vonja magS.ra a figyelmet.

Zurbarin rendl<ivul gyrkran fes-
tette meg Assisi Szent Ferenc 6let€t
is. A foltozott szerzetesi ruhit olyan
gondosan alkotta meg, mintha
arannyal ltsz6tt broklt lenne. Az
imldsiigba merillt n€pszer(i szent
trbrizolS.saL<or keltilte a pomp/rzatos
gesztlrsokat, de miig 6sztonzr a n€-
z5t, hogy r6szes€v6 vtrljon az 6t-
szellerntilt pillanatnak. S ezzel a m6-
v€sz nern csek kora szerzeteseinek,
de minclen k6sei ut6djuk, illetve
nrinden szivesen szeml€16d5 cs
meciitll6 hivS kedves fest6j€rre virlt.

Risko Mariann
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Az akadCkoskod6 emberekkel mlr J6zusnak is sok baja
vo1t. L6pten-nyomon,,fennakadtak", megutkoztek tanit6-
s6n, bel6kdtdttek, ahol csak tudtak, tan:.ttrstrba 6s viselke-
d6-s6be is. ,,Miefi eszik 6s iszik mesteretek egylitt a vi-
mosokkal 6s bfinosokkel?" - k€rdezik a tanitvenYokal

,,Mi1rt van az, hogy Jdnos taniwAnyai 6s a farizeusok ta-

nitvinyai bdjtolnek, a tieid meg nem bojtolnek? Miert
nem kovetik tanitvlnyaid az 5sok hagyomtrnyatt, mierl
eszik trsztStalan k€zzel a kenyeret?" - krttiziljlk Jezust.

,,Mie?x keil a kenetet igy pazarolni?" - mondilk meg
v61em6nl.Lrket, amikor e€ly asszony drdga kenetet ont

Jezus fej€re. J€zus erre mtrr rdjuk sz6l: ,,Hagyjdtok! Mit
akad6koskodtok, hisz j6t tett veleml"'

A mai akad6koskod6k Jezus lrelyett az egylnzat kri-
trztliak, megk€rd6jel ezik az egyhdzi torv6nyek, szettarta-
sok jogoss6glt, 6rtelm6t. ,,Minek jlrjak templomba?
Imddkozhatok otthon rsl Miefi gy6njak? Mien Lldozzak?

Hallottad, mlr megint mit mondott a pap? Bezzeg X ari-a

idejdben..."
Igaz: az egyhlz sem hib6t1an, hiszen esendS, btjnos

emberek kozoss6ge: a papok6, hiveke, szerzetesekE. De
a Szentl6lek vezetese alatt ltll, ami - Iegalibbis a f5bb k6r-
d6sekben - bizonysigot jelent a helyes fitra. Ki veszl a
bdtors6got, hogy bdlcsebbnek taftsa maglq igazabbnak a

sajat v6lemeny€t a k6tezer 6r-es egyhiz tanittrsintrI, amlt
annyi szent, tud6s 6s a Szentl6lek vezeteset k6r6 ember
imldkozott dt, gondoit dt 6s fogaimazott rr'eg?

Csak azok az emberek ilyen ,,bdtrak", akiknek csupdn
feluletes ismereteik vannak, onbizalmuk viszont annll
nagyobbl Ilyen ,,b1tor" emberek voltak (6s azok most is)

p6ldiul a szektav ez€r ek.

Az akad€koskod6 emberek nem csupln az egyhizat
kr irizlljdk - b omlas zt6 an l-ratnak csalldj ukra, tdnkreteszik
emberi kapcsolataikat. H'any hlzassig romlik meg amiatt,
hogy az egyik f6l tr\land6an megkdrd5jelezi, amtt a t6rsa

csinil? Mindent jobban tud, folyton ..jo tanlcsokkal' litja
e1 a mlsikat. Es hdny sziil5nek megy tonkre a kapcsolata
feln6tt gyermek€vel vagy annak hLzasttrrsival ugyaneb-
b6I az okb6ll ,,Miert nem oltozteted melegebben azt a
gyereket? Mit keres itt ez a cip6? Miert m€sz oda? Miertigy
csinalod? Ezt nem igy ke1l, hanem tgyl Mi€t"t nem mon-
dod meg a f6rjednek hogy. .. " K6rd6seivel - amik va\6ii-
ban 11k€rd6sek - ltlIand6 magyatizkodS.sra k€nyszerlti a

misik embert. Az akad€koskod6 sokszor i6 okot is ta1trl:

,,En tapasztaltabb vagyok a hS.ztarttrsvezet6sben, a gye-
reknevel6sben stb." A sztrlS llland6 akad6koskodlsinak
kulonosen a tdbb gener1ci6 egyutt6ldsekor vaft meg-
nyomorit6 hattrsa a fiatal csalidra, es m6rgezi az eg€sz

otthon legkoret.'

Akfu a farizeusokr6l, akar az egyhizat vagy az em-
bertdrs aikat kritizil6 akad6koskod6kr6l v an sz6, minden-
hol a bizalom €s az elfogadds hiitnya 6ll a hltt€rben. Nem
bizunk az egyh6.zban, hogy J6zust koveti 6s a javunkat

J{ajtd s

akarja. Nem bizunk a lin1-r,rnkban vagy a menytinkben,
hogy n6lkulunk is k6pes megfelel5en ellltni 6s nevelni a

gyermek6t. Nem fogadjuk e1, hog1. hizastdrsunk is feln5tt
ember, 6s tudja, mit mi6rt tesz. Ennek a viselkecl6snek a

gyokerei sirlyos biinok: a kev61r's6g 6s a g5g. ,,En jobban
tudom..."

Az akad6koskod6 emberek sokszor nincsenek is tr-t-

clartrban a viselked6siiknek. Igr gondoljik, hogy j6t
akarnak, 5k ,,csak elmondlik a r-€lent€n1'r-iket", csak

segiteni akarnak. Nem veszik €szre, hogl' k€r'd6snek llcir-
zott kritikljuk mekkora fdjdalmat okoz a mlsikr-iak,
krilonosen, I-ra sokszor
ismetl5dik. CsodSlkoz-
nak, mi6rt reagii inge-
riilten a megk6rdezett.
Yal6jiban az€rt-,

mert a ,,k6rd6sek-
nek" ez a val6di,
1'piialf i\io^ofp

Rnqzqzrrl rcin4-

lod. Te nem
vagy olyan
ii or-ec nkoc

nrint 6n. Ezt €n
jobban tudom.
\em bizom ben-

ned, ez6r't ellenorzom, mit hogyan csinilsz. Ha tuch-ri

akaquk, mennyire vagl'r-rnk akad6koskod6 emberek, r.izs-

giljuk meg, milyen gyakran haszniljr-rk a . titieif' kezdetii
k6rd6seket 6s hosv val6ban informativ r-ilaszi r-lrunl<-e
kerdesunkre, vegy csak azdrt k€rdezziik. hog1' czzel ieIeT-
z:jk rosszallS,sunkat.

\'6gu1 n6l'rlny sz6 a kritikir6l. El5foldul - k.i1cr-iosen az

eg1.' csalidban 615k kozdrt * hogy figlzslnr.t,.,niink kell a

mlsikat valami miatt. J6zus is sokszor inii tarr::-ini.ait, €s

a farizerrsokat is fiovelmezteti viselkedesiik l:r.rtelcnsc-
gere. Nem mindegy viszont, hogy mikor 6s l'dlicocn ho-
gyan fejezzik ki kritiklnkat. Ez azonban nii egr- misik
itis t€mlja...

Babaly Anclras at.\'a nyoman

t Az id€zett szovegek sorrendben a kor-etkez5k:
Mk 2,16; 2,18; 7,5; 1.4,4; 74,6

' Itt is el5johet - aklr a farizeusokntrI - az ,.5sok lia-
gyom6nyainak" kovet6se, amikor a szil5 elr'lrja, Itog.v

gyerrnekei mindent irgy csinlljanak, ahogl'an 5 csinllta
annak idej6n. (Az€rt kCpzeljiik csak el: ha ez ig5' lenne ,

m6g mindig barlangban laknlnk 6s bogy6kat gl.tiltoger
n6nk...)

I'r i
L-LJ

Lz akadekoskodhs
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Bibkai uetdlked6
JANos ev,tucEuunAnot

l. Helyes sorrendben cisszeoluasaa. a betiiket megkapjuk Jdzus
Nikoddmuss al aal6 beszdlgetdsdnek egj,t rdszletdt:

2. Ki monclta kinek?
a) Mi koztink ehhez, asszot-ry?

b) En sem it6llek el. Menj, 6s t6bb6 mlr ne v6tkezz6lr.
c) Annyi iclS 6ta veletek vagyok, 6s nem ismert6l meg engem?
cl) Uram, irne, akit szeletsz, beteg.

3. Mit csindl a bdres a jubokkctl hct ldtja, hoglt jiin a farka.s?
a) Elhagyja 5ket 6s elfi.rt.
b) Elet6t aclja 6rtiik.
c) Elzavarja a farkast.

4. Kire gondolturtk?
a) Nem 6 volt a villgossdg, csak tanirsdgot kellett tennie a vildgossdgr6l.
b) Elment 6s megmosdott a Siloe tav/tl';an.
c) Megkente az Urat kenettel, €s libit hajlwal torolgette.

5. Ifol taldlbatriak a kiiuetkezd igerdszek?
a) Uram, ha in len6l volna, nem halt volna meg a testverem.
b) Ahogy engem szeretett az Atya, irgy szerettelek 6n is titeket. Maradjatok meg

szeretelcrnbenl
c) Arr"6l ismeri meg minclenki, hogy tanitvdnyaim vagytok, ha szeretettel vagytok

esvmils irint.

Vtilo.sz a Biblio.i uetdlkedf kdrddse,ire
Kdrddsek Mdtd euangdli umdb6t

1. Mikor hangozott eI a kciuetkez6 sz6zat?
,Fz az €n szeretet fiam, akiben kedvem telik."
t ) lizrrs meskereszlelkerl6sekor

2. Ki mondta kinek?
x)..H:l Istcn Fi.r vegy. moncltl, Irogy ezek a kovek lcgyenek keny6rr'6.'(rz

orciog J6zusnak)
b) ,,Nekem van sziiks6gem arra, l-rogy megkeresztelkedjem 61t^lad,6s te jossz

hozz/am?" (KeresztelS .Jirnos J6zusnak)
c) .,Ulam, ha akarod, megtisztitharsz engem!" (a lepr6s.f6zr-rsnak)
cl) ,,Te kishitii! Mi6rt k6telkeclt6l?" Q6zr,rs P6ternek)

3. Rakd sorrcnclbe!
b) Boiclogok a l6lekben szegenyek, nerr ovek a mennyek orsz.aga.
c) Bolclogok, akik sirnak, meft 6k vigasztalisL nyernek.
a) Boldogok a szelfclek, mert 6k oroklik a f'olclet.

4. Fo\ttasd!
,,Ha tokdletes akarsz lenni, menj, acicl el, amicl van, add oda a szeg6nyeknek,

6s kincsecl lesz a mennyekben. Azutln jojj, kovess engeml"

5. Ifol tuldlbatdah a kciuetkez6 iger€szek?
a) Soken lesznek elsdkbcjl utolsok. €s urolsoklrol elsok. tMt t9,30)
lr) Legl'erck tehir cberck. mert nem trrdjJLok, mely napon jon el Uratok.
(tvt 24, 4))
c) Aki kozr,iletek a legnagyobb, legyen a szolgltok. (Mt 23, 1i)

TTLATEA
AEEIELM
ZTLMTUI
LEEATZA
NTKSAST
LIJBEZLE
EzOrr'6s
KSLSEBT
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A vAlasz az fijsAgban van
beStes meglfejtese (2004/7. sz.)
1. Kit tisztelnek a villg ktilonbozd orsz6-
gaiban az eg6szs6gtlgyiren clolgoz6k v6-
cl6szentjek6nt? (Pones S zent Miirtont)
2. Ahagyominy szerint honnan ered a fe-
rences cimer? (PiemontboD

3.Mi jellemzS a Loppian6ban €15 kozos-
s6gekre? (A vitldnrsag es az 6letl<edv, ami
e gytrltalin nem er6ltetett.)
4. Mit hivr,rnk Mdriapolinak? (nagtobb ta-
ldlkozokat - Md.ria uarosai -, melyeket
1 949-ben Olctszotszdgban kezclentbnyez-
tek.)

5. Hol 6s milyen kdpolndt szenteltek f'el
Lengyelolszigl>an? (Kra k ko b an, a magt ar
kapol nat)
6. Melyik os^r/al< csiszirt 6s maglz2p ft1-

rIlyt avetta boltloggi e pJpr okrolrer J-
6n? (IV. Karolyt)
7. Mikor kenil megrenclez3.sre a Kitrpital-
jai Csalicltalftlkoz6? ( n o u e m b e r 6 - dn)
B. Hovd engecltEk be Chiara Lubichot a

New York-i Harlemben tett latogatesa so-
'rinll (egt mecsetbri)

9. I(knek rencleztek okt6ber 76-in May
nek Antal pr,ispok 

^tya 
vezetesevel lelki-

napot? (az unguari es a jcirasbeli hitokta-
toknak)
lO Mif vcn 6r,et hirrlererr meo q \zenlatvt2l\ L' ll|!b

( ett c b aris ztikus euet)

A udla.sz az fijscigban aa.n
k€rd6sei

1. Ki szuletett Patara virosdban?
2. Mi mindent kell elfogadnunk 6letunk
fblyam6n, Kinga n5v6r cikke alapjln?
3. Hitny sze nl szenvedert vertrn(rhalilr
1()2i es 188o kozolr Vietrramban?
-r. Melyik evben minSsilt'tle 3 szenl-
1r6pek tisztelet€t btrlvinyimS.ddsnak a

csiszLr lendelete?
5. Kiknek kellett a koz6pkolban sdrga
ruhit viselniirk?
/l6. A I(drpitaljai Csrlitltalilkoz6 itlo-
pontja e16re nern lltott okok miatt h6"-

nyaclikdra rev6d6m at?
; ., !

7. Hol olvasstrk .r kovelkez6ket: ,,Ves-
sirk le r sot6tseg retteit, s oltsrrk rn:r-
gunkra a vildgossdg feglvereit!" (R6m
73,12)?

8. Kit tartottak a 17-78. szaz db^n ,,spa-
nyol Carravaggionak"?
9. Ki vcilt a fScelebrdnsa a november
| 1-en meclrrrott l)!icsrii szcntrnisenek'_ .-" "'-b"'

Munk6.cson?
10. Mit ildortak rneg 2004. okrolter lB-
1n Rah6n?

A rejtadnyek meglfejftseit 2OO4. clecember
10-ig kerjtik bekdkl.eni a szerkesztdsdg

cimdre! ,



Vzrzno<
K6t jegesmedve megy a sivatagban.

- Te, milyen nagy j€g lehetett itt!

- Honnan veszed?

- Hdt milyen vastagon besz6rtdkl

- Hogyan kelti fel Hofeb4rke a bdt
Iorpetf

- Seuen up!

K6t szdkely besz6lget.
a^,

- Es a te flad micsoda?

-Hdt, a2... elm6leti fizikus.
:-- Ugy a? Oszt ... akkor mihoz ert?

Hosszas csdnd, majd:

- ... ha leoltom a villanyt, sot6t
Iesz, akkor rudod, hogy hova lesz a
f€ny?

- Nem €n!

-HAt az 6n fiam ezt tudlal

A sk6t megbiuja a baratjat az {,r.j la-
kasaba:

- Aztan majd rugdosd meg a ka-
put!

- Mie/'t, csengd nincs?

- Va,n, de ba tele uan a kezed, nem
tudod megnyomni.

K€t porszem szdll a sivatag felett.

- Leszdlljunk?

- Ilyen tomegbe?!

- Holgjtem, uz,n eg)/ kis mfiszaki
problen'ta a kocsiban.

- Igen? Mi az?

- Rjuidzarlat.

- Tdnyleg? Akkor bosszabbftsa meg.

- S hogy van a kedves felesEged?

- Ne is k6.rdezd, szenved a hite
miatt.

- Mi6rt?

- Azt tiszi, hogy 36-os l6ba van.

Egjt oraos, egjt mernok 6s eg,,prog-
ramozo azon uitatkoznak, bogy
melyikuike a legdsibb mesters,Sg:

Onvos; - Eua Adam borddjd.bdl
ualo, ebbez Istennek komoly oruosi
beauatkozasra uolt sztiksege, ezdn tel-
jesen nyiluanualS, bogy az oruosi
mestersdg a legr€gebbi.

M6nxor; - Csakbogy Isten elSbb
terenxtette a Folclet, mdgped.ig egy
kd.oszb6l. Ez minden ketseget kizd.r6-
an mdrnoki brauur uolt.

Pnocneuozo: - Na ja, de ki terem-
tette a kaoszt?

A rend6r6rmester igy sz6l a rcnd6-
rokhoz:

- Holnap megl'rink a Figaro h6-
zassLgtrra.

Kovetkez6 nap I6tja, hogy minden
rend6r kioltozve, nyakkend6ben, 6s

tortaval a kez€ben vir.
Erre az Srmester nagyot nevet,

majd igy sz6I:

-Nem eskUv6re, hanem operAba
meg1runk.

Mire az egyik renddr megsz6lal:

-Maga csak ne nevessen, nem
tudom, ki jott gumicsizmdban, peca-
bottal a Hattyirk tav6ra,

Egy pap sorban all a benzinknmil.
A szabadsdgos iddszak kezdete miatt
a. sor nagyon bosszti. A kutas igjt
mentegetdzik:

- Tudja, atyam, az emberek az
utolso pillanatban, a nag) utazas
elStt jonnek csak el bozzdnk.

- Ertem, fiam, basonlo probt€mauat
ktizdok en is.

A vasutas csalid csemet6je el6szdr
megy isko16ba. Amikor haza€r, csa16-
dottan kifakad:

- Az eo6qz c6r neo\/ 4nrcr6d Az

ajt6ra az van kiirva, hogy els6 osz-
t6ly, bent meg minden csak fapadosl

Meglfejt6k

Bibliai aetdlkedf

Bucsok Sdndor (NagyszolSs)

Fedeles Krisztina (Munkacs)

K6kes Val6ria (Nevetlen)

Molnlr Mdt€ (T iszaitsvdny)
Molnlr Oszk6r (NagygejSc)

Perduk Vikt6ria (Csap)

Romdn Bianka (Sztrte)

Roszpopa Gabriella (Huszt)

Simon Anna (Munkics)
Simon Gydrgy (Munkics)
Szab6 Be6ta (Bakos)

Szilvdsi Isfvdn (Nagy sz6\5s)

Szviscsu Marina (Naglszdlds)

A helyes megfejtest bekuldSk
kozil Perctuk Viktoria c,sapi 01-

vas6nk nyert konlnjutairnai.
Gratuldlunkl

A ud.Iasz a.z djsdgban ua.n

Bucsok Sdndor (\ag1sz515s)

Fedeles Krisztina (] IurAics)
K6kes Valeria (\ei-eler :

Molndr Mdt€ (TiszaS:'.-1nr )
Molndr OszkAr (\agq. greiSc)

Perduk Vikt6ria (Csap.r

Puffler Anik6 (\ is-\

Puffler Beeta (\-!-ik'

Koman r'lanKa {.>z-lie,

Simon Anla (-\Iun iics)
Simon G1-org1- t'-\,1 :nii6cs)
Szabo BeAta (Barr-.'r

Szviscsu Ilarira i\:g' szdlSs)

Konp.juulorni:,an Bztcsok Sdndo"r

nagyszSlSst olr-ason]< r6szestilt.

Craruldlur,-Iil

A sdrga sziln

,,k€tszinfis6ge"
Azt mondj6k, hogy a sLrga sz-rn

egy meghatdrozott ttnyalattrt sze-

iet6 emberek m.6v €szi hajlamtak.
A val6sdgban az annysLrga szin-
nek kett5s, egymdssal eilentEtes
jelent6se van, att6l fuggSen, ho-
gyan alkalmazzltk. Sok k6pen a

h6tt& aranys|rga szlnben rugyog,

ezzel utalva arca, hogy a k6p
szent jelenetet vary dolgot 6bri-
zol. Hasonl6keppen Szent J6-
zsefet 6s Szent P6tert is aranysdr-

ga oltoz€kben szokttrk itbrdzolni.

Szent P6ter rendszerint aranysdr-

ga kopenyt visel, mert ez a szin
az isteni, kinyilatkoztalott igaz-

s|gnak is a szine. Ezzel szemben

a s6rga n€ha a pokoli L(tznek, a
sz6gyennek, az irtgyslgnek (s6r-

sa irisvs6s!) zz Antltsnak 6s av-b./, v4 *LvL

becsapdsnak is a jeie. Az 6ru16

Jfddst gyakran Lbrizoljik ptsz-

koss6rga oltozetben.

A koz6pkorban s6rga ruh6t kel-
Iett viselniuk azoknak, akiket
eretnekekkk6nt megb6ly egeztek.
Pestis idej6n a fertSzdtteknek
sdrga keresztet kellett hordaniuk
a ruhdjukon. A sdrga szin tehlt a

jAwdny veszedelmdt is. jelezte.

Sajnos, a W' szAzadban is akad-

tak, akik emberek megb6lyeg-

z€s€re haszn6ltik ezt a szint.


